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De grote media doen eenzijdig verslag van het conflict in Oekraïne en
daarnaast worden neonazi’s op een schild gehesen. Dat heeft Steve
Sweeney, redacteur van de Britse krant Morning Star gezegd.
Sweeney keerde onlangs terug uit de stad Lviv, bij de Poolse grens.
Hij besloot poolshoogte te nemen aangezien de reguliere media
allemaal hetzelfde schrijven. Ze volgen de overheidslijn en de NAVOlijn, zei hij.
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Lvov was full of fascists and mercenar…

Rode loper uitgerold
De journalist zei dat het in Lviv stikt van de fascisten, nazi’s en de
huurlingen, en dat mensen in legeruniform vanuit Polen gewoon de
bus of trein pakken naar Oekraïne. Ze zeggen dat ze ‘Russen komen
doden’ en worden met open armen ontvangen. Er wordt een rode
loper voor ze uitgerold, ze krijgen schouderklopjes en worden
behandeld als helden, zei Sweeney.

Vermoord
Zelf werd hij heel anders behandeld door de Oekraïense autoriteiten.
Ze vroegen hem wat hij er te zoeken had, kreeg te horen dat hij een
spion was en dat hij zou worden gearresteerd en gemarteld. Ze
zouden me misschien zelfs vermoord hebben, aldus Sweeney, die
snel rechtsomkeert maakte.

Masterclass in het ontkennen van fascisme
De media beweren dat het Azov-bataljon geen invloed heeft in
Oekraïne of dat het gaat om nationalisten die niet begrepen worden.
Hij noemde de verslaggeving van de BBC over dit bataljon ‘een
masterclass in het ontkennen van fascisme’.
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A patch with the emblem of the Azov nationalist battalion is seen on one of the
streets of Mariupol. © Sputnik / Mihail Andronik

Major British media outlets are providing one-sided
coverage of the Ukrainian con ict and are making e orts
to exonerate neo-Nazis in the country, Steve Sweeney,
an international editor at London newspaper the Morning
Star, has told RT.
Sweeney, who recently returned from the city of Lviv near
the border with Poland, said he had to travel there
himself because “the British media reporting [on Ukraine]
is now incredibly restricted.”
https://www.rt.com/news/556276-azov-ukraine-uk-nazi/
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“You have the Times, the Telegraph, the Guardian, the
BBC, Sky News, Channel 4 all really producing identical
reports from Kiev and Lviv that don’t deviate at all from
the government line, from the NATO line on what’s
happening” in Ukraine’s con ict with Russia, he said.
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“A great e ort is being made to really whitewash or
rehabilitate the [Neo-Nazi] Azov [military battalion] as
either having no in uence in Ukraine or being just simply
misunderstood nationalists,” the journalist pointed out.
The Azov battalion is
an infamous neoNazi unit in the ranks
of the Ukrainian
military. Its members
have fought Russian
forces in the strategic
port city of Mariupol
since the start of
Read more: Zelensky gives
Moscow’s military
details on Azovstal surrender
operation. Many of
them were killed,
while the rest,
including a number of commanders, laid down their arms
earlier in May after being holed up at the Azovstal steel
plant for weeks. Footage of the surrendering ghters
reveals many of them sporting tattoos of Swastikas and
other Nazi symbols.
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Sweeney went as far as to describe the BBC’s reporting
on the Azov battalion as “a masterclass in fascism
denial.”
The Morning Star editor described what he saw in Lviv,
saying “the city itself was essentially full of fascists and
mercenaries, and people in military fatigues that are
using civilian transport networks to enter Ukraine” from
Poland.
The foreigners in military gear, who say they come to
Ukraine “to kill the Russians," are welcomed with open
https://www.rt.com/news/556276-azov-ukraine-uk-nazi/
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arms; they’re rolled the red carpet out and they’re
slapped on the back and treated as heroes,” he said.
He also said, however that as a journalist, he was treated
in a completely di erent fashion by the Ukrainian
authorities.
READ MORE: US concerned about radicals traveling
to Ukraine – Politico
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“What happened to me was I was quizzed about my
business in Ukraine; told that I was a spy; told that I
would be arrested and tortured; and the indication was
possibly worse than that, which means they would’ve
potentially killed me,” Sweeney recalled.

Lvov was full of fascists and merce…

You can share this story on social media:
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Foto: Patrick Lancaster in gesprek met de kapitein van de Ferahnaz (Videostill YouTube/Patrick
Lancaster)
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Omdat de Zwarte Zee nu beheerst wordt door Rusland en Oekraïense
havens geblokkeerd worden door Russische marineschepen is het
onmogelijk om een groot deel van het graan het land uit te krijgen,
beweert Nieuwsuur. Rusland zou de blokkade alleen willen opheffen als
de sancties verlicht worden.
RTL Nieuws schrijft dat naar schatting 25 miljoen ton graan het door
oorlog geteisterde Oekraïne niet uit kan door Russische blokkades en
daardoor dreigt te bederven. Russische oorlogsschepen blokkeren de
export van graan en andere landbouwproducten uit Oekraïne, aldus RTL.
Dan de NOS: “Rusland blokkeert de graanexporten via de Zwarte Zee,
waardoor er voedseltekorten dreigen op de wereldmarkt.”

Ships Held Captive In Kherson Ukraine Port. See How
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(Video verwijderd? Klik hier...)
Onzin
In gesprek met hoofd van de Afrikaanse Unie Macky Sall heeft de
Russische president Poetin overigens gezegd dat het ‘onzin’ is dat
Rusland de graanexport uit havens niet zou toestaan.
De Amerikaanse journalist Patrick Lancaster is in Cherson, een
Oekraïense havenstad aan de monding van de Dnjepr, die in de Zwarte
Zee uitmondt. De stad is onlangs bevrijd door het Russische leger.
In de haven van Cherson ligt een aantal schepen voor anker. Lancaster
sprak met de kapitein van de Ferahnaz, één van de schepen die niet weg
kunnen. Op hetzelfde moment deelde het Russische leger humanitaire
hulpgoederen uit aan de bemanning.

Mijnen
De kapitein vertelde aan Lancaster dat hij groen licht had gekregen van
de Russen om de haven te verlaten en dat ze hem een veilige doorvaart
garanderen. Het schip moet echter ook langs Odessa, een stad die in
handen is van Oekraïne. Voor de kust van de stad ligt het bezaaid met
Oekraïense mijnen.
Het gebied dat in handen is van Rusland is vrij van mijnen en kan
worden gebruikt door de scheepvaart. De Oekraïense autoriteiten konden
de kapitein geen veilige doorvaart garanderen. Dat is de reden dat de
schepen in Cherson nog voor anker liggen. Lancaster zei nog dat de
Oekraïense autoriteiten geen toestemming geven.
Veel bemanningsleden zijn inmiddels geëvacueerd door het Russische
leger, aangezien de schepen al drie maanden in de haven liggen.
https://www.ninefornews.nl/dit-is-de-echte-reden-waarom-schepen-oekraiense-havens-niet-kunnen-verlaten/
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