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“En nation kan överleva sina dårar, även de ärelystna. Men den kan inte
överleva förräderi från insidan!” Så inleder Will Clark sin fantastiskt
intressanta, avslöjande och skrämmande bok ”Obama, Hillary, Saul Alinsky and
their Useful Idiots”. Boken beskriver naturligtvis situationen i USA, men om
man följer det som händer i Sverige, så är det som att även läsa även om det. Det
verkar vara samma processer som pågår, även om vi inte har Barack Obama
eller Hillary Clinton, men vi har sen många år en vänsterregering som verkar
styras av de regler som Saul Alinsky formulerat och som styrt politiken i USA
under Clintons och Obama. Även om vi tillfälligtvis haft borgerliga regeringar.
Frågan är om det varit nån skillnad? Det intressanta är att Will Clark inte en
enda gång nämner Bill Clinton, bara hans ”first lady”. Var Bill bara en ”useful
idiot” för Hillary?
Vem är Will Clark?
Will Clark är i skrivande stund 82 år och är en pensionerad flygvapenofficer och
en Vietnamveteran, som tjänstgjorde i Saigon 1966 till 1967. Andra
utlandsuppdrag inkluderar Japan och Ankara, Turkiet. Han blev major och fick
fyra medaljer.1
Han undervisade på universitetskurser när han var stationerad i Turkiet och
verkar ha ett stort intresse och engagemang för undervisning och pedagogik och
har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat ”How to Learn”, ”Positive
Education” och ”American Heroes – Students who Learn”. Han har en
omfattade produktion som författare, ett 30-tal böcker om olika ämnen, om
religion, om politiska teman, flera om Barack Obama. Hans senaste böcker är
kopplade till ”konspirationsteorier”.2
Första kapitlet i den aktuella boken ägnar han åt att beskriva vad Bibeln
förutsäger om framtiden. Jag är inte Bibelkunnig så jag ska inte ens försöka
beskriva eller sammanfatta hans tankar.
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”Useful Idiots” – Användbara idioter
Det andra kapitlet i boken ägnar författaren åt att beskriva hur begreppet ”useful
idiots”, ”användbara idioter” uppstod och vad det innebär. Det har tillskrivits
Vladimir Lenin, även om forskare inte hittat bevis för det (s. 21). På ryska finns
ett liknande begrepp, ”useful fools”, ”användbara dårar”. Will Clark beskriver
hur regeringar och andra ledare använt termen för att beskriva de fattiga, de
oinformerade, de som kunde utnyttjas för maktens syften. Rörelsen har sina
rötter i de texter som Karl Marx och Friedrich Engels skrev. Karl Marx (18181883) var officiellt grundaren av kommunismen. Han skrev om bakgrunden till
den stora förändring som skett genom industrins utveckling. Han berättar om hur
städerna expanderade och blev överfyllda och att arbetarklassen levde i stor
fattigdom. Han utvecklade klassteorin och beskrev arbetarklassen, medelklassen
(borgerligheten) och överklassen och deras olika levnadsvillkor. Marx betonade
att ”kapitalisterna” fick sitt välstånd genom att utnyttja arbetarklassen,
proletariatet.
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Den kommunistiska rörelsen
Marx’ och Engels’ texter inspirerade till motsättningar och kamp mot
kapitalisterna, vilket ledde till det kaos som Makteliten eftersträvade. I Ryssland
drevs rörelsen av Vladimir Lenin och Joseph Stalin. Den s.k. arbetarrevolutionen resulterade i enorm fattigdom, förtvivlan och en massaker på
befolkningen. Will Clark betonar att de flesta av dessa dödade var anhängare av
den kommunistiska rörelsen (s. 25). Författaren menar att de allra flesta av
Stalins främsta supporters var helt omedvetna om det faktum att han var den
som gav order om dödandet och förvisningen. ”De gav honom stöd till sista
andetaget i tron att ’Onkel Joe’ var deras vän och stora stöd” (s. 25). De trodde
att han var deras ”räddare”. De blev hans ”useful idiots” i kampen för
”proletariatets diktatur”.

Stalin rensade också ut sina seniora militära ledare för att hindra dem från
att ta bort honom från makten. Därför hade inte Ryssland några erfarna militära
ledare när Hitler invaderade Ryssland. Hitlers trupper blev dock överrumplade
av det stränga vintervädret vintern 1941-1942 och dukade under bara omkring 5
mil från Moskva.3
En forskare menade att omkring 40 miljoner människor dödades under
Stalins regeringstid (s. 26). Alexander Solzjenitsyn som skrivit om Sovjets
gulagsystem menar att det kan ha handlat om 60 miljoner ryssar. Will Clark
refererar till flera författare som försökt beräkna antalet dödade, mördade,
ihjälsvultna ryssar. Siffrorna varierade mellan 20 och 60 miljoner. Författaren
konkretiserar siffrorna. Om 60 miljoner var korrekt siffra kan det innebära att 2
miljoner dödades varje år, 40,000 personer dödades varje vecka. Om det bara
handlade om 20 miljoner så dödades 1,830 personer varje dag (s. 28).
Stalins agenda överträffades bara av Mao Tse-Tung som enligt olika källor lär
ha ansvarat för att mellan 48-78 miljoner kineser dödades i Kina.
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Will Clark nämner George Orwells bok ”1984” där han beskriver de tre
grupperna, de ”The Low”, de ”Låga” - underklassen, de i mitten, ”The Middle”,
medelklassen, och ”The High”, de ”höga” i toppen, överklassen. Han menar att
de ”Högas” mål är att stanna där de är, de i ”mitten” strävar efter att bli ”de
höga” medan de ”låga”, som är knäckta av sitt vardagliga slit nöjer sig med att
vara med om att skapa ett samhälle som är ”jämställt, rättvist och solidariskt”,
d.v.s. socialisternas förrädiska löften. Författaren ställer frågan: ”Varför ser inte
dessa ’godtrogna låga’ vad som händer?” Han svarar själv: ”Därför att de är
förblindade av falska löften från de som önskar mer makt – till och med total
makt” (s. 33).
I detta sammanhang berättar Will Clark om Barack Obamas uttalade
löften om jämställdhet och rättvisa och att de amerikanska medborgarna trodde
honom. De såg honom som en räddare, en frälsare.
Will Clark menar att det just nu pågår tre kraftfulla attacker mot America.
Den första är arrangerade terroristattacker för att skapa enorm rädsla, vilken i
sin tur kan begränsa de konstitutionella friheterna i Amerika, exempelvis
friheten att bära vapen. Den andra attacken är ”Third Jihad” eller ”Silent
Jihad” för att etablera islam i Amerika. Den tredje attacken är från
socialismen/kommunismen (s. 93).

Vem är Saul Alinsky?
Saul Alinsky föddes år 1909 i en judisk familj som immigrerat från Ryssland
och bodde i Chicago. Han är mest känd för sin bok ”Rules for Radicals”, ”regler
för radikala”, som publicerades första gången 1971. Min utgåva är från 1989.

Bokens syfte var att inspirera unga radikaler som ville genomföra en social
förändring i sitt samhälle. Alinskys undervisning och de metoder han föreslog
kom att inspirera massor av missnöjda grupper och ungdomar, bland andra
Barack Obama och Hillary Clinton, vilket Will Clark berättar mycket
ingående om i sin bok.
Huvudbegreppet för Alinsky är ”organisation”, att organisera, men det är
enligt Will Clark en omskrivning av ”revolution” (s. 36). Författaren beskriver
ingående Alinskys bakgrund, utbildning och ambitioner. När medborgarna är i
kaos och förtvivlan över sakernas tillstånd, så har den rätta tidpunkten kommit
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för att ”organisera”, eller som Alinsky formulerar det: ”Då är tiden mogen för
revolution” (s. 37). Alinsky ser dock inte revolutionen som en plötslig ”över
natten-förändring”. Tvärtom menar han att det är en långsam, välplanerad
process.

Frankfurtskolan
När jag läser detta så kommer jag ofrånkomligt att tänka på Frankfurtskolans
mål. Den tyske filosofen Max Horkheimer (1895-1973), ledare för
Frankfurtskolan, skrev: ”Revolutionen kommer inte att hända med vapen, utan
det kommer att hända stegvis, år efter år, generation efter generation. Vi
kommer gradvis att infiltrera utbildningsinstitutioner och politiska
organisationer, förvandla dem långsamt till marxistiska enheter när vi rör oss
mot universellt jämlikhetssträvande”. För att åstadkomma detta hade skolan
utarbetat några punkter:
1. Att skapa rasistiska brott
2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring
3. Undervisning av sex och homosexualitet för barn
4. Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet
5. Enorm invandring för att förstöra den nationella identiteten
6. Främjande av överdriven alkoholanvändning
7. Att tömma kyrkorna
8. Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer
9. Skapa beroende av staten och statliga förmåner
10. Kontrollera och fördumma media
11. Uppmuntra familjens sönderfall4
I en intressant artikel gör Scott S. Powell en analys över ”Den tysta
revolutionen” i USA med underrubriken ”How the New Left Took Over the
Democratic Party” där han beskriver de strategier som använts och används.5
Powell nämner exempelvis Antonio Gramsci, som grundade det italienska
kommunistpartiet år 1921. Hans idé var att infiltrera organisationer, politiska
partier med mera för att genomföra ”the long march through the institutions”
(den långa marschen genom institutionerna), ”entrism”. Det var en taktik som
Lenin och Stalin också använde sig av (s. 37).
I linje med Lenins berömda citat att "kapitalister kommer att sälja oss repet
som vi kommer att hänga dem med", skröt Alinsky en gång, "jag känner mig
säker på att jag skulle kunna övertala en miljonär på en fredag att subven-
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2017 - https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html
5
Publicerad i American Thinker den 23 aug. 2015 - https://www.discovery.org/a/24871/
4

5

tionera en revolution för lördagen, som han skulle göra en enorm vinst på under
söndagen, trots att han säkert skulle avrättas på måndag” (ur Powells artikel).

Tillbaka till Saul Alinsky
Alinsky hade inget till övers för ”liberaler”, d.v.s. människor som pratade om
förändringar de ville ha, men som sen inte gjorde något (s.39). I stället
favoriserade han ”radikaler” som var beredda på aktion, även om förändringen
bara kunde genomföras långsamt och stegvis.
En av Alinskys mest framgångsrika elever var Barack Obama. Will Clark
berättar att efter det att Obama blev president år 2009, har 13 miljoner fler
medborgare blivit beroende av matkuponger och har, när boken skrevs år 2015,
nått upp till 47 miljoner. Amerika har idag cirka 329 miljoner invånare. Obama
började kallas ”the Food Stamp President” (s. 45).
I sin bok ”Rules for Radicals”, som han för övrigt dedicerade till
”Lucifer”, ”den första rebellen” (s. 65), har Alinsky redovisat åtta områden
som måste komma under kontroll för att man ska kunna skapa den sociala staten
(s. 40). Jag nämner bara punkterna här och rekommenderar läsaren att läsa Will
Clarks bok för fördjupning.
1. Hälsovården – ”Kontrollera hälsovården och du kontrollerar folket” (s.
40).
2. Fattigdomen – ”Öka fattigdomen så mycket som möjligt, fattiga
människor är lättare att kontrollera och kommer inte att göra motstånd
om du förser dem med det de behöver för att leva” (s. 40).
3. Skulderna – ”Öka skulderna till en ohållbar nivå. På det sättet blir det
möjligt att öka skatterna, vilket vill skapa djupare fattigdom” (s. 41)
4. Vapenkontroll
5. Välfärden – ”Ta kontroll över varje del av deras liv” (s. 44).
6. Utbildning – ”Ta kontroll över vad folk läser och lyssnar på – ta kontroll
över vad barnen lär sig i skolan” (s. 46).
7. Religionen – ”Ta bort deras tro på sin Gud från regering och skolor” (s.
49).
8. Klasskrig – ”Dela upp människorna i välbärgade och fattiga. Det
kommer att skapa missnöje och göra det lättare att ta skatt från de
välbärgade för att stödja de fattiga” (s. 50).

Det är således en mycket genomtänkt agenda och stämmer i stort överens med
Frankfurtskolans agenda.
Will Clark betonar vikten av att vi gör oss medvetna om dessa strategier så
vi ser ”Alinsky-strategier” och kan planera när och hur vi kan göra motstånd
mot det som sker. Författaren anger och beskriver ett antal användbara
motståndsstrategier (s. 56). Det gäller bland annat att hålla koll på ”Alinskystereotyper”, såna som Obama exempelvis (s. 58). Mer om detta nedan…
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Alinsky och Barack Obama
Will Clark konstaterar att det är tydligt att Obama hade ett brinnande intresse för
att förändra Amerika till en socialistisk stat (s. 53). Hans agerande, både i tal och
handling har varit övertydliga. Han talade exempelvis om ”Change America”,
att förändra Amerika.

Författaren berättar att Obama verkligen följde Alinskys undervisning
entusiastiskt. Han organiserade människor i Chicago under flera år. Will Clark
berättar ingående om hur Obama verkade. Han betonar att alla borde läsa
Alinskys bok ”Rules for Radicals”, så vi lär oss känna igen de strategier som
används av dem som vill ta makten över oss, så vi kan göra motstånd. Clark
skriver att Barack Obama har rankats som en av de värsta presidenterna
Amerika har haft (s. 82).
I Amerika använder Demokraterna Alinskys strategier enligt Clark och han
redogör ingående för dem (s. 56ff). Han skriver att den mest aktuella strategin
idag är att förstärka rasism och de vitas skuldkänslor (s. 59). År 2015, när boken
skrevs, hade ännu inte mordet på den svarte George Floyd av en vit polisman
hänt. Derek Chauvin höll sitt knä mot Floyds hals så att han kvävdes, vilket
visades i media genom att en kamera dokumenterade det som hände. Floyd lär
då ha sagt: ”I can’t breath”, ”Jag kan inte andas!” vilket blivit något av ett
slagord för den vänsterextrema BLM-rörelsen. Det hände 2020. Idag vet vi hur
händelsen använts för att trissa upp raskänslor i Amerika och i världen och
förstärka rörelsen ”Black Lives Matter”, BLM.
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Jag har nyligen läst boken ”Burn, Loot, Murder – The Truth About Black
Lives Matter and Their Radical Agenda” (2020) av en anonym författare som
kallar sig B.L.M.6 Enligt författaren startade BLM-rörelsen år 2013, efter det att
en vit man skjutit en svart tonåring vid namn Trayvon Martin. Barack Obama
hade då sagt att om han hade haft en son så hade han sett ut som Trayvon. Då
startade en haschtag på Twitter, #BlackLivesMatter. Ett år senare sköts en annan
svart man av en polis. Då började media blåsa upp historien om polisbrutalitet
mot svarta. BLM-författaren berättar ingående om händelseutvecklingen, om
lögnerna och om vad som verkligen hände och hur massmedia blåste upp
lögnerna. Detta förstärktes sen av mordet på Floyd.

Saul Alinsky och Hillary Clinton
Ännu en mycket mäktig person som beundrade Alinsky och dessutom hade nära
kontakt med honom var Hillary Clinton, som under några år var ”first lady”
under sin makes, Bill Clintons, presidenttid, 1993-2001 Hon var USA:s
utrikesminister i Barack Obamas kabinett åren 2009–2013. Hennes beundran
för Alinsky startade när hon fortfarande gick i skolan. Hon mötte honom flera
gånger under år 1968. Will Clark citerar ur flera brev hon skickade till Alinsky
(s. 72ff). Han gav henne råd om hur hon skulle bedriva aktivism på studentcampus.

Jag skrev nyligen en artikel om boken, ”Burn, Loot, Murder - BLM Bränn, Plundra, Mörda
- Sanningen om Black Lifes Matter och deras radikala Agenda B.L.M.” (2020) som ligger på
min Boksida - http://www.piahellertz.com/Burn_Loot_Murder_BLM.pdf
6
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En intressant uppgift för mig personligen var att Hillary Clinton studerat på
den privata kvinnohögskolan Wellesley College utanför Boston i Massachusetts,
USA. Under min tid som forskare på 70- och 80-talet inför min
doktorsavhandling gjorde jag ett längre studiebesök på Wellesley för att studera
och intervjua lärare och studenter. Min avhandling handlar om ”Kvinnors
kunskapssyn och lärandestrategier” (1999)7. Universitet hade en text på skjortor
och muggar som roade mig: ”And on the eighth day She created Wellesley”.
Wellesley gömde enligt Will Clark undan Hillary Clintons uppsats på
hennes begäran när hon blev ”first lady” eftersom den avslöjade hur mycket hon
hade ”interna-liserat och assimilerat Saul Alinskys ideologi och metoder” (s.
74). Senare i kapitlet berättar författaren om en uppsats på Wellesley som hade
titeln ”There Is Only the Fight…”. Jag vet inte om det är samma uppsats.
Författaren går igenom innehållet i uppsatsen. (s. 78). Uppsatsen blev offentliggjord efter det att Clintons lämnade Vita huset år 2001.
Hillary Clinton verkar ha haft en extremt otrevlig attityd. Will Clark
berättar om vad anställda i Vita Huset upplevde. Agenterna inom Secret Service
menar att hon var otrevlig mot de flesta och att de upplevde det som ett straff att
tvingas arbeta under henne. Under alla år pratade hon inte ens med vissa
agenter. Om någon hälsade henne ”God morgon” så kunde hon svara med
”F—k off”. Clarks berättelser är riktigt skakande. Hon måste vara en extrem
psykopat, men det skriver inte Clark, det är min analys efter att ha läst. Med den
här typen av information i bakhuvudet är det lättare att förstå hennes brott när
det gäller kidnappning och handeln med barn från exempelvis Haiti.8 Enligt
offer för hennes övergrepp var hon en grym pedofil. Cathy O’Brien som såldes
till pedofiler av sin far, upplevde själv Hillary Clintons övergrepp flera gånger.
Cathy O’Brien berättar om det i sin bok som hon skrev tillsammans med sin
räddare, Mark Philips, ”Trance Formation of America - The True Life Story of
a CIA Mind Control Slave” (1995).9 I samband med valet 2016 släppte
Wikileaks avslöjande dokument om det som kom att kallas ”Pizzagate”, en
pedofilring där Hillary Clinton med flera deltog.10 Det påverkade med stor
sannolikt valet till Trumps fördel.
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Hillary Clinton och socialismen
Will Clark analyserar mycket ingående Hillary Clintons socialistiska agenda.
Det är ingen attraktiv agenda när de granskas med dessa glasögon. För att kunna
förändra världen måste man först uppnå politisk och kulturell makt. Det innebär
total förändring, även av det mänskliga medvetandet. Mänskliga relationer måste
omformas. Sociala institutioner måste totalt förändras. Författaren betonar att vi
alla måste noggrant tänka igenom hur vi verkligen vill ha det samhälle vi vill
leva i, så vi inte lockas att utveckla något vi inte själva vill ha, d.v.s. bli en
”useful idiot” eller en ”useful innocent”.
Författaren menar att om Hillary Clinton skulle bli president så skulle vi få
ett samhälle vi verkligen inte vill ha, en fascistisk diktatur. De har vi sett nog av
i Sovjet, i Kina, i Tyskland, på Cuba med flera. Det samhället skulle bara tilltala
Makteliten.

Obamacare och Hillarycare
Obamacare innebar att han stiftade en lag om att alla skulle få förmåner när det
gällde sjukvårdsförsäkring, men den innebar också att alla skulle vara tvungna
att ansluta sig till systemet, vilket mötte stark kritik från både höger och vänster.
Will Clark berättar att Hillary Clinton hade samma planer under sin tid i Vita
Huset. Lagen som på ytan lät så förmånlig och attraktiv, visade sig vid närmare
granskning bli en ”tvångströja”. Det gäller att komma ihåg Alinskys agenda om
att ta makten över hälsovården.

De tre attackerna mot Amerika
Jag nämnde ovan att den första attacken var terrorister och att den andra
attacken är ”Third Jihad” eller ”Silent Jihad” för att etablera islam i Amerika.
Författaren går mycket ingående igenom situationen när det gäller den
illegala invandringen till Amerika och vilka konsekvenser den får för landet och
dess ekonomi. Det är som att läsa om vad som händer i Sverige. Författaren

10

konstaterar att kostnaderna för de amerikanska skattebetalarna är avsevärt
mycket högre för de illegala invandrarna än för de legala medborgarna (s. 105).
Den tredje attacken är enligt Clark socialismen/kommunismen. Dessa tre
attacker har skett simultant och har skapat stor förvirring, vilket lett till att man
som kritiker har svårt att se vem som är målet för kritiken, vem som är fienden.
Som en liten parentes vill jag nämna raketforskaren Werner von Braun
som räddades över till Amerika efter andra världskriget genom Project
Paperclip när flera hundra nazister fördes över för att undgå Nürnbergrättegångarna. De blev sen ledare och aktiva inom organisationer som NASA, FBI,
CIA, med mera och fick en stor makt. På sin dödsbädd år 1977 lär han ha
avslöjat för sin läkare Dr Carol Rosin hur man tänkte när man utvecklade
”fiender” för att motivera militär forskning och utveckling: ”Först kommer det
att vara kommunisterna, sen blir det terroristerna, och efter det kommer det att
vara utomjordingarna.”11 Jag brukar konstatera att han dog innan det påstådda
klimathotet och det lika påstådda ”viruset” Covid-19 började användas som hot.
I skrivande stund verkar det som om ”virushotet” blivit det mest effektiva hotet,
eftersom det har skapat en sån djup rädsla att vi frivilligt håller avstånd och
isolerar oss från varandra, stänger oss inne, bär munskydd och låter makten
injicera oss med ett biologiskt vapen som de kallar ”vaccin”.12

Obama – socialismen och islam
Will Clark konstaterar att Amerika nu påverkas av en stark socialistisk agenda
och beskriver mycket ingående hur den ser ut och de förutsättningar som förelåg
när Obama blev president. Bland dessa förutsättningar fanns de amerikanska
medborgarnas passiva, politiskt korrekta, icke-utmanande attityd när det gällde
förändring (s. 106). De var frustrerade och kände hopplöshet. De var motiverade
för förändring och lyssnade på Obamas locktoner. Obamas utmaning blev att
organisera och planera förändringen med hjälp av Alinskys ideologi och
metoder.

Uppgiften hämtad från f.d. försvarsministern i Kanada Paul T Hellyers bok ”Money
Mafia” - http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf
12
Se bland annat ”Biochips implanterat via vaccin” – 9 nov. 2021
https://bakomkulisserna.biz/2021/11/09/biochips-implanterat-via-vaccin/
11
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Obama var mycket tydlig med sin socialistiska agenda, vilket tydligast framkom
när han drev temat ”ekonomisk jämlikhet” som Will Clark menar är den
”renaste definitionen på socialism” (s. 93).
Dessutom har den islamska planen för ”Silent Jihad” redan kommit långt i
Amerika, menar Will Clark (s. 136). ”Och alltför många vänder ryggen till och
sluter sina ögon och stänger sina öron, de varken ser eller hör eller förstår
det!” (s. 136)

Det blev mycket tydligt under Obamaregimen att han var mycket positiv
till islam. Det skrevs ju ofta om att han själv var muslim i själ och hjärta. Han
stödde Muslimska Brödraskapets planer med ”Silent Jihad” (s. 93).
Muslimerna väntar på sin frälsare, Mahdi. Will Clark beskriver islam och
skillnaderna mellan shiiter, shiamuslimer å ena sidan och sunnimuslimer å
andra sidan. De har bland annat olika syn på när Mahdi ska återvända.
Författaren jämför med de olika synsätten som kristna och judar har på
Messias, Kristus och hans återkomst.
Författaren berättar att Obama stödde Muhammad Mursi som var
Egyptens president åren 2012-2013. Han var partiledare för Muslimska
Brödraskapet som definierats som en terroristorganisation i många länder.
Muslimska Brödraskapet var enligt Clark ”arkitekten för planen för att förstöra
USA inifrån. Det involverade en stor summa pengar som erbjöds Mursi” (s.
136).
Will Clark frågar sig om Obama egentligen förstod islams ultimata mål, att
göra varje person som fortfarande lever på Jorden till muslim? Eller förstår han
det och ställer upp på det? Clark har svårt att förstå varför inte Obama satsade på
att utveckla Amerika, Amerikas framtid och deras medborgares stolthet över att
vara amerikan (s. 167).
Som en parentes vill jag tillägga att svenska Socialdemokraterna genom
Broderskapsrörelsen (numera Tro och solidaritet) har inlett ett samarbete som
resulterade i det projektavtal som slöts mellan Broderskapsrörelsen och Sveriges
Muslimska Råd, SMR, år 1999. Det berättar Johan Westerholm i artikeln ”Så
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etablerade sig Muslimska brödraskapet i Sverige” (2021).13 Sverige verkar gå
samma öde till mötes som Amerika. Socialdemokraterna har i en skriven
överenskommelse lovat SMR att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala fullmäktigelistor. Om det berättar bland annat Expressen
den 29 jan 2014.14 Muslimska Brödraskapet behöver således inte använda sig av
Alinskys och Gramscis metod ”infiltrering”. I Sverige bjuds de in med öppna
hjärtan och öppna armar och som motprestation har muslimerna lovat rösta på
Socialdemokraterna15 så länge Socialdemokraterna tillmötesgår muslimernas
önskemål, vilket de gör i många kommuner, där de bland annat erbjuds
attraktiva tomter för att kunna bygga sina moskéer.16
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https://www.varldenidag.se/kulturserie/sa-etablerade-sig-muslimska-brodraskapet-isverige/repudv!@Lj242OxqmamfFWnKBh7PA/
14
S lovar att samarbeta med Sveriges muslimska råd | Nyheter | Expressen https://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/
15
Muslimska Brödraskapet och Socialdemokraternas mål i Sverige https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/17/muslimska-brodraskapet-ochsocialdemokraternas-mal-i-sverige/
16
Se också Muslimska brödraskapet nu en del av det svenska försvaret – 3 maj 2020 https://samnytt.se/muslimska-brodraskapet-nu-en-del-av-det-svenska-forsvaret/
Muslimska brödraskapet etablerat i det svenska totalförsvaret – 2 maj 2020
https://ledarsidorna.se/2020/05/muslimska-brodraskapet-etablerat-i-det-svenskatotalforsvaret/
17
Bilden är hämtad från artikeln ”Så infiltrerades Socialdemokraterna av Muslimska
brödraskapet” https://www.svd.se/sa-infiltrerades-socialdemokraterna-av-muslimska-brodraskapet
13
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Att läsa Will Clarks analys av Barack Obamas agenda och förhållningssätt
är faktiskt skrämmande. Det är tydligt att Obama inte strävar efter att de fattiga,
de som är ”lämnade bakom”, de som inte har några aspirationer, ska kunna få
utveckla självkänsla och få uppleva framgång i livet. För att uppnå detta måste
han kunna övertyga sina följare, sina ”useful idiots” och sina ”useful innocents”
(de oskuldsfulla) att de inte har någon möjlighet att få framgång och ändå välja
att följa honom.
För att uppnå detta följer han Alinskys förslag. Dels måste underprivilegierade barn förnekas utbildning, så de undviker möjligheten att börja förstå och
bli förberedda för ett meningsfullt arbete i framtiden. Dels måste han neka dem
den självkänsla de skulle behöva genom att de lyckas få ett arbete som
engagerar och utvecklar dem (s. 169).
I ett kapitel fördjupar författaren tankarna omkring utbildning. Här kommer
han in på Hillary Clintons idé om att ”det tar en by för att undervisa ett barn”.
Det handlar om agendan att utrota kärnfamiljen, d.v.s. familjer som bygger på
idén ”mamma, pappa och barn” (s. 22). Mina barn inte är mina barn, utan de
tillhör kollektiva familjer, storfamiljer eller byar och till och med staten. Hillary
Clintons skrev en bok med titeln: ”It takes a village: det krävs en hel by för att
fostra ett barn (1996) (1997 i svensk översättning). Socialismen bygger på
kollektivism och att allt som leder till individualism hämmas.

Om detta berättar jag också i min artikel om boken ”Burn, Loot, Murder – The
Truth About Black Lives Matter and Their Radical Agenda” (2020), om den
vänsterextremistiska rörelsen Black Lives Matter, dess rötter och agenda.18
Will Clarks syn på undervisning ligger helt i linje med mitt sätt att tänka.
Pedagogik och didaktik har under många år varit mitt stora intresse och de
påverkade min forskning. Clark skriver: ”Success is a learned process, not at
taught process” (s. 203). Framgång når man genom sitt eget lärande, inte genom
undervisning. I skola och annan utbildning behöver elever och studenter
18

Min artikel om boken ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Burn_Loot_Murder_BLM.pdf
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försättas i situationer som inspirerar till de börjar ställa frågor, till nyfikenhet, till
eget kunskapssökande och till förståelse. ”Katederundervisning” passiviserar
och indoktrinerar, vilket är Maktelitens syfte.
En liten utvikning – Nyligen läste jag EXPOs ”Med myter som vapen
- En handbok om konspirationsteorier och hur de kan bemötas i skolans värld”
skriven av Erik Sidenbladh år 2017.19 Författarens intention är att förhindra att
elever och studenter ”fastnar” för s.k. ”konspirationsteorier” och i stället lär sig
vad som är ”rätt” och ”sant”. De elever som det enligt Sidenbladh är viktigast att
rikta in sig på är de som är tveksamma ”eftersom det är där vi hoppas få störst
effekt utifrån förutsättningarna” (a.a. s. 34). Jag vill citera ett stycke ur min
artikel om boken. Sidenbladh skriver: 20
”Säg att några elever i klassrummet börjar prata om teorier kring Illuminati och
judarnas makt över världen – och andra som blir nyfikna får tips av kamraterna
om en rad olika sajter som ’bevisar’ att det faktiskt är så det ligger till.
Det kan då vara lockande för en lärare att låta klassen under nästa lektion i
grupper granska olika teorier, öva källkritik och sedan diskutera vad som
verkar trovärdigt och inte. På så sätt får de se olika ståndpunkter – och läraren får
tillfälle att klargöra vad som egentligen är sant.
Problemet är att man då utgår från tanken att människors felaktiga
föreställningar beror på att de inte har tillräckligt med kunskap – och att om de
får korrekt information kommer de att ta in den och tro på den. Men så fungerar
det tyvärr sällan.
Att göra så här riskerar tvärtom att konspirationsteorier sprids till nya
personer och att de som redan tror blir stärkta i sin egen övertygelse.”
Det framgår tydligt av texten att Erik Sidenbladh och EXPO inte är intresserade
av att barnen ska lära sig att själva söka information, eller att analysera och
granska fakta, samt göra självständiga och kritiska bedömningar efter att ha
studerat många källor. I stället ska de indoktrineras med EXPOs sanningar.

Will Clark skriver att lärare själva undervisas i att undervisa, d.v.s. att lära ut,
inte att utveckla metoder för att hjälpa elever och studenter att lära sig själva.
För många år sedan besökte jag ett college i USA, Alverno College. Där
hade man inga föreläsningar alls. ”Hur ska vi kunna skapa aktiva studenter om
vi tvingar dem att sitta passiva och lyssna”, sa dekanus på lärosätet. Jag skrev
en bok om deras pedagogik Ability Based Learning, ”Färdighetsbaserat lärande
enligt Alvernomodellen” (2004).21

19

Den ligger för nedladdning på https://expo.se/fakta/resurser/med-myter-som-v%C3%A5pen
Min artikel om boken - http://www.piahellertz.com/Med_myter_som_vapen.pdf
21
Den ligger för gratis läsning på min Boksida http://www.piahellertz.com/Fardighetsbaserat_larande.pdf
20
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Vad händer i Sverige?
Styrs även Sverige av Saul Alinskys idéer? När jag läser Will Clarks bok tänker
jag ofrånkomligen på ”utvecklingen”/avvecklingen i Sverige. En skribent, Jonas
WE Andersson, har gjort en intressant, tankeväckande och avslöjande
sammanfattning på Facebook, som jag tar mig friheten att citera i sin helhet:
Det som utmärker Sverige, både historiskt och internationellt, är att vi på så
oerhört kort tid gått från ett mycket välfungerande välfärdssamhälle till det som
bara kommer att kunna beskrivas som en havererad nation. Exakt när vi når fram
till denna punkt är som sagt svårt att säga. Men det vi kan vara helt säkra på är att
när vi väl är framme, så vet alla att det är så.
Låt mig hursomhelst presentera det Sverige som Reinfeldt och Löfvén lämnar
efter sig:
• Eftersatt infrastruktur för vatten. Behov av mångmiljardbelopp för upprustning
(pengar som inte finns). Chockhöjningar för konsumenten är att vänta.
• Misskött hantering av elförsörjningen. Nedlagda, fullt fungerande
kärnkraftverk. Elbrist och skenande elpriser.
• Försummad och trasig infrastruktur för tågtrafik. Behov av mångmiljardbelopp
för upprustning (pengar som inte finns). Chockhöjningar för konsumenten är att
vänta.
• Åsidosatt underhåll av vägnätet. Behov av mångmiljardbelopp för upprustning
(pengar som inte finns). Kraftiga skattehöjningar att vänta om det ska åtgärdas.
• Flest fattigpensionärer i EU. Pensionerna bland de lägsta i Europa.
• Bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i Europa.
• Skenande fattigdom, hemlöshet och utanförskap.
• En havererad bostadspolitik och en boendesituation i upplösning och förfall för
allt fler.
• Bland världens högsta siffror då det gäller våldtäkter.
• Ett försvar utan förmåga att försvara Sverige.
• En polis utan förmåga att skydda medborgarna eller deras ägodelar. Som
ständigt ger sig på ordningsamma svenskar.
• Skenande kriminalitet, gängbrottslighet, skjutningar och mord.
• Skenande narkotikaanvändning.
• Ett samhälle, från norr till söder, som är så otryggt att nästan alla tvingats ändra
sina vanor och begränsa sin frihet.
• En av Europas längsta vårdköer och en underdimensionerad vård i närmast
kaos.
• Bland världens högsta skatter – och kraftiga skattehöjningar är på väg.
• Universitet och akademier i fullständigt förfall. Politiserade och obrukbara
utbildningar internationellt.
• En våldsam, slapp, kunskapsfientlig och verklighetsfrånvänd skola.
• Bland de sämsta resultaten i PISA (kunskapsnivå för svenska skolor).
• En massmigration som fortsätter varje år med ca 100,000 personer från
Mellanöstern och Afrika. Mestadels män, muslimer, med låg eller ingen
utbildning. En ökad befolkning med 1 miljoner vart åttonde år.
• Ett kulturellt sönderslitet land med växande etniska konflikter.
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• Bland Europas största andel radikala islamister, jihadister och terrorister.
• Ett land som pumpar ut hundratals miljarder av skattebetalarnas pengar till
andra länders medborgare varje år.
• Ett skräpigt, eftersatt och smutsigt gatulandskap i de flesta städer.
• Tiggare från andra länder i nästan varje gathörn. Öppen människohandel och
trafficking.
• Ett politiskt polariserat land där demokratin åsidosatts och politiska
motståndare ständigt demoniseras.
• En icke-fungerande, djupt politiserad, statsunderstödd mediabransch som har
gett upp journalistiken och idag enbart sysslar med propaganda.
• En regimlojal, statlig mediekoncern som tvingar medborgarna att betala för den
propaganda de producerar.
• Ökad ohälsa bland barn och ungdomar. Allt mörkare framtidsutsikter.
• Svenska barn som förnedringsrånas, kissas på, våldtas och kränks på löpande
band – utan att gärningsmännen straffas eller åtgärder vidtas.
Jag kunde fortsätta till ikväll.
Men vi vet ju att det viktiga för den korrumperade, lögnaktiga, totalitära och
folkföraktande politiska och mediala elit som styr Sverige idag, är att hålla tyst
och “värna Sverigebilden”. Alla som pratar om de gigantiska problemen är
regimens fiender och måste därför stängas ner, cancelleras eller smutskastas.
Som man gör i alla icke-demokratiska, totalitära samhällen.
Men detta är verkligheten. Och verkligheten vinner till slut alltid över lögnerna.”

Det är ingen större utmaning att analysera Jonas Anderssons analys med hjälp av
Frankfurtskolans och Saul Alinskys uttalade agenda i de punkter jag presenterat
ovan.
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Hur kan vi göra motstånd?
Ja, hur kan vi göra motstånd? För det första och viktigaste är att vi enligt Clark
förstår de olika formerna för attacker. För det andra att vi informerar andra.
Under tiden måste vi vara vaksamma på de attacker och bedrägerier vi blir
utsatta för. Om jag minns rätt så nämner Will Clark inte ”Mind control”, men
han nämner den propaganda och tankemani-pulering som vi ständigt utsätts för
via massmedia, politiker, nyhetsinformation med mera. 22 Nästan alla medier är
ägda och styrda av Makteliten. Så en mot-ståndshandling är att skapa alternativa
media och sociala plattformar där motståndarna kan diskutera och få möjlighet
till alternativ information. Vi måste börja inse att det som verkar ”normalt” i
stället är ett led i bedrägeriet. Regeringar styr med lögner, svek och beräkning.
I ett eget kapitel med rubriken ”Deceit is Honesty”, (”svek är ärlighet”)
diskuterar författaren regeringars svek och bedrägerier. Titeln får mig att
associera till en tänkvärd film jag nyligen såg igen, ”They Live!” där filmmakaren menar att utomjordiska varelser styr världen med sina bedrägerier,
något man först upptäcker när man får speciella glasögon.

Will Clark diskuterar regeringars övervakning på medborgarna, officiellt av
”omtanke”. Han menar också att vi aldrig kan ana hur mycket information som
samlas in om oss, om varenda människa. ”Tack vare visselblåsare börjar vi få
en god uppfattning”, skriver han (s. 141. Han nämner inte Edward Snowden
eller Julian Assange eller Chelsey Manning vid namn, men namnen dyker
ofrånkomligen upp när jag läser texten.
Regeringar påstår att de bara övervakar speciella personer som stämmer
med viss officiella kriterier, men ”kan vi tro på dem när de säger det?” undrar
författaren. Sen berättar han om konkreta händelser som avslöjar agendan. Han
22

Jag skrev ett par artiklar om Mind control som ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
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refererar till George Orwells bok ”1984”, där begreppet ”Storebror” infördes i
vårt medvetande. Boken har filmatiserats. Det finns även en annan sevärt film
med ett liknande budskap, ”V for Vendetta”.

”1984”

”V for Vendetta”

Idag får vi från flera källor höra: ”Du kommer inte att äga någonting och du
kommer att vara lycklig ändå!”23 Tanken kommer från World Economic
Forum (WEF). De globala eliterna ser WEF som ett tillfälle att marknadsföra
sina åsikter om olika orsaker och föreslå ”lösningar”.

Avslutningsvis
Will Clark konstaterar att Saul Alinsky inte grundade sin taktik på Stalins
revolutionära och blodiga metoder utan på Antonio Gramscis ”dialektiska
process”, på gradvis förändring och infiltration (s. 236). Det arbetssättet var så
subtilt att mycket få lade märke till de avsiktliga förändringarna. Grundidén som
förmedlas är att allt ont beror på kapitalisternas utnyttjande av proletariatet.
Målet är ”proletariatets diktatur” som är ”kommunismens paradis” på Jorden,
den vision som Karl Mars presenterade för oss i sitt kommunistiska manifest år
1848.
I slutet av boken definierar Will Clark begreppen ”Useful Idiots”, ”Useful
Innocents” och ”Useful Fools” mer ingående (s. 238 ff). Definitionerna
inspirerar dels till självgranskning och dels till ett försök till kärleksfull
granskning av och förståelse för närstående med flera.
Jag var själv en mycket aktiv och övertygad kommunist, Maoist, i slutet på
60-talet och 70-talet. Sen var jag ”vänsterorienterad” miljöpartist under 80- och
90-talet och vänsterorienterad feministisk forskare under samma decennier. Jag
vet därför hur enormt lätt det är att fastna på ytliga floskler och förföriska
dogmer – och hur ont det gör att börja öppna ögon och öron. Många ställer
23

Här är en mycket intressant och avslöjande artikel på Technocracy.News - Livet som en
tjänst: 'Du kommer inte att äga någonting och du kommer att vara lycklig' – 30 juni 2021 https://sv.technocracy.news/life-as-a-service-youll-own-nothing-and-youll-be-happy/
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frågan: Varför vill inte människor ”vakna” och förstå vad som faktiskt pågår i
världen? Det enkla svaret är väl ”den kognitiva dissonansen”. Processen kan
beskrivas så här:
Steg 1: Förnekelse – ”det där tror jag inte på”. ”så där kan det inte vara” osv
Steg 2: Om man börjar ana att det ligger något i det, så blir man arg, förbannad…
Steg 3: Man börjar förhandla. De två världsbilderna måste nu mötas och
förhandling mellan dem måste ske.
Steg 4: Wow, man har börjat inse att det nya är sant…
Steg 5: Man vet nu att det nya är Sanningen. Man accepterar…

Denna process är ofta plågsam, till och med fysiskt smärtsam. Fråga mig – jag
har gått igenom den flera gånger. Böcker som Will Clarks och många andra har
hjälpt mig våga och orka öppna ögon och öron mer och mer. Har de väl börjat
öppnats så är det omöjligt att stänga dem igen.
Med den här artikeln hoppas jag kunna bidra att andra börjar våga öppna
ögon och öron och börjar göra motstånd.

Några andra böcker av Will Clark.
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