Danmark og terrorismen
Skiftende danske regeringer har altid haft et positivt syn på terrorisme og på de mennesker,
som udøver terrorisme. Dog under forudsætning af, at denne aktivitet foregår i udlandet,
for internt i Danmark ønsker man naturligvis ikke terrorisme. Så reglerne er forskellige,
intern terrorisme skal bekæmpes, ekstern terrorisme er imidlertid helt i orden, især hvis den
retter sig mod lande, som ikke er medlemmer af NATO. I visse tilfælde mener man
ligefrem, at terrorismen er en slags idealistisk aktivitet (”frihedskamp”), som skal belønnes
med medaljer og æresbevisninger og ikke sjældent foregår denne terrorisme med den
danske stats politiske støtte, finansielle bistand og militære bistand.
Lad os se på nogle eksempler:
1. Danmark har aldrig lavet et opgør med de nazistiske krigsforbrydere af dansk
oprindelse. Nogle få blev fængslet og henrettet umiddelbart efter krigen, men lagt de fleste
blev ikke retsforfulgt. Det samme gjaldt for de firmaer (f.eks. Christiani & Nielsen), som
havde tjent formuer på at betjene tyskerne under krigen og på at udruste de tyske Kz-lejre
og de tyske ubåds-havne.
I Juli 2015 fik Danmark besøg af en Efraim Zuroff, som repræsentant for Simon Wiesenthal
centeret. Hans opgave var at indgive politianmeldelse imod de ca. 20 nazistiske
krigsforbrydere, som stadig lever i Danmark, og som var del af Frikorps Danmark og SS
under Hitlers felttog i Rusland. Flere af disse mennesker har arbejdet som vagter i kzlejrene og andre som bødler og håndlangere for SS og i andre positioner i Hitlers hær.
Disse mennesker er aldrig blevet retsforfulgt og den danske stat har aldrig gjort noget for at
afklare, hvilken rolle de har spillet i de krigsforbrydelser, som tyskerne begik under Hitlers
jødeudryddelsen og under felttoget i Øst.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen
på besøg hos sine venner i Taleban (1988)
2. Danmark støttede både økonomisk og politisk den tidlige Al-Queda-bevægelse, som
dengang blev præsenteret som værende ”muhajedins” som bekæmpede den demokratisk
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valgte regering i Afghanistan. Det var i 1988 at den nuværende danske statsminister Lars
Løkke Rasmussen besøgte disse terrorister i en af deres lejre i Pakistan og medbragte en
sum penge, som han overrakte til dem. Samtidig lod han sig fotografere med maskinpistol
ved siden af deres ledere for at vise, at hans sympati og støtte til deres væbnede kamp mod
de afghanske myndigheder var helt ægte. Det skal siges, at Afghanistan på dette tidspunkt
havde Sovjetiske tropper stationeret. Disse tropper vart hidkaldt af den afghanske regering
i et forsøg på at holde terrorismen nede, men det lykkedes ikke. Terroristerne vandt, de
kaldte sig Taleban og var bl.a. støttet af USA og Danmark.
3. Den tjetjenske terrorist-lederen Akhmed Sakajev besøgte Danmark på et foredrags- og
reklamebesøg i 2012, hvor Sakajev, som er efterlyst for terrorisme i Rusland, var
hovedtaler på en konference, som den danske regering havde godkendt og sponseret.
Russerne ønsker Sakjajev udleveret til retsforfølgelse for sine gerninger, men den danske
regering lod ham frit forlade landet og rejse til England, hvor han har fået ”politisk asyl”.

Danske F-16 spreder demokrati i Libyen

4. Syrien er et arabisk demokrati med en legitimt valgt præsident, som hedder Bashar alAssad. Men amerikanerne kan ikke lide Syrien fordi de er i konflikt med Israel, som holder
Golan Højderne (Syrisk territorium) besat. Syrien er en multireligiøs stat og landet ledes af
en tværreligiøs koalition bestående af medlemmer af de store religiøse retninger (muslimer,
kristne og alawitter). Landet er styret ved demokratiske valg til lokale styrende enheder og
til et fælles parlament.
Amerikanerne har længe ønsker at ødelægge Syrien og har derfor stået bag en årelang
terrorkampagne mod landet, hvor man har finansieret og bevæbnet forskellige
sunnimuslimske grupper, som ikke bryder sig om den valgte regering. Denne
terrorkampagne har gjort Syrien til verdens farligste sted at leve og antallet af døde og
flygtede er mere end 1 million.
Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) deltog i 2012 i en konference, hvor de lande, som
sponserer terrorismen i Syrien mødtes. Formålet var at forsøge og målrette støtten, således
at man hurtigere kunne få skabt kaos og dermed vælte Assad og den syriske regering.
Danmark har betalt penge til denne terrorkampagne og har gentagne gange samlet penge
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ind til ”humanitær” støtte til flygtninge i de terrorist-kontrollerede områder i Syrien. Dette
er en anden - mere indirekte - måde at støtte terrorismen og opløsningen af Syrien.
Det skal i øvrigt siges, at den amerikanske senator John McCain flere gange har besøgt de
syriske terrorister og formidlet penge og våben til dem. Han kalder dem for den
”demokratiske opposition”. De selv samme mennesker har i øvrigt vist sig også at tilhøre
og at støtte den islamiske terrororganisation ISIS, som McCain - officielt - hævder at være
modstander af. McCain og Villy Søvndal er altså i samme båd.
5. I 2011 indledte USA, Frankrig og Danmark et ubegrundet og ulovligt bombardement af
Libyen. Formelt hævdede man at man støttede et oprør i byen Bengazi imod oberst
Gadaffi. Angrebet var ikke sanktioneret af FN og havde ingen juridisk legitimitet. Det
handlede simpelthen om at ødelægge Libyen som land og af fjerne landets ledelse og det
lykkedes da også. Gadaffi blev dræbt og de forskellige ”oprørsgrupper”, som USA,
Frankrig og Danmark havde støttet erobrede til sidst hele landet, hvilket bl.a. skete med
hjælp af et flyveforbud, som Danmark med støtte fra F-16-fly opretholdt over landet,
hvorved man forhindrede den libyske hær i at gå til modangreb mod terroristerne. I dag er
Libyen et kaos, de forskellige terrorgrupper kæmper imod hinanden og landet er et af
verdens terror-hotspots.
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