
Strategic Culture Foundation: MH17 rapport
toonbeeld moreel bankroet van hypocriete

Westen

Kopstukken van een ongehoord staaltje politieke en maatschappelijke misleiding. (Afbeelding: Getty
Images (2)).

————————————————————————————————————————————–

‘Kruiperige Westerse media wakkeren walgelijke dubbele moraal aan, en zijn medeplichtig
aan ondersteunen en verspreiden van systematisch crimineel beleid’

————————————————————————————————————————————–

De gematigd conservatieve Strategic Culture Foundation noemt het deze week gepubliceerde MH17
rapport van het JIT één van de recente toonbeelden van het morele bankroet van het hypocriete
Westen. Twee andere nieuwe rapporten, een over de door Saudi Arabië geleide oorlog in Jemen, waar
al meer dan 90.000 mensen zijn omgekomen, en een ander over de moord op journalist Khashoggi in
de Saudische Arabië in Turkije, krijgen hetzelfde predicaat. Wat is er anno 2019 aan de hand met het
ooit vrije en democratische Westen, en vooral met de Westerse media, die bijna allemaal zijn gaan
functioneren als gepolitiseerde propagandakanalen die met schaamteloze misleidingen de
samenleving enorm veel schade berokkenen of dat nog dreigen te gaan doen?

MH17 is vanaf dag één na de ramp één van de uitgebreidste belichte onderwerpen op deze site
geweest. Van meet af aan hebben wij geschreven dat de zogenaamde Russische schuld -ongeacht de
talloze bewijzen van andere daders- een voorgeprogrammeerde, politiek bepaalde uitkomst zou
worden, en dat bleek inderdaad het geval.

De SCF redacteur komt tot dezelfde conclusie. ‘Dat bijna vijf jaar durende onderzoek heeft nooit ook
maar enig geloofwaardig bewijs van Russische schuld opgeleverd. Toch hebben de door Nederland
geleide onderzoekers van het JIT voortdurend de aantijgingen gedaan dat Rusland een afweerraket aan
de Oekraïense rebellen zou hebben overhandigd, waarmee de Boeing 777 uit de lucht zou zijn
geschoten.’

Maleisische premier: JIT conclusies ‘belachelijke praatjes’

Ondanks het overduidelijk oneerlijke gepolitiseerde proces hebben de Westerse regeringen en media
het JIT boven alle twijfel verheven. NAVO leden riepen afgelopen week Rusland op om de JIT
conclusies te accepteren, waarmee ze het Kremlin opnieuw als schuldige van de ramp neerzetten. Dat
de Maleisische premier Mahathir Mohamad het JIT rapport als ‘belachelijke praatjes’ karakteriseerde
die zijn bedoeld ‘om van Rusland het zwarte schaap te maken’, werd in Nederland ‘schandalig’ genoemd
en in de meeste andere landen genegeerd.

Rusland wilde graag als gelijkwaardige partner deelnemen aan het onderzoek en daar ook zijn eigen
bewijsmateriaal (radarbeelden, forensisch bewijs) voor meenemen, maar de andere landen van het JIT,
en vooral Oekraïne, wilden dat niet. Sterker nog: Rusland wordt nog altijd valselijk beticht van het
weigeren mee te werken met het JIT. Dat klopt in zoverre dat de Russen weigerden en nog altijd
weigeren om zonder enig recht op tegenweer de schuld op zich te nemen, zeker omdat ze zeggen zelf
keihard bewijs van hun onschuld te hebben.

Echte geloofwaardige verdachte, Kiev, kreeg macht om JIT onderzoek te framen

‘De geloofwaardige verdachte –de politieke en inlichtingen autoriteiten in Kiev- werd namelijk
toegestaan om aan het JIT deel te nemen en het onderzoek te framen, om zo Rusland de schuld te
kunnen geven,’ vervolgt de redacteur. ‘De VS, de EU en de NAVO geven sinds de gewelddadige
staatsgreep in 2014 financiële en militaire steun aan het door neonazi’s gedomineerde regime in Kiev.
Dat zou in het MH17 verhaal de echte focus moeten zijn van het schandaal.’

Ondertussen werd Rusland vanwege de ongefundeerde beschuldigingen echter wel getroffen door
Westerse sancties, die het land al zo’n $ 50 miljard hebben gekost. ‘Daar komt nog bij dat de Westerse 
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staten en hun media Rusland en president Putin als een schurkenregime en een paria portretteren.’

Sancties tegen misdadig Saudisch regime blijven uit

Twee andere rapporten van afgelopen week onderstrepen het morele bankroet van het Westen. In één
rapport staat dat de door Saudi Arabië geleide oorlog in Jemen naar schatting al meer dan 90.000
mensen het leven heeft gekost. Het is een onbetwistbaar feit dat diverse grote NAVO landen het
Saudische regime hebben bewapend om deze oorlog te kunnen blijven voeren. ‘De Westerse staten zijn
daarmee medeplichtig aan oorlogsmisdaden.’

De Westerse media geven slechts sporadisch aandacht aan de gruwelijke oorlog en het onpeilbare
lijden in Jemen. ‘De hele barbaarsheid en de schuld van de Westerse regeringen wordt door de media
grotendeels onder tafel geveegd of weggelaten.’

Het derde rapport bevat de conclusies van de speciale VN rapporteur Agnes Callamard over de moord
op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, vorig jaar oktober in het Saudische consulaat in Istanbul.
Volgens Callamard staat de Saudische schuld vast, en daarom riep ze het Westen op tot sancties tegen
het Saudische koningshuis.

Ondanks een wagonlading bewijs dat Saudi Arabië schuldig is aan de dood van tienduizenden burgers
in Jemen en ook aan die van de genoemde journalist, blijven landen zoals de VS en Groot Brittannië
ondanks parlementaire of gerechtelijke uitspraken gewoon voor miljarden wapens aan Saudi Arabië
leveren. Geen enkel Westers land denkt zelfs maar na over eventuele sancties, en de Westerse media
roepen daar ondanks alle misstanden en misdaden nooit toe op.

‘Kruiperige Westerse media stoppen morele bankroet regeringen in doofpot’

‘Maar ondertussen leggen de VS en zijn NAVO bondgenoten Rusland wel sancties op, gebaseerd op
ongefundeerde beschuldigingen over onder meer MH17, Oekraïne, de Krim, het beïnvloeden van
verkiezingen en de affaire Skripal. Deze sancties, gebaseerd op flinterdunne insinuaties, leiden tot
almaar slechter wordende betrekkingen met Rusland, en tot internationale spanningen tussen de
kernmachten.’

‘De Westerse media ontmaskeren deze waanzin echter niet, maar wakkeren het juist aan. Dergelijke
media zijn onwillig en incapabel om deze walgelijke dubbele moraal aan de kaak te stellen. Ze
propageren deze dubbele moraal. De kruiperige media moeten het morele bankroet van Westerse
regeringen in de doofpot stoppen, omdat de staat, de machtige bedrijven en de media allemaal
medeplichtig zijn.’

‘Waarheid, rechtvaardigheid en democratie, wat ze allemaal zo belangrijk zeggen te vinden, hebben
niets van doen met het functioneren van de Westerse kapitalistische macht,’ besluit de SCF redacteur.
‘Het zijn slechts illusies om ons af te leiden van systematische criminaliteit. Afgelopen week was voor
degenen die dit willen inzien een duidelijke les.’

 

Xander

 

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge 
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel
gebruik)

Zie ook o.a.: 

12-06: 33 jaar na Chernobyl hebben Nederland en het Westen dringend behoefte aan Glasnost 
02-06: Maleisische premier bevestigt dat Russen de schuld moesten krijgen van MH17 ramp 
22-02: Oekraïne neemt lidmaatschap EU en NAVO in grondwet op 
03-01: Kerstcadeau Westen voor Oekraïne: ISIS strijders voor oorlog tegen Russen 
02-01: ‘Sluitend bewijs dat MH-17 opzettelijk door Oekraïne werd neergehaald’

2018: 
17-12: Analist London Global Policy Institute: 70% kans op oorlog tussen NAVO en Rusland 
02-12: Invloedrijke Atlantische Raad roept Oekraïne op tot oorlogsdaad tegen Rusland 
27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland 
26-10: Westerse propaganda oorlog omvat heksenjacht op Russen en onbewezen trollenfabriek 
15-10: ‘’Militaire confrontatie dichterbij door NAVO cyberoorlog tegen Rusland’ 
07-10: ‘Aanhoudende oorlog Oekraïne wordt voorwendsel voor NAVO aanval op Rusland’

Via oud Xandernieuws.punt.nl:

24-05:  Absurd en gevaarlijk: Geen flintertje hard bewijs, maar Rusland krijgt weer schuld van MH-
17(Nederland dreigt grote rol te gaan spelen bij veroorzaken geplande NAVO oorlog tegen Rusland) 
25-03: Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen  (/ 
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Geen bewijs, maar ‘de Russen’ krijgen automatisch de schuld) 
16-02: Zijlstra weg, maar Nederland gaat door met gevaarlijke Russofobie en oorlogshitserij

2017: 
09-12: ‘Westen door propaganda media slaapwandelend naar Armageddon gestuurd’  (/ ‘Valse
beschuldigingen tegen Rusland hebben Kremlin overtuigd dat Amerika militaire aanval voorbereidt’)

2016: 
28-09:  Russen krijgen inderdaad valselijk de schuld van neerschieten MH-17  (/ JIT volgt dictaat uit
Washington en werkt volop mee aan toekomstige militaire confrontatie met Rusland) 
31-05: Nog meer bewijs dat vlucht MH-17 werd neergeschoten door leger Oekraïne

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum 
verder te praten.



http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Zijlstra-weg-maar-Nederland-gaat-door-met-gevaarlijke-Russofobie-en-oorlogshitserij
http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/12/Westen-door-propaganda-media-slaapwandelend-naar-Armageddon-gestuurd
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Russen-krijgen-inderdaad-valselijk-de-schuld-van-neerschieten-MH-17
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/05/Nog-meer-bewijs-dat-vlucht-MH17-werd-neergeschoten-door-leger-Oekrane

