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Venezuela: onafhankelijke journalisten ontmaskeren leugens over
dit land bij presentatie voor de VN

Anya Parampil en Max Blumenthal hebben in een zitting v an de VN in Genève de leugens over
Venezuela ontmaskerd.

Niet dat e.e.a. niet bekend was, immers een klein beetje ener gie steken in de crisis in Venezuela en je
kan weten hoe de vork werkelijk in de steel zit..... Terwijl de reguliere media, wier taak het is dit soor t
leugens te ontmaskeren, juist de leugens steunen en uitdragen, de leugens die de VS en ander e
westerse landen, met hulp van die media, over de wereld uitstorten.....

Zo is de VN één van de organisaties die de VS de bel hebben aangebonde n over de leugens t.a.v.
humanitaire hulp, waarmee de VS deze hulp ook nog eens heeft gepolitis eerd, zodat organisaties als
de VN en het Rode Kruis in de t oekomst moeilijkheden zullen onder vinden als zij hulp willen bieden bij
een humanitaire crisis.......

Voorts verdeelden de VN en het Rode Kruis met hulp v an het Venezolaanse leger al lang humanitaire
hulpgoederen in Venezuela, hulpgoederen inclusief medicijnen, e.e.a. lang v oordat de VS begon met
de leugens over ontbrekende humanitaire hulp in Venezuela en de zogenaamde weigering van
Maduro deze hulpgoederen toe te laten tot Venezuela.... Sterker nog: voor die claim leverde de VS zelf
ook humanitaire hulp aan Venezuela middels de USAID 'hulpor ganisatie', echter na de vondst van
wapens tussen die humanitair e goederen heeft Venezuela terecht besloten deze niet langer toe te
laten als deze via de VS werden geleverd......

De VS loog nog veel harder over die hulp door claims dat zich tussen de VS hulp, die als show wer d
opgevoerd in Colombia (de show dat  Maduro zijn volk liet verkommeren), medicijnen zouden
bevinden, een claim die NB door USA ID werd ontmaskerd, daar zij zoals gezegd die goederen voor
verzending hadden klaargemaakt.......

Ook het verhaal dat grenswachten en militairen van het Venezolaanse leger twee trucks met
humanitaire goederen uit de VS in brand zouden hebben gestoken, is een smerige leugen van
formaat, terwijl er NB volop beelden zijn waarop is te zien dat die trucks door tegenstanders v an het
Venezolaanse bewind in brand werden gestoken......... (nog steeds wordt er in de reguliere westerse
media volgehouden dat Maduro verantwoordelijk was voor het in brand steken van die trucks.....) 

Intussen is het elektriciteitsnet v an Venezuela weer gesaboteerd, waar VS marionet Guaidó bij de
eerste grote 'stroomstoring' het bewind Maduro durfde te bedreigen met meer storingen op het
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elektriciteitsnet als Maduro niet zou aftreden, een zaak die de zogenaamde onafhankelijke westerse
reguliere media niet hebben gemeld, sterk er nog: men schuift de schuld v oor de uitval van het
elektriciteitsnet in de schoenen v an Maduro......

Zie de volgende 3 video's over de presentatie van Blumenthal en Parampil en geeft het door, ook de
Nederlandse media liegen keihard mee in de smerige lastercampagne tegen Venezuela........ Vergelijk
de informatie uit deze video's met wat de reguliere westerse (en Nederlandse) media en politici
durven te zeggen over Venezuela. 

Het onderstaande schrijven bij de 3 video's, verscheen eerder op The Greyzone en werd door mij
overgenomen van Anti-Media:

March 19, 2019 at 7:47 pm

Written by Max Blumenthal

(GZ) — The Grayzone’s Max Blumenthal and Anya Parampil spoke about Venezuela at a United Nations Human Rights

Council session in Geneva on March 19.

They joined former special rapporteur Alfred de Zayas on a panel titled “Humanitarian crisis in
Venezuela: Propaganda vs. reality.”

Full video:

The Grayzone testi�es a…

WATCH: Independent Journalists Debunk Lies About Venezuela at the United Nations

https://thegrayzone.com/2019/03/19/the-grayzone-un-venezuela-propaganda/
https://theantimedia.com/max-blumenthal-debunk-lies-venezuela-united-nations/
https://theantimedia.com/author/mblumenthal1/
https://thegrayzone.com/2019/03/19/the-grayzone-un-venezuela-propaganda/
https://www.youtube.com/watch?v=ak3eQwE9JxI
https://www.youtube.com/channel/UCEXR8pRTkE2vFeJePNe9UcQ


Max Blumenthal’s testimony:

Max Blumenthal debunk…

Anya Parampil’s testimony:

'The mask of the US is o…

By Max Blumenthal / The Grayzone

==================================  
Zie ook: 
'Venezuela: VS ministerie van BuZa publiceert per ongeluk een lijst met sadistische terr eurdaden
tegen het Venezolaanse volk' 

'Venezolaanse ambassade in Washington belaagd, er mag zelfs geen voedsel worden gebracht....' 

'VS dreigt Rusland, China en Iran met geweld vanwege hulp aan Venezolaanse volk......' 

'The Monroe Doctrine is Back, and as  the Latest US Attack on Cuba Shows, Its Purpose is t o Serve
the Neoliberal Order' (een artikel van CounterPunch) 

'Venezuela: in geheime zit ting in Washington is gesproken over een militaire inval' 

'Iran stelt terecht dat het VS leger een terroristische organisatie is' (met o.a. aandacht voor de VS
terreur tegen Venezuela) 

'Venezolaanse regering treft nieuwe regeling voor hulpgoederen van het Rode Kruis, 'onafhankelijk
NOS' brengt alweer fake news' 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ1vFlX5jEw
https://www.youtube.com/channel/UCEXR8pRTkE2vFeJePNe9UcQ
https://www.youtube.com/watch?v=F9JRD_jCNp8
https://www.youtube.com/channel/UCEXR8pRTkE2vFeJePNe9UcQ
https://thegrayzone.com/author/max-blumenthal/
https://thegrayzone.com/
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/05/venezuela-vs-ministerie-van-buza.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/05/venezolaanse-ambassade-in-washington.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/04/vs-dreigt-rusland-china-en-iran-met.html
https://www.counterpunch.org/2019/04/23/the-monroe-doctrine-is-back-and-as-the-latest-us-attack-on-cuba-shows-its-purpose-is-to-serve-the-neoliberal-order/
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/04/venezuela-in-geheime-zitting-in.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/04/iran-stelt-terecht-dat-het-vs-leger-een.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/04/venezolaanse-regering-treft-nieuwe.html


'VS heeft beslag gelegd op 5 miljar d dollar van Venezuela voor medicijnaankopen' 

'Venezuela: 15 doden door sabo tage elektriciteitsnet ' 

'Venezuela: bijt de VS in haar eigen staar t?' 

'Venezuela: het VS volk wordt weer een oorlog in gelogen, zoals eerder in Irak, Libië en Syrië ' 

'Venezuela Aid Live >> Roger Waters (Pink Floyd) terecht tegen benefietconcert' 

'Venezuela: humanitaire hulp stunt van de VS ingegeven om de kruistocht tegen Maduro een
versnelling te geven' 

'Jill Stein (US Green Party): de VS maakt zich druk over armoede in Venezuela terwijl de armen thuis
kunnen doodvallen....' 

'Venezuela: Abrams vindt een meerderheid in de VN Veiligheidsraad genoeg voor een gedwongen
regeringswisseling ' 

'Venezuela: 4 belangrijke zaken aangaande humanitaire hulp waarover de reguliere media niet
berichten' 

'Venezuela zou humanitaire hulp weigeren, het echte verhaal ziet er 'iets anders' uit ' (180 graden
anders, wel te verstaan) 

'VS huurlingen bezig met wapentr ansport gearresteerd in Haïti' 

'Venezuela: VS bedrijf dat wapens smokk elde is gelinkt aan CIA 'Black Site' centra'

'Congreslid Ilhan Omar fileer t het monster Elliot Abrams, de speciale gezant van de VS voor
Venezuela' 

'Venezuela >> de media willen het socialisme definitief de nek omdr aaien' 

'BBC World Service radio >> fake news and other lies about Venezuela' (bericht van dit blog) 

'Joel Voordewind (CU 2de Kamer) bakt de 'V enezolaanse vluchtelingencrisis' op Cur açao wel erg
bruin en van Ojik (GL 2de Kamer) schiet een Venezolaanse bok ' 

'Venezolaanse verandering van regime bekokstoofd door VS en massamedia ' 

'Guaidó is een ordinaire couppleger van de VS, e.e.a. gaat volledig in tegen de Venezolaanse
constitutie' 

'Venezuela >> regime change: 'de 12 stappen methode' die de VS gebruikt ' 

'Venezuela >> VS economische oorlogsv oering met gebruikmaking van o.a. IMF en Wereldbank' 

https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/vs-heeft-beslag-gelegd-op-5-miljard.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/venezuela-15-doden-door-sabotage.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/venezuela-bijt-de-vs-in-haar-eigen.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/venezuela-het-vs-volk-wordt-weer-een.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/venezuela-aid-live-roger-waters-pink.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/venezuela-humanitaire-hulp-stunt-van-de.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/jill-stein-us-green-party-de-vs-maakt.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/venezuela-abrams-vindt-een-meerderheid.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/03/venezuela-4-belangrijke-zaken-aangaande.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/venezuela-zou-humanitaire-hulp-weigeren.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/vs-huurlingen-bezig-met-wapentransport.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/venezuela-vs-bedrijf-dat-wapens.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/congreslid-ilhan-omar-fileert-het.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/venezuela-de-media-willen-het.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/bbc-world-service-radio-fake-news-and.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/joel-voordewind-cu-2de-kamer-bakt-de.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/venezolaanse-verandering-van-regime.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/guaido-is-een-ordinaire-couppleger-van.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/venezuela-regime-change-de-12-stappen.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/venezuela-vs-economische-oorlogsvoering.html


'VS couppleger in Venezuela belooft VS Venezolaanse olie als hij de macht heeft o vergenomen' 

(de opgeblazen oorlogshitser en oorlogsmisdadiger Pompeo beweert dat Hezbollah werkzaam is in Venezuela en daar een leger heeft dat gezien zijn woorden

amper onderdoet voor de gezamenlijke NAVO troepen... ha! ha! ha! Ook hier is totaal geen bewijs voor deze belachelijke beschuldiging...) 

'Halliburton en Chevron hebben groot belang bij 'regime change' in Venezuela' 

'Mike Pence (vicepresident VS) gaf Guaidó, de door de VS gewenste leid er, groen licht voor de coup
in Venezuela' 

'VS coup tegen Maduro in volle gang........ ' 

'Antiwar Hero Medea Benjamin Disrupts P ompeo Speech on Venezuela' 

'Venezuela’s Military Chief, Foreign Allies Back Maduro' 

'Als de VS stopt met spelen van 'politieagent' en het vernielen van de wereld, zullen de slechte
krachten winnen...... ' 

'VS weer op oorlogspad in Latijns-A merika: Venezuela het volgende slachtoffer.......'

'Venezuela: VS verandering van regime mislukt >> de Venezolanen wacht een VS invasie' 

'Trump wilde naast de economische oorlogsv oering tegen Venezuela dat land daadwerkelijk militair

Pompeo: US Military Obligated to “Take Down” the Iranians in Venezuela

Vast Majority of Democrats Remain Silent or Support Coup in Venezuela

https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/vs-couppleger-in-venezuela-belooft-vs.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/halliburton-en-chevron-hebben-groot.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/02/mike-pence-vicepresident-vs-gaf-guaido.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/01/vs-coup-tegen-maduro-in-volle-gang.html
https://theantimedia.com/medea-benjamin-disrupts-pompeo-venezuela-speech/
https://news.antiwar.com/2019/01/24/venezuelas-military-chief-foreign-allies-back-maduro/
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/01/als-de-vs-stopt-met-spelen-van.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2019/01/vs-op-oorlogspad-in-latijns-amerika.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2018/02/venezuela-vs-verandering-van-regime.html
https://deazijnpisser.blogspot.com/2018/07/trump-wilde-naast-de-economische.html
https://theantimedia.com/pompeo-iranians-venezuela/
https://theantimedia.com/democrats-support-coup-venezuela/


aanvallen......' 

'Venezolaanse regionale verkiezingen gehekeld door westen, terwijl internationale waarnemers
deze als eerlijk beoordeelden.......... ' 

'Venezuela: Target of Economic Warfare' 

'Venezuela: de anti-propaganda van John Oliver (en het grootste deel westerse massamedia)
feilloos doorgeprikt' 

'Venezuela: 'studentenprotest' wordt uitgevoerd door ingehuurde troepen......... ' 

'Abby Martin Busts Open Myths on Venezuela's Food Crisis: 'Shelves Fully Stocked'' (zie ook de video
in dat artikel!) 

'Rex Tillerson waarschuwt Venezuela voor een coup en beschuldigt China v an imperialisme........ ha!
ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ' 

'Edwin Koopman (VPRO Bureau Buitenland) over Venezolaanse verkiezingen met anti-Maduro
propaganda bij de 'onafhankelijke NOS.....' 

'EU neemt uiterst hypocriet sancties tegen de V enezolaanse regering Maduro.........' 

'Venezuela ontwricht, wat de reguliere media u niet vertellen........' 

'VS steunt rechtse coalitie (MUD) in Venezuela......... ' 

'Venezuela’s US-Backed Opposition Turns Up The Violence Following Assembly Vote'

'10 Things You Need to Know About the Terrorist Attack in Venezuela'

'Venezuelans in the Streets to Support Constituent Assembly'

'What Mainstream Media Got Wrong About Venezuela's Constituent Assembly Vote' (met mogelijkheid tot directe
vertaling)

'The Left and Venezuela' (met mogelijkheid tot directe vertaling)

'Rondje Venezuela schoppen op Radio1.........'

'Karabulut (SP) blij dat ze Maduro eindelijk ook kan schoppen......... ' 

'Venezuela moet en zal 'verlost' worden van Maduro, met 'oh wonder' een dikke rol van de VS en de reguliere westerse
media'

'Venezolaanse regering treedt terecht op tegen de uiterst gewelddadige oppositie!!' 
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Hier nog 'wat' voorbeelden van VS geweld, of beter gezegd >> grootschalige terreur: 
'VS vermoordde meer dan 20 miljoen mensen sinds het einde van WOII........ ' (tot het jaar 2000,
intussen is het aantal moorden opgelopen tot meer dan 22,5 miljoen......)  

'VS buitenlandbeleid sinds WOII: een lange lijst v an staatsgrepen en oorlogen..........' 

'List of wars involving the United States' 

'CIA 70 jaar: 70 jaar moorden, martelen, coups plegen, nazi's beschermen, media manipulatie enz.
enz.........'
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