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rontnieuws raadt iedereen aan om zelf deze toespraak te lezen in plaats van alleen de
ingekorte versie door de gecontroleerde media. Er zit veel waarheid in.

President van Rusland Vladimir Poetin:
Burgers van Rusland, burgers van de volksrepublieken Donetsk en Lugansk, inwoners van de regio’s Zaporozhye en Kherson,
afgevaardigden van de Doema, senatoren van de Russische Federatie,
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Zoals u weet, zijn er referenda gehouden in de volksrepublieken Donetsk en Lugansk en in de regio’s ZaporozhyeDutch
en
Kherson. De stembiljetten zijn geteld en de resultaten zijn bekendgemaakt. Het volk heeft zijn ondubbelzinnige keuze
gemaakt.
Vandaag zullen we verdragen ondertekenen over de toetreding van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Lugansk,
de regio Zaporozhye en de regio Kherson tot de Russische Federatie. Ik twijfel er niet aan dat de Federale Vergadering de
constitutionele wetten over de toetreding tot Rusland en de oprichting van vier nieuwe regio’s, onze nieuwe constituerende
entiteiten van de Russische Federatie, zal steunen, want dit is de wil van miljoenen mensen.
Het is zonder twijfel hun recht, een inherent recht dat is vastgelegd in artikel 1 van het VN-Handvest, waarin het beginsel
van gelijke rechten en zelfbeschikking van volkeren rechtstreeks is vastgelegd.
Ik herhaal, het is een inherent recht van het volk. Het is gebaseerd op onze historische verwantschap, en het is dat recht dat
generaties van onze voorgangers, zij die Rusland eeuwenlang hebben opgebouwd en verdedigd sinds de periode van het
oude Rusland, naar de overwinning heeft geleid.
Hier in Novorossija hebben [Pjotr] Roemiantsev, [Alexander] Soevorov en [Fjodor] Oesjakov hun veldslagen gestreden, en
hebben Catharina de Grote en [Grigorij] Potjomkin nieuwe steden gesticht. Onze grootvaders en overgrootvaders vochten
hier tot het bittere einde tijdens de Grote Patriottische Oorlog.
Wij zullen altijd de helden van de Russische Lente herdenken, zij die weigerden de neonazistische staatsgreep in Oekraïne in
2014 te accepteren, al diegenen die stierven voor het recht om hun moedertaal te spreken, voor het behoud van hun
cultuur, tradities en religie, en voor het recht zelf om te leven. Wij gedenken de soldaten van Donbass, de martelaren van de
“Odessa Khatyn”, de slachtoffers van onmenselijke terroristische aanvallen door het regime in Kiev. Wij gedenken
vrijwilligers en militieleden, burgers, kinderen, vrouwen, ouderen, Russen, Oekraïners, mensen van verschillende
nationaliteiten; volksleider van Donetsk Alexander Zakharchenko; militaire bevelhebbers Arsen Pavlov en Vladimir Zhoga,
Olga Kochura en Alexei Mozgovoy; officier van justitie van de Republiek Lugansk Sergei Gorenko; parachutist Nurmagomed
Gadzhimagomedov en al onze soldaten en officieren die een heldendood zijn gestorven tijdens de speciale militaire operatie.
Zij zijn helden. Helden van het grote Rusland. Gelieve samen met mij een minuut stilte in acht te nemen om hun
nagedachtenis te eren.
(Minuut van stilte.)
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Dank u.
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Achter de keuze van miljoenen inwoners van de volksrepublieken Donetsk en Lugansk, in de regio’s Zaporozhye en Kherson,
zit ons gemeenschappelijk lot en onze duizendjarige geschiedenis. De mensen hebben deze spirituele band doorgegeven aan
hun kinderen en kleinkinderen. Ondanks alle beproevingen die zij hebben doorstaan, hebben zij de liefde voor Rusland door
de jaren heen meegedragen. Dit is iets wat niemand kan vernietigen. Daarom hebben zowel oudere generaties als jongeren
– zij die geboren zijn na de tragische ineenstorting van de Sovjet-Unie – gestemd voor onze eenheid, voor onze
gemeenschappelijke toekomst.
In 1991 namen vertegenwoordigers van de toenmalige partijelite in Belovezhskaya Pushcha het besluit om de Sovjet-Unie op
te heffen, zonder de gewone burgers te vragen wat zij wilden, en de mensen werden plotseling afgesneden van hun
vaderland. Dit verscheurde en ontbond onze nationale gemeenschap en veroorzaakte een nationale catastrofe. Net zoals de
regering stilletjes de grenzen van de Sovjetrepublieken afbakende, achter de schermen handelend na de revolutie van 1917,
hebben de laatste leiders van de Sovjet-Unie, tegen de directe uitdrukking van de wil van de meerderheid van het volk in het
referendum van 1991 in, ons grote land vernietigd, en de mensen in de voormalige republieken dit gewoon als een
voldongen feit laten zien.
Ik kan toegeven dat ze niet eens wisten wat ze deden en welke gevolgen hun acties uiteindelijk zouden hebben. Maar dat
doet er nu niet meer toe. Er is geen Sovjet-Unie meer; we kunnen niet terug naar het verleden. Eigenlijk heeft Rusland dat
nu niet meer nodig; dat is niet onze ambitie. Maar er is niets sterker dan de vastberadenheid van miljoenen mensen die zich
door hun cultuur, godsdienst, tradities en taal als deel van Rusland beschouwen, wier voorouders eeuwenlang in één land
leefden. Niets is sterker dan hun vastberadenheid om terug te keren naar hun ware historische vaderland.
Acht lange jaren lang werden de mensen in Donbass onderworpen aan genocide, beschietingen en blokkades; in Kherson en
Zaporozhye werd een misdadig beleid gevoerd om haat te kweken tegen Rusland, tegen alles wat Russisch is. Ook nu,
tijdens de referenda, bedreigde het regime in Kiev schoolmeesters, vrouwen die in verkiezingscommissies werkten met
represailles en de dood. Kiev bedreigde miljoenen mensen die hun wil kwamen uiten met repressie. Maar de mensen van de
Donbass, Zaporozhye en Kherson waren niet gebroken en hebben hun stem laten horen.
Ik wil dat de Kievse autoriteiten en hun ware handlangers in het Westen mij nu horen, en ik wil dat iedereen dit onthoudt:
de mensen die in Lugansk en Donetsk, in Kherson en Zaporozhye wonen, zijn onze burgers geworden, voor altijd.
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Wij roepen het regime in Kiev op het vuur en alle vijandelijkheden onmiddellijk te staken; een einde te maken aan
de oorlog

die het in 2014 heeft ontketend en terug te keren naar de onderhandelingstafel. Wij zijn daar klaar voor, zoals we meer dan
eens hebben gezegd. Maar over de keuze van de mensen in Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Kherson wordt niet
gediscussieerd. Het besluit is genomen, en Rusland zal het niet verraden. De huidige autoriteiten van Kiev moeten deze vrije
wilsuiting van het volk respecteren; er is geen andere manier. Dit is de enige weg naar vrede.
We zullen ons land verdedigen met alle krachten en middelen die we hebben, en we zullen alles doen om de veiligheid van
ons volk te garanderen. Dit is de grote bevrijdende missie van onze natie.
Wij zullen de verwoeste steden en dorpen, de woongebouwen, scholen, ziekenhuizen, theaters en musea weer opbouwen.
Wij zullen industriële ondernemingen, fabrieken en infrastructuur herstellen en ontwikkelen, evenals de stelsels voor sociale
zekerheid, pensioenen, gezondheidszorg en onderwijs.
Wij zullen zeker werken aan de verbetering van het veiligheidsniveau. Samen zullen we ervoor zorgen dat de burgers in de
nieuwe regio’s de steun kunnen voelen van het hele Russische volk, van de hele natie, van alle republieken, gebieden en
regio’s van ons uitgestrekte moederland.
Vrienden, collega’s,
Vandaag wil ik mij richten tot onze soldaten en officieren die deelnemen aan de speciale militaire operatie, de strijders van
Donbass en Novorossiya, degenen die naar de militaire rekruteringskantoren zijn gegaan nadat zij een oproepingsbrief
hebben ontvangen in het kader van het uitvoeringsbesluit inzake gedeeltelijke mobilisatie, en degenen die dit vrijwillig
hebben gedaan en gehoor hebben gegeven aan de oproep van hun hart. Ik richt mij tot hun ouders, echtgenotes en
kinderen, om hen te vertellen waarvoor ons volk vecht, tegen wat voor vijand wij het opnemen en wie de wereld in nieuwe
oorlogen en crises drijft en met bloed besmeurd voordeel uit deze tragedie haalt.
Onze landgenoten, onze broeders en zusters in Oekraïne die deel uitmaken van ons verenigde volk, hebben met eigen ogen
gezien wat de heersende klasse van het zogeheten Westen heeft voorbereid voor de mensheid als geheel. Ze hebben hun
masker laten vallen en laten zien waar ze werkelijk van gemaakt zijn.
Duitsers gewaarschuwd voor tekort aan toiletpapier & Video honderden
Tsjetsjeense soldaten met op de uniformen tekst "Naar Kiev"
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Toen de Sovjet-Unie ineenstortte, besloot het Westen dat de wereld en wij allen zich permanent aan zijn dictaten zouden
onderwerpen. In 1991 dacht het Westen dat Rusland na zo’n schok nooit meer zou opstaan en vanzelf in elkaar zou storten.
Dit gebeurde ook bijna. Wij herinneren ons de verschrikkelijke jaren negentig, hongerig, koud en hopeloos. Maar Rusland
bleef overeind, kwam tot leven, werd sterker en nam zijn rechtmatige plaats in de wereld in.
Ondertussen bleef en blijft het Westen zoeken naar een nieuwe kans om ons een slag toe te brengen, om Rusland te
verzwakken en op te splitsen, waar zij altijd al van gedroomd hebben, om onze staat te verdelen en onze volkeren tegen
elkaar op te zetten, en hen te veroordelen tot armoede en uitroeiing. Zij kunnen er niet gerust op zijn dat zo’n groot land
met zo’n groot grondgebied in de wereld, met zijn natuurlijke rijkdommen, grondstoffen en volk, niet kan en wil doen wat
een ander wil.
Het Westen is bereid elke grens te overschrijden om het neokoloniale systeem in stand te houden dat het in staat stelt van
de wereld te leven, haar te plunderen dankzij de overheersing van de dollar en de technologie, een feitelijk tribuut van de
mensheid te innen, haar primaire bron van onverdiende welvaart te onttrekken, de huur die aan de hegemoon wordt
betaald. Het behoud van deze lijfrente is hun belangrijkste, echte en absoluut zelfzuchtige drijfveer. Daarom is totale
ontzuiling in hun belang. Dit verklaart hun agressie tegen onafhankelijke staten, traditionele waarden en authentieke
culturen, hun pogingen om internationale en integratieprocessen, nieuwe wereldmunten en technologische
ontwikkelingscentra die zij niet kunnen controleren, te ondermijnen. Het is voor hen van cruciaal belang om alle landen te
dwingen hun soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten.
In sommige landen stemmen de heersende elites daar vrijwillig mee in, stemmen ze er vrijwillig mee in om vazallen te
worden; andere worden omgekocht of geïntimideerd. En als dit niet werkt, vernietigen ze hele staten, met achterlating van
humanitaire rampen, verwoesting, ruïnes, miljoenen verwoeste en verminkte mensenlevens, terroristische enclaves, sociale
rampgebieden, protectoraten, kolonies en semikolonies. Het kan ze niets schelen. Het enige waar ze om geven is hun eigen
voordeel.
Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te
behouden de werkelijke oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve Westen tegen Rusland voert. Zij willen niet
dat wij vrij zijn; zij willen dat wij een kolonie zijn. Ze willen geen gelijke samenwerking; ze willen plunderen. Zij willen ons
niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven.
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Zij zien ons denken en onze filosofie als een directe bedreiging. Daarom hebben ze het gemunt op onze filosofenDutch
om ze te
vermoorden. Onze cultuur en kunst vormen een gevaar voor hen, dus proberen ze die te verbieden. Onze ontwikkeling en
welvaart zijn ook een bedreiging voor hen, omdat de concurrentie toeneemt. Zij willen of hebben Rusland niet nodig, maar
wij wel.
Ik wil u eraan herinneren dat ambities van wereldheerschappij in het verleden herhaaldelijk zijn stukgelopen op de moed en
veerkracht van ons volk. Rusland zal altijd Rusland blijven. Wij zullen onze waarden en ons moederland blijven verdedigen.
Het Westen rekent op straffeloosheid, op de mogelijkheid om overal mee weg te komen. In feite was dit tot voor kort het
geval. Strategische veiligheidsovereenkomsten zijn in de prullenbak beland; op het hoogste politieke niveau gemaakte
afspraken zijn tot sprookjes verklaard; harde beloften om de NAVO niet naar het oosten uit te breiden hebben
plaatsgemaakt voor vuil bedrog zodra onze voormalige leiders erin trapten; verdragen over raketafweer, middellange- en
kortereafstandsraketten zijn eenzijdig ontmanteld onder vergezochte voorwendsels.
En het enige wat we horen is dat het Westen aandringt op een op regels gebaseerde orde. Waar komt dat toch vandaan?
Wie heeft die regels ooit gezien? Wie heeft ze goedgekeurd? Luister, dit is gewoon een hoop onzin, volslagen bedrog,
dubbele maatstaven, of zelfs driedubbele maatstaven! Ze moeten denken dat we dom zijn.
Rusland is een grote duizend jaar oude macht, een hele beschaving, en het gaat niet leven volgens zulke geïmproviseerde,
valse regels.
Het was het zogeheten Westen dat het beginsel van de onschendbaarheid van grenzen met voeten trad, en nu bepaalt het
naar eigen goeddunken wie recht heeft op zelfbeschikking en wie niet, wie het niet waard is. Het is onduidelijk waarop hun
beslissingen zijn gebaseerd of wie hun het recht heeft gegeven om te beslissen. Ze hebben het gewoon aangenomen.
Daarom maakt de keuze van de mensen op de Krim, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Kherson hen zo
woedend. Het Westen heeft geen enkel moreel recht om zich hiermee te bemoeien, of zelfs maar een woord te reppen over
vrijheid van democratie. Dat doet het niet en dat heeft het ook nooit gedaan.
Westerse elites ontkennen niet alleen nationale soevereiniteit en internationaal recht. Hun hegemonie heeft uitgesproken
kenmerken van totalitarisme, despotisme en apartheid. Zij verdelen de wereld schaamteloos in hun vazallen – de
zogenaamde beschaafde landen – en alle anderen, moeten volgens de ontwerpen van de huidige westerse racisten worden
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toegevoegd aan de lijst van barbaren en wilden. Valse etiketten als “schurkenstaat” of “autoritair regime” bestaan
al, en

worden gebruikt om hele naties en staten te stigmatiseren, wat niets nieuws is. Dat is niets nieuws: ten diepste zijn de
westerse elites dezelfde kolonisatoren gebleven. Zij discrimineren en verdelen volkeren in de toplaag en de rest.
Wij hebben nooit ingestemd met dergelijk politiek nationalisme en racisme en zullen dat ook nooit doen. Wat anders dan
racisme is, is de russofobie die over de hele wereld wordt verspreid? Wat is, anders dan racisme, de dogmatische
overtuiging van het Westen dat zijn beschaving en neoliberale cultuur een onbetwistbaar model is voor de hele wereld om te
volgen? “Je bent met ons of tegen ons.” Het klinkt zelfs vreemd.
Westerse elites schuiven zelfs het berouw voor hun eigen historische misdaden af op alle anderen, en eisen dat de burgers
van hun landen en andere volkeren dingen bekennen waar ze helemaal niets mee te maken hebben, bijvoorbeeld de periode
van koloniale veroveringen.
Het is goed het Westen eraan te herinneren dat het zijn koloniale beleid al in de Middeleeuwen begon, gevolgd door de
wereldwijde slavenhandel, de genocide op indianenstammen in Amerika, de plundering van India en Afrika, de oorlogen van
Engeland en Frankrijk tegen China, waardoor het gedwongen werd zijn havens open te stellen voor de opiumhandel. Wat zij
deden was hele naties verslaafd maken aan drugs en doelbewust hele etnische groepen uitroeien om land en hulpbronnen
te bemachtigen, waarbij zij op mensen joegen als dieren. Dit is in strijd met de menselijke natuur, waarheid, vrijheid en
rechtvaardigheid.
Terwijl wij – wij zijn er trots op dat ons land in de 20e eeuw de antikoloniale beweging leidde, die voor veel volkeren over de
hele wereld mogelijkheden opende om vooruitgang te boeken, armoede en ongelijkheid te verminderen en honger en ziekte
te verslaan.
Een van de redenen voor de eeuwenoude russofobie, de onverbloemde vijandigheid van de westerse elites jegens Rusland,
is juist het feit dat wij ons tijdens de periode van koloniale veroveringen niet hebben laten beroven en de Europeanen
hebben gedwongen tot handel met ons onder wederzijds voordelige voorwaarden. Dit werd bereikt door in Rusland een
sterke gecentraliseerde staat te creëren, die groeide en sterker werd op basis van de grote morele waarden van het
orthodoxe christendom, de islam, het jodendom en het boeddhisme, evenals de Russische cultuur en het Russische woord
dat voor iedereen toegankelijk was.
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Oekraïne: Reddit Rambo Franse deserteur heeft zichzelf letterlijk huilend
Dutch
gefilmd terwijl hij vluchtte voor Russische bommen

Er waren talrijke plannen om Rusland binnen te vallen. Dergelijke pogingen werden ondernomen tijdens de tijd van onrust in
de 17e eeuw en in de periode van beproevingen na de revolutie van 1917. Ze mislukten allemaal. Het Westen slaagde er pas
aan het eind van de 20e eeuw, toen de staat was vernietigd, in om de rijkdommen van Rusland in handen te krijgen. Ze
noemden ons vrienden en partners, maar ze behandelden ons als een kolonie en gebruikten verschillende regelingen om
biljoenen dollars uit het land te pompen. Wij herinneren ons dat. We zijn niets vergeten.
Enkele dagen geleden hebben mensen in Donetsk en Lugansk, Kherson en Zaporozhye hun steun uitgesproken voor het
herstel van onze historische eenheid. Dank u!
Westerse landen zeggen al eeuwenlang dat zij vrijheid en democratie brengen in andere landen. Niets is minder waar. In
plaats van democratie te brengen onderdrukten en exploiteerden zij, en in plaats van vrijheid te geven maakten zij slaven en
onderdrukten. De unipolaire wereld is inherent antidemocratisch en onvrij; hij is door en door vals en hypocriet.
De Verenigde Staten zijn het enige land ter wereld dat twee keer kernwapens heeft gebruikt, waarbij de steden Hiroshima
en Nagasaki in Japan werden vernietigd. En ze hebben een precedent geschapen.
Vergeet niet dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog Dresden, Hamburg, Keulen en
vele andere Duitse steden in puin legden, zonder de minste militaire noodzaak. Het gebeurde ostentatief en, nogmaals,
zonder enige militaire noodzaak. Ze hadden slechts één doel, net als de nucleaire bombardementen op Japanse steden: ons
land en de rest van de wereld intimideren.
De Verenigde Staten hebben een diep litteken achtergelaten in het geheugen van de bevolking van Korea en Vietnam met
hun tapijtbombardementen en het gebruik van napalm en chemische wapens.
Zij blijven Duitsland, Japan, de Republiek Korea en andere landen, die zij cynisch als gelijken en bondgenoten bestempelen,
bezetten. Kijk nu, wat voor bondgenootschap is dat? De hele wereld weet dat de topambtenaren in deze landen worden
bespioneerd en dat hun kantoren en huizen worden afgeluisterd. Het is een schande, een schande voor degenen die dit
doen en voor degenen die als slaven stil en gedwee dit arrogante gedrag slikken.
Zij noemen de bevelen en bedreigingen die zij aan hun vazallen geven Euro-Atlantische solidariteit, en het maken van
biologische wapens en het gebruik van menselijke proefpersonen, ook in Oekraïne, nobel medisch onderzoek.
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Het zijn hun destructieve beleid, oorlogen en plunderingen die de huidige massale migratiegolf hebben ontketend.
Miljoenen

mensen ondergaan ontberingen en vernederingen of sterven bij duizenden in een poging Europa te bereiken.
Ze exporteren nu graan uit Oekraïne. Waar brengen ze het heen onder het mom van voedselzekerheid voor de armste
landen? Waar gaat het heen? Naar diezelfde Europese landen. Slechts vijf procent is geleverd aan de armste landen. Weer
meer bedrog en naakte misleiding.
In feite gebruikt de Amerikaanse elite de tragedie van deze mensen om haar rivalen te verzwakken, om natiestaten te
vernietigen. Dit geldt voor Europa en voor de identiteit van Frankrijk, Italië, Spanje en andere landen met een eeuwenlange
geschiedenis.
Washington eist steeds meer sancties tegen Rusland en de meeste Europese politici gaan daar gehoorzaam in mee. Zij
begrijpen duidelijk dat de Verenigde Staten, door de EU onder druk te zetten om Russische energie en andere hulpbronnen
volledig af te staan, Europa praktisch in de richting van deïndustrialisatie duwen in een poging om de hele Europese markt in
handen te krijgen. Deze Europese elites begrijpen alles – dat doen ze, maar ze dienen liever de belangen van anderen. Dit is
geen dienstbaarheid meer, maar regelrecht verraad aan hun eigen volkeren. God zegene, het is aan hen.
Maar de Angelsaksen vinden sancties niet meer genoeg en zijn nu overgegaan tot ondermijning. Het lijkt ongelooflijk, maar
het is een feit – door explosies te veroorzaken op de internationale gaspijpleidingen van Nord Stream die langs de bodem
van de Oostzee lopen, zijn ze feitelijk begonnen met de vernietiging van de hele energie-infrastructuur van Europa. Het is
voor iedereen duidelijk wie er baat bij heeft. Degenen die profiteren zijn natuurlijk verantwoordelijk.
De dictaten van de VS worden ondersteund door grof geweld, op het recht van de vuist. Soms is het mooi verpakt, soms is
het helemaal niet verpakt, maar de essentie is hetzelfde – de wet van de vuist. Vandaar de plaatsing en handhaving van
honderden militaire bases in alle hoeken van de wereld, de uitbreiding van de NAVO en pogingen om nieuwe militaire
allianties samen te stellen, zoals AUKUS en dergelijke. Er wordt veel gedaan om een militair-politieke keten WashingtonSeoul-Tokio te creëren. Alle staten die echte strategische soevereiniteit bezitten of nastreven en in staat zijn de westerse
hegemonie uit te dagen, worden automatisch tot vijand verklaard.
Dit zijn de principes die ten grondslag liggen aan de militaire doctrines van de VS en de NAVO die totale overheersing
vereisen. De westerse elites presenteren hun neokolonialistische plannen met dezelfde hypocrisie, beweren vreedzame

https://www.frontnieuws.com/volledige-toespraak-in-nederlands-poetin-ondertekent-akkoord-over-toetreding-nieuwe-russische-gebieden/

9/14

10/5/2022

Volledige toespraak in Nederlands: Poetin ondertekent akkoord over toetreding nieuwe Russische gebieden - Frontnieuws

Dutch
bedoelingen en hebben het over een soort afschrikking. Dit ontwijkende woord verhuist van de ene strategie naar
de

andere, maar betekent eigenlijk maar één ding – het ondermijnen van alle soevereine machtscentra.
We hebben al gehoord over de afschrikking van Rusland, China en Iran. Ik denk dat de volgende in de rij andere landen in
Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten zijn, evenals de huidige partners en bondgenoten van de VS. We weten
immers dat wanneer zij ontevreden zijn, zij ook sancties instellen tegen hun bondgenoten – tegen deze of gene bank of
onderneming. Dit is hun praktijk en zij zullen die uitbreiden. Ze hebben iedereen in het vizier, ook onze naaste buren – de
GOS-landen.
Tegelijkertijd heeft het Westen duidelijk lange tijd aan wensdenken gedaan. Met de sanctieblitzkrieg tegen Rusland,
bijvoorbeeld, dachten ze dat ze opnieuw de hele wereld tot hun beschikking konden krijgen. Het blijkt echter dat zo’n mooi
vooruitzicht niet iedereen enthousiast maakt – behalve complete politieke masochisten en bewonderaars van andere
onconventionele vormen van internationale betrekkingen. De meeste staten weigeren “een saluut te brengen” en kiezen in
plaats daarvan de verstandige weg van samenwerking met Rusland.
Het Westen had een dergelijke insubordinatie duidelijk niet verwacht. Ze raakten er gewoon aan gewend te handelen
volgens een sjabloon, om te pakken wat ze willen, door chantage, omkoping, intimidatie, en overtuigden zichzelf ervan dat
deze methoden voor altijd zouden werken, alsof ze in het verleden waren gefossiliseerd.
Een dergelijk zelfvertrouwen is niet alleen een rechtstreeks product van het beruchte concept van exceptionalisme – hoewel
het nooit ophoudt te verbazen – maar ook van de echte “informatiehonger” in het Westen. De waarheid is verdronken in een
oceaan van mythen, illusies en vervalsingen, met behulp van uiterst agressieve propaganda, liegen als Goebbels. Hoe
ongelooflijker de leugen, hoe sneller de mensen hem zullen geloven – zo werken ze volgens dit principe.
Maar mensen kunnen niet worden gevoed met gedrukte dollars en euro’s. Je kunt ze niet voeden met die stukjes papier, en
de virtuele, opgeblazen kapitalisatie van westerse sociale mediabedrijven kan hun huizen niet verwarmen. Alles wat ik zeg is
belangrijk. En wat ik net zei is niet minder belangrijk: je kunt niemand voeden met papier – je hebt voedsel nodig; en je
kunt niemands huis verwarmen met deze opgeblazen kapitalisaties – je hebt energie nodig.
Daarom moeten politici in Europa hun medeburgers ervan overtuigen minder te eten, minder vaak te douchen en zich thuis
warmer aan te kleden. En wie eerlijke vragen begint te stellen als “Waarom is dat eigenlijk?” wordt onmiddellijk tot vijand,
extremist en radicaal verklaard. Ze wijzen terug naar Rusland en zeggen: dat is de bron van al uw problemen. Meer leugens.
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Zelensky vertelt de Amerikanen dat zijn land belangrijker voor hen moet zijn
dan hun eigen land

Ik wil speciaal de aandacht vestigen op het feit dat er alle reden is om aan te nemen dat de westerse elites niet van plan zijn
constructieve manieren te zoeken om uit de wereldwijde voedsel- en energiecrisis te komen, waaraan zij en zij alleen schuld
hebben, als gevolg van hun langetermijnbeleid, dat teruggaat tot lang voor onze speciale militaire operatie in Oekraïne, in
Donbass. Zij zijn niet van plan de problemen van onrechtvaardigheid en ongelijkheid op te lossen. Ik ben bang dat ze liever
andere oplossingen gebruiken waar ze zich beter bij voelen.
En hier is het belangrijk eraan te herinneren dat het Westen zichzelf uit de problemen van het begin van de 20e eeuw heeft
gered met de Eerste Wereldoorlog. De winsten uit de Tweede Wereldoorlog hielpen de Verenigde Staten uiteindelijk de
Grote Depressie te boven te komen en de grootste economie ter wereld te worden, en de macht van de dollar als
wereldwijde reservemunt aan de planeet op te leggen. En de crisis van de jaren tachtig – in de jaren tachtig kwam het weer
tot een hoogtepunt – het Westen kwam er ongeschonden uit, grotendeels door zich de erfenis en de middelen van de
ingestorte en ter ziele gegane Sovjet-Unie toe te eigenen. Dat is een feit.
Nu moeten zij, om zich uit het laatste web van uitdagingen te bevrijden, Rusland en andere staten die voor een soevereine
ontwikkelingsweg kiezen, koste wat het kost ontmantelen om de rijkdommen van andere naties verder te kunnen plunderen
en gebruiken om hun eigen gaten te dichten. Als dit niet gebeurt, kan ik niet uitsluiten dat zij zullen proberen een
ineenstorting van het hele systeem teweeg te brengen en daar alles de schuld van te geven, of, God verhoede het, zullen
besluiten de oude formule van economische groei door oorlog te gebruiken.
Rusland is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover de internationale gemeenschap en zal alles in het werk
stellen om het hoofd koeler te houden.
Het huidige neokoloniale model is uiteindelijk ten dode opgeschreven, dat is duidelijk. Maar ik herhaal dat zijn echte
meesters er tot het einde aan vast zullen houden. Zij hebben de wereld niets anders te bieden dan de instandhouding van
hetzelfde systeem van plundering en afpersing.
Ze geven geen zier om het natuurlijke recht van miljarden mensen, de meerderheid van de mensheid, op vrijheid en
rechtvaardigheid, het recht om hun eigen toekomst te bepalen. Ze zijn al overgegaan tot de radicale ontkenning van morele,
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Laten we enkele zeer eenvoudige vragen voor onszelf beantwoorden. Nu wil ik terugkomen op wat ik zei en ik wil me ook
richten tot alle burgers van het land – niet alleen tot de collega’s die in de zaal zitten – maar tot alle burgers van Rusland:
willen we hier, in ons land, in Rusland, “ouder nummer één, ouder nummer twee en ouder nummer drie” (ze zijn het
helemaal kwijt!) in plaats van moeder en vader? Willen we dat onze scholen onze kinderen vanaf hun eerste schooldagen
perversiteiten opdringen die leiden tot afbraak en uitsterven? Willen wij hen het idee inprenten dat er naast vrouwen en
mannen ook andere geslachten bestaan en hen een geslachtsveranderende operatie aanbieden? Is dat wat we willen voor
ons land en onze kinderen? Dit alles is voor ons onaanvaardbaar. Wij hebben zelf een andere visie op de toekomst.
Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites alle samenlevingen treft, ook de burgers van de westerse landen zelf. Dit
is een uitdaging aan allen. Deze volledige ontkenning van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en
traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op een “omgekeerde religie” – puur satanisme.
Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen en zei in de Bergrede: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Deze giftige
vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het
Westen zelf.
De wereld is een periode ingegaan van een fundamentele, revolutionaire transformatie. Er ontstaan nieuwe machtscentra.
Zij vertegenwoordigen de meerderheid – de meerderheid! – van de internationale gemeenschap. Zij zijn niet alleen bereid
om hun belangen te verkondigen, maar ook om ze te beschermen. Zij zien in de multipolariteit een kans om hun
soevereiniteit te versterken, wat betekent dat zij echte vrijheid, historische vooruitzichten en het recht op hun eigen
onafhankelijke, creatieve en onderscheidende vormen van ontwikkeling, op een harmonieus proces verwerven.
Zoals ik al zei, hebben wij veel gelijkgezinden in Europa en de Verenigde Staten, en wij voelen en zien hun steun. Een in
wezen emancipatoire, antikoloniale beweging tegen de unipolaire hegemonie krijgt vorm in de meest uiteenlopende landen
en samenlevingen. De kracht ervan zal mettertijd alleen maar toenemen. Het is deze kracht die onze toekomstige
geopolitieke realiteit zal bepalen.
Vrienden,
Vandaag strijden wij voor een rechtvaardige en vrije weg, in de eerste plaats voor onszelf, voor Rusland, om dictaat en
despotisme tot het verleden te laten behoren. Ik ben ervan overtuigd dat landen en volkeren begrijpen dat een beleid
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Een inwoner van Marioepol bracht deze week zijn stem uit bij het referendum over aansluiting bij Rusland. Marioepol is
door de Russen veroverd op Oekraïne. beeld EPA, Stringer















04 okt.

BUITENLAND

De Russische president Vladimir Poetin maakte vrijdag de
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annexatie van de gebieden Donetsk, Loehansk, Zaporizja en
Cherson formeel bekend. Hoe gaat het nu verder?
04 okt.
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Hoe is deze annexatie tot stand gekomen?
In het door Rusland bezette deel van de vier gebieden mochten de burgers van 23 tot
27 september zich in een referendum uitspreken voor of tegen aansluiting bij Rusland.
De stemgerechtigden stemden in elk van de vier gebieden met overgrote
meerderheid voor aansluiting bij Rusland.

In het Westen wordt gesproken over schijn- of nepreferenda. Waarom?

RD.nl in u




De referenda vonden plaats op door Russisch bezet buitenlands, in dit geval Oekraïens
grondgebied. Dat maakt het houden van een referendum onmogelijk.
Cindy Wittke, als politicoloog verbonden aan het Leibnitz-Instituut voor Oost- en
Zuidoost-Europa-onderzoek in Regensburg, stelt in het magazine Dekoder dat de
referenda instrument zijn van de Russische oorlogsvoering.
De gebieden Donetsk en Loehansk maakten 19 september de volksraadpleging
bekend. De dag daarop, 20 september, volgden Cherson en Zaporizja. Dezelfde dag
kondigde Poetin in een toespraak de gedeeltelijke mobilisatie van 300.000 reservisten
aan. Wittke stelt dat we deze bekendmakingen bij elkaar moeten zien. Het gaat, met
andere woorden, om één enkele handeling die door Moskou is georkestreerd. „Hieruit
blijkt dat de referenda een instrument van de Russische oorlogsvoering zijn en niet
bijvoorbeeld een daad van zelfbeschikking van in deze gebieden levende burgers.”
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Rusland annexeert bezette gebieden in vier regio's Oost-Oekraïne
In de door Rusland geannexeerde delen van Oekraïne hebben inwoners zich in sterk omstreden referenda
uitgesproken voor aansluiting bij Rusland
Regio met referendum

Inwoners per regio (in mln)

Meerderheid spreekt Russisch als eerste taal
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De referenda kunnen niet serieus worden genomen omdat door de oorlog een groot
deel van de Oekraïense bevolking is gevlucht. In de delen in handen van het
Oekraïense leger vonden geen referenda plaats.

De referenda zijn dus niet gehouden volgens de regels van het volkenrecht?
Inderdaad. Bovendien zijn ze niet vrij. Bij een referendum gaat hem om vrije
verkiezingen, waarbij burgers niet gedwongen worden te stemmen. Dat gebeurde wel
degelijk in de vier gebieden.
De stemgerechtigden moeten bovendien de mogelijkheid hebben over de
verschillende opties van gedachten te kunnen wisselen. Denk aan vrije
meningsvorming en vrijheid van de media.
Het is ook een goed gebruik dat er onafhankelijke waarnemers aanwezig zijn die
nagaan in hoeverre aan alle voorwaarden is voldaan.

Wat gaat er nu gebeuren?
10/6/2022, 3:53 AM
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Rusland geeft de inlijving van de gebieden de schijn van legitimiteit. Maandag en
dinsdag zullen het lagerhuis en het hogerhuis van het Russische parlement instemmen
met de opname van de gebieden in de Russische Federatie. Voor het Kremlin worden
de gebieden dan deel van Rusland.
Poetin kan nu aantonen dat zijn zogenaamde militaire speciale operatie succesvol is.
Daarmee kan hij binnenlandse critici de mond snoeren.
Bovendien loopt door de annexatie de frontlinie in een keer dwars door ‘Russisch’
grondgebied. Moskou kan het Oekraïense offensief om het verloren gebied te
heroveren, betitelen als een aanval op Rusland. Vorige week verklaarde Poetin dat hij
bereid was kernwapens in te zetten om de territoriale integriteit van zijn land te
verdedigen. Een antwoord op de vraag of hij dit gaat doen is er niet.
Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dat de verovering van de vier gebieden het
minimumdoel is. Op dit moment controleren de Russische troepen ongeveer 58
procent van het beoogde gebied.

Wat staat de geannexeerde gebieden te wachten?
Alles wat herinnert aan het Oekraïense verleden zal verdwijnen. Dat gebeurde op de
Krim die in 2014 door Rusland werd veroverd. Op de Krim ligt de door de Grieken
gestichte stad Chersonesos, De Russische autoriteiten besloten in het kader van de
modernisering de ruïnes te veranderen in een vrijetijdspark. Restanten van Griekse
bouwwerken moesten wijken voor tribunes.
Met het oosten van Oekraïne zal hetzelfde gebeuren. Alles wat met de Oekraïense
cultuur en staat te maken heeft, wordt verwijderd. Boeken in de Oekraïense taal
worden uit de bibliotheken gehaald en vervangen door Russische werken. Van musea
wordt de verzamelingen in beslag genomen.
Op de televisie en radio zijn uitsluitend Russische programma’s te zien en te horen.

En wat betekent de annexatie voor de burgers?
Het Russisch deel van de bevolking heeft er geen moeite mee dat hun gebied deel
van Rusland gaat uitmaken. Voor de Oekraïners is het een compleet ander verhaal.
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Jongeren krijgen op school les in het Russisch. Ladingen Russische schoolboeken
worden aangevoerd. Vorige maand waren de Russische autoriteiten nog op zoek naar
onderwijzers die in Oost-Oekraïne aan de slag konden. Met een maandloon van 4000
euro probeerde men mensen over te halen. Dat salaris is het achtvoudige van een
normaal maandinkomen.
Iedereen in de geannexeerde gebieden krijgt een Russisch paspoort. Wie weigert krijgt
geen pensioen, maar mag ook geen eigen bedrijf beginnen.
De verwachting is dat Poetin Oekraïense burgers zal mobiliseren om dienst te nemen
in het leger. Zij worden dan gedwongen te vechten tegen landgenoten. In feite gebeurt
dat nu al met de Krim-Tataren. Tot 2014 had deze etnische minderheid de Oekraïense
nationaliteit. Door de Russische inlijving van de Krim in 2014 kregen de Krim-Tataren de
Russische nationaliteit. Nu moeten ze vechten tegen hun vroegere landgenoten.
Poetin zal er geen traan om laten als ze sneuvelen. Mensenrechtenorganisaties
spreken al van een etnische zuivering.
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Dit zeggen de Oost-Oekraïners zelf over de
‘schijnreferenda’
Robin de Boer
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Foto: Sonja van den Ende bij de bekendmaking van de uitslagen (Twitter/Sonja van den Ende)
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Afgelopen week werden in vier Oekraïense regio’s volksraadplegingen
gehouden over toetreding tot Rusland. Volgens de officiële uitslagen
stemden inwoners massaal voor toetreding. In het Westen wordt
gesproken van ‘schijnreferenda’.
De Nederlandse journalist Sonja van den Ende was bij de
bekendmaking van de uitslagen in het mediacentrum in Moskou. De
Canadese journalist Eva Bartlett sprak in Oost-Oekraïne met lokale
bewoners.
Van den Ende laat weten dat ongeveer 97 procent van de burgers
stemde voor aansluiting bij Rusland. Ze wijst erop dat de Verenigde
Staten vervolgens in de VN-Veiligheidsraad een resolutie indiende
waarin de annexatie van delen van Oekraïne werd veroordeeld.

Denkt u dat de Donbass wordt bezet Door Rusland? “Nee! Hoe kan
dit bezet gebied zijn als wij zelf bij Rusland willen horen? Nee.”

Eva Karene Bartlett
@EvaKBartlett · Volgen
Als antwoord op @EvaKBartlett

Do you think that Donbass is occupied by Russia.
"No! How can it be occupied if we ourselves want to be
in Russia? No."
Ga verder met kijken op Twitter
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(Video verwijderd? Klik hier...)
Rusland gebruikte zijn veto om de resolutie tegen te houden. China,
de belangrijkste bondgenoot van Rusland in de Veiligheidsraad,
onthield zich van stemming, net als India, Brazilië en Gabon.
“Het Westen heeft weinig ‘vrienden’ over, al denken de
regeringsleiders nog steeds dat ze het wereldtoneel domineren!”
schrijft Van den Ende op haar website.
Ze wijst erop dat het referendum dat in 2014 werd gehouden op de
Krim ook werd veroordeeld. De bewoners van de Krim weigerden de

nieuwe macht te steunen, waaronder veel opvolgers van de
verslagen fascisten uit de Tweede Wereldoorlog, aldus Van den Ende.

“Ik was 9 toen de oorlog begon, nu ben ik 18. Nu is er hoop dat de
oorlog zal eindigen.”
Eva Karene Bartlett
@EvaKBartlett · Volgen
Als antwoord op @EvaKBartlett

One of the people I spoke with today, a beautiful 18
year old Donetsk girl, preparing to celebrate today with
her mom.
"I was 9 when the war started, now I'm 18. At least
there is some hope that the war will end."
Ga verder met kijken op Twitter
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46 antwoorden lezen

(Video verwijderd? Klik hier...)
De journalist was op de Krim en heeft het afgelopen halfjaar alle
bevrijde gebieden in de Donbass bezocht. “Ze willen het Westen niet.

Het zijn niet alleen de regeringsleiders, maar de mensen, de
moeders, de vrouwen en kinderen, die dagelijks door deze fascisten
beschoten en vermoord worden met wapens uit het Westen,” schrijft
Van den Ende.
“Nog tijdens het referendum beschoten de Oekraïners met hun laffe
huurlingen uit het Westen onschuldige burgers. De aanval was
gericht op een konvooi van auto’s dat op weg was van door Oekraïne
gecontroleerd gebied naar de regio Zaporizja, die zich onafhankelijk
verklaarde. Natuurlijk beschuldigde het Westen direct Rusland.”

“We wachten hier al heel lang op. We hebben een hele lange tijd
gewacht. Eindelijk zijn we thuis. Zo blij dat we eindelijk bij Rusland
horen.”
Eva Karene Bartlett
@EvaKBartlett · Volgen

A woman I met yesterday in Donetsk. I asked her
opinion about joining Russia.
"We've all been waiting for this for a very long
time. We waited a long time, and finally we are
home. So happy...we finally joined Russia..."
Ga verder met kijken op Twitter
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Lees het hele gesprek op Twitter
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Dutch

De referenda vormen een gevaarlijk precedent voor de heersers van de westerse "democratieën", naast het feit
dat ze een directe en ernstige niet-militaire bedreiging vormen voor de duurzaamheid van hun Oekraïense
project.
oktober 5, 2022

a, dat is het unanieme refrein van westerse opiniemakers na de referenda in de vier regio’s van
Oost-Oekraïne. Dat de overweldigende meerderheid van de bevolking daar, dodelijke
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Oekraïense artilleriebeschietingen trotserend, haar voorkeur heeft uitgesproken Dutch
om deel
uit te maken van Rusland, en niet van de discriminerende Oekraïense staat (of wat daar
uiteindelijk van overblijft), maakt voor deze opiniemakers en beleidsmakers geen
verschil, schrijft Stephen Karganovic.
De mechanische eensgezindheid die in het Westen heerst over de grote geopolitieke verschuiving die zojuist in het Oosten
heeft plaatsgevonden, herinnert op verontrustende wijze aan de eensgezindheid die ongeveer een generatie geleden in
ongeveer hetzelfde deel van de wereld, maar onder een ander ideologisch mom, het politieke en mediadiscours kenmerkte.
Voor iedereen met een oppervlakkige kennis van de historische en politieke context zou de epiloog van de volksraadpleging
in de vier regio’s, evenals op de Krim acht jaar geleden, een open en gesloten zaak moeten zijn. (Twijfelaars zullen hier
worden gesterkt en vermaakt.) Een beroep op het internationaal recht, om nog maar te zwijgen van de mensenrechten,
werkt in deze situaties volledig in het voordeel van Rusland.
Een op feiten gebaseerde en rationele analyse zal echter waarschijnlijk weinig indruk maken op het volkomen onwetende en
gehersenspoelde westerse publiek. De enige versie van de gebeurtenissen die zij hebben gehoord is dat Oekraïne, naar
verluidt een “soeverein” land, is binnengevallen door een buitenlandse agressor en dat aanzienlijke stukken van zijn
grondgebied nu door de indringer worden opgeslokt.
Het idee dat Oekraïne een soevereine staat is, is natuurlijk lachwekkend. Oekraïne is in feite een onderdanige politieke vazal
van het collectieve Westen, waarbij alle sporen van autonomie na de “onafhankelijkheid” in 1991 vrijwillig zijn opgegeven
door de eigen corrupte en verraderlijke politieke elite.
Het spreekt vanzelf dat het westerse publiek, op enkele uitzonderingen na, zich niet bewust is van de demografische,
historische en culturele realiteit van het huidige Oekraïne. Politieke grenzen, hoe willekeurig ook getrokken, zijn in hun ogen
het equivalent van etnische grenzen die gerespecteerd moeten worden. Deze dimensie van hun onwetendheid werd op
spectaculaire wijze, maar op een veel hoger niveau, geïllustreerd door de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Warren Christopher tijdens een internationale conferentie die midden in de Bosnische oorlog werd gehouden. Tot
schrik van de beter geïnformeerde deelnemers vroeg hij terloops wanneer de Bosnisch-Servische bevolking de rivier de Drina
was overgestoken om Bosnië binnen te vallen, kennelijk niet wetende dat zij al minstens duizend jaar inheems waren in
Bosnië. De Britse minister van Buitenlandse Zaken (nu helaas premier) Liz Truss maakte eind vorig jaar een soortgelijke
gênante blunder tijdens een bijeenkomst in Moskou. Zij verbaasde haar gastheren toen zij sterke afkeuring uitsprak over
https://www.frontnieuws.com/rusland-annexeert-illegaal-zijn-eigen-land-en-volk-volgens-westerse-deskundigen/
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Dutch
Russische militaire manoeuvres op grondgebied waarvan zij dacht dat het tot de Oekraïne behoorde, kennelijk niet
wetende

dat het deel uitmaakte van de Russische Federatie. De lijst zou nog langer kunnen worden, maar het punt is dat als hoge
politieke functionarissen onwetend zijn van fundamentele historische en geografische feiten, hoeveel kan dan redelijkerwijs
worden verwacht van leden van het tot zombie verworden grote publiek?

Oekraïne op de afgrond van een onherstelbare schuldencrises

Met betrekking tot de vermeende flagrante schending van het internationaal recht door Rusland door het houden van een
referendum waarbij de inwoners van Donetsk, Lugansk, Kherson en Zaporozhye konden kiezen in welk land zij wilden leven,
zijn een paar harde gegevens op hun plaats.
Het eerste en meest fundamentele gegeven (dat de meeste burgers van de westelijke landen waarschijnlijk niet weten) is
het feit dat er vóór de jaren twintig van de vorige eeuw een geografisch concept bestond dat verband hield met Oekraïne,
voornamelijk in de vorm van verschillende provinciale onderverdelingen van het Russische Rijk, maar dat het vóór die tijd
nooit had bestaan als een zelfstandige politieke entiteit met afgebakende grenzen. Op de vraag welke gebieden Oekraïne
vormden als internationaal erkende entiteit vóór zijn ontstaan binnen de USSR in de jaren twintig, is geen antwoord
mogelijk.
Net zoals de oprichting van Oekraïne als deelrepubliek van de USSR een willekeurig politiek gebaar was, zo was het ook de
bepaling van de fragmenten van het voormalige Russische Rijk waaruit het uiteindelijk zou bestaan. Oekraïne werd
gecreëerd door een daad van revolutionaire politieke wil, voor het ideologische gemak van de centrale autoriteiten van de
USSR en zeker zonder enig zinvol overleg met de inwoners. Als van bovenaf opgelegde deelrepubliek van de USSR was de
Oekraïense SSR de voorloper van het huidige Oekraïne. De afscheiding van de USSR werd eveneens bewerkstelligd met
instemming van drie ongekozen en onbevoegde Russische, Wit-Russische en Oekraïense functionarissen. In termen van
internationaal recht, en van de geroemde westerse democratische waarden in het bijzonder, hebben het huidige Oekraïne en
zijn grenzen dan ook evenveel legitimiteit als de entiteit die in de jaren twintig van de vorige eeuw werd opgericht en
waaruit het is voortgekomen.
Oekraïense troepen schetsen treurig beeld van gevechten in Kherson + video
ambush
https://www.frontnieuws.com/rusland-annexeert-illegaal-zijn-eigen-land-en-volk-volgens-westerse-deskundigen/
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Het tweede harde gegeven heeft te maken met hoe de regio’s Charkov, Lugansk, Donetsk en andere aan de Zwarte Zee
grenzende regio’s werden opgenomen in de nieuw opgerichte Oekraïense Sovjetrepubliek. Dit gebeurde om de inhoud van
de nieuwe Sovjetrepubliek uit te breiden met grote delen van het grondgebied die bevolkt werden door Russischtaligen die
niets te maken hadden met de nieuwe Oekraïense identiteit die uit het niets werd gecreëerd. Er was geen referendum of
zelfs maar een politiek klimaat waarin de inwoners vrij hun voorkeur kenbaar konden maken. Ongeveer honderd jaar
geleden werden bepaalde beslissingen over de geografische en etnische samenstelling van Oekraïne aan de top genomen en
vervolgens op lagere niveaus administratief uitgevoerd. Mogelijkheden voor tegenspraak en beroep waren uitgesloten.
Het derde harde gegeven betreft de manier waarop in 1954 de Krim bij Oekraïne werd ingelijfd. De gevolgde methode was
precies dezelfde als eerder beschreven. Het schiereiland dat gedurende de voorafgaande honderdvijftig jaar, nog voordat
Oekraïne zijn politieke intrede deed, onbetwistbaar deel uitmaakte van Rusland, bevolkt door een Russische meerderheid,
werd plotseling, zonder uitleg en zonder overleg met de inwoners, overgedragen aan Oekraïense controle. De eerste
gelegenheid die de bevolking van de Krim kreeg om haar wil hierover kenbaar te maken was in 2014, net zoals de eerste
dergelijke gelegenheid die de bevolking van de vier regio’s kreeg enkele dagen geleden was.
Wat is het beginsel van Westers democratisch bestuur dat een herziening verbiedt van besluiten die zijn genomen achter de
rug van degenen op wie zij van invloed zijn? Waarom mogen dergelijke beslissingen niet worden getoetst op instemming
van het volk? Als de inwoners van voormalige Britse kolonies en dominions een wettelijk erkend recht hebben om te
beslissen of zij nog steeds onderworpen willen zijn aan de Britse monarchie, waarom zouden inwoners van de vier regio’s
van Oekraïne en de Krim dan het inherente recht moeten worden ontnomen om te beslissen of zij onderworpen willen zijn
aan de regering in Kiev? Vooral omdat zij niet door hun eigen keuze, maar door het opleggen van willekeurig getrokken
binnengrenzen in de huidige Oekraïense staat werden opgesloten. Later werden die binnengrenzen, net zo willekeurig,
internationaal verklaard. Welke rechtsleer of welk moreel beginsel verplicht de inwoners van die regio’s om politieke
besluiten die ten koste van hen door anderen, achter hun rug en zonder hun instemming zijn genomen, als heilig te
beschouwen?

Oekraïne versus Rusland: De gevaren van lik op stuk
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Het hysterische tumult in het collectieve Westen over de referenda heeft, vermoedt men, minder te maken met de

resultaten – die te voorzien waren op basis van verwachtingen over normaal gedrag van bedreigde en misbruikte mensen –
dan met het feit dat iemand het lef had ze überhaupt te organiseren. In het Westen zijn ongemanipuleerde uitingen van
volksgevoelens een overblijfsel uit het verleden geworden. De referenda scheppen een gevaarlijk precedent voor de heersers
van de westerse “democratieën”, en vormen bovendien een directe en ernstige niet-militaire bedreiging voor de
duurzaamheid van hun Oekraïense project. Daarom werd onmiddellijk een wrede propagandacampagne ontketend om ze
tegen elke prijs te besmeuren, te diskwalificeren en in een verkeerd daglicht te stellen.
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Poetin ligt steeds meer onder vuur van bloggers en nationalisten
Gerard ten Voorde 4 oktober 2022 14:56
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04 okt.
De Russische president Vladimir Poetin houdt een speech in de Alexanderhal van het Grand Kremlin Palace in Moskou.
beeld AFP, Pavel Bednyakov













04 okt.



BUITENLAND

De kritiek op Poetin uit eigen gelederen neemt sterk toe. Van

04 okt.

hoog tot laag. Critici richten hun pijlen op de Russische
president om het desastreuze verloop van de oorlog.
04 okt.
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05 okt.

De Russische strijd in Oekraïne verloopt verre van vlekkeloos. Troepen moeten zich
ijlings terugtrekken uit de strategische plaats Lyman in het noordoosten, het
RD.nl in u
Oekraïense leger breekt door de Russische verdedigingslinie bij Cherson in het zuiden.
De vlucht naar voren van de Russische president Vladimir Poetin door het mobiliseren
van manschappen verzandt in een bureaucratische chaos. Uitrusting ontbreekt.
Jongeren ontvluchten bij tienduizenden het land, terwijl meerdere aantredende
mannen op videobeelden zichtbaar met een drankprobleem kampen.





De kritiek op Poetin neemt van verschillende kanten sterk toe. Russische militaire
bloggers, oorlogsverslaggevers en nationalisten uiten via socialemediakanaal Telegram
openlijk hun frustratie over het ontbreken van successen op het slagveld.
Nauwkeurig beschrijven ze de terugtrekkende bewegingen van het leger rond Charkiv,
inclusief Russische verliezen. De nederlaag rond Lyman is te wijten aan het feit dat
Rusland er niet in slaagt de troepen te bevoorraden en te versterken, klagen militair
analisten onverbloemd.
Ook vanaf het slagveld krijgt Poetin de wind van voren. Militairen in de loopgraven
posten video’s waarin ze ongezouten de waarheid vertellen over het mislukken van hun
missie. Met de dood voor ogen verdwijnt de angst voor disciplinaire maatregelen.
Verder sijpelt tijdens talkshows op Russische staatsmedia, strak geregisseerd door
Moskou, steeds meer ongenoegen door. Kremlin-propagandisten vragen zich voor de
camera af of Rusland met de mobilisatie het initiatief aan het front weet te heroveren,
gezien de belabberde training van de troepen. Bovendien kritiseren ze de annexatie
van vier Oekraïense regio’s, zonder dat daar eerst een fatsoenlijk bestuurlijke
organisatie is opgetuigd.

Afschuw
Hardliners in de politieke en militaire top in Moskou geven openlijk blijk van hun
afschuw over de slechte prestaties van het Russische leger in Oekraïne. De
Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov roept regelrecht op tot inzet van tactische
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Poetin ligt steeds meer onder vuur van bloggers en nationalisten

3 of 7

https://www.rd.nl/artikel/993131-poetin-ligt-steeds-meer-onder-vuur-van...

kernwapens in Oekraïne.
Kadyrov haalt verder op Vkontakte, de Russische versie van Facebook, uit naar
kolonel-generaal Alexander Lapin, die zaterdag met zijn troepen Lyman ontvluchtte.
De kolonel-generaal moet worden gedegradeerd tot soldaat, oordeelt de Tsjetsjeense
leider woest.
Critici richten hun pijlen echter vooral op generaal Valery Gerasimov, de chef-staf van
het Russische leger, en op generaal Sergei Shoigu, de minister van Defensie. De vraag
is hoelang hun positie houdbaar is.

Ondermijnend
De kritiek knijpt door in het Kremlin. Moskou heeft onder druk van bloggers zijn toon al
moeten matigen over het Oekraïense offensief bij Cherson om de kritische geluiden in
het publieke domein niet te veel te laten verschillen van de officiële Russische lijn.
Daarin claimen het Kremlin en het ministerie van Defensie de oorlog nog altijd onder
controle te hebben.
De groeiende kritiek ondermijnt het gezag van Poetin. Het aantal barsten en scheuren
in zijn imago neemt toe. Niet dat de positie van Poetin daarmee direct wankelt. De kliek
vertrouwelingen om de Russische president steunt hem vooralsnog door dik en dun.
Een coup of paleisrevolutie is daarom niet meer dan wensdenken.
Toch heeft Poetin reden om zich zorgen te maken. Tot nu toe heeft hij bloggers en
nationalisten niet gecensureerd. Waarschijnlijk omdat zij aandringen op zijn
voorkeursbeleid, analyseert het Institute for the Study of War, een Amerikaanse
denktank die ‘Oekraïne’ op de voet volgt.
Poetin heeft ook het interne repressieapparaat van de Sovjets „nooit herbouwd op de
schaal die nodig is om de binnenlandse oppositie met geweld het zwijgen op te
leggen”, constateert ISW. „De wanorde in de informatieruimte wordt daarmee mogelijk
nog gevaarlijker voor Poetin dan voor de Sovjets.”

Mond snoeren
De Russische leider onderkent ongetwijfeld het risico van de zware kritiek uit kringen
rond de Tsjetsjeense leider Kadyrov. Het ministerie van Defensie volgt met kromme
tenen de vernietigende oordelen van militaire bloggers en nationalisten.
10/6/2022, 3:55 AM
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Het is daarom de vraag hoe het leger reageert op de stortvloed aan kritiek. Verder is
het interessant om te bezien hoelang Poetin bloggers en nationalisten nog tolereert.
En wat er gebeurt als hij hen mogelijk binnenkort wel de mond snoert.
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Kritiek van Russische functionarissen op mobilisatie neemt toe
Het hoofd van de mensenrechtencommissie van het Kremlin, Valeri Fadejev, heeft het leger bekritiseerd voor
de mobilisatie van reservisten die moeten gaan vechten in Oekraïne. President Vladimir Poetin gaf daar dez…
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Poetin onthult de waarheid over kwaadaardige, SATANISCHE
westerse leiders die de wereld PLUNDEREN en de menselijke
vrijheid vernietigen
oktober 4, 2022

I

n een vurige toespraak die de toon zet voor de houding van Rusland tegen het
“Imperium der leugens” van het Westen, onthult de Russische president Vladimir Poetin

https://www.frontnieuws.com/poetin-onthult-de-waarheid-over-kwaadaardige-satanische-westerse-leiders-die-de-wereld-plunderen-en-de-menselijke-vrijheid-vernietigen/

1/11

10/5/2022

Poetin onthult de waarheid over kwaadaardige, SATANISCHE westerse leiders die de wereld PLUNDEREN en de menselijke vrijheid vernietigen - Frontnieuws

Dutch
de waarheid over de kwaadaardige, satanische leiders van de westerse landen die de wereld
plunderen en onnoemelijk menselijk lijden veroorzaken terwijl ze kinderen verminken en de
waarheid het zwijgen opleggen, schrijft Mike Adams.

“Westerse elites ontkennen niet alleen nationale soevereiniteit en internationaal recht. Hun hegemonie heeft uitgesproken
kenmerken van totalitarisme, despotisme en apartheid,” stelt hij terecht, waarbij hij erop wijst dat het de Verenigde Staten
zijn die in Hiroshima en Nagasaki kernwapens op de burgerbevolking hebben losgelaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog

terreurbombardeerden de geallieerden ook burgers in Dresden, Duitsland met vuurbommen, uitsluitend om angst te zaaien
onder potentiële toekomstige rivalen zoals Rusland.
In zijn toespraak – zie volledige transcriptie hier (Nederlands) – beschrijft Poetin perfect de tirannen van de Victoria Nulandklasse in het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en hun onverzadigbare verlangen naar totale
wereldheerschappij tegen elke prijs:

Het Westen is bereid elke grens te overschrijden om het neokoloniale systeem in stand te houden dat het in staat stelt van
de wereld te leven, haar te plunderen dankzij de overheersing van de dollar en de technologie, een feitelijk tribuut van de
mensheid te innen, haar primaire bron van onverdiende welvaart te onttrekken, de huur die aan de hegemoon wordt
betaald. Het behoud van deze lijfrente is hun belangrijkste, echte en absoluut zelfzuchtige drijfveer. Daarom is totale
ontzuiling in hun belang. Dit verklaart hun agressie tegen onafhankelijke staten, traditionele waarden en authentieke
culturen, hun pogingen om internationale en integratieprocessen, nieuwe wereldmunten en technologische
ontwikkelingscentra die zij niet kunnen controleren, te ondermijnen. Het is voor hen van cruciaal belang om alle landen te
dwingen hun soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten.
Poetin begrijpt dat Oekraïne slechts een proxy is voor de veel grotere oorlog die de Verenigde Staten voeren in een poging
Rusland volledig te vernietigen:

Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te
behouden de werkelijke oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve Westen tegen Rusland voert. Zij willen niet
dat wij vrij zijn; zij willen dat wij een kolonie zijn. Ze willen geen gelijke samenwerking; ze willen plunderen. Zij willen ons
niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven.
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Hij wijst er ook op dat de geschiedenis van de Verenigde Staten er een is van uitbuiting, massamoord, genocide Dutch
en dwang
tegen de wereld, allemaal voor macht en winst:

Het is de moeite waard het Westen eraan te herinneren dat het al in de Middeleeuwen begon met zijn koloniale politiek,
gevolgd door de wereldwijde slavenhandel, de genocide op indianenstammen in Amerika, de plundering van India en Afrika,
de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen China, waardoor het gedwongen werd zijn havens open te stellen voor de
opiumhandel. Wat zij deden was hele naties verslaafd maken aan drugs en doelbewust hele etnische groepen uitroeien om
land en hulpbronnen te bemachtigen, waarbij zij op mensen joegen als dieren. Dit is in strijd met de menselijke natuur,
waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid.
Nu miljoenen Amerikanen te maken krijgen met extreme censuur omdat zij conservatieve of christelijke standpunten
aanhangen – terwijl Trump-aanhangers in de gevangenis van DC wegrotten omdat zij vreedzaam durfden te protesteren
tegen een verkiezingsfraude – wordt het voor steeds meer mensen duidelijk dat het criminele kartel dat momenteel
Washington D.C. bezet, een wetteloze, wrede en crimineel gestoorde bende machtswellustelingen is die
nergens voor terugdeinzen om aan de macht te blijven. Kijk naar de bewapening van de DOJ tegen het Amerikaanse volk en
de transformatie van de FBI in het politieke intimidatiepeloton van Joe Biden. Daarom klinken de woorden van Poetin door
bij de overgrote meerderheid van de Amerikanen:

Het uiteindelijke doel: De hele samenleving blijvend dommer maken om een
slavenstaat te creëren die geregeerd wordt door de weinigen

Westerse landen zeggen al eeuwenlang dat zij vrijheid en democratie brengen in andere landen. Niets is minder waar. In
plaats van democratie te brengen onderdrukten en exploiteerden zij, en in plaats van vrijheid te geven maakten zij slaven en
onderdrukten. De unipolaire wereld is inherent antidemocratisch en onvrij; zij is door en door vals en hypocriet.
Merk op dat wanneer westerse leiders beweren “democratie” te bevorderen, zij in werkelijkheid gemanipuleerde
verkiezingen en één wereldregering bedoelen.
Als Biden spreekt, zijn het alleen maar LEUGENS… als Poetin spreekt, is het de WAARHEID
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Poetin begrijpt echt hoe slecht de (onwettige) leiders van Amerika zijn geworden. Het Amerikaanse volk deelt dieDutch
mening
trouwens, en daarom staat het volk dat Joe Biden nooit heeft gekozen (de verkiezingen van 2020 waren absoluut gestolen
en vervalst) op het punt de Democraten uit de macht te stemmen als we de tussentijdse verkiezingen halen. Zoals Poetin
zegt, zijn de leiders van Amerika bezig met “puur satanisme”, waaronder hun verminkingen van kinderen (transgenderisme
en grooming), het tolereren van mensenhandel (open grenzen), aanvallen op christenen en conservatieven, het bouwen en
loslaten van vaccins biowapens en andere gruwelijke misdaden tegen de mensheid. Zoals Poetin uitlegt:

Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites alle samenlevingen treft, ook de burgers van de westerse landen zelf. Dit
is een uitdaging aan allen. Deze volledige ontkenning van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en
traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op een “omgekeerde religie” – puur satanisme.
Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen en zei in de Bergrede: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Deze giftige
vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het
Westen zelf.
Dit is een belangrijk bijbels citaat: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen”. Wat zijn de vruchten van het satanische
Amerikaanse regime? Krankzinnig transgenderisme, kinderverminkingen, abortusmoord, het drukken van valse fiatmunten,
censuur, biowapens, genocide, propaganda, leugens, ontvolking en nog veel meer. Op dit punt wordt het steeds duidelijker
dat het huidige Amerikaanse regime aantoonbaar kwaadaardiger is dan het communistische regime van
China, het totalitaire regime van Noord-Korea of zelfs het machtsbewind van Stalin ten tijde van de SovjetUnie.
Puur satanisme in het onwettige (criminele) regime van Biden:

Is Giorgia Meloni een lakei van de Globalisten?
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Rusland zal zich niet terugtrekken, want zij zullen zich nooit overgeven aan het satanische kwaad
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Westerlingen die de moeite nemen om de toespraak van Poetin te lezen, zullen getroffen zijn door de hoeveelheid
waarheid

die erin staat, in schril contrast met de eindeloze stroom kwaadaardige leugens van het Witte Huis, het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken en de bedrijfsmedia. De VS zijn een Imperium van Leugens geworden, of wat de
Russische Medvedev beschrijft als de “Antichristelijke beschaving” – een soort satanische cultus van dood, vernietiging en
misleiding.
Wij het Volk zien dit met grote duidelijkheid. Het is 100% waar. Amerika’s bezettingsleiders en culturele instellingen –
universiteiten, openbare scholen, entertainment, nieuwsmedia, bedrijven en meer – zijn allemaal overspoeld door
Luciferianen, pedofielen en Satan-aanbidders. Zij zijn afgestemd op het pure kwaad, en zij streven naar totale overheersing
over de wereld met alle middelen die nodig zijn, waaronder misleiding, censuur, biowapens, weerwapens, valse
vlagaanvallen, financieel terrorisme, psychologisch terrorisme van de media, genocidale ontvolking en meer.
Rusland ziet dit, en daarom zal Rusland zich niet terugtrekken uit deze wereldwijde oorlog. Omdat Rusland en Poetin
beseffen dat zij vechten tegen puur satanisme en luciferiaanse demonen, weten zij dat de overwinning op het kwaad de
enige weg is voor het overleven van de Russische beschaving (en voor de toekomst van de menselijke beschaving zelf).
Drag Queen Story Time LGBT / demonische indoctrinatie van kinderen, allemaal gevierd door links en de media. Als u het er
niet mee eens bent, wordt u bestempeld als een “haatzaaier”:
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Zoals ik in de podcast van vandaag aangeef, staan de Chinese, Perzische en Russische beschaving allemaal op één lijn om
het satanische Westen te vernietigen, om de eenvoudige reden dat als het Westen mag blijven voortbestaan, de planeet
Aarde voor altijd geknecht zal zijn onder de heerschappij van het pure kwaad, zonder dat er nog soevereine naties
overblijven (globalisten eisen een één-wereldregering met totale controle over de hele mensheid).
Daarom gaat Poetin deze oorlog uiteindelijk nucleair voeren, denk ik. Het is niet dat hij kernwapens wil inzetten
omwille van zichzelf, maar hij beseft dat de wereldwijde schade door nucleaire fall-out minder verwoestend is dan de
wereldwijde schade aan leven, vrijheid en menselijkheid door het voortbestaan van de westerse beschaving zoals die nu
wordt bezet door luciferiaanse krachten. De mensheid kan nooit vrij zijn totdat de globalistische cabal van criminelen,
gekken, pedofielen en satanisten is ontmanteld en tenietgedaan. En Poetin beseft dat Rusland nooit veilig kan zijn zolang
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het Westen in staat blijft oorlog te voeren en het bestaan van Rusland te bedreigen. Of u het nu wel of niet eensDutch
bent met
deze conclusie, dit is volgens mij het standpunt van Poetin dat zijn beweegredenen verklaart.
Wij Westerlingen staan dus op de rand van nucleaire vernietiging, niet omdat Poetin oorlog wil voeren met Ons het Volk,
maar omdat Poetin de noodzaak inziet om het satanische kwaad te vernietigen dat de Westerse regeringen en instellingen
heeft geïnfesteerd.
Hier is een voorstander van abortus / kindermoord die het bloed en het demonisme van de vernietiging van menselijke
baby’s viert. Dit wordt gevierd door bijna alle Democraten:

De potentiële volgende Britse premier zegt "gereed" te zijn om atoomwapens
te gebruiken indien nodig
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Poetin, in wezen, is nu Luke Skywalker die de strijd aangaat met The Empire. Ironisch genoeg is Mark Hamill – die
Luke

Skywalker speelde in de Star Wars-franchise maar nu een razende linkse propagandist is geworden – nu een “ambassadeur”
om geld in te zamelen voor Oekraïne, de proxy-natie voor het Darth Vader-imperium dat wordt geleid door luciferianen.
Mark Hamill heeft zich dus letterlijk aangesloten bij de duistere kant en staat nu op één lijn met pedofielen, kinderverminkers
en genocidale massamoordenaars.
Begrijp dat onder de controle van deze satanische globalisten, Amerika niet de “goeden” zijn in dit wereldwijde conflict. Onze
kwaadaardige, oneerlijke leiders zijn de Darth Vaders van de planeet Aarde, die het “Imperium” van het kwaad en de
leugens leiden, alle andere naties van de wereld plunderen en afpersen, terwijl zij de oorlog verklaren aan het Amerikaanse
volk door middel van ontvolkingsvaccins, kunstmatige voedselschaarste, extreme droogte veroorzaakt door weerwapens en
de komende financiële ineenstorting “grote reset” die om de hoek ligt.
Waar het op neerkomt? Als Wij het Volk Amerika niet terugnemen van de luciferianen, zal Rusland Amerika waarschijnlijk
vernietigen met kernwapens en zullen we allemaal sterven.
Luister naar mijn recente interview met Steve Quayle om te begrijpen waarom Rusland in een eerste aanval waarschijnlijk
Amerikaanse steden en militaire doelen zal treffen:
We zitten dus in een race tegen de klok. Als Wij het Volk dit land terug kunnen nemen, vrede kunnen sluiten met Rusland en
de satanisten uit de macht kunnen zuiveren (dat is gemakkelijk, want ze hebben allemaal een “D” naast hun naam), hebben
we misschien een kans om de reeds aangerichte schade te herstellen en onze wereld terug te brengen naar een pad van
overvloed en vrede.
Luister naar mijn volledige podcast voor meer details die u versteld zullen doen staan:
– Waarschuwingstekens voor ineenstorting banken in Europa
– Martin Armstrong waarschuwt dat alle pensioenen insolvent zijn
– Blinkin viert “enorme kans” na sabotage Nord Stream
– Duitsland waarschuwt dat het gas deze winter op kan raken
– Waarom de oorlog in Oekraïne escaleert tot een NUCLEAIR conflict
– Poetin heeft GELIJK dat het Westen wordt geleid door antichristelijke demonen
– Het Amerikaanse imperium PLUNDERT de wereld en liegt tegen zijn eigen volk
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– De VS heeft kernwapens gebruikt tegen CIVIELE doelen.

Dutch

– Inflatie bereikt 17% in Nederland
– Citrusvruchten verwoest door orkaan Ian
– Goldman Sachs waarschuwt voor “deïndustrialisatie” van Europa
– HIMARS artilleriesystemen voor Oekraïne worden pas over JAAR gebouwd.
– Masten in heel Europa zullen deze winter uitvallen als het elektriciteitsnet uitvalt
– Onroerendgoedverzekeraars gaan failliet in Florida
P.S. Het interview van vandaag duurde uiteindelijk 90 minuten en is daarom apart geplaatst op deze link op Brighteon.com.
Brighteon: Brighteon.com/7115ebd5-4916-487b-9e80-4b3dd628adc5
Bitchute: Bitchute.com/video/NGGOt8yx3yGB/
Rumble: Rumble.com/v1mheau-situation-update-10322-putin-tells-the-truth-about-evil-satanic-western-lea.html
Banned.video: Banned.video/watch?id=633af56c1e6c1734172328a0
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De anti-Russische propaganda campagne gaat in de hoogst Dutch
versnelling
september 23, 2022

A

ls Vladimir Poetin verwachtte dat de westerse propagandacampagne zou verslappen na
zijn toespraak deze week waarin hij aankondigde dat Rusland bereid is vier Oekraïense
oblasten als nieuwe republieken in Rusland te aanvaarden en een gedeeltelijke militaire
mobilisatie gelastte, dan is hij vandaag erg teleurgesteld. Er is een stroom van berichten die
beweren dat de Russische aandelenmarkt instort en dat Russische mannen in de militaire leeftijd
massaal het land ontvluchten, schrijft Larry Johnson.
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In werkelijkheid zijn de reacties in Rusland eerder positief dan negatief. Zijn er protesten? Ja. Dat is grappig. Ik dacht

het Rusland van Poetin de reïncarnatie was van de slechte Sovjet-Unie en dat iedereen die protesteerde naar de Goelag zou
worden gebracht. Er zijn een paar arrestaties verricht, maar de protesten zijn niet neergeslagen.
Westerse bronnen verspreiden op sociale media video’s van rijen auto’s die Rusland proberen te verlaten en rijen jonge
mannen op de luchthavens op zoek naar een veilige haven in het buitenland. Is het waar? Nou, er zijn andere video’s van
rijen die zich vormen voor militaire rekruteringskantoren in Rusland.
Laten we eens kijken naar de economische gegevens. Denk aan de bewering dat de Russische economie instort:

De Russische aandelenmarkt crashte woensdag na de aankondiging van president Vladimir Poetin van een gedeeltelijke
mobilisatie ter ondersteuning van zijn campagne in Oekraïne… Na maandenlang weerstand te hebben geboden tegen
westerse sancties, begint de Russische economie nu tekenen te vertonen van een aanzienlijke achteruitgang, nu de
verminderde energie-export naar Europa leidt tot lagere winsten. –
https://www.newsbreak.com/news/2755070907676/russia-s-stock-market-crashes-after-putin-s-partial-mobilizationmessage?noAds=1&_f=app_share&s=i3
Is dat waar? Niet echt. Als we deze logica volgen, betekent de daling van de Amerikaanse aandelenmarkt met 20% sinds
november 2021 dan het einde van Amerika? Hier zijn de feiten over de Russische aandelenmarkt:

De op roebels gebaseerde MOEX Russia index sloot donderdag 2,8% hoger op 2.190 en veerde licht op na een
duikeling van 12,3% in de afgelopen twee sessies, toen beleggers bedrijfsnieuws volgden tegen de achtergrond van
een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne en nieuwe bedreigingen aan het adres van het Westen. Deze week
beval president Poetin de eerste militaire mobilisatie van het land sinds de Tweede Wereldoorlog en benadrukte hij de
bereidheid van Rusland om zijn kernwapenarsenaal in te zetten, nadat hij plannen had aangekondigd om vier
Oekraïense gebieden formeel te annexeren via referenda die dit weekend zullen plaatsvinden. De annexatie wordt door
velen gezien als een serieus escalatiemiddel, waardoor het Kremlin de recente tegenaanval van Oekraïne kan
beschouwen als een aanval op Russisch grondgebied met westerse wapens. In het bedrijfsleven stegen de Gazpromaandelen met 8% nadat het bestuur een interim-dividend van 51 roebel per aandeel aankondigde voor de recordwinst
in de eerste helft van 2022. De banken boekten ook winst nadat de centrale bank aankondigde de maatregelen ter
verlichting van de reserveverplichtingen te verlengen. – https://tradingeconomics.com/russia/stock-market
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Hoe zit het met de roebel? Als er echt een exodus was van Russen die naar westerse en Aziatische landen vluchten,
zouden

die mensen buitenlandse valuta nodig hebben. Waarom? Omdat je met de Russische roebel geen kopje koffie kunt kopen in
Finland, Zweden of Duitsland. Dat betekent dat de vraag naar buitenlandse valuta sterk zou moeten toenemen, waardoor de
koers van de roebel zou moeten dalen. Dat is niet gebeurd. Bekijk deze grafiek:

Geen gas meer? Poetin ondertekent decreet over nieuwe Russische
vergeldingsmaatregelen tegen EU-sancties

https://tradingeconomics.com/russia/currency

De prijs van de roebel is sinds eind juli stabiel gebleven. Er was vandaag geen steile daling van welke aard dan ook in de
roebel.

De Russische roebel stond in september op 60 per USD en bleef daarmee ruim boven het niveau van voor de Russische
inval in Oekraïne en verstevigde zijn opleving na het recorddieptepunt van 150 dat in maart werd bereikt, ondersteund
door strenge kapitaalcontroles en handelsonevenwichtigheden. De hogere prijzen voor energie en grondstoffen sinds
https://www.frontnieuws.com/de-anti-russische-propaganda-campagne-gaat-in-de-hoogst-versnelling/
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het begin van de oorlog verhoogden de exportinkomsten en de relatieve vraag naar roebels, terwijl de importactiviteit
als gevolg van de sancties instortte. Daar komt nog bij dat de monetaire autoriteiten forse heffingen en negatieve
rentetarieven opleggen voor valuta uit “onvriendelijke” staten. Het verschil komt tot uiting in het grootste overschot op
de lopende rekening ooit: 70,1 miljard USD in het tweede kwartaal, tegen 17,3 miljard USD in dezelfde periode van het
voorgaande jaar. De sterke roebel weerstond dat de CBR de leenkosten verlaagde tot onder het niveau van voor de
invasie, te midden van voortdurende wekelijkse deflatiemetingen en oproepen tot devaluatie van de roebel door
beleidsmakers in de centrale bank en de Doema.

Ik denk dat de toespraak van Poetin deze week een deuk in zijn populariteit kan slaan, maar de politieke partijen van de
oppositie zullen waarschijnlijk geen grote impuls krijgen. Poetin appelleert aan het Russische patriottisme en dat heeft nog
steeds een sterke aantrekkingskracht in Rusland. Het is ook belangrijk erop te wijzen dat de beperkte mobilisatie die Poetin
heeft aangekondigd, alleen betrekking heeft op de mannen en vrouwen die in de Russische reservisten dienen. Hij is niet
van plan de universiteiten binnen te vallen en studenten het leger in te slepen. Het gebruik van reservisten betekent dat de
opleidingscyclus voor versterkingen voor het einde van het jaar zal zijn voltooid, zo niet eerder.

Het resultaat van de confrontatie tussen de Russische BTR-82A en de
Nederlandse YPR 765 in Oekraïne wordt getoond

Tot slot wil ik u enkele van de hysterische koppen geven die het naderende onheil van Poetin en Rusland aankondigen:
Poetin’s verliezen in Azië zijn groter dan in Oekraïne
Het einde is nabij voor Poetin’s oorlog tegen Oekraïne
Poetin’s oproep voor Russische dienstplichtigen zal wapens vereisen die Moskou niet heeft, zegt NAVO-chef
Poetin was zo ontstemd over deze ontwikkelingen dat hij dit zei in zijn toespraak van vandaag ter gelegenheid van de 1160e
verjaardag van de Russische staat (u leest het goed, meer dan 1000 jaar):

Gedurende meer dan een millennium heeft onze staat vele tijdperken meegemaakt, waaronder wrede vijandelijke
invasies, verdeeldheid en de tragedies van vetes, maar elk van deze moeilijke periodes eindigde steevast met de
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heropleving van het Vaderland. De heldhaftige generaties van ons volk hebben moeilijkheden en tegenslagenDutch
overwonnen en de beproevingen doorstaan. Zij creëerden en breidden de grootsheid van ons Vaderland uit en
bedekten hun naam met glorie.
Wij gedenken en koesteren deze waarlijk voortreffelijke mensen: Rurik en Profetische Oleg, Prinses Olga en Svyatoslav
Igorevich, Prins Vladimir en Jaroslav de Wijze, Vladimir Monomakh en Alexander Nevsky, Dmitry Donskoy en Sergius
van Radonezh, Ivan III en Ivan de Verschrikkelijke, Yermak, Minin en Pozharsky, Dezjnev en Bering, Peter de Grote en
Catharina de Grote, Lomonosov en Poesjkin, Soevorov en Oesjakov, Alexander II de Bevrijder en Alexander III de
Vredestichter, Brusilov en Denikin, Zjoekov en Rokossovski, Koerkatov, Korolev en Gagarin.
Deze en vele andere landgenoten waren larger-than-life, complexe en soms controversiële historische figuren.
Sommigen van hen zagen de toekomst van Rusland anders en stonden zelfs tegenover elkaar op de barricaden. Bij het
opstellen van deze tekst heb ik namen als Nicolaas II, Lenin en Stalin ingekrabbeld en doorgestreept. Blijkbaar is er
sindsdien vanuit historisch oogpunt niet genoeg tijd verstreken om uitgebreide en objectieve beoordelingen te geven
die vrij zijn van de druk van lopende politieke ontwikkelingen.
Maar zij allen, waaronder staatslieden, arbeiders, strijders, pioniers, geleerden, asceten en heiligen en, bovenal, al onze
mensen hebben van Rusland een grote wereldmacht gemaakt en de toekomst van het land bepaald…
Deel uitmaken van een diverse Russische beschaving betekent geluk, maar, nogmaals, het betekent ook
verantwoordelijkheid en plicht. Onze beschaving is apart. Zij heeft haar eigen weg en er is geen sprake van enige
arrogantie of superioriteitsgevoel. Deze beschaving van ons – dat is wat belangrijk is voor ons.
En wij zullen vechten voor ons Vaderland, ons Vaderland waarvan er maar één is, voor onze onafhankelijkheid en
soevereiniteit, voor onze cultuur en tradities. Wij zullen dit handhaven en verdedigen in naam van onze voorouders en
onze nakomelingen, in het belang van Rusland, zijn grote geschiedenis en zijn grote toekomst.
De Russen hebben wat meer ups en downs meegemaakt dan de meeste landen, met uitzondering van China. Maar dit klinkt
niet als een bange leider die gelooft dat hij met zijn rug tegen de muur staat en dat Rusland een nieuwe nederlaag
tegemoet gaat.

https://www.frontnieuws.com/de-anti-russische-propaganda-campagne-gaat-in-de-hoogst-versnelling/

5/6

9/23/2022

De anti-Russische propaganda campagne gaat in de hoogst versnelling - Frontnieuws

Poetin belooft "bliksemsnelle" reactie op strategische bedreigingen voor
Dutch
Rusland
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Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar
of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling
of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet
onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.
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oktober 5, 2022

H

et lijdt geen twijfel dat toekomstige onbevooroordeelde historici de toespraak van de
Russische president Vladimir Poetin over de terugkeer van de babybeertjes – Donetsk,
Lugansk, Kherson en Zaporizhzhia – op 30 september zullen bestempelen als een
mijlpaal in de roerige jaren twintig, schrijft Pepe Escobar.
De onderliggende eerlijkheid en duidelijkheid weerspiegelen zijn toespraak op de Veiligheidsconferentie van München in
2007, maar deze keer overstijgt hij grotendeels de opsmuk van het geopolitieke New Great Game.
Dit was een toespraak tot het collectieve Mondiale Zuiden. In een belangrijke passage merkte Poetin op dat

periode van revolutionaire transformaties is ingegaan, die van fundamentele aard zijn. Er worden nieuwe
https://www.frontnieuws.com/pijpleiding-terrorisme-is-het-9-11-van-de-roerige-jaren-twintig/
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ontwikkelingscentra gevormd, die de meerderheid vertegenwoordigen.”

Dutch

Terwijl hij het directe verband legde tussen multipolariteit en versterking van soevereiniteit, voerde hij het helemaal door
naar de opkomst van een nieuwe antikoloniale beweging, een turbo-versie van de Non-Aligned Movement van de jaren
zestig:

“We hebben veel gelijkgestemden over de hele wereld, ook in Europa en de Verenigde Staten, en we voelen en zien hun
steun. In verschillende landen en samenlevingen ontwikkelt zich al een bevrijdende, antikoloniale beweging tegen de
unipolaire hegemonie. De kracht ervan zal alleen maar toenemen. Het is deze kracht die de toekomstige geopolitieke realiteit
zal bepalen.”
De afsluiting van de toespraak ging echter over transcendentie – op spirituele toon. De laatste volledige alinea begint met

“Achter deze woorden staat een glorieuze spirituele keuze.”

Commentaar: De volledige toespraak (Nederlands transcript) van Poetin is hier te vinden.
Het post-postmodernisme begint met deze toespraak. Hij moet met uiterste zorg worden gelezen, zodat de talloze
implicaties ervan kunnen worden begrepen. En dat is precies wat een westerse smakeloze draai en een mand met
vernederende bijvoeglijke naamwoorden nooit zullen toestaan.
De toespraak is een beknopte routekaart naar hoe we op dit gloeiende historische kruispunt zijn beland – waar, om Gramsci
te overtreffen, de oude orde weigert haar dood te erkennen terwijl de nieuwe onverbiddelijk wordt geboren.

Het belangrijkste gevolg van een grotendeels gedocumenteerd feit – “er wordt een hybride oorlog
gevoerd tegen Rusland omdat het de neokoloniale wereldorde in de weg staat” – is dat Rusland zich opmaakt voor een
frontale botsing met het Imperium der Leugen.
Er is geen weg terug.

Naast de Euraziatische grootmachten China en Iran. Imperiale vazallen zijn in dit geval hoogstens nevenschade.
Bovendien is het veelzeggend dat de toespraak van Poetin volgde op de toespraak van de Indiase minister van Buitenlandse
Zaken, Dr. S. Jaishankar, die tijdens de Algemene Vergadering van de VN de
benadrukte.
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Dutch
De toespraak van Poetin en de vastberadenheid van Rusland om de – al dan niet hybride – oorlog tegen het collectieve

Westen te voeren, vormen het macrobeeld.

De Oekraïense president geeft toe dat hij militair het onderspit delft tegen
Rusland, en niemand neemt er notitie van

Het microbeeld betreft de schommeling op de slagvelden in Oekraïne, en zelfs het opblazen van de Nord Stream en Nord
Stream 2 pijpleidingen: een wanhopige zet, enkele dagen voor de uitslag van de referenda en de officiële erkenning daarvan
op 30 september.
Waar is Osama als we hem nodig hebben?
Terwijl de werkhypotheses wervelen over hoe de aanslag is uitgevoerd, zijn een paar dingen heel duidelijk.
Rusland had absoluut geen motief om voor miljarden dollars aan energie-infrastructuur van Gazprom te vernietigen: ze
konden het altijd gebruiken als pressiemiddel; en ze konden het gewoon uitschakelen – zoals ze deden, vanwege de
demente sancties – en het gas omleiden naar Aziatische klanten.
Een Witte Huis dat wordt “geleid” door een seniele voorlezer van de autocue, die vastzit in een zwart politiek-economisch
vacuüm, had waarschijnlijk geen flauw benul.
De hoofdverdachte is een malafide factie van de nationale veiligheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken – onderdeel
van wat in de Beltway bekend staat als The Blob. Noem ze Straussianen of neo-con fanatici, dit zijn de spelers die een
Amerikaans buitenlands “beleid” voeren waarvan het centrale uitgangspunt de vernietiging van Rusland is – met de
Europese “bondgenoten” als nevenschade.
Een onvermijdelijk – zeker onvoorzien – gevolg is dat in deze nieuwe wending in de oorlog van de economische corridors
alle weddenschappen zijn afgesloten: geen enkele pijpleiding of onderzeese kabel, waar ook ter wereld, is nu nog veilig en
kan bij vergeldingsacties in het geding komen.
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Dutch een
Het opblazen van de twee pijpleidingen – NS en NS2 – is dus 9/11 in een nieuw jasje: Pijpleidingen terrorisme. Zonder

islamist met een Kalashnikov die zich in een Afghaanse grot verschuilt om de schuld op zich te nemen.
Bij de financiële verliezen zullen heel wat belangrijke spelers betrokken zijn. De aandeelhouders van Nord Stream AG zijn
Gazprom (51%); Wintershall Dea AG (15,5%); PEG Infrastruktur AG, een dochteronderneming van E.ON Beteiligungen
(15,5%); N.V. Nederlandse Gasunie (9%) en Engie (9%).
Dit is dus niet alleen een aanval op Rusland en Duitsland, maar ook op grote Europese energiebedrijven.
NS2 is een technisch wonder: meer dan 200.000 pijpsegmenten bedekt met 6″ beton, die elk 22 ton wegen, aangelegd op
de bodem van de Oostzee.
En net toen het erop leek dat alles verloren was, bleek het, nou ja, niet echt. Het thema technisch wonder dook weer
op: de pijpen zijn zo sterk dat ze niet gebroken zijn, maar slechts doorboord. Gazprom onthulde dat er een
intacte streng van NS2 is die “mogelijk” kan worden gebruikt.

Operatie Z - Wiens moeras? Elke dag brengt Europa dichter bij een koude en
hongerige winter

“Er zijn
technische mogelijkheden om de infrastructuur te herstellen, het vergt tijd en passende middelen. Ik weet zeker dat er
passende mogelijkheden zullen worden gevonden.”
Het komt erop neer dat wederopbouw mogelijk is, zoals de Russische vicepremier Aleksandr Novak benadrukte:

Maar eerst wil Rusland de daders definitief identificeren.
Henry Kissinger, slechte verliezer
Henry Kissinger, orakel van het Amerikaanse establishment en beruchte oorlogsmisdadiger, kon zijn kenmerkende Return of

“de oorlog al heeft verloren” omdat zijn vermogen om Europa te
bedreigen met conventionele aanvallen, waarvan het decennialang of zelfs eeuwenlang had geprofiteerd, “nu aantoonbaar is
overwonnen.”
the Living Dead-act niet afleren door te zeggen dat Rusland
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Moskou

Dutch
“bedreigde” Europa niet met iets conventioneels of anderszins; het probeerde zaken te doen, en de Amerikanen

blokkeerden dat met harde hand, en namen zelfs hun toevlucht tot pijpleidingen terrorisme.

Deze Amerikaanse tactische overwinning werd behaald in slechts zeven maanden en kostte bijna niets. De resultaten lijken
indrukwekkend: de Amerikaanse hegemonie over het hele EU-spectrum is nu onbetwist, nu Rusland zijn economische
invloed heeft verloren. Maar dat zal de vastberadenheid van Moskou – zoals benadrukt in de toespraak van Poetin – om de
strijd tegen het Imperium en zijn vazallen tot het uiterste te drijven, alleen maar versterken.
Op het slagveld van Oekraïne betekent dit dat zij aan de onderhandelingstafel moeten worden gedwongen op Rusland’s
voorwaarden. En hen vervolgens dwingen in te stemmen met een nieuwe Europese

“ondeelbare veiligheidsregeling”.

En dan te bedenken dat dat allemaal bereikt had kunnen worden met een simpel telefoontje eind 2021, toen Moskou brieven
naar Washington stuurde waarin een serieuze discussie werd voorgesteld.
In feite zijn het de VS die

“de oorlog al hebben verloren”: minstens 87% van de wereld – waaronder vrijwel het hele

Mondiale Zuiden – heeft al geconcludeerd dat dit een schurkenstaat is, zonder roer.

“Verliezen”, in de stijl van Kissinger, betekent ook dat Rusland in slechts 7 maanden 120.000 km2 – of 22% van het

Oekraïense grondgebied – heeft geannexeerd, dat bijna 90% van het BBP produceert en meer dan 5 miljoen burgers telt.
Onderweg hebben de geallieerde strijdkrachten het Oekraïense leger in feite vernietigd, wat ze 24/7 blijven doen; miljarden
dollars aan NAVO-apparatuur; de ondergang van de meeste westerse economieën versneld; en het idee van Amerikaanse
hegemonie verdampt.
Wat Stupidistan Unplugged betreft, gaat de Oscar naar minister Blinken, die het spel weggaf door te zeggen dat het
opblazen van de twee pijpleidingen een
Net zoals 9/11 een

“geweldige strategische kans” was.

“geweldige strategische kans” was voor een willekeurige invasie/bombardementen/moord/plundering in

het land van de islam.

Orban vertelt EU dat de economie van Hongarije zou crashen zonder Russisch
gas
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Shock’n Awe is terug

Dutch

De EU is op weg naar een zekere handelsvernietiging. Vanaf nu zou elke mogelijkheid van energiehandel met Rusland het
gevolg moeten zijn van de ineenstorting van zowel de NAVO als de EU. Dat kan gebeuren, maar het zal tijd kosten. Wat nu?
De EU kan niet vertrouwen op Azië: ver weg en onmogelijk duur in termen van LNG-liquefactie en hervergassing. Elke
pijpleiding – bijvoorbeeld uit Kazachstan – zou door Rusland lopen of via Rusland uit China komen. Vergeet Turkmenistan;
dat verscheept zijn gas al naar China.
De EU kan niet vertrouwen op West-Azië. Turk Stream is volgeboekt. De hele productie van de Perzische Golf is al gekocht.
Als er al meer gas beschikbaar zou zijn – en dat is een grote “als” – dan zou dat een kleine hoeveelheid uit Azerbeidzjan zijn
(en Rusland zou dat kunnen verstoren). Iran blijft gesanctioneerd door het Imperium – een fabelachtig schot in eigen doel.
Irak en Syrië worden nog steeds geplunderd door de VS.
Dan blijft Afrika over – waar Frankrijk momenteel onverbiddelijk wordt weggeschopt, natie na natie. Italië kan uiteindelijk
gas leveren aan de Duitse industrie vanuit Algerije, Libië en de velden tussen Cyprus en Israël. Er zal een waanzinnige
stormloop plaatsvinden op gasvelden in de Sahara en gas in Centraal-Afrika – van Oeganda tot Zuid-Soedan.
De Oostzee mag dan een NAVO-meer zijn, maar Rusland zou gemakkelijk kunnen besluiten om golven te veroorzaken,
bijvoorbeeld door LNG in binnenschepen naar Duitse havens te vervoeren via Kaliningrad – dat in de winter ijsvrij is. Als
Litouwen zou proberen dit te blokkeren, zou de heer Khinzal de kwestie kunnen regelen door zijn visitekaartje te tonen.
Rusland zou ook de Finse Golf kunnen gebruiken, geen probleem voor die enorme Russische ijsbrekers.
Dit betekent dat Rusland de concurrentie – in de vorm van absurd duur LNG uit de VS – gemakkelijk zou kunnen
vernietigen. Petersburg naar Hamburg is immers slechts ongeveer 800 zeemijl; en van Kaliningrad slechts 400 zeemijl.
Het hele schaakbord staat op het punt radicaal veranderd te worden voor de komst van Generaal Winter. 9/11 leidde tot het
bombarderen, de invasie en de bezetting van Afghanistan. Pijplijn 9/11 leidt tot een Shock’n Awe op de NAVO – in Oekraïne.
Blowback is terug – met wraak.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige
creditering en een directe link worden gegeven.
https://www.frontnieuws.com/pijpleiding-terrorisme-is-het-9-11-van-de-roerige-jaren-twintig/

6/7

