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Nu er jeg kommet med forkerte 
forudsigelser før (Okay, man-

ge forkerte forudsigelser), men 
denne overgår alt med hensyn til, 
hvor forkert jeg endte med at være.

   Hvis man ønsker at se, hvad 
jeg mener, skal man blot skrive 
„Rusland hemmeligt samarbejde“ 
eller „Ruslands indgriben“ i sin 
foretrukne søgemaskine og mæske 
sig i de millionvis af tomme kalo-
rier, der er skrevet i det forløbne år 
i jagten på en ikke-eksisterende hi-
storie. Det ville næsten være ko-
misk, hvor uintelligente disse hi-
storier var, hvis det ikke var for det 
faktum, at de har ægte konsekven-
ser i verden.

Kan du huske, da de onde rus-
sere hackede Vermonts elnet [2]?! 
Selvfølgelig kan du det. Men kan 
du også huske, at mainstream-me-

diernes såkaldte journalister straks 
ændrede [3] deres rædselsvækken-
de artikel og indrømmede, at net-
tet slet ikke var blevet hacket? 
Det kan du selvfølgelig ikke, fordi 
overskrifter rapporteres højtråben-
de, og „rettelserne“ udstedes stille.

   Og kan du huske, da de ne-
derdrægtige russere hackede sig 
ind i 39 staters valgsystemer [4], 
før præsidentvalget i 2016? Tja, det 
skete faktisk heller ikke [5].

   Og kan du huske, da russer-
ne trådte ind på den internationa-
le arena og benyttede deres kendte 
operation, der kontrollerede folks 
tanker gennem Facebook-rekla-
mer -  helt over til England, hvor 
„Operation Brexit” [6] lykkedes for 
dem? Her er resultaterne: De sene-
ste overskrifter beskriver den om-
fattende rækkevidde af dette tanke-

kontrolseksperiment af masserne: 
„Facebook siger, at konti, der har 
forbindelse til Rusland, kun brug-
te 97 cent på annoncer om Bre-
xit [7].“

   Og kan du huske, da Brian 
Ross fra ABC rapporterede [8], at 
præsidentkandidaten Trump hav-
de bedt Flynn om at kontakte Mo-
skva? Et børskrak senere vil den 
suspenderede [9] Brian Ross infor-
mere folk om, at han mente den ny-
valgte præsident Trump. (Tja, det 
er da næsten det samme!) Og kan 
du huske, da CNN kom med den 
chokerende nyhed [10], at Wikile-
aks, der er kendte for at samarbejde 
med Rusland (*Kilde mangler) sid-
ste år havde delt deres information 
med Trumps team. (BUM!) [11]? 
Nå, kan du gætte det? Ja, flere fal-
ske nyheder [12].

Det er næsten, som om hele his-
torien med Rusland er en afled-
ningsmanøvre; Fake news, som 
mainstream-medierne bruger til 
at holde den amerikanske befol-
kning distraheret med. Meto-
den er simpel nok:  
1)  Brug lidt information til at ska-

be en detaljeret konspirations-
teori om falske russiske akti-
viteter.

2)  Træk stille og roligt historien 
tilbage, når informationen dis-
krediteres. 

3) Skyl.    
4) Gentag.

Det er lige nok til at lokke de 
mental-forvirrede Hillary fans til 
at fornye deres abonnementer på 
NY Times eller Washington Post, 
mens resten af befolkningen er ved 

(Foto: James Corbett / www.corbettreport.com / CC-BY-NC-4.0)

Russiagate er en opfunden 
dis traktion: Den virkelige skan-
dale er Israelgate.
For næsten et år siden, lige da „Rusland hackede valget!“-paranoia var ved at tage form, afviste jeg idéen om, at „russiagate“ 
(som det er blevet kendt som) ville vare ved særligt længe. Når Trump-administrationen begyndte at pløje fremad med sin dags-
orden, hævdede jeg [1], at demokraterne ville kassere Hillary og fortsætte med deres sædvanlige politik. Russiagate falmer, når 
demokraterne accepterer 2016-valget? Troede jeg virkelig det?  Af James Corbett.
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at være godt træt af hele historien.
Men hvad hvis det er meningen?

Størstedelen af befolkningen 
er uvidende om, at der faktisk er 
et hemmeligt samarbejde mellem 
Trumps team og en fremmed magt. 
Det hemmelige samarbejde er vidt-
rækkende og kriminelt. Det kom-
promitterer amerikanske mål og 
interesser, og det undgås grundigt 
at blive nævnt af de pligtopfylden-
de skødehunde i både pro-Trump 
og anti-Trump mainstream-medi-
ernes fake news’ formidling (og 
selv blandt mange af de pseudo-al-
ternative medier). Og du har ikke 
hørt en lyd om det, for dette samar-
bejde berører et tabu i den interna-
tionale, geopolitiske verden: Israel.

   Lad os vende tilbage til 
Flynns ankesag for at afdække hi-
storien. Kan du huske historien 
[13], Brian Ross kom med, der blev 
miskrediteret? Den, der fik aktie-
markedet til at dykke, fordi folk 
troede, at hele administrationen 
ville falde? Efter at rettelsen blev 
udstedt, og da støvet havde lagt sig, 
fortsatte Ruslandshysteriet ganske 
som før.

Men vent. Hvad handlede sagen 
om, og hvad gjorde Flynn egentlig?

De opmærksomme ved, at 
Michael Flynn, Trumps tidligere 
nationale sikkerhedsrådgiver, 
erklærede sig skyldig  [14] i falsk 
vidnesudsagn over for FBI. Han 
benægtede at have sagt til den 
russiske ambassadør, at de ikke 
burde reagere alt for hårdt over for 
de sanktioner, som den afgående 
præsident Obama lige havde lagt på 
Rusland, og han benægtede, at han 
skulle have forsøgt at overbevise 
Rusland („og andre lande“) om at 
indtage en bestemt holdning over 
for FN‘s Sikkerhedsråds resolution, 
der blev indsendt den 21. december, 
2016. Ifølge Flynns vidneudsagn 
var begge benægtelser falske. 
Okay. Og hvad så? 

Ja, i sandhed: Hvad så? Hvis an-
klagen er et hemmeligt samarbej-
de med Rusland, så er det første 
eksempel om noget et modbevis. 
Flynn bad, på vegne af USA’s ny-
valgte præsident, den russiske am-
bassadør om ikke at starte en di-
plomatisk strid med Obama. Det 
er ikke et belastende bevis på hem-
meligt samarbejde med en frem-

med magt. Det er blot en reel job-
beskrivelse for en person, der skal 
agere som diplomat for den ind-
kommende administration. Det 
eneste spørgsmål er, hvorfor Flynn 
overhovedet benægtede at have 
haft den samtale. 

Men hvad med den anden be-
nægtelse? Om FN‘s Sikkerheds-
råds resolution? Hvad handlede 
det om?

Resolutionen, der er tale om, 
FN’s Sikkerhedsråds resolution 
2334 [15], blev indsendt af Egyp-
ten den 21. december, 2016, og blev 
enstemmigt vedtaget med undta-
gelse af USA. Flynns ud sagn be-
skriver resolutionen kryptisk an-
gående „spørgsmålet om israelske 
bosættelser.“ Eller rettere sagt be-
kræftede resolutionen FN’s Sik-
kerhedsråds anskuelse, at „Isra-
els etablering af bosættelser i det 
palæstinensiske område, der har 
været besat siden 1967, herunder 
Østjerusalem, ikke har nogen lov-
lig gyldighed og udgør en åben-
lys krænkelse i henhold til interna-
tional lov“, blandt andre lignende 
stærke erklæringer. 

   Som jeg påpegede på det tids-
punkt [16], var uddraget fra resolu-
tionen bemærkelsesværdigt, da det 
var en af de stærkeste erklæringer 
fra Sikkerhedsrådet angående Is-
raels etniske udrensning af Palæ-
stina, der kom for en afstemning, 
ikke fordi den slags resolutioner al-
drig fremsættes, men fordi der altid 
bliver nedlagt veto af USA.

Så det er i denne sammen-
hæng, at vi kan forstå Flynns po-
sition. Han blev beordret til, iføl-
ge hans eget udsagn, at kontakte 
embedsmænd fra udenlandske re-
geringer, herunder Rusland, for at 
undersøge, hvordan hver regering 
forholdt sig angående resolutionen 
og for at påvirke disse regeringer 
til at forsinke afstemningen eller 
få sat en stopper for resolutionen.“ 
Ifølge udsagnet kom ordren fra „et 
højtstående medlem af præsiden-
tens overgangsteam“, men ifølge 
rapporter fra interne kilder blev 
det snart bekræftet [17], hvem der 
specifikt havde bedt Flynn om at 
løse denne opgave: Jared Kushner.  
Ja, dén Jared Kushner. Den sam-
me Jared Kushner, hvis familie 
står Israels zionistiske Likud så 

nær, at han engang lod Benjamin 
Netanyahu sove i sin seng. (Ja, helt 
bogstaveligt [18].) Den samme Ja-
red Kushner, der undlod at nævne, 
at han ledede en organisation, der 
faktisk finansierede en ulovlig is-
raelsk bosættelse. (Ja, seriøst [19].)

   Den samme Jared Kush-
ner, der rent faktisk leder Trumps 
teams søgen efter den „ultimative 
aftale“: Fred mellem Israel og Pa-
læstina. (Man kan simpelthen ikke 
opfinde det her.)

Så for at skære det ud i pap: 
Trumps zionistiske svigersøn be-
ordrede Flynn til at forsøge at tvin-
ge alle medlemmer af FN‘s Sik-
kerhedsråd til at stemme imod en 
resolution, der fordømmer ulovlige 
israelske bosættelser... 

Og det skal forestille at handle 
om et hemmeligt samarbejde med 
Rusland? Det er så langt fra virke-

ligheden, at det ikke engang giver 
mening. Medmindre man selvføl-
gelig ind ser, at der nærmest ikke er 
nogen på hverken venstre eller høj-
re fløj af den falske politiske ind-
deling, der er villig til at nævne, 
at USA og Israel hemmeligt sam-
arbejder, da det støttes ukritisk af 
begge partier.

Haim Saban, mediemogul, mil-
liardær og en af de største sponso-
rer af Hillary Clintons mislykkede 
præsidentkandidatur, holdt for ny-
lig en overstrømmende entusiastisk 
fest for Kushner ved et Brookings 
Institution-event [20]. Og imens 
så Trumps hovedsponsor, Sheldon 
Adelson, netop sin livslange drøm 
gå i opfyldelse [21], da Trump an-
erkendte Jerusalem som Israels ho-
vedstad.

Demokrat. Republikaner. Når 
det gælder denne sag om hemme-

Premierminister Benjamin Netanyahu mødes med Jared Kushner, særlig 
rådgiver for USA’s præsident Trump. (Foto: Screenshot fra Youtube, publiceret 
af IsraeliPM, d. 21.06.2017. Licens:  Den Israelske regerings pressekontor) [22]

(Graphic Art: Vesyolye Kartinki 2008 [23] /©reserved)
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ligt samarbejde mellem lande, er 
der ingen reel forskel.

Dette er selvfølgelig blot et lille 
indblik ind i en meget, meget større 
sag om hemmeligt amerikansk-is-
raelsk samarbejde. En sag, der rent 
faktisk burde få al den opmærk-
somhed, der for øjeblikket kastes 
på russiagate-våset (og mere til). 
Men du vil aldrig se denne sag bli-
ve blæst op som en kæmpe nyhed 
på din yndlings tv-kanal.

Mange tak til Emma for oversæt-
telse - Leena for korrektur - Lya for 
research  - Chrissy for layout.
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