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Sinds 2003 onthullend en bewustmakend nieuws

Mislukte 'Duitse staatsgreep' is mediashow om
andersdenkenden keihard aan te pakken
vrijdag, 09 december 2022 11:01  Hits: 4620

De voorpagina's van de mainstream media stonden de afgelopen dagen vol
met berichten over de plannen voor een staatsgreep in Duitsland.

Er is voorlopig geen spat bewijs, maar dat neemt niet weg dan andersdenkenden nu
keihard aangepakt zullen worden.  

Er vinden op dit moment een aantal bijzondere ontwikkelingen plaats, waarbij het toeval waarschijnlijk
geen enkele rol speelt. 

We hebben allemaal de uitgebreide berichten kunnen zien van een geplande staatsgreep in Duitsland,
waarbij een aantal dingen onmiddellijk opvallen. 

De berichten kwamen hier op neer: (https://www.ad.nl/buitenland/duitsland-pakt-rechts-extremisten-op-die-
mogelijk-een-gewelddadige-staatsgreep-wilden-plegen~a6ab860f/) 

De Duitse politie heeft 25 leden en aanhangers van een extreemrechtse beweging opgepakt op
verdenking van het voorbereiden van een staatsgreep. Zij waren volgens aanklagers van plan om
gewapend de Bondsdag, het Duitse parlement, te bestormen en parlementariërs te gijzelen. Onder de ruim
vijftig verdachten zijn oud-Bundeswehr-soldaten, een oud-parlementariër en een bekende prins. 

De 25 opgepakte mensen worden ervan verdacht lid te zijn van de terroristische organisatie
Rijksburgerbeweging, met als doel de bestaande rechtsorde in Duitsland omver te werpen en te vervangen
voor hun eigen staatsvorm, aldus de openbaar aanklager. Het zou gaan om mensen die geloven in
complottheorieën van onder meer Qanon. 

En het zou dan gaan om leden van de Rijksburgerbeweging. 

De Rijksburgerbeweging bestaat al jaren en erkent de Bondsrepubliek Duitsland niet. Leden vinden dan
ook dat de Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn en veel van hen weigeren bijvoorbeeld belasting
te betalen. De groep is in maart 2020 verboden 

Laurens Dassen, voorzitter van de politieke partij Volt heeft er dit over te melden:
(https://twitter.com/DassenLaurens/status/1600534570335707139) 

De lijn van complottheorieën naar daadwerkelijk complot is kort. Dat blijkt nu ook weer in Duitsland:
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complotdenkers planden een gewelddadige coup. Onze democratie & rechtsstaat moet worden verdedigd,
elke dag, door politiek en media. 

Ook bij de Telegraaf gaan alle stoppen eruit in een uitgebreid artikel in de gedrukte krant. 

Daar wordt dan de vergelijking met Nederland gemaakt en wordt er op gewezen dat Forum voor
Democratie ongeveer gelijk staat met de Duitse Rijksburgerbeweging en dat ook zij via Gideon van
Meijeren oproepen om de Nederlandse regering ten val te brengen. 

Al het bovenstaande is dan volgens de Telegraaf gebaseerd op het volgende: 

Daarachter ligt het idee bij een groep Nederlanders dat de regering onder bijvoorbeeld het mom van
coronamaatregelen een sinistere Great Reset in petto heeft. 

Volgens terrorismebestrijder NCTV groeit het aantal anti-overheidsactivisten dat vreest dat de Staat
contant geld en bezit wil afschaffen, immigratie door de strot duwt en burgers tot slaven maken. 

Uiteraard laten ze in het Telegraaf de altijd aanwezige ‘expert’ aan het woord die wel zal duiden wat dit dan
allemaal betekent. 

In dit geval is dit ‘expert’ Van Buuren die zegt: ‘Op termijn is zo’n ondermijning van de rechtsorde wel iets
om je zorgen over te maken’. 

Zo zie je dat de waarheid zoals die voor iedereen die kan kijken met eigen ogen is te aanschouwen, wordt
gebracht als een enge complottheorie die direct gelinkt wordt aan terroristen die de overheid ten val willen
brengen.

In werkelijkheid is hier sprake van een media show.

Kees
@Kees71234 · Volgen

 Journalist Alina Lipp is ervan overtuigd dat de invallen 
bij de "rechts extremistische" groep in Duitsland in scène 
zijn gezet en dat de regering waarschijnlijk 
wetswijzigingen zal aankondigen om tegenstanders aan te 
pakken en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
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Op meer plaatsen kom je berichten tegen (https://www.zerohedge.com/geopolitical/germanys-massive-
right-wing-extremist-raid-it-more-show-substance) dat men denkt hier te maken te hebben met een show.

It is worth noting that nobody has been found guilty yet, but of course, even with the notoriously left-
wing German media (https://rmx.news/article/german-media-are-controlled-by-the-left-while-the-public-is-
manipulated-says-the-former-head-of-counterintelligence/) using the incident to whip up fear of the
German right, the past may indicate the case could end up being more PR than reality.

Wat je nu voor je ogen ziet gebeuren is dat ze iedere kritiek op de overheid straks in de kiem willen
smoren. 

Als het in dit tempo doorgaat, dan zal het niet lang duren voordat er wetgeving komt, waarbij de vrijheid
van meningsuiting, ook in ons land, voorgoed aan banden zal worden gelegd.

De enkele plekken waar je nog wel de waarheid kunt vinden, moeten zien te overleven in een klimaat waar
ze steeds vaker en steeds heftiger onder vuur zullen komen. We willen je daarom vragen ons te steunen
als je wat kunt missen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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