Stoppa Masse i sammandrag.
Masse är en förkortning av Multinationella företag som saknar moral och etik.
- Gårdagens Masse är känd för sina gifter, rovdrift och miljöförstöring.
- Dagens Masse skadar vår hälsa, uppviglar till krig och plundrar naturtillgångar.
- Morgondagens Masse vill dela på Ryssland, kontrollera vädret och härska på jorden.
- Ska makten i Sverige utgå från oss väljare eller från Masse?
- Det som jordens alla folk vill ha är en trygg tillvaro för sina barn.
- För demokratin och ett mer mänskligt samhälle - Stoppa Masse
Stoppa Masse består av erfarenheter, länkar till dokumentärfilmer, några är 2 timmar långa
(lf) och kortare film (kf) samt artiklar (a), hemsidor (h) och Wikipedia (w). Det skiljer mycket i
innehåll mellan rysk, ukrainsk, svensk och engelsk Wikipedia, Stoppa Masse använder
svensk och engelsk Wikipedia.
Det tar ca 10 timmar att se alla filmer och gå igenom alla delar. Texten är endast 7 sidor.

Atombomb över Ukraina ?
Kiev i västra Ukraina, USA och NATO (w) mobiliserar nu för krig. Det kan bli ett nytt
kärnvapenkrig befarar den australisk/engelska journalisten och krigskorrespondenten John
Pilger (w). Här kan ni se varför (a) han är orolig. Det pågår ett informationskrig mellan öst
och väst.
För 12 år sedan efter attacken på WTC (w) spred Washington propaganda angående
massförstörelsevapen i Irak och en koppling mellan Al-Qaida och Saddam som gasade ihjäl
Kurder. Inget av dessa påståenden kan man fortfarande inte finna något belägg för. Visste
George W. Bush om attacken (kf) på WTC innan den hände?
Irak är rik på olja. USA och England trotsade FN och anföll Irak, USAs president George
Bush (w) sa att Saddam hade massförstörelsevapen och att presidenten var orolig för USAs
säkerhet, se president Bush tal inför hela världen innan han anföll Irak (lf). Vad har vi lärt oss
av Irak kriget? Varför ska vi tro på Washingtons propaganda igen? Östra Ukraina är mycket
rik på skiffergas och kol (w).
I dag sprider Washington propaganda om en rysk invasion i Ukraina och en annektering av
Krim. Historien upprepar sig. Är det endast pengarna som styr?
Före Irak-kriget då skickade FN vapeninspektörer under ledning av en svensk jurist, Hans
Blix (w) för att ta reda på om det egentligen fanns några tecken på att kärnvapen verkligen
fanns i Irak, men det kunde man inte hitta. Ändå anföll USA och England. Nu under
upptrappningen i Ukraina så tar vi inte reda på vad som händer där, utan svensk media och
Sveriges förra utrikesminister de litar på Washington så de vet redan allt vi behöver veta
denna gång, så Sverige står och kastar in bränsle i elden tillsammans med Washington. Om
det smäller till och blir kärnvapenkrig, är det då vi ska sända ut våra diplomater för att samla
in fakta från båda sidor, d.v.s. från västra och östra Ukraina?

Vi känner alla till finska vinterkriget och vi medelålders kommer ihåg kalla kriget. Jag och
många andra kämpade för att bygga upp ett svenskt försvar ifall vi skulle bli anfallna. Klart att
vi har förutfattade meningar om vad som pågår.
För att kunna förstå ett problem så måste man betrakta problemet från alla olika håll. I
Ukraina fallet, både vad som hänt med Krim, kriget inne i Ukraina och med vår demokrati.

Demokrati
Syftet med stoppa masse är inte att ta ställning för vänster eller höger, vem som är
bäst ledare för sina väljare, Obama eller Putin. Detta är mer närliggande fråga: Ska
makten i Sverige utgå från oss väljare eller från Masse? Det är hög tid att reparera
vår egen demokrati innan vi hjälper Masse att döda fler oskyldiga i Ukraina !
Demokrati betyder att makten utgår från folket ofta genom valda representanter. Journalister
som dödas är det största hotet mot demokratin. Utan en riktig bild av vår värld så kan inte
folket bilda sig en riktig uppfattning. Journalister dödas i Ryssland, i USA och i Ukraina m.fl.
Antal journalister som dödas i Ryssland har minskat de senaste åren.
Demokrati är lika ömtålig som hälsan.

Multinationella företag som saknar moral och etik - Masse
Vanligt folk i alla länder har lång tid haft problem med Multinationella företag som saknar
moral och etik, Masse. Dokumentärfilmen The Corporation (lf) visar några exempel på hur
Masse fungerar. Masse växer för varje år och är nu större, starkare och rikare än någonsin,
Masse kontrollerar t.ex. nu Oljan i Irak, nästan all odling i stora delar av världen o.s.v.
I USA lägger Masse stora pengar i kampanjbidrag (h) vid demokratiska val. Det verkar vara
lönsamt eftersom bidragen växer för varje år. Kevin Phillips, en tidigare rådgivare till
president Richard Nixon, kallade USA:s styrelseskick för en plutokrati (w) d.v.s. styrs av
pengar.
Irakkriget kostade USAs skattebetalare mer än 500 miljarder dollar. Massförstörelsevapen
fanns inte och inte heller kunde man hitta någon koppling mellan Saddam och Al-Qaida. Det
enda som fanns var lögnaktig propaganda från Masses Washington och att Masse nu
kontrollerar oljan i Irak.
Ordet propaganda (w) betyder att man genom ett meddelande vill föra fram ett budskap eller
väcka känslor. Det kan gälla politik men också en produkt eller en tjänst.
Vi behöver inte Masses genmanipulerade livsmedel eller bekämpningsmedel, vi kan äta
närproducerat och ekologiskt. Masses mat är inte bara lukt- och smaklös den har också stora
hälsorisker, se exempel på National Health Federation (h), Kostdemokrati (h) och Jordens
Vänner (h).

Masses gränsvärden för trådlös IT skyddar inte vår hälsa. Masse säger att den är harmlös så
länge den inte ger värmeskador, men många olika biologiska icke termiska effekter finns på
lägre nivåer. Den Masseoberoende organisationen Bioinitiative har sammanställt all fri
forskning (h). Bioinitiative rekommenderar ett betydligt lägre gränsvärde. Var tredje
uppkoppling med 3G klarar idag dessa lägre rekommenderade gränsvärden. Vi kan ställa
krav på att 5G ska klara Bioinitiatives rekommendationer vid alla uppkopplingar och under en
övergångsperiod ersätta GSM, 3G, 4G, WiFi och DECT o.s.v.
Masse köper själva de forskningsresultat som de vill visa. Klart att de måste få försvara sina
produkter men det har gått alldeles för långt nu när Masse har tagit över våra
myndighetsfunktioner (h), organisationer och infiltrerar vårt politiska system och vår media.
Mindre företag måste ges samma konkurrensvillkor som stora företag. Folket, samhället och
våra myndigheter måste sätta gränsvärden och villkor som skyddar vår miljö och vår hälsa.
Masse är stark i USA, i EU och i Sverige, allt för stark.
Vi i Sverige har problem med stort antal flyktingar, skolan som inte fungerar, sjukvården som
inte räcker till, våra barns framtidstro, psykisk ohälsa, allergier som bara ökar, övervikt,
sömnproblem, folk som går in i väggen, cancer och miljöförstöring m.m., allt dåligt bara ökar
och ökar. Masse kan inte lösa de problem som han skapar. Först när vi slipper Masses makt
över oss och tillämpar opartisk kunskap, då först kan vi vända utvecklingen.
Det märks tydligt hur stark Masse är, i ensidigheten i svensk media och på hårda uttalanden
(h) mot Ryssland från vår förra utrikesminister.

USA
Under slutet på 70-talet och under hela 80-talet var jag flera gånger till USA på semester och
utbildning. Vanliga Amerikanare är underbara med mer förståelse, hjälpsamhet, värme och
gästfrihet än vad vi är vana vid. Men där finns också de som mår dåligt och gör dåliga saker.
Se actionhjälten Steven Segal kämpa mot Masse i filmen Fire Down Below fight scene in a
bar (kf) och final fight (kf). Steven Segal håller tal: US not listening to Russia about Ukraine
(kf) och If The Truth Came Out, Obama Would Be Impeached (kf)
Edvard Snowden (w) sa nu när han fick alternativt Nobelpris (h) att hans förebild var den
amerikanska filmproducenten Laura Poitras (w). Hon har gjort minst 3 filmer, hennes
prisbelönta film My Country, My Country (kf) handlar om vanligt folk i Irak 2 år efter USAs
invasion. Filmen kan inte köpas i vår ”fria” region men det går att se den här, bara scrolla ner
lite till startpilen mitt i rutan. Engelskt tal. http://doskado.ucoz.ru/blog/2013-06-13-10926 (lf)
Vanligt folk i Irak var inte glada åt att bli ”befriade” och undrade vad det är för konstig
demokrati som USA kom med.

Vilka krigar i Ukraina ?
Minoritetsgrupper har blivit mer och mer diskriminerade (h) sedan Ukraina blev självständig
1991. Det var året Sovjet Unionen övergav planekonomin och alla Sovjets 15 republiker gavs
självständighet, Krim gavs en autonomi likt den som Åland har i Finland. Innan 1991 var Krim
Sovjetiskt/Tsariskt ända sedan 1783.
Masse har kämpat flera år för att ta över naturtillgångarna som består av skiffergas och kol
(w) i östra Ukraina utan framgång. Östra Ukraina är nu helt isolerade från den västra delen
av landet, vägar och tågräls bombas sönder så fort de lagats. De äldre i östra delarna får
heller inte sin pension från Kiev. 100 lastbilar med mat och förnödenheter har skickats från
Ryssland till de rysktalande minoriteterna i Donetsk och Luhansk. Se film inifrån krigszonen
på Donetsk: An American Glance 2014.11.12 (kf)
Masse påverkar hur och vem som ska styra i Ukraina. Se när USAs talesman Jennifer Psaki
kan inte förklara USAs agerande i Kiev (kf)
Flygplatserna i Zaporozhye, Kharkov och Dnepropetrovsk som ligger nära Donetsk och
Luhansk stängdes för civilt flyg den 25:e december. Detta är ett tecken på att militärt flyg från
USA och Kiev snart flyttar fram sina positioner och trappar upp kriget. Ledaren Alexander
Zakharchenko i Donetsk säger att det värsta ligger ännu framför oss.(h)
I Ukraina strider inte bara de som tycker de är mer Ukrainare än andra Ukrainare mot
varandra utan också frivilliga från många andra länder inklusive Ryssland och Sverige.
454 000 Ukrainare har flytt inbördeskriget i landet (a) varav 387 000 flydde till Ryssland
sedan april i år.
Jag vet att det är svårt för en människa att byta uppfattning men det gjorde den ukrainska
sångerskan Ruslana Stepanivna Lyzjytjko (w) Hon vann Eurovision Song Contest 2004 med
låten Wild Dances (kf) Hon blev en symbol för propagandan i väst, se DNs artikel.
Michelle Obama gav det internationella priset till modiga kvinnor från utrikesministeriet i USA
- International Woman of Courage Award. Denna utmärkelse ges till kvinnor för deras bidrag
till kampen för mänskliga rättigheter och framför allt kvinnors rättigheter. Men efter ett besök
på östra Ukraina, Donbass, ändrade hon sig. Sedan dess är hon osynlig i Masses media i
väst.
Den 7:e september 2014 gav Ruslana en presskonferens i Kiev, där hon sa att hon bytt
uppfattning och det var ett misstag av henne att stödja den ukrainska regeringen (h). Hon
sade vidare på presskonferensen: ”Jag kom till Donetsk och såg något som jag inte hade

förväntat mig att se. De har bokstavligen blåst mig. De (Kievs styrkor) skjuter på sitt
eget folk! Det är nödvändigt att omedelbart stoppa kriget och blodsutgjutelsen. Om
politikerna tycker annorlunda, då betyder det att något är ruttet och ett smutsigt spel
pågår”.
Vidare uppmanade sångerskan en av Kievs TV-reporter att nästa gång följa med till östra
Ukraina: Om du är så modig, följ med mig då kan du själv se allt och förstå mig. Ruslana
menar att journalister måste åka till fronten för att ta reda på var sanningen ligger. Men nu
ignoreras hon av västerländska politiker och av media.

Ruslanas historia visar en ny sida av befintliga västerländska politiker och media. De är inte
intresserade av en objektiv rapportering om vad som pågår i Ukraina. Populära Ukrainska
sångerskan Nina Matvienko (kf) har gjort som Ruslana och bytt sida.
Se också http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/11078012/Vladimir-Putinsunacceptable-action-in-Ukraine-was-predictable-and-provoked.html
F.d. president Ronald Reagans finansminister Paul Craig Roberts skriver på sin sida att
Washington bara hittar på den ryska invasionen (h) i Ukraina, Om stora Ryssland skulle
anfalla lilla Ukraina militärt så skulle kriget vara över på några dagar. Kriget mellan östra och
västra Ukraina har nu pågått ett år.
Paul Craig Roberts säger också att USA lägger grunden för att gå in i krig i Ukraina, USA vill
inte ha fred. Se http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/05/west-paves-road-war-lies-paulcraig-roberts/
Ukrainas skulder till USA växer för varje dag. I Kiev finns hackers som gör allt offentligt på
sajten http://cyber-berkut.org/en/

Blev Krim annekterat av Ryssland?
Annektering betyder att man tar annans territorium genom krig eller hot. Se Fredrik Reinfeldt
och SVTs reporter Elin Jönssons (kf) reportage från Krim direkt efter ”annekteringen”.
Tatarerna som nämns i reportaget utgör 0,5% av krims (w) befolkning.
År 1992 beslöt den autonoma republiken Krim att bli en helt självständig republik men det
godtogs inte av Kiev. 2006.06.06 efter bråk om ryska språket med Kiev, beslöt högsta rådet i
Krim att sitt territorium skulle vara fritt från Nato. Men justitieminister Serhiy Holovaty i Kiev
sa att det går utöver de befogenheter som Krims parlament har.
23 februari 2014 (w, se länk under Proposals for repeal and revision) kom den s.k. droppen
för Krim, Kiev röstade igenom att riva upp språklagen och återinföra ukrainska som det enda
nationella språket (w) på alla nivåer. Detta skapade rädsla bland de i huvudsak ryskspråkiga
på Krim att den nya regeringen i Kiev skulle fortsätta diskriminera dem med ryska rötter. Nu
fick det vara nog med förtryck från Kiev.
Efter att högsta rådet i Krim förklarat Krim självständigt och Ryssland som enda land (h)
erkände Krims totala självständighet, utfördes folkomröstning, 96% av Kriminvånarna
röstade för en återförening med Ryssland, De jublade och var mycket glada åt att bli fria från
Ukraina och återförenas med Ryssland.
Motsättning finns mellan 2 internationella lagar, rätten till självbestämmande och principen
om territoriell integritet. Lagen om territoriell integritet, den gäller endast om
befolkningsgrupper behandlas rättvist. Saken har inte prövats i domstol. Befolkningen i Krim
är idag fria och mycket glada att slippa förtrycket från regimen i Kiev.
Vi har en anhörig som var på en vecka semester i Krim i somras. Han kunde bekräfta
situationen. De blev dock tillsagda av polisen att de inte fick dricka vin på parkeringen. Putin
har skärpt alkohollagarna i Ryssland så det inte längre är tillåtet att dricka alkohol på allmän
plats och nattkiosker med vodka och starköl är borta. Se gärna den ryska propagandafilmen

från Krim i somras. http://www.youtube.com/watch?v=9ejdH8Z0mG0 (kf) Crimea for
Dummies Documentary

Vanligt folk i dagens Ryssland
I dag har vi daglig affärskontakt med vanliga ryssar i Ryssland och vi kan inte se att ryssarna
är mer lättlurade än andra och är inte heller är de skrämda att rösta rätt. Vanliga ryssar har
gott om pengar, de reser kors och tvärs över hela jorden som turister. De har också en stor
kännedom om vad som pågår i olika länder genom ett helt öppet internet.
Det finns många grupper som kritiserar Putin öppet i Ryssland men de flesta ryssarna, över
80% har ett stort förtroende för Putin. Ryssland har många olika politiska partier. I Duman (w,
ryska för ”tänkarna”) sitter de 4 största partierna. Se mer på en.Wikipedia.org Federal
Assembly (w)
Amerikanska journalisten Miguel Francis visar: ”The most dangerous place in the world” (w)
Moskvas område Golyanovo tog tredje plats på listan över de farligaste platserna på jorden:
rating The Huffington Post.
Från amerikansk sattelit har det läckt ut bilder som visar ett stridsflygplan från Kiev (h) som
skjuter ner det Nederländska civila flygplanet Malaysia Airlines MH17 och alla 289 personer
ombord dödades (h). Straxt innan hade Putin flugit samma väg.
Dagens låga bensinpris är ett svar på att Ryssland inte längre accepterar dollar som
handelsvaluta. Saudiarabien och USA kämpar för att få Rysslands ekonomi på knä. Det ser
ut som Putin leder (h) i detta nya kalla krig eftersom han inte har anfallit Ukraina och han har
medverkat till att starta upp The New Development Bank (NDB) (w) en ny alternativ
världsbank.
För vanliga ryssar är inte bristen på finsk ost och smör viktig, nu får de istället prova andra
fabrikat. I övrigt är allt som vanligt med mat och pengar inne i Ryssland, så länge de inte
åker utomlands för då är allt dyrare i dagsläget.
I Ryssland har man problem med rövare som tar över företag. Bedragare och rövare finns i
alla länder men Ryssland har det svårare för en stämpel är ofta mer värd än en
namnteckning. Putin jobbar på att få bort den gamla ryska traditionen med stämplar och att
straffa korrumperade tjänstemän.

Aggressioner mot Ryssland
Masses aggression mot Ryssland beror till viss del på att Ryssland inte godkänner GMO (w)
och bekämpningsmedel på sina åkrar lika villkorslöst som vi. Rysslands inträde i WTO (w)
tog många år. Först stoppades GMO vid ryska gränsen men nu efter WTO anslutningen
gäller att det måste finnas stor varningstext på färdiga GMO produkter i Ryssland. Ingen vill
producera, sälja eller köpa sådana produkter.

Sverige och våra ryska ubåtar.
SD har rätt i att vi borde hjälpa till i andra länder så vi slipper denna flyktingström från alla
världens hörn, snart har vi också Ukrainare här från både östra och västra sidan tiggandes
utanför våra varuhus. Vi borde få dem att lägga ner sina vapen, istället för att skicka nya
vapen.
Se dokumentären Carl Bildt – Excellensen (lf) om hans uppväxt, karriär och alla hans
påhittade ryska ubåtar i Stockholms skärgård (i del 2 av 2).
Det finns observationer i Sverige som tyder på att Masse också försöker lära sig att
kontrollera vårt svenska väder. Den som kan kontrollera vädret härskar på jorden. En
Italiensk Youtube film med engelsk text beskriver fenomenet. Chemtrails the secret war (lf)
Den flyktingström (h) som nu kommer till Sverige kommer huvudsakligen från Syrien. Masse
sa att Assad släppte senapsgas (a) på sitt eget folk (h) så ett ingripande från USA (a) var
nödvändigt. Nu flyr syrier hit. Istället för att stoppa flyktingarna vid vår gräns som SD vill så
kan ifrågasätta Masse utomlands och stoppa Masse i Sverige. Våra politiker i V,Mp,S, Fp, C
och M säger själva att de saknar ett bra alternativ till SDs lösning att stoppa flyktingarna vid
våra gränser, som får ett allt större stöd av svenska väljare. Alternativet är enkelt: Stoppa
Masse !

Stoppa Masse
Representanter för Masse finns i vår riksdag i alla partier, härskar i många av våra
myndigheter och i våra organisationer. Det finns 5 mycket trubbiga sätt att identifiera Masses
representanter. Vår media kontrolleras till stor del av Masse.
1. De politiker som angrips hårt av media är troligen inte inspirerade av Masse.
2. De politiker som gör en tabbe som snabbt tigs ihjäl av media är nog värdefull för
Masse.
3. Politikers inställning till den ljusskygga organisationen Bilderberggruppen. Se
exempel på Janne Josefsson, Carl Bildt och Stefan Löfven och Mona Sahlin.
4. Politiker som gör reklam för saker som Masse gillar, några exempel: Bekämpa
möjliga terrorister, energi, osäkra vacciner, GMO och trådlös IT.
5. Politiker som motverkar saker som Masse inte gillar t.ex.: Hälsokost, Vitaminer och
Ryssland som inte släpper in Masse o.s.v.

Det Sverige behöver är en riksdag utan representanter från Masse. Svenska folket måste ta
tillbaka makten. Vi vill ha politiska representanter i Sveriges Riksdag som endast arbetar för
svenska väljare. Vi vill varken ha dolda agendor eller tomma stolar i vår Riksdag.
”Alla idéer som får enorma konsekvenser är alltid enkla. Min tanke är den, att om orättfärdiga
människor går samman och bildar en kraft, då måste rättfärdiga människor göra detsamma.
Just så enkelt är det.” Leo Tolstoj Krig och fred (w)
För fred, demokrati och medmänsklighet, gör reklam för stoppamasse i nyhetsbrev, på din
facebook, SVTs https://www.facebook.com/dinrost14, tvitter #dinröst o.s.v.
Se mer på www.stoppamasse.se

