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Alina Lipp is een onafhankelijke Duitse journalist die ongeveer een
half jaar in Donetsk in het oosten van Oekraïne woont. Ze laat
Duitsers zien wat er gebeurt in de Donbass en de rest van Oekraïne.
Lipp is een doorn in het oog van de Duitse autoriteiten, zo blijkt. Die
hebben namelijk een strafrechtelijk onderzoek naar haar gestart.
Eerder verwijderden ze haar materiaal van het internet en vervolgens
blokkeerden ze haar bankrekening en de bankrekening van haar
vader.
In Duitsland is het steunen van de speciale militaire operatie van
Rusland in Oekraïne al een strafbaar feit. Je kunt tot drie jaar celstraf
krijgen. In een brief die Lipp van de autoriteiten heeft ontvangen,
valt te lezen dat ze op 24 februari op Telegram schreef dat de
denazificatie was begonnen en dat de bewoners van de Donbass
Rusland steunen.

Juan Sinmiedo
@Youblacksoul
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Grote ‘Z’
Nog opmerkelijker: bovenaan de brief die ze heeft ontvangen staat
een grote ‘Z’, de letter die in verband wordt gebracht met de oorlog
in Oekraïne. Het tonen van de Russische Z kan in Duitsland leiden tot
vervolging.
“Wat mij nu overkomt, kan alle onafhankelijke journalisten en
bloggers overkomen,” zegt Lipp, die haar collega’s oproept om de
handen ineen te slaan en samen te werken, en zo een vuist te maken
tegen de censuur in het Westen.
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Ze willen me vervolgen, maar niet naar me
luisteren
Daarnaast had ze geschreven dat Oekraïne al jarenlang mensen
doodt in Donbass. Op 12 maart publiceerde Lipp een video waarin ze
zei dat Oekraïne zich schuldig maakt aan genocide.
Opmerkelijk genoeg schrijven de Duitse autoriteiten ook in de brief
dat ze niet zal worden gehoord in deze zaak omdat dat ‘het
onderzoek zou verstoren’. “Ze willen me dus vervolgen, maar niet
naar me luisteren,” zegt Lipp in een video op Telegram.
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De NPO overweegt omroep Ongehoord Nederland een boete op te
leggen na het kritische rapport van de ombudsman van de NPO van
vorige week. Volgens de NPO heeft Ongehoord Nederland
‘stelselmatig de Journalistieke Code geschonden’, onder meer door
‘onjuiste informatie te verspreiden’.
De omroep mag op de beschuldiging reageren, waarna de raad van
bestuur van de NPO een besluit zal nemen. Volgens de Mediawet
mag maximaal 15 procent van het budget worden gekort, wat
neerkomt op een half miljoen euro.

Riekt naar onversneden censuur
Voorzitter Arnold Karskens van Ongehoord Nederland spreekt in een
reactie van ‘een frontale aanval op het voortbestaan van ons als
omroep en de persvrijheid in Nederland’. “Wij bestrijden de
conclusies uit het rapport van de NPO-Ombudsman nadrukkelijk. Het
kortwieken van ons, als een jonge omroep, maakt het verkondigen
van deze andere politieke boodschap, bijvoorbeeld over het

coronabeleid en het onteigenen van boeren, binnen het publieke
bestel hierdoor zo goed als onmogelijk en riekt daarom naar
onversneden censuur,” schrijft Karskens.
Hij krijgt veel bijval. “Het label ‘desinformatie’ als politiek wapen: een
regelrechte aanval op de persvrijheid en de zoveelste bevestiging dat
er voor andersdenkenden geen ruimte is in het publieke bestel,” zegt
rechtsfilosoof Raisa Blommestijn.

Bruut de mond gesnoerd
Vastgoedondernemer Erik de Vlieger reageert: “Wow. Next level.”
“Pure persbreidel,” vindt FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, die
geregeld te gast is in het programma Ongehoord Nieuws. “De enige
kritische omroep wordt na een paar maanden uitzenden al bruut de
mond gesnoerd. Ongehoord.”

De aanval is ingezet
Mediadirecteur van Ongehoord Nederland Peter Vlemmix stelt: “Het
succes van Ongehoord Nieuws is zo groot dat de aanval is ingezet.”
“Een half miljoen boete! Omdat je niet de officiële informatie van de
overheid weergeeft. We leven in een heel eng land,” twittert
journalist Joost Niemoller.
Ondertussen schrijft het Commissariaat voor de Media dat het
vertrouwen van Nederlanders in het reguliere nieuws is gedaald. Ook
wordt het nieuws meer gemeden.
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Donetsk in het oosten van Oekraïne wordt al ruim acht jaar bestookt
door het Oekraïense leger. De laatste weken ging het er
buitengewoon heftig aan toe. Niet eerder was het zo erg, zeiden
patiënten van een kraamziekenhuis dat maandag tot drie keer toe
werd bestookt tegen journalist Patrick Lancaster.
Zo’n 200 vrouwen en hun baby’s moesten urenlang in de kelder
schuilen. Verspreid over de hele dag vuurde het Oekraïense leger
raketten af op het ziekenhuis. “De Oekraïners bestoken ons al acht
jaar. Al sinds ik hier woon, beschieten ze ons,” zei een hoogzwangere
vrouw tegen de journalist. “Er zijn al zoveel kinderen gestorven.” Ze
voegde toe dat er op dat moment een vrouw aan het bevallen was in
de kelder.

Maternity Hospital Hit By Rockets In Donetsk. Mothers,…
Mothers,…

(Video verwijderd? Klik hier...)
Rusland beschermt ons
Een andere zwangere vrouw bevestigde tegenover Lancaster dat het
Oekraïense leger de beschietingen uitvoert. “Het zijn Oekraïense
troepen, Rechtse Sector, huurlingen. Ze gebruiken Franse wapens.
Nu hebben ze ook Duitse wapens gekregen.” Ze doelde op de
Caesar-howitsers die Frankrijk onlangs naar Oekraïne heeft gestuurd.
“De Oekraïense troepen bestoken ons. Wie anders? Het kan alleen
Oekraïne zijn. Rusland beschermt ons,” zei een zwangere vrouw in de
kelder van het ziekenhuis tegen Lancaster.

Zelenski de drugsverslaafde
Een verpleegkundige van het kraamziekenhuis, Elena, zei dat het
Oekraïense leger burgers bestookt ‘omdat ze ons niet nodig hebben’.
De journalist merkte op dat de Verenigde Staten en Europa beweren
dat Rusland op burgers schiet. “Laat ze maar eens hier naartoe
komen, dan laat ik ze zien waar de raketten vandaan komen,” beet
de verpleegster hem toe. “De VS en Europa weten niks.”
Zelenski zegt ook dat hij niet op burgers schiet, voegde Lancaster
toe. Elena zei dat de president maar eens wat minder drugs moet
gebruiken. “Wie sturen de wapens? Frankrijk, Duitsland – heel
Europa – en Amerika leveren wapens. Aan wie? Aan Zelenski. De
drugsverslaafde. Dat is de waarheid. [De Oekraïners] beschieten ons.
Biden en al die anderen weten dat heus wel. Het gebeurt onder hun
leiderschap.”

Corona

Buitenland

Waarom we niets meer horen van de patholoog
die onderzoek deed naar vaccinatiedoden
Robin de Boer

• 14 juni 2022 18:00

 57

 12.302

 1 minuut leestijd

Foto: P.J.L Laurens CC BY-SA 3.0

Help door dit met jouw vrienden op je
social netwerk te delen!
Luister naar dit artikel

NineForNews.nl

00:00 / 01:28

Peter Schirmacher is hoofdpatholoog van de Universiteit van
Heidelberg. Hij behoort tot de top 100 pathologen ter wereld. De
patholoog voerde obductie uit bij 40 personen die binnen twee weken
na coronavaccinatie waren overleden. De conclusie van zijn
onderzoek: minstens 30 tot 40 procent was overleden dóór het
vaccin. Het zou ook 90 procent kunnen zijn, maar op zijn minst 30 tot
40.
Sterfte na vaccinatie is dus geen ‘zeldzame’ bijwerking, zei
techondernemer Steve Kirsch – uitvinder van de optische muis en
Infoseek, één van de eerste internetzoekmachines – tijdens een
bijeenkomst. Waarom zou Schirmacher liegen? Hij zet immers zijn
reputatie op het spel, aldus Kirsch.

Doodsbedreiging
Hij probeerde de patholoog te bellen, maar kreeg hem niet te
pakken. Zes maanden later kwam hij erachter waarom Schirmacher
hem niet terugbelde. ‘Ze’ hadden gedreigd zijn gezin te vermoorden
als hij zich zou uitspreken over zijn onderzoek. Sindsdien houdt
Schirmacher zich koest.
“Dit is dus de reden waarom we niets meer horen van Peter
Schirmacher,” zei Kirsch. “Dit is niet hoe wetenschap zou moeten
werken.”

70 procent
Ook andere pathologen voerden obducties uit, waaronder Arne
Burkhardt en Walter Lang. Zij kwamen tot de conclusie dat 70
procent van de sterfgevallen waarschijnlijk was veroorzaakt door het
vaccin.
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Erger dan in de Tweede Wereldoorlog: Zelensky
beveelt de dienstplicht voor vrouwen tussen 18
en 60 jaar
juni 13, 2022

Beeldcollage: Report24; document van de regering in Kiev; achtergrond: Volodymyr Zelensky in zijn vroegere
komedieshow.

H

et zinloos sterven in Oekraïne om de miljarden van George
Soros en de belangen van de VS te beschermen gaat door.
Blijkbaar is het werkelijke dodental aan Oekraïense kant veel
groter dan wordt toegegeven. Om zich überhaupt tegen de Russen te
kunnen verzetten, worden nu ook vrouwen opgeroepen. Het doet er
niet toe of het moeders met kinderen zijn. Dit zou zelfs de wreedheid
van de dictators in de Tweede Wereldoorlog kunnen overtreffen,
bericht Report24.news.
Het volgende document zou het moeten bewijzen: De ex-televisiekomiek en gezaghebber in
de vazallenoorlog tegen Rusland, Volodymyr Zelensky, heeft voor vanaf 15 juni de
mobilisatie van vrouwen bevolen. Als reden wordt opgegeven het “ononderbroken aanvullen
van personeelsverliezen”. Dit betekent dat de verliezen aan Oekraïense kant onvoorstelbaar
verschrikkelijk moeten zijn. Tienduizenden sterven een zinloze dood voor de zaak der
globalisten.
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De eerste stap is een begin te maken met de mobilisatie van de vrouwen van Oekraïne die
reeds geschikt zijn voor militaire dienst, en tegen 30 juni moeten alle vrouwen van 18 tot 60
jaar dienstplichtig zijn.
Het bevel betreft de regio’s Dnepropetrovsk, Kiev, Kirovograd, Nikolajev, Odessa, Charkov,
delen van de regio’s Donetsk en Zaporozjye.
Deze praktijk begon al in februari VÓÓR (!) de oorlog begon, dus de ontwikkeling was te
voorzien. Zelfs de gewone media berichtten in die tijd: Oekraïne: Geschil over de dienstplicht
van vrouwen voor het leger. Deze acties van de Oekraïense leiders begin februari geven een
extra impuls en gewicht aan de Russische beweringen dat zij een Oekraïens offensief hebben
voorbereid en daar schriftelijke bewijzen van hadden.
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Oekraïne martelde Britse vrijwilligerssoldaat - dacht
hij een Russische spion was

Alle vrouwen die in februari voor de dienstplicht verschenen zijn, zullen nu vanaf 15 juni met
voorrang worden opgeroepen. Er waren en zijn geen uitzonderingen voor moeders met
kinderen. MDR schreef in februari:
“Zij moeten zich vóór eind 2022 bij de dienstplichtbureaus melden en een medisch
onderzoek ondergaan, ongeacht of zij ongehuwd of gehuwd zijn, kinderen hebben of
niet. Na de medische keuring konden zij dan opgeroepen worden voor tijdelijk werk
bij defensie, hoewel niet voor frontdienst – zowel ten behoeve van het leger, wat
bijvoorbeeld gold voor vrouwelijke artsen en verpleegsters, als in het burgerleven,
waar zij de leemten moesten opvullen die konden ontstaan nadat de mannen
opgeroepen waren voor militaire dienst aan het front – denkbaar als kok,
bijvoorbeeld.”
De bewering indertijd dat zij niet in de frontlinie zouden worden ingezet, kan nu
waarschijnlijk als verkeerde informatie worden afgeschreven. Zelensky heeft geen
medelijden met zijn eigen volk. Hij zal waarschijnlijk niet rusten voordat de laatste Oekraïner
voor hem en zijn weldoeners gestorven is.
De verschrikkelijke dictators die tijdens de wereldoorlogen regeerden, kenden ook geen
genade, zij gebruikten in die tijd kindsoldaten. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld
moest de Hitlerjeugd, waaronder ook adolescenten, zich in de laatste maanden van de
oorlog aanmelden als helpers van de luchtmacht. Ook aan de kant van de Sovjet-Unie
werden kindsoldaten ingezet. Tijdens de wereldoorlog gebruikten de Sovjets hun burgers
geheel naar believen, soms stuurden zij de helft van de troepen zonder geweren de strijd in
– zij werden geacht de wapens van de gesneuvelden op te rapen en te gebruiken. In
Duitsland heette dit bloedige mensenoffer de “Volkssturm”, het “leger van Duitse
grootvaders en kleinkinderen” moest de totale oorlog ingaan. In de Eerste Wereldoorlog
werden kinderen praktisch als werkslaven gebruikt. Vrouwen en meisjes meldden zich
vrijwillig aan om als oorlogsverpleegsters naar het front te gaan. Anti-oorlogsprotesten
waren in die tijd verboden. Toch ging geen enkele despoot van een van beide
wereldoorlogen zo ver, dat hij vrouwen met geweld de strijd in stuurde. Dit niveau van totale
verachting voor de mensheid is nieuw.
Rusland sluit Facebook en Instagram wegens verandering
van regel die oproepen tot geweld tegen Russen toestaat
- "extremistische organisatie"
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Dutch
Zelensky, die in een T-shirt verschijnt na een
dag
gruweldaden te hebben begaan, kondigt aan dat
hij Donbass en de Krim zal terugnemen
juni 14, 2022

I

k begrijp niet eens wat hier aan de hand is. Maakt hij een grap?
Deze “oorlog” is al vier maanden aan de gang, en de Oekraïne
heeft al die tijd niets anders gedaan dan grondgebied verliezen,
non-stop, schrijft Andrew Anglin.
Het hoofd van de NAVO heeft zojuist opgeroepen tot een overgave.
Wat zegt Zelensky hier? Hoe kan hij grondgebied dat hij verloor toen hij een leger had,
terugnemen nu hij niet eens een leger heeft?
RT:
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezworen het
Russische grondgebied van de Krim en de onafhankelijke republieken
Donetsk (DPR) en Lugansk (LPR) te zullen “bevrijden”. Hij sprak enkele
uren na berichten over beschietingen door het Oekraïense leger op
woongebouwen, een marktplein en een kraamkliniek in het centrum van
Donetsk.
“Wij zullen naar al onze steden komen, naar al onze dorpen, die nog niet
onze vlag hebben,” pochte Zelensky maandagavond in een videotoespraak,
waarin hij beweerde dat zijn leger de Russische tegenstanders in Oost-

Oekraïne zal verslaan en de steden Mariupol, Kherson en Melitopol Dutch
zal
heroveren op de Russische strijdkrachten en de strijdkrachten van de DPR
en LPR.
????
“En ik vraag iedereen die zo’n gelegenheid heeft om te communiceren met de
mensen in het bezette zuiden… zeg dat er bevrijding zal komen,” vervolgde hij. “Zeg
het tegen Gorlovka, Donetsk, Lugansk. Zeg hen dat het Oekraïense leger
zeker zal komen.”
WELK LEGER?
“Natuurlijk zullen wij ook onze Krim bevrijden. Laat iedere Russische
ambtenaar die kostbare grond op de Krim in beslag heeft genomen zich
herinneren: dit is niet het land waar zij vrede zullen hebben,” dreigde hij.
Donetsk en Lugansk verklaarden zich twee dagen voor het uitbreken van het conflict
in februari onafhankelijk van Oekraïne, en de Krim stemde in 2014 met een
overweldigende meerderheid om zich weer bij Rusland aan te sluiten.
Paar uur voordat Zelensky sprak, troffen Oekraïense granaten een
kraamkliniek, een marktplein en woonwijken. Er zijn tientallen gewonden
gemeld en een moeder en haar 11-jarige zoon zijn onder de doden,
volgens functionarissen van de DPR.
Volgens berichten zouden maandag in één periode van twee uur maar
liefst 300 raketten en artilleriegranaten de stad hebben getroffen, en
zouden bij de aanval door de NAVO geleverde 155 mm granaten zijn
gebruikt.

Oekraïense "vluchtelingen" branden huis af wegens
Russische vlag

Hoewel Zelensky beloofd heeft dat de Oekraïense vlag weer boven Donetsk, Lugansk
en de Krim zal wapperen, blijven er grote twijfels bestaan over de resterende
capaciteiten van zijn leger. Mikhail Podoliak, een adjudant van de Oekraïense leider,
vertelde de BBC vorige week dat Kiev dagelijks tussen de 100 en 200 manschappen
verliest – de gewonden niet meegerekend – nu Rusland oprukt in de Donbass-regio.
Ja.

Zelensky kan Amerikaanse raketten op burgerdoelen afvuren. Dat is alles wat hijDutch
kan doen.
Hij kan de mensen afslachten waarvan hij beweert dat hij ze wil “bevrijden”. En zijn
vermogen om dat te doen zal niet veel langer duren.
Driekwart van het Oekraïense leger is vernietigd. Zij beweren dat zij een tweede leger zullen
opbouwen uit willekeurige mensen die zij van de straat hebben geplukt. We zullen zien hoe
dat werkt, vermoed ik.

De strijdkrachten van de Donbass hebben een verklaring uitgegeven waarin zij uitweiden
over het feit dat Zelensky nu gewoon massaal met Amerikaanse wapens op burgers mikt.
RT:
De Volksrepubliek Donetsk (DPR) verzoekt om extra “geallieerde troepen” om te
helpen in haar strijd tegen de Oekraïense strijdkrachten, zo heeft haar hoofd, Denis
Pushilin, maandag in een videotoespraak geschetst. De stap komt te midden van
gemelde zware artilleriebeschietingen door Kiev van woonwijken in Donetsk en
andere plaatsen in de republiek.
“De vijand heeft letterlijk alle rode lijnen overschreden. Er worden
verboden oorlogsmethoden gebruikt. De woonwijken en de centrale
districten van de stad Donetsk liggen onder artilleriebeschietingen, ook
andere steden en dorpen van de DPR worden onder vuur genomen,”
verklaarde Pushilin.
Daarom verzoekt de republiek Rusland om extra troepen in te zetten om te helpen in
het lopende conflict, verklaarde de functionaris. “Er is overeenstemming bereikt dat
alle nodige extra troepen van de geallieerde troepen, voornamelijk van Rusland,
zullen worden ingezet,” zei hij.
Zelensky's topadviseur zegt dat men "Emotioneel,
organisatorisch en bewust klaar" moet zijn voor de
nederlaag van de Donbass

Dit is totale shock en awe op burgers. Nergens militaire doelen.

Deze mensen zijn gewoon krankzinnig. Hier is een video van hen die op kinderen schieten –
in Kiev!

Dutch
Dit is wat er gebeurt als u zich onderwerpt aan de controle van de Joden over uw
land. U

wordt het soort mensen dat woonhuizen opblaast en zonder reden op kleine kinderen schiet.
De VS zouden typisch een verklaring moeten uitgeven om de domme goyim eraan te
herinneren dat de mensen die willekeurig burgers afslachten de goeden zijn. Maar dat
hoeven ze in dit geval niet te doen, want niemand ziet deze verhalen, omdat het allemaal
gecensureerd is.

De VN heeft Oekraïne gezegd te stoppen met het opblazen van kraamklinieken.

Maar de Amerikanen zullen daar niets over horen. Als ze dat wel doen, zullen ze gewoon
aannemen dat dat kwaadaardige homofobe blanke moeders en kinderen waren.

Londen weigert met de Volksrepubliek Donetsk te praten
om zijn huurlingen te vrijwaren van de doodstraf

Overbodig te zeggen: als je zomaar raketten gaat afvuren op woongebouwen van burgers,
zonder zelfs maar te beweren dat er een militair doelwit is, ben je waarschijnlijk niet goed
bezig met winnen.
Als ik Poetin was, zou ik tegen Zelensky zeggen dat ik voor elke raket die hij afvuurt op een
burgerdoelwit in de Donbass, tien raketten uit Syrië afvuur op burgerdoelen in Israël.
Maar ik denk dat er een reden is dat ik Poetin niet ben.
Maar het is voorbij. De oorlog is voorbij. Het Westen heeft verloren. Rusland heeft
gewonnen. Jezus heeft gewonnen. De blanken hebben gewonnen.
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Journalist Pearson Sharp van One America News gooit de knuppel in het
hoenderhok. Hij neemt geen blad meer voor de mond. “Onze overheid
probeert ons te vermoorden. Het is niet voor het eerst dat dat gebeurt en het
zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn. Maar dat is natuurlijk een complot.
Onze overheid zou nooit iets doen om ons schade toe te brengen,” zei Sharp
sarcastisch.
De CIA voerde natuurlijk ook niet 20 jaar lang illegale experimenten met
hersenspoeling uit op nietsvermoedende Amerikaanse burgers onder het MKULTRA-programma. De CIA gebruikte universiteiten en gevangenissen, en
werd geholpen door artsen, ziekenhuizen en zelfs farmaceuten om deze
illegale tests uit te voeren op duizenden patiënten die niet wisten dat ze
deelnamen aan een experiment.
De overheid voerde illegale experimenten uit op de bevolking. En dat was
niet de enige keer. Nu worden experimentele coronavaccins opgedrongen aan
miljarden wereldburgers. Sharp spreekt van het grootste experiment uit de
wereldgeschiedenis.
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Govt. pushing for more vaccinations while CDC covers up injuries, …

Overstelpt met meldingen
De gevolgen van dit experiment zijn verschrikkelijk, zegt hij. Volgens
conservatieve schattingen zijn alleen al in de Verenigde Staten zo’n 2,5
miljoen mensen gestorven door de vaccins. Ongeveer 100 miljoen mensen
hebben last gekregen van ernstige bijwerkingen, waaronder chronische
hoofdpijn, verlamming en zelfs de amputatie van alle vier ledematen.
Er doen zich zoveel gevallen voor dat compensatieprogramma’s die zijn
opgezet door de overheid worden overstelpt met meldingen, meldt nota bene
Politico.
Onder Amerikaanse militairen zijn sinds de start van het vaccinatieprogramma
300 procent meer kankergevallen, 500 procent meer gevallen van
onvruchtbaarheid, 300 procent meer miskramen en maar liefst 1000 procent
meer gevallen van neurologische aandoeningen geregistreerd, zo hebben
klokkenluiders onthuld.

Stilletjes verwijderd
Je bent eigenlijk een complotdenker als je gelooft dat de vaccins werken,
stelt Sharp. Ondertussen worden meldingen met een overlijden stilletjes
verwijderd uit de bijwerkingendatabases. Dat gebeurde vorig jaar ook al
eens.
We weten één ding zeker: het interesseert de overheid geen ene fluit hoeveel
mensen zij moet vermoorden om haar doelen te bereiken, besluit Sharp.
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