Familjen Bush och krigspolitiken
Den amerikanska politiken framstår för många som ny. Det är den inte. Högern och
storföretagarna i USA har sen länge strävat efter den hegemoni de har idag. I den kampen
har de haft inofficiella vänner.
1972 utnämnde USAs president in spe George H. W. Bush (den nuvarande presidentens pappa),
som då ledde The Republican National Committee, den i Ungern födde Laszlo Pasztor till
ordförande för The Republican Nationalities Council. Utnämningen sågs av många som ett
orostecken.

Östeuropeiska nazister
Pasztor hade under andra världskriget varit sändebud i Berlin för Ungerns fascistiska regering
Szalasi.(1). Med hans utnämning öppnades dörren till det republikanska partiet för tidigare
nazistkoryfeer och krigsförbrytare. Det var män som Nicholas Nazarenko, f.d. officer i WaffenSS i Rumänien och “förhörsspecialist” av politiska fångar. (2). Radi Slavoff, talesman för Ivan
Docheff som grundade det nazistiska Bulgariska legionen. Florian Galdau präst i det rumänska
Järngardet, som hjälpt tusentals rumänska krigsförbrytare att komma till USA. Walter
Melianovich språkrör för Byelorussian-American Association, som lovsjunger den Vitryska
brigadens bravader, en enhet inom Waffen-SS.(3)
Det var dessa män plus många till som kom att utgöra kärnan i George H. W. Bushs presidentkampanj 1988 för att samla mellan- och östeuropeiska röster. Slavoff var ordförande för
“Bulgarians for Bush”, Galdau för “Rumanians for Bush” och Melanovich för “Ukrainians for
Bush. (4).
I den halv miljon östeuropéer som mellan 1948 och 1952 kom till USA fanns 10 000 nazistiska
krigsförbrytare. Att så många nazister fick sin tillflykt i USA var ingen tillfällighet.(5). 1943
hade Allen Dulles blivit chef för CIAs föregångare OSS. Mitt under brinnande krig hade han ett
möte i Schweiz med SS-chefen Heindrich Himmlers adjutant Karl Wolff. Det var där, som de
officiella fienderna beslöt att utarbeta tre projekt, för hur nazister efter kriget skulle importeras
till USA.(6).

Krigsförbrytare rekryteras
Det första projektet var “Displaced Persons Act”, som öppnade USA för just allehanda
krigsförbrytare. Det andra “Project Overcast” sen omdöpt till “Project Paperclip” var
topphemligt. Målet var att uppspåra nazistiska vetenskapsmän, såsom raketspecialister,
biologiska- och kemiska forskare, atom- och uranexperter, och rekrytera dem till USAs
krigsindustri.
Ett dokument från 2 juni 1953 säger att Operation Paperclip lyckats överföra minst 820 högre
vetenskapsmän. Bland dem fanns generalmajoren Walter Emil Schreiber, som utsatt fångar för
gengas, tyfus, mediciner, extremt kallt vatten och i undertryckskammare. Han anställdes vid Air
Force School of Medicine i Texas. Generalmajoren Kurt Blome, specialist på biologisk
krigsföring med experiment för att utveckla pestvacciner, anställdes på US Army Chemical
Corps. (7). Och den senare så välkände Werner von Braun, som arbetat i Peenemünde med V-2
raketer under general Walter Dornberger. Dessa två anses som ansvariga för döden för mer än 20
000 fångar från koncentrationslägren Dora och Nordhausen. Den amerikanska armén tog också

hand om tonvis med V-2 raketer, tekniska dokument och 1 200 raketspecialister som fördes över
till USA. Dornberger fick anställning på Bell Aircraft (Bell Textron) och arbetade med det
interkontinentala kärnvapenraketprogrammet ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles) för
armén. Von Braun blev med tiden direktör för självaste Nasa Marshall Space Flight Center. (8).

Terroristutbildning
USAs krigsministerium hade kapat åt sig experter på biologisk krigföring och massaförstörelsevapen, som de utvecklat i tjänst hos Hitler genom att döda miljoner människor. Vi kunde se
betydelsen av detta när USA använde napalm i inbördeskriget i Grekland (1944-49) (9)., napalm
och bakteriebomber i Koreakriget (1950-53) (10)., napalm och växtförgiftningsmedlet Agent
Orange (innehållande det extremt giftiga och cancerframkallande ämnet dioxin) i det andra
Vietnamkriget (1961-75). (11)., liksom vid flera andra tillfällen.(12).
Men det som CIA och Allen Dulles älskade mest var “Operation Sunshine”. Huvudfiguren i
detta projekt var Reinhard Gehlen, som varit chef för det tyska spioneriet – Fremde Heere Ost – i
Sovjetunionen. Gehlens fick sin information främst genom tortyr av krigsfångar. Man beräknar
att Gehlens verksamhet ska ha kostat 4 miljoner av de 20 miljoner människor livet, som Sovjet
förlorade i kriget.(13). Gehlen erbjöd efter krigsslutet sitt nätverk av nazistagenter åt
amerikanerna i striden mot kommunismen. Den 22 augusti 1945 flögs han i en general Smiths
personliga flygplan till USA.
Under årtiondet därefter spenderade CIA minst 200 miljoner dollar och betalade 4000 fulltidsagenter för att hålla Gehlens spionnätverk bakom järnridån igång.(14). En av toppexperterna var
förra SS-Sturmbannführer Aloïs Brunner. Hans specialitet i Nazisttyskland hade varit
deportationer av “terrorister” dvs kommunister, fackföreningsledare och judar. Brunner var
arkitekten bakom ghettona och tågtransporterna till koncentrationslägren. Han ska ha 128 500
människor död på sitt samvete. (15). Det var experter som dessa som CIA tog i tjänst i att
utbilda agenter i “striden mot terrorismen” vid Fort Bragg.

“Vem bryr sig...”
Den nuvarande presidenten George W. Bushs pappa George H. W. Bush var djupt involverad i
detta. 1981 ledde han CIAs hemliga s.k. “kontraterror” operationer. (16). Pappa Bush hade varit
chef för CIA 1976-77. Och den första CIA-chefen Allen Dulles var intim vän med familjen
Bush. Det var tack vare honom som farfar Prescott Bush inte ställdes inför rätta för att före och
under det andra världskriget ha hjälpt nazisterna i deras krigsupprustning. (17).
De nazistiska krigsförbrytarna som fick fristad i USA lade ingalunda av med politik. George H.
W. Bushs vänklubb som hjälpte honom i presidentvalet hade nära band med militärindustrin.
Laszlo Pasztor, Nicolas Nazarenko och Walter Melianvich var alla aktiva i vapenlobbyn
Coalition for Peace Through Strenght som ingår i American Security Council (ASC). ASC stöds
av storföretag som Aircraft Industries Association, Standard Oil, Honeywell, US Steel och
United Fruit m.fl. ASC har öppet ivrat för “ett oförväntat kärnvapenanfall på Sovjetunionen”.
(18).
Det femtioåriga arbetet som nazister har bedrivit, i Fort Bragg, i CIA, i NASA och i det militärindustriella komplexet, sammanfaller idag med det amerikanska storkapitalets inrikes & utrikes
målsättningar. Politiska begrepp som “krig mot terrorismen”, “befrielsestrid mot skurkstater”,
“preventivt krig”, “kärnvapenanfall” och “undertryckandet av den inre terrorismen” har, med

presidenten George W. Bush, vicepresident Dick Cheney, försvarsminister Donald Rumsfeld
m.fl., blivit officiell amerikansk politik.
P.S. President George W. Bush själv har verkligen växt upp i en miljö som är allt annat än
demokratiskt inspirerad. (19). Den 18 december 2000 sa Bush på CNN “Om detta var en diktatur
skulle det vara jävla mycket lättare, isynnerhet så länge jag var diktatorn”. Den 26 juli 2001 sa
han till Business Week “En diktatur skulle vara jävla lättare, det är inte snack om annat”. Något
som han den 4 juli 2001 sammanfattade med orden “Vem bryr sig vad du tycker”. (20).
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