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Poetin: “De situatie is tot op zekere hoogteDutch
revolutionair”
oktober 31, 2022

P

oetin heeft inderdaad aangegeven waar we ons bevinden: op
de rand van een revolutie. In een allesomvattende toespraak
(Nederlands transcript) tot de plenaire vergadering van de 19e
jaarvergadering van de Valdai Club leverde president Poetin niet minder
dan een vernietigende, veelgelaagde kritiek op de unipolariteit, schrijft
Pepe Escobar.
Van Shakespeare tot de moord op generaal Soleimani; van mijmeringen over spiritualiteit tot
de structuur van de VN; van Eurazië als bakermat van de menselijke beschaving tot de
onderlinge verbondenheid van BRI, SCO en de INSTC; van nucleaire gevaren tot dat perifere

“verblind is door het idee dat Europeanen beter zijn dan
anderen”, de toespraak schetste een Bruegheliaans doek van de “historische mijlpaal” die
voor ons ligt, midden in “het gevaarlijkste decennium sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog.”
schiereiland van Eurazië dat

“de situatie tot op zekere
hoogte revolutionair is”, aangezien “de hogere klassen niet meer zo kunnen en de lagere
klassen niet meer zo willen leven.” Alles is dus in beweging, want “de toekomst van de
nieuwe wereldorde wordt voor onze ogen gevormd.”
Poetin durfde zelfs te stellen dat, in de woorden van de klassieken,

Veel meer dan een pakkende slogan over het spel dat het Westen speelt,

“bloedig, gevaarlijk

en vuil”, moeten de toespraak en de interventies van Poetin tijdens de daaropvolgende
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Dutchen
vragenronde worden geanalyseerd als een samenhangende visie op verleden, heden

toekomst. Wij geven hier slechts enkele van de hoogtepunten:

“De wereld is getuige van de afbraak van wereldinstellingen, de erosie van het beginsel van
collectieve veiligheid, de vervanging van internationaal recht door ‘regels'”.
“Zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog ontkende niemand het bestaan van de
cultuur en de kunst van de Ander. In het Westen wordt elk alternatief standpunt als
subversief bestempeld.”
“De nazi’s verbrandden boeken. Nu verbieden de westerse vaders van het ‘liberalisme’
Dostojevski.”
“Er zijn ten minste twee ‘Westen’. Het eerste is traditioneel, met een rijke cultuur. Het
tweede is agressief en koloniaal.”
“Rusland was en is geen vijand van het Westen.”
“Rusland heeft geprobeerd betrekkingen op te bouwen met het Westen en de NAVO – om in
vrede en harmonie samen te leven. Hun antwoord op alle samenwerking was simpelweg
‘nee’.”
“We hebben geen behoefte aan een nucleaire aanval op Oekraïne, het heeft geen zin – noch
politiek noch militair.”
“Voor een deel” kan de situatie tussen Rusland en Oekraïne worden beschouwd als een
burgeroorlog: “Bij het creëren van Oekraïne begiftigden de bolsjewieken het met primair
Russische gebieden – ze gaven het heel Klein Rusland, het hele Zwarte Zeegebied, de hele
Donbass. Oekraïne ontwikkelde zich als een kunstmatige staat.”
“Oekraïners en Russen zijn één volk – dat is een historisch feit. Oekraïne heeft zich
ontwikkeld als een kunstmatige staat. Het enige land dat zijn soevereiniteit kan garanderen
is het land dat hem heeft gecreëerd – Rusland.”
“De unipolaire wereld loopt ten einde. Het Westen is niet in staat om in zijn eentje de wereld
te beheersen. De wereld staat op een historische mijlpaal aan de vooravond van het
gevaarlijkste en belangrijkste decennium sinds de Tweede Wereldoorlog.”
“De mensheid heeft twee opties – of we blijven de last van problemen opstapelen die ons
allen zeker zal verpletteren, of we kunnen samenwerken om oplossingen te vinden.”
Wat doen we na de orgie?
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Dutch
Te midden van een reeks boeiende discussies is de kern van de zaak bij Valdai het
rapport

van 2022,

“Een wereld zonder grootmachten”.

“de Verenigde Staten en hun
bondgenoten in feite niet langer de status van dominante supermacht genieten, maar dat de
mondiale infrastructuur die hen dient nog steeds aanwezig is.”
De centrale stelling van het rapport – volkomen juist – is dat

Natuurlijk zijn alle grote onderling samenhangende problemen op het huidige kruispunt

” Rusland de eerste grootmacht werd die, geleid door zijn eigen ideeën over
veiligheid en eerlijkheid, ervoor koos om de voordelen van ‘wereldvrede’ die door de enige
grootmacht was gecreëerd terzijde te schuiven.”
ontstaan omdat

Nou, niet echt

“wereldvrede”; eerder een door de maffia opgelegde ethiek van “our way or

the highway”. In het rapport wordt het bevriezen van Ruslands goud- en deviezenreserves

“opruimen” van Ruslands eigendommen in het buitenland diplomatiek
gekarakteriseerd als “westerse jurisdicties” die zich “indien nodig” laten leiden door politiek
en het

opportunisme en niet door de wet.

Hoge officier van het US Marine Corps spreekt zijn
bewondering uit voor de "revolutionaire" manier waarop
Rusland zijn oorlog in Oekraïne heeft gevoerd

Dat is in feite regelrechte diefstal, in de schaduw van de

internationale orde”.

“op regels gebaseerde

Het rapport voorziet – optimistisch – de komst van een soort genormaliseerde
als

“koude vrede”

“de best beschikbare oplossing vandaag” – waarbij in ieder geval wordt erkend dat dit

verre van gegarandeerd is, en “de fundamentele wederopbouw van het internationale
systeem op nieuwe fundamenten niet zal stoppen.”
De basis voor een zich ontwikkelende multipolariteit is in feite pas gelegd.

Door het strategisch partnerschap tussen Rusland en China, slechts drie weken voordat
imperialistische provocaties Rusland dwongen de Speciale Militaire Operatie (SMO) te
starten.
Tegelijkertijd werden de financiële lijnen van multipolariteit al minstens sinds juli 2021
voorgesteld, in een document dat mede is geschreven door professor Michael Hudson en
Radhika Desai.
Het Valdai-rapport erkent terecht de rol van de middelgrote mogendheden in het Zuiden, die

“een voorbeeld zijn van de democratisering van de internationale politiek” en “kunnen
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fungeren als schokdempers in perioden van beroering”. Dat is een rechtstreekseDutch
verwijzing
naar de rol van BRICS+ als hoofdrolspelers.

Over het grote geheel van het schaakbord wordt de analyse realistischer als men bedenkt

“de triomf van ‘het enige ware idee’ een effectieve dialoog en overeenstemming met
aanhangers van andere opvattingen en waarden per definitie onmogelijk maakt.”
dat

Poetin zinspeelde daar verschillende keren op in zijn toespraak. Er is geen enkel bewijs dat
het Imperium en zijn vazallen zullen afwijken van hun normatieve, opgelegde, op waarden
gebaseerde unilateralisme.
Dat de wereldpolitiek

“snel zal terugkeren naar een staat van anarchie op basis van geweld”

spreekt voor zich: alleen het Imperium van Chaos wil anarchie opleggen, omdat het geen
geopolitieke en geo-economische instrumenten meer heeft om opstandige landen onder
controle te houden, afgezien van de sanctietsunami.

Teken des tijds: LIDL in Zweden zet rundvlees achter slot
en grendel

Het rapport heeft dus gelijk als het vaststelt dat de kinderachtige neo-Hegeliaanse

“einde

van de geschiedenis” natte droom uiteindelijk tegen de muur van de Geschiedenis is

gebotst: we zijn terug bij het patroon van grootschalige conflicten tussen machtscentra.

“simpelweg de ‘operator’ veranderen zoals dat in eerdere eeuwen
gebeurde” (zoals in de VS die de macht overnamen van Groot-Brittannië) “gewoon niet
werkt.”
En het is ook een feit dat

China koestert misschien de wens om de nieuwe sheriff te worden, maar het leiderschap in
Peking is zeker niet geïnteresseerd. En zelfs als dat zou gebeuren, zou de Hegemon dat
hevig verhinderen, omdat
financiën en economie).

“het hele systeem” onder zijn controle blijft (voornamelijk

De enige uitweg is dus opnieuw multipolariteit – die in het rapport nogal vaag wordt

“een wereld zonder grootmachten”, die nog steeds behoefte heeft aan
“een systeem van zelfregulering, dat een veel grotere vrijheid van handelen en
verantwoordelijkheid voor dergelijke handelingen impliceert.”
gekarakteriseerd als

Er zijn in de geschiedenis wel vreemdere dingen gebeurd. Zoals het er nu voorstaat, zijn we
diep in de maalstroom van volledige instorting gedompeld. Poetin heeft in feite
vastgespijkerd waar we nu zijn: op de rand van een revolutie.
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Rusland bestookt Oekraïne met ~50 raketten;Dutch
Kiev
krijgt ~10 treffers, geen elektriciteit/water
oktober 31, 2022

R

usland is deze week begonnen met een groot spervuur van
raketten op nazi-Oekraïne; meer dan tien raketten hebben de nazihoofdstad Kiev en vele andere steden getroffen. De kaart
hierboven toont de doelgebieden van de raketten, bericht Hal Turner.
De Russische strategische luchtmacht was vanmorgen zeer actief. 10 TU-95 vliegtuigen met
kruisraketten richtten zich op de regio’s Vinnytsia, Odessa, Kryvyi Rih, Poltava, Kiev, Khmelnytsia,
Zaporozhye, Dnjepr, Kremenchug.
De volgende regio’s en steden werden getroffen:
– Kiev
– Dnepropetrovsk
– Vinnitsa
– Zaporozhye
– Poltava
– Kharkiv
– Kirovograd
Aanvallen op elektrische of waterinfrastructuur:
– CHPP-5 (Kiev)
– CHPP-6 (Kiev)
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– Lviv WKK (Lviv)

Dutch

– Kremenchug HPP
– Dneproges
– Novodnestrovskaya HPP
In Kiev werden minstens 10 raketontploffingen gehoord. Burgemeester Vitali Klitschko bevestigde
stroomuitval in delen van de hoofdstad en beperkingen van de watervoorziening in sommige
gebieden.
In de door Kiev gecontroleerde stad Zaporozhye is de stroomuitval begonnen, aldus Anatoly
Kurtev, secretaris van het stadsbestuur.
Oekraïne heeft 20 procent van zijn grondgebied aan Rusland verloren. 15 procent van de
Oekraïners voelde zich gedwongen hun thuisland te ontvluchten.
Alleen een grote voorraad kaarsen uit Polen zal de Oekraïners enig licht geven voor de komende
winter, maar dit IS het idee van de mainstream-media van “winnen”.
Social media en de buitenlandse pers belichten het verhaal:

De voorzitter van het regionale bestuur van Kiev heeft de inwoners aangespoord zich
voor te bereiden op een lange afwezigheid van elektriciteit.
Griekse vluchteling uit Mariupol: "Oekraïense soldaten
hielden ons tegen en bedreigden ons, Russische soldaten
kalmeerden ons"

De Dnjesterkrachtcentrale-1 in het westen van het door Kiev gecontroleerde gebied is getroffen.
Het is de krachtigste centrale in de Dnjestr-regio, 702 MW.
Kiev en de regio meldden onderbrekingen in de mobiele communicatie.
Momenteel zijn 36 energie-installaties in Oekraïne getroffen. In Kiev leidde een explosie in slechts
één elektriciteitscentrale tot een stroomstoring in 350.000 appartementen.
Terwijl u dit leest, is het belangrijk om erop te wijzen dat Rusland ongeveer 10 dagen geleden om
vredesbesprekingen met de VS heeft gevraagd, en dat de VS dat hebben geweigerd.

Twee “incidenten” tot nu toe vandaag:
Een door de Oekraïense luchtverdediging neergeschoten raket is geland op het grondgebied van
Moldavië, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van dat land.
Hetzelfde ministerie heeft Kiev dringend om opheldering gevraagd.
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En… een nog veel zorgwekkender “incident”:

Dutch

In Pskov, Rusland – vlakbij de grens met Estland, op een Russische luchtmachtbasis, werden 2
aanvalshelikopters opgeblazen.
Estland is lid van de NAVO. Er rijzen nu vragen of Estland de Russische basis heeft
gebombardeerd?
UPDATE 7:45 AM EDT —
80% van de inwoners van Kiev zonder water EN een deel van de stad zonder elektriciteit – Kiev
burgemeester Klitschko.
(Opmerking: Zo leefde Donetsk al bijna 9 jaar door Oekraïense aanvallen. Vreemd hoe niemand
in het Westen toen klaagde).
Ook: Moldavië zegt dat het de Russische raket neerstorting als een ongeluk zal behandelen.
UPDATE 9:43 AM EDT —
DTEK, de energieleverancier in Oekraïne, zegt dat het geen apparatuur meer heeft voor
reparaties. Geen transformatoren, geen isolatoren meer, geen palen meer.
PERSPECTIEF
In de echte wereld: Rusland neemt 20% van het land van Oekraïne, en miljoenen mensen, en
nationaliseert het voor zichzelf.

Poetin's vergissing

In Clown Wereld: Oekraïne wint.
In de echte wereld: Rusland lanceert raketten en valt de hoofdstad van Oekraïne aan en
vernietigt het grootste deel van de kritieke infrastructuur van het land.
In Clown Wereld: Oekraïne wint.
Uw perspectief op deze oorlog hangt geheel af van de wereld waarin u leeft: de echte wereld of
Clown Wereld.
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Star Wars: Rusland dreigt Westerse satellieten
neer te schieten
oktober 31, 2022

B

eelden uit de ruimte helpen Oekraïne op het slagveld. Moskou
dreigt daarom civiele Amerikaanse satellieten neer te schieten.
Washington dreigt met vergelding.

In de oorlog in Oekraïne dreigt de ruimte nu ook een slagveld te worden. Een hoge
functionaris van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat
commerciële satellieten van de VS en hun bondgenoten een legitiem doelwit voor Rusland
kunnen worden als ze bij de oorlog betrokken zijn, schrijft Bernd Müller.
Het was een

“uiterst gevaarlijke trend,” zei de Russische functionaris volgens Reuters tegen

de Eerste Commissie van de Verenigde Naties, dat westerse satellieten werden gebruikt om

“provocatie,” zei hij. “Quasiburgerlijke infrastructuur zou een legitiem doelwit voor vergelding kunnen zijn,” benadrukte
Oekraïne in de oorlog te steunen. Dergelijke steun was een
hij.

De ambtenaar, Konstantin Vorontsov, noemde geen specifiek bedrijf dat satellieten
exploiteert. Maar het is niet vergezocht om aan te nemen dat hiermee ook het bedrijf
SpaceX wordt bedoeld, dat diensten van zijn Starlink-netwerk aan Oekraïne levert.
Het is geen geheim meer dat ook andere bedrijven hun satellietdiensten aan Oekraïne
leveren. De doelen voor aanvallen met de HIMARS-raketwerpers worden geselecteerd aan
de hand van satellietbeelden en realtime informatie. Dit vertelde het plaatsvervangend hoofd
van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, Vadym Skibitsky, in augustus aan de Britse
krant Telegraph.
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Dutch
Satellietbeelden van het conflictgebied worden ook geanalyseerd om potentiële zwakke

punten in de Russische linies aan te tonen.
Mocht Rusland deze aankondiging daadwerkelijk in daden omzetten, dan zou het conflict
tussen het Westen en Rusland waarschijnlijk escaleren. Elke aanval op de Amerikaanse
infrastructuur zou worden beantwoord, zei het Witte Huis donderdag.

7 FAKE NIEUWS verhalen die uit Oekraïne komen

Regeringswoordvoerder John Kirby voegde aan de verslaggevers toe dat uit openbaar
beschikbare informatie blijkt dat de Russen hebben geprobeerd anti-satelliettechnologieën te
ontwikkelen. In 2021 had Rusland een anti-satellietraket gelanceerd om een van zijn eigen
satellieten te vernietigen.

“Het enige gevaarlijke en
provocerende is de oorlog die de Russische president Vladimir Poetin voert in Oekraïne. Wij
zullen Oekraïne blijven steunen. De VS zullen alle middelen blijven aanwenden om Rusland
te ontmaskeren, af te schrikken en ter verantwoording te roepen.”
Kirby verdedigde de Amerikaanse steun aan Oekraïne.
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Poetin’s vergissing

Dutch

mei 19, 2022

V

ladimir Poetin, president van Rusland, is de meest
gedemoniseerde persoon in de westerse wereld sinds Osama
bin Laden en Adolf Hitler. Hillary Clinton zegt dat Poetin “de
nieuwe Hitler” is. De Amerikaanse president Biden zegt dat Poetin te
kwaadaardig is om in functie te mogen blijven, schrijft Paul Craig
Roberts.
Ondanks deze harde karakteriseringen van de Russische leider, heeft het Kremlin pas
onlangs de vredesonderhandelingen met het Westen en met de Oekraïense marionet van het
Westen opgegeven. Het is zelfs onduidelijk of het Kremlin het teken aan de wand al gezien
heeft. De Atlanticistische Integrationisten zijn nog steeds actief in Rusland en zij zijn nog
steeds bereid de Russische soevereiniteit op te geven voor opname in het Westen. Poetin
schijnt niet in staat of niet bereid te zijn zich te ontdoen van de Russen die de Russische
buitenlandse en economische politiek in het belang van het Westen inperken.
De fout van Poetin is dat hij als een Amerikaanse universiteitsliberaal uit 1950 is, een
gelovige in het internationale recht, in wederzijds respect en samenwerking, in het oplossen
van conflicten met diplomatie. Poetin en Rusland zitten in de problemen omdat Poetin blijft
geloven in moreel gedrag, terwijl het Westen duidelijk heeft gemaakt dat de enige waarde
de hegemonie van de VS is.
Als Poetin werkelijk de nieuwe Hitler zou zijn, zou er geen Oekraïne zijn, noch een Europa,
en waarschijnlijk ook geen VS.
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Dutch
Poetin’s geschiedenis van het aanvaarden van Westerse provocaties heeft een Armageddon

voorkomen, terwijl hij ons er wel naar toe leidt. De buitengewone traagheid van het Kremlin
om een dreiging te erkennen en er iets aan te doen, heeft Washington en zijn marionetten
geleerd dat Rusland geen rode lijnen heeft.

Rusland bestookt Oekraïne met ~50 raketten; Kiev krijgt
~10 treffers, geen elektriciteit/water

Dientengevolge zijn er vele overschreden. Rusland klaagt, maar doet weinig of niets. Het
resultaat is dat het Westen de waarschuwingen van Rusland voor een kernoorlog afdoet als
louter gebazel.
Het Westen neemt Rusland niet langer serieus. Zelfs kleine, militair onmachtige staten
aarzelen niet om Rusland te beledigen en te provoceren.
Door de beperkte, go-slow Russische interventie in Oost-Oekraïne heeft het hele Westen zich
in de oorlog kunnen mengen, door wapens naar Oekraïne te sturen, door Oekraïne
inlichtingen te verschaffen om Russische troepen aan te vallen, door mee te werken aan de
sancties van Washington, en door het oorlogsnarratief te controleren in het belang van
Oekraïne. Er kan geen twijfel over bestaan dat de VS en de NAVO strijders zijn in de oorlog
tegen Rusland.
Ondanks waarschuwingen blijft Rusland dit feit militair negeren. Hoe lang kan dit nog zo
doorgaan?
Wij lopen het risico van een kernoorlog, niet door Russische agressie, maar door beperkte en
zwakke Russische reacties op extreme provocaties. Het Westen heeft uit het ouderwetse
liberalisme van Poetin de conclusie getrokken dat Rusland zwak is en omvergeduwd kan
worden.
Het is deze conclusie die tot een atoomoorlog zal leiden, tenzij de Russen zich aan het
Westen overgeven en weer een marionet worden zoals Duitsland, Frankrijk en GrootBrittannië.
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Zoek

Wanneer u niet blij bent met de resultaten, kunt u een nieuwe zoekopdracht geven

Virusmanie deel I: Het bedrog van Louis Pasteur en de
volledig CORRUPTE geschiedenis van...
Frontnieuws - juli 11, 2022

17

De uitbreiding van de NAVO naar het Oosten: Rusland werd
op schandelijke wijze bedrogen,...
Frontnieuws - maart 10, 2022

22

Voormalig P zer vicepresident Dr. Michael Yeadon eist
excuses van media voor het verspreiden van...
Frontnieuws - februari 4, 2022

11

De val van de mainstream media en de grootste leugens die
ze in 2021...
Frontnieuws - december 31, 2021

4

Zes feiten over de Covid-19 Vaccins die de media je niet
zullen vertellen
Frontnieuws - december 13, 2021

8

Voormalige WHO-wetenschapster uit Noorwegen: Er is geen
pandemie, alleen leugens en bedrog!
Frontnieuws - november 30, 2021

1

Dr. Mike Yeadon ziet einde aan wereldwijd Covid bedrog: Laat
je niet vaccineren. Geef niet...
Frontnieuws - november 6, 2021

19

Waarom liegen regeringen, haar wetenschappelijke adviseurs
en de mainstream media over het COVID-19 vaccin...
Frontnieuws - september 5, 2021

16

De Covid-leugens van de media zijn als propaganda van
nazi’s, zegt professor
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