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Jag var inte medveten om hur laddat det
är att skriva och uttala ordet ”jude”. Det känns nästan mer känsloladdat än en
svordom. Jag har inte tänkt på det innan jag började läsa Lasse Wilhelmsons
bok. Det är inte lika laddat att prata om buddhister, om muslimer, om hinduer,
om baptister eller om katoliker. Det finns ett ord som kanske är lika laddat,
”neger”. Det bör man inte säga. Istället ska man använda ”svarta” eller
”afroamerikaner” eller ”färgade”. Ett annat ord man inte bör använda är
”zigenare”, trots att jag tycker att det är ett vackrare ord än ”rom”, men av
respekt för romernas egen önskan använder jag inte längre ”zigenare” – utom i
mina egna tankar. Jag har fått för mig att jag var ”zigenare” i mitt förra liv. Men
man kan ju få för sig vad som helst. Men ”jude” varken säger eller tänker jag
medvetet. Och jag undrar varför? Kan det bero på att jag inte känner några
judar? Däremot känner jag både muslimer och färgade och katoliker och romer.
Efter att ha läst Lasse Wilhelmsons bok börjar jag förstå varför ”j-ordet” är
så tabubelagt och fick en anledning att börja reflektera över detta. Författaren
beskriver att det ”i dagspressen förekommer hård kritik av olika religioner, i
första hand islam, men aldrig av judendomen” (s.47). Det judiska har blivit tabu,
menar han. I synnerhet om man kopplar ”judiskt” till ”makt”.

Vem är Lasse Wilhelmson?
I ett efterord berättar författaren om sig själv. Han är född samma år som jag, år
1941, är gift och har fem barn. Genom sin mor har han khazarjudisk1
släktbakgrund (s.117) och han har släkt i Israel, där han också har bott några år
på 1960-talet. Han berättar att om man har en judisk mor eller ”annan judisk
släktbakgrund”, så anses man ha rätt till det land som stulits av palestinierna.
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Mohamed Omar, ursprungligen Jonas Mohamed Omar, är en svensk kulturskribent, poet
och tidigare chefredaktör för tidskriften Minaret. I boken bidrar han med ett kapitel,
Värstingen – Intervju med sionismkritikern Lasse Wilhelmson – del 1, sid. 117-136. Han
berättar att cirka 80 % av världens judar är khazarjudar (s.117).
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Eftersom han för fram kritik mot sionismen har han blivit hårt kritiserad och
angripen bland annat av judarna.
Vi har en del beröringspunkter. Han har undervisat och forskat på
pedagogiska institutionen vid Stockholm universitet. Jag har undervisat och
forskat vid Örebro universitet och skrivit en avhandling om ett pedagogiskt
ämne. Han var aktiv i FNL-grupperna och var över huvud taget aktivist på
vänsterkanten, vilket jag också var under ett antal år. Jag kan dock konstatera att
han var avsevärt aktivare, kunnigare och mer politiskt medveten än vad jag var.
Han var med och grundade Täbypartiet 1979 och var dess ordförande under
långa perioder. Han var under många år ledamot i Täby kommunfullmäktige.
Först som pensionär har han fått tid att fördjupa sina studier i historia och politik
”och till att skriva om detta” (s.175).
”Själv vill jag bara i all enkelhet orka se mig själv i spegeln varje morgon
och inte ligga på min dödsbädd och förakta mig själv för att jag höll käften
medan jag hade något att säga” (s.144), skriver han.
Hans bok avslöjar en djup kunskap och insikt när det gäller omvärldsanalyser, i synnerhet med fokus på sionismen, judendomen och de processer
som ledde fram till skapandet av Israel med mera. Boken spänner över en
åttaårsperiod då många stora förändringar skett i världen, bland annat 911, den
11 september 2001. Han konstaterar att det alltmer skett en sammansmältning
mellan israeliska och amerikanska intressen och därför använder han ofta
beteckningen USrael i sin text. Det är en oerhört intressant läsning.

Israel - en judisk stat
År 1948, efter andra världskriget, upprättades staten Israel på palestinsk mark,
en judisk stat, där berget Sion finns, trots omfattande protester från palestinierna
och den arabiska världen. ”Den judiska staten skulle vara socialistisk till sin
karaktär”, skriver Wilhelmson (s.35).

Sions berg

Benny Morris, som är en ledade historier i Israel, har tagit fram dokument
som visar hur Ben-Gurion och andra sionistledare ”i april 1948 gav order om att
de palestinska byarna skulle förstöras och byborna fördrivas – med hjälp av
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massakrer, våldtäkter och avrättningar där palestinier ställdes mot en mur och
sköts” (s.29). Han konstaterar också att utan denna etniska rensning hade staten
Israel inte kunnat skapas.
Sionismens paroll ”ett land utan folk till ett folk utan land” förbisåg enligt
Wilhelmson att landet redan var bebott. Därför måste många människor flyttas
bort för att ge plats för judarna. Wilhelmson menar att det kom att handla om
etnisk rensning. Landet utropades först när en kraftig judisk majoritet var
säkrad. Det skedde genom invandring från andra länder efter terrorn och
förföljelserna före och efter andra världskriget, berättar Wilhelmson.
En intressant uppgift är att Israel inte har någon egen författning och inte
heller fastslagna gränser, vilket Wilhelmson menar är en förutsättning för
fortsatt expansion (s.23). Sen dess har sammandrabbningarna mellan palestinier
och israeler varit många och blodiga och man är fortfarande långt ifrån en
fredlig, varaktig lösning på konflikten.
Det palestinska utrymmet har blivit mindre och mindre. Och varje
palestinskt försvar kallas ”terrorism”.

Terrorn mot Palestina
Av det forna Palestina är ungefär 85 procent stulet eller annekterat och resten är
ockuperat, berättar Wilhelmson (s.89). Vid skapandet av staten Israel fördrevs
eller flydde 800,000 palestinier. De förvägras också att återvända trots av FN
fastlagd rätt. Detta kallas av palestinierna för al-Nakba-katastrofen. Gaza har
därmed förvandlats till världens största ”friluftsfängelse/getto under blockad och
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utsvältning”, skriver författaren. Omkring 10,000 palestinier, varav många är
barn, sitter i fängelse i Israel, utan rättegång och dom. Wilhelmson menar att
detta ”uppfyller de formella kraven på att vara en folkmordspolitik (s.89).

Regler för de boende
Enligt Wilhelmson finns det ett antal regler för de boende i Israel. Han menar att
det är en myt att Israel är en demokrati. Han kallar det för ett apartheidsystem,
liknande det som Sydafrika hade. Han skriver att år 2003 gällde bland annat –
jag citerar (s.24):
- Judar utanför Israel har rätt att omedelbart invandra och bli israeliska
medborgare, medan cirka 800,000 fördrivna palestinier förvägras rätten att
återvända till sina hem.
- Icke-judiska medborgare (20 procent) i Israel kan inte förvärva statsägd mark.
- Ett stort antal arabiska byar i Israel har inte legal status som bosättningsorter
och saknar därmed tillgång till allmän service, energi, vatten m.m.
- Judar i Israel kan inte gifta sig med icke-judar.
- Israeliska ID-kort visar om innehavaren är jude eller icke-jude.
- Arabiska israeler får inte göra värnplikt (med få undantag), vilket medför
diskriminering avseende sociala förmåner, studier m.m.

Osloavtalet
Osloavtalet, som slöts 1993, påtvingades av FN:s säkerhetsråd, EU och nästan
alla arabländer, och är ett ramverk som bokstavligt låser inne den palestinska
befolkningen, menar Wilhelmson. De låses in i israeliska fängelser, i ghetton i
Gaza och i flyktingläger på Västbanken sedan 60 år tillbaka, och de tilldelas en
paria status inom staten Israel. 2
Avtalet som undertecknades i Oslo avsåg att reglera relationerna mellan
Israel och Palestina och skapa en tvåstatslösning. Wilhelmson menar dock att en
tvåstatslösning ”med bibehållen ’judisk stat’ innebär också en pervertering av
folkrätten genom en legalisering av markstöld och etnisk rensning. Vem tjänar
på det?” frågar han (s.77). Palestinierna godtog enligt Wilhelmson en judisk stat
på 78 procent av ursprungliga Palestina, mot att de själva skulle få bilda en egen
stat på de återstående 22 procenten (s.40).
Att läsa om processen är märklig. Landet Palestina existerade. Hur var det
möjligt att sionisterna bara kunde bestämma att världens judar skulle ta land av
palestinierna för att upprätta det nya Israel? Hur kan sen världen tyst ha sett på
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när Palestina och Västbanken hackas sönder av israeliska motorvägar och nya
judiska bosättningar? Wilhelmson betonar att det är judiska bosättningar
eftersom endast judar får bo där. De är inte israeliska eftersom ickejudiska
israeler inte får bo där. Det är inte heller sionistiska eftersom många sionister
inte är judar (s.48). De tunnlar som byggts mellan de palestinska områden som
finns kvar kontrolleras av Israel (s.25). Världen ser på och reagerar inte, vilket
innebär att Israel upplever att deras agerande accepteras av omvärlden.
Författaren menar som nämnts att Israel har ett apartheidsystem. Han
skräder inte med orden:
Dessa judiska nationalsocialister som inte skyr några medel i sitt försvar av den
rasistiska judiska apartheidstaten som upprättats på det stulna landet Palestina
och där det bedrivs en folkmordspolitik på dem som bodde där – den värsta
skurkstaten i världen” (s.144).

Världsjudendomen mot Tyskland
Wilhelmson menar att historiska fakta är att världsjudendomen förklarade krig
mot Tyskland redan år 1933. Det handlade om en internationell bojkott mot
Tyskland, enligt författaren. ”De små sionistiska judiska organisationerna
inledde sitt samarbete med nazisterna för att få så många lämpliga judar som
möjligt till koloniseringen av Palestina” (s.147). Det var före det att de egentliga
judeförföljelserna hade startat i Tyskland.

Sionismen
Målet för sionismen är ett socialistiskt Utopia, en modellstat (s.34). Begreppet
sionism myntades av Nathan Birnbaum år 1885. Han ingick tillsammans med
den österrikisk-judiske journalisten Theodor Herzl i ledningen för den
Sionistiska Världsorganisationen. Man behöver inte vara jude för att vara
sionist. Det framgår tydligt att judendomen för många är en religion, men för
sionisterna handlar det framförallt om politik.
Sionismen består av ett antal grundelement, såsom rasismen, idén om
judarnas utvaldhet, nationalismen och socialismen. Sionismen är den judiska
motsvarigheten till den tyska nationalsocialismen (s.121). ”Du har den ariska
nazismen och den judiska nazismen. Och de judiska föregick den tyska”, skriver
Wilhelmson (s.121).
Den politiska sionismen kom till på 1800-talet berättar författaren (s.119).
Sionismens anfader var den tysk-judiske filosofen Moses Hess (1812-1875).
Han var också en av grundarna till den tyska socialdemokratin. En intressant
uppgift är att Hess också var Karl Marx’ mentor. Hess hjälpte Marx att skriva
Det kommunistiska manifestet. Hess var också Marx personlige suppleant på
internationalens möten i Europa (s.120). Nu blev det riktigt omskakande. Men
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inte nog med det. Wilhelmson menar att bankkapitalisten Rothschild delvis
försörjde Marx medan att satt och skrev färdigt Kapitalet i London (s.132).
Författaren menar alltså att socialdemokratin och kommunismen har samma
ideologiska rötter som sionismen. Detta är svårsmält för en gammal kommunist
och socialist som jag var i yngre år. Jag kan bara konstatera ännu en gång att jag
var en mycket naiv kommunist och socialist. ”Sent ska syndaren vakna!”
Wilhelmson menar att Hess byggde sin filosofi på bland annat rastänkande.
Han talar om arier och judar som två raser som står emot varandra. Och judarna
var den överlägsna rasen (s.119).
Dock anses Theodore Herzl vara den formella grundaren av sionismen. Vid
den första sionistiska kongressen år 1897 antogs planen för hur Palestina skulle
tas i besittning (s.120). Wilhelmson har ett citat av Herzl ur hans Dagbok:
Det är grundläggande att judarnas lidande … förvärras … detta kommer att
underlätta förverkligandet av våra planer … jag har en utmärkt idé … jag
kommer att uppmuntra antisemiter att likvidera judisk rikedom … Antisemiterna
kommer således att hjälpa oss förstärka förföljelse och förtryck av judar.
Antisemiterna kommer att bli våra bästa vänner” (s.47).

”I själva verket är det sionismen som är det största hotet mot judarna” skriver
Wilhelmson (s.149).

Den Sionistiska planen för Mellanöstern skrevs år 1982, vilket senare blev
förlagan till Project for the New American Century (PNAC), som enligt
Wilhelmson ligger till grund för neocons nykoloniala politik. Det är ett projekt
för världsherravälde genom ”preventiva krig” (s.54). Han menar att det som
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hände den 11 september 2001, 911, blev startskottet för denna politik. 3 Allt fler
pusselbitar faller på plats.
Sionismen har ett lagsystem, Halakha, som är extremt fientligt till ickejudar. Dessa betraktas inte som riktiga människor. Författaren menar att de flesta
judar i diasporan4 inte förstår att ”sionismen är den dominerande uttolkningen
av världsjudendomen, genom sina judiska församlingar” (s.49).
Wilhelmson beskriver i ett kapitel ett intressant samtal med den judiske
författaren och jazzmusikern Gilad Atzmon, som bland annat säger:
Det finns ett gammalt talesätt: ”Man kan få ut en person ur Israel, men man kan
inte få ut Israel ur personen” (s.65)

Talesättet handlar således inte bara om Zlatan och Rosengård.

Sionismen och Rothschilddynastin
En intressant antydan som Wilhelmson gör i boken är – jag citerar:
Men den kanske viktigaste pusselbiten, nämligen den som består av The King of
the Jews, det vill säga Rothschilddynastin, dess historiska framväxt och kontroll
av bankväsendet och Wall Street, återstår.

Och så skriver han: ”Den historien tar vi en annan gång” (s.151). Snacka om
cliffhanger!

Sionism och nazism
Beskrivning hur sionismen uppstod och dess kopplingar till nazismen är
intressanta. Moses Hess var, som nämnts ovan, en av grundarna till den
socialistiska och sionistiska teoribildningen. Wilhelmson berättar att Karl Marx
kallade honom "my communist rabbie", ”min kommunistrabbin”. Hess
sammanförde enligt Wilhelmson ”de grundläggande beståndsdelarna ras, folk,
nation och utvaldhet till en nationell socialism i kolonial tappning” (s.40, min
kursiv.). Samma beståndsdelar beskrev Hitler i Mein Kampf. Hess tankar om
den ”rena judiska rasen” är desamma som Hitlers tankar om den ”rena ariska
rasen”. Författaren berättar att Hess förutsåg både staten Israels bildande och
förintelsen 80-85 år innan de inträffade (s.35).

Sionism och kommunism (s. 120)
Marxisten Ber Borochov menade att territoriell koncentration var en lösning på
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Se Lasse Wilhelmsons mycket innehållsrika hemsida för artiklar om dessa olika ämnen,
https://lassewilhelmson.wordpress.com/
4
Vi hör vanligtvis begreppet diasporan i samband med judar i förskingringen, men begreppet
gäller alla som lever utanför sina hemländer. Svenskarna i USA och i andra länder är svenskar
i diasporan. Begreppet betyder utspridning, kringspriddhet, förskingring.
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”den judiska frågan”. Han grundade det marxistiska sionistpartiet Poale Zion,
som stödde den ryska revolutionen år 1917 (s.35). En medlem var David Ben
Gurion som kom till Palestina i början av 1900-talet. Han var bolsjevik 5 och
förespråkade ”proletariatets diktatur i alla länder utom i Palestina, där han i
stället förespråkade sionismens diktatur” (s.35). Även Lenin och Trotskij var
bolsjeviker, dock inte Stalin. Trotskij kom till den ryska revolutionen med ”en
båtlast med judiska bolsjeviker från USA för att delta i revolutionen och bygga
det nya Sovjet”, berättar Wilhelmson (s.130). Dessutom hade Trotskij goda
kontakter med den judiske bankkapitalisten Rothschild som tillsammans med
”delar av Wall Street” finansierade den revolutionära verksamheten.
Wilhelmson berättar att när han började djupstudera den ryska revolutionen
så fann han att i alla socialistiska grupper så var judar dominerande upp till 7080 procent, både inom den socialistiska rörelsen och bland bolsjevikerna. De
fanns inom hemliga polisen, i beslutande församlingar och i partiledningen
(s.129). Han fann också att det detsamma gällde i Tyskland. ”Den kommunistiska ideologin, den kommunistiska revolutionen, var sammanflätade med
judiska intressen. I Sovjet förstörde man massor av kyrkor, men inga
synagogor”, skriver han (s.129).

Neocons
Wilhelmson beskriver framväxten av den nykonservativa rörelsen i USA som
kallas neocons. Han menar att det finns två spår som leder från Moses Hess, dels
det som går från Tyskland via Israel och till USA, vilket bland annat ledde till
PNAC (se s.6 ovan). Författaren menar att sionismen är den judiska nationalsocialismen.
Det andra spåret leder från Sovjetunionen och Tyskland direkt till USA.
Här är Leo Strauss och Trotskij portalfigurerna. Strauss var en tysk jude som
flydde från Hitlertyskland (s.150). Han menade att man måste skapa myter eller
så kallade ”ädla lögner” för att nå sina mål. Eliten avgör vad som är moraliskt
rätt, ”givet av Gud”. Men ska inte oroa människorna med alltför mycket
information. ”Bushs lögner inför Irakkriget och gudagivna moral, är helt i linje
med detta tänkande, liksom de myter med vilka sionisterna försöker legitimera
den Judiska statens existens och befästa sin egen makt”, skriver Wilhelmson
(s.151). Trotskij var”Rothschilds man” redan under ryska revolutionen.

Bolsjeviker (av ryskans большевик … ’majoritetsman’) kallade sig medlemmarna i den ena
av de två fraktioner som bildades efter en splittring av Rysslands socialdemokratiska
arbetareparti. År 1903 splittrades detta parti i två fraktioner. Mot bolsjevikerna stod
minoriteten, mensjevikerna (меньшевик betyder följaktligen ’minoritetsman’).
Mensjevikernas partiprogram liknade det tyska socialdemokratiska partiets revisionism.
(Wikipedia)
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11 september 2001 och 7 juli 2005
Wilhelmson konstaterar att Israel var inblandat i attentatet mot World Trade
Center. Han menar att det är helt klart att Mossad och CIA var inblandade. FBI
grep tvåhundra israeliska agenter strax före attentaten. De låtsades vara
konststuderande. De finkades, men sändes tillbaka ”efter order från högre ort
utan rättsliga åtgärder” (s.127). Det var en grävande journalist som avslöjade
det. Dessutom såg ett vittne att några israeler stod och skrattade och firade när
tornen brann. De till och med skröt helt öppet om det senare i israelisk TV
(s.128). Författaren konstaterar att det finns massor av whistle blowers och
vittnen som sett och hört saker. Olyckor och sannolika mord har hänt flera av
dem.
7 juli 2005 – bombdåden i London hände när det pågick en stor
säkerhetsövning som bland annat simulerade terroristattacker, vilket var samma
upplägg som den 11 september 2001, då det också pågick en stor
säkerhetsövning. Sydsvenskan beskriver händelsen som ”Bombattentaten som
förändrade London för alltid”.6 Det är samma bedömning som gjordes i media
efter 911. Agendan med militära övningar före attacker har iakttagits vid många
händelser som beskrivs som False Flags, d.v.s. en hemlig operation som är
utformad för att lura allmänheten på ett sådant sätt att verksamheten verkar som
om de genomförs av enheter, grupper eller andra än de nationer som faktiskt
planerade och genomförde dem. Eller som Wilhelmson definierar det: ”att
regimen angriper sitt eget folk maskerad som fienden, i dagens värld kallad för
’terrorist’ när ingen annan stat är trovärdig” (s.168). Det gör att de egna
medborgarna accepterar ”försvar” och dessutom inskränkningar i de egna frioch rättigheterna, eftersom man genom ökad kontroll då kan avslöja
”terroristerna”.
De samtidiga övningsinsatserna gör också att räddningspersonalen blir
osäker på om det som sker är en del i övningen eller om det är verklighet, vilket
hände vid 911. Ju värre handlingarna är desto lättare är det att övertyga om att
de utförts av ”terrorister”. Vid 911 offrades nästan 3000 människor för att
krigshetsarna skulle kunna uppnå sitt mål, att få allmänhetens bifall att dra ut i
krig mot ”terroristerna”. Jag förstår att det låter ohyggligt om man ännu inte
börjat tänka i de banorna, men det finns numera en hel del litteratur som
beskriver detta.7
Wilhelmson beskriver hur de muslimska unga männen sannolikt var
värvade för att delta i övningen den 7 juli i London. ”Vanliga hyggliga killar och
6

http://www.sydsvenskan.se/kronikorer/leif-norrman/bombattentaten-som-forandradelondon-for-alltid/
7
Jag har skrivit en hel del artiklar om böcker som tar upp detta tema. De ligger på min
Boksida, http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
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småbarnsföräldrar” (s.128) som har fått betalt för att vara med i övningen och
”så har de blivit offer. De skulle spela terrorister och så blir de det på riktigt”,
skriver författaren. Är det därför polis och militär skjuter ”terroristerna” vid
dessa attacker för att döda och inte bara för att skada för att kunna förhöra och
ställa till svars? undrar jag. Wilhelmson menar att denna typ av terroristdåd i
första hand syftar till att skapa rädsla. Det leder till att medborgarna gärna
godkänner ökad kontroll, fler kameror, möjligheter att avlyssna och att hårdare
lagar genomdrivs för att kunna ”bekämpa terrorismen” (s.129). Författaren
berättar att det i USA står nya koncentrationsläger, s.k. FEMA-camps, och
väntar på alla ”terrorister”, det vill säga ”alla som är emot oss” (s.91)
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Rasism – antisemitism - terrorism
Wilhelmson beskriver hur även folkrättsligt försvar från palestiniernas sida
kallas ”terrorism”. Samtidigt beskrivs kritik mot Israels agerande som
”antisemitism”. Han menar att detta klassificerar många av världens judar som
antisemiter eftersom många är kritiska mot sionismens framfart och mot Israels
agerande.

Förintelsen - Holocaust
Hur många judar mördades i koncentrationslägren? Den officiella siffran var
länge 6 miljoner, en siffra som alltmer börjat ifrågasättas även i offentliga
sammanhang. Till och med Raul Hilberg,10 som var den främste försvararen av
den officiella versionen omkring förintelsen säger att det inte var 6 miljoner
FEMA’s First Concentration Camp Officially Opens In Arizona http://nationalreport.net/femas-first-concentration-camp-officially-opens-arizona/
9
Bilden hämtad från Secret FEMA Death Camps: Already At A Location Near You,
http://www.mrconservative.com/2014/01/30924-secret-fema-death-camps-already-at-alocation-near-you/
10
Raul Hilberg, född 2 juni 1926 i Wien, Österrike, död 4 augusti 2007 i Williston, Vermont,
USA, var en amerikansk-österrikisk historiker. Han är framför allt känd för verket The
Destruction of the European Jews i tre volymer som kom ut för första gången 1961. Det
betraktas som ett av de viktigaste verken i studiet av nazisternas "slutgiltiga lösning". Hilberg
valdes in i den amerikanska konst- och vetenskapsakademin den 26 april 2005 (Wikipedia).
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(s.145). Siffran används dock fortfarande av exempelvis Wikipedia. En
intressant uppgift som Wilhelmson kommer med är att siffran 6 miljoner
används tidigare. Siffran 6 miljoner ”är helig” (s.131). Redan på 20-talet pratade
sionister på Wall Street om 6 miljoner judar som skulle dö. ”Siffran kommer
därifrån”, menar Wilhelmson (s.131). I New York Times år 1920 användes
siffran ”i samband med en kampanj till stöd för judar i Europa” (s.146).
Dessutom har begreppet holocaust använts tidigare. ”I den judiska tidningen The
American Hebrews, den 31 oktober 1919, skriver man om att just 6 miljoner
judar hotas av en förestående holocaust …” (s.146).

Originalplatta utanför Auschwitz-Birkenau
4 miljoner dödade

År 1995 ändrades antalet till
1,5 miljoner11

Allting omkring förintelsen är heligt, skriver Wilhelmson. Det får inte
ifrågasättas. Det finns de som fått fängelse för att de kritiserat förintelsen. Han
menar att sionismen behöver förintelsen för att ”kunna kontrollera människors
tänkande i Västvärlden. För att kunna motivera krigen” (s.131). ”De begrepp
som sionisterna täpper till käften på folk med: ’antisemit’, ’Förintelseförnekare’
och ’konspirationsteoretiker’” är ett sätt att idka ”intellektuell fridlysning”
(s.143). Lasse Wilhelmson själv beskrivs ofta på nätet som antisemit.

Världsherravälde
Wilhelmson menar att frågan om världsherravälde för USAs del handlar om att
långsiktigt säkra oljan, men också att förhindra att Ryssland och Kina blir
konkurrerande stormakter (s.56). För Israels del handlar det om att förverkliga
sionismens mål att göra minst hela Palestina till en judisk stat. Dessutom vill
Israel förstärka sin dominerande roll i arabvärlden. Författaren menar att
sionismen alltmer framstår som ”den nya världsordningens viktigaste verktyg”
(s.91). En ”Storebrorsstat” som ska rädda hela jorden. Argument för detta är
11

Bilderna är hämtade från Why do the numbers for Auschwitz-Birkenau keep changing?
https://furtherglory.wordpress.com/2010/12/20/why-do-the-numbers-for-auschwitz-birkenaukeep-changing/.
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överbefolkningen och miljöförstörelsen. Eftersom jag ägnat en tid åt att studera
den aktuella klimatdebatten så ser jag samma argument här som bland
alarmisterna för den s.k. ”globala uppvärmningen” och ”klimathoten”.
Wilhelmson menar att i ”denna nya världsordning kommer de multinationella
bolagen att ersätta nationalstaterna och de av dessa bolag finansierade NGO:s
(non-governmental organisations, min anm.) ersätta nuvarande statsreglerade
inflytandeformer och rättigheter för medborgarna” (s.91). Vilka är det som kan
tycka att det är en lockande framtid?
Världens styrs i stor utsträckning via organ som Council for Foreign
Relations, CFR, Trilaterala kommissionen och Bilderberggruppen, menar
Wilhelmson. Jag vill lägga till Romklubben och FN, som i sin tur styrs av bland
annat nämnda organisationer. I alla dessa sitter ungefär samma representanter
för Eliten i världen och spelar schack med världens länder och medborgare.
För den läsare som vill ha en
djupare förståelse för det som
händer i världen och i
synnerhet vad som utgör
bakgrunden till det som händer
i världen är boken en oumbärlig
läsning. Liksom Lasse
Wilhelmsons blogg som
verkligen är full med intressant
information och spännande
berättelser,
https://lassewilhelmson.wordpr
ess.com/.

Boken finns på Bokus men den
är billigare på Lasse
Wilhelmsons hemsida.
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