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Het begint te lijken op lang vervlogen tijden, waarbij de Romeinse keizer middels een gebaar
van zijn duim beschikte over leven en dood.

  

Dezelfde situatie is nu in Amerika ontstaan en ontwikkeld zich verder, waarbij de president
bepaalt wie er wel of niet op de “kill list” komt te staan.

      

Het is bijna niet voor te stellen hoe in een relatief korte tijd een eens vrij land als Amerika, is
veranderd in een bijna totale politiestaat. Maar dat niet alleen, de president is en wordt zo
machtig, dat hij de enige is die beslist over leven en doodt. 

Het is al jarenlang duidelijk dat de Amerikaanse regering meent dat “the war on terror” hen het
recht geeft willekeurige “doelen" (mensen) te selecteren om ze te vermoorden, inclusief
Amerikaanse staatsburgers. 

Afgelopen dinsdag maakte The New York Times bekend dat het de president persoonlijk is, die
bepaalt wie er op de dodenlijst komt te staan. Sta je op deze lijst, dan kun je vervolgens binnen
afzienbare tijd een drone (onbemand vliegtuig) in je buurt verwachten. 

De Amerikaanse media hebben de gewoonte om, iedere keer als er weer ergens een
drone-aanval is geweest en er zijn weer een flink aantal moslims gedood, te propageren dat er
weer zoveel “militanten” zijn gedood. Volgens advocaat Glenn Greenwald  wordt door de
regering als definitie voor het begrip “militant” gebruikt: iedere mannelijke inwoner in een
bepaald gebied, die de leeftijd heeft bereikt waarop hij als militair in dienst kan worden
genomen. Deze defenitie raakt natuurlijk kant noch wal in het geval je het aantal burgerdoden
zou vermelden. Het waren allemaal “militanten”. 

De media die aan deze valse propaganda meewerken zijn net zo goed schuldig. Zij die dit
publiceren, hebben geen flauw idee wat voor soort mensen zijn gedood, alleen de aantallen
kloppen. En omdat de definities niet kloppen, kan de regering er lustig op los liegen, zoals ook
vorig jaar bij monde van het Hoofd Terrorisme Advies, John Brennan , die beweerde dat
dankzij de buitengewone precisie en mogelijkheden van de drone, er in Pakistan geen
onschuldige slachtoffers waren gevallen. Collateral deaths, zoals ze dit mooi weten te noemen. 
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http://www.salon.com/2012/05/29/militants_media_propaganda/singleton/
http://www.salon.com/2011/07/19/drones/
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Als je dan verder bedenkt dat Obama heel Amerika heeft geclassificeerd als aanvals- en/of
oorlogsgebied en je kent de definitie van het woord “militanten”, dan lopen grote aantallen
burgers een heel groot risico. Zeker ook met de wetenschap dat de politie zal worden uitgerust
met 18.000 - 30.000 drones.
Deze drones zijn niet bedoeld voor militaire operaties, maar ze kunnen “binnen enkele
ogenblikken” worden omgebouwd, zodat ze bewapend zijn en door het leger gebruikt kunnen
worden, indien nodig. 

Op de officiële website van het Witte Huis is inmiddels een petitie  opgesteld, waarin het
volgende staat te lezen: Aangezien de regering al een “Niet bellen”-lijst en een “Niet
vliegen”-lijst heeft, verzoeken wij bij deze dat het Witte Huis nog een lijst maakt, de “Niet
doden”-lijst en dat iedere Amerikaan die wil voorkómen dat hij op de dodenlijst (Kill List) van de
president terechtkomt en zonder aanklacht, rechter, jury of rechtszaak wordt geëxecuteerd, zich
hierop kan inschrijven. 

Het gaat nog verder. Er ligt nu in het Amerikaans Congres een wetsvoorstel , dat waarschijnlijk
wordt aangenomen, waarin wordt bepaald dat de FBI voortaan om alle rechtbanken heen kan
en bijvoorbeeld zonder huiszoekingsbevel iemand's woning kan betreden. Op dit moment
hebben ze daar nog toestemming van de rechter voor nodig. 

De Amerikaanse grondwet wordt met voeten getreden en de bevolking laat het gewoon
gebeuren. Eén ding moet je toegeven: De in scene gezette aanval op 9/11 heeft de Illuminati
een geweldig rendement opgeleverd. Met het daardoor gecreëerde magische toverwoord
“terrorismebestrijding” hebben al hun lakeien, in iedere regering wereldwijd, een vrijbrief
gekregen om de bevolking volkomen aan banden te leggen. En nu gaat het dus inmiddels nog
een stapje verder dan bespioneren en aan banden leggen: het simpelweg uit de weg ruimen
van individuen die dwarsliggen, is “normaal” aan het worden. Buisness as usual....
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