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It has begun: De grootste leak tot nu toe Wikileaks overtreft zichzelf
Complete artikel: cablegate.wikileaks.org
Deze nacht (zondag 28 op maandag 29 november) is Wikileaks begonnen met het publiceren
van een archief gelekte "cables" tussen de State Department in Washington DC en tal van
ambassades over de wereld. 251,287 in totaal, waarmee Wikileaks zichzelf en wie dan ook ver
overtreft.
De berichten tussen de ambassades geven een ongekend inzicht in de handel en wandel van
de regering van de USA en die van de landen waarmee het communiceerde.
De documenten dateren van 1966 tot het begin van 2010 en bevatten geheime communicatie tussen 274
ambassades.
De documenten zullen in de komende maanden geleidelijk vrijgegeven worden. Dit omdat nog niet alle
nagekeken zijn voor "collatheral damage" en om de media aandacht vast te houden.
Er zijn veel sappige maar ook vanuit besluitvorming-perspectief zeer belangrijke onthullingen. Zo laten ze
zien op welke schaal de US zijn bondgenoten bespioneerd, selectief de andere kant op kijkt als het aankomt
op corruptie en mensenrechten schending, achterkamerpolitiek, lobbyen voor US corporaties en hoeveel er
misbruik wordt gemaakt van lokale politiek.
In andere woorden: Deze leak is een PR nachtmerrie voor de US. Het verschil tussen wat het PR-team aan
imago probeert te slijten en wat het werkelijk blijkt is zo enorm groot. Niet alleen voor niet-US staatsburgers.
Juist ook de US staatsburgers behoren te zien wat hun regering in hun naam uitvoert.
Regeringen over de wereld - die van de USA in het speciaal - zetten zich schrap. Waarschuwingen gaan
over en weer. 251,287 documenten, 261,276,536 woorden (zeven keer "The Iraq War Logs") en 4 miljoen
internet gebruikers die er toegang toe hebben.
Materiaal hier: http://cablegate.wikileaks.org/
Stand well back, and watch the mayhem!

Wiki-scam wordt steeds potsierlijker
Door Micha Kat op 1 december, 2010 in Algemeen. 34 Reacties
OOK BEWIJS: DE COMPLETE MSM (BEHALVE AD) ZWIJGEN OVER DE COMPLOTTHEORIE * OOK DE ZWEEDSE ‘VERKRACHTINGEN’ BLIJKEN 100% FAKE
De aanwijzingen -aanwijzingen? Zeg maar rustig bewijs!- voor de grootste media-scam uit de
geschiedenis van de mondiale journalistiek stapelen zich op. Naarmate de geloofwaardigheid
van de hele operatie steeds meer onder druk komt te staan -zelfs het AD bericht er reeds
over- stijgt ook de mate waarin Julian Assange en zijn club worden ‘gecriminaliseerd‘ om
hem ‘geloofwaardigheid’ te geven. De nieuwe media brengen intussen gortdroog de
onthutsende feiten. Ook het verhaal van de ‘superbron’ Bradley Manning lijkt een hoax. En
hoe zit het met de ‘georkestreerde’ media-operatie en ‘voorinzage’ door vijf van de
belangrijkste kranten ter wereld? Waarom hebben de VS de ‘desastreuze’ informatie niet kunnen
tegenhouden als de politiek zelfs spreekt van ‘terrorisme’? Wie hebben de James Bond-achtige Wikileaksgrotten in Zweden betaald en ingericht? Of zijn dat helemaal geen Wikileaks-grotten en vormen ook die
beelden een deel van de scam?
 rk stuk over farce van Wikileaks:
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33278:cia-mossad-andsoros-behind-wikileaks&catid=35:worldwide&Itemid=152
En nog meer te vinden: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/wikileaks-blows-cover-offisrael-s-covert-gulf-states-ties-1.327758
De Wiki Scam komt duidelijk uit de koker van de AIPAC (= Mossad). Althans die conclusie wordt op
deze link getrokken: http://preview.tinyurl.com/398th89
 En nu zouden Wikileaks weer deels in Amerika zitten bij Amazon nog wel?
http://digitallife.nl/internet/16888-wikileaks-dringt-vs-weer-binnen-via-amazon.html
Wikileaks zou binnen 12 uur van verschillende hosters gewisseld te hebben van Frankrijk naar
Amerika en nu bij meerdere hosters zitten.
Is ook raar.. Wikileaks had al moeite om de hosting in Zweden te betalen en nu opeens zou er
sprake zijn van meerdere hosters verspreid over meerdere landen, nog afgezien van het
veiligheidsprobleem wat dit oplevert, worden de kosten hiermee alleen maar hoger..
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Messcherpe rede Europese Vrijheidspartij snoert Van Rompuy de mond
Nigel Farage noemt huidige Europese leiders 'zéér gevaarlijke mensen' Markten beginnen nu ook aan Duitsland, Frankrijk en Nederland te
twijfelen - 'Duitsland dreigt zelf failliet te gaan door betalen bailouts andere
lidstaten'
Deze in 1997 gebruikte veelzeggende verkiezingsposter van de SP blijkt
nu maar al te waar te zijn.
Nigel Farage, co-president van de Eurosceptische partij Europe of
Freedom and Democracy, hield afgelopen week in het Europese
Parlement een korte maar messcherpe rede tegen de steeds fascistischer wordende Europese superstaat
waar de ongekozen president Herman van Rompuy anderhalve week eerder op extreem arrogante wijze nog
zo'n vurig pleidooi voor hield (4). Farage: Who the hell do you think you people are?! 'Goedemorgen meneer
van Rompuy. U bent nu één jaar in functie, en in die tijd is het hele gebouw in elkaar beginnen te storten.
Wat een chaos! Ook raakt het geld op. Ik zou u dus moeten bedanken! U zou wellicht het gezicht moeten
worden van de Eurosceptische beweging.' 'Maar kijkt u eens goed rond in dit parlement. Kijk eens naar de
gezichten. Kijk naar de angst. Kijk naar de woede. Die arme Barroso (José Manuel Barroso, voorzitter van
de Europese Commissie) hier kijkt alsof ie een spook heeft gezien! Weet u, ze beginnen te begrijpen dat het
over en uit is. En toch, in hun wanhoop om hun droom te laten voortduren willen ze alle nog overgebleven
kruimels van democratie uit het systeem verwijderen.' 'Het is duidelijk dat geen van jullie ook maar íets heeft
geleerd. Neem nu uzelf meneer Van Rompuy. U heeft gezegd dat de euro 'stabiliteit' heeft gebracht. Ik zou u
wellicht kunnen complimenteren met uw gevoel voor humor, maar is dit niet in werkelijkheid slechts een
bunkermentaliteit? Uw fanatisme is voor iedereen zichtbaar! U zei dat het een leugen is te geloven dat er
nog onafhankelijke landen kunnen bestaan in de globalistische 21e eeuw. Nou, dat geldt misschien voor
België (waar Van Rompuy vandaan komt), waar al zes maanden geen regering is, maar wat de rest betreft,
in íedere lidstaat van deze Unie -en misschien zien we daarom wel de angst in uw gezichten- beginnen
steeds meer mensen te zeggen: wij willen die (Europese) vlag niet! Wij willen dat volkslied niet, wij willen
deze politieke klasse niet, wij willen dat het hele zootje in de vuilnisbak van de geschiedenis wordt gegooid.'
'Eerder dit jaar hadden we de Griekse tragedie, en nu hebben we de situatie in Ierland. Ik weet dat de
stompzinnige hebzucht van Ierse politici hier heel veel mee te maken heeft. Ze hadden zich nooit bij de euro
moeten aansluiten, want ze kregen te maken met lage rentetarieven, enorme steun en een massaal
faillissement. Maar kijk eens naar uw antwoord aan hen! Terwijl hun overheden in elkaar storten zegt u
tegen hen dat het niet passend zou zijn om nu algemene verkiezingen te houden. Commissaris Rehn
(Economische en Monetaire zaken) hier zei zelfs dat ze eerst hun begroting moeten aanpassen voordat
algemene verkiezingen worden toegestaan! Who the hell denken jullie wel dat jullie zijn!' 'Jullie zijn werkelijk
zeer, zéér gevaarlijke mensen. Jullie obsessie met het creëren van deze Eurostaat doet jullie vrolijk de
democratie vernietigen. Jullie lijken het prima te vinden dat vele miljoenen mensen werkloos en arm zijn.
Ontelbare miljoenen moeten lijden zodat jullie Eurodroom kan voortduren.' 'Maar het zal niet werken! Want
Portugal is als volgende aan de beurt. Met hun schuld van 325% van hun BNP zijn zij de volgende op de
lijst. En na hen zal het denk ik Spanje worden. De bailout van Spanje zal zeven keer hoger zijn dan die van
Ierland. Vanaf dat moment zal ál het bailoutgeld op zijn. Er zal niets meer over zijn.' 'Het is zelfs nog erger
dan alleen de economie. Want als jullie de mensen beroven van hun identiteit en van hun democratie, dan is
alles wat ze nog hebben nationalisme en geweld. Daarom kan ik alleen maar hopen en bidden dat het
Europroject door de markten vernietigd wordt vóórdat dit werkelijk gebeurt.' (1)
De crisis komt naar je toe (deze zomer?)
Vandaag besloten de afgevaardigden van Van Rompuys Euro Reich om samen met het IMF 85 miljard euro
uit te trekken om Ierland overeind te houden (2). 35 miljard daarvan wordt gebruikt om het Ierse bankwezen
te redden. Inmiddels lijkt de steeds ernstiger wordende schuldencrisis naast Griekenland, Ierland, Portugal
en Spanje ook de 'veilige' landen Duitsland, Frankrijk en Nederland bereikt te hebben. In deze drie landen
zijn de kosten van Credit Default Swaps (CDS), waarmee het risico over de staatsleningen wordt afgemeten,
plotseling gestegen. 'Duitsland kan geen bailouts blijven betalen zonder zelf ook failliet te gaan,'
waarschuwde professor Wilhelm Frankel van de Universiteit van Frankfurt. 'Dit is beangstigend. Nergens in
Duitsland vind je nog lege bankkluisjes, die zitten allemaal volgestopt met goud en zilver. Het lijkt wel of we
een ondergronds Zwitserland binnen onze grenzen hebben. Mensen hebben namelijk verschrikkelijke
herinneringen aan 1923 en 1948, toen ze al hun spaargeld kwijtraakten.' De Duitse minister van Financiën
Wolfgang Schäuble bevestigde zijn angsten door in dezelfde week nog te verklaren dat Duitsland niet zwemt
in het geld, maar 'verdrinkt in schulden'.(3)
Xander - (1) YouTube, (2) NU.nl , (3) Telegraph - (4) Zie ook:
12-11: EU-president: Onafhankelijkheid landen is een illusie en een leugen
Wie deze terechwijzing van Nigel Farrage ook life willen beleven, zie:
http://www.youtube.com/watch?v=-KAWXC5Z0wU&feature=player_embedded
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Maandagmorgen briefing (Week 47, 2010)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 28-11-2010
Nog geen jaar na het in werking treden van het neoliberale hoogtepunt van de
Europese politiek, het Verdrag van Lissabon, duiken in Europa de eerste
kenmerken op van wat door sommigen “post-democratie” wordt genoemd, of
door anderen als “neo-feodalisme” wordt omschreven. De “Euro-crisis”, een
Europese zijtak van de kredietcrisis, legt genadeloos bloot wie werkelijk de
scepter zwaait in deze wereld. Ierse banken in de problemen? Ierland wordt
gedwongen de banken te redden, en de uiteindelijk kosten op de bevolking af te
wentelen. Die banken moeten geld van staat, EU en IMF krijgen omdat de “exposure” van andere banken in
Ierland te groot is. Ondertussen lijkt wat misschien ooit wel “de eerste Europese opstand” zal worden
genoemd te zijn losgebarsten. Studentenprotesten van Groot-Brittannië tot Italië, protesten tegen de
spaarpakketten van regeringen in vrijwel ieder Europees land, parlementsgebouwen beschermd door
zwaarbewapende politie onder het mom van “terreurdreiging”. De “afbouw” van Europa is begonnen, Ierland,
na Griekenland, verliest haar zelfbeschikkingsrecht en daarmee de feitelijk democratische grondslag van
haar samenleving. Voor de banken.....
Peak Oil
Welnu, als het International Energy Agency (IEA), berucht om haar struisvogelgedrag als het om peak oil
gaat, meldt dat we nu in “post-peak” leven dan is er echt wat loos. Het IEA stelt al jaren jaren langzaam het
cijfer voor beschikbare en “ongetapte/ongevonden” (lees: het oplopende tekort tussen vraag en productie)
reserves bij maar komt in haar jaarlijkse “outlook” met de opmerking dat het echt gedaan is met het tijdperk
van de goedkope, makkelijk vindbare olie. Dat betekent in het kort dat we ons op zeer korte termijn moeten
instellen op duurdere energie (dus niet alleen vanwege cap&trade plannen van banken, NGO’s en
VN/politici), geleidelijk afnemende economische activiteit en daarmee welvaart.
Wikileaks
Na een paar dagen flink tamtam staan dan eindelijk de “diplomatic files” online. Een wel heel erg grote berg
papier waar misschien wel wat opvallende feitjes en schandaaltje uit komen rollen. Wederom pijnlijk voor de
Amerikanen? Niet echt, aangezien het hier over meningen vanuit het diplomatische korps gaat. Highlights?
Weinig, behalve een aantal zaken die iedereen die niet alleen op nu.nl en de Telegraaf rondhangt wist.
Saudi Arabië steunt nog altijd haar “zwarte geheime dienst” ofwel Al Qaida voor sommigen of Obama wilde
niet dat uitlekte dat hij Jemen bombardeert.
Voor wie sinds de “Iraq Files”, waarin de Verenigde Staten de facto en op “incidenten na” werd vrijgesproken
voor het geweld in Irak na de invasie, iets kritischer naar de onthullingen van Wikileaks kijkt, kan de (psy-op)
pret niet op. Iran sleutelt aan Noord Koreaanse raketten die Europa kunnen bereiken (dus kom op met het
raketschild in Europa!), Iran, nog meer Iran, veel over Iran, nog meer over Iran, Syrië levert wapens aan
Hezbollah, verschillende landen hebben de Verenigde Staten gevraagd Iran te bombarderen, de Afghaanse
politiek (het deel dat door de Verenigde Staten werd laten vallen maar helaas bleef zitten) is corrupt, China
cyber-attackt, Pakistan verliest nukes en Obama wil echt, heus, Guantanamo sluiten.
US mensenrechten
....dat terwijl do-good man Obama terreurverdachten waarschijnlijk Bushiaans eeuwig achter trailies wil
zetten.
Korea
Bad, bad commi Noord Korea. Begint bijna een oorlog. Of.....was het toch Zuid Korea dat begon met het
over-en-weer schieten van granaten? Zoals (28.11.2010) vandaag eventjes in een eigen zone?
Los van het weinig overtuigende optreden van China tot nu toe, dat makkelijk Noord Korea terug kan fluiten,
en de fijne Amerikaans/Zuid Koreaans militaire oefening voor de kust: waarom ligt de kwestie nog niet voor
aan de VN-veiligheidsraad?
Synthetisch terreur
FBI ontmantelt weer eens een zelf opgezet “terreurplot” inclusief bom-op-kerstmarkt.
Banken&drugs
Het is het kleine, vieze, publieke geheimpje maar natuurlijk helpen banken bij de miljarden die worden
verdiend met drugshandel. Zoals blijkt uit de steun van Amerikaanse banken aan Mexicaanse drugscartels.
NATO
Raketschild, Europese participatie in “vredesmissies” (de militaire delen van het Verdrag van Lissabon),
stationering van kernwapens in Europa, meer kanonnenvlees voor Afghanistan. De VS krijgt in principe alles
wat het wil van de NATO en meer.
Fiat dollar
China, Rusland en Iran willen goud. QE2 is nu even door Ierland van het scherm maar erg veel vertrouwen
hebben de BRICS plus public enemy no. 1 Iran niet in de drukpersen van de Amerikaanse Centrale Bank
FED. Dus die SU-35’s worden betaald in yuan.
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cap&trade Klimaatverandering
Nieuwe klimaat converentie, dit keer zeer low-profile, nieuwe angsten. We verzuipen met zn allen. Misschien
niet zo ambitieus, neo-kolonialistisch als Kopenhagen maar vast staat dat in ieder geval het Wereld
Natuurfonds met miljarden binnen gaat lopen door het onzinnige REDD-Programma van de VN en de
waarde van bossen en woud omgezet naar verhandelbare “carbon credits”.
En..... ......Ted Rall rules nog steeds....
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_47_2010/rss

De grote kinderverslinder
Door Gast-Zapper, gepubliceerd op 06-12-2010
In Consuming Kids, (2008) http://www.consumingkids.com/ legt Susan Linn uit hoe
Amerikaanse kinderen worden gemaakt tot zielloze consumptie robots. Dat deze
kinderen daardoor al op zeer jonge leeftijd lijden onder vetzucht, suikerziekte, en ADHD
pillen en anti depressiva krijgen voorgeschreven is blijkbaar niet belangrijk. Noch de schade die zij hierdoor
levenslang met zich mee dragen. Winst is het enige dat telt.
Door ouwe knar
Interessant is dat Walt Disney met zijn volgens sommigen duistere achtergrond, al in
1940 een film maakte over het afstompen van kinderen, door gemakzucht en vraatzucht
aan te moedigen: Pinocchio. Of hij daarbij toestanden zoals ze zich nu afspelen op het
oog had is de vraag. Zeker is, dat kinderen door de eeuwen heen altijd een gewild object
waren, waarmee je je kon verrijken, en waarover je je geen rekenschap over hoefde af te
leggen naar de maatschappij.
Consuming Kids from watchandthink1 on Vimeo.
Vertaling, samenvatting TRANSCRIPT Consuming Kids
Nog nooit waren er sinds WOII zoveel kinderen in Amerika. Deze kinderen geven zelf samen zo?n 40 miljard
dollar aan kleding, muziek en elektronica uit. En volwassenen geven aan kinderen (tot 12 jarigen) zo?n 700
miljard!!! uit. Voor het Amerikaanse zakenleven zijn deze kinderen uiterst lucratief loslopend wild, dat kost
wat kost gevangen moet worden. Vaak bepalen de kinderen ook welke auto, computer, telefoon
abonnement er komt. Zelfs de vakanties worden door de kinderen uitgezocht. Des te meer reden voor de
reclamewereld om de kinderen voor zich te winnen en de ouders tot slaven van hun kinderen te maken. Zorg
dat ouders gek worden van hun gezeur en hun kinderen uiteindelijk hun zin geven.
James U. McNeal | Pioneering Youth Marketer:
“The consumer embryo begins to develop during the first year of existence. Children begin their consumer
journey in infancy. And they certainly deserve consideration as consumers at that time.”
Marketingprofessionals stalken kinderen op een manier die nog nooit is voorgekomen. De kinderen wordt
bedolven onder reclame.
Product logo’s worden zo vaak mogelijk vlak voor hun neus gezet, er is reclame op school, sluik reclame, en
reclame via hun eigen netwerken (’viral marketing’). Het wordt aangeboden via DVDs, video spelletjes, het
internet, iPods, mobieltjes. Er zijn nog talloze andere manieren om hen te bereiken, zodat ze elk moment
van de dag wel een merk voor hun neus hebben. Rugzakken en broodtrommeltjes met de logo’s. Vriendjes
met logo’s op hun T-shirts en schoenen… .
De helft van de Amerikaanse kinderen, tussen de 8 en 12 jaar, heeft een mobieltje. Een prima gelegenheid
om vlak voor hun snufferd te adverteren (ring tones, en coole spelletjes?).
Meer dan 40 miljoen basis school kinderen worden dagelijks op internet tijdens hun chatten, spelletjes, clips
en films kijken, ondergedompeld in merken, logo?s.
Voor scholen is het mogelijk maken van reclame een manier om extra geld te verdienen. Aansporingen om
kinderen weerbaarder te maken zijn daarom kansloos.
De overwinning van de industrie
Eind 70er jaren stelde de ‘Federal Trade Commission’ een verbod op reclame voor kinderen jonger dan 8
jaar voor. De speelgoed industrie, de suiker en ontbijtgranen fabrikanten protesteerden zo fel dat in 1980 de
‘FTC Improvement Act’ werd goedgekeurd. Deze Act beslist dat de FTC geen bevoegdheid heeft om regels
op te legen aan kinder-reclame.
(President) Ronald Reagan:
“Government is not the solution to our problem. Government is the problem.”
In 1984 was kindertelevisie kompleet gedereguleerd. Prompt stegen uitgaven aan kinderzaken elk jaar 35%,
dat wil zeggen van 4.2 miljard dollar in 1984 naar 40 miljard dollar nu [2008]. Opeens was het geen
probleem meer om een heel TV programma op te tuigen enkel en alleen voor de verkoop van een
speelgoedje.
George Lucas:
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“I am not a film director. I am a toymaker.”
Figuren van hoofdpersonen uit films kun je vinden van ontbijtgranen tot en met dekbedovertrekken, zodat
kinderen ermee wakker worden en er mee naar bed gaan.
Uitgehoord en aangerand
Psychologen, antropologen sociologen en gedragswetenschappers zijn onmisbaar geworden om de
voorkeur van kinderen voor bepaalde merken vorm te geven en stevig te verankeren. Ze nemen kinderen
mee naar de supermarkt, filmen hoe de kinderen een product bekijken, oppakken, weer terug leggen, de
manier waarop ze in de supermarkt rondlopen. Ze filmen de kinderen terwijl ze spelen, op school zitten,
terwijl ze ontbijten, als ze naar hun kamer gaan en besluiten wat ze aan zullen trekken. Ze filmen ze pratend
met hun vriendjes. Ze organiseren kleine vriendenparties en registreren wat ze doen. Ze volgen ze zelfs in
de badkamer.
De reacties van de hersenen (like/dislike) van kinderen worden bestudeerd met behulp van MRI. Ze doen
ook (oog)knipper-testen. Het feit dat sommige reclames als het ware kinderen helemaal vastzuigen is niet
toevallig.
De Girls Intelligence Agency zegt duizenden meisjes te hebben die voor ze als GIA Secret Agent werken. Ze
vragen de meisjes om informatie uit hun niets vermoedende vrienden los te peuteren. Het leert deze Secret
Agents hun vrienden te (mis)gebruiken in ruil voor geld of gratis producten.
Michael Brody:
“These marketers are very similar to pedophiles. Okay? They are child experts. If you’re going to be a
pedophile, or a child marketer, you have to know about children and what children are going to want.”
Kinderen zijn de consumenten van de toekomst
Big money wil de ontwikkeling van het kind begrijpen, de behoefte om bij een groepje te horen, maar ook de
behoefte om onafhankelijk te zijn; Allemaal om het kind nog meer te laten kopen. Zij zijn immers de
consument van de toekomst, dat wil zeggen de volwassen consument van de toekomst. Dus hoe eerder je
een stevige band met ze opbouwt hoe beter.
Reclame makers weten dat kinderen alle indrukken in zich opzuigen en kinderen moeten ervan doordrongen
worden dat het leven draait om kopen, kopen en krijgen. Kinderen moeten levenslang aan een product
vastgebakken zitten want dat levert het grote geld op. Ze worden daarin zorgvuldig begeleid, de wieg tot het
graf.
Merken veranderen de wereld voorgoed
Het is onbelangrijk geworden wat producten kunnen, hun sociale betekenis is nu het belangrijkste. Er is een
mantra in de Amerikaanse samenleving en die luidt:
“You are what you have. You are what you buy. You are what you own.”
Trek je die logica door dan kom je uit op:
“And if you don’t have it, then you are less than. You’re a nobody. You don’t have self-esteem.”
En dit is zelfs van toepassing op kinderen. We zien meisjes van zo?n 6,7 jaar oud een 100-150 dollar
kostende merk jeans eisen.
Als psychotherapeuten 25 jaar geleden aan kinderen vroegen wat ze later wilden worden dan was dat
verpleegster, astronaut of een ander glamoureus beroep. Eind 80er jaren was steeds vaker het antwoord “ik
wil heel rijk worden en veel spullen hebben”. De vercommercialisering was hun leven binnen gedrongen. Het
gaat hier om een diepgaande verandering in de psyche van deze kinderen. In de nieuwe materialistische
wereld mogen kinderen, geen kinderen meer zijn. Ze moeten snel volwassen worden. Kijk naar de
aangeboden kleding en het geweld waarin ze zich een weg moeten vinden. Hun kindertijd wordt voortijdig
weggedrukt.
Geen tijd meer om kind te zijn
Manicure en pedicure partijtjes zijn helemaal in voor 5-jarigen. En waarom zouden meisjes van 6 geen make
up gebruiken? Reklame makers noemen dit: ‘Kids Getting Older Younger.’
Met Tween, in be-tween werden vroeger 8 tot 12 jarigen bedoeld. Tegenwoordig slaat het op 6 tot 12 jarigen.
4 tot 12 jarigen, zit eraan te komen. Een kind van 6, 4 jaar zou geen echt een kind meer zijn maar tussen
kind en adolescent in zitten.
Meisjes moeten aardig en sexy zijn, en hun status zou bepaald word door wat ze kopen en hoe ze eruit zien.
Alleen kunnen meisjes van 7 rationeel, vast wel prima omgaan met te korte T-shirtjes. Het is de vraag of ze
op emotioneel gebied opgewassen zijn tegen mensen die ze opens aanstaren alsof ze een mini Britney
Spears zien.
The 5 rounds of beauty pageants
http://www.youtube.com/watch?v=F4D2czQ0W10
Bij jongens wordt hetzelfde patroon zichtbaar.
Jongens moeten tegenwoordig agressief, hard en gewelddadig zijn. Ze krijgen al op zeer jonge leeftijd
beelden van geweld, macht, overheersing voorgeschoteld. Ze krijgen als het ware de boodschap dat je
conflicten en meningsverschillen niet met overleg maar met vechten, geweld oplost.
Overigens bepalen de mensen die het product maken tegelijkertijd ook voor welke leeftijdscategorie het
product geschikt is. Ze gaan daarbij niet uit van wat goed voor het kind is, maar wat het best verkoopt.
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Ondanks de groeiende ongerustheid over het feit dat kinderen steeds meer van hun kindertijd moeten
inleveren, gaat de industrie juist meer vastbesloten door met kinderen op steeds jongere leeftijd aan te
pakken.
Omprogrameren van baby- en kinderhersentjes
Kinderen blijken vanaf 6 maanden logo’s te kunnen herkennen. In doorsnee winkels is alles voorzien van
logo’s. Babies worden op die manier automatisch doordrongen van merken. Zo moet van de wieg tot het graf
merk trouwheid gegarandeerd worden.
Tijdens de eerste twee levensjaren ontwikkelen de hersenen zich het snelst. DVDs, zoals Baby Einstein en
Brainy Baby, zouden kinderen slimmer maken. Er is echter zero wetenschappelijk bewijs dat kinderen
wanneer en waar dan ook, voordeel van die smart nonsens hebben. Eigenlijk is eerder het tegendeel
aangetoond. Het is een, hoe kan het anders, 7.8 miljard dollar per jaar business. Gebaseerd op de
onzekerheden van ouders.
Baby hersenen ontwikkelen zich het beste door direct contact met andere mensen zoals ouders broertjes en
zusjes, door met hun handen benen, mond bezig zijn. Zoals blokjes stapelen of iets in hun mond proberen te
stoppen. Creatief, probleem oplossend spel met een open einde is honderd maal beter dan het allerbeste
allerduurste educatieve computerspel.
Het meest essentiële voor een 0-2 jaar oud kind is de band en de intimiteit tussen moeder en kind. Vergeet
de rest. Hier wordt de basis gevormd voor zelfvertrouwen en het vermogen tot al het verdere leren later. Als
je dit vertrouwen, deze geborgenheid opoffert voor smart nonsens, dan heb je iets heel erg niet begrepen
van de ontwikkeling van kinderen.
Als kinderen computeren en video’s kijken wordt hun creativiteit gewoon minder gestimuleerd. Ook wordt
gesuggereerd dat een simpel stokje voor losers is, het moet eruit zien als de echte toverstaf van Harry
Potter. In feite wordt gesuggereerd dat hun eigen fantasie ontoereikend is. De tijd die 9 tot 12 jarigen
besteden aan creatief spel is de afgelopen 10 jaar 94% gedaald.
Creatief spel is de basis van leren, kritisch denken, problemen oplossen, inlevingsvermogen, het ervaren
van de eigen uniekheid, en het geeft zin aan het leven van kinderen.
We brengen een generatie kinderen groot die nooit hebben geleerd zichzelf te amuseren of zichzelf te
kalmeren. Ze hadden daar altijd een scherm voor nodig en dat is precies waar big money ze wil hebben. De
fundamentele boodschap die big money uitdraagt (dus dat je iets buiten jezelf nodig hebt om te kunnen
spelen) is beschadigend en tragisch. Ze hebben steeds meer nodig om in staat te zijn te kunnen spelen en
om gelukkig te kunnen zijn. We creëren een generatie van super consumeerders. In plaats van minder,
consumeren onze kinderen zelfs meer dan de baby boom generatie of generatie Y of X.
De resultaten van ‘kinderliefde’
Vergeleken met 13 jaar geleden krijgen nu vier keer zoveel jeugdigen de diagnose bipolar disorder. Wat
betreft Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), bijna een half miljoen kinderen in dit land [Amerika]
lijkt dit te hebben.
Artsen schrijven meer en meer anti depressive aan kinderen voor ( 8 miljoen per jaar).
Deze generatie kinderen is de dikste in de Amerikaanse geschiedenis. Zo?n 16% van alle kinderen en
teenagers is te zwaar, 4 keer zoveel als in de 60er jaren. Een van de meest verontrustende negatieve trends
in de kinder gezondheid, zijn de ziektes die verband houden met vetzucht. Vetzucht veroorzaakt door een
overmaat aan junkfood, TV kijken, chatten en computerspelletjes.
De levensverwachting van deze kinderen zal korter zijn dan die van hun ouders. Gedurende de laatste
20 jaar is het aantal kinder-diabetes gevallen verdubbeld, bij teenagers is het zelfs verdrievoudigd. Zelfs
kinderen van 6 à zeven jaar oud ontwikkelen diabetes type 2. Het type dat wordt veroorzaakt door te dik zijn.
Diabetes tast het gezichtsvermogen aan, de bloedsomloop, het hart, je komt er nooit meer vanaf. Dit gaat
een gigantisch probleem voor de gezondheidszorg worden. 1 op de 3 kinderen geboren in het jaar 2000 zal
diabetes krijgen.?
Ondanks alle meeslepende woorden over kinderen, behandelen we ze botweg als koopkrachtige
consumenten. Het maakt niet uit wat ze kopen, als ze maar kopen. Zelfs als ze er letterlijk dood aan gaan.
Onderzoekers beginnen door te krijgen dat er een samenhang is tussen advertenties en marketing en al
deze aandoeningen. Hoe meer een kind bloot staat aan TV en andere media hoe groter de kans is dat het
kind hoog scoort op de depressie en angst schaal.
Het smoesje van de reclamewereld is steevast dat de ouders de eindverantwoordelijken zijn. Het probleem
is dat ouders nauwelijks op kunnen boksen tegen de 15 miljard dollar industrie die dag en nacht bezig is met
het ondermijnen van het ouderlijke gezag [hersenspoelen].
Hoe kunnen ouders verantwoordelijkheid dragen als de kinderen op school, op de kinderopvang en overal
waar ze zich bevinden volgegoten worden met reclame.
Het wordt hoog tijd ons te bezinnen op de sociale consequenties die big money hier door onze strot aan het
persen is. Worden we echt met z?n allen zo gelukkig als ze ons suggereren?
Bron en video’s: http://zapruder.nl/portal/artikel/de_grote_kinderverslinder/rss
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Computervirus wist Australische salarissen
Uitgegeven: 27 november 2010
SYDNEY - Een computerstoring bij de grootste bank van Australië heeft het
betaalverkeer op het continent flink ontregeld.
© ThinkstockPinautomaten doen het niet en tot overmaat van ramp is een groot
aantal transacties gewist, waardoor bijvoorbeeld salarissen en andere betalingen
spoorloos verdwenen zijn.
Mogelijk kunnen vele mensen dit weekend niet bij hun geld.
Volgens de National Australia Bank (NAB) is een computervirus de oorzaak van het probleem. De bank
heeft haar excuses aangeboden en zet dit weekend alles in het werk om de immense storing op te lossen,
liet een woordvoerster van de bank weten.
© ANP - http://www.nu.nl/internet/2388681/computervirus-wist-australische-salarissen.html
Rusland plaatst tactische kernwapens bij NAVO landen Oost Europa
Amerikaanse senator inlichtingencomité: Russen niet te vertrouwen
Russische militaire oefening met korte-afstandsraketten.
Volgens Amerikaanse officials is Rusland volkomen in strijd met
eerdere gedane beloften sinds het afgelopen voorjaar begonnen met
het plaatsen van tactische kernwapens bij de grenzen van de Oost
Europese NAVO landen. In het Amerikaanse Congres vraagt men zich
nu bezorgd af of het Kremlin daadwerkelijk ernst maakt met de
afgesproken wapenreducties die een nieuw internationaal
wapenverdrag mogelijk moeten maken. In Oost Europa is in ieder
geval alarm geslagen.
Sinds 1991 maakten Rusland en de NAVO afspraken over het terugtrekken van tactische kernwapens langs
elkaars grenzen. Het gevolg hiervan is dat er zich nu veel minder (480) Amerikaanse tactische kernwapens
op Europees grondgebied bevinden dan voorheen (enkele duizenden). De VS is echter al langere tijd
bezorgd over het gebrek aan transparantie in Rusland, zodat niet gecontroleerd kan worden of Moskou zich
eveneens aan de gemaakte afspraken houdt. Militaire experts zijn ervan overtuigd dat Rusland nog steeds
een enorm arsenaal tactische kernwapens heeft die dat van de VS vele malen overtreft.
De verplaatsing van Russische tactische kernwapens naar de grens met de NAVO gaat gepaard met de
opstelling van anti-raketsystemen in de NAVO lidstaten die grenzen aan Rusland. Moskou ziet deze
systemen al langere tijd als een bedreiging, alhoewel het aantal afweerraketten bij een aanval hooguit
enkele procenten van het aantal Russische raketten zou kunnen neerhalen.
Ondanks de ogenschijnlijk verbeterde relaties tussen de politieke leiders van de VS en Rusland blijkt er dus
nog steeds een diep wantrouwen tussen beide supermachten te bestaan. Het Kremlin weigerde dan ook
commentaar te leveren op de Amerikaanse onthullingen. Kritische Republikeinen in de Senaat vinden
inmiddels dat Obama een fout heeft gemaakt door een nieuw START verdrag met Rusland te tekenen. Dit
verdrag voorziet in de reductie van het aantal strategische kernwapens van beide landen, maar laat de
tactische kernwapens -die kleiner zijn en gebruikt worden op het slagveld- buiten beschouwing.
De Oost Europese NAVO landen, die nog goed weten hoe zwaar het leven was onder het ijzeren Russische
juk, hebben de alarmbel geluid over de Russische kernwapens bij hun grenzen. Voor hen zijn deze wapens
een groter gevaar dan de lange afstands kernwapens die Moskou bezit. Tactische kernwapens zijn
makkelijker te verbergen en zijn volgens wapenexperts ook eenvoudiger te stelen.
'Natuurlijk zou iemand kunnen zeggen dat wij NAVO lid zijn en we ons daarom geen zorgen hoeven maken,'
verklaarde Audronius Azubalis, minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. 'Maar als je in de buurt
woont kun je maar beter extra voorzichtig zijn.' Hij voegde daar aan toe dat de Amerikanen maar weinig
informatie hebben over waar de Russische kernwapens zich nu precies bevinden.
Senator Christopher Bond (Montana), vice voorzitter van het Senaatcomité voor Inlichtingen, zei dat de
Russen niet vertrouwd kunnen worden dat ze hun beloften om hun wapens te reduceren zullen nakomen.
'We weten van rapporten van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de Russen onder alle eerdere
verdragen -Start, chemische wapens, biologische wapens, 'open skies'- bedrog hebben gepleegd.'
Sommige Westerse officials denken dat de Russen hun grote hoeveelheid tactische kernwapens als
compensatie zien voor hun verminderde conventionele capaciteiten en als een waarborg tegen Amerikaanse
anti-raketsystemen en China's groeiende militaire macht. De Russische ambassadeur bij de NAVO, Dmitry
Rogozin, herhaalde deze maand het standpunt van zijn regering dat Moskou pas zijn tactische kernwapens
achter de Oral terugtrekt als álle Amerikaanse kernwapens uit Europa zijn verdwenen.
Xander - Bron: Wall Street Journal
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WikiLeaks (4): 'Onthulling bankgeheimen kan wereldeconomie doen instorten'
'Ecosysteem van corruptie' internationale bankwezen zal blootgelegd worden
Wikileaks wil in 2011 documenten publiceren die bewijzen wat velen
al jaren denken, namelijk dat achter de keurige kostuums van het
internationale bankwezen een door-en-door corrupte wereld
schuilgaat.
Terwijl de reguliere media zich bij de verslaggeving over de door
WikiLeaks gepubliceerde geheime documenten vreemd genoeg
concentreert op minder belangrijke en vaak al bekende zaken (zoals
Amerikaanse kernwapens in Nederland), bestaat er tegelijkertijd een
groot risico dat een in het begin van 2011 geplande nieuwe serie
onthullingen over een 'mega lek' bij een belangrijke bank de werkelijke situatie bij een aanzienlijk aantal van
's wereld grootste banken aan het licht zal brengen, waardoor er net zoals in september 2008 opnieuw een
'Lehman' achtige paniekcrisis zal uitbreken.
Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, verklaarde tegenover het magazine Forbes: 'Er komt nog een
megalek ten aanzien van een bank aan... Het is niet zo veel als het materiaal over Irak, maar toch nog iets
van tien- of honderdduizenden documenten, al naar je gelang het bekijkt. Je zou dit lek het 'ecosysteem van
corruptie' kunnen noemen... Het gaat ook over alle reguliere besluitvorming waarbij de andere kant op wordt
gekeken en waardoor deze onethische praktijken worden gesteund. Er wordt geen toezicht gehouden. De
prioriteiten van de 'executives' (de hooggeplaatste bankmanagers en -directeuren) zijn gericht op het dienen
van hun eigenbelang.'
Hoewel Assange de bewuste bank niet bij name noemt kan geconcludeerd worden dat het waarschijnlijk één
van de huidige 10 grootste investeringsbanken is, en niet het in 2008 omgevallen Lehman of één van de
andere (deels) genationaliseerde of overgenomen banken. De belangrijkste kandidaten voor het komende
megalek zijn dan ook: JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, Citibank, HSBC, Bank of America, Deutsche
Bank, BNP Paribas en UBS, waarbij de eerste twee genoemde banken in het licht van de al gepubliceerde
onthullingen de meest waarschijnlijke kandidaten zijn.
Julian Assange licht nu al zwaar onder vuur en zou wel eens heel goed een stap te ver kunnen gaan met het
publiceren van informatie die het wereldwijde financiële armageddon zou kunnen veroorzaken. De
belangrijke wereldeconomieën balanceren toch al op het randje van de afgrond en zouden een dergelijke
klap niet meer kunnen opvangen. Geld voor nóg een ronde bailouts van banken is er niet meer. Bovendien
zou het megalek van dergelijke omvang kunnen zijn dat deze bailouts een veelvoud zouden moeten gaan
bedragen van de biljoenen die bij de eerste ronden werden uitgetrokken.
Daarnaast zullen de financiële markten niet gaan wachten op verklaringen maar onmiddellijk reageren om
het risico dat ontstaat door de onthullingen zo klein mogelijk te houden. Gezien de omvang van de
wereldwijde derivatenmarkt - zo'n $ 1400 biljoen, ruim 20x zo hoog als het totale BNP van de hele
wereldeconomie- zal er maar weinig voor nodig zijn om de gigantische off-balance sheet verliezen van
vrijwel alle grote internationale banken -die nog steeds angstvallig verborgen worden gehouden- aan het
licht te brengen. Dat zal een nooit eerder geziene ineenstorting teweeg brengen waar geen enkele bailout,
hoe hoog ook, tegenop gewassen zal zijn. (1)
JPMorgan wordt nu al op de korrel genomen door 'luis in de pels' Max Keiser, die een campagne is gestart 'Laat JPMorgan crashen en koop 1 ounce zilver'- om de bank te doen klappen. JPMorgan heeft namelijk
enorm veel short posities in goud en zilver, en als miljoenen mensen 1 ounce zilver kopen zal er volgens
Keiser een kettingreactie ontstaan die JPMorgan dermate grote verliezen zal toebrengen, dat de bank er
waarschijnlijk door zal instorten. (2)
Xander - (1) Market Oracle, (2) Market Oracle
Reactie
Geruchten gaan dat de bank in kwestie Banc of America is en dat Assange in bezit is van een 5GB harde
schijf van een bestuurder van deze bank. De Federal Reserve - Amerikaanse centrale bank - heeft in reactie
laten weten dat zevandaag, onder druk van het Congres, openbaar zal maken wie de ontvangers zijn van
het bedrag van $3,3 trillion!!!
Geruchten zijn niet alleen beperkt totBoA, maar gaan ook over de aanstaande neerwaartse bijstelling van de
kredietwaardigheid van Portugal door S&P.
Het ziet ernaar uit dat het proces van oprichting van de NWO, nu in een stroomversnelling is geraakt.
link 1: BoA
link 2: Fed
link 3: Portugal
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Op herhaling: Bekeerde moslimterrorist legt uit wat de Bijbel zegt over de islam
Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat wijst de
Bijbel overduidelijk de islam aan als de bron van de antichrist, de
Mahdi.
Het is al eens eerder ter sprake geweest maar omdat het in onze tijd
een steeds belangrijker vraagstuk aan het worden is plaats ik hierbij
een wat oudere lezing van de voormalige Palestijnse terrorist Walid
Shoebat, die zich jaren geleden bekeerde tot het christendom en
sindsdien in honderden Westerse kerken lezingen heeft gehouden
over wat de Bijbel zegt over de islam. Daarbij levert hij keihard bewijs
dat veel algemeen aanvaarde visies op de eindtijd -zoals dat 'het
Beest' de EU of het Vaticaan zou zijn- niet kunnen kloppen, en de Bijbel op talloze plaatsen overduidelijk
maar één ideologie aanwijst waar de antichrist in de eindtijd uit voort zal komen: de islam.
Walid Shoebat was ooit een fanatieke Palestijnse moslim en PLO-terrorist die daadwerkelijk aanslagen
pleegde en daarmee Joden heeft vermoord. Nadat hij de Bijbel begon te lezen ontdekte hij de reden waarom
de Joden en christenen in de islam zo gehaat worden en moeten worden onderworpen of uitgeroeid, en
bekeerde hij zich tot het christendom. Zijn Arabische achtergrond zorgde ervoor dat veel door Westerlingen
niet goed begrepen Bijbelteksten en profetieën voor hem glashelder waren, mede omdat de Bijbel zélf zich
grotendeels afspeelt in het Midden Oosten, alsmede ook de 'eindtijd' waar het Woord van God zeer
uitgebreid over schrijft.
Walid Shoebat vertelt het publiek dat hij er bij zijn eerste Bijbelstudies achter kwam dat alles omgedraaid is;
Gods gedachten over de wereld zijn tegenovergesteld aan de gedachten van de wereld over God. Hierdoor
vindt de wereld alles wat God in de Bijbel zegt heel erg vreemd, zoals een maagd die geboorte geeft aan
een kind, die Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Prins van Vrede genoemd zou
worden (Jes.9:5). Dat Hij de Verlosser van de mensheid zou zijn en aan het kruis stierf voor onze zonden
slaat volgens hen nergens op. Maar iedereen die gelooft dat God Zelf het lichaam van een mens aannam en
voor iedereen aan het kruis stierf zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.
Wat Shoebat opvalt dat in verreweg de meeste boeken alleen christenen op de korrel worden genomen,
zoals in het bekende boek 'God is niet groot' van Christopher Hitchens. 'Stel dat hij eens het lef zou hebben
een boek te schrijven met de titel 'Allah is niet groot'. Waarom wordt er nooit eens zo'n boek geschreven?
Waarom ben ik de enige die durft te zeggen 'Allah is niet groot'? En dan vertellen ze dat we eigenlijk
allemaal dezelfde God aanbidden en wij als christenen verdeeldheid zaaien door vol te blijven houden dat
alleen YHWH de enige ware God is. Dat is de logica van de wereld, maar die is tegenovergesteld aan die
van God.'
God en Allah zijn tegenovergesteld
'Als je zegt dat God en Allah niet dezelfde zijn dan zaai je niet alleen verdeeldheid maar ben je ook nog eens
islamofoob. Maar stel dat alle 'goden', -God, Allah, Boeddha, etc.- inderdaad één en dezelfde zijn, kan ik dan
naar een plek waar ze bijvoorbeeld Satan aanbidden en daar 'prijs YHWH' roepen? Ze zouden me eruit
gooien! Stel dat ik een poster meeneem naar Mecca met de tekst 'Allah, YHWH, Boeddha... we aanbidden
allemaal dezelfde God.' Overigens, vóórdat je Mecca binnenkomt zie je borden boven de snelweg 'Alleen
voor moslims'. Een smalle afslaande strook is verplicht voor alle niet-moslims. Als je met een poster met die
tekst erop tóch naar Mecca durft te rijden, hakken ze meteen je hoofd eraf.'
'We aanbidden dus NIET dezelfde God. Het is zelfs een totaal ándere God. Toen ik in de Bijbel ging lezen
kwam ik erachter dat jullie God volkomen tegengesteld is aan mijn god (Allah). Ik kwam erachter dat jullie
duivel mijn Allah is! Alleen de naam is anders, als een vermomming. Toen ging ik de verzen over de
antichrist bestuderen, en tjonge, wat was ik daar kapot van. Ik ontdekte namelijk dat mijn Mahdi, mijn
messias, de geest van Mohammed als hij terugkeert, jullie antichrist is. Toen ik in Daniël las dat de antichrist
zeven jaar vrede zal brengen, dacht ik hé, onze Mahdi staat in de Bijbel! Ook in de islam geloven we
namelijk dat de Mahdi in de laatste zeven jaar van deze wereld vrede zal brengen*1.'
'In Daniël verbreekt de antichrist halverwege deze zeven jaar het verbond met Israël. In de islam gaat het
precies zo! De Mahdi verbreekt het verbond met Israël omdat -volgens de hadith- de 'stenen en bomen
zullen roepen: kijk, er schuilt een Jood achter mij! Kom, gij moslim, dienaar van Allah, en onthoofd hem!'
Mohammed zei dat de dag des oordeels pas kan komen als de islamitische volken Israël hebben verslagen
in zowel Jeruzalem als de omringende landen.'
God houdt van Joden, Allah haat ze
'De Westerse christenen lezen zó snel door deze verzen heen dat ze allerlei zaken over het hoofd zien. 'En
ik zag de martelaren die onthoofd waren vanwege de Naam van Jezus'. Dat zal dus ook vervuld worden,
zoals alles! Hoe dan ook, ik kwam erachter dat ik aan de verkeerde kant stond. De God van de Bijbel houdt
namelijk van Joden. Allah haat Joden. Ik ontdekte dat de islamitische religie is ontstaan als een polemiek en
er slechts om één enkele reden is gekomen: de vernietiging van het concept dat God een Drie-éénheid is,
dat Jezus aan het kruis stierf en dat Israël Gods uitverkoren land en volk is.'
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'De hele Koran en Hadith gaan om dit concept. De Koran zegt dat God géén Zoon heeft. De Drie-éénheid is
in de islam een anathema, een strenge vervloeking, net zoals in de Bijbel het lasteren van de heilige Geest
dat is. De heilige geest van de islam is de engel die Mohammed bezocht en die zichzelf Gabriël en ook
heilige geest en dus in feite God noemde, omdat de heilige Geest onderdeel is van de Drie-éénheid en dus
God is. Een andere engel nam Mohammed mee naar de hemel, waar hij zowel de andere engelen als de
Bijbelse aartsvaders ontmoette. Waarom was dat nodig? Omdat ze hem wilden laten vervullen wat alleen
Jezus deed, namelijk afdalen uit de hemel en er weer naar opvaren.'
De Bijbel voorzegt de komst van de Mahdi
'De meeste Amerikanen lezen in de Bijbel de vijf 'ik-ken': 'IK zal als God zijn, IK zal opstijgen naar de hemel,
IK zal... etcetera. Dat zijn precies dezelfde dingen die de antichrist zegt. Als Westerse christenen Jesaja 14
lezen zeggen ze dat dit gedeelte over de trots van de duivel gaat, maar ze lezen deze verzen niet in hun
context. Vers 12: 'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads...' In het Hebreeuws
is dit een daadwerkelijke naam voor een persoon en staat er in werkelijkheid 'hilal', dat -ook in het Arabisch
en Aramees- 'maansikkel' betekent. Zijn bijnaam is dus 'maansikkel' (vertaald met zoon des dageraads).'
'Dan komen we aan bij de vijf 'ik-ken'. Deze persoon roept uit in vers 13: 'Ik zal ten hemel opstijgen, boven
de sterren Gods mijn troon oprichten...' Allegorisch gesproken zijn deze sterren engelen. '... en zetelen op de
berg der samenkomst ver in het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de
Allerhoogste gelijkstellen.' En kijk dan eens naar vers 16. Als dit echt Lucifer is in zijn vorm als rebelse engel
in de hemel, leg dan eens uit waarom er staat, nadat hij gevangen is genomen en in het dodenrijk is
neergeworpen: 'Wie u zien, beschouwen u, letten op u, en zeggen; Is dit de man, die de aarde deed
sidderen, die koninkrijken deed beven?' Het gaat hier dus NIET over de rebelse duivel, maar over de
antichrist!'
'Als je als moslim deze teksten leest is dat veel schokkender dan als jullie Westerlingen dat doen. Kijk, ik
kom zelf uit die andere wereld! Ik voel me daarom als iemand die jullie moet vertellen dat jullie dit
tekstgedeelte niet begrijpen, omdat dit over 'ons' gaat. Dus open jullie oren. Er staat 'de man'. Het gaat dus
over de antichrist. Als moslim geloof je dat de komst van de Mahdi en de vernietiging van alle Joden
betrekking heeft op de terugkomst van (de geest van) Mohammed. Dat is dus één en dezelfde persoon. Veel
Westerlingen denken bij de Mahdi aan Ahmadinejad, die in de VN sprak over de komst van de Mahdi. Het is
dus géén theorie meer! Ze praten er al openlijk over.'
'Ieder Soenitische en Shi'itische moslim in de wereld gelooft in de komst van de Mahdi. Hun geloof daarin is
net zo sterk als het geloof van christenen in de terugkomst van Jezus Christus. Maar hoeveel christenen zijn
er niet die niet meer geloven dat Hij letterlijk zal terugkomen? Maar álle moslims geloven in de komst van de
Mahdi. Ik was ooit te gast in een kerk waar na afloop van de dienst een Rabbi en een priester gezamelijk
met elkaar spraken en het erover hadden hoe fijn dat toch is. Toen sprak ik een Arabische bediende in zijn
eigen taal hier over aan -overigens, hoofdregel 1 is dat je van Arabieren de waarheid alléén in hun eigen taal
te horen krijgt, nooit in het Engels! Dus ik vroeg hem in het Arabisch wat hij ervan vond dat de islam leert dat
de profeet Mohammed zal komen en de Joden hun hoofden zal afhakken, ecetera. Weet je wat hij
antwoordde? 'Ja dat klopt. Wij zullen de hoofden van de Joden afhakken, maar we moeten op de komst van
Mahdi wachten'.'
'Hij zei dus in feite: geniet van de kerkdiensten hier en alle snacks achteraf - jullie staan namelijk NOG niet
op het menu!'
Gematigde islam bestaat niet
'Ik zat onlangs samen met een ex-CIA'er in een sprekersplatform, en wat me opviel is dat iedereen altijd
maar op zoek is naar de 'gematigde moslim'. Ik zou er een heel boek over kunnen schrijven 'Op zoek naar
de gematigde moslim'. Ik heb talloze gesprekken gehad met 'gematigde moslims'... Maar dat is leugen
nummer één: dat er zoiets als een 'gematigde islam' bestaat. Dat is niet zo! Die ex-CIA'er kwam met
Khabeni op de proppen, volgens hem een 'zeer gematigde moslim'. Toen zei ik hem dat ik hem wel wat zou
opsturen van wat Khabeni geschreven heeft, zoals een boek over de islamitische eschatologie, waarin hij
schrijft over de komst van de Mahdi en Armageddon. Maar in Amerika bekritiseert hij de terroristen omdat hij
weet dat ze moeten wachten totdat de Mahdi komt.'
'Ik vertel jullie daarom: zodra de Mahdi komt, zijn al jullie zogenaamd 'gematigde' moslims ineens niet
gematigd meer. Veel geluk dus! Willen jullie je écht achter hen scharen? Is dat écht jullie hoop, de
'gematigde' islam? Er bestáát helemaal geen gematigde islam! Maar waarom wordt er dan zoveel over
gepraat? Daarvoor moet je naar de Bijbel kijken. Ik ben overigens totaal niet geïnteresseerd in islam- en
moslim 'bashing'. Ik wil alleen laten zien wat de Bijbel zegt over de islam, omdat niemand daar over praat.
Daar zijn zelfs nog helemaal geen boeken over geschreven (inmiddels wel - X.), noch hoe we moeten
omgaan met dit concept van de Mahdi en de antichrist en hoe we vanuit Bijbels perspectief tegen moslims
moeten getuigen.'
De Mahdi is de antichrist
'Wij bekeerde moslims zien dat jullie antichrist onze Mahdi is. De wereld houdt echter vol dat islam een
vreedzame religie is, dat islam 'vrede' betekent. President Bush zei zelfs dat we dezelfde God aanbidden. Ik
was verbijsterd! Ik aanbid helemaal niet dezelfde God, want waarom had ik anders de islam moeten
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verlaten? Maar ik zal jullie zeggen hoe Amerika ogenblikkelijk vrede kan sluiten met de islam, een voorstel
dat 100% zeker zal werken en dat precies hetzelfde vredesvoorstel is van Osama bin Laden, Ahmadinejad
en iedere moslimgeestelijke op deze wereld. Het enige wat jullie openlijk hoeven te zeggen is: 'Er is geen
god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.' Dan heb je ogenblikkelijk vrede. Hoeveel van jullie willen dit
zeggen?'
Als uit de zaal van alle kanten 'nee' te horen is, vraagt Shoebat: 'Waarom zijn jullie zo tegen vrede? Willen
jullie oorlogen, alleen maar omdat jullie iets niet willen zeggen?! Wat onverdraagzaam van jullie! Stelletje
onverdraagzamen!' Gelach in de zaal. 'En denken jullie,' vervolgt Shoebat, 'dat als deze zaal gevuld zou zijn
met al die antichristelijke schrijvers, zij wél hun hand zouden opsteken en dit zouden willen zeggen?
Natuurlijk niet! En waarom niet? Omdat wij geloven in de vrijheid van meningsuiting, dat je mag zeggen wat
je wilt!'
'Dus ben ik dat etiketje 'onverdraagzaam' gaan accepteren als een eretitel. Ik ben inderdaad een christelijke
fundamentalistische islamofobische kaffir (ongelovige), een onverdraagzame en een xenofoob!' Applaus.
'Maar jullie zijn dat ook! Het maakt niet uit of je christen bent of niet. Wil je vrede met de islam? Steek slechts
je hand omhoog en zeg dat er geen god is buiten Allah en dat Mohammed zijn profeet is.'
Géén zoetsappige Jezus, maar een strijder
'Toen ik net bekeerd was en kerkdiensten begon te bezoeken, begon ik vragen te stellen over jullie liederen
over bijvoorbeeld de terugkomst van Jezus op de wolken. Kijk, met mijn achtergrond lees ik de Bijbel op een
andere manier dan jullie. Ik vraag bijvoorbeeld: weten jullie ook wat Jezus komt doen als Hij op de wolken
verschijnt? En dan krijg ik altijd van die algemene antwoorden zoals 'om te oordelen'. Maar het staat duidelijk
te lezen in Jesaja 19: 'Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte...' Waarom is dit
belangrijk? Omdat ik het niet persé heb over een oorlog met een moslimstaat vóórdat Jezus komt. Ik heb het
over een oorlog waar Jezus ZELF aan zal deelnemen; een oorlog met Egypte, een specifiek land dus. Met
andere woorden: als Jezus Christus terugkomt op Aarde zal hij het gevecht aangaan met de Egyptenaren.
Waarom? Omdat ze opstonden tegen Israël.'
'Dus nogmaals: als Christus terugkeert op de wolken komt Hij om te vechten, en wel tegen een moslimland!
Kunnen jullie je voorstellen wat dit met me deed toen ik dit als moslim las? Maar iedere keer als ik met
Amerikanen over Jezus spreek dan hebben ze het over Hem alsof Hij een teddybeer is. 'Hij houdt zóóóóveel
van je', en zo, altijd dat zoetsappige gepraat. Maar toen ik dit in de Bijbel las besefte ik dat Jezus geen
teddybeer is, maar eerder een grizzly beer! En dat ik het beslist niet tegen Hem op zou willen nemen.
Trouwens, dit is beslist geen incident. Weten jullie dat op ieder moment dat Jezus in de Bijbel direct na Zijn
terugkeer genoemd wordt Hij tegen een moslimland vecht?'
De EU is NIET de antichrist
'Het probleem was dat ik dit moest duidelijk maken aan Westerlingen die een totaal andere gedachtengang
hadden. Ik moest hen laten zien dat Jezus bij Zijn terugkeer NIET tegen een Italiaan (refererend naar de
paus) vecht, maar tegen moslims. Maar iedere keer als ik dit vertelde ging de deur voor me dicht. Men wilde
het niet horen omdat ze niet in verwarring wilden raken, omdat hun vele boeken iets anders vertellen. Het
eerste waar Christenen bij 'profetie' aan denken is namelijk het Bijbelboek Openbaring. Maar waarom willen
jullie altijd bij het laatste boek beginnen? Dat is onlogisch. Hoe moet je al die allegorische beschrijvingen
begrijpen als je niet naar de letterlijke omschrijvingen hebt gekeken? Er staan enorme hoeveelheden
letterlijke profetieën in de Bijbel die slaan op waar Openbaring over gaat.'
'Maar jullie beginnen in Openbaring. Een vrouw op een Beest, zeven bergen (vertaald met 'heuvelen')... hm,
laten we eens kijken. Hé, Rome heeft zeven bergen! Dus plotseling gaat het oordeel over Rome (het
Vaticaan). Ik weet dat jullie zo denken. En de EU was dan de antichrist, weten jullie nog? Toen het 10e land,
Griekenland zich aansloot, dachten velen dat het rijk van de antichrist was gekomen. Hele boeken werden
erover geschreven. Maar toen sloten er zich steeds meer landen bij de EU aan, het werden er 12, 15, 22,
etcetera. Het standbeeld uit Daniël 2 heeft inmiddels meer dan 20 tenen gekregen, en dan nog maar aan
één been, omdat al die landen afkomstig zijn uit het voormalige West Romeinse Rijk en niet uit het Oost
Romeinse Rijk. Wat een rare voet is dat!'
'Als het niet klopt, moet het afgewezen worden. Maar nee, de antichrist moet volgens velen nog steeds uit de
EU komen, punt uit. En als het niet klopt gaan jullie terug naar jullie schema's en proberen het op de één of
andere manier in jullie theorie te passen. Misschien is het wel de G8?'
Rome is NIET de antichrist
'Jullie denken dat de paus in Rome guillotines zal laten opzetten en christenen zal laten onthoofden, terwijl
de mensen die dit écht doen, nu al, de moslims, ermee weg komen omdat de islam zogenaamd een
'vreedzame' religie is! Maar laat me jullie vertellen dat ik op dit podium dag in dag uit tegen de paus tekeer
zou kunnen gaan, en dat er dan nog helemaal niets met mij zou gebeuren. Katholieken komen mij écht niet
vermoorden omdat ik kritiek heb op de paus. En de EU gaat jullie écht niet terechtstellen omdat jullie denken
dat ze de antichrist zijn. Ze denken alleen maar dat jullie gestoord zijn, meer niet.'
'Maar als je het over de échte antichrist hebt, dán pas riskeer je je leven. Als een christen vindt je het niet
prettig om over de échte antichrist te praten! Dát is de échte antichrist. Maar jullie hele christelijke leven volgt
het patroon van 'Jezus, zegen me nu!' Ik weet hoe jullie Westerlingen denken. Jullie hele concept van Jezus
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is dat Hij jullie overvloedig zal zegenen, nu en hier op deze Aarde. Als dit niet klopt, waarom zit de kerk van
Joel Osteen (één van de bekendste predikers van het voorspoedsevangelie) dan bomvol? Het is de grootste
kerk van Amerika! Het gaat alleen maar over de positieve/negatieve boodschap, terwijl die twee woorden in
de hele Bijbel nergens te vinden zijn.'
'Hele doctrines zijn er rondom gebouwd, maar ze negeren de Bijbel die zegt dat er vóór de komst van
Christus éérst een grote afval zal komen. Kijk om je heen, we zitten midden in die afval! Jezus zei: ik stuur
jullie als schapen tussen de wolven. Wat houdt dat dan in? Niets? Hij zendt jullie als schapen tussen de
wolven. Dus als jullie geen wolven hebben in jullie leven... misschien zijn jullie dan wel geen schapen.
Waarom lachen jullie nu? Dit is geen grapje! Als jullie geen schapen zijn, sluit je dan maar aan bij degenen
die zeggen dat God en Allah dezelfde zijn! Het is namelijk niet makkelijk om een schaap te zijn.'
Antichrist zal geen acht slaan op wat vrouwen willen
'Jezus zei ook: wees wijs als een slang en onschuldig als duiven. Wel, ik weet alles over de wijsheid van
slangen, want ik heb dat leven zelf geleefd. Ik heb gezien hoe mijn vader mijn moeder behandelde. Ik heb
gezien hoe de islam met vrouwen omgaat. Er staat tenslotte dat de antichrist het verlangen van vrouwen niet
zal begeren. Nee, er staat niet dat hij niet van vrouwen houdt en homoseksueel zou zijn. Wat een vreemd
concept! Er staat letterlijk: hij zal de begeerte van vrouwen niet eren. Vrouwen, wat begeren jullie? Wat het
ook is, wat jullie ook begeren: hij eert het niet, omdat hij totaal niets om vrouwen geeft. Kan het duidelijker?
Waarom kan de tekst niet gewoon zeggen wat er staat, in plaats van dat jullie er zaken aan gaan
toevoegen?'
Islam is als religie vermomde sharia wetgeving
'Er staat ook dat hij de tijden en wetten zal proberen te veranderen. Wat is de islam? Een religie? Nee! De
islam vermomt zichzelf als religie, maar de islam is in werkelijkheid de sharia wetgeving. Kijk het maar na: de
sharia wet moet over de hele wereld worden ingevoerd. Sommigen werpen dan tegen: maar de antichrist zal
toch een atheïst zijn? Nee! Fout! Daniël 11 is heel duidelijk over wie de antichrist is. Daar wordt het héle
concept van de islam in slechts twee verzen weergegeven (vers 37 en 38). Alles! Verbazingwekkend
gewoon.
'Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling (lett: begeerte) der vrouwen noch op
enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god
der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en
edelgesteenten en kostbaarheden.'
'In vers 38 staat dat hij de god der vestingen -letterlijk 'forten'- zal vereren. De god van oorlog dus. Wie eert
de god van oorlog? Wat betekent jihad eigenlijk? Oorlog, ter ere van Allah! Amerikanen, welkom bij de jihad,
welkom bij hudna. Hudna is een islamitisch vredesverdrag dat aan niet-moslims wordt aangeboden. Hudna
wordt in de islam overigens niet eens een vredesverdrag genoemd, maar een 'staakt-het-vuren'. In de islam
bestaat er helemaal niet zoiets als een vredesverdrag. De islam verbiedt het zelfs om een vredesverdrag
met niet-moslims te sluiten. Waarom? Omdat het concept van de islam over de hele wereld verspreid moet
worden, met de kracht van het zwaard, zodat Allah zal zegevieren over alle goden, maar vooral over YHWH,
vooral over de God van de christenen en de God van de Joden.'
Islam kwam om Drie-éénheid te ontkennen
'De God van de christenen, de Drie-éénheid, is het meest godslasterlijke in de islam. De Drie-éénheid is
echter het meest heilige concept van de Bijbel. God vergeeft alles, behalve het lasteren van de heilige
Geest. Als je de heilige Geest niet als God erkent ga je niet naar de hemel, zo simpel ligt het. God IS de
heilige Geest, niet de engel die bij Mohammed kwam en beweerde dat hij de heilige Geest was. Dát is
godslastering! 1 Johannes 2:22: 'Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de
Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.' Islam is er maar om één reden
gekomen: dit te ontkennen, de Drie-éénheid te ontkennen.'
'Dus de Drie-éénheid is héél belangrijk. God bezocht de mensheid door de Zoon, en Hij geeft je de heilige
Geest zodat Hij in je woont en je leidt tot de waarheid. De enige manier om de waarheid te leren kennen is
door de heilige Geest. Als je de God van Abraham, Izaäk en Jacob vraagt om de waarheid, zal Hij je die
geven. Als je Hem zoekt met heel je hart en verstand zal Hij zich aan je bekend maken.'
De god van zijn voorvaderen en het vredesverdrag met de Joden
'Goed, terug naar vers 37. Er staat dat hij de god van zijn vaderen niet zal eren. Zijn vaderen, hiermee
worden zijn voorvaderen bedoeld. Mohammed ontkende de goden van zijn voorvaderen en kwam met één
nieuwe god. Veel Amerikanen denken dat de antichrist een Jood zal zijn. Laat me één vers uit de Bijbel zien
waar dit staat, zeg ik dan. Dan erkennen ze dat zo'n vers niet bestaat. Vervolgens vraag ik om indirect bewijs
dat dit zo zou zijn. En dan komen ze met de tekst 'hij zal de god van zijn vaderen niet eren'. Het is één
enkele god zeggen ze dan, en alleen Joden aanbidden een enkele God, dus moet het wel een Jood zijn.
Maar sorry, ook de moslims aanbidden één enkele god, en die god is een god van forten (vestigingen), een
god van oorlog. Joden eren geen God van oorlog.'
'Dan komen ze met het argument dat de Joden alleen maar met een Jood een vredesverdrag zullen sluiten
omdat ze niemand anders vertrouwen, en dat de antichrist daarom een Jood moet zijn. Ja, ik weet hoe jullie
denken, ik ga al heel lang met jullie om en wordt er gek van! Hé, de Joden sloten zelfs een vredesverdrag
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met nota bene Yasser Arafat! En hij eert één enkele god en dat is de god van oorlog. Als ze al met hém een
verdrag sloten (Oslo akkoorden), waarom dan niet met een (niet-Joodse) antichrist? Onzin dus! Ik heb geen
idee waar jullie al die argumenten vandaan halen, maar ze slaan dus helemaal nergens op.'
Leger van 200 miljoen moslims
'En geef me eens één Bijbelvers waarin staat dat de antichrist uit Europa zal komen, of één vers waarin God
oorlog voert met een niet-moslimland. Eén vers maar. Laat me de verzen maar zien waarin staat dat de
antichrist uit Europa zal komen. Ze bestaan niet. Ja, ik hoor naast kreten zoals 'Rome' en 'zeven heuvelen'
ook het 'leger van 200 miljoen, dus China'. Kom op Walid, China staat in de Bijbel! Er staat toch dat er een
leger van 200 miljoen uit China zal komen? Maar waarom is het in het Westen zo dat er woorden aan de
tekst worden toegevoegd, die er helemaal nooit hebben ingestaan? China staat er nergens in, waarom
hebben jullie dat er dan wél ingebracht?'
'Als je de Bijbel bestudeerd vanuit een Oosterse gedachtengang moet je als eerste met de exacte teksten en
exacte quotes komen. Wat jullie in het Westen hebben gedaan is al het indirecte bewijs (voor jullie
theorieën) nemen en daar het meeste gewicht aan geven. Zoals dat leger van 200 miljoen man. 'O dat moet
China zijn, alleen dat land kan zoveel mensen op de been brengen.' Hoe komen jullie toch bij zo'n conclusie
zonder enige bewijs te hebben? Ten eerste: er staat koningen van het Oosten. Niet één, maar vele. China is
er maar één. Koningen staan voor landen, dus het zullen meerdere landen zijn, niet slechts één. Er staat dat
ze van ten oosten van de rivier de Eufraat (in Irak) zullen komen, en dat ze uit vele landen komen... En raad
eens? Alle landen daar zijn islamitisch! Irak, Iran -trouwens, daar zijn we nu al in oorlog mee, dus waarom
wachten op de EU?-, Pakistan, Afghanistan, Indonesië.. die kunnen makkelijk 500 miljoen man op de been
brengen!'
Jezus zal bij Zijn komst de Arabische wereld vernietigen
'Probeer dat maar eens te weerleggen. Ik heb alle bewijs dat mijn theorie klopt, want je ziet het nu al voor je
ogen gebeuren! Ahmadinejad bad in de VN om de komst van de Mahdi, de 'perfekte mens'. Is dat niet de
antichrist? En dan ál die verzen waarin Jezus oorlog voert? In Habakuk 3 komt God, Christus Zelf, om tegen
Midian (vs. 7) te vechten, nadat Hij eerst in Teman (vs.3) is geweest, het huidige Saudi Arabië. Dus Christus
Zelf zal oorlog voeren tegen Saudi Arabië. Kennen jullie de tekst uit Jesaja 63? 'Wie is het, die van Edom
komt, in helrode klederen..?' Is dat van druivensap? Nee, er staat dat dit van bloed zal zijn! (vs. 3). Waarom
bloed? Wel, Hij zal naar Saudi Arabië gaan om daar flink huis te houden. Er staat dus dat Hij
hoogstpersoonlijk de Arabische wereld zal vernietigen.'
'Waarom hebben jullie Westerlingen het woord 'Edom' in 'Rome' veranderd? Wat heeft jullie dat recht
gegeven? Nou, zeggen jullie dan, wij hebben dat recht omdat wij aannemen dat de zeven heuvelen*2 uit
Openbaring slaan op Rome. Jullie zeggen dus dat op grond van één interpretatie van een allegorie alle
letterlijke profetieën het fout moeten hebben! Hoe kan dit ooit kloppen? Hoe durven jullie één allegorie
letterlijk te verklaren en ál die letterlijke profetieën waarin Christus oorlog voert tegen deze landen te
negeren? Jesaja 63, Zijn kleren zullen onder het bloed zitten! Psalm 83, Hij zal ze oordelen! Joël 3, 'Ik zal
alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden
ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn
land verdeelden.' De verdeling van Israël (door de oprichting van een Palestijnse staat) zal Gods oordelen
teweeg brengen.'
'Lees in Joël 3, daar heeft Hij het tegen Tyrus (Libanon) en Gaza. Libanon, het spijt me voor jullie, maar jullie
zijn verdoemd. Hij zal namelijk oorlog voeren tegen Tyrus, tegen Libanon. En Gaza, dat was ook tegen mij
gericht, want ik kom zelf uit de Palestijnse gebieden. God zegt tegen al die landen, tegen Tyrus, Sidon,
Filistea, Gaza, dus ook Hamas en Hezbollah: wie zijn jullie om met Mijn land te twisten? En dat alles is nú
aan het gebeuren! Als Hij over de volken zal oordelen zal hij Hamas en Hezbollah beslist niet vergeten. Mijn
vrienden, jullie leven in een tijd waar Mozes alleen maar van had kunnen dromen. God bracht Israël uit
Egypte, maar de profeet Jeremia zei dat er een dag zou komen dat de mensen niet langer zouden zeggen
dat God de zijnen uit Egypte heeft gehaald, maar bijeen heeft vergaderd uit alle landen van de wereld
waarheen de Joden werden verstrooid. Dat is gebeurd, recht voor jullie ogen!'
'De Bijbel is niet zomaar een boek met verhalen. Vergeet dat maar. Toen ik als moslim de Bijbel begon te
lezen las ik een Boek over de lotsbestemming van de hele mensheid. De hele toekomst staat erin
beschreven. Wat een verbazingwekkend Boek.'
*1 In Daniël staat beschreven hoe de antichrist door (gebruik te maken van het begrip) 'vrede' velen zal
vernietigen.
*2 Letterlijk staat er 'zeven vestigingen' of 'forten' (foutief vertaald met 'heuvelen'). Mecca heeft 7 moskeeën
van Mohammed die als 'forten' werden gebruikt bij de verdediging van de religie van de profeet.
Xander
YouTube (deel 1/7)
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Is WikiLeaks een dekmantel voor de CIA of de Mossad?
Bron: blogs.telegraph.co.uk
WikiLeaks is volgens elk persbureau, krant en tv-station over de hele wereld een
enorme complicatie en een ramp voor de Verenigde Staten.
Je zal je dus verbazen om te horen dat WikiLeaks in feite een VS
dekmantelorganisatie, of op zijn minst een Mossad operatie is. Het is bedoeld om
de vrede in het Midden-Oosten te ondermijnen en de regioleiders in diskrediet te
brengen en Iran in het bijzonder. Dat althans was de mening van een Iraanse
analist die door Al-Jazeera geïnterviewd werd. De WikiLeaks onthullingen dienen te worden gezien, zei hij,
in het licht van de strijd om de macht tussen de Republikeinse en Democratische ?fracties? in het
Amerikaanse staatsbestel. Een bizarre en onzinnige complottheorie natuurlijk.
Behalve.
Wel, ik geloof niet in de complottheorie. Maar een ding is zeker, de lekken reflecteren veel slechter op de
Midden-Oosten regimes, inclusief van maar niet alleen Iran, dan op de Verenigde Staten.
Afgezien van het "Bomb bomb bomb Iran" spul, wat voor uitleg zal president Ali Abdullah Saleh van Jemen
aan zijn volk geven nu hij duidelijk ontmaskerd is om de VS op zijn verzoek te laten liegen (niet dat het niet
algemeen bekend was)?
Zoals ik zojuist al zei in een online commentaar, de onthullingen die gebaseerd zijn op diplomatieke
telegrammen tonen zeer duidelijk de onderliggende gedachte van het Amerikaanse overheidsbeleid,
inclusief de beweegredenen die gewoonlijk niet openbaar gemaakt kunnen worden uit angst voor het
beledigen van bondgenoten of het onthullen van geheimen. Hun partijdigheid zou betwist kunnen worden
maar niet de samenhang. Uiteindelijk legden ze de bewijslast bij de Midden-Oosten landen om zichzelf te
verklaren. De telegrammen zijn de eigen uitleg van Amerika. Noch met Iran noch met veel van zijn Arabische
vrienden en vijanden lijkt veel rekening gehouden te zijn.
Nu wel, geen wonder dat Iran denkt dat het een complot is, ik vraag me af of andere landen daarmee
instemmen. Het zou me niet verbazen.
Door Richard Spencer

Stof in tandpasta schaadt brein ongeboren baby
Bron: (c) www.hln.be
Een chemische stof in tandpasta en zeep, triclosan genaamd, werd
door onderzoekers in verband gebracht met schade aan de hersenen
van ongeboren foetussen.
Geen zuurstof
Wetenschappers vrezen dat zwangere vrouwen die blootgesteld
worden aan hoge concentraties van triclosan het leven van hun baby
riskeren. Tests bij schapen tonen namelijk aan dat dit de werking van
een enzym verstoort dat zorgt voor de circulatie van oestrogeen in de baarmoeder. Dit hormoon helpt om de
belangrijkste ader open te houden die zuurstofrijk bloed naar de foetus transporteert. Als het niveau hiervan
te laag is, vernauwt de ader en is de toevoer van zuurstof laag. Hierdoor kunnen de hersenen van de foetus
zich niet volledig ontwikkelen. De wetenschappers vragen daarom dringend om meer onderzoek naar de
gevaren van triclosan voor ongeboren baby's. Professor Margaret James: "We weten dat deze stof een
probleem vormt, maar we weten niet hoe groot het gevaar is."
Gebruik
Triclosan is een krachtige antibacteriële stof die bijna 50 jaar geleden ontwikkeld werd. Het wordt gebruikt in
tandpasta, deodorant, zeep, antibacteriële snijplanken en soms zelfs speelgoed. In Europa zeggen de
richtlijnen dat het gebruik van deze stof veilig is, maar wel enkel in kleine hoeveelheden. Daarom mag een
product maximum 0,3 procent triclosan bevatten. Farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline stopte met het
gebruik ervan in de tandpasta's Aquafresh en Sensodyne, maar je vindt het wel nog in merken als Colgate
Total. Lobyist Elizabeth Salter-Green raadt zwangere vrouwen aan triclosan te vermijden. "Als je op de
ingrediëntenlijst deze stof ziet staan, gebruik je dit product beter niet. Het is ook niet nodig elke keer
antibacteriële zeep gebruiken wanneer we onze handen wassen. De resultaten verbazen me niet, we
waarschuwen al lang voor deze stof." Woordvoerder van de Britse organisatie 'Cosmetics, Toiletry and
Perfumery Association' zegt dat de studie bij schapen niet betekent dat dezelfde effecten bij mensen
merkbaar zouden zijn.
Op de volgende site staan 20 artikeltjes waar over de gevaren van triclosan gesproken wordt:
http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/newscience/triclosan-in-wastewater-kills-bacteria-reducesalgal-photosynthesis/
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"Rusland is een corrupte kleptocratie en vormt o.l.v. Poetin feitelijk een maffiastaat"
Geplaatst op: donderdag 2 december 2010 door: Gerard Driehuis
Rusland is een corrupte kleptocratie en vormt o.l.v. Poetin feitelijk een
maffiastaat. Wapenhandel, witwassen, persoonlijke verrijking, vrijhaven
van gangster, chantage, corruptie, koffers vol geld en rekeningen op
Cyprus. De Amerikaanse diplomaten schetsen een tamelijk onthutsend
beeld van Putins Rusland. Terwijl de Nederlandse dagbladen vooral bezig
zijn met de ethiek van Wikileaks gaan de Guardian en anderen door met
het publiceren van de inhoud. Gisteren kwamen weer 200 nieuwe 'cables'
beschikbaar (nu 500 van de 250.000)
Volgens de diplomaten gaat er in Rusland per jaar voor 300 miljard aan
steekpenningen om en is het lastig om een scherpe lijn te trekken tussen overheid en georganiseerde
misdaad.
Een paar pareltjes:
- Spionnen gebruiken de maffia voor hun activiteiten.
- De wet (politie, rechtbank) staat feitelijk ten dienste van de criminele organisaties
- Omkoping is een soort parallel belastingsysteem
- Er zijn sterke banden tussen de Russische en Spaanse misdaad.
- Putin heeft veel verdiend aan zijn baan en heeft dat op buitenlandse banken gezet.
Bron: Guardian

Geheim noodplan Duitsland
Niet alleen in Duitsland bestaan plannen om tegen de achtergrond van de
zich uitbreidende EU-schuldencrisis en het mogelijke wegvallen van een land
uit de eurozone tijdelijk bankloketten te sluiten en alle geldautomaten te
blokkeren.
De Europese Unie heeft de grootste media zojuist verzocht om er op dit
moment zo mogelijk niet over te berichten, dat er miljarden euro’s van
rekeningen bij Ierse banken worden gehaald. In het kleine Ierland, dat slechts 4,5 miljoen inwoners telt, is
een run op de rekeningen al lang begonnen. En nauwelijks iemand bericht hier over, omdat er anders via
Ierland wel eens een uitgestrekte brand zou kunnen ontstaan. Bij de Ierse AngloIrish Bank hebben de
klanten al 13 miljard euro van hun rekeningen gehaald. En bij de Bank of Ireland hebben alleen al de
zakelijke klanten de afgelopen dagen meer dan 10 miljard euro van hun rekeningen gehaald.
Als ook de Duitse spaarders in verband met de terugkeer van de eurocrisis en de financiële crisis het
vertrouwen in Duitse banken verliezen, steeds meer mensen hun geld van hun rekeningen zouden halen en
thuis zouden bewaren, dan zou dat nauwelijks te beschrijven gevolgen niet alleen voor de Bondsrepubliek
hebben. Want het door de Duitse spaarders ingelegde geld ligt immers in werkelijkheid niet in een kluis,
maar zweeft virtueel in de meest verschillende beleggingsvormen rondom de wereld. Voor het geval van het
uiteenvallen van de eurozone moet de regering er dus voor zorgen, dat de burgers niet massaal hun geld
van hun rekeningen halen – want het gevolg zou een niet meer te beheersen catastrofe zijn.
De Duitse regering heeft het geheime noodplan voor de mogelijke verscherping van de eurocrisis nu weer
herzien. De details kregen we uit kringen rondom de regering. Op het ministerie van binnenlandse zaken
liggen nieuwe uitvoeringsplannen klaar. Volgens deze plannen moeten de kredietinstellingen bij een
mogelijke instorting van de euro of het wegvallen van een land uit de eurozone tijdelijk de bankloketten
sluiten en de geldautomaten blokkeren. Ook worden dan de beurzen gesloten, de vrije informatieuitwisseling via het internet zou tijdelijk worden uitgeschakeld om bijvoorbeeld »Flash-Mob«-acties (via het
internet georganiseerde doelbewuste oplopen van mensen) moeilijker te maken. Het ministerie van
binnenlandse zaken bevestigde de plannen, maar ging niet in op de details. Men zou Argentijnse toestanden
zoals de gewelddadige bestorming van banken in het jaar 2002 of massale paniek willen vermijden, werd er
tijdens een inofficieel gesprek gezegd. De principes van de uitvoeringsplannen zouden al zijn vastgelegd in
het begin van de financiële en economische crisis in 2008.
Ook het Duitse leger is bij de plannen betrokken. De militaire ondersteuning in geval van banksluitingen
maakt deel uit van de civiel-militaire samenwerking van het leger. In geval van crisis moet het leger de
banken beschermen tegen hun bestorming…
Bron: http://tinyurl.com/3y6n8py
Auteur: Udo Ulfkotte. Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
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Ook 9/11-waarheidsvinding in beweging!! Gebouw no. 7!!
Door GuidoJ. december 1, 2010
De nieuwe actiegroep die in de VS de officiële 9/11-flater van WTC-gebouw nr. 7 onder de aandacht wil
brengen, krijgt steeds meer symphatie. En nu ook TV-aandacht. Deze actiegroep, die de toepasselijke titel
‘Building What’ heeft, krijgt daarbij nu ook nog eens de steun van een groep van familieleden van 9/11slachtoffers..! De naam van deze actiegroep,‘Building What’ slaat op het voor velen onbekende fenomeen,
dat ná het instorten van de TwinTowers van het wereldhandelscentrum in New York, op dezelfde dag, maar
dan 8 uur later, het gebouw van WTCno.7 instortte. Officieel doordat het door brand ondermijnd was.. Het
zakte in elkaar..!
Hoewel Larry Silverstein later in een interview zei dat het gebouw ondermijnd was met explosieven, en dat
hijzelf –in overleg met de brandweer- toestemming had gegeven om het gebouw neer te halen, kwam hij
later op zijn woorden terug. NATUURLIJK!
Want het is godsonmogelijk om in één paar uur, een gebouw van 47-etages van explosieven te voorzien, om
het neer te halen. Die beslissing zou pas rond het middaguur genomen kunnen zijn, 5 uur voor de
instorting..! En DAT ZOU WEER BETEKENEN, dat het ondermijnen van het gebouw VAN TE VOREN was
gedaan..! En dat betekent natuurlijk dat het hele 9/11-verhaal een farçe is! Omdat men wist dat het e.e.a.
stond te gebeuren..
Kijk nog even naar de schijnheilige-trots verklaring van de bijna pochende Larry Silverstein.
Steun van de familieleden van slachtoffers!
De familieleden die zich inmiddels bij deze ‘Building What’-beweging hebben aangesloten, heet de ‘New
York City Coalition for Accountability Now’ (NYC CAN), familieleden van slachtoffers van de aanslagen dus.
Zei gaven hierbij de volgende verklaring af:
“Zij die hun geliefden hebben verloren op 11 September 2001, hebben grote bewondering voor de inzet van
rechter Andrew Napolitano en journalist Geraldo Rivera voor hun moed die zij tonen, om publiekelijk de
officiële versie in twijfel te trekken, van het instorten van het gebouw van WTC-7, ten gevolge van brand op
deze dag.”
In de week dat rechter Napolitano zijn mening had gegeven over het instorten van ‘Building 7’, werd hij door
diverse bronnen in de media aangevallen om zijn standpunt, daarbij gelijktijdig de feitelijke zaken
onbesproken latend. Feitelijke zaken die een overweldigende hoeveelheid gegevens tonen, die deze rechter
weloverwogen tot zijn standpunt hadden gebracht..!
De afgelopen maand is al vele, vele keren de instorting van WTC-gebouw no.7 te zien geweest op TVkanalen in het hele gebied van New York-state, vooral door de inspanningen natuurlijk van deze actiegroep
‘Building What?’. Vele miljoenen zagen hierdoor feitelijk voor het eerst met neutrale ogen, de sequentie van
gebeurtenissen rondom dit gebouw..!
Vooral de ‘commercial’ die deze actiegroep voor zichzelf had gemaakt en die vele malen is uitgezonden, trok
bijzonder de aandacht en hielp bij deze verdere publiciteit. Hier is deze add nog een keer, voor het geval je
hem niet gezien hebt. (zie ook ons eerdere artikel HIER op WantToKnow)
x
In deze spot wordt vooral de aandacht gericht op het feit dat méér dan 1,300 architecten en ingenieurs
publiekelijk verklaren dat zij achter deze groepering staan, en dat het onmogelijk is dat WTCno.7 door vuur
is ingestort, de officiële versie nog steeds. Het instorten van gebouw no.7 is overigens VOLLEDIG door
de officiële 9/11-commissie genegeerd in haar officiële onderzoeksrapport..!!
Geraldo Rivera
Deze actiegroep was daarbij bijzonder in hun sas, met de uitnodiging van showhost Geraldo Rivera om in
zijn TV-show van 13 November te verschijnen. Aldaar presenteerden zij het onweerlegbare bewijs dat het
gebouw NIET kan zijn ingestort door het vuurtje dat een paar uur woedde op de onderste verdiepingen,
zoals de overheid beweerd dat is gebeurd.
Toen werd op zijn beurt Geraldo Rivera uitgenodigd om te verschijnen in een TV-show, namelijk de
‘Freedom Watch’ show, waarbij ook rechter Napolitano aanwezig was. Zij discussieerden daar over
de campagne van de actiegroep en lieten duidelijk hun twijfels horen over de officiële versie rondom
WTC-gebouw no.7. Kijk hier naar dit gesprek:
De week daarop geeft ook rechter heel dapper zijn UITGESPROKEN mening over deze zaak bij Alex
Jones in zijn show.. Zie deze clip hieruit.
Maar debunk-debunk-complotters zitten niet stil..!
Inmiddels zijn de mensen die de officiële versie aanhangen steeds meer de complotters..! Zij werken immers
tegen de wetenschappelijke feiten in en verdraaien de feiten, om hun versie van het verhaal als ‘waarheid’
geaccepteerd te krijgen.
Het blijkt bijvoorbeeld dat er ook andere media zijn, die volledig het officiële verhaal rondom deze
publiciteitscampagne en de inzet van Napolitano en Geraldo Rivera verzwijgen en/of verdraaien. Zoals
‘Media Matters’ en de ‘Huffington Post’.
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Afgelopen maandag, 29 November publiceerde ‘Media Matters’ een artikel dat genaamd was: ‘9/11 Victim
Families Criticize Judge Napolitano Comments’
Uit het artikel zou blijken dat 4 familieleden van 9/11-slachtoffers rechter Napolitano aanvallen, zonder ook
maar één enkele zin te wijden aan het feit dat meer dan 100 familieleden van slachtoffers, en lid van de
genoemde NYC CAN (zie hierboven) nét zo sceptisch zijn als deze rechter, rondom het officiële verhaal
rondom gebouw no. 7.
Eén van deze 100 familieleden sprak er zelfs over dat:
“iemand die zich op deze wijze zich uitlaat over deze zaak, zeer waarschijnlijk géén familielid heeft verloren
bij deze aanslagen. En alleen het doel voor ogen heeft om controverse te creëren en onrust te stoken.
Wij, die onze familieleden hebben verloren bij deze gebeurtenis, kunnen het niet verdragen als een integer
en eerlijk onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld rondom de dood van onze familieleden, wordt
besmeurd. Wij eisen dat ‘Media Matters’ zich verontschuldigd voor dit unfaire gedrag, deze
onverantwoordelijke en onrechtvaardige wijze van verslaggeving van dit voor ons diepgevoelige onderwerp.
Wij roepen andere stemmen in de media op om Geraldo Rivera én rechter Napolitano te volgen in hun
moedige opstelling. Zij durven het aan om de vragen te stellen rondom deze zaak, en de officiële,
wetenschappelijk kromme overheidsversie, rondom het instortten van WTC-gebouw no.7, publiekelijk in
twijfel te trekken..!”
Kijk voor meer informatie rondom deze actiegroep, op de website van ‘Building What’
Wil je zélf verder op onderzoek, en bij de fabeltjes rondom dit gebouw no. 7 beginnen, kijk dan hier eens..!
Aanbevolen artikelen:
1. Gebouw no.7: ‘Controlled demolition’..!!!
2. Gratis: het 9/11-boek van David Griffin!
3. 9/11 en de bizarre ‘bal’ tonen het ware gezicht..
4. 9/11-realiteit is niet te geloven!
5. Er is GEEN Ground-Zero-Moskee..!!!
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/overige/ook-911-waarheidsvinding-in-beweging/

Barroso: G20 richting een Wereldregering
Europese Commissie voorzitter Jose Barroso
Barroso: G20 hanteert een pro actieve aanpak naar Global Governance –
een Eén Wereld Regering.
In een toespraak tot het Europees Parlement, zei de Europese Commissie
voorzitter Jose Barroso dat de G20 nu een proactieve aanpak hanteert naar
Global Governance (één wereldregering) en dat Europa zich in het hart van
de G20 bevindt- en niet langs de zijlijn staat zoals sommigen suggereren.
Voor de Seoel top van deze maand, was er bezorgdheid dat zodra de druk van de crisis afneemt, die de
G20 landen bijeen bracht, de G20 het onmogelijk zal vinden om haar rol te vervullen als het belangrijkste
forum voor globale economische coördinatie.
Nu na de Seoel top, kan ik u verzekeren dat deze negatieve scenario niet werd bevestigd. We zien dat de
G20 zich verplaatst van een crisis modus naar een meer stabiele aanpak naar Global Governance.
Ondanks de moeilijke kwesties ter discussie, en het feit dat sommige kwesties - zoals het belasten van de
financiële sector - niet zijn overeengekomen, heeft de G20 opnieuw een belangrijke boodschap uitgebracht
van wereldwijde eenheid en vastberadenheid. Het maakt reële en gestage vooruitgang bij de aanpak van
mondiale economische uitdagingen.
Ik weet dat de resultaten met enige scepsis werden ontvangen, want er was geen spectaculaire, last-minute
doorbraak, perfect getimed voor het avondnieuws. Maar wat de sceptici niet begrijpen is dat de G20-proces
zelf spectaculair nieuws was.
Het is niet zoals onze meer geïntegreerde proces, waar iedereen rond de tafel een gemeenschappelijke
cultuur van onderhandeling deelt. Afgezien van de EU en enkele van haar lidstaten, omvat de G20
uiteenlopende landen zoals de VS en China, Rusland, Brazilië en Japan, Argentinië en Saoedi-Arabië,
Korea en Zuid-Afrika. Het feit dat zij zich in een gezamenlijk proces bevinden voor de aanpak van mondiale
onevenwichtigheden en om overeenstemming te bereiken over, bijvoorbeeld, financiële regulering, moet
worden erkend voor wat het is: een enorme vooruitgang dat simpelweg onmogelijk zou zijn geweest, een
paar jaar geleden. De Seoel top was een belangrijke verdere stap in dat proces en de lancering van een
nieuwe agenda, dus geen eenmalige spectaculaire evenement. Dus ja, het was een succes, en ik denk dat
de Europese Unie, vertegenwoordigd door mijzelf en de voorzitter van de Europese Raad, voldaan kunnen
zijn met de conclusies van de top. Over het geheel, weerspiegelen ze de prioriteiten van de EU, uiteengezet
vooraf aan Seoel, en de EU moet trots zijn op de zeer belangrijke bijdrage die het levert aan dit proces.
Lees verder: Egovmonitor.com
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Ministerie denkt over inhoudelijk scannen internetverkeer
Uitgegeven: 3 december 2010 09:23 © ANP
AMSTERDAM – Het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt over het inhoudelijk
scannen van internetverkeer om zo beter de verspreiding van kinderporno aan te
kunnen pakken. Dat heeft het ministerie bevestigd tegenover Webwereld.nl.
Donderdag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een internetfilter. Met
een dergelijk filter zou de toegang tot websites met bijvoorbeeld afbeeldingen van
seksueel kindermisbruik geblokkeerd moeten worden.
DeepPacket Inspection
Tijdens het debat gaf staatssecretaris Fred Teeven aan de optie om te screenen middels Deep Packet
Inspection (DPI). Dat houdt in dat het verkeer tussen zender en ontvanger inhoudelijk geanalyseerd wordt.
Er wordt dan niet alleen gekeken naar het IP-adres en het poortnummer.
Het ministerie laat echter met druk weten dat er nog geen besluit is genomen. “Er wordt wel in die richting
gedacht, maar we gaan dit eerst bekijken en reageren in februari 2011 inhoudelijk naar de Kamer.”
Delen afsluiten
Voordeel van een dergelijke aanpak zou zijn dat niet hele websites, maar specifieke delen afgesloten
zouden kunnen worden. Zo kan worden voorkomen dat websites die zelf niets te maken hebben met
kinderporno wel worden geblokkeerd wanneer gebruikers illegaal materiaal op de website, bijvoorbeeld een
forum, zetten.
De huidige filter zou niet voldoen omdat het gemakkelijk te omzeilen is via servers in het buitenland. Ook
aan controleren via DPI zitten echter haken en ogen, erkent het ministerie. Zo is op internetverkeer het
briefgeheim uit de grondwet van toepassing.
'Schandalig'
Digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) laat aan Webwereld weten het een ‘schandalig’
plan te vinden. “Dit is volstrekt onbespreekbaar voor ons. Nederland is al koploper op het gebied van
aftappen en als we via Deep Packet Inspection gaan controleren zullen we nog veel meer gaan
controleren."© NU.nl/Colin van Hoek

Artillerieduel Korea, confrontatie China en VS
Posted on 29 november 2010 by admin
Het ernstige incident van de afgelopen week op het Koreaanse
schiereiland heeft weer eens duidelijk gemaakt hoe explosief de
situatie in deze regio is. Het spanningsniveau was al hoog, beide
zijden handelen in overeenstemming met hun eigen nationale
opvatting over de omstreden en nog steeds betwiste grenzen. En met
de klaarblijkelijk ruimere ‘’rules of engagement’’ is het vooruitzicht op
verdere incidenten reëel aanwezig. Verdere incidenten zullen een bredere escalatie bijna onvermijdelijk
maken. De kans op nog meer incidenten neem toe met de sinds zondag 28 november aan de gang zijnde
gezamenlijke vlootoefening van de VS en Zuid-Korea, iets waar China
al tegen geprotesteerd heeft. Het beschouwt de oefening als een
bedreiging van haar positie in de regio. De al zeer dominante positie
van de VS in de regio krijgt met dit incident en de reactie daarop van
diverse partijen een nog grotere dimensie. In deze regio gaat het om
de confrontatie tussen twee grootmachten, China en Rusland, en de
supermacht de VS. De recente ontwikkelingen in Rusland hebben de
positie van het land in deze regio doen afnemen, de geostrategische
belangen zijn nog hetzelfde alleen Medwedew zet ze nu even in de
ijskast. Rusland van Medwedew stelt zich hier dus neutraal op. Dat
geldt echter niet voor de VS en China, zij staan hier lijnrecht
tegenover elkaar.
Lees verder op Geotrendlines.nl –>
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Misschien gaat de ECB ook geld drukken (nu ook België in de gevarenzone)
Geplaatst op: donderdag 2 december 2010
Bronnen: Wall Street Journal, Financial Times
In de Wall Street Journal staat het als een verloren bijzinnetje. "In Duitsland ligt voor vele miljarden Dmarken klaar, om te distribueren als dat nodig is." Want de Crisis gaat verder.
Vanmiddag om kwart voor twee is weer een van de vele historische momenten in het korte bestaan van de
Euro. Dan zal de ECB duidelijk maken hoe het denkt verder te moeten met de Euro. De markten verwachten
dat de ECB doorgaat met de nucleaire optie, het opkopen van waarde papier dat niemand wil hebben, zoals
van Griekenland en Ierland.
Het leek er gisteren op alsof de Europese Centrale Bank haar volle gewicht in de schaal legde om het tij te
keren.
De Financial Times schreef dat Trichet dinsdagavond in het Europees Parlement erop had gehint dat de
ECB het huidige opkoopprogramma voor staatsleningen flink wil uitbreiden. Een woordvoerder van de ECB
trok daar gisteren de wenkbrauwen over op. Volgens hem heeft Trichet in het parlement eigenlijk niet veel
nieuws gezegd. Maar de markten geloofden het gerucht en dus had de eurocrisis gisteren een snipperdag.
We zullen vanmiddag weten wat de werkelijke bedoeling van Trichet is.
Gisteren en eergisteren meldden handelaren dat de ECB staatsobligaties van Ierland en vooral Portugal
koopt om de koers te steunen en de rente te drukken. De bank wordt ertoe gedwongen omdat de
maatregelen die de Europese ministers van financiën dit weekend rond het steunpakket voor Ierland
overeenkwamen, de markten niet hebben overtuigd.
De Belgische hoogleraar Paul de Grauwe noemt het ‘geen wonder’ dat de EU-maatregelen geen vertrouwen
wekken. Hij noemt de rente van 5,8% die de Ieren moeten betalen, een ‘strafheffing’. ‘Als de eurolanden er
al blijk van geven onzeker te zijn over de vraag of hun geld ooit terugkomt, hoe kun je dan verwachten dat
de markten wel overtuigd zijn? De hoge rente ondermijnt de geloofwaardigheid van dit programma’, aldus
De Grauwe.
Voor België hebben analisten een nieuw zwak punt ontdekt. Volgend
jaar moeten de Belgen heel veel geld lenen om oude leningen te
vernieuwen. Het is de vraag of België dat gemakkelijk gefinancierd
krijgt, of dat het stuurloze land (dat geeft de markten geen extra
vertrouwen) in het rijtje van Griekenland
Na kwart voor twee meer.
Ook voor dit artikel: Financieël Dagblad, niet online
Lees link 2: Euro: Time to think the unthinkable, FTNigel
Farage: Euro Empire stort in (video)
Een nieuw land in de eurozone zal zeer binnenkort een
financieel reddingsplan nodig kunnen hebben.
Italië, de derde grootste economie die de Euromunt gebruikt – begint
te kelderen in dezelfde richting als Griekenland en Ierland.
Door heel Europa zijn er protesten - burgers zijn boos op de harde bezuinigingen die zij moeten betalen. RT
praat met Europees Parlementslid Nigel Farage, de leider van de UK Independence Party.
Bron en video’s: http://endtimes.punt.nl/?id=613169&r=1
Pilot of UKIP leader Nigel Farage crash plane is charged with
threatening to kill him and air investigator
The pilot of the plane which crashed and injured Nigel Farage has
been charged with threatening to kill the politician.
Justin Adams, who was at the controls of the light aircraft which
slammed into a field on General Election day in May, seriously injuring
the UK Independence Party's now leader, has been remanded in
custody.
The 45-year-old airman has also been charged with threatening to kill
the official who investigated the dramatic accident.
A seriously injured Nigel Farage is seen being helped from the
wreckage of the plane shortly after it crashed on May 6
Lees verder: dailymail.co.uk
Nigel Farage mag God op zijn blote knieën bedanken, want leden van de voormalige Eurosceptische Poolse
regering kunnen het helaas niet meer navertellen.
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Rara, wat klopt hier niet?
Ik rakelde op Twitter zojuist een bepaald onderwerp op en aangezien dat volgens
mij best interessant zou kunnen zijn voor u, de lezer van dit weblog, verwerk ik
de materie ook nog even in een kort artikeltje. Het gaat hierom: de Amerikaanse
overheid heeft afgelopen week maar liefst 76 websites “overgenomen”. Het
betreft hier zogenaamde Torrent-sites (zie ook dit bericht op Torrentfreak.com en
klik hier voor een voorbeeld van zo’n “ovegenomen” site), wat websites zijn via
welke software aangeboden wordt. De overheid van de VS heeft deze sites
overgenomen door een DNS-aanpassing te doen. DNS-servers zorgen ervoor
dat als jij in je browser een naam intypt (zoals torrent-finder.com) er gekeken
wordt welk IP-adres er bij die naam hoort. Dat gebeurt door een verzoek naar
een zogeheten DNS-server te sturen. Normaal gesproken ging zo’n verzoek dus uiteindelijk naar de servers
van de eigenaren van (bijvoorbeeld) torrent-finder.com, na zo’n overheidsaanpassing gaan die verzoeken
dus naar een server van – in dit geval – Homeland Security Investigations, oftewel de fascistische en
corporate dictatuur die wij eufemistisch de democratische Amerikaanse overheid noemen. Deze DNSaanpassing is gedaan zonder enige aankondiging. De originele eigenaren van de websites zijn niet
vantevoren ingelicht en dat stemt mij toch een tikkeltje paranoïde. Vooral met het oog op de complotterige
nieuwtjes rond Wikileaks: er wordt “in de scene” gesuggereerd dat Wikileaks heel erg nep is en dat er
waarschijnlijk overheidsdiensten achter zitten die zoals altijd een heel erg vies spelletje aan het spelen zijn.
En weet u, ik vind dat daar wat inzit. Zeker met het oog op de DNS-praktijken die ik hierboven reeds
beschreef. De DNS entry van wikileaks.org staat namelijk geregisteerd bij Dynadot, wat een hostingbedrijf in
Californië (en dus de VS) is. Met alle kritiek (en zelfs doodsbedreigingen door ambtenaren) die overheden
over Wikileaks spuien zou je namelijk zeggen dat het een makkie is om Wikileaks.org uit de lucht te halen.
De servers van Wikileaks mogen dan in Zweden staan, dat maakt helemaal niet uit als de DNS-registratie
voor de dictatoriale Amerikaanse schoothondjes aan te passen is, dat bleek tenslotte uit de actie die de VS
afgelopen weken pleegde betreffende de Torrentsites. Als overheden op dit moment al in staat zijn (nog
voordat het uiteindelijke ACTA-verdrag daadwerkelijk geïmplementeerd is) om Torrentsites zonder
aankondiging of wat dan ook af te sluiten of te vervangen door eigen sites (wat wel eens *heel* eng zou
kunnen worden), waarom maken we ons dan zo druk over de implementatie van ACTA? Klaarblijkelijk is het
al lang en breed zo ver dat overheden ook op internet bepalen wat er wel en niet benaderd mag worden
door de brave burger en is ACTA slechts een of ander verhaal om een en ander naar de buitenwereld toe
goed te kunnen praten.
Wat denkt u? Is internet reeds verloren of heeft het toch nog een kans om uit de bemoeizuchtige handen van
overheden en aangetrouwde corporaties te blijven? En worden we voorgelogen omtrent Wikileaks? De
nieuwtjes die via de lekken naar buiten gebracht worden zijn telkens nieuwtjes die doorgewinterde
complotters als ondergetekende al lang kenden en dus eigenlijk niet echt schokkend te noemen zijn. Kortom:
wat denkt u? Worden we weer eens heel erg ranzig en op allerlei manieren bespeeld?
Door Anarchiel op 02-12-2010
Reactie
Nog een link naar feiten die op zijn minst geschreven de verdenking dat Wikileaks Assange aangestuurd
wordt door de Rothschild family versterken. Het wordt steeds concreter dat er van de oorspronkelijk nobele
doelen die Wikileaks bij oprichting nastreefde volgens mij nu door manipulatie van de global legal criminal
financial elite (Rothschild family) weinig tot niets meer terecht komt. In tegendeel. De Rothschild family en
haar netwerken binnen de global legal criminal financial elite maken handig gebruik van de nobele roeping
die wikileaks oorspronkelijk had. Integere klokkenluidersite. Als tegengas tegen de door de gewone mensen
steeds minder vertrouwde info op de reeds door global legal criminal financial elite totaal gecontroleerde
MSM. Het opkopen van/manipuleren van gelekte info naar zogenaamde klokkenluidersites als wikileaks is
een nieuwe internetpropagandastrategie van de global legal criminal elite als brainwashmiddel om de
bevolking wereldwijd eerst mentaal en vervolgens fysiek te confronteren met de: ” noodzaak om het kwaad
van Iran en Noord Korea te bevechten in een oorlog of het als burger ondergaan van een oorlog.”
Daarnaast werkt wikileaks en de massa’s info die daar nu gedropt worden ook perfect als publiek
desinformatiekanaal. Teveel info werkt ook. Het verstopt je geestelijk verwerkingscapaciteitfilter in je
hersenen. Je weet niet meer door de overstelpende massa info welke info echt is, relevant is, en welke info
niet echt of niet relevant. Op individuele schaal werkt dit ook zo door voor alternatieve media. Teveel info
kan tot desinformatie leiden. De alternatieve media zien door de bomen het bos niet meer. Overinformatie is
een beproefde overheid- geheime diensten en corporate multinational communicatieafdelingsstrategie.
Titel: Wikileaks founder Julian Assange has close links to the Economist, controlled by the Rothschild
banking family. Hier de link.
http://birdflu666.wordpress.com/2010/12/01/wikileaks-founder-julian-assange-has-close-links-to-theeconomist-controlled-by-the-rothschild-banking-family/
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Griezelige RFID tracking binnenkort in menselijke embryo's
Tracking via RFID en barcodes zal binnenkort beginnen voor de
geboorte stadia, wanneer baby’s nog menselijke embryo’s zijn.
Voor sommigen is het gebruik van radio-frequentie identificatie (RFID)
prachtig, terwijl anderen het ronduit griezelig vinden. We hebben
eerder gezien dat RFID gebruikt kan worden om mensen van wieg tot
graf te volgen, maar nu zijn er plannen om te beginnen bij pregeboorte, wanneer baby's nog embryo's zijn.
Spaanse onderzoekers van het departement Celbiologie, Fysiologie en
Immunologie aan de Universiteit van Barcelona zijn bezig om een
systeem te perfectioneren om individueel muis embryo,s te merken en
te volgen met behulp van siliconen barcodes. RFID-tags om de
traceerbaarheid van teeltmateriaal in muizen te verbeteren lijkt in orde, maar de onderzoekers zijn niet van
plan om daar te stoppen.
Het persbericht, zegt:"Onderzoekers kregen onlangs toestemming van het ministerie van Volksgezondheid
in Catalonië om te beginnen met het testen van het systeem op menselijke eicellen en embryo's van
verschillende vruchtbaarheidsklinieken in Spanje." De Tech & Law blog, vroeg zich af of "de barcodes na de
geboorte zullen worden verwijderd of blijven zitten?"
RFID technologie zal alleen maar verder toenemen. ABI research voorspelt dat de omzet van RFID
systemen meer dan 16% zal stijgen, en verwacht dat de RFID markt tot ongeveer 5,3 miljard dollar zal
omzetten rond het einde van 2011.
Ik zeg niet dat alle RFID toepassingen slecht zijn, omdat sommige van de opkomende technologieën eerder
nuttig zijn dan griezelig. RFID systemen kunnen ziekenhuis medewerkers helpen.
Een Oostenrijkse Universitair Ziekenhuis maakt gebruik van RFID gebaseerde alarmen om voor hulp te
bellen tijdens noodgevallen in psychiatrische afdelingen wanneer patiënten te agressief worden. RFID biedt
ook de mogelijkheid om levens te redden.
Onderzoekers aan de Universiteit van Noord Carolina hebben RFID tags geïmplanteerd in chirurgische
sponzen, die indien achtergelaten in een patiënt, kunnen leiden tot infecties en daardoor aanvullende
chirurgie kan vereisen. Sponzen vervallen in verschillende vormen en worden dezelfde kleur als het
geabsorbeerde vloeistof, waardoor ze moeilijk te zien zijn. De RFID sponzen werden al bij 1.600 operaties
gebruikt. Somark Innovations ontwikkelde RFID inkt tatoeages die gebruikt worden om laboratoriummuizen
te identificeren. Op een gegeven moment was er sprake van om RFID tatoeages te gebruiken voor vee en
daarna de mens. Mede oprichter Mark Pydynowski had gezegd dat de inkt veilig was voor de mens, maar
toen ik hem mailde met vragen over de quote op de website van Somark, gaf hij geen antwoord en de link
verdween van de website. Gelukkig voor het internet, bestaat het LiveScience rapport nog steeds.
Pydynowski heeft gezegd dat de RFID tatoeage op soldaten gebruikt moet gaan worden. "Het zou kunnen
helpen bij het identificeren van vrienden of vijanden, het voorkomen van friendly Fire, en de levens van
soldaten redden. Het is een heel enge propositie wanneer je te maken hebt met mensen, maar met militair
personeel, praten we over het redden van soldaten levens en dit kan de moeite waard zijn!"
RFID tatoeages op soldaten lijkt een vreselijk plan en een zinloze onderneming voor mij. Het volgen van
mensen met RFID heeft de potentie om te worden benut en misbruikt. Het volgen van mensen met RFID is
griezelig en te indringend voor de privacy.
Sommige scholen gebruiken RFID voor hun studenten om de aanwezigheid, maaltijdkeuzes te registreren
en te controleren en of studenten met de schoolbus meerijden. Het EFF noemt de invasieve opsporing van
kleuters "eng" met de potentie om te worden misbruikt.
De Guardian Weekly heeft gemeld dat bijna 150 kraamafdelingen in ziekenhuizen over de hele wereld
gebruik maken van actieve RFID polsbandjes voor baby’s om verwisseling of kidnapping te voorkomen.
Zolang ouders een keuze hebben, is het oké, maar dit soort beveiliging moet niet verplicht worden. Frankrijk
is van plan om baby,s in kinderdagverblijven te voorzien van RFID tags. Ongeveer 300.000 baby's werden in
2009 uitgerust met RFID armbandjes. In Portugal en Brazilië werden wetten aangenomen om RFID tracking
bij pasgeborenen te gebruiken. Als tracking met RFID veilig is waarom zijn er dan gevolgen voor mensen die
ervoor kiezen om hun informatie niet te delen?
Is het echt een goed idee om te beginnen met het volgen van menselijke embryo's? Het gebruik van RFID
om producten te volgen of om toezicht te houden op de inventarisatie is prima, maar RFID toepassing om
mensen te volgen, is griezelig.
Networkworld.com
Lees ook:
New cashless catering scheme launched in Swindon schooll
Scientists attach barcodes to mouse embryos — human ones coming soon
United States Sees 53 Million Abortions Since Roe in 1973
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"Duivelse machten in de hemelse gewesten"
Vrijwel onmiddellijk na de val van Adam, werkte Lucifer en zijn
volgelingen samen met slechte mensen om Gods gezag en
soevereiniteit toe te eigenen.
En nergens is God meer soeverein dan in het hart en het
geweten van de mens. In de geestelijke wereld, is het eerste
gebod ("Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht
hebben") is het slagveld waar het meest om gevochten wordt.
De oorlog voor het hart en ziel van de mens is oneindig.
Nimrod was de eerste kandidaat tiran die de wereld in een
globale "New World Order" probeerde te brengen. Zijn handwerk
produceerde de Toren van Babel, die leidde tot een catastrofaal
oordeel van Jehova. Echter, terwijl Nimrod de eerste globalist was die de volkeren tegen God probeerde te
verenigen, was hij zeker niet de laatste. De farao's, Darius, Artaxerxes, Cyrus, Alexander, Nebukadnezar, de
Caesars, en honderden zoals hen hebben allemaal hun tirannieke heerschappij over de harten van de
mensen gebracht. En hun ideeën en passies zijn actiever en levendiger dan ooit tevoren, in de wereld van
vandaag.
Met elke wanna-be wereld tiran, is er een constante: het onheilige huwelijk tussen een supranationale
regering en Big Religie. Als God iets duidelijk maakte in de Mozaïek model van de regering, was het feit dat,
totdat Christus zelf komt om beide posten te bezetten – de post van de Priester en Koning voor eeuwig
gescheiden moeten blijven. Tenminste één oudtestamentische Joodse koning leerde deze les op de harde
manier.
Toch zijn Big regering en Big Religie altijd samen gekomen om de massa in slavernij te brengen. Het
duivelse duo Big regering en Big Religie doodde de oudtestamentische profeten. Zij hingen Jezus aan het
kruis en vervolgden de vroege Kerk. Ze vermoorden massa's in de donkere middeleeuwen, en
organiseerden de Holocaust, en hun onaangename nakomelingen zijn vandaag de dag nog steeds aan het
werk. Deze criminele kliek is de vloek van het ware geloof en de persoonlijke vrijheid sinds het begin van de
tijd.
Toen koloniaal Amerika het eerste schot afvuurde werd dit over de hele wereld gehoord, en zij vochten hun
weg naar onafhankelijkheid, zij vochten zich vrij, niet alleen uit de politieke overheersing van de Britse
Kroon, maar ook uit de religieuze dominantie van de staatskerk.
Niet langer zouden de burgers worden verplicht om lid te zijn van een bepaalde kerk om openbare ambten te
mogen bekleden. Niet langer zouden de burgers worden verplicht om kerken en instellingen die zij te
offensief achten voor hun eigen spirituele overtuigingen, financieel te ondersteunen. Niet langer kon een
religieuze instelling gebruik maken van de macht en kracht van de civiele overheid om mensen te
onderwerpen aan zijn principes en ja, tentakels. Inderdaad, het afvallige koninkrijk gemaakt door
Constantijn,s geestelijke hoererij eindigde op de oostelijke kust van Amerika.
Daarom is het meer dan verontrustend als ik zie hoe evangelische christenen vandaag de dag verleid
worden door de oude Big regering / Big Religie alliantie. Hoe kan een ware Evangelische prediker federale
Faith-Based Initiative gelden accepteren, behalve als hij ofwel alle begrip van wat vrijheid werkelijk betekent
verloren heeft, of bereid is om de heilige beginselen van vrijheid op te offeren op het altaar van zijn eigen
egoïstische belangen?
Hoe kan een ware Evangelische prediker zich niet realiseren dat Big Religie altijd heeft samengespannen
met tirannieke gouvernementele krachten tegen de ware boodschap van het Evangelie? Waarom zijn ze zo
blind voor deze duivelse samenzweringen? Op het hoogste niveau van vrijwel elke grote religie, is een
samenzwering bezig om de waarheid te kapen en de massa’s in slavernij te brengen, constant aan het werk.
Dit is waarvoor apostel Paulus waarschuwde in Efeziërs 6:12. "Want
wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de
duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in de
lucht."
Natuurlijk, de 'heersers van de duisternis van deze wereld "zijn
demonisch. Maar het is ook een absolute zekerheid dat deze
demonische krachten hun duivelse daden door slechte mensen
verrichten die gegeven zijn aan bepaalde "geestelijke boosheden in
de lucht."
Waren het geen spirituele krachten medeplichtigaan de bouw van
Nimrods Toren van Babel? Waren er geen geestelijke boosheden aan
het werk toen Farao de kleine kinderen van de Hebreeën
vermoordde? Waren er geen duistere vorstendommen aan het werk
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toen Nebukadnezar iedereen beval te buigen voor het beeld van de Babylonische leider? Toen de Heer
Jezus de joodse koning Herodes een "vos" noemde, erkennen hij toen niet dat Herodes medeplichtig was
aan het kwaad? Waren er geen spirituele krachten aan het werk toen het Joodse Sanhedrin de menigte opzij
duwden om de Zoon van God te kruisigen? Toen de vroege Kerk vervolgd werd, waren er geen geestelijke
boosheden aan het werk? Toen `afwijkende` Christenen voor de leeuwen geworpen werden en doormidden
gezaagd, waren hun beulen niet beïnvloed door deze zelfde heersers van de duisternis? Natuurlijk waren ze
dat!
Waarom is het dan zo moeilijk voor moderne christenen en in het bijzonder voor onze voorgangers en
predikers om te begrijpen dat deze onheilige vereniging van Big regering en Big Religie vandaag de dag net
zo slecht en zondig is, als zij toen waren? Waarom zijn ze niet bereid te erkennen dat dezelfde duivelse
systeem die de Kerk door de eeuwen heen geteisterd heeft slechts tijdelijk geschorst was door de
succesvolle revolutie voor de Amerikaanse onafhankelijkheid - en zijn lelijke kop weer opsteekt?
Waarom zijn ze niet bereid te geloven dat veel Amerikaanse leiders (uit beide partijen) routinematig zich
overgeven aan Luciferiaanse rituelen, zoals zij die jaarlijks rond het vuur dansen in de Bohemian Grove?
Waarom is het zo moeilijk te geloven dat we leiders hebben (uit beide partijen) die zich hebben overgegeven
aan donkere en geheime genootschappen, zoals Skull and Bones? Waarom zijn ze niet bedacht wanneer
bepaalde religieuze scholen en instellingen herhaaldelijk veel van de leiders produceren die Amerika en
Europa op de ingeslagen weg van globalisme lijken mee te sleuren?
De meeste christenen zouden moeten weten, dat het beest uit Openbaring evenzeer een SYSTEEM is als
een persoon. Zoals apostel Johannes waarschuwde, de "geest van de antichrist... is nu al in de wereld." (I
Johannes 4:3) Hij waarschuwde ook: "Zelfs nu zijn er vele antichristen geweest." (I Johannes 2:18)
Elke Big Overheid / Big Religie systeem dat ernaar streeft om naties in mondiale eenheid te brengen, een
politiek correcte theologie zoals het universalisme verankeren, een Kerk en Staat uniformiteit vestigen, en
onafhankelijke, non-conformistische ideologie marginaliseren, is niets minder dan de opkomst van een
nieuwe toren van Babel of Beest systeem! En lieve christelijke vrienden, is het al bij u opgekomen dat alle
overheden momenteel bezig zijn met al het bovenstaande?
Politieke partijen, waaronder de meeste van onze nationale leiders en de media zijn actief bezig om
globalisme te promoten en universalisme zonder twijfel, is de officieuze, maar duidelijk begrepen nationale
godsdienst; en iedereen die non-conformistische standpunten houdt (dat wil zeggen, pro-life, Jezus- alleen
theologie, anti VN, anti-illegale immigratie, pro Israel, en twijfelen aan de officiële overheidsverklaringen van
nationale tragedies zoals 9-11, enz.) worden venijnig belachelijk gemaakt, aangevochten en
gemarginaliseerd door vrijwel iedereen in de nationale pers korps en de centrale overheid. Ja, ik zeg het, het
beest is in opkomst!
De krachten in zowel Big regering als Big Religie willen zowel onze hart als onze geest bezitten en
controleren. Zij kunnen dissidentie niet tolereren. Let wel: het kan ze niet schelen of iemand Republikein of
Democraat is, omdat op nationaal niveau, beide grote partijen in dezelfde beestachtige richting marcheren.
Het kan ze niet schelen of iemand conservatief of liberaal is, omdat de leiders van beide kampen, eveneens
in de richting van het beest marcheren. Het kan ze niet schelen of iemand joods, katholiek of protestants is,
omdat op het hoogste niveau, deze religies ontucht plegen met het beest.
chuckbaldwinlive.com

Heerlijk Wikileaks-avondje is gekomen
Bron: www.geenstijl.nl
Zo. Kom maar door met de meuk. We zitten er klaar voor. Wikileaks gaat lekken zoals
er nog nooit gelekt is. The coming months will see a new world, where global history is
redefined, aldus de klokkenluidertjes. Het gaat om The Embassy Files, met 251,287
cables and 8,000 diplomatic directives. Toet diplomatieke wereld is inmiddels door
nerveuze Amerikaanse overheidsdienaren gecontacteerd. Ondertussen meldt
Wikileaks dat ze momenteel onder vuur liggen van een enorme DDoS-attack. Wat
natuurlijk weer heul toevallig is. Slim genoeg hebben de verklikkertjes alvast wat media ingeseind, waarbij de
kwaliteitspers van Nederland keurig wordt overgeslagen. Mocht Wikileaks de rest van de avond down
blijven, dan hebben New York Times, El País, Le Monde, Der Spiegel en The Guardian mirrors van de
smakelijke "embassy cables". Hier en daar alvast wat voorgelekte wikileaks-lekken uit Der Spiegel van
morgen. Meer dienstmededelingen via de twitter van Wikileaks. Officiële hashtag vanavond is #cablegate.
Goed opletton. Vanavond begint de sloop van een old boys network. Hoort u vanavond de sirenes, gelieve u
onmiddellijk ter schuilkelder te vervoegen. Sterkte.
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Scheuren in de oranje vesting
Geschreven op 29 november 2010
Laten wij wel zijn, als iemand u een paar jaar geleden gezegd zou hebben dat
een blad als de Elsevier op de voorpagina kritische geluiden zou laten horen over
het oranje huis, dan had u diegene voor gek verklaart. Nee, hoor, Nederland was
een hecht oranje bolwerk, afgezien van wat “vreemde” republikeinen”, een
merkwaardig soort mannen en vrouwen die middels zich steeds meer
afsplitsende verenigingen en genootschappen, die de vorstin c.s. wel wilden zien
verdwijnen. Daar komt echter verandering in, want op de voorpagina van de
Elsevier van deze week, wordt ronduit de vraag gesteld, of er niet iets dientte veranderen in huisje
weltevree.
Het pleisterwerk komt van de muur brokelen en de eesrte haarscheuren worden steeds duidelijker zichtbaar
en daar kunnen de meestal zeer amateuristische PR uitingen van de RVD en de oranjes zelf niet tegenop.
Niet langer accepteertde gemiddelde Nederlander de zoete koek verhalen van die schattige prinsesjes, de
leuke jurkjes van aangehuwde dames die toch oh, zo gewoon gebleven zijn, prinsen die zich tussen de
menigte mengen, auto’s op het circuit laten crashen, een echtgenote van de kroonprins die meent zich in
een Beate Uhse jurk bij een concert te vertonen ( wat zag ze er lekker uit,en dan die dikke benen,lazen wij in
de commentaren). S.O.B oftewel Standard Operational Bullshit, om het maar eens kernachtig uit te drukken,
want het pseudo jet set gedrach van Willem Alexander, die miljoen verspillende reisjes naar o.a. de
Antartica, het Himalaya gebergte, de bemoeienissen van Bea met de politiek, haar wens om de PVV te
isoleren en deze taak toe te vertrouwen aan een inmiddels fosiele Ruud Lubbers, dat doet het imago zeker
geen goed. En wat het natuurlijk bij de Nederlander, die de broekriem door de haast crimineel te noemen
verspillingen van de overheid weer strakker moet aanhalen, goed dit is het feit, dat ons z.g. vorstenclubje als
enige van de Europese rovershuizen geen belastingen betalen. Wel zegde Bea toe het groot onderhoud van
de Groene Draeck zelf te gaan betalen, maar deze dode mus in de hand van de belastingbetaler is wederom
– zie boven – S.O.B. , daar de prakrijk inmiddels heeft bewezen dat de “royale” familie goed is in het
wegwerken van kosten via sluipwegen, die dan haastig door de premier worden goedgepraat, maar waar u
en ik ons niet aan hoeven te wagen.
Het gaat dus wat dat betreft goed in ons land en met de recente gevallen van schreeuwers,
waxinelichthouders werpers en stenen gooiers, te zwijgen van suïcide Mitsubishi rijders, wordt het
ongenoegen van de burger steeds duidelijker. Niet dat wij een gewelddadige actie goedkeuren, maar als
signaalfunctie vallen deze zaken niet te overzien. Eens zien wat er over 12 maanden op de voorpagina van
de Elsevier staat .
Reactie
Kritische geluiden!? Wel heeeeel voorzichtig, maar er is gelukkig een begin. Op de voorpagina staat het dan:
“Tips voor Oranje”. Hoezo Oranje? Volgens mij hebben we nog een DNA test tegoed om voor eens en voor
altijd alle vraagtekens weg te nemen of deze mensen wel van Koninklijke bloede zijn. Want wat lezen we nl.
in de Grondwet? Artikel 24: Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning
Willem I, Prins van Oranje-Nassau.
Het tientje van Lieftinck
Cor Stoker - 30 november 2010
Dagelijks worden we bestookt met financiële berichten waarbij het ene na
het andere land om steun vraagt en de slangenbezweerders en
medicijnmannen van de politiek en financiële wereld om het hardst roepen
dat we als burgers ons nergens druk om hoeven te maken.
Wie wel eens van het domino effect heeft gehoord zal het navolgende niet
bevreemden, ik ben geen econoom, ook geen financiële deskundige, maar
slechts een simpele oud ondernemer en huisvader die leerde dat je geld
maar één keer kunt uitgeven, terwijl onze overheden met een megaschuld
doodleuk het geld dat ze niet hebben uitlenen aan hen die nog minder hebben.
Griekenland heeft jarenlang de Eu belazerd met creatief boekhouden, maar dat was geen probleem, de
bomen groeiden door tot aan de hemel, geld stroomde virtueel binnen, want de consumptie maatschappij
kocht op de pof en wie een hypotheek wilde moest genoegen nemen met producten als beurshypotheken
want je verdiende aan de stijging van de koersen en stijging van de huizenmarkt.
Kortom geld genoeg op de lat, totdat de banken de kous op de kop kregen en de zeepbel uiteenspatte, alle
spaartegoeden kwamen in gevaar en om geen wereldwijde paniek te veroorzaken ging men deze banken
met hun jarenlange wanbeleid redden, dat deed men vreemd genoeg door geld aan de banken te lenen dat
men eerst van de banken leende (ja creatief zijn ze hoor als ze geld willen uitgeven)
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Want de systeembanken moesten kostte wat kost gered worden met belastinggelden en leningen, want
anders zou al het betalingsverkeer een chaos worden, vervolgens zagen we de banken doodleuk hun
managers en top mensen vette bonussen uitkeren maar ach dat kan ons toch niet meer deren.
Maar na ABN-Amro, Fortis en ING verdween ook de DSB de laatste werd uiteraard niet gered, die was voor
jan en ingrid met de pet, dus voor hen met hun hypotheek einde van de woonpret, miljarden werden
geïnvesteerd en Zalm werd als banken redder geïnstalleerd, die moet de geïnvesteerde centjes terug
verdienen, maar na zijn Euro wissel truuk kan ik wel grienen. Na alle ellende kwamen de Spanjaarden ook al
klagen en om hulp vragen, geen nood we hebben nog geld genoeg, dus in de buidel getast en meteen ook
maar Portugal geholpen, maar toen kwam Ierland aan zet en ook die moest aan het infuus, waardoor de
Europese ziekenboeg begon te lijken op een avondje flink stappen in een malafide kroeg met de hele EU
ploeg. U denkt wat heeft dat met Lieftinck te maken en voor de jongeren onder ons, wie the fuck is Lietinck,
nou ik ga u dat straks uit de doeken doen, het gaat tenslotte om uw en mijn poen.
Europa en de VS zetten de drukpersen een tandje hoger en de Pleuro’s en Green Bucks rollen met een
sneltreinvaart van de pers en maakt men grootse gebaren, miljarden vliegen door de ether, want rupsje nooit
genoeg is een onverzadigbare eter en ondertussen verliezen de pensioenmaatschappijen links en rechts
vermogens en voor ik het vergeet ook de “geredde” banken hebben flink in de failliete boedel geïnvesteerd
want ze hadden van het verleden dus ook niets geleerd. Staatsobligaties verworden tot toiletpapier met
prachtige rentes die straks niet kunnen worden opgehoest en voor je het weet zie je net als bij een nog niet
zo lang grijs verleden de hyper inflatie de kop opsteken, maar de Jager van financiën beweert bij hoog en
laag dat de belastingbetalers er niets van zal merken en de draaikont Wellink van de NSB (nee niet die partij
maar de Ned Staats Bank) doet ook al aan het verduisteren van de problematiek mee.
Huizenmarkt blijft maar dalen, dus ook uw geïnvesteerde kapitaal in grond, steen hout en staal, verkopen
staan nagenoeg stil en ook de koopkracht lijkt meer en meer minder vast en hard en menigeen komt tot de
conclusie dat of de maanden langer worden of de lonen minder, want overal klaagt men steen en been, de
centjes vliegen je de zak uit.
De Staatsschulden stijgen met giga snelheid met bijna die van het geluid de pan uit, maar wees gerust de
overheid heeft dat brandje straks adequaat geblust we komen aan de kern en oplossing van het mega
probleem en roep nu straks niet die vent is gek, echt wie zoals de EU op glad ijs loopt gaat als vanzelf op
zijn platte bek (exusé le mot) en u en ik mogen de scherven betalen.
We weten het, kunnen het weten, maar weigeren het te accepteren, de domino stenen staan opgesteld,
keurig gerangschikt, het wachten is alleen op het omvallen en dan gaat het Lieftinck scenario aan de slag,
als een dief bij nacht en dag, zal men alle rekeningen blokeren en de geld automaten sluiten, nee ik verzin
dit niet lees maar eens hier en hier om u even wakker te schudden.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog kregen alle Nederlanders tien gulden tijdens de grote geldzuivering die
Lieftinck op touw zette. In de week waarin alle oude bankbiljetten en munten moesten worden ingeleverd om vervolgens te worden geruild voor nieuw geld - moest men rondkomen van deze tien gulden. Deze
geldzuivering was nodig om een einde te maken aan de geldcirculaties, die tijdens de Duitse bezetting
werden uitgezet. Om straks alle ellende op te heffen zal men een dergelijk plan ook in de Eurozone gaan
toepassen en mogen we onze hand ophouden voor de grootste wisseltruc aller tijden, waar menig illusionist
het water van in de mond zou krijgen, zo heb je wat en zo hebben we allemaal niets meer, want pluk maar
eens van een kale kikker een mooie veer.
Doemdenken zal men dit noemen, een waanidee, van een doorgedraaide gek, maar is mijn gedachte echt
zo gek, wacht even met de veren en het pek en bedenk dat het allemaal al eens is gebeurd, het echt niet
uniek is, want al menig Zuid Amerikaans land ging ons voor en ook onze regenten spelen al met de
gedachte dat ze in één klap verlost zijn van hun enorme tekorten en staatsschuld.
Reken eens simpel mee, u heeft een inkomen van 30.000 euri, met een hypotheekschuld van 100.000 maar
uw uitgaven zijn jaarlijks 60.000 pietermannen, bovendien heeft u aan uw kinderen, familie of goede
vrienden 4 keer 100.000 uitgeleend die u weer van de bank leende op basis van schimmige onderpanden,
kijk zo lenen onze landen aan de buren en hoelang kan dat zonder problemen voortduren.
Straks staan we in de rij en zijn we reuze blij dat we nog wat terugkrijgen voor het opgespaarde monopolie
geld, dat we de Euro noemen, riene ne va plus de centen zijn niet meer voor u, een casino kreet die voor je
het weet opgang zal doen in de Eurozone, de Dollar landen en alle andere spelers op de valuta markten,
maar slaap zacht want de Jager houd trouw de wacht en deze nachtmerrie is een hersenspinsel van een
overspannen geest die bang is voor het hyperinflatie beest.
We werden keer op keer gewaarschuwd, geld verdampt sneller als water in de ton bij een tropenzon, maar
men houd de mensen dom en onwetend en bezwerend roept men dat ze gezamenlijk de schulden zullen
dekken maar als het erop aankomt, dan mag de massa verrekken en zullen de rijken en machtigen der
aarde naar hun paradijsjes vertrekken en hun wollige taal over solidariteit over ons uitstorten, hun dure
panden en kapitale kunstcollecties staan garant voor een weelderige doorstart voor hen die dan lachen om
het nieuwe tientje van Lieftinck, want zij houden de hoofdprijs en de macht denk daar maar eens over na,
voor u mij uitlacht.
reageren kunt u o.a op mijn weblog of op het forum de mooiste stek
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We durven nu: Wikileaks is fake
Door Micha Kat op 29 november, 2010
De hele hype rond Wikileaks en de gelekte documenten die de Amerikaanse
diplomatie in ‘een diepe crisis’ zouden hebben gestort is een spin die is bedacht door
de macht cq. Amerikaanse intelligence-organisaties. Dat durven we nu met zekerheid
te stellen. Hier zijn de tien voornaamste argumenten:
1. Het is ondenkbaar dat de MSM wereldwijd zo veel prominente exposure geven
aan informatie die de belangen van de VS werkelijk zou schaden. De MSM wordt
immers compleet gecontroleerd door the powers that be: dat is iets wat zelfs mediawetenschappers wereldwijd erkennen. Kijk eens hoe extreem prominent The New
York Times het ‘grote nieuws’ brengt: Watergate was er niets bij! En hoe is de ‘Wikileaks-kongsi’ van de
meest ‘gezaghebbende’ kranten ter wereld -NYT, Der Spiegel, The Guardian- tot stand gekomen?
2.De timing is alarmerend: juist nu de wereld ten onder dreigt te gaan aan een totale crisis en van alle
kanten wordt gespeculeerd op oorlogen (Iran, Korea) komen opeens deze ‘hypergevoelige’ documenten los
die precies gaan over key foreign issues.
3. De Wikileaks-documenten, ook die van de vorige lichting, zijn op geen enkele wijze werkelijk schadelijk
voor de VS maar bieden eerder juist argumenten voor het beginnen van oorlogen tegen Iran en nu met
name Pakistan. Julian Assange heeft zich zelf op geen enkel moment een tegenstander betoond van
oorlogen.Opvallend is de afwezigheid van schadelijke informatie over Israel.
4. Julian Assange meent dat 9-11 geen conspiracy was [backgrounds] en onderschrijft
dus min of meer de officiele lezing. Dit is een onhoudbaar standpunt. Assange gelooft zelfs
in Osama Bin Laden als mega-terrorist en heeft documenten ‘gelekt’ dat hij ‘nog in leven is
en leiding geeft aan Al Qaida’. Deze standpunten van Assange zijn direct in lijn met die van
de VS. Hij maakt ook geen enkele melding over Bilderberg, Trilateral Commission en
Council on Foreign Relations, de echt interessante en belangrijke gremia waar de
wereldpolitiek wordt vormgegeven.
5. De persoonlijke geschiedenis van Assange is zeer slecht gedocumenteerd en bevat
tal van onrustbarende details. Zo zou hij hebben rondgezworven met zijn ouders door de
wereld, op 37 scholen hebben gezeten, dat soort dingen. Dit maakt het vrijwel onmogelijk
zaken uit zijn verleden te checken. Dit alles wijst op een sort of geheim agent.
6. De potsierlijke ‘contra-info’ als zou Assange in Zweden ‘vrouwen hebben verkracht’ en
daarvoor worden ‘gezocht’ lijkt bedoeld om hem geloofwaardigheid te geven zo van: wie
door de macht wordt achtervolgd, moet wel informatie verspreiden die de macht in
diskrediet brengt. Deze ‘truc’ lijkt in Nederland ook te zijn uitgehaald met Jolande van der Graaf van De
Telegraaf die zogenaamd door de macht werd ‘aangepakt’ wegens het naar buiten brengen van
‘staatsgeheime’ documenten terwijl ze in werkelijkheid met deze macht samenwerkt in de meest smerige
dossiers zoals de zaak-Vaatstra.
7. De site is een puinhoop, je kunt niet eens zoekwoorden intikken (wij hadden even hoop dat er stukken
bij zouden zitten over Joris Demmink).
8.Het aantal gelekte documenten is steeds zo absurd groot, dat er geen sprake kan zijn van de
‘klassieke’ wijze van lekken van enkele gevoelige documenten. Als iemand documenten wil lekken, doet hij
dat om aandacht te vragen voor specifieke informatie. Dan ga je dus nooit honderdduizenden documenten
lekken, maar slechts die documenten die gaan over de zaak in kwestie. Bovendien heeft het ‘lekken’ dat
reeds ruim van tevoren werd aangekondigd alle schijn van een ‘georkestreerde’ operatie.
9. Wat is het business model van Wikileaks? We zien geen advertenties. Hoe verdient Assange zijn geld
om al die vrouwen te verkrachten en de hele wereld rond te reizen?
10. Google en Facebook zijn ook intelligence-operations vanuit de CIA, zo is deze zomer bekend
geworden. Dat maakt het logisch en geloofwaardig dat ook Wikileaks een CIA-uitvinding is.
Wat al deze argumenten natuurlijk nog weer geloofwaardiger maakt, is dat de MSM op geen enkele wijze
vragen stellen bij de tsunami aan documenten of verdere aandacht besteden aan Wikileaks als organisatie
of aan de achtergronden van Assange. Het wordt allemaal geslikt voor zoete koek. Kijk hier voor meer
achtergronden over Wikileaks als CIA-operatie.
Reacties
 Wikileaks is een geraffineerde ‘spin’ om de publieke opinie overtuigend te beinvloeden. Het maakt
daarbij heel smerig gebruik van mechanisme dat gelekte informatie van gerelateerde en mogelijk
rancuneuze anonieme bronnen betrouwbaarder zijn. De documenten zijn een rechtvaardiging voor
een oorlog tegen Iran. Om ze geloofwaardig te maken moet je natuurlijk wat “zogenaamd belastend
materiaal” voor de VS introduceren. Ahmadinejad zegt dat de Verenigde Staten zelf achter de
onthulling zitten en noemt de publicatie “psychologische oorlogsvoering, die geen enkel effect zal
hebben”. Ook moet niemand tijd verspillen met het lezen en beoordelen van de documenten, vindt
Ahmadinejad.”

Nieuwsbrief nr. 111 – 15 december 2010 - pag. 28

'EU laat massamedia zwijgen over bankrun in Ierland'
Duitsland en EU houden steeds meer rekening met instorten Eurozone - Bij bankrun gaat internet op slot om
verspreiding paniek te voorkomen - Duitsland zal leger inzetten om banken te beschermen
Het dreigende omvallen van de Britse Northern Rock bank in 2008
leidde tot een ware run op de bankfilialen en geldautomaten.
Volgens het Duitse alternatieve internetmedium Kopp Online heeft de
EU ervoor gezorgd dat de internationale massamedia in alle talen
zwijgen over een aan de gang zijnde bankrun in Ierland, om zo geen
paniek in de rest van Europa te veroorzaken. Afgelopen week zouden
de Ieren massaal hun rekeningen hebben leeggehaald bij onder
andere de AngloIrish bank (13 miljard euro) en de Bank of Ireland (10
miljard euro). Zowel Duitsland als de EU zouden een noodplan
hebben opgesteld om de banken en geldautomaten te sluiten als de
Ierse paniek overslaat naar andere Europese landen.
De bankrun in Ierland, waar slechts 4,5 miljoen mensen wonen, komt een week voor 7 december, de datum
waarop volgens het door Franse activisten gestarte 'Stop Bank' initiatief iedereen in Europa zijn geld van de
banken moet afhalen en zijn rekeningen moet opzeggen, om zo het bankensysteem te laten imploderen (2).
Deze omstreden actie kreeg navolging in Duitsland en Italië en is een protest tegen de miljarden bailouts van
de banken, waardoor er in alle landen fors bezuinigd moet worden op sociale voorzieningen zoals de
gezondheidszorg, uitkeringen en pensioenen. Een massale bankrun in Europa zal echter per definitie
chaotische en dramatische toestanden veroorzaken, zeker gezien het feit dat slechts 1 op de circa 30
mensen in staat zal zijn cash geld op te nemen. Voor de rest zal er niets meer over zijn, aangezien zo'n 95%
a 97% van al het geld slechts bestaat uit digitale cijfers. Het wereldwijde bankensysteem staat of valt dus
met enkel vertrouwen dat ons geld goed beheerd wordt en wij daar op ieder moment bijkunnen - vertrouwen,
dat de afgelopen twee jaar een forse deuk opliep. De Duitse regering heeft in ieder geval een geheim
noodplan opgesteld voor het geval de Eurozone uit elkaar zal vallen, iets wat door steeds meer nietEuropese analisten en economen als vrijwel onvermijdelijk wordt gezien. Zodra een EU-lid uit de Eurozone
stapt of de hele Eurozone in één keer in elkaar stort, worden met feitelijk één druk op de knop de banken,
geldautomaten en financiële beurzen gesloten om te voorkomen dat de Duitsers in paniek hun geld proberen
op te nemen. Ook het internet gaat dan op slot om verspreiding van berichten over de bankrun tegen te
gaan, zodat er geen 'flash-mobs' -gevaarlijke stormlopen van mensenmassa's- ontstaan.
Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het bestaan van deze plannen -waarvan de basis na het
uitbreken van de financiële crisis in 2008 werd gelegd- bevestigd, maar wil verder niet in details treden. Het
is duidelijk dat men in Europa ten koste van alles Argentijnse toestanden wil voorkomen, toen het feitelijk
bankroet van het land in 2002 leidde tot wijdverspreide paniek en chaos. Mocht er toch een stormloop op de
banken ontstaan dan zal Duitsland het leger inzetten om de financiële instellingen te beschermen. (1)
Xander - (1) Kopp Online ; (2) 29-10: Franse activisten roepen op tot internationale bankrun op 7 december*
* Ik herhaal nogmaals dat ik tegen dit initiatief ben, omdat de gevolgen van een massale bankrun zeer
waarschijnlijk niet te overzien zijn. De activisten van dit initiatief beseffen mogelijk niet dat ze letterlijk met
vuur en mensenlevens spelen.
Reactie
Op 7 december is ook de stemming in het Ierse parlement over de begroting voor 2011, inclusief de bailout
van EU+IMF. Stemmen de regeringspartijen ermee in, dan worden ze bij de verkiezingen binnenkort
weggevaagd, ten gunste van partijen die er keihard tegen zijn, zoals Sinn Fein. Met het risico dat daarna
alsnog EU/IMF eruit worden gezet en de euro ploft. De Green Party schijnt te twijfelen en ook binnen Fianna
Fail zijn er protesten. Wordt de begroting afgekeurd, dan valt de euro(zone) om. Zie blogger Gonzalo Lira
(aanrader!): If Ireland Doesn’t Take The Bailout...
citaat: The Sinn Féin told the IMF—literally—that “they are neither wanted nor needed in Ireland.”
Indiase boeren weigeren afbetalen microkrediet
Steeds meer boeren in India weigeren om de schulden van hun geleende microkredieten af te lossen. In de
afgelopen weken zou nog maar tien procent van deze kleine ondernemers gedeeltelijk het geld terugbetaald
hebben, stellen de schuldeisers. Deze plaatselijke geldverstrekkers komen daardoor in geldnood. Maar ook
de financiële sector ondervindt gevolgen. De grote Indiase banken zouden voor miljarden aan deze
microkredieten hebben uitstaan, waar ze nu weinig meer van terugzien. De terugbetaal-weigering wordt
gesteund door de plaatselijke politici. Zij vinden dat de microkredieten, waarvoor soms exorbitant hoge
rentes moeten worden betaald, gebruikt worden als nieuwe manier om geld te verdienen aan het arme
gedeelte van de bevolking. Lees meer bij New York Times
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Kremlin steunt 'Putinjugend' volgens programma Nazi minister Goebbels
Wikileaks (5): Putin wist dat KGB-overloper Alexander Litvinenko vermoord zou worden
Vladimir Putin regeert Rusland als een onvervalste autocraat. Inzet:
leden van de door het Kremlin opgerichte en gesteunde nationalistische
Nashi-jeugdbeweging.
Op initiatief van het Kremlin werd er enige tijd geleden in Rusland een
nationalistische jeugdbeweging opgericht met de naam 'Nashi', dat niet
alleen in klank verdacht veel weg heeft van 'Nazi'. Deze door critici
'Putinjugend' genoemde beweging heeft namelijk een programma
geschreven dat vrijwel een exacte kopie is van dat van Nazi minister
Joseph Goebbels, dat bedoeld was om Hitler en consorten op de juiste
ideologische koers te houden. Nashi activisten in Yaroslavl, zo'n 150 kilometer ten oosten van Moskou,
hebben alleen Goebbels' 'advies' om voor de Joden op te passen uit het programma verwijderd, net als het
commando om iedereen die het moederland beledigt in elkaar te slaan. Voor de rest lijkt Goebbels'
programma letterlijk overgenomen en is alleen het woord Duitsland vervangen door Rusland.
'De vijanden van Rusland zijn jouw vijanden,' schreven de Nashi's, daarmee Goebbels bevel 'De vijanden
van Duitsland zijn jouw vijanden; haat ze met heel je hart' nabootsend. Critici van de beweging zijn echter
niet zozeer geschokt door de inhoud maar wel dat het plagiaat van Goebbels duidelijk laat zien om wat voor
jeugd het hier gaat. 'Vreemd dat ze niets anders wisten te bedenken dat het kopiëren van fascisten,' merkte
Anton Oreak van het Ejedveny Jurnal nieuwsportaal op. 'Om het te kunnen kopiëren hebben ze het dus
eerst moeten opzoeken, lezen en bestuderen, en erachter komen dat het niet mogelijk is Goebbels' woorden
te overtreffen.' Ruslan Maslov, de activist die het programma schreef, begrijpt echter niet wat er zo verkeerd
aan is. Mede-activist Aryon Kozlov zei dat alleen maar geprobeerd wordt om hun groep zwart te maken en
dat niet alles aan Nazi Duitsland zo slecht was, zoals bijvoorbeeld het goede wegennet.
Nashi betekent 'één van ons' en wordt gesteund door het Kremlin. De groepering kwam onder andere in het
nieuws vanwege een agressieve campagne tegen de voormalige Britse ambassadeur in Rusland en meer
recent door het laten zien van met papier-mache gemaakte hoofden van 'vijanden' die waren voorzien van
Nazi-petten. (1)
Wikileaks: Putin wist van moord op Litvinenko
Een naar verhouding zeer groot deel van het tot nu toe gepubliceerde aantal WikiLeaks documenten gaat
over Rusland. Dat Rusland in diverse gelekte berichten wordt afgeschilderd als één grote corrupte, autocratische maffiastaat wekte internationaal weinig verbazing, aangezien dit gegeven algemeen bekend is. Ook
wordt Putin ervan beschuldigd bakken met geld weg te sluizen naar overzeese privé bankrekeningen. (3)
Tevens lijkt het er sterk op dat Vladimir Putin van tevoren wist dat er een moordaanslag zou plaatsvinden op
de hoge Russische KGB/FSB-overloper Alexander Litvinenko, die op 23 december 2006 in Londen stierf als
gevolg van radioactieve vergiftiging. De hoofdverdachte in deze zaak, Andrey Lugovoy, geniet namelijk
persoonlijke bescherming van Putin en daarom is het onwaarschijnlijk dat hij ooit uitgeleverd wordt aan
Groot Brittannië. Tevens merken officials op dat het zeer onwaarschijnlijk is dat elementen van de Russische
inlichtingendiensten bij het vergiftigen van Litvinenko buiten medeweten van Putin hebben gehandeld.
Hoofdverdachte Lugovoy reisde samen met de Russische zakenman Dmitry Kovtun naar Litvinenko in
Londen en liet daarbij een spoor van radioactieve besmetting met het uiterst zeldzame polonium-210 na.
Toen de Duitse politie vroeg om het Russische vliegtuig hierop te controleren werd het vliegtuig op het
laatste moment door Aeroflot omgewisseld.
'Geen verschil Russische overheid en georganiseerde misdaad'
De meest heftige beschuldigingen zijn echter afkomstig van de Spaanse officier van justitie Jose Gonzalez,
die zich bezig houdt met de vervolging van in Spanje opererende Russische gangsters en maffiabazen.
Volgens Gonzalez is er in Rusland geen enkel verschil meer tussen de overheid en de georganiseerde
misdaad. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, John Beyrle, bevestigde dat omkoperij in Moskou tot in
het Kremlin aan toe een normale zaak is. 'Bijna iedereen op elk niveau is in meer of mindere mate betrokken
bij corruptie of crimineel gedrag.' De vermoorde Litvinenko stond op het punt allerlei zeer gevoelige
informatie over de Russische overheid aan het Westen te overhandigen. Zo zou hij bewijs hebben dat de
Russen op direkt bevel van Putin hun eigen 9/11 in scene hebben gezet met de bomaanslagen op
flatgebouwen in september 1999, die de aanleiding waren voor de Tweede Tsjetsjeense oorlog, waarbij zo'n
50.000 mensen werden vermoord of simpelweg 'verdwenen'. (4). Ook zit het Kremlin achter de moorden op
en 'ongelukken' van talloze onafhankelijke journalisten die het wagen kritiek te hebben op Putin en zijn
beleid. De Russische premier zou iedereen die hij als gevaar voor zichzelf beschouwd uit de weg ruimen en
een groot bewonderaar zijn van Stalin, die verantwoordelijk was voor de massamoord op minstens 30
miljoen Russen.Volgens Litvinenko was zijn vaderland absoluut niet te vertrouwen en zou het nog steeds het
doel van Moskou zijn om via slinkse wegen het Westen te ondermijnen en uiteindelijk ten val te brengen.
Xander - (1) The Other Russia ; (2) NOS / The Other Russia / The Guardian ; (3) The Telegraph ;
(4) NaegeleBlog
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Wikilies 2: Brengt Wikileaks nieuwe feiten?
za, 04/12/2010 - 03:10 — Ivo
Met een speciaal aangekondigde persconferentie brachtWikileaks in
oktober de wereld op de hoogte van wéér nieuwe onthullingen. Ditmaal
ging het om z'n 490,000 documenten over de periode tijdens de Irak
oorlog. De documenten beschrijven de vele misdaden die door het
Amerikaans leger en de Iraakste politie en haar (r)overheid zijn begaan.
Zo zou Amerika de Iraakse regering, die zij zelf heeft geïnstalleerd, hebben
geholpen de aan de orde van de dag zijnde martelingen in gevangenissen en andere plekken, in de doofpot
te stoppen.
De documenten zijn opmerkelijk te noemen gezien een eerdere ontboezemingen van Wikileaks betreffende
de beschuldigingen aan Pakistan van het steunen en beschermen van leden van de fundamentalistische
Taliban. Weer lijkt Wikileaks juist datgene uit te lekken wat de geopolitieke agenda van de elite goed uitkomt.
En weer doet de westerse media net of deze informatie nog niet bekend was.
De onthullingen van oktober
De onthullingen van oktober die in de de documenten staan zijn niet mis, maar ook niet nieuw voor diegene
die zich al had verdiept in de toedracht en de situatie van de bezetting van Irak. Al vele websites en
onafhankelijke journalisten lieten de horror verhalen en modus operandi van het van het Amerikaanse leger
zien. Ook over de vele onschuldige doden en gewonden waren vroegtijdig al schokkende cijfers te vinden op
het internet. Daarnaast werd ook de gevolgen van het inzetten van verrijkt uranium (dat nu al meer nadelige
effecten heeft voor de bevolking dan die van de twee atoom bommen op Japan) uitvoerig beschreven en dus
te vinden op het internet.
Ook werd de foto's en berichten over de verschrikkingen in de omstreden Abu Ghraib-gevangenisin 2004,
meer belicht op het internet dan in de mainstream media. Daar werden dan wel de afschuwelijkheden
getoond, maar nooit werd echt het hele verhaal uit de doeken gedaan, noch werd toegegeven dat deze
wreedheden in meerdere gevangenissen hebben plaatsgevonden.Ook in andere landen, zoals Afghanistan
zijn zulk soort wreedheden begaan en zoals de feiten nu liggen, kan men deze bewering wel als bewezen
beschouwen. En dan praten we nog niets eens over de genocide die in Irak nog altijd gaande is en ook niet
over de onmiskenbare oorlogsmisdaden die zijn begaan in Fallujah.Dat deze feiten ook toevalligerwijs door
veteranen werden verteld en aldus ook weer op het internet uitgebreid is verspreid, werd door Wikileaks
bevestigd. En dat is dan nog maar één verhaal van één stad in Irak....
De documenten zouden aanwijzingen bevatten dat er martelingen hebben plaatsgevonden en dat er
duizenden burgerdoden zouden zijn gevallen. Zo zou de Britse veiligheidsdienst MI5 informatie gebruiken
die is losgekregen door mensen te martelen, terwijl martelen uitdrukkelijk is verboden door de conventie van
Geneve. Naast het feit dat martelen verboden is, is het ook nogal dom om op aldus verkregen informatie
beleid uit te voeren: als men pijn heeft, zegt men namelijk alles wat je maar wil horen: alles wat de beulen
maar doet stoppen om ze te laten stoppen met hun onmenselijk aandoen van lichamelijk en geestelijk leed.
Maar MI5 en ook de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA is natuurlijk wel bekend met martelpraktijken
(kent u het 'waterboarden' nog) en als excuus voeren zij natuurlijk aan dat in een oorlog alles is geoorloofd
omdat zij nou eenmaal belang hebben bij elke informatie die zij kan bemachtigen, hoe dit ook tot hen komt.
Veel van de documenten zijn notities van Amerikaanse soldaten zelf. In de periode van 2003 tot 2009
zouden 109.000 doden zijn gevallen. Hieronder zijn 70.000 Iraakse burgers (63 procent)omgekomen door
militairen van de 'coalition of the willing' en de Iraakse (r)overheid. Op diverse sites zijn nog hogere cijfers te
vinden. Vele mensen zien het startpunt van van de oorlog tegen Irak niet in 2003, maar in 1991, na de inval
van Saddam Hussein op koeweit en de nadelige sancties die de wereldgemeenschap daar op deed volgen.
De gevolgen van het verrijkt Uranium zal in ieder geval nog vele jaren vele levens eisen onder de bevolking
en ook onder de nog niet geborenen.
De documenten geven verder aan dat het Amerikaanse leger niet ingreep tijdens de martelingen (of in de
manier waarop dit gebeurde) als dit plaats vond door Iraakse soldaten. Dit durven wij klinkklare onzin te
noemen: Amerika wist heel goed wie zij wel en niet aan de macht hielpen.En daarmee zijn zij ook
verantwoordelijk voor de wreedheden die zijn begaan. Immers, het standaard procedure bij een bezetting
van een land (in dit geval omwille van haar grondstoffen)dat je sympathisanten en gelijkgestemden aan je
zijde krijgt. En in een verdeeld land als Irak was dat niet zo moeilijk. Amerika zal op haar beurt zeggen niet
verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de martelingen. Simpel weg, omdat Amerika nog altijd
officieel onder het mom van 'de bevrijding' van Irak binnen viel en al snel de Iraakse(puppet)overheid de
schijn van macht overdroeg en dus daarmee ook de verantwoordelijkheid overdroeg. Recentelijk kwam het
tvprogramma 'Reporter' nog met een rapportage over martelingen in Afghanistan die werden uitgevoerd door
Afghaanse soldaten zelf... dus niet door Nederlanders. Die stonden die tafereel doodleuk te filmen. De
gehele discussie rond het thema 'marteling' en wat daar precies onder verstaan moet worden en wie er
verantwoordelijk is voor de veiligheid van burgers en de naleving van de oorlogsconventies, word al lang
gevoerd .... maar zonder enkel resultaat. Het Verdrag van Geneve is in 'oorlogsrecht' heel duidelijk, maar dit
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verdrag wordt al een paar jaar volkomen genegeerd. Het feit dat de heer Bommel van de SPeen nieuw
onderzoek wil, is alleen maar toe te juichen. Maar in hoeverre zal het een eerlijk en onafhankelijk onderzoek
worden? Er zijn al meerdere onderzoeken geweest die maar een lauw resultaat opleveren omdat uiteindelijk
ook de commissies niet helemaal onpartijdig bleken te zijn.
Burgeroorlog
Irak is een puinhoop na de illegale inval die berustte op leugens en verborgen belangen. De intentie is nog
altijd om Irak uiteindelijk (weer) in drie staten te vormen. Dit was al bepaald vóór de inval. De bedoeling is
het land in een burgeroorlog te doen storten. Zodat uit de as weer een nieuwe orde zal herrijzen (order out of
chaos).
Amerika heeft veel moeitemet het installeren van een goed functionerende marionettenregering. Volgens de
Iraakse premier Nouri al-Maliki is de timing van Wikileaks opmerkelijk en bedoeld om zijn herbenoeming te
saboteren.Volgens een woordvoerder zijn de verklaringen uit een periode waar al-Maliki nog niet in functie
was. Maar voor de oppositie, de Soennieten, des te meer reden voor verzet. Voornamelijk soennieten
werden namelijk gemarteld in 2003, in tegenstelling tot het feit dat het tijdens het Saddam regime,
voornamelijk de Sjiieten en de Koerden waren die onderdrukt werden.
Het 490,000 tellend rapport van Wikileaks lijkt de aandacht rond de toedracht van de oorlog te vermijden. En
voor mensen die zich al wat jaren hebben geïnteresseerd in het verloop van de oorlog leveren deze
documenten niet echt iets nieuws op. De documenten kunnen veeleerder het land in een verdere onstabiliteit
storten door de al zo hoog liggende frustraties aan te wakkeren waardoor er weer meer moorden ter wraking
van de diverse bevolkingsgroepen in Irak zouden kunne plaatsvinden.
Het land is naast de bezetting ook in een 'proxy oorlog' gevangen, een oorlog tussen Iran en Amerika met
daar door heen groepen radicalen die als doel hebben een groot islamitische staat te creëren. Daarbij heb je
nog de maffia en westerse sympathisanten die alleen maar uit zijn op macht en het grote geld rdie de olie
kan opleveren (denk aan halliburton, Shell) .Bij een mogelijke uitbraak van een burgeroorlog in Irak zal
Amerika wellicht een nieuwe (kwalijke) rol krijgen. Ook zijn er diverse mensen die stellen dat als Amerika
zich geheel terug zal trekken, het land helemaal snel in een conflict zal vervallen.
Schaduwoorlog VS en Iran
De Telegraafconcludeert aan de hand van de gelekte documenten, dat Irak is verstrengeld in een
schaduwoorlog tussen de Amerikanen en Iran. Oftewel: een proxy oorlog die al langer gaande is, zeg zo'n
30 jaar. In de grensstreek tussen Irak en Iran, zouden al geruime tijd schietincidenten plaatsvinden door
Amerikaanse militairen, maar ook ontvoeringen die door Iran worden uitgevoerd, aldus de krant. Maar weer
weet Wikileaks te komen met oud nieuws. Er zijn al eerder berichten geweest over Amerikaanse soldaten
die waren ontvoerd en vermoord door Iraanse strijders. Ook zou Iran gepoogd hebben een olie rijk gebied
van Irakte bezetten. Iran betwist ook de grenslijn tussen Iran en Irak. Daarnaast kan het zijn dat het de
Telegraaf nog niet was opgevallen dat Amerika al een paar jaar bezig is Iran geheel te isoleren. Zowel
militair als economisch. En als de krant zich iets verder zou verdiepen in de geschiedenis van het toetreden
van Amerika in het gebied en het ontstaan van Irak, dan had de krant zich niet zo hoeven verbazen en
mogelijk een meer inhoudelijke berichtgeving hebben kunnen plaatsen omtrent deze ontwikkelingen.
Huurlingen
Inmiddels is het Amerikaanse leger druk bezig met haar terugtrekking uit Irak. De Amerikaanse soldaten
waren al een geruime tijd niet meer aanwezig in de steden, maar zullen nu dan ook deels het land echt
verlaten. Om zo vrolijk door te reizen naar het volgende conflict. Dus voor de gemiddelde burger verandert
er niet veel aan het straatbeeld. Wel blijven er z'n50,000 militairen achter op permanenten legerbasissen.De
militairen worden ook ingezet om te helpen bij het opzetten en trainen van het Iraakse leger. Amerika heeft
veel wapens verkocht aan Irak, waaronder tanks,vliegtuigen en jeeps. Ook zal veel ingezet materiaal
achterblijven voor het Iraakse leger. Na verwachting zal het tot aan 2011 duren om het Iraakse leger te laten
wennen aan de hightech wapens. Deze zijn natuurlijk wel beperkt en gedowngrade..... je wilt toch niet een al
te sterke tegenstander in dat olierijke gebied.
Voor elke soldaat die vertrekt lijken er, net als in Afghanistan, drie huurlingen voor in de plaats te komen.
Velen daarvan doen aan transport of werkzaamheden op basissen, maar er zijn ook een groot aantal
particuliere militairen die worden ingehuurd door zakenlieden en de Iraakse regering. Zij zijn al geruime tijd
verantwoordelijk voor veel burgerslachtoffers (zie ook Blackwater of de nieuwe naam Xi) Over deze
huursoldaten, en over hun handelswijzen, wordt bijna geen enkele rapportage opgemaakt. De goedbetaalde
huurlingen gaan bij elk conflict bijna altijd vrijuit. Door velen worden de huurlingen dan ook gezien als de
'Shadow Army'.
Wiki lies?
Ondanks de kritiek die hier gegeven wordt over Wikileaks, is het natuurlijk niet te ontkennen dat door het
uitlekken de gewone man alsnog een deel van de afschuwelijkheden rondom de oorlog krijgt te zien. Het
probleem is alleen: waar leidt deze info toe? Zal het lekken door Wikileaks net als bij Afghanistan, door de
westerse media verdraaid worden zodat het vizier nu op Iran wordt gelegd, net zoals dat ging bij Pakistan?
En in hoeverre heeft het nog invloed op de burger die plat wordt gegooid met info die vol staat met dood en
verderf? Wordt men hierdoor niet afgestompt en went men niet onbewust aan het idee dat oorlogen er nu
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eenmaal zijn? En zal de ware toedracht van de oorlogen hen ook ter ore komen of zal deze immer bedekt
worden? Volgens een woordvoerder van het Pentagon zal het materiaal niet tot nieuwe inzichten leiden over
de oorlog in Irak. NAVO-chef Anders Fogh Rasmussen waarschuwde nogmaals over de gevolgen van het
vrijgeven van geheime documenten voor de levens van militairen en burgers. Amerika zelf komt niet goed
weg met de uitgelekte documenten. Maar de inval op Irak was bepaald door de elite met als intentie de olie
en de geopolitieke agenda. Doel was ook Amerika zelf te verzwakken door middel van het uitputten van haar
leger, economie, moraal en reputatie. En met beide oorlogen lijkt dit laatste aardig te lukken.
De vraag is nu ook al gesteld of Wikileaks de aanslagen van 11 september had kunnen voorkomen. Dit is
gebaseerd op de eerdere openbaring van Wikileaks die toen meer dan een half miljoen onderschepte
tekstberichten vrijgaf, allen verstuurd op 11 september 2001, vanaf 3 uur 's ochtends. Diverse
waarschuwingen van FBI agenten en andere officials hadden dan mogelijk bij Wikileaks hun verhaal kunnen
doen, aldus de FBI Whistleblower Coleen Rowley. Julian Assange echter hekelt de 911~ truth movement. En
wij citeren de Assange hier: “Those people annoy me”.
Naast dat Wikileaks ontkent dat 9/11 een inside job kon zijn blijkt uit sommige Wikileaks documenten bewijs
te zijn dat er wel degelijk WMD waren gevonden in Irak. Er zijn bij de inval wel wat gifwapens en
afstandsraketten gevonden. Maar deze waren al in een slechte staat en in zo een kleine hoeveelheid dat het
eerder iets was om voor te schamen. Maar "weapons of mass destruction" waren er voor de inval niet. Nu
wel, uitgespreid over het Irakese volk, in de vorm van verarmd uranium en fosfor.
Washington Post
Bij de eerder uitgelekte documenten van Wikileaks (over Afghanistan) wist de Washington Post de aandacht
over de oorlogsmisdaden af te leiden door zich te richten op de connectie van het Pakistaanse geheime
dienst en de Taliban. Nu lijkt de Washington Post wederom de misdaden van het leger en de toenmalige
Amerikaanse regering te negeren door zich alleen te richten op de connectie van Iran en "insurgeons" in de
Irakoorlog.
“The vast majority of Iraqi civilian deaths were caused by other Iraqis, not by coalition forces.” And many of
those deaths were perpetrated by Iraqis who received training in neighboring Iran.
De Washington Post lijkt hiermee de aantoonbare misdaden door de Amerikaanse soldaten totaal te
negeren en alle schuld op het Iraakse volk zelf af te schuiven. Een volk dat mede door Amerikaanse
belangen Saddam als leider kreeg en vervolgens bezet werd na al meer dan 10 jaar zware sancties inclusief
hongersnoden. De strategie was om het land te ontsporen en in de hoop op een burgeroorlog. In de tijd dat
Amerika en de "coalition of the willing" Irak binnen reed, werden de wapendepots bewust genegeerd.
Misbruikt de Washington Post de vrijgegeven informatie van Wikileaks en / of verspreidt Wikileaks disinfo?
Hoe dan ook, de vrijgegeven informatie lijkt deze keer weer omgebogen te worden naar de belangen van het
Pentagon.
Meer bombshells
Volgens het Pentagon is Wikileaks in het bezit van nog meer gevoelige documenten. Ook heeft Wikileaks
aangekondigd hun aandacht te gaan richten op andere grote - naar eigen zeggen 'despotische' – regimes
zoals Rusland. Wikileaks zou, na eigen zeggen, in het bezit zijn van een Russische bombshell. "Russians
are going to find out a lot of interesting facts about their country," alsdus WikiLeaks woordvoerder Kristinn
Hrafnsson tegenover de Russische krant Kommersant.
Vele kranten vragen zich echter af of dit nieuws wel aan zou komen bij het Russische volk gezien zij niet van
slecht nieuws houden. Ik meen echter dat vooral de Russische regering niet van slecht nieuws houdt.
Daarom zijn er helaas al vele journalisten gedood in Rusland en wordt elk onderzoek naar de toedracht
ervan, tegengewerkt en genegeerd. De kans is groot dat de informatie gaat over de oorlog in Tsjetsjenië.
Een oorlog die zowat bijna is vergeten en al vele levens gekost heeft. De westerse media geeft er bijna geen
aandacht aan, laat staan de Russische media en wie dit wel doet in Rusland, moet dit vaak met de dood
verkopen. De Russen worden ervan verdacht een flat met hun eigen bevolking (Russen dus) in de staat
Tsjetsjenië te hebben opgeblazen om zo de oorlog te kunnen starten. Waar hebben we deze tactiek eerder
gezien? Opvallend was dat na 11 september 2001, toen toenmalige marionettenpresident Bush de oorlog
verklaarde aan terrorisme, een tactiek, o.a. Rusland deze nieuwe manier van lastige landen classificeren,
gretig overnam in haar strategie Tsjetsjenië te vernietigen. Inmiddels is heeft er een heuse volksverplaatsing
van Russen naar Tsjetsjenië plaatsgevonden om zo de Tjetsjeense staat en cultuur uit te vagen. Een
eeuwenoude techniek.
Maar ook China zal niets bespaard blijven. Wikileaks Julian Assange, “The main goal of the project were the
"despotic regimes in China, Russia and Central Eurasia." China heeft sinds de inval van o.a. Mongolie een
monopoly op 'raw materials' (grondstoffen) die van belang zijn voor digitale producten zoals telefoons en
computers, maar ook voor 'de groene' industrie. Sinds China dit monopoly heeft, is zij opstandiger geworden
richting het westen. Kan het zijn dat Wikileaks documenten heeft bemachtigd over dit land waarover door
bijna geen enkele media over wordt gerapt? Zou het kunnen zijn dat Wikileaks een instrument is voor de
elite van de wereld om zo de drie grootmachten uit te schakelen of tegen over elkaar te zetten?
In hoeverre de gevolgen voor Wikileaks en frontman Julian Assange zal zijn moet nog maar blijken. Speelt
hij met vuur of houd hij meer van het Russisch roulette?
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De recentelijk onthullingen
Afgelopen week kwam Wikileaks met een nieuwe publicatie van 250.000 geheime documenten, waarvan
voornamelijk Amerikaanse diplomatieke geheimen. De klokkenluiderssite heeft een wereldwijde diplomatieke
crisis veroorzaakt, volgens sommige media dan, door 250.000 documenten vrij te geven met soms zeer
pikante informatie uit het globale diplomatieke verkeer.
De Media
De media lijkt verdeeld te reageren op de ontboezemingen van Wikileaks. Waar de één spreekt over een
historische gebeurtenis, reageert de een met ongeloof terwijl de andere schreeuwt : Schande! Geen enkel
medium is tot de conclusie gekomen dat de oorlogen op basis van valse beschuldigingen aan het publiek
zijn verkocht en aldus illegaal zijn. Het verdrag van Genève lijkt ook geen betekenis meer te hebben. Maar
wel worden er connecties gevonden tussen Taliban en de de Pakistaanse Geheime dienst (ISI) en het
geweld in Irak met behulp van Iran (Proxy war)
Hier enkele van de belangrijke conclusies die de kranten melden:
• Arabische leiders drongen aan op een aanval op Iran.
• De Iraanse president Ahmadinejad wordt vergeleken met Hitler. Iran heeft hoogwaardige raketten gekocht
van Noord-Korea die West-Europa kunnen bereiken.
• Amerikaanse functionarissen hebben de opdracht gekregen om de VN te bespioneren.
• De Russische president Poetin heeft banden met de georganiseerde misdaad.
• Saudi-Arabië blijft een belangrijke sponsor van terreurgroepen als al-Qaida.
• China heeft geprobeerd om Amerikaanse computernetwerken te saboteren en zoekmachine Google in het
land plat te leggen.
• Amerika leurde met gevangenen van Guantanamo Bay, in ruil voor gunsten op het internationale politieke
toneel.
Niet echt nieuws. Veel van de Arabische landen zijn gebaseerd op koningshuizen gecreëerd door het
westen of hebben marionettenregering. Allen onderdrukken hun bevolking en veel moslims zien Iran als
laatste echte Moslimstaat die zich afzet tegen het westen, iets dat ook niet niet helemaal waar is. Dus voor
landen als Saudi-Arabië, is Iran een gevaar: voor het maffiose koningshuis that is , dat het volk daar
onderdrukt. Niet dat Iran een schoolvoorbeeld is van hoe het wel moet, daar niet van.
• De Iraanse president Ahmadinejad wordt vergeleken met Hitler. En Iran zou hoogwaardige raketten
gekocht hebben van Noord-Korea die West-Europa kunnen bereiken.
Tja de vergelijking van Hitler met een nu zittende leider is niets nieuws noch echt erg. Beetje een non-item.
Ahmadinejad zal het eerder als een compliment beschouwen, gezien de geschiedenis rondom Tweede
Wereldoorlog en Iran.Dat Iran aan Noord- Korea raketten heeft verkocht die West- Europa kunnen halen,
klinkt meer als bangmakerij en komt wel weer heel goed uit voor het raketschild programma in polen.
Daarnaast heeft Amerika en het westen de laatste jaren voor miljarden o.a. het Midden-Oosten bewapend.
Hier zijn wel zoveel wapens verkocht, dat mocht de WW3 uitbreken, sommige landen daarna gelijk door
kunnen gaan met de Vierde Wereld oorlog, aangezien ze daarvoor dan nog steeds genoeg wapens zullen
hebben.
• Amerikaanse functionarissen hebben de opdracht gekregen om de VN te bespioneren.
Tja, wie doet dat niet en is het juist niet de VN die de lidstaten bespioneerden en poogden over te nemen?
• De Russische president Poetin heeft banden met de georganiseerde misdaad.
Tja, whats new?? Amerika en Co. heeft de grootste hennep en papaver productie ter wereld in hun macht.
De CIA heeft bekend tot in haar nek in de drugs te zitten. Ons eigen koningshuis heeft tot 1947 drugs
gemaakt en wel in Amsterdam voor o.a. de soldaten. En tevens heeft het IMF in 1990 de maffia in Rusland
veel geld geleverd om zo de economie in Rusland kapot te maken waardoor de criminaliteit hoogtij vierde.
• Saudi-Arabië blijft een belangrijke sponsor van terreurgroepen als al-Qaida.
Al Qaida (mag nu toch wel duidelijk zijn) is een illusie: Al Quaida is mede is opgericht door Amerika in de
jaren 80 en is nog altijd actief onder hun vleugels. Tevens hebben Amerika en Saudi al jaren een hechte
band waarbij de Bush-jes een grote rol spelen.
• China heeft geprobeerd om Amerikaanse computernetwerken te saboteren en zoekmachine Google in het
land plat te leggen.
En Google heeft dit weer gepoogd bij China en ga zo maar door. Tevens heeft Google grote privacy
schendingen gepleegd waaronder alles bij te houden wat je googled en dit door te sturen naar diverse
instanties. En google heeft toegegeven dat deGoogle cars alle gegevens (per ongeluk) de paswoorden van
hotmail en andere gegevens van burgers in Engeland hebben gestolen. Tevens vindt Google dat iedereen
overal moet worden gemonitord. Eigenlijk zouden China en Google het heel goed met elkaar moeten kunnen
vinden.
• Amerika leurde met gevangenen van Guantanamo Bay, in ruil voor gunsten op het internationale politieke
toneel.
Dit is ook weer niks nieuws en wordt op meerdere niveaus al jaren gedaan. Daarbij had wikileaks beter de
aandacht kunnen richten op de aantal overledenen uit Guantanamo bay en andere illegale gevangenissen
die nooit worden gemeld. Maar hoe kan dit allemaal over komen bij Bert en Annie? Tijd voor een echte
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aanpak tegen internet criminaliteit en China? Waarbij Amerika, China en Rusland tevens hun beleid op
internet censuur kunnen doorzetten door de acties van wikileaks? Noord-Korea kan nu ook worden gezien
als mede verantwoordelijk te zijn voor het westen in gevaar te brengen door Irannegentien geavanceerde 25
BM-raketten te hebben gegeven..
Dat er klokkenluiders zijn is heel goed en vaak zijn die individuele mensen ook echte helden. Maar bij
wikileaks blijf ik zo mijn twijfels houden over de intentie van deze groep. Neemt niet weg dat de individuen,
zoals bij zo veel organisaties, dit alles met de beste bedoelingen doen in streven naar een betere wereld.
Ook lijkt Wikileaks wel van glossy gossip the houden:
Zo is Berlusconi een zwak, ijdel en ineffectief persoon.
Merkel houdt niet van risico’s en is zelden creatief.
Kim Jong-iI is een morsige oude man.
Netanyahu een charmant persoon maar houdt zich nooit aan zijn beloftens.
Karzai is een extreem zwakke man .
Medvedev is de Robin van Batman-Poeting.
Ook weer niets nieuws. Overigens zouden er ook documenten zijn die aangeven dat de broer van Karzai
een grote drugs baron is. Weer niks nieuws, helaas voor Wikileaks was er niet bij vermeld dat de broer van
Karzai al wat jaren op de loonlijst van de CIA staat. Ook heeft Wikileaks kennelijk geen documenten over
drugstransporten vanuit Afghanistan door de NAVO wat al 2 x in de mainstream media is geweest gezien.
Tegelijkertijd wil Amerika af van Karzai. Het blijkt een slechte puppet te zijn dus ja, que bono - who benefits.
Ook zouden uit documenten staat dat Verhagen voor de toetreding van Turkije aan de EU zijn en hij had
verwacht dat Amerika Iran zou aanvallen en niet Irak. Maar misschien liep Verhagen toen iets te ver vooruit
op de feiten.
Ook zou er document bevestigen wat vele al wisten dat Nederland, Duitsland en België in het bezit zijn van
Nucleaire wapens van Amerika. Nou ja bezit, bezet eerder. Opgewonden om zo de klappen te kunnen
vangen tijdens de koudeoorlog onder het mom van veiligheid, alleen dat dan al jaren in het geheim. Ook dit
is niks nieuws. In principe is vliegbasis Volkel, waar de wapens ( 20 stuks) zijn opgeslagen de
verantwoordelijkheid en eigendom van Amerika. Het beleid is dan ook mocht iemand, wie dan ook,
onaangekondigd zich zomaar in de extreem beveiligde zone bevinden. zonder te vragen of aarzeling dood
geschoten geworden. Dat is het beleid van Amerika.
SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel heeft in schriftelijke vragen aan minister Uri Rosenthal van
Buitenlandse Zaken direct opheldering gevraagd over de onthulling door Wikileaks. ''Wat ik al heel lang
vermoedde, maar nooit zeker wist, is nu bevestigd'', stelde Van Bommel. Maar misschien had de heer van
Bommel beter afgelopen april er vandaan kunnen kijken.
Heel wikileaks lijkt meer iets weg te hebben als een psychologische oorlogvoering dan een werkelijke
klokkenluiders website die een echte verandering zal brengen. Veel mensen voelen zich op der teen getrapt
bij dit soort opmerkingen naar wikileaks en op zich lijkt de informatie wel goed maar we zitten nog altijd in
een infowar waarbij het meeste geld in de disinfo propaganda gaat.
Persoonlijk zou ik Wikileaks veel interessanter hebben gevonden als zij ook met documenten kwamen
rondom de financiering van de aangegeven oorlogen. En de daarbij behorende coöperaties en
Wereldbanken die er van profiteren. Maar dit betwijfeleik ik ten zeerste. Nu heeft Wikileaks aangekondigd
documenten uit te brengen van een Amerikaanse bank. Ik doe een gokje, zou het Goldman Sachs misschien
zijn? Of wordt het Lehman Brothers of Citigroup? Kan bijna niet wachten. Wikileaks presenteert een lala
wereld die geen financiële en geschiedkunde geschiedenis of betrekking kent. Het zou hem wel sieren als
Wikileaks documenten over de IMF,Rothschild en Rockefeller en hun loopjongens wat beter in het licht zou
brengen. Of de plannen van de Bilderberg en de CFR. Maar dat zal door Julian wel gezien worden als onzin,
net als nog steeds de onbeantwoorde vragen te stellen rondom 9/11.
Volgens sommige zou het uitlekken van Wikileaks een oorlog tegen Iran kunnen doen voorkomen. ??dus??
Volgens de Iraanse president Ahmadinejad zegt dat de band met andere landen in het Midden-Oosten niet
wordt geschaad door de publicatie van geheime Amerikaanse documenten op WikiLeaks. "Dit soort
kattenkwaad heeft daar geen invloed op", aldus Ahmadinejad in een reactie.
Ook blijken er onwaarheden in de uitgelekte documenten te staan. Zo zou Oost Europa over 4 jaar zonder
gas zitten door blokkades van het transport door Rusland. Dit kan gelijk naar het land der fabeltjes. Naast
het feit dat Rusland voor wel 100 jaar voorraden heeft is Europa voor Rusland voorlopig nog een grote
afnemer. Tevens zijn er vele andere gas bronnen om aan te slaan. Ook heeft het pentagon al vaker geuit
Wikileaks geen ernstige zaken in het daglicht heeft gebracht. Maar dat is natuurlijk ook dubbele tong praat.
Julian Assange
Wie is Julian Assange? Eenvandaag dit in augustus nog een rapportage uitzenden over de frontman van
Wikileaks. Julian zelf zegt voordurend op de vlucht te zijn en zich steeds een andere locatie te bevinden.
Daarnaast vindt hij het leuke mobile telefoons op de post te doen en hiermee de geheimendienst te
misleiden. Waarna hij vervolgens met zijn geheime dosiees een uitgebreide presentatie doet in het hart van
de Engelse gecontroleerde media? Zelf was hij voor Wikileaks in de jaren 90 een hacker die zich wist binnen
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te dringen bij NASA . Hoe kan het dat vele voor hem zijn gearresteerd, kapotgemaakt of verdwenen? Vaak
worden hackers een mooi aanbod gedaan inruil voor wat er zich heeft voortgedaan. Zou Julian Assange z’n
deal hebben gehad? En daarom nu met Wikileaks weg te komen die volgens vele meer heeft weten
uitlekken dan andere daarvoor? NASA is onderdeel van het militaire industriele complex en heeft een zeer
strikt veiligheids beleid. Ook zegt Julian dat hij vaak overnacht op vliegvelden. (?) Come again? Vliegvelden
zijn vandaag de dag de meest beveiligde plaatsten in de wereld en de CIA kan hem daar niet vinden?
Sadam trekken ze zo uit zijn rabbit hol en ene oud hacker en dus bekent is niet te vinden? Dit heeft wel iets
weg van de 'Bin Laden Myth'.
Na de laatste publicaties van Wikileaks zijn er diverse bedreigingen gedaan en zelf beloningen uitgeloofd
voor de dood van Julian Assange. De Zweedste politie hoopt met behulp van Interpol Assange in te rekenen
voor seksuele intimidatie en verkrachting van twee vrouwen.
De conservatieve Amerikaanse radiopresentator Todd Schnitt heeft een beloning uitgereikt van 50.000 dollar
voor de gouden tips om Assange te kunnen arresteren en een lesje te leren. De altijd objectieve Bill O’Reilly
ziet het liefst Assange gedood worden door een CIA drone. De Canadese overheidsadviseur Tom Flanagan
heeft live op nationale televisie gezegd dat iemand WikiLeaks baas Julian Assange moet vermoorden.
Volgens Flanagan kunnen de publicaties van gevoelige en geheime documenten zelfs leiden tot een oorlog.
Maar is dat niet iets wat de Elite willen? Overigens betreurde hij later zijn uitspraak. Presidentskandidate
Sarah Palin vroeg zich echter na de uitspreken van Flanagan af waarom WikiLeaks baas Julian Assange
niet met dezelfde urgentie als leiders van de Taliban is vervolgd.
Pentagon klokkenluider Daniel Ellsberg uiten zijn vrees al eerder uit over een mogelijke aanslag op
Assanges leven vanwege de gevoelige informatie die hij naar buiten brengt.
Maar met het oppakken of executeren van Julian Assange stopt Wikileaks niet. Sterker nog de kans is groot
dat deze eerder de klokkenluiderssite zal verstevigen dan afzwakken. Enige oplossing een strenger toezicht
op het internet voor het landsbelang? Is het de bedoeling om doormiddel van Wikileaks conflicten te
creëren? Wikileaks zelf geeft aan vaak niet te weten van wie de documenten afkomstig zijn.
Op het eerste gezicht lijkt Julian Assange en Wikileaks een zegen te zijn voor meer openheid over de
®overheden en hun beleid. En een kans voor meer onafhankelijke journalistiek. Maar is dit wel zo. Of wordt
de informatie weer moetwillig misbruikt door de media?
De elite wil dat het westen wantrouwig wordt naar hun regeringen. Amerika moet kapot, zowel financieel,
militaire alsmede haar aanzicht. Dit geld ook voor Rusland en China. Informatie zal beperkt moeteen
worden, dit zal lukken door het internet na aanleiding van een Wikileaks kunnen. De 'powers to be' wil
controle en geen elementen die zij niet in de hand zouden kunnen houden. Tevens werkt Wikileaks wel goed
voor de afleiding. Hoe lang blijft het uitlekken van soort gelijke documenten nog belangrijk en relevant? Of
helpt dit tevens mee klokkenluiders in een slecht daglicht te brengen?Ook hebben diverse mensen
bedenkingen over de timing van de presentaties door Wikileaks. Volgens sommige lijken deze een dubbele
lading te hebben zowel als inhoud en tijd van publisering.
De oud Pakistaanse Generaal Aslam Beg beweerd dat Wikileaks een creatie is van de CIA en Mossad. “The
US has a hand in this plot, and these reports (posted by the WikiLeaks website) are part of the US
psychological warfare,” Volgens Beg zou de CIA en Mossad actief bezig zijn Pakistan te destabiliseren
waarvan Wikileaks een hulpmiddel zou zijn.
Het is natuurlijk niet te ontkennen dat voor veel mensen Wikileaks informatie brengt die anders niet ter
spraken zouden komen. Maar tegelijkertijd lijkt de media alleen maar connecties temaken in het belang van
een grotere agenda en uiteindelijk de ware toedracht en mogelijke gevolgen genegeerd lijken te worden. Het
isde media te verwijten de informatie temisleiden of is de Wikileaks informatie misleidend? Veel wat
Wikileaks lijkt te brengen was al bekent of te vinden op het internet. En meer. Of is Wikileaks een middel van
de CIA om meer onrust en conflicten te creëren in de wereld? Wikileaks stelt geen mening te hebben over
wat zij uitbrengen maar eerder hopen dat andere de documenten zullen gebruiken om zo een beter beeld te
krijgen van de situaties in de wereld. Zal wikileaks ook nog komen met documenten over het Israel Palestina
conflict?
Werkt wikileaks voor de Elite? De vraag blijft bij dit soort revolutionaire ontwikkelingen, que bono - who
benefits?
There is a War going on for your mind, an InfoWar!
Bron en video’s: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/wikilies-2-brengt-wikileaks-nieuwe-feiten
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Voormalige adviseur Thatcher legde enorme corruptie EU bloot
'Bewijs dat Nazi's Europese Economische Gemeenschap bedachten' - 'EU opgezet als Opperste Sovjet' 'Europese Commissie is een criminele organisatie'
Wijlen Christopher Story was fel tegen de EU omdat deze één grote
frauduleuze en corrupte organisatie zou zijn, gemodelleerd naar de
Opperste Sovjet.
Een voormalige adviseur van premier Margaret Thatcher, Christopher
Story -bekend geworden van zijn met KGB-overloper Anatoliy
Golitsyn geschreven boek De Perestroika Misleiding- hield op 31
oktober 2009 een spraakmakende rede tijdens de 'Lawful Rebellion'
Conferentie in Groot Brittannië. Deze rede, die onder ander de
enorme corruptie van de EU blootlegde, is ondanks het overlijden van
Story kort na zijn toespraak nu actueler dan ooit tevoren. Story was
een controversiële maar erkende expert op het gebied van economie en inlichtingen, noemde de twee
Wereldoorlogen de 'Illuminati oorlogen' en vergeleek de huidige situatie in Europa met die van kort voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
De grootste corruptie ter wereld: derivaten
'Wij zijn bezig met het ontmaskeren van de grootste corruptie ter wereld,' begint Story na zijn korte inleiding.
'Deze draait voornamelijk rond de derivatenhandel. Alle derivaten zijn frauduleuze financiële producten. Als
een direct gevolg hiervan -dit kunt u nalezen op mijn website www.worldreports.org- is de VS afgelopen
week overgegaan op de Basel-II normen, wat betekent dat alle off-balance sheets transacties (van de
banken) illegaal zijn. Dat houdt in dat de hele derivatensector (geschat op $ 1400 biljoen) nul komma nul
waard is. De reden waarom het geld in uw portemonnee steeds minder waard wordt is het gevolg van deze
derivatenhandel.'
'De derivaten zijn bedacht door wat ik het Amerikaanse inlichtingenbolwerk noem. Dat staat onder leiding
van de CIA, maar er zijn in totaal zo'n 16 tot 18 organisaties -inclusief de FBI- die onder de CIA vallen. Deze
frauduleuze handel ontstond toen het geld gedigitaliseerd werd. Het brein hierachter is dr. Henry Kissinger,
ook wel bekend als 'Heinz'. Waarom hij nog steeds dat accent heeft? Omdat hij in werkelijkheid een
driedubbel-agent is. Zijn Sovjet codenaam is B.O.R., wat zijn Duitse codenaam is weten we niet.'
'De reden dat ik Duitsland noem is omdat zij ons zo'n 1200 jaar geleden op vergelijkbare wijze overnamen.
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt hebben wij de (Tweede Wereld)oorlog NIET gewonnen. Ja,
we hebben een einde gemaakt aan Hitler, dat is het enige. Nee, ik geloof de verhalen niet dat hij de oorlog
overleefd zou hebben, dat is nonsens. We dachten dat we de oorlog hadden gewonnen, maar dat was niet
zo.'
Nazi's bedachten Europese Economische Gemeenschap
'Tijdens de Nazi-Conferentie in Wannsee in 1941 realiseerden de Duitsers zich dat er 50% kans was dat ze
de oorlog zouden verliezen. Daarom besloten ze om hun knapste koppen naar Madrid te verplaatsen. In
1942 richtten ze het Duitse Geopolitieke Centrum op. Als je naar de geschiedenis kijkt dan zie je dat alle
grote hotels in Madrid vol zaten met Gestapo en andere Duitse officieren. Het enige wat het Duitse
Geopolitieke Centrum deed was nadenken over wat er zou gebeuren als het Duitsland niet zou lukken om
heel Europa over te nemen. Het was dus een lange-termijn denktank en ze ontwikkelden dan ook een langetermijn misleidingsstrategie.'
'Deze misleidingsstrategie werd oorspronkelijk in een soort seminar-achtig document opgesteld met de titel
Europäische Wirtschafts Gemeinschaft, oftewel de Europese Economische Gemeenschap. Dat gebeurde in
1942 in Berlijn en kunt u nalezen in mijn boek 'Het Europese Unie Collectief' dat als subtitel 'De vijand van
zijn lidstaten' heeft. De Europese Unie is natuurlijk níet onze vriend, maar onze vijand, en is dat altijd al
geweest omdat het doel van de EU is onze soevereiniteit op te heffen en ons over te nemen.' (applaus)
'Wij (Groot Brittannië) hebben nu feitelijk een marionettenregering, omdat 82% van wat in het parlement
behandeld wordt uit Brussel komt. Wat wij gedaan hebben is onze algemene macht overdragen aan een
niet-gekozen groep in Brussel, wat een zichzelf in stand houdende situatie is. Het grote probleem met deze
vijand is dat hij op de automatische piloot staat... Kijk naar deze foto in The Guardian, hoe blij al die
Europese leiders met elkaar zijn. En wat Tony Blair betreft: zijn campagne om EU-president te worden heeft
te vroeg gepiekt.'
China gaf 10 ton goud aan Federal Reserve
'Ik ga nu iets zeggen dat nog niet gepubliceerd is. De strijd om de VS zover te krijgen een einde te maken
aan de derivaten-corruptie duurt al jaren. Ik ging er in 2005 aan deelnemen. Het probleem draait om de
criminele ondernemingen zoals Citibank en andere grote Amerikaanse banken. Bij één rechtbank in de VS
ben je al drie weken bezig om alle informatie over rechtszaken rondom fraude van Citibank verzameld te
krijgen. En dat is nog maar bij één rechtbank!'
'Hoe dan ook, dit is er afgelopen week gebeurd: de Chinezen hebben 10 ton goud beschikbaar gesteld aan
de Federal Reserve van de VS. Dat is een soort lening waar echter strenge voorwaarden aan verbonden
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zijn. Niet voor niets heeft Hillary Clinton, die tot aan haar nek in deze corruptie zit, nu ineens gezegd dat
vriendschap met China haar 'persoonlijke missie' is. De realiteit is echter dat de VS niet kon overgaan op
Basel-II zonder een gedegen basis voor hun munt, en daarom hebben de Chinezen 10 ton goud ter
beschikking gesteld.'
Duitse 'vijfde colonne' nam CIA over
'Het is een complex onderwerp, maar ik probeer u te vertellen dat de corruptie in de EU weerspiegeld wordt
in de VS. Feitelijk wordt er een tweesporige aanval gepleegd op wat volgens de Sovjets en de Duitsers de
grootste vijand is: Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Het wapen tegen Groot Brittannië is de EU, het
Europese Unie Collectief. Het wapen tegen de VS was de penetratie van de CIA en al zijn
inlichtingendiensten door Himmler en zijn (Nazi)wetenschappers. Operatie Paperclip was de eerst grote
verplaatsing van Nazi-wetenschappers naar de VS. Dat begon met ongeveer 700 families en ging daarna
door tot in het begin van de jaren '50.'
'Op deze wijze werd het Amerikaanse inlichtingenbolwerk overgenomen door een Duitse Nazi 'vijfde
colonne', dat sinds die tijd aan de touwtjes trekt. Ik geloof dat Kissinger de sleutel hiertoe is. Hij wist
president Ford ertoe over te halen om William Coby als hoofd van de CIA te ontslaan ten faveure van
George H.W. Bush. George Bush is de Amerikaanse vertegenwoordiger van de Deutsche Verteidigungs
Dienst (DVD), een 'zwarte' Duitse organisatie die zijn basis heeft in -geloof het of niet- Dachau. Ik heb de
DVD aan het licht gebracht, overigens niet iets om trots op te zijn omdat we al járen van hun bestaan op de
hoogte zijn. Ik heb er slechts over gepubliceerd. Officieren van de DVD hebben zekere elementen van MI-6
zelfs gefeliciteerd vanwege deze onthulling! Zij denken dus dat ik bij MI-6 zit, wat complete onzin is.'
'De operatie tegen de VS wordt dus achter de schermen uitgevoerd door de DVD in Dachau. Hetzelfde geldt
voor de operatie tegen het Verenigd Koninkrijk. Net als de CIA financieert de DVD zich door frauduleuze
financiële praktijken. Verder stelt de DVD de Duitse kanselier weliswaar op de hoogte over zijn activiteiten,
maar deze heeft geen enkele zeggenschap over hen. De DVD bestuurt in feite alles en is dé vijand binnen
de vijand.'
'Für uns ist der Krieg niemals vorbei'
'Door de zogenaamde 'Madrid Rondzend Brief', die in 1951 door de geallieerden onderschept werd, weten
we dat het Duitse Geopolitieke Centrum dit programma daadwerkelijk heeft opgezet. Dit document werd
vanuit Madrid verstuurd aan de Nazi's in Buenos Aires, Caïro, Teheran, Tokio en diverse andere plaatsen,
en bevatte de volgende slogan: 'Für uns ist der Krieg niemals vorbei' - voor ons is de oorlog nooit voorbij. Ik
denk dat dit echt waar is, dat ze dit echt menen. Met andere woorden: ze zijn neo-Tse Tung voorstanders
van de voortgaande oorlog. We hebben dus niet alleen te maken met de Europese Unie als onze vijand,
maar binnen dit collectief bevindt zich natuurlijk Duitsland, en dat is het probleem.'
'Laat me u een stukje voorlezen uit Psalm 127: 'Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de
bouwers;'. God is in deze structuur nergens te bekennen; het is totaal a-spiritueel. Er wordt geen enkele
spirituele referentie gemaakt, terwijl wij weten dat wij meer zijn dan ons lichaam alleen. Deze entiteit is
echter totaal niet verbonden met ons geestelijke bestaan en daarom kan het niet anders dan van Satan zijn.
Daar kan geen moment aan getwijfeld worden.' (applaus) 'Psalm 53: 'De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen
God.'
Europese Unie werkt exact als Opperste Sovjet
'Wie staat aan de basis van al deze leugens en verwarring? Is het Europese Unie Collectief ook maar iets
anders dan enkel verwarring? Om de 3 of 4 jaar zijn er opeenvolgende, bijgestelde verdragen, maar als je er
nauwkeurig naar kijkt, zoals ik bijvoorbeeld met het Verdrag van Maastricht heb gedaan, dan zie je één
stelling 40 pagina's verder door een andere stelling tegengesproken worden. Dat is de tactiek van de Sovjets
en precies wat er gebeurde onder de Sovjet wetgeving. Rechten worden gegeven maar (in hetzelfde
document) ook weer weggenomen.'
'Er bestaat absoluut een parallel, want als je in het Europese Parlement werkt -ik had een vriend die
Europarlementariër was en ben er enkele malen geweest- dan zie je dat het precies zo werkt als de
Opperste Sovjet. Het heeft dezelfde structuur. De gele sterren op de blauwe achtergrond kunnen zó
ingewisseld worden voor de gele hamer en sikkel.'
Boekhouding Europese Commissie al 14 jaar afgekeurd
'Wat corruptie betreft zult u ongetwijfeld weten dat de boekhouding van de Europese Commissie de laatste
14 jaar door de Europese Accountantsafdeling wordt afgekeurd. Dat betekent dat de Europese Commissie
15 jaar geleden voor het laatst een 'betrouwbare' boekhouding heeft overlegd! Ik run mijn eigen bedrijf sinds
1963, maar als ik mijn boekhouding vervalst zou hebben zou er iets heel ernstigs met me zijn gebeurd. Maar
deze mensen doen dat al 14 jaar achter elkaar en niemand besteedt er enige aandacht aan.'
'Ik wil uw aandacht vestigen op de volgende realiteit. Om dit te corrigeren moeten ze 15 jaar teruggaan en
vervolgens naar iedere afzonderlijke transactie kijken, fraude en alle ongeregeldheden identificeren, dit
corrigeren en de daders aangeven bij de wettelijke macht, die dan maatregelen moet nemen. Dat had al 14
jaar geleden gebeurd moeten zijn. Gaan ze dit doen? Natuurlijk niet, dit zal nooit gebeuren. Daarom is de
Europese Commissie een criminele organisatie.' (applaus)
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'Mijn Ierse vriend Richard Sharpe bezocht onlangs voor me het Accountants Hof oftewel het zogenaamde
boekhoud kantoor van de EU in Luxemburg. Daar had hij afgesproken met ene hr. Novecs. Deze heer
Novecs -ik noem zijn naam zodat u weet dat ik dit niet verzin- bevestigde dat wat ik u zojuist verteld heb,
klopt. Hij bevestigde dat de boekhouding van de Europese Commissie al 14 jaar wordt afgekeurd. Dus
nogmaals: De Europese Commissie is een criminele organisatie.'
Lidstaten EU medeplichtig aan fraude
'Een andere vriend van me, Europarlementariër Ashley Mote -die trouwens in de val werd gelokt- bezocht
voor zijn aftreden het Ernstige Fraude Kantoor. In 2006 had hij al eens twee forse documenten -waar ik
kopieën van heb- aan hen overhandigd. Deze documenten bevatten gedetailleerde informatie over fraude
die werd gepleegd door minstens één, maar waarschijnlijk meer in Engeland en Wales geregistreerde
ondernemingen die zaken doen met de Europese Commissie. De EC gaf daarná nog eens 53 contracten
aan deze ene onderneming, ondanks het feit dat ze gepakt waren voor frauduleuze activiteiten. Ashley gaf
deze informatie dus aan het Ernstige Fraude Kantoor maar wist dat er toch niets mee gedaan zou worden.'
'Toen hij dit later nog een keer deed, dus vlak voor zijn aftreden, kreeg hij een gesprek met een
hooggeplaatst persoon genaamd Paul Craig. Ik noem zijn naam om dezelfde reden waarom ik de naam van
de heer Novecs heb genoemd. Na een gesprek van 3 uur vroeg Ashley aan de heer Craig of hij die dag niet
eigenlijk zijn tijd verspild had. 'Nee', antwoordde Paul Craig, waarop Ashley vroeg: 'Is het een misdrijf om
publiek geld over te hevelen naar een organisatie waarvan bekend is dat deze corrupt is?' Paul Craig: 'Ja'.
Het Ernstige Fraude Kantoor stemt er dus mee in dat belastinggeld niet aan een criminele onderneming mag
worden gegeven, maar toch wordt dit gedaan!'
'Maar het wordt nog erger. De Britse regering geeft úw belastinggeld aan een criminele organisatie! Het
Ernstige Fraude Kantoor heeft dus bevestigd dat dit een misdrijf is. Daaruit volgt niet alleen dat de Europese
Commissie voor onbepaalde tijd een criminele organisatie is -wat betekent dat we hun boekhouding niet
kunnen corrigeren- maar ook dat de Britse (en vult u maar in: Nederlandse, Belgische, Duitse...etc.) regering
meewerkt aan fraude met uw belastinggeld en hier gewoon mee doorgaat! De Britse regering is dus
medeplichtig aan het plegen van criminele fraude door het geven van Brits belastinggeld aan een criminele
organisatie. Dit is belachelijk en moet daarom aangepakt worden!' (applaus)
Oplossing: Stop EU-afdrachten
'Ik heb hier echter een hele simpele oplossing voor. We moeten de Britse BTW gelden gewoon op een
speciale rekening van het ministerie van Financiën zetten, zonder dit aan Brussel mee te delen. Binnen een
paar jaar zouden de financiële problemen van het ministerie zijn opgelost. Dus de fondsen moeten gewoon
een andere bestemming krijgen, en als Brussel boos wordt dan wijzen we er op dat hun boekhouding al 14
jaar niet klopt en dat het daarom een misdrijf is om nog langer geld aan de EU af te dragen.' (applaus)
'Als het ministerie van Financiën vriendelijk wil zijn voor de Duitsers -geen goed idee vind ik zelf- dan zouden
ze hen een jaar of twee kunnen geven om te zorgen dat Brussel z'n boekhouding op orde krijgt. Klopt het na
2 jaar niet dan houden we ons geld permanent zelf. Maar ik zou ze die 2 jaar niet eens geven. Ik zou het
geld gewoon een andere bestemming geven en niet meer aan de EU geven, zodat de regering niet langer
medeplichtig is aan fraude die wordt gepleegd tegen ú, de belastingbetaler. Op deze manier geven we ons
belastinggeld niet langer aan een criminele organisatie.'
Xander - Bron: YouTube 1/3
Opmerking
De alinea over derivaten is onjuist.
Derivaten is een verzamelnaam voor alle afgeleide producten die op de beurs en Over The
Counterverhandeld worden. Ze zijn niet bedacht door de CIA, maar door een Franse wiskundige. De claim
dat het 'financiële frauduleuze producten' zijn is eveneens onzinnig. Ze zijn gevaarlijk in de handen van
incompetente beleggers en speculanten. Derivaten zijn namelijk ontwikkeld om risico's te 'hedgen'.

Nigel Farage: Update instabiele Euro empire (videosnack)
Posted on 03 december 2010 by admin
Een nieuw land in de eurozone zal zeer binnenkort een financieel
reddingsplan nodig kunnen hebben.
Italië, de derde grootste economie die de Euromunt gebruikt – begint te
kelderen in dezelfde richting als Griekenland en Ierland.
Door heel Europa zijn er protesten – burgers zijn boos op de harde
bezuinigingen die zij moeten betalen.RT praat met Europees
Parlementslid Nigel Farage, de leider van deUK Independence Party

Nieuwsbrief nr. 111 – 15 december 2010 - pag. 39

'De krankzinnigheid van de verloren Amerikaanse maatschappij'
'Dit is hoe een dom gemaakte, moreel bankroete, totaal stukgelopen
maatschappij eruit ziet... Alleen maar blinde, wellustige domheid. Alleen
maar 'brood en spelen'.'
Een vier minuten durend filmpje op YouTube getiteld 'De krankzinnigheid
van een verloren maatschappij' laat een ontluisterend beeld zien hoe
diep het grootste deel van de Amerikaanse bevolking gevallen is. Dat
hun hele land totaal in elkaar aan het storten is interesseert de meesten
geen lor; het enige waar ze nog interesse in hebben is 'brood en spelen' en, zoals de beelden laten zien, de
uitverkopen in de winkels. 'Op 26 november 2010, zwarte vrijdag, was er opnieuw meer bewijs te zien van
de complete krankzinnigheid van de bevolking van onze verloren (Amerikaanse) maatschappij. Terwijl de
dollar zijn status als wereldreservemunt aan het verliezen is, mysterieuze raketten vlak voor onze kust
worden gelanceerd en Noord en Zuid Korea de wereld op de rand van oorlog brengen; terwijl de TSA
(luchthavenautoriteiten) al onze vrijheden en grondrechten schendt en het Amerikaanse leger zich
voorbereidt op de totale economische ineenstorting en het uiteenvallen van de maatschappelijke orde (in
2011), is DIT waar de Amerikanen zich druk om maken: hebberig, begerig consumentisme.'
Vervolgens laat het filmpje beelden zien van Amerikanen die met honderden tegelijk warenhuizen
binnenstormen en bijna de hele inventaris plunderen. Het is 'Black Friday', de dag waarop vrijwel alle
goederen in de winkels extreem zijn afgeprijsd. 'Zie ze als beesten vechten om hebbedingetjes die zijn
gemaakt door mensen met slavenlonen. Terwijl u naar deze vreselijke beelden kijkt, denkt u dat één van
deze mensen ook maar één ounce edelmetaal bezit? Goud? Zilver? Denkt u dat ook maar één van hen weet
wat de Federal Reserve is en dat deze FED hun geld met bakken tegelijk over de balk gooit en economische
slaven van hen maakt? Denkt u dat ook maar één van hen zich heeft voorbereid op de dag waarop er geen
voedsel meer in de schappen zal liggen? En denkt u dat de moreel bankroete executives van bijvoorbeeld
Wall Mart het ook maar iets kan schelen?' 'Dit is wat er van ons geworden is. Een decadente, hersenloze
cultuur die dankzij deze gewillige totale onwetendheid nu officieel medeplichtig is aan de misdaden die tegen
ons worden begaan. Denkt u dat deze mensen die zich als beesten gedragen en elkaar vertrappen om
laptops van $ 198,- en toasters van $ 10,- ook maar één moment stilstaan bij hun acties, voordat ze
overgaan tot rellen en hele steden zullen platbranden als er uiteindelijk hyperinflatie zal komen, de
supermarkten leeg zijn en ze écht wanhopig zullen zijn?'
'Dit, mijn vriend, is hoe een dom gemaakte, moreel bankroete, totaal stukgelopen maatschappij eruit ziet. Dit
is hoe ze zich gedragen. Geen woede over de bankiers die hen verkrachten. Geen woede om hun
leeggeroofde industrie. Geen woede vanwege hun geplunderde dollar. Alleen maar blinde, wellustige
domheid. Alleen maar 'brood en spelen'.' 'De elite zijn sociale (socialistische) Darwinisten en geloven dat ze
hiermee weg kunnen komen zolang wij dat toestaan. Dit is voorop gezette manipulatie van onze
maatschappij. Ze hebben beesten van ons gemaakt die ze in bedwang kunnen houden. Wij zijn niet langer
burgers van een Republiek die wordt bewaakt door onze gekozen vertegenwoordigers. We zijn
consumenten die in dienst staan van bedrijven die worden gemanaged door officials.'
Dan volgt het beroemde fragment waarin Senator Bernie Sanders aan FED topman Bernanke vraagt of hij
duidelijk wil maken waar de $ 2,2 biljoen belastinggeld naartoe is gegaan, welke banken ermee zijn gered,
en waarop Bernanke botweg 'nee' zegt. 'Als dit Amerika is, wie zal hen dan stoppen? Ons hele systeem is
corrupt en moet ontmanteld worden, zodat we opnieuw kunnen beginnen. Maar op welke basis? Als wat er
op vrijdag gebeurde een indicatie is van de toestand van de Amerikaanse bevolking, dan zijn onze
fundamenten gebouwd van zand. Moge God ons vergeven voor wat wij geworden zijn en voor wat wij ons
hebben laten aandoen. En laten degenen die verstand en moed hebben dit monsterachtige, roofzuchtige
gedrag totaal afwijzen. Dit zijn wij niet! Wij zijn de Republiek. Wij zijn de geïnformeerden. Wij zijn degene die
actie willen ondernemen, en het is onze taak de verlorenen op hun benen te helpen. Het redden van onze
Republiek is een volledige dagtaak. Moge God de Republiek zegenen.'
Xander - Filmpje: YouTube

De huidige situatie in de maatschappij leidt
naar Project L.U.C.ID, het 666-universeel
controlssysteem van het beest:
http://www.openbaring.org/lucid.html
Disclaimer. Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie in de nieuwsbrieven en zijn

niet verantwoordelijk voor pagina’s van websites waarnaar verwezen wordt"
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Wikileaks dreigt met internetbom
door Johan van den Dongen en Bart Olmer
WikiLeaks dreigt met een wereldwijde internetbom. Zodra de internationaal
gezochte WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt gearresteerd, 'ontploft'
op internet een gegevensbestandje en komen in één keer alle 251.287
geheime, ruwe documenten van de Amerikaanse diplomatieke diensten vrij.
De klokkenluidersclub heeft hiermee een letterlijk levensgevaarlijke
troefkaart in handen tegen de mondiale klopjacht op Assange. Levensgevaarlijk, omdat er volgens
inlichtingenexperts levens op het spel staan zodra de informatie vrijkomt.
Explosief
De documentenlawine is namelijk niet geredigeerd en bevat namen van spionnen, informanten, terroristen
en dissidenten en een zee aan explosieve diplomatieke dossiers. De eerste zeshonderd documenten die
deze week druppelsgewijs zijn vrijgegeven – nog maar een duizendste van het totale aantal – zijn
geredigeerd in samenwerking met onder meer Engelse krantenredacties.
Sleutel
Interpol is gewaarschuwd voor de internetbom, een bestandje van 1,4 gigabyte onder de naam
insurance.aes256. Dit bestand bevat 251.287 vertrouwelijke diplomatieke berichten. Iedere internetgebruiker
kan het bestand downloaden, maar nog niet lezen. Het bestand is namelijk nog versleuteld met het sterkst
denkbare versleutelingsprogramma AES (Advanced Encryption Standard), een nóg krachtiger
encryptieprogramma dan de Amerikaanse autoriteiten gebruiken voor haar ’top-secret’-informatie. De sleutel
wordt wereldkundig wanneer Assange wordt aangehouden of zijn organisatie wordt ontmanteld.
Mysterieus
Enkele dagen geleden heeft WikiLeaks een dringende oproep gedaan aan supporters om dit versleutelde
bestand alvast te downloaden. Toen WikiLeaks deze week zwaar onder vuur kwam te liggen, maakte de
organisatie op twitter een linkje bekend naar het mysterieuze databestand, met daarbij de oproep in het
Engels: ’Dit is een goed moment om de geschiedenis te bewaren’. Daarbij stond een verwijzing naar de
downloadwebsite piratebay.org. Zoals de naam insurance.aes256 al aangeeft, is het bestand een
verzekeringspolis tegen de jacht op Assange. Zodra de sleutel bekend wordt, ontstaat een onstuitbare
informatiestroom. Momenteel proberen geheime diensten de website van WikiLeaks te ondermijnen.
Assange werkt de klok rond om zijn website te beschermen tegen elektronische aanvallen. De Engelse
politie zou de Zweed (Australiër!) op de hielen zitten.
Nederlandse inlichtingenbronnen bevestigen dat de organisatie grote moeite heeft om de website in de lucht
te houden: „De website is de afgelopen drie dagen maar liefst vier keer van hosting-locatie gewisseld, de
laatste twaalf uur zelfs twee keer.”
Ir. Arend Lammertink, computerprogrammeur en ict-adviseur, acht het zeer reëel dat WikiLeaks een
internetbom heeft. Hij denkt dat Assange de sleutel voor het openen van de ruwe documentendata heeft
verstrekt aan een aantal vertrouwelingen. „De sleutel zou simpelweg via sms-berichten of twitter
wereldkundig kunnen worden gemaakt.
Waarschijnlijk is het een eenvoudig te onthouden wachtwoord, zodat de documentenstroom zich als een
olievlek over de wereld zal uitbreiden.”
Lammertink, voormalig kandidaat-Kamerlid voor de Piraten Partij, gelooft niet dat WikiLeaks bluft: „De kans
bestaat dat ’insurance.aes256’ pure bluf is en niets meer bevat dan rommel, maar waarschijnlijk is dat niet,
geziens Assange reputatie.”
Julian Assange heeft recent gesproken over het mysterieuze bestand. Op vragen wat het nu precies was,
antwoordde hij: „Ik denk dat het beter is dat we nog geen commentaar hierop geven. Maar, je kan je
voorstellen dat het nodig is om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen van de geschiedenis niet
verdwijnen.”
Lammertink denkt dat WikiLeaks pas op het allerlaatste moment de sleutel wereldwijd verklapt. „Als hun hele
team wordt gearresteerd door geheime diensten en behandeld als terroristen, en hun website kan niet meer
functioneren, dan komt er een punt dat ze geen andere keuze meer hebben.”
Woensdag verwijderde het hostingbedrijf Amazon WikiLeaks van het internet. WikiLeaks week daarna uit
naar een andere webhost, vermoedelijk een Europese. Door die actie van Amazon was een deel van de
website van WikiLeaks woensdag geruime tijd niet bereikbaar geweest.
Voormalige WikiLeaks-activisten zijn inmiddels bezig een nieuwe klokkenluiderswebsite op te zetten, uit
onvrede over Assanges ’strategie en zijn autoritaire leiding’.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8393467/__Wikileaks_dreigt_met_internetbom__.html?sn=binnenland,buitenland
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Technisch gezien naderen we ook ‘t einde

dec 5, 2010 Veritas News Service Exclusive
(Vrij vertaald René Voogt) by Todd Stevens
The X-Box Kinect
Er is een nieuw toestel op de markt dat in razend tempo bij miljoenen mensen over de hele wereld in huis
wordt gehaald. Op het huidige moment zijn er ruim 2,5 miljoen exemplaren van verkocht en er wordt geschat
dat het er tegen het eind van het jaar 5 miljoen zullen zijn. [i]
Dit apparaat is het allernieuwste voor het Xbox 360-systeem. Het apparaat is voorzien van een
bewegingssensor met “camera’s, microfoons en software, dat uw lichaam in-scant en het vervolgens ‘in’ het
video spel plaatst, “maar het” … herkent ook uw gezicht en uw stem, zodat het u kan herkennen in de kamer
en weet wie jij bent, en dat zelfs als je speelt met een groep vrienden. [ii] Het werkt door middel van het
verzenden van infrarood licht in de kamer waardoor het de data van de kamer ontvangt, alsook (alsof het
nog niet erg genoeg is), verzamelt het ook nog geluid voor spraakherkenning en het verkrijgen van
gegevens van de hele kamer. Op de Xbox privacybeleid site zeggen ze over het gebruik van deze gegevens
dat het wordt verzameld om: “Het kan zijn dat wij deze gegevens analyseren, en doen dat om te kunnen
waarborgen dat de gebruikers een optimale spel ervaring ontvangen, en om te helpen bij het verbeteren van
Kinect spelen en het Xbox 360-platform. Het kan ook zijn dat we deze geaggregeerde gegevens delen met
bedrijven die Kinect-spelen aanbieden wat hen weer verder zal helpen om hun product te verbeteren”. [iii]
Dus zij ontlenen zichzelf al het recht om deze gegevens in te zien alsmede ze te delen met menige andere
bedrijven. Met het steeds meer toenemende verlies van privacy en de inbraak op onze vrijheden door de
overheid kan ik niet begrijpen hoe dat iemand ooit zo`n apparaat in huis kan halen.
Dit veroorzaakt de volgende gedachte: wie zou er achter een dergelijk product kunnen zitten. Na wat
onderzoek zul je ontdekken dat de technologie werd samengesteld door een gezamenlijke inspanning
tussen Microsoft en Prime-Sense. Het bedrijf Prime-Sense is gevestigd in Tel Aviv, Israël waar het opgericht
werd door: Orna Berry, Inon Bercha en Avaid Maizels. Nu, wie zijn deze mensen? Nou Orna Berry is een
ondernemers-partner, die vroeger Chef wetenschapper was van het ministerie van Industrie en Handel voor
de Israëlische regering [iv]. Inon Bercha, is Chef Uitvoerend Officier, was voorheen vice-president van de
Elektronische Onderzoek en Ontwikkelingsafdeling van het Israëlische Ministerie van Defensie (imod) [v]. En
tot slot hebben we Avaid Maizel die de President is en Co-Optichter en formeel dient bij inlichtingendienst
IDF, wat de belangrijkste inlichtingendienst is voor het Israëlische leger. [vi]
Het engste deel hiervan is dat het niet eens zo verrassend is en het lijkt alsof het gewoon “business as
usual” is. Als u twijfel heeft over waar dit heen zal leiden met dit soort technologie hoef je jezelf geen zorgen
te maken omdat ze het je gewoon vertellen. Toen Avaid Maizel gevraagd werd in een interview over de
richting van zijn bedrijf verklaarde hij: “Onze visie is dat je in de toekomst een natuurlijke interface zult zien
die overal aangenomen zal zijn voor en in elk aspect van het leven”. [vii] Prime-Sense kijkt dus vooruit en wil
zich in de toekomst richten op televisie, mobiele telefoons en de internet industrie, om een soortgelijke
technologie als deze ook in die apparaten te kunnen invoeren. Wat nog duidelijker gemaakt wordt in het
volgende citaat waar hij het ook nog eens vrijmoedig bevestigt, “binnenkort, zie je meer en meer de uitrol
van de technologie in andere domeinen. We beginnen met het gamen en dan zullen we overgaan naar
andere aspecten van de woonkamer”. [viii]
Dus iedereen moet maar eens heel goed nadenken alvorens een dergelijk apparaat in huis wordt gehaald,
weet waar je aan begint, voor je het bezint met deze rommel in uw woonkamer, dit is gewoon een manier om
een tab geïnstalleerd te krijgen bij de mensen IN HUIS en dat ook nog onder uw eigen toestemming.
Voor voorbeelden van deze technologie gaat u naar http://www.kinecthacks.net/
[i] http://www.xboxkinection.com/
[ii] http://electronics.howstuffworks.com/microsoft-kinect.htm
[iii] http://www.xbox.com/en-US/Kinect/PrivacyandOnlineSafety#DataCollection1
[iv] http://www.primesense.com/?p=712
[v] Ibid. ; [vi] Ibid.
[vii] http://israelifrontline.blogspot.com/2010/11/israeli-motion-sensing-device-shakes-up.html
[viii] Ibid.
Andere bronnen voor research
http://www.xbox.com/en-US/Kinect/PrivacyandOnlineSafety#DataCollection1
http://israelifrontline.blogspot.com/2010/11/israeli-motion-sensing-device-shakes-up.html
http://en.wikipedia.org/wiki/PrimeSense
Info over over IDF intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Intelligence_Directorate_(Israel)
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3909528,00.html
http://seclists.org/isn/2010/Jun/81
Originele artikel (Bill Cooper`s site): http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=3626
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Merkel: Duitsland kan uit de euro stappen
Bron: The Guardian
De Duitse bondskanselier heeft voor het eerst gedreigd dat de Duitsers
de Euro verlaten als het haar niet lukt nieuwe spelregels te dicteren,
schrijft The Guardian op basis van een bron die aanwezig was op het
diner bij de EU-top 28 oktober. Het was tijdens een ruzie met de Griekse
leider Papandreou, die niet wilde wijken. “Als de euro zo’n soort club
wordt, dan moet Duitsland daar misschien uitstappen, zei ze. Verander
de regel of we stappen er uit. Het was volgens de bron van de Gardiaan voor het eerst dat de macht van de
Dusters op deze wijze werd ingezet om het Duitse gelijk binnen te halen.
Na dat dreigement stemde de top in met het openbreken van het verdrag van Lissabon. Merkel wilde ook dat
zwakke landen hun stemrecht in de EU zouden verliezen. Dat kreeg ze (nog) niet gedaan.
De woordvoerder van Merkel ontkende vandaag de uitspraak niet, maar beriep zich op het vaste vertrouwen
dat Duitsland heeft in Europa en de Euro. Over 2 weken is er een volgende Europese top. Centraal zal daar
staan hoeveel meer er in het rampenfonds moet bovenop de 750 miljard die er al in zit.
Bron: The Guardian

Bertram
De natuur kent nog vele geheimen, sommigen zijn bekend maar worden door de farmacie ten onder
gehouden. Bertram behoort tot de chrysantemum-familie en lijkt sterk op moederkruid en kamille.
De Latijnse benaming is Anacyclus Pyrethrum, in het Engels noemt men hem kortweg Pyrethrum root. In het
Duits is het Bertramwurzel en in het Frans Racine de Pyrèthre d’Afrique. Er bestaan nog vele synoniemen
zoals vuurwortel en speekselwortel. Wie bertram puur eet, zal onmiddellijk merken waarom hij ook
Speekselwortel wordt genoemd. Na het eten van dit poeder, voelt men een samentrekkende beweging in de
mond, waarna meteen het speeksel in de mond stroomt.
Pyrethrum komt van het Griekse woord “pyr”, wat vuur betekent, dit omwille van zijn brandende smaak op de
tong. De plant gedijt aan de Middellandse-Zeekusten van Algerije en Marokko ( de hooglanden in het
Atlasgebergte) en wordt best in de herfst ontgonnen. Voor de geneeskundige krachten gebruikt men de
wortel van deze plant.
De bertramplant
Citaat van Hildegard van Bingen:
“Bertram is van een gematigde warmte en ietwat droog, en door die tempering is hij puur, en heeft hij een
goede geneeskrachtige werking voor zowel de gezonde als de zieke mens.
Voor een gezond persoon is hij goed als hij gegeten wordt, omdat hij de schadelijke afvalstoffen in het
lichaam vermindert en het goede bloed doet toenemen, en hij verwekt een puur intellect. Op gelijk welke
wijze hij gegeten wordt, hetzij droog, hetzij gekookt in het eten, is hij nuttig en goed voor zowel de zieke als
de gezonde mens. Als de mens hem dikwijls eet, jaagt hij de ziekte uit het lichaam en behoedt er u voor dat
hij nog ziek wordt. Bij het eten ervan lokt hij vocht en speeksel uit, dat komt omdat hij slechte vochten
onttrekt en gezondheid weergeeft”.
Gebruik:
Bertram kan gebruikt worden in soepen en sauzen, in yoghurt en pudding, in brood, eigenlijk waar u maar
zou willen.
Uit ervaring kunnen we schrijven dat Bertram echt goed werkt. Als een verkoudheid zich meldt, en we
nemen dan drie keer daags een kleine hoeveelheid (mespuntje) bertram (in wat thee of door het eten, dat
maakt niet uit). Hierdoor worden de symptomen verlicht en verdwijnt de verkoudheid sneller.
Let op: het is niet onze bedoeling medische adviezen te geven. Deze
kruidengeneeskunde moet altijd gezien worden als aanvulling op ondersteuning van professionele medische
behandeling.
Bertram in Zambia:
Een Belgische dokter heeft de bijzondere eigenschappen van Bertram bestudeerd en heeft geconcludeerd
dat deze plant wel eens geschikt zou kunnen zijn om mensen met Malaria en HIV/Aids mee te helpen. De
plant is door hem eerst in kleinere en daarna in grotere hoeveelheden naar Zambia gebracht. En daar heeft
hij heel goede resultaten behaald met de bestrijding van Malaria en Aids-symptomen (de laatste ziekte gaat
natuurlijk niet weg, maar de patiënt heeft geen of minder ziekteverschijnselen en gaat
fitter en krachtiger door het leven). Meer over dit project kunt u, indien u dat
interesseert, lezen op de volgende website:
http://users.skynet.be/bertram.zambiafoundation/Html/Informatie.htm
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Er zit een luchtje aan
Published by Henk (Beheerder)
‘Veel voorspellers waren van mening dat sinds president Obama in wezen de
controle verloor over de binnenlandse agenda met het verlies van het Huis in de
tussentijdse verkiezingen, hij zijn aandacht nu zal richten op het ene gebied dat
hij bijna nog helemaal onder controle heeft: het buitenlandse beleid.
En dat maakt de Israëliërs zenuwachtig. Dat komt omdat het Israëlisch –
Palestijnse ‘vredesproces’ een kwestie is waarvoor Obama eenparigheid van
stemmen kan verwachten van een Arabische/islamitische ondersteuning – waar
hij blijkbaar naar hunkert. En omdat hij een openlijke voorkeur heeft aangetoond
voor het moslim perspectief in plaats van het Joodse, bestaat er weinig twijfel over dat zijn sympathie ligt bij
de Palestijnse zaak. Dat voorspelt niet veel goeds voor Israël.
We hebben al verschillende ‘kunstmatige crisissen’ meegemaakt in de Amerikaans-Israëlische betrekkingen
gedurende de afgelopen twee jaar. Geïnformeerde waarnemers hebben dan ook voorspeld dat de volgende
“kunstmatige crisis” binnenkort wel zal uitbreken en waarschijnlijk gaan over de Israëlische bouwactiviteiten
in Jeruzalem.
Nauwelijks hadden deze woorden de computer verlaten, wanneer de ‘crisis’ al begint. En ja hoor, het gaat
om de Israëlische plannen om 1.300 appartementen te bouwen in een Joodse wijk in Jeruzalem. In feite kon
president Obama zelfs niet wachten tot hij thuiskwam van zijn G20-reis om zich in het strijdgewoel te
mengen. Hij bekritiseerde Israël vanuit Indonesië, de grootste islamitische natie in de wereld. (Hij werd
toegejuicht door de islamitische wereld door dit te doen. Het is mogelijk ook het enige ‘hoogtepunt’ in de reis
van de president geweest!)
Maar plot wordt groter
Vrijwel onmiddellijk nadat de president deze opmerking had gemaakt, werd vernomen dat de Amerikaanse
regering Israël een ‘deal’ had aangeboden om hen te bewegen het Amerikaanse plan voor het proces te
accepteren. Een deal die te maken heeft met meer serieuze aandacht voor de veiligheid van Israël, gratis
militaire apparatuur, de bescherming van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, en een belofte
van bescherming in de VN-Veiligheidsraad (net als vorige week de Amerikaanse stilzwijgend had gedreigd
geen veto uit te spreken voor een Palestijns plan om soevereiniteit in de Veiligheidsraad te verklaren). Dit
alles en meer als Israël gaat instemmen met een 90-daagse bouwstop in de nederzettingen, maar NIET in
Jeruzalem. De Palestijnen protesteerden dat wanneer er geen bevriezing van de bouw in Jeruzalem komt er
geen Palestijnen aan de tafel voor vredesbesprekingen verschijnen!
Dus waarom wil de president en het State Department zoveel geven in een deal over het Israëlische plan om
te bouwen in Jeruzalem als ze toch al een ontheffing aanboden?
Natuurlijk, de Israëlische militaire leiding kwijlt bij het aanbod van 20 gratis F-35 Joint Strike Fighter jets,
maar anderen in de Israëlische regering ruiken een val.
Ook ik. Dit ruikt naar ofwel een val of het is de stank van een grote Amerikaanse incompetentie en
verwarring. Hoe dan ook, het is niks om trots op te zijn.
Bron: The Hal Lindsey Report ; Bron: www.wimjongman.nl

De huilende factuur komt eraan
Nog even en je wordt 's nachts wakker gemaakt als je je plicht verzaakt
dinsdag, 30 november 2010 11:15
Een huilende factuur !
Het Belgische onlineplatform voor freelancers, ikki.be, heeft een ludieke manier gevonden om het probleem
van rondslingerende onbetaalde facturen te verhelpen: de huilende factuur. Een chip zorgt ervoor dat
herinneringsfacturen echt beginnen te huilen als ze onbetaald achterblijven. Dat meldt het nieuwe
onlineplatform voor freelancers en ondernemingen vandaag in een persbericht. Elke freelancer die zich de
komende weken registreert op ikki.be, krijgt thuis een 'huilpakket' toegestuurd. Daarin zitten 'huilstickers'. Als
de freelancer met een onbetaalde factuur zit, kan hij een huilsticker op zijn herinneringsfactuur kleven. Die
sticker bestaat uit een chip en een microfoon. Als de boekhouddienst die herinneringsfactuur uit de
enveloppe haalt, dan start het mechanisme na zo'n 20 seconden en begint de factuur hartverscheurend te
huilen. Via digitale technologie kan de bestemmeling ook telefoon krijgen van de huilende factuur. Die
herinnert aan het factuurnummer en de factuurdatum van de nog niet betaalde factuur in kwestie. Gelijktijdig
wordt er ook een e-mail verzonden. In België wordt slechts één op de drie facturen tijdig betaald, aldus nog
ikki.be.
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Echelon, een wereldwijd luisterend oor

dec 6, 2010
Het is opmerkelijk dat er begin februari 1998 in de Nederlandse pers met enige
ophef melding werd gemaakt van het door de Verenigde Staten afluisteren van
de Europese telefoon, fax- en e-mail verkeer. Het was even groot nieuws. Er
werd nog een enkel commentaar aan gewijd, maar al snel was de rust
weergekeerd. Voor de deskundigen was het echter geenszins opzienbarend; het
was allemaal allang bekend behalve bij de naïeve burgers van Nederland, maar
oud nieuws. Al in 1982 had Bamford immers in The Puzzle Palace aangegeven
dat de NSA een wereldwijd afluistersysteem gebruikte en dat er gewerkt werd met computers die door
herkenning van codewoorden gesprekken selecteerden en dat stemherkenning, hoewel het toen nog in de
kinderschoenen stond, een veel gebruikt instrument was. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat in de
zestien jaar na het verschijnen van Bamfords boek deze zaken zullen zijn geperfectioneerd en dat ze door
de komst van het digitale tijdperk gemakkelijk toepasbaar en vooral ook goedkoper zijn geworden.
Aanleiding voor alle commotie in de Nederlandse pers was het rapport An Appraisal of Technologies of
Political Control, dat in opdracht van het Europees Parlement is opgesteld door het Britse onderzoeksbureau
Omega. Daar in stond te lezen dat stelselmatig, niet alleen het Europese telecommunicatie verkeer, maar al
het telefoon, telex, e-mail en faxverkeer ter wereld wordt afgetapt. Bij nadere lezing blijkt dat het rapport
slechts verwijst naar een in 1996 verschenen boek van de Nieuw-Zeelandse journalist Nicky Hager. Weer
oud nieuws dus, want in zijn boek Secret Power maakte Hager toen al het bestaan van het Echelonnetwerk
bekend. Voor het wereldwijde aftappen zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Australië en
Nieuw Zeeland verantwoordelijk. Deze landen sloten direct na de Tweede Wereld oorlog een
samenwerkingsverdrag op het gebied van veiligheid en inlichtingendiensten. De nooit openbaar gemaakte
overeenkomst werd in 1948 geformaliseerd en staat bekend als de UKUSA Security Agreement.
Het aftappen van nagenoeg alle elektronische communicatie ter
wereld gebeurt door een netwerk van satellieten, grondstations en
krachtige computers. Het netwerk, met de code naam Echelon, is op
initiatief van de Amerikaanse National Security Agency tot stand
gekomen. De NSA is de belangrijkste financier en de beheerder van
het systeem. De NSA draagt zorg voor het grootste gedeelte van de
onderscheppingactiviteiten, heeft de bond genoten voor zien van de
modernste software en heeft als enige volledige toegang tot het
systeem. De vijf bij het netwerk betrokken diensten zijn: allereerst
natuurlijk de National Security Agency in de VS, verder het
Government Communications Security Bureau (GCSB) in NieuwZeeland, de Government Communications Headquarters (GCHQ) in
Groot-Brittannië, het Communications Security Establishment (CSE)
in Canada en het Defence Signals Directorate (DSD) in Australië.
Op de Internetpagina van de NSA is de doelstelling van de organisatie openlijk geformuleerd:
Inlichtingenwerk geeft ons een voorsprong op onze tegenstanders en concurrenten, de beveiliging van
informatiesystemen voorkomt dat anderen een vergelijkbare voorsprong op ons krijgen. De twee zijn samen
te vatten in één enkel doel: informatie superioriteit voor Amerika en haar bondgenoten! Met het
Echelonnetwerk lijkt deze werkelijkheid te zijn geworden. Door het gebruik van de begrippen “tegenstanders”
(adversaries) en “concurrenten” (competitors) wordt duidelijk dat het de NSA niet alleen gaat om militaire
informatie voorsprong, maar dat de “informatie superioriteit” ook economische zaken betreft.
Nicky Hager interviewde voor zijn boek Secret Power vijftig medewerkers van de Nieuw-Zeelandse
inlichtingendienst en dit leidde tot de onthulling van het bestaan van het afluisternetwerk en tot een
gedetailleerde beschrijving van het functioneren ervan. Begin 1985 – premier David Lange is net enkele
maanden aan de macht – wordt het antinucleaire standpunt van Nieuw Zeeland een belangrijk issue. De
Labourregering van Lange weigert het Amerikaanse met kernkoppen bewapende oorlogsschip Buchanan
toegang tot de Nieuw-Zeelandse wateren. Als vergelding verbreken de Amerikanen de militaire banden met
Nieuw-Zeeland, bovendien wordt de informatie stroom naar de Nieuw-Zeelandse inlichtingen diensten
stopgezet. In de media klinkt een duidelijk signaal door: de ongehoorzaamheid aan de VS wordt zwaar
bestraft. Het publiek weet niet anders dan dat alle inlichtingenbanden tussen Nieuw-Zeeland en de VS
geminimaliseerd zijn. Uit het boek van Hager blijkt dat niets minder waar is. De inlichtingenstroom van
Amerika naar Nieuw Zeeland ging onverminderd door. Sterker: Nieuw Zeeland speelde een te belangrijke rol
in de UKUSA-alliantie om de contacten te bevriezen en per saldo ging de meeste informatie van NieuwZeeland naar de VS en niet omgekeerd. Opmerkelijk genoeg was zelfs premier Lange niet op de hoogte van
wat zich afspeelde, getuige het voorwoord van Secret Power waarin hij schrijft: “Pas toen ik dit boek las,
besefte ik dat we deel uitmaken van een internationaal geïntegreerd elektronisch netwerk… [...] Een
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verbazingwekkend aantal mensen heeft hem dingen verteld die mij, toen ik als premier verantwoordelijk was
voor de inlichtingen diensten, nooit zijn verteld.”
In tegenstelling tot de meeste elektronische spionagesystemen die in de Koude Oorlog zijn ontworpen, is het
Echelon-netwerk niet primair op militaire doelen gericht; ook burgers, politici, vakbonden, Niet
Gouvernementele Organisaties en bedrijven waar ook ter wereld worden massaal afgeluisterd en
bespioneerd. Het systeem is zo opgezet dat niet enkele specifieke telefoonlijnen of e-mail adressen worden
afgetapt, maar zonder enig onderscheid worden alle elektronische communicatie onderschept, of het nu email, telex, fax of telefoon betreft. Elk UKUSA-land stelt een “woorden boek” samen met sleutelwoorden:
namen, plaatsen, data, telefoonnummers, e-mail adressen, etc. De computers van het Echelonnetwerk
onderzoeken automatisch en in ‘realtime’ of er woorden uit de “woordenboeken” voorkomen in de miljoenen
onderschepte berichten. De gefilterde berichten worden zo nodig vertaald of ontsleuteld en dan pas
gepresenteerd aan analisten. Dit alles zonder dat het UKUSA-land dat de berichten oorspronkelijk
onderschepte, weet wat er precies naar wie is doorgestuurd. Satellietcommunicatie kon al vrij snel na het
lanceren van de eerste civiele communicatie satellieten worden onderschept en door computers
geanalyseerd. Het bestaan van computers die data verkeer automatisch op sleutelwoorden kunnen
doorzoeken is sinds de jaren zeventig bekend. Het Echelonsysteem is ontworpen om dergelijke computers
met elkaar te verbinden en de verschillende stations tot een geïntegreerd geheel te vormen. In het systeem
wordt de afgetapte informatie van drie componenten aan elkaar gekoppeld: de satellieten van Intelsat,
regionale en spionagesatellieten en continentale communicatiesystemen. De eerste component van het
Echelonnetwerk vormen de stations die specifiek zijn gericht op de internationale communicatiesatellieten
(Intelsats) die gebruikt worden door de telefoonmaatschappijen van bijna alle landen ter wereld. Een ring van
twintig Intelsats is stationair boven de evenaar gepositioneerd en er zijn vijf UKUSA-stations die simultaan al
het berichten verkeer van die satellieten onderscheppen (per Intelsat gaat het om een capaciteit van twaalftot negentigduizend telefoon gesprekken, e-mails of faxen tegelijkertijd).
De tweede component is een netwerk van stations dat gericht is op satelliet communicatie die niet via de
Intelsats plaatsvindt. Het gaat om Russische, Chinese en andere regionale satellieten. Daarnaast zijn
Amerikaanse spionage satellieten met het Echelonnetwerk verbonden. Die zijn speciaal ontworpen voor het
onderscheppen van communicatie met een kleine actieradius zoals militaire radio’s en walkietalkies, omdat
dat niet mogelijk is met verre grond stations.
De derde component is gericht op het aftappen van de binnenlandse en continentale telecommunicatie.
Naast satelliet en radio is de andere belangrijke methode om grote hoeveelheden publieke, zakelijke en
overheidscommunicatie te verzenden een combinatie van kabels die op de bodem van de oceanen liggen en
microgolf- en glasvezel netwerken die de landen bestrijken. De kabels zijn op de plaats waar ze uit het water
komen zeer kwetsbaar voor onderschepping, medewerking van de eigenaar van de kabel maakt het
allemaal nog veel gemakkelijker. En anders kunnen deze kabels altijd nog onder water worden afgetapt. In
1971 slaagden de Amerikanen er voor het eerst in om een tap te plaatsen op een Russische kabel die diep
onder het water oppervlakte lag. Daarna werd deze techniek op diverse plaatsen over de hele wereld
toegepast.
Een tweede rapport dat voor de Europese Unie is gemaakt over het onderwerp: Development of
Surveillance Technology and Risk of Abuse of Economic Information, zegt hierover: USS Parche (duikboot
die de af luister apparatuur aan brengt, JJ) continues in operation to the present day, but the precise targets
of its missions remain unknown. The Clinton administration evidently places high value on its achievements,
Every year from 1994 to 1997, the submarine crew has been highly commended. Likely targets may include
the Middle East, Mediterranean, eastern Asia, and South America. The United States is the only naval power
known to have deployed deep-sea technology for this purpose.
Ook het microgolfnetwerk zelf is relatief makkelijk af te tappen. Een dergelijk netwerk bestaat uit
straalverbindingen die tussen verschillende punten ( in Nederland de PTT-torens ) in rechte lijnen door het
land worden gezonden. Per straal verbinding kunnen vele gesprekken worden afgewikkeld. Al wat er nodig
is om op grote schaal binnenlandse communicatie af te luisteren is een hoog gebouw dat in de route van het
straal verbindingsnetwerk ligt. Ook kunnen deze netwerken per satelliet worden af geluisterd.
Door het gebruik van de “woordenboeken” en door de informatie afkomstig van de telefoon- en spionage
satellieten te combineren met die van continentale communicatiesystemen beschikt de NSA met het
Echelonnetwerk over een onvoorstelbaar krachtige machine. Het probleem is om uit de enorme brij
gegevens die de machine aftapt uiteindelijk zinvolle rapporten te destilleren, maar ook wat dit betreft moet de
computerkracht niet worden onderschat. Het ligt voor de hand dat berichten kunnen worden geselecteerd op
hoe vaak een woord of woordcombinatie voorkomt, en dat er een analyse in tijd kan worden uitgevoerd door
te bepalen hoe vaak iemand naar een bepaald nummer heeft gebeld.
Maar ook veel ingewikkelder technieken zijn in gebruik om uit de enorme hoeveelheid afgetapte informatie
de relevante berichten te filteren. Bijvoorbeeld neurale netwerken, computersystemen die na een korte
training zelfstandig kunnen ‘leren’ en zo in staat zijn om steeds gerichter en efficiënter berichten te
selecteren of er bepaalde verbanden uit te extraheren. Daarnaast zijn er ook hogere trappen in het systeem.
Als bijvoorbeeld alle gesprekken van de Europese delegatie bij de GATT-onderhandelingen worden
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afgeluisterd, dan gaat dat niet allemaal onder in de zeef in, dergelijke berichten worden sneller dan andere
door een analist beluisterd.
Diegenen die zich nog steeds af vragen of er ook Nederlandse gesprekken en berichten worden afgetapt
doen er goed aan een kijkje te nemen op de website van de Britse partner in het Echelonnetwerk. Daar blijkt
dat de GCHQ, die veel van de geselecteerde afgetapte informatie analyseert, diverse vacatures heeft voor
linguïsten. Niet alleen voor specialisten in wel licht voor de hand liggende talen zoals Arabisch, Iraans,
Turks, Urdu, Japans, Koreaans, Chinees en Russisch, maar ook Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees
en … Nederlands.
Veel meer informatie vind je hier

Democratie ? Het net sluit zich
Geschreven op 30 november 2010
In feite is het verbazingwekkend, dat de meeste burgers nog steeds denken dat
zij ( in Nederland) in een democratie leven. Nu is het woord democratie
natuurlijkeen zeer rekbaar begrip, meestal ten nadele van de burger en ten
voordele van de overheid en een klein groepje insiders, maar het net sluit zich
steeds nauwer.
Ongetwijfeld zult u zich het opgetogen gejuich van minister Kees Jan de Jager
kunnen herinneren, toen hij aankondigde middels een in Duitsland opgedoken
CD namen van Nederlandse “belasting ontduikers” te kunnen kopen of bemachtigen. De CD’s, er waren er
meerdere afkomstig uit Zwitserland, Luxemburgen Liechtenstein, waren afkomstig van ontevreden
bankmedewerkers, die niet door ethiek, maar wel door geldlust ingegeven, dachten met het op CD zetten
van de namen van”illegale” rekeningbezitters, een slagje te kunnen slaan. Zowel in Duitsland als ook in
Nederland werden de mannen die de CD’s aanboden beloond, ontvingen een nieuweidentiteit, kortom,
diefstal loont. Gelijktijdig echter kwamen er protesten van de zijde van rekeninghouders, die stelden, dat de
overheid werkte met bewijzen die via diefstal verkregen waren en derhalve niet als bewijs gebruikt mochten
worden.
Voorts,als u regelmatig de kranten leest en daarinde berichten over misdadigers en overtreders van de wet,
die moeten vrijgelaten worden, omdat het bewijsmateriaal tegen hen op een onrechtmatige wijze verkregen
is, denkt u te weten wat recht is.
Echter zoals de wind waait, waait het vestje van die overheid, die u het gevoel tracht te geven dat u in een
democratisch bestel leeft, dus dat dezelfde wetten en regels van toepassing zijn op iedereen. Maar zojuist
heeft het hoogste rechtsorgaan van Duitsland, het Bundesgerichtshof in Karlsruhe bepaalt, dat een illegaal
verkregen CD WEL gebruikt mag worden, als het gaat om het achterhalen van gegevens van Duitsers die
een niet aangegeven rekening in het buitenland hadden.
Een Duits echtpaar had in 2008 een aanklacht tegen de Duitse staat ingediend, omdat op verzoek van het
Duitse O.M. in Bochum er bij hen een huiszoeking had plaatsgevonden. Vermoed werd. en dat werd later via
de gegevens op de CD bevestigd, dat het echtpaar belastingen ter hoogte van rond de 20.000 euro niet
betaald had, voortvloeind uit het feit dat zij verzwegen hadden de gegevens vanhun buitenlandse
bankrekening mee te betrekken in hun belastingaangifte.
Het hof redeneerde, dat door gebruik van de CD gegevenser geen inbreuk in de privacy van het echtpaar
had plaats gevonden, daar belastinggegevens niet tot de kern van het privè leven behoren ! De Duitse
belastingdienst had de CD slechts in ontvangst genomen en de gegevens doorgegeven, maar was niet
mede schuldig aan het vervaardigen van de gegevens op de CD.
U begrijpt dat dit recht zo krom is als het maar kan. De overheid krijgt een CD aangeboden, waarvan zij
weten dat die gestolen is, d.w.z. de gegevens die op de CD staan horen bij de administratie van de bank en
mogen niet doorverkocht worden zonder toestemming van de directie van de bank. Toch gebeurt dit en door
gebruik te maken van de gestolen gegevens is de overheid in feite schuldig aan heling. Toch trekt men zich
in Berlijn en Den Haag daar niets van aan, want u bent slechts een klein visje in het pseudo
juridischenetnaar binnengehaald wordt.
Iedereen begrijpt, dat mits je deel uitmaakt van een gemeeenschap, er bepaalde zaken door die
gemeenschap betaald dienen te worden. Zou je iedereen zelf daarvoor verantwoordelijk maken zou het
systeem onwerkbaar worden. Ook gaat het niet aan, dat de individu zelf bepaalt hoeveel hij wil/kan betalen,
maar als een overheid de belasting- en heffingdruk zo torenhoog maakt, dat deze als onrechtvaardig ervaren
wordt, mag het duidelijk zijn, dat de burger tracht uit het zich om hem heen sluitende net te ontsnappen.
Zwitserland of de Emiraten, belastingvlucht ? Niet of nauwelijks aanwezig. Waarom ?
http://www.geennieuws.com/2010/11/democratie-het-net-sluit-zich/
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‘Morgen kan er weer een bank omvallen’
Uitgegeven: 5 december 2010 14:36
AMSTERDAM – De meerderheid van de Nederlandse banken is failliet en als we het bankensysteem niet
fundamenteel wijzigen, kan er morgen zo weer een bank omvallen. Dat zegt Kilian Wawoe, auteur van het
boek ‘Bonus’, in een interview met NUzakelijk.
© ThinkstockHet boek van Kilian Wawoe, dat afgelopen woensdag officieel is gepresenteerd, is gebaseerd
op zijn eigen ervaringen als HR-manager bij ABN Amro en zijn promotieonderzoek naar ‘ondernemend
gedrag binnen de bankensector’.
Daarvoor stelde hij vragen aan bijna 1500 medewerkers van verschillende banken uit Nederland, India,
Brazilië, Roemenië en de Verenigde Staten. Wawoe is vertrokken bij ABN Amro en werkt nu als adviseur en
docent op de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Over bonussen van bankiers is al zoveel gezegd. Wat zegt hij anders? “De discussie gaat vooral over de
hoogte van bonussen. Geef hem een half miljoen in plaats van een miljoen. Ik heb voor mijn onderzoek
gekeken naar alle niveaus binnen financiële instellingen en vastgesteld dat iedereen verkeerd gedrag
vertoont als hij een bonus krijgt voorgehouden.” Neem Arjen Robben. “Als je hem per doelpunt een miljoen
betaalt, gaat hij ander gedrag vertonen. De bal niet meer afspelen, alles zelf doen”, illustreert Wawoe. “Als
hij twee keer scoort tegen Liechtenstein, maar Liechtenstein scoort drie keer, verdient Robben twee miljoen
euro voor een wedstrijd die we hebben verloren.”
Kortom: bonussen prikkelen tot het nemen van grote risico’s. Ze zijn gekoppeld aan korte termijn targets, die
de bank op de lange termijn schade kunnen toebrengen. Als de risico’s te groot zijn gebleken, wordt de
uiteindelijke rekening aan de belastingbetaler gepresenteerd.
Bonussen moeten daarom niet verlaagd, maar in het geheel afgeschaft worden, vindt Wawoe. “In de zorg
staan mensen ook om zes uur op zonder dat ze daarvoor een bonus ontvangen. We gaan er ten onrechte
vanuit dat bankmensen anders gemotiveerd worden dan ‘gewone’ mensen.” Net als voor ieder ander, is voor
een bankier de inhoud van het werk belangrijk, een leuk team en voldoende doorgroeimogelijkheden.
Wawoe pleit in plaats van individuele bonussen voor een algemeen winstdelingsysteem. De top doet niet
mee, omdat zij te grote risico’s kunnen nemen voor het vergroten van de winst. Alle andere werknemers
krijgen eenzelfde percentage van de gemaakte winst.
“Ik hoor dan: ja, maar zo belonen we slechte werknemers op dezelfde manier als goede. Dan vraag ik:
hebben we slechte werknemers dan? Daar moet je iets aan doen, stuur ze op cursus of school ze om.”
Ook moeten banken anders ingericht worden. Ze moeten terug naar de kernactiviteit: spaargeld aantrekken
en uitlenen. Niet in het buitenland, want banken met grote internationale netwerken lopen grote risico’s.
Vooral door de komst van internetbankieren en openbaarheid van geruchten en beurskoersen, waardoor
mensen massaal en razendsnel geld van hun rekeningen kunnen halen. “Maar het lijkt alsof ik de enige in
Nederland ben die zich daar druk om maakt.”
Banken zouden hun Retail en Investment activiteiten moeten splitsen in aparte bedrijven, zodat de spaarder
geen last heeft van de grote risico’s die banken lopen met fusies en overnames. Daarnaast pleit Wawoe
voor een algemeen tuchtcollege voor bankiers die wanprestaties leveren.
Doen we dat niet, dan kan dat volgens hem desastreuze gevolgen hebben. “In de toekomst kijken kan ik
niet. Maar wat ik zie is dat alle elementen die de crisis ontketend hebben, nog steeds aanwezig zijn.
Fundamenteel is er niets veranderd. Morgen kan er zo weer een bank omvallen.”
Niet alle banken doen het even slecht. Banken die zich richten op spaaractiviteiten en op Nederland, lopen
minder risico. “Vroeger heb ik afgegeven op het ‘saaie’ model van de Rabobank. Maar ik moet nu eerlijk
bekennen dat het goed bestand is gebleken tegen de crisis.”
Waarom gebeurt er niets om een nieuwe crisis te voorkomen? “Ik heb nooit een politicus of toezichthouder
ontmoet die me voor gek verklaarde. Ze halen de internationale context aan en zeggen dat het niet haalbaar
is. Er is inderdaad lef voor nodig om als enige land te zeggen: wij willen dit niet meer.”
Wawoe schrijft in zijn boek dat systemen zichzelf niet corrigeren, maar dat politici de macht hebben om dat
te doen. Dat is geen ‘linkse hobby’. “Banken zijn geen onderdeel van de vrije markt. In feite is de
meerderheid van de Nederlandse banken failliet gegaan. Zonder miljarden overheidssubsidie stonden ze nu
niet meer overeind.”
Van initiatieven als de Commissie Code Banken, die de nieuwe gedragsregels bij banken evalueert, is
Wawoe geenszins onder de indruk. “Als een student dat rapport bij mij had ingeleverd, had ik hem een
onvoldoende gegeven”, zegt hij streng.
Hij heeft vooral kritiek op het gehanteerde ‘comply or explain’ principe. “Dat is hetzelfde als: je mag maar
120 kilometer per uur rijden of uitleggen waarom je te hard rijdt”, zegt Wawoe. “Wat er eigenlijk staat is: wat
je deed was prima en ga daar maar gewoon mee door."
© NUzakelijk/Carlie van Tongeren
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2394746/morgen-kan-er-weer-bank-omvallen.html
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Psalm 83 Oorlogspeculaties
Published by Henk (Beheerder)
door Joel Richardson
Het doel van dit artikel is om te beginnen met het aanpakken van wat
er in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een zeer wijdverbreide
theorie over Psalm 83 en de Slag van Gog en Magog. Deze theorie
houdt in dat de Bijbel ten minste drie specifieke toekomstige invasies
in de natie Israël voorspelt.
De eerste van deze invasies, wordt beschreven in Psalm 83. De tweede invasie, meestal aangeduid als “de
Slag van Gog en Magog” en wordt gedetailleerd beschreven in Ezechiël 38, 39 (waar het eigenlijk Gog van
Magog in plaats van Gog en Magog zoals in Openbaring 20). Nadat deze twee invasies hebben plaats
gevonden, zullen we zien dat er nog een invasie in Israël komt onder leiding van de antichrist en zijn legers.
Deze laatste van de drie invasies wordt meestal naar verwijzen als de Slag van Armageddon. Dus in het
kort, deze populaire theorie stelt dat drie verschillende invasies in Israël zullen optreden en wel in de
volgende volgorde:
1. De Psalm 83 invasie in Israël (Psalm 83)
2. De Gog van Magog invasie in Israël (Ezechiël 38,39)
3. De Antichristelijke invasie in Israël (Openbaring 16,19)
De basis voor de Drievoudige-Invasie Theorie
De belangrijkste reden dat zo velen deze theorie geloven is omdat elk van deze verschillende passages
bepaalde details bevatten die de andere passages niet hebben. Dus bijvoorbeeld, op de lijst van
binnenvallende volken in Psalm 83 worden er een aantal niet worden genoemd in Ezechiël 38 en 39. Zo is
het met redenen omkleed dat deze twee passages moeten spreken over twee afzonderlijke invasies.
In de uitleg van deze auteur, is deze redenering onjuist. Wat de voorstanders van deze theorie niet
overwegen, zijn de vele overeenkomsten in deze passages. Denk er bijvoorbeeld eens aan als deze
methode van interpretatie zou worden toegepast op de evangeliën waar verschillende beschrijvingen van
dezelfde gebeurtenissen, verschillen bevatten en zelfs schijnbaar tegenstrijdige informatie.
Het eerste principe dat veel mensen die vasthouden aan de drievoudige invasie theorie missen denk ik is het
feit dat alle Bijbelse profetie volledig Messias-centrisch is en Dag-van-de-Heer-centrisch. Dit wil zeggen dat
de Bijbel niet een boek is dat profetieën bevat over elke belangrijke gebeurtenis in de wereld of die ooit zal
plaatsvinden. De Bijbel is niet een pan-historisch profetische bron. Het heeft een centrale focus, met een
bijzondere nadruk. Hoewel sommigen kijken naar de Bijbel om dingen uit te vinden, zoals de moord op
president Kennedy of de aanval op het World Trade Center, deze dingen zijn niet de focus van de Bijbelse
profeten. Velen kijken naar de Bijbel op dezelfde manier als sommige mensen kijken naar de profetieën van
Nostrodamus. Dit is een ernstige fout.
De primaire focus en profetische last van alle profeten is de terugkeer van de Messias en de gebeurtenissen
rondom zijn komst. In gemakkelijk te begrijpen termen, door al de bijbelse profeten, hoewel elk spreekt via
de diverse omstandigheden en gebeurtenissen van zijn tijd, uiteindelijk profeteren ze en wijzen ze ons op de
Dag van de Heer en het Messiaanse Koninkrijk wat volgt.
Nu, om terug te gaan naar Psalm 83 en Ezechiël 38-39, terwijl deze passages verschillen bevatten, deze
kunnen worden opgevat als het natuurlijke gevolg van de verschillende historische omstandigheden
waardoor elk van de verschillende profeten zo profeteerde. De profeten zou het meest gebruik maken van
een gebeurtenis die plaatsvond in de omstandigheden van zijn leven en spreken via dit evenement om
uiteindelijk te wijzen op de Dag van de Heer. Als we de overeenkomsten vergelijken van de volken die
betrokken zijn bij deze twee passages, dan wordt dit des te duidelijker. Terwijl de ene passage sommige
naties meer kan benadrukken dan de anderen, in de uiteindelijke analyse, is het veel waarschijnlijker dat we
kijken naar dezelfde invasie.
Laten we in de eerste plaats eens kijken wie de werkelijke naties zijn die zich aftekenen in Psalm 83. De
gebruikte specifieke namen zijn:
· Edom
· De Ismaëlieten
· Moab
· De Hagarenen
· Gebal
· Ammon
· Amalek
· Palestina
· Tyrus
· Assyrië
Volgens Bill Salus, auteur van het boek, Isralestine, zal deze invasie / oorlog zijn:
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“Hezbollah, Syrië, Hamas en de Palestijnen samen met de Egyptenaren, Saoediërs, en de Jordaniërs.”
Ik ben het grotendeels eens met Bill. Maar toch zou ik eraan willen toevoegen dat het heel goed mogelijk is
dat, behalve deze landen en groepen, nog vele anderen ook zouden kunnen worden opgenomen.
Assyrië
De eerste plaats door de aanwezigheid van “Assyrië” in de lijst, hebben we de mogelijkheid van
verschillende andere landen bij die worden genoemd door Salus. Moderne conservatieve uitleggers zeggen
dat Psalm 83 ergens werd geschreven tussen de 9e tot 7e eeuw v. Chr. Gedurende deze periode, was in het
Assyrische Rijk opgenomen substantiële delen van wat uitgroeide tot volken als Turkije, Iran, Koeweit,
Azerbeidzjan, Armenië, en Georgiëë. Als zodanig moeten we zeker rekening houden met de opname van
deze naties ook als mogelijk. Zie de onderstaande kaart van Assyrië:
De Ismaëlieten
Daarna wordt er nog een belangrijke naam genoemd onder de
bezetters: de Ismaëlieten. De algemene term “Ismaëlieten” is
waarschijnlijk een algemene verwijzing naar de grotere Arabische
volkeren in plaats van een bepaalde natie of een kleinere regio.
Bijbels gezien bezetten de Ismaëlieten grote gebieden. Dit zou het
geval zijn geweest in de oudheid, en is zelfs vandaag nog zo.
Uiteindelijk wijst deze passage ons op de laatste dagen. Vandaag zijn
de Ismaëlieten uitgegroeid tot een grote groep mensen, zoals de
Bijbel in Genesis voorspelde zouden ze allemaal terug zijn:
“En de Engel des HEREN zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de
menigte niet geteld kan worden.” Genesis 16:10
“ En wat Ismaël betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate
talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen. ” Genesis 17:20
“Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen.”
Genesis 21:18
Vandaag varieert het grondgebied van Ismaël van het Arabische schiereiland naar Noord-Afrika, waaronder
Soedan, Libië, Tunesië, Marokko, Algerije, Mauritanië en verscheidene anderen landen.
Het punt is dat als wij deze uitgebreide interpretatie van Assyrië en de Ismaëlieten, met de naties en
volkeren die in Psalm 83 worden genoemd ons wijzen op een invasie die veel meer is dan een substantiële
waarin alleen sprake is van de heidenen, die onmiddellijk Israël omringen. In plaats daarvan zouden we
kijken naar de volgende moderne naties en volkeren:
· De grotere Arabische wereld, (van het Arabische schiereiland naar Noord-Afrika)
· Saoedi-Arabië, Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Koeweit, Qatar
· Libië, Soedan, Algerije, Marokko, Tunesië, enz.
· Syrië
· Jordanië
· Egypte
· Libanon
· De Palestijnen (de Westelijke Jordaanoever en Gaza)
· Irak
· Turkije
· Iran
· Misschien Armenië, Azerbeidzjan en Georgië
Vergelijking van de naties van Psalm 83 met Ezechiël 38-39
Laten we nu dit vergelijken met de lijst van landen van de volken genoemd in Ezechiël 38-39. Opgesomd in
de tekst zijn het de volgende namen:
· Gog: De leider van de Coalitie
· Magog: Het Land van Gog
· Sommige geloven dat ‘Rosh’ ook een goede naam is
· Mesech
· Tubal
· Gomer
· Togarmah
· Perzië
· Put
· En vele volken met u …
Door het raadplegen van een breed scala van atlassen, commentaren, encyclopedieën en woordenboeken
van de Bijbel, alsmede een aantal studies uitgevoerd door diverse bijbelprofetieleraren, kunnen we
concluderen dat deze namen ons te wijzen op de volgende moderne naties:
· Magog:

Nieuwsbrief nr. 111 – 15 december 2010 - pag. 50

Zou kunnen zijn West-Turkije
Of het kan de regio zijn van Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Afghanistan,
Pakistan, Oekraïne en de zeer zuidelijke rand van Rusland
Ik geloof dat tussen deze twee opties, West-Turkije uiteindelijk de meest waarschijnlijker oplossing is voor
het oplossen van de taalkundige spanning in de passage.
· Rosh: Dat zou Rusland kunnen zijn Maar ook Oekraïne, of Iran
Ik ben van mening dat het gebruik van Rosh in deze passage moet worden gebruikt zoals het is consequent
door de hele Bijbel wordt gedaan en eenvoudig vertaald worden als ‘Chef’, eerder dan dit woord te zien als
een eigennaam.
· Mesech:
Turkije
· Tubal:
Turkije
· Gomer:
Centraal Turkije, Syrië
· Beth Togarma
Zuidoosten van Turkije, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Iran, Irak, Syrië
· Perzië:
Iran, Irak, Syrië, Afghanistan, Pakistan
· Cush:
Sudan
Zou ook kunnen inhouden: Ethiopië / Somalië / Djibouti
· Put:
Libië
Kan ook zijn: Tunesië, Algerije, Marokko
· Ten slotte, en misschien wel het allerbelangrijkste, de opneming in de passage van de zinsnede “en vele
volken met u” gooit natuurlijk de deuren wijd open voor een willekeurig aantal andere landen om te worden
opgenomen in deze invasie.
Vergelijking van de naties van Psalm 83 tot Ezechiël 38-39
Na bestudering van de lijsten van elk van deze passages, laten we nu de twee lijsten vergelijken:
Naties specifiek in de beide profetieën:
· Turkije
· Syrië
· Irak
· Iran
· Armenië
· Azerbeidzjan
· Georgië
· Soedan
· Libië
· Algerije, Tunesië, Marokko
Naties alleen met hun naam opgenomen in Psalm 83:
· Jordanië
· Egypte
· Libanon
· De Palestijnen (Gaza, de Westelijke Jordaanoever)
·-Arabië, Koeweit, Jemen, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar
Naties alleen genoemd in Ezechiël 38-39
· Eventueel de Centraal-Aziatische Naties van Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië,
Tadzjikistan, Afghanistan, Pakistan
· Eventueel Oekraïne
· Eventueel Rusland
· Ethiopië, Djoubiti, Somalië
Natuurlijk mogen we niet vergeten dat een aantal van de naties op deze lijsten twijfelachtig zijn in hun
integratie. In de finale beoordeling, waarbij verscheidene landen niet zijn opgenomen in beide profetieën, er
veel meer zijn. Afgezien van deze, dit open-einde frase in Ezechiël “en vele volken met u” laat de deur open
voor de betrokkenheid van een van de naties die in Psalm 83 worden genoemd.
Omdat de primaire basis voor de drievoudige-invasie theorie is gebaseerd op de verschillen tussen deze
twee passages, na onderzoek van deze verschillen in detail, denk ik dat het onmogelijk is om met zekerheid
te zeggen dat deze twee profetieën spreken over twee verschillende invasies. De nederigheid vereist dat we
afzien van het vormen van dogmatische meningen over dit onderwerp. Laat de wachters (en vrouwen) maar
blijven kijken en bidden. Bron: www.wimjongman.nl

Nieuwsbrief nr. 111 – 15 december 2010 - pag. 51

Waarom bankruns zinloos zijn
Door Antagonizer, gepubliceerd op 06-12-2010
Ons financiële systeem is terminaal ziek; iedereen tussen PVV-stemmer
en schijndood kan dit zien. Echter, de banken zelf willen dit niet inzien.
Zoals iedere grote, machtige entiteit doen ze alles om zichzelf in stand te
houden. Het probleem van de economische crisis is dat het hier niet de
banken alleen betreft, maar ook de overheden. Die zitten er net zo diep
in, aangezien zij het fiatgeld vanaf de bron faciliteren zodat de banken
ermee aan de haal kunnen gaan door de geldhoeveelheid kunstmatig te
laten groeien. Deze groei die by design eindig is omdat ze alleen op een
exponentiële toename van schuld is gebaseerd, wordt door onze
regeringsleiders zo lang mogelijk in leven gehouden. Deels omdat men niet nog meer paniek en rellen wil,
deels omdat men niet begrijpt hoe verrot het systeem nu precies is. Bizar genoeg begrijpen de meeste
bankiers niet hoe ons geldsysteem in elkaar zit, op dezelfde manier waarop soldatenvoetvolk weinig begrijpt
van geopolitiek als ze zich weer voor een imperialistisch karretje laten spannen door corporatie en overheid.
Natuurlijk, een aantal sluwe bankiers begrijpt het spel maar al te goed en wordt slapend rijk, maar het
merendeel van het bankiersvoetvolk denkt nog steeds dat ze hun werk goed doen door deze doomsday
machine die fractional reserve banking heet draaiende te houden. Inmiddels zijn al een boel banken
omgevallen en zullen er nog wel een paar volgen, maar dit duwt het mes alleen maar dieper in de keel van
de belastingbetaler. Als enige element in de fake geldpiramide is hij namelijk de enige die echt waarde kan
toevoegen en uiteindelijk ook de enige die echt de prijs zal betalen. Wij dus.
Het is hier al vaak gemeld, maar de crisis is nog niet voorbij. Nog lange niet. Sterker nog, zolang we aan dit
piramidesysteem blijven vasthouden met haar exponentieel groeimodel waar schuld groeit op schuld en
daardoor steeds meer fiatgeld nodig heeft dat geen enkele dekking meer heeft en daardoor niks meer waard
is omdat er geen extra productie tegenover staat (inflatie), blijft de crisis voortduren. Laat je niet in de luren
leggen door tijdelijk herstel dat op lijkt te treden door truukjes als het rondpompen van belastinggeld of het
kunstmatig manipuleren van de prijs van edelmetaal (wat wél waarde heeft en blijft houden), want zo lang
het huidige systeem in stand blijft zijn we in een permanente staat van crisis. En de schuldige partijen
hebben hier ieder hun belang bij. De banken willen hun machtspositie die ze ten onrechte hebben verkregen
niet meer afstaan. Iets wat eigenlijk nooit meer dan de status van een nutsbedrijf had mogen hebben is nu
een biljoenenverslindende industrie met het perfecte businessmodel: geen productie, geen
waardetoevoeging en afgezien van personeel geen overhead, maar toch de miljarden met bulldozers tegelijk
naar binnen harken. De overheden spelen het spel mee, omdat ze zonder de banken niet kunnen bestaan.
Overheden hebben namelijk een gelijksoortig businessmodel waarbij ze zelf weinig tot niets produceren en
het meeste geld van de belastingbetaler stelen. De overheid is erbij gebaat om het huidige systeem in stand
te houden om haar machtssysteem in stand te houden zodat er geen allesverzengende revolutie plaatsvindt.
Toch gaat er iets gebeuren.
Alles werd weer eens pijnlijk duidelijk toen Mike Maloney eerder dit jaar op een bankiersconferentie in
Rusland snoeihard met protocol brak door niet het zoveelste “seek, destroy & capitalize"-verhaal op te
hangen, maar door een lesje banking 101 te geven dat niemand verwacht had. Volgens Maloney vindt er
iedere 30-40 jaar een significante schifting plaats in het geldsysteem. Van 1 op 1 gouddekking, tot indirecte
gouddekking via de dollar, tot opheffing van de goudstandaard tot het compleet loslaten van de controle op
de creatie van geld. We staan nu weer op zo’n keerpunt in onze monetaire geschiedenis. And it’s going to
get ugly. Hier moet ingegrepen worden, snel en hard. Met peak-grondstoffen op de achtergrond is dit een
treinongeluk in slow motion en we zijn allemaal passagier (staanplaatsen uiteraard). Kijk en luister hoe
Maloney nog even kort uitlegt waar de pijn exact zit (shoulder-head-shoulder) en hoe schokkend het is dat
bankiers dit niet begrijpen. Of willen begrijpen, want ze denken allemaal misschien dat ze nog kunnen
cashen voordat de bom barst.
Moraal van het verhaal: you can (bank)run but not hide. Zolang dit systeem niet met wortel en tak wordt
uitgeroeid zal het keer op keer kortstondig opleven en blijven instorten. En iedere dip zal dieper zijn en een
steeds lager tijdelijk herstel kennen. Het systeem moet compleet vervangen worden door iets wat duurzaam
is en 100% gebaseerd is op reële waarde.
Bron en video’s: http://zapruder.nl/portal/artikel/waarom_bankruns_zinloos_zijn/rss
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Vrije Pers: teken de Wikileaks-petitie!
Posted on 05 december 2010 by admin
Het voortbestaan van de site WikiLeaks wordt ernstig bedreigd. De
oprichter en drijvende kracht achter deze site, Julian Assange, kan
ieder moment gearresteerd worden zonder dat duidelijk is hoe
verstrekkend de gevolgen daarvan zullen zijn.
Nederland is van oudsher een land dat onderdak biedt aan mensen
die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting. En die praktijk
duurt tot op de dag van vandaag voort.
Nu wordt Julian Assange bedreigd. Tal van regeringen, bedrijven en
organisaties hebben inmiddels een appeltje met hem te schillen. Wij willen dat Nederland hem en zijn site
beschermen. In het regeerakkoord 2010 staat: ‘Het kabinet bevordert een vrij en open internet’. Die belofte is
nu aan de orde. Wij vragen premier Rutte te beloven dat WikiLeaks in Nederland onderdak kan vinden en
dat de site beschermd wordt tegen pogingen om deze uit de lucht te halen.We vragen premier Rutte te
beloven dat de Nederlandse politie- en opsporingsdiensten het arrestatiebevel van Interpol negeren.
Nederland biedt Julian Assange politiek asiel aan en geeft hem een verblijfsvergunning met
vluchtelingenstatus zodat hij zich hier vrij kan vestigen en tot in de hoogste instanties kan procederen tegen
eventuele veroordelingen. Met deze actie bevordert Nederland de vrijheid van meningsuiting en de
internationale rechtspraak opdat we voorkomen dat Julian Assange en WikiLeaks met oneigenlijke middelen
het zwijgen worden opgelegd. Ondertekenhier de petitie Red Wikileaks (en bevestig vervolgens per email)
N.B.
We vragen jou om Wikileaks te steunen. De powers-that-be zijn niet gelukkig met het werk dat Julian
Assange verricht met zijn unieke klokkenluiderssite. Maar zoals je hebt begrepen is er een heftige klopjacht
aan de gang, in de 3D-realiteit op Asssange en in de virtuele werkelijkheid op de site(s) van Wikileaks en
wordt getracht deze plat te leggen.
Francisco van Jole is een bekende journalist die een aktie is gestart om Assange in Nederland politiek asiel
te verlenen en daarmee de vrijheid van meningsuiting te dienen. Dit is het hele bericht dat je ook op de site
van Franciso kunt vinden:www.joop.nl Wij van IedereenBewust sluiten ons graag aan bij deze aktie en
vragen ook jouw actieve inzet zodat mensen kunnen zien, wat voor hun ogen verborgen wordt gehouden.
Wat voor heftige doofpotpolitiek er aan de gang is. En vooral om te tonen wat een monstrueuze machtsoctopus zijn grip op de wereld wil verstevigen. En daar hoort géén vrije pers bij, daar horen geen
pottenkijkers bij, tegenkrachten die de krachten-achter-de-schermen in de weg zitten..!Als deze vrije pers
tenminste zijn werk doet… En niet, zoals zo vaak blijkt, de powers-that-be napapegaaien..!
Voeg dus je daad bij het woord en stem op de site vanJoop.nl.
Hier onder volgt het interview dat Jan Bom vrijdagavond 3 december had met de 3 journalisten Francisco,
Freek van der Linden en Thomas Bruning (deze is tevens voorzitter van de raad van journalisten).
Bron en video Iedereenbewust.nl

Weg uit de politieke EU!
3 December 2010 door Peter
We gaan weer even terug naar de koloniale tijd van Amerika, de 13 koloniën die
schatplichtig waren aan de Engelse koning. Eén van de Founding Fathers van de latere
United States was Benjamin Franklin. De vraag is aan Franklin gesteld, hoe het nu kwam
dat in de tijd van de koloniën de staten zo welvarend waren en dat iedereen die wilde werk
had. Zijn antwoord luidde (vertaald) als volgt:
“In de koloniën geven wij ons eigen papiergeld uit. We noemen dit “Colonial Script”. We
creëren slechts díe hoeveelheid, welke voldoende is om goederen van de producent naar de consument te
krijgen. Doordat we ons eigen geld creëren, controleren we daarmee ook de koopkracht ervan. Bovendien
wordt er geen rente op dat geld betaald, zodat de waarde ervan intact blijft”
De dekking van geld iszoals Franklin het omschreefniets anders dan de factor arbeid. Alles is gerelateerd
aan arbeid, ook de goudprijs of de olieprijs. De fluctuaties van die prijzen zijn een gevolg van misleiding
enmanipulatie (goud), spanningen of oorlogen(olie) en beurskoersen in combinatie metinflatie (rente). Op
talloze manieren wordt de waarde van de factor arbeid ondermijnd, zoveel is duidelijk. In de tijd van Franklin
waren er geen werklozen, geen armenhuizen, geen daklozen, geen verzekeringen, geen belastingen, geen
wetgevende beperkingen, geen beurscrashes, geen zorgwetten. Hoe anders is het nu. De echte oorzaak
van de Amerikaanse revolutie was het feit, dat de oude gevestigde Europese machten aan invloed verloren
en maatregelen gingen nemen. De Tea Party was het gevolg en de gevolgen daarvan kennen we ook.
Bronvermelding
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Joodse Midrash voorspelde vuur bij Haifa pal voor komst Messias
Orthodoxe Joden bekijken van een afstandje de branden op de berg
Karmel bij Haifa.
In de Joodse Midrash -uitleg en verklaring van de Torah- Shir Hashirim
2:5 wordt voorspeld dat pal voor de komst van de Messias (Moshiach)
er een groot vuur zal branden aan de randen van de stad Haifa (1).
Dat is exact wat er de afgelopen dagen gebeurd is, reden voor
sommigen om te speculeren dat de tijd van het einde inderdaad is
aangebroken. De inmiddels bedwongen enorme bosbranden op de berg Karmel bij Haifa vertonen daarnaast
nog meer opmerkelijke Bijbelse symboliek.
De meest voor de hand liggende parallel met de Bijbel is natuurlijk de in het boek 1 Koningen beschreven
confrontatie tussen de profeet Elia en de 450 profeten van de afgod Baäl. Voorafgaande deze confrontatie
had het op voorbede van Elia al 3 jaar niet geregend in Israël vanwege de goddeloosheid en de Baälverering
in het land. Ook nu kampt Israël al enige jaren met extreme droogte; het afgelopen jaar was zelfs het
droogste jaar sinds 1950.
Het op de berg Karmel verzamelde volk van Israël aanschouwde destijds hoe de 450 profeten van Baäl
urenlang tevergeefs de meest bloederige rituelen uitvoerden om vuur uit de hemel af te smeken op hun
gebouwde altaar. Er gebeurde echter helemaal niets. Daarna was het de beurt aan Elia, die eerst zijn eigen
altaar liet overgieten met een grote hoeveelheid water. Na een openlijk gebed tot de God van Abraham,
Izaäk en Jacob -YHWH- schoot er echter wél vuur uit de hemel, dat het hele altaar verteerde. Toen zag het
hele volk Israël dat er maar één ware God bestaat. (1 Koningen 18)
Elia had het volk gevraagd: 'Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg Hem
dan; is Baäl het, volg dan hem.' Volgens sommigen waren de branden op de Karmel de afgelopen dagen
een nieuw teken, een waarschuwing van God om een duidelijke keuze te maken en terug te keren tot Hem,
vooral met het oog op de naar alle waarschijnlijkheid pal voor de deur staande ongekend zware tijd van
benauwdheid voor Israël.
42
In totaal vielen er 42 dodelijke slachtoffers bij de bosbranden te betreuren (de eerder gemelde 42 hadden er
41 moeten zijn, maar vandaag overleed er alsnog iemand aan zijn verwondingen (2)). In de Bijbel is er een
duidelijk verband te vinden tussen het getal 42 en de tweede komst van Jezus Christus. Zo kwam de
Messias tijdens de 42e generatie na Abraham voor het eerst naar deze wereld en komt het Griekse woord
'anastasis', wat 'wederopstanding' of 'opgewekt tot leven' betekent, 42 x voor in de Bijbel.
Volgens de Bijbelse profetieën zal de eindtijd bestaan uit één of twee periodes van ieder 42 maanden (al
naar gelang de uitleg van hoe lang de Verdrukking of Grote Verdrukking precies duurt). Tevens zitten er
precies 42 profetische jaren (van 360 dagen elk) tussen de bevrijding van Jeruzalem op 7 juni 1967 en het
Joodse feest Yom Kippur op 23 september 2015, als er binnen een tijdbestek van 15 dagen twee bijzondere
astronomische tekenen aan de hemel te zien zullen zijn, te weten een gedeeltelijke zonsverduistering op
Rosh Hashana (13 september) en een volledige maansverduistering op de 5e dag van Yom Kippur (28
september).
Deze vallen beide in een serie van twee (gedeeltelijke) zonsverduisteringen en vier bloedrode
maansverduisteringen die in het jaar 2014-2015 allen zullen plaatsvinden op Joodse feestdagen. In de
recente geschiedenis kwam dit samenvallen alleen voor tijdens de heroprichting van Israël in 1948 en de
bevrijding van (Oost) Jeruzalem in 1967. Veel eschatologen denken dan ook dat er in 2015 opnieuw iets
profetisch staat te gebeuren met Jeruzalem, het land Israël en de Joden. Veel christenen geloven dat dit de
Wederkomst van Jezus Christus zal zijn; anderen zijn van mening dat juist rond die datum de Grote
Verdrukking (van 3,5 jaar) zal beginnen.
77
Een andere interessante parallel is het feit dat de branden na 77 uur waren geblust (3). 7 is in de Bijbel het
getal van de 'volheid', en 11 dat van 'vervulling'; 7x11=77. De getalswaarde van Ièsous Christos (ICHTUS) is
77 en het geslachtsregister van Jezus (Lucas 3) bevat 77 namen. Vanaf Adam gerekend is Jezus dus de
77e. (Zijstapje: In Genesis 4:24 wordt gesproken van de '77 voudige wraak' van Lamech, die de zoon van
Metusalach en de vader van Noach was, en 777 jaar leefde.)
Natuurlijk kan het allemaal wel weer eenvoudig afgedaan worden als puur toeval; de 77 uur durende brand,
de locatie, de historische parallellen, de 42 doden en natuurlijk de frapante voorspelling in de genoemde
Midrash. In de meeste Westerse geesten is er weinig tot geen ruimte voor de rijke symboliek van getallen en
tekenen waar ook de Bijbel vol mee staat. Of de bosbranden op de Karmel daadwerkelijk een teken van God
waren valt natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen. Toch is het inmiddels een onmiskenbaar feit dat dit soort
'toevalligheden' bepaald niet op zichzelf staan, maar onderdeel vormen van een lange serie gebeurtenissen
die er zowel volgens christenen als niet-christenen op wijst dat de wereld een bijzonder dramatische tijd te
wachten staat.
Xander - (1) Lazer Beams ; (2) Ynet News ; (3) Ynet News
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WikiLeaks (6): Palestijnse probleem opgeblazen; Israël kan Obama niet vertrouwen
'Israël moet zich minder focussen op Iran en dit probleem overlaten aan de Arabische landen'
Volgens Moshe Dann bewijzen de WikiLeaks documenten dat Israël
de regering Obama niet kan vertrouwen.
Volgens een opiniërend artikel op het Israëlische Ynet News blijkt uit
de door WikiLeaks gepubliceerde geheime documenten dat het
Palestijnse probleem in werkelijkheid helemaal niet centraal staat in
het Midden Oosten, zoals de media ons wil doen geloven. De
regering Obama blijkt er ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse
conflict geen coherent beleid op na te houden, heeft nauwelijks enig
inzicht in de werking van het terrorisme en zal Israël zonder ook maar
één keer met de ogen te knipperen verraden als hen dat uitkomt.
In plaats van dat diplomaten proberen om goede strategieën op te stellen en coalities te bouwen om
gezamenlijk het terrorisme aan te pakken houden ze zich vooral bezig met zinloos geklets en met elkaar te
bespioneren. 'Er wordt heel veel aan schaduwboksen gedaan, maar er staat niemand in de ring,' aldus
Moshe Dann op Ynet News.
Sluiten Oslo akkoorden enorme blunder
Uit de WikiLeaks documenten blijkt tevens wat al langer bekend is, namelijk dat de Israëlische president
Peres net zoals bijna iedere andere betrokken Israëliër spijt heeft dat hij ooit zijn handtekening heeft gezet
onder de Oslo akkoorden van 1993. Deze akkoorden hebben ondanks talloze Israëlische concessies alleen
maar geleid tot meer geweld, haat en terrorisme van de Palestijnen. Uiteindelijk kon de Joodse staat in 2003
niet anders dan een veiligheidshek bouwen, waardoor het zelfmoordterrorisme met 98% werd teruggedrongen. Hoewel 'Oslo' één van de grootste blunders uit de Israëlische geschiedenis is wordt er echter geen
officieel onderzoek naar ingesteld. De verantwoordelijken blijven er zelfs aan vasthouden en beweren tegen
beter weten in dat de volledige implementatie van 'Oslo' zal leiden tot vrede in het Midden Oosten. Uit de
gelekte documenten blijkt echter duidelijk dat het een mythe is te geloven dat dit bereikt kan worden door het
oplossen van het Palestijnse vraagstuk. Toch wekken de Palestijnen (5), veel politici en de meeste
massamedia onterecht nog steeds de indruk dat een vredesverdrag met de Palestijnen dé sleutel is tot
vrede in het Midden Oosten.
Oproepen tot militaire actie tegen Iran averechts
Ten aanzien van Iran lijkt het er sterk op dat de regelmatige publieke oproepen in de VS en Israël om Iran
desnoods met militaire middelen af te houden van het ontwikkelen van kernwapens de Arabische landen, die
net zo fel tegen een nucleair bewapend Iran zijn als Israël, ervan hebben weerhouden om eveneens acties
te ondernemen tegen het regime van Mahmoud Ahmadinejad. De reden is dat landen zoals Saudi Arabië,
dat achter de schermen al jaren sterk aandringt op een Amerikaanse aanval op Iran, in de moslimwereld niet
als pro-Westers en anti-islam willen worden gezien. Ironisch genoeg is de kans dat Iran met militaire
middelen wordt gestopt dankzij de Israëlische lobby daarom juist afgenomen. Israël heeft zich teveel
gefocust op Iran en zou daar mee moeten stoppen en het probleem Iran overlaten aan de Arabische landen
die zich eveneens ernstig bedreigd voelen door het Shi'itische land, stelt Dann. Dat is van belang omdat de
landen, bedrijven en banken die -direct of indirect- nog steeds zakendoen met Iran en Teheran steunen,
goed bekend zijn. Sancties kunnen het Iran weliswaar moeilijk maken maar zullen het nucleaire programma
van het land niet kunnen stoppen. Daarnaast hebben diverse Israëlische leiders de Iraanse dreiging gebruikt
als een excuus om de bouw in en van nederzettingen stop te zetten en zelfs Joodse woningen te vernietigen
om zo de steun van Amerika niet kwijt te raken. Dat blijkt nu een verkeerde veronderstelling geweest te zijn,
zeker omdat de Arabieren zélf geen verband leggen tussen het Palestijnse vraagstuk en Iran (2). Uit de
gelekte documenten kan namelijk opgemaakt worden dat de huidige Amerikaanse regering niet van plan is
daadwerkelijk iets te doen tegen bepaalde Arabische landen en de door hen gesteunde terreurgroepen zoals
Hezbollah (3) en Hamas. Landen zoals Saudi Arabië (4) en Turkije kunnen hier daarom ongestoord mee
doorgaan.
Regering Obama niet te vertrouwen
De voor Israël nuchtere en harde conclusie moet zijn dat WikiLeaks aantoont dat de Amerikanen niet
principieel zijn maar juist beticht kunnen worden van het smeden van intriges, en dat de regering Obama
Israël zonder ook maar één seconde te aarzelen zal opgeven en zelfs zal verraden. Volgens Dann is dit een
ernstige waarschuwing aan het adres van Jeruzalem en van de Israëlische politici die nog steeds geloven
dat het ontruimen van Joodse nederzettingen in Judea en Samaria zal leiden tot vrede.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor de Oslo akkoorden en alle daarna gesloten overeenkomsten, en
iedereen die deze met steun van het buitenland zonder enige transparantie blijft promoten, tegen de
nationale belangen van Israël in, zijn de bevolking van Israël een verklaring schuldig, vindt Dann. Er zou dan
ook een onderzoek ingesteld moeten worden naar alle Israëlische politici die het Oslo 'vredes'proces blijven
ondersteunen en beschermen. 'Waar zijn de Israëlische klokkenluiders en document-verspreiders die dit
geknoei aan de kaak stellen?' (1)
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Xander - (1) Ynet News ; (2) Ynet News ; (3) Jerusalem Post ; (4) Arutz 7 ; (5) Arutz 7 - Zie ook:
29-11: WikiLeaks (3): Vooral Saudi's willen aanval op Iran; Turkije onbetrouwbaar
28-11: WikiLeaks (2): Turkije steunt moslimterrorisme Irak

Ron Paul staat achter Julian Assange
Bron: www.politico.com
Ron Paul (R-Texas) neemt de positie in als één van de weinige verdedigers in
Washington van Julian Assange met het argument dat de oprichter van WikiLeaks
dezelfde bescherming moet krijgen als de media.
Procureur-generaal Eric Holder zei deze week dat het ministerie van Justitie
onderzoekt of Assange kan worden aangeklaagd voor een misdrijf door het
plaatsen van honderdduizenden gelekte regering inlichtingendocumenten en
diplomatieke telegrammen. Veel Republikeinen zijn nog verder gegaan in hun
aanvallen op Assange, met name Mike Huckabee GOP de voormalige gouverneur
van Arkansas, die deze week zei dat de bron die gelekt heeft naar de oprichter
van WikiLeaks berecht moet worden voor verraad en indien schuldig bevonden moet worden geëxecuteerd.
Maar in een interview op donderdag met Fox Business zei Paul dat het idee om Assange te vervolgen te ver
gaat. "In een vrije samenleving worden we verondersteld de waarheid te kennen", zei Paul. "Als in een
samenleving de waarheid verraad wordt, dan zijn we in grote problemen. En nu komen mensen die de
waarheid openbaren daarvoor in problemen”.
"Dit hele wilde idee is dat Assange, die een Australiër is, dat we hem willen vervolgen voor verraad. Ik
bedoel, gaat het hier niet om een ongenuanceerde conclusie”? voegde hij toe. "Dit is media nietwaar? Ik
bedoel, waarom gaan we niet de The New York Times of iedereen die dit publiceert vervolgen”?
Paul plaatste vervolgens op vrijdagochtend een post op zijn Twitter-account: "Re: Wikileaks - In een vrije
maatschappij worden we geacht te weten wat de waarheid is. Als in een samenleving de waarheid verraad
wordt, dan hebben we een groot probleem”.

Visa en MasterCard: wel KKK, niet Wikileaks
Bron: www.vkblog.nl
Toen vanmiddag bekend werd dat ook VISA
probeert Wikileaks het zwijgen op te leggen en
geen betalingen voor Wikileaks meer verwerkt,
was ik erg benieuwd naar de vraag of ze ook zo
principeel zijn bij andere organisaties.
De Ku klux Klan en haar politieke arm
bijvoorbeeld.
-Via http://www.kkk.com/ kom je dan uit bij de
hoofdpagina voor the Knights Party USA, met de
url: http://www.kkk.bz/hello.htm
-Wanneer je op de 'Donate'-link helemaal bovenin die pagina klikt, opent zich de donatiepagina, die verzorgd
wordt door christianconcepts.net.
Voor je doneert krijg je nog even duidelijk te lezen waarom dat nodig is:
"There are thousands of organizations working for the interests of Negroes, Asians, Mexicans, Jews,
homosexuals - you name it! Large corporations dole out the money to all kinds of groups - many who are
working to crush white Christian Revival."
Niet mijn tekst, voor de volledigheid.
Wanneer een donor, gesterkt door deze wervende woorden besluit om de KKK te steunen, komt hij uit op de
onderstaande pagina.
Duidelijk zichtbaar zijn hierop de logo's van zowel MasterCard, Visa als Amex.
De enige conclusie die mogelijk lijkt: Visa en MasterCard hebben er geen enkel bezwaar tegen om
racistsische en haatzaaiende organisaties als de Ku Klux Klan te steunen, maar met Wikileaks werden de
contracten vandaag en gisteren opgezet.
Er is een strijd gaande op het internet, een gevecht voor democratie en vrijheid van meningsuiting. Visa en
MasterCard hebben hun posities blijkbaar lang geleden bepaald, en deze vandaag nog eens bevestigd.
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Voor geldsmijtende oorlogshaviken is het VS leger nooit groot genoeg
Bron: dailycaller.com
De VS stapt over de wereld als een kolos, sterker dan enige andere staat en dominanter
dan elk imperium ooit in de menselijke geschiedenis. De totale legers van
"schurkenstaten" staten hebben minder totale vuurkracht dan een Amerikaanse
gevechtsgroep terwijl terroristische groeperingen gewoonlijk meer angst creëren dan
extreem gevaar. De VS is niet geconfronteerd met een existentiële bedreiging zoals het
wel was tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.
Niettemin blijft de oproep voor een groter leger aanhouden door, normaalgesproken, limiterende
conservatieven. Het evenveel spenderen aan het leger dan de rest van de wereld gezamenlijk doet is niet
genoeg. Evenmin is meer spenderen, in reële termen, dan tijdens de Koreaanse, Vietnamese en Koude
Oorlogen niet genoeg. Neoconservatieve intellectuelen en oorlogszuchtige Republikeinse politici houden vol
aan dat het Pentagon meer geld, manschappen en wapens nodig heeft. Voor iets. Of alles.
Wat het ook is het heeft niets te maken met defensie. De grondwet machtigt de nationale overheid op te
treden in de "normale defensie" van Amerika, niet de rest van de wereld. Geen van de oprichters kon zich
voorstellen dat de VS “Globocop” zou worden, druk bezig met de bescherming van dichtbevolkte en
welvarende bondgenoten (internationaal sociale welzijn) en proberend om mislukte samenlevingen
(buitenlandse sociale engineering) te herbouwen.
Inderdaad heeft 9 / 11 aangetoond dat het Ministerie van Defensie slecht is in verdediging. Het grootste deel
van de Amerikaanse strijdkrachten wordt ingezet voor offensieve operaties ten behoeve van andere naties.
Het Congres creëerde uiteindelijk het Ministerie voor Binnenlandse Veiligheid om Amerika daadwerkelijk te
beschermen. De huidige wereld omspannende allianties van Washington lijkt voldoende last te zijn voor
zelfs een geëngageerde internationalist maar sommige zelfverklarende conservatieven blijven zoeken om
nieuwe taken voor de Amerikaanse manschappen te vinden. Dat natuurlijk een nog groter leger vereist.
John Guardiano bijvoorbeeld wijst op het recente wangedrag van Noord-Korea als een bewijs "voor de
noodzaak van een veel groter en gemoderniseerd Amerikaanse leger en Marine Korps". Waarom?
Guardiano legt uit, "om Noord-Korea te bezetten en weer op te bouwen wanneer het implodeert, zoals het
onvermijdelijk gaat doen". Hij geeft wel toe dat dit zou geen geringe opgave zal zijn: "we zullen waarschijnlijk
het land moeten bezetten en opnieuw opbouwen net als wij in Irak hebben gedaan en nu doen in
Afghanistan. En dat zal een heleboel manschappen vereisen”.
Joepie! Hoe konden de verdedigingplanners dit gemist hebben? Normaal gesproken zou de eliminatie van
een zwaar gemilitariseerde tegenstander die een Amerikaanse bondgenoot bedreigd de Amerikaanse
defensie benodigdheden verminderen. Maar niet hier.
In plaats daarvan heeft het Amerikaanse volk nog een andere cliëntstaat toe te voegen. Met de theorie dat
alleen de VS alles kan doen in de wereld is het blijkbaar de taak van Amerika geworden om een land te
repareren dat Washington niet verslagen heeft in een oorlog en met welke Washington geen alliantie heeft
(of zelfs diplomatieke betrekkingen), zelfs dat bij de rijke buren van het land meer op het spel staat bij
regionale veiligheid.
Zoals God bezorgd is over zelfs een enkele mus die neervalt op aarde, moeten de VS zich zorgen maken
over zelfs een enkele tegenstander die uiteen valt.
Natuurlijk, wat Guardiano wil dat het Amerikaanse leger moet doen heeft niets te maken met de verdediging
van Amerika. Bovendien gaat hij uit van een onvermijdelijke ineenstorting van de zogenaamde
Democratische Volksrepubliek Korea. Zoals veel mensen jaren hebben gedaan. En zoals zij even lang
gedaan hebben met Cuba. Ach, die extra divisies die Guardiano wil oprichten kunnen eindigen in een lange
tijd nietsdoen voordat zij hun oproep tot actie ontvangen.
Door, Doug Bandow.

Christopher Story – EU Corruption (BBC tv)
Posted on 03 december 2010 by admin
Een voormalige adviseur van premier Margaret Thatcher, Christopher Story bekend geworden van zijn met KGB-overloper Anatoliy Golitsyn geschreven
boekDe Perestroika Misleiding- hield op 31 oktober 2009 een spraakmakende
rede tijdens de ‘Lawful Rebellion’ Conferentie in Groot Brittannië. Deze rede, die
onder ander de enorme corruptie van de EU blootlegde, is ondanks het
overlijden van Story kort na zijn toespraak nu actueler dan ooit tevoren. Story
was een controversiële maar erkende expert op het gebied van economie en
inlichtingen, noemde de twee Wereldoorlogen de ‘Illuminati oorlogen’ en vergeleek de huidige situatie in
Europa met die van kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Bron en video’s: iedereenbewust.nl
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Insurance.aes256, De verzekering van Wikileaks / Julian Assange: please download
Complete artikel: www.inc-nieuws.com
WikiLeaks dreigt met een wereldwijde internetbom. Zodra
de internationaal gezochte WikiLeaks-oprichter Julian
Assange wordt gearresteerd, 'ontploft' op internet een
gegevensbestandje en komen in één keer alle 251.287
geheime, ruwe documenten van de Amerikaanse
diplomatieke diensten vrij.
De klokkenluidersclub heeft hiermee een letterlijk
levensgevaarlijke troefkaart in handen tegen de mondiale
klopjacht op Assange. Levensgevaarlijk, omdat er volgens
inlichtingenexperts levens op het spel staan zodra de
informatie vrijkomt.
De documentenlawine is namelijk niet geredigeerd en
bevat namen van spionnen, informanten, terroristen en
dissidenten en een zee aan explosieve diplomatieke
dossiers. De eerste zeshonderd documenten die deze week druppelsgewijs zijn vrijgegeven – nog maar een
duizendste van het totale aantal – zijn geredigeerd in samenwerking met onder meer Engelse
krantenredacties.
Interpol is gewaarschuwd voor de internetbom, een bestandje van 1,4 gigabyte onder de naam
insurance.aes256. Dit bestand bevat 251.287 vertrouwelijke diplomatieke berichten. Iedere internetgebruiker
kan het bestand downloaden, maar nog niet lezen. Het bestand is namelijk nog versleuteld met het sterkst
denkbare versleutelingsprogramma AES (Advanced Encryption Standard), een nóg krachtiger
encryptieprogramma dan de Amerikaanse autoriteiten gebruiken voor haar ’top-secret’-informatie. De sleutel
wordt wereldkundig wanneer Assange wordt aangehouden of zijn organisatie wordt ontmanteld.
Enkele dagen geleden heeft WikiLeaks een dringende oproep gedaan aan supporters om dit versleutelde
bestand alvast te downloaden. Toen WikiLeaks deze week zwaar onder vuur kwam te liggen, maakte de
organisatie op twitter een linkje bekend naar het mysterieuze databestand, met daarbij de oproep in het
Engels: ’Dit is een goed moment om de geschiedenis te bewaren’. Daarbij stond een verwijzing naar de
downloadwebsite piratebay.org.
Zoals de naam insurance.aes256 al aangeeft, is het bestand een verzekeringspolis tegen de jacht op
Assange door CIA, FBI en andere geheime diensten. Die Assange liever dood, dan levend zien.
DOWNLOAD NU insurance.aes256 bestand en help Wikileaks mocht de overheid slagen om Assange om te
brengen.
http://isohunt.com/torrent_details/203024893/insurance+aes256?tab=summary - insurance.aes256 download

Via: zaplog.nl

Aanklaagster in verkrachtingszaak gelinkt aan beruchte CIA agent
Bron: www.rawstory.com
Een van de vrouwen die Wikileaks oprichter Julian Assange beschuldigt van seksuele
misdrijven, lijkt te hebben gewerkt met een groep die contacten heeft met de CIA.
James D. Catlin, een advocaat die onlangs Assange vertegenwoordigde, zei dat het
aanrandingsonderzoek naar de oprichter van Wikileaks is gebaseerd op beweringen dat
hij geen condooms gebruikt zou hebben tijdens de seks met twee Zweedse vrouwen.
Zweedse openbare aanklagers vertelde AOL News vorige week dat Assange niet
gezocht wordt voor verkrachting zoals is gemeld, maar voor iets genaamd "seks bij
verrassing" of "onverwachte seks."
Een aanklaagster, Anna Ardin heeft mogelijk "banden met door de VS gefinancierde anti-Castro-en anticommunistische groepen", aldus Israel Shamir en Paul Bennett, schrijvend voor CounterPunch.
In Cuba heeft Ardin samengewerkt met de Las Damas de Blanco (Dames in het Wit), een feministische antiCastro-groep.
Door David Edwards
Aanvulling: Anna Ardin, de vrouw die claimt te zijn verkracht, heeft na die verkrachting nog enkele tweets
verstuurd die een heel ander licht schijnen op haar beweringen. Inmiddels heeft ze de tweets proberen te
verwijderen, maar de internets vergeten niets. Zo twitterde ze op 15 augustus om 02:00
http://zaplog.nl/zaplog/article/aanklaagster_in_verkrachtingszaak_gelinkt_aan_beruchte_cia_agent
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Wetenschappers vermoeden enorm duister object bij rand zonnestelsel
De bevindingen van de wetenschappers zullen ongetwijfeld nieuw
voer zijn voor speculaties over het bestaan van 'Planeet X' of 'Nibiru'.
Op het alternatieve internet wordt er al vele jaren over gespeculeerd
('Nibiru'; 'Nemesis'; 'Planeet X'); nu hebben wetenschappers
daadwerkelijk aanwijzingen gevonden dat er zich aan de rand van ons
zonnestelsel een enorm duister object bevindt dat verantwoordelijk is
voor het sturen van kometen in de richting van de Aarde.
De meeste kometen die de binnenste regionen van ons zonnestelsel
binnendringen lijken afkomstig te zijn uit de Oort wolk, een enorm
gebied met ijs-, stof- en puindeeltjes dat volgens de gangbare theorie
zou zijn ontstaan bij de vorming van ons zonnestelsel. Deze wolk begint op zo'n 150 miljoen kilometer van
de zon, strekt zich maar liefst 3 lichtjaren uit en bevat miljarden, hoofdzakelijk kleine kometen.
Astrofysici John Matese en Daniel Whitmire van de universiteit van Louisiana (VS) analyseerden deze
kometen met behulp van NASA's infrarood-telescoop WISE en concludeerden dat zo'n 25% van hen alleen
van richting kan veranderen als er zich een enorm hemellichaam dat mogelijk vier keer zo groot is als Jupiter
-de grootste planeet is ons Zonnestelsel- in de buurt bevindt. Omdat deze planeet zo ver weg staat en
daarom ijskoud moet zijn is deze nog steeds niet ontdekt, maar Matese verwacht dat binnen nu en 10 jaar
uitsluitsel kan worden gegeven over het al dan niet bestaan van dit enorme hemellichaam, dat zich
waarschijnlijk zo'n 30.000 x verder van de zon bevindt dan de Aarde.
Andere wetenschappers suggereerden al eerder dat er zich op circa 1 lichtjaar afstand een verborgen ster 'Nemesis'- in de buurt van ons Zonnestelsel bevindt. Zij denken dat dit object tijdens haar omloopbaan
regelmatig in de Oort wolk terecht komt en dat sommige kometen daardoor richting de Aarde worden
geslingerd. De om de zoveel tijd optredende kometenregens zouden verantwoordelijk zijn voor de massale
uitsterving van al het leven in het veronderstelde verre verleden van onze planeet.
Op veel alternatieve- en complottheorie websites zijn al jaren verhalen en foto's te vinden die het bestaan
van 'Planeet X' of 'Nibiru' zouden bewijzen. Deze enorme planeet zou zich volgens deze theorieën richting
de Aarde begeven en in of rond het jaar 2012 dermate dichtbij komen dat onze planeet getroffen zal worden
door enorme natuurrampen en mogelijk zelfs een kanteling van de aardas. De overheden van de wereld
zouden hiervan op de hoogte zijn maar dit voor het grote publiek verborgen houden om geen massale
paniek te veroorzaken. Wel zou de machtselite voor zichzelf al vele jaren lang bezig zijn met het bouwen van
diep onder de grond gelegen bunkers, in afwachting van het verwoestende passeren van deze
geheimzinnige 'planeet X'.
Xander - Bron: Daily Mail

EU-heilige valt van voetstuk
Nicolette Geveke - 08 DECEMBER 2010
Na de Euro valt nu ook een van de founding fathers van de EG van zijn voetstuk:
nl. Jean Monnet (1888-1979) samen met Robert Schuman de 'Paulus en Petrus' van
de 'EU-kerk'. Op 3 december 2010 ontving deDuitse journalist en romancier Hans
Magnus Enzensberger de Jean Monnet prijs (zoals eerder H. Mulish) en benutte dit
forum voor een zeer kritisch betoog over de naamgever van de prijs die hij ontving.
"De relatieve vervaging van Monnet's naam kan te maken hebben met watin het
algemeen wordt aangeduid als de 'Methode Monnet'. Het betreft een specifieke vorm
van politieke engeneering: Hij wilde dat beslissingen in consensus worden genomen
door de elites, waarbij parlementen en burgers weinig recht van spreken hebben. Hij
had weinig op met referenda en plebicieten. Maar, dat is niet de enige reden waarom
zijn voorstellen nooit populair waren.Hij had een Europese integratie voor ogen met
veel technocratische en interventionistische aspecten. Zijn voorkeur ging, typisch Frans, uit naar planificatie.
In die zin heeft hij de kiem gelegd van wat sommige zien als het aangeboren gebrek van de EU nl'het
democratisch deficit'. Monnet had bewust een lange termijnproject voor ogen dat etappegewijs en volgens
een interne logika moest leiden tot een steeds hechtere Unie. De Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal (EGKS) was voor hem slechts een eerste stap om een economische basis te bieden aan zijn project,
zodat hij door die creatie veel verder kon gaan: te weten het uithollen van de natie-staten ten voordele van
transnationale instellingen. Monnet was veel te slim om in de jaren 50 deze opzet openlijk op de agenda te
plaatsen. Pas veel later ging men stap voor stap onderkennen waarom het werkelijk ging."
Aldus Enzensberger.
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Vrijmetselaars over vrijmetselarij
wo, 08/12/2010 - 06:11 — Tractatus
Wanneer iemand naar een open avond van een vrijmetselaars loge in Amsterdam (Nos Vinxit Libertas) is
geweest moet die persoon toe kunnen geven dat de gedachten naderhand beter genuanceerd kunnen
worden. Twee vriendelijke vrijmetselaars organiseerden de avond en waren open en vrij met betrekking tot
vrijmetselarij. Naar mij kwamen ze over als normale, met beide benen op de grond staande, mensen die
simpelweg (enthousiast) uitleg gaven aan buitenstaanders over een club waar ze komen. Het was een kleine
bijeenkomst, in een woning van een van de vrijmetselaars. Het was een gezellige avond, gevuld met
informatie en stimulerende dialogen. Dit verbaasde me een beetje omdat het bleek dat ik en de twee
aanwezige vrijmetselaars enige interesses gemeen hadden en we het allemaal met elkaar eens waren dat
vooroordelen gedachten zijn waar we onszelf tegen moeten wapenen. Naar mijn mening is dit iets wat
inherent is aan de vrijmetselarij, omdat het probeert af te rekenen met dogma.
Het blijkt dat de organisatie wel een beetje veranderd is door de eeuwen heen. Een paar decennia geleden
was vrijmetselarij wat meer besloten, practisch werden er enkel nieuwe leden op uitnodiging toegelaten. Het
was mogelijk om toegang te krijgen wanneer men zichzelf aandiende, maar het was veel moeilijker en
gebeurde in het algemeen gesproken alleen bij uitzondering. Na introductie moest een nieuw lid vervolgens
door een tweede vrijmetselaar voorgesteld worden, waarna een beslissing gemaakt werd om het individu toe
te laten in de orde en het inwijdings proces een aanvang nam. Tegenwoordig worden informatie avonden
gehouden, waar geïnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen en hun interesse kunnen aangeven. Het
is nog steeds het geval dat twee vrijmetselaars nieuwe leden moeten voorstellen, waarna deze persoon, na
de inwijding, een Leerling (eerste graads vrijmetselaar) zou worden. Na enige tijd kan iemand verheven
worden naar hogere graden (Gezel, zoals de tweede graad heet en Meester, zoals de derde graad heet). Als
iemand eenmaal meester is blijft die persoon voor het leven vrijmetselaar.
Wanneer iemand Google zou gebruiken, zou een tabel te vinden zijn met dieëndertig graden van
vrijmetselarij in de Schotse Riten en nog zeven in de Yorkse Riten. Tot nu toe is informatie hierover wat
moeilijk vindbaar geweest. Veel vrijmetselaar worden ook nooit boven de derde graad verheven, en
sommigen weten niet dat er nog meer graden zijn na de derde graad in de vrijmetselarij. De twee
vrijmetselaars die ik sprak spraken enigzins vrijuit over de hogere graden in de zin dat ze het ermee eens
waren dat deze graden bestaan, maar dat niet veel vrijmetselaars hierin geïnteresseerd zijn. Eén van de
twee vrijmetselaars bleek een vrijmetselaar van de Royal Arch te zijn, die binnenkort verheven zal gaan
worden in de Orde van het Rozenkruis. Door het lage aantal vrijmetselaars dat in de hogere graden
geïnteresseerd is, zou het best kunnen dat vrijmetselaars van afgelegen gebieden niets weten van de
hogere graden, of, om practische redenen, geen mogelijkheid krijgen om daarin verheven te worden. De
vrijmetselaars waren enigzins terughoudend in het bespreken van wat deze graden precies inhouden omdat
ze vele graden zelf ook niet kennen en er ook een bepaaldnut behaald kan worden door de dingen open
tegemoet te treden. Google onthult trouwens onderstaand schema.
Na een tijdje kwam het onderwerp conspiracy theories ter sprake. Dit werd openlijk behandeld en de twee
aanwezige vrijmetselaars gaven aan dat in iedere organisatie mogelijkerwijs kwaadwillende leden kunnen
bestaan, maar dat de organisatie zelf natuurlijk niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor die paar
leden,laat staan dat de leden die hier niet van op de hoogte zijn voor die paar kwaadwillenden
verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Over de vragen die gesteld werden over bepaalde hogere
graden van de vrijmetselarij konden de twee aanwezige vrijmetselaren eigenlijk weinig zeggen aangezien zij
niet precies weten wat er bij andere graden precies gebeurd. Ze gaven aan dat het natuurlijk mogelijk is dat
er een bepaalde kwaadwillende intentie kan bestaan hier of daar, maar dat zij denken van niet. De Royal
Arch vrijmetselaar legde lachend uit dat er al een tijdje een lek in het dak zit van hun loge en dat, als het
managen van hun gebouw al zo'n probleem is, het managen van de wereld misschien een wat te grote
uitdaging zou kunnen zijn.
Dit bracht de vraag van financiering naar voren. Vrijmetselarij wordt in veel samenzweringstheorieën
expliciet genoemd. Ongeloofelijke hoeveelheden geld lijken vrijelijk beschikbaar te zijn. En, zelfs als deze
loge financieel niet zo goed gedijt, dan zegt dat nog niets over andere loges. Er blijven bijvoorbeeld vragen
bestaan over bepaalde hogere graden, vooral van de politieke branche. Hoe dan ook legden de twee
vrijmetselaars uit dat ze verwachten dat ze het in de toekomst beter zullen krijgen omdat, na een rechtzaak
en een hoger beroep, vrijmetselarij in Nederland een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (A.N.B.I.) is
geworden. Hierdoor is het nu belasting aftrekbaar om bedragen te doneren aan een vrijmetselaars loge naar
keuze. De vrijmetselaars kijken in ieder gevaluit naar een toekomst met droge hoofden.
Ongeacht of er sprake is van enige kwaadwillendheid van andere vrijmetselaars gaven de beide aanwezige
vrijmetselaars hun volledige support voor het schrijven van deze blog, zolang namen niet genoemd zouden
worden (behalve de naam van de loge) en de dingen genoteerd zouden worden zoals besproken, zonder
enige persoonlijke aanvallen. Ik hoop dat ik aan dit verzoek voldaan heb en ook nog bij heb gedragen aan
de algemene informatie met betrekking tot de vrijmetselarij.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/vrijmetselaars-over-vrijmetselarij
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Honderden miljarden gestolen
Niet een paar miljoen, niet een paar honderd miljoen, ook geen miljarden maar
honderden miljarden dollars zijn er gestolen en de buit is stilletjes verdeeld onder
corperate banken en bedrijven. Zo stilletjes dat de daders waarschijnlijk nog
duizenden miljarden kunnen stelen voordat deze criminelen een halt wordt
toegeroepen.
Na twee jaar van procederen en ingrijpen van het U.S. Congres hebben we
inzage gekregen in de boekhouding van de verdachten waaruit blijkt dat de crisis
is gebruikt om honderden miljarden te ontvreemden. Qua nieuwswaarde is deze
diefstal net zo groot als wanneer de Paus vanuit het Vaticaan zou melden dat God dood is.
De grote en kleine media hebben zich laten misleiden door het wikileak lekken van geheime informatie dat
als een druppelende incontinentie overal groots werd uitgemeten terwijl de Federale Reserve op dat moment
gedwongen werd te pissen als een olifant waar het informatie vrijgeven aangaat.
Waar iedereen de afgelopen week kennis van had moeten nemen is dat de door de belastingbetaler
gefinancierde ‘bailout’ waarmee een select groepje bankiers de beschikking eiste over 700 miljard om het
financiele systeem te redden door de bankiers is aangegrepen om 12.300 miljard dollar belastinggeld te
geven aan elkaar en enkele van de grootste corperaties.
Zo kreeg Morgan Stanley bijna $2000 miljard Citigroup kreeg $1.800 miljard Goldman Sachs kreeg $600
miljard en gooide de Fed aanzienlijke sommen geld naar onder andere Caterpillar, General Electric,
McDonalds en Verizon, zonder er voorwaarden aan te verbinden.
De feitelijke diefstal is dat die 12.300 miljard dollar is gegeven als lening tegen een belachelijk lage rente
(0,01%) en die zijn door de ontvangers gebruikt om U.S. Treasury Securities (obligaties) aan te schaffen. Die
Treasury Securities leveren een door de overheid gegarandeerde rente van 3 a 4 % per jaar. Die rente is
onderdeel van de begroting en het begrotingstekort wordt op die manier weggewerkt.
Zonder er ook maar iets voor te hoeven doen, steken de ontvangers de rente in eigen zak. 4 % van 12.300
miljard is ongeveer 500 miljard. Jaar in jaar uit wordt de overheid (en dus de belastingbetaler) zo bestolen.
De Fed heeft op geen enkel moment gevraagd of gecontroleerd het geld te gebruiken voor herstel van de
economie. De Fed heeft niet bekend willen maken hoeveel geld aan wie en onder welke voorwaarden werd
uitgeleend. Dankzij het doortastende werk van Senator B. Sanders weten we nu hoe en door wie we worden
bestolen. Hoelang nog? Zie:
http://www.huffingtonpost.com/rep-bernie-sanders/a-real-jaw-dropper-at-the_b_791091.html
Dit is wereldnieuws en sinds 2 december bekend, hoe kan het dat vrijwel niemand er over geschreven
heeft? Uit armoei ben ik zelf maar gaan schrijven en dat heeft u net gelezen. Het artikel is volledig juist, en ik
hoop dat je het wilt onderzoeken en doorsturen.
De ervaring heeft geleerd dat nieuwsartikelen als deze worden geblokkeerd op sites als nujij. Derhalve geef
ik als schrijver iedereen de vrijheid zijn of haar eigen naam onder dit artikel te plakken en te plaatsen waar ie
maar wil. Samson heeft dit artikel inmiddels verzonden naar hln, rtv noord, sp en de volkskrant. Maar ik denk
dat lezers zelf moeten zorgen dat dit nieuws gelezen wordt. Stuur het dus door als je het van belang acht dat
deze roof een halt wordt toegeroepen.
De oplettende lezer ziet natuurlijk dat dit artikel voortborduurt op het eerder geplaatste rad van fortuin.
De groenten.
Samson

H1N1 vaccin verdacht van een 700% stijging van miskramen
Bron: www.naturalnews.com (81x geklikt)
(NaturalNews) uit recente gegevens gepresenteerd aan het U.S Centers for Disease
Control and Prevention's (CDC)en Raadgevend Comite voor de Children?s
Vaccines, werd schokkende informatie onthuld over de gevolgen van het H1N1 /
varkensgriep vaccin op zwangere vrouwen. Volgens het rapport is het aantal
miskramen bij zwangere vrouwen tijdens de 2009 H1N1 / varkensgriep pandemie
gestegen met meer dan 700 procent in vergelijking met voorgaande jaren, rechtstreeks het vaccin als de
schuldige aanwijzend maar het CDC ontkent de waarheid en blijft volhouden dat door deze vaccinaties
niemand is geschaad. Volgens het CDC werd tijdens het griepseizoen van 2009 / 2010 bijna 50 procent van
alle zwangere vrouwen gevaccineerd met het H1N1-vaccin. Degenen die door hun artsen geïnstrueerd
werden om een seizoensgriepprik te krijgen hadden drie keer meer kans op een miskraam, terwijl degene
die specifiek de opdracht kregen om het H1N1-shot te nemen hadden tien keer meer kans op een miskraam.
De getallen laten duidelijk zien dat de stijging van de H1N1vaccinaties gelijke tred hield met de sterke
stijging het aantal miskramen, alsmede de keur aan gemelde bijwerkingen.
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Wikileaks
Ik heb een beetje een verward gevoel bij de hele Wikileaks affaire. Iets zit me niet
lekker. Het wringt.
Als ik één ding geleerd heb de afgelopen jaren, dan is het wel dat belangrijke
gebeurtenissen in de wereld vrijwel nooit ‘zomaar’ gebeuren. Daarnaast heb ik ook
geleerd dat de dingen die het journaal en de kranten (de main stream media dus) ons
willen doen geloven, eigenlijk nooit helemaal waar zijn (maar vaak wel helemaal
onwaar). En dat is niet onbegrijpelijk. Nieuws vertegenwoordigt een bepaalde kracht, en de mens zou de
mens niet zijn als die kracht niet zou worden ingezet voor bepaalde belangen door degenen die de
mogelijkheid hebben om dat te doen.
Nou zat ik me dus af te vragen welk belang er achter de berichtgeving over Wikileaks zou kunnen zitten.
Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat het zo is, maar ik zeg dat het niet onmogelijk zou zijn dat we hier te
maken hebben met een staaltje van manipulatie. Het zou in ieder geval niet de eerste keer, en
hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Sterker nog: het feit dat Wikileaks serieus genomen wordt,
betekent op zichzelf al dat de meeste mensen het aannemelijk vinden dat we gemanipuleerd worden.
Wikileaks zou immers onthullingen doen over geheimen en verdraaide waarheden of zelfs leugens.
Wikileaks zelf gaat over manipulatie. Wil je dus geloven dat Wikileaks echt is, dan moet je eigenlijk ook
aannemen dat manipulatie bestaat.
Stel nou, dacht ik, stel nou dat dit hele Wikileaks verhaal een toneelstukje is, een stukje geregisseerd
theater, wat zou daarvan de bedoeling kunnen zijn? Welk belang zou daarmee dan behartigd kunnen
worden? Op een gecontroleerde manier de aandacht afleiden van andere klokkenluidersites? Het
stroomlijnen en beheersbaar maken van alternatieve nieuwsmedia? Het tot de orde roepen van lagere
overheden? Dat zou allemaal kunnen, maar dan ontbreekt er één ding dat in andere manipulaties over het
algemeen wel aanwezig is, en dat is dat manipulaties meestal de bedoeling hebben om dingen te
veranderen. Om rechtvaardiging te genereren voor een verandering. Verandering waartegen mensen zich,
zonder die rechtvaardiging, zouden verzetten. Dus kwam de vraag op, welke verandering zou deze affaire
kunnen rechtvaardigen? Ik besteedde aan deze vraag eerlijk gezegd niet heel veel aandacht, totdat ik
vandaag naar het journaal zat te kijken. Zoals iedere dag werd er weer uitgebreid verslag gedaan van de
ontwikkelingen rondom Wikileaks. Bovendien werd gemeld dat Wikileaks informatie vrijgegeven had over
‘strategische doelen’. En dat die informatie ‘terroristen’ in de kaart zou kunnen spelen. Ook bij De Wereld
Draait Door (ja, ik weet het, ik kijk naar die dingen..) zat oud minister Bertje Koenders. Hij meldde dat hij een
groot voorstander was van openheid, maar dat hij het prijsgeven van informatie over ‘strategische doelen’
onverantwoord vond. En toen ging er bij mij een lampje branden.
Stel nou (ik weet het is hypothetisch, maar toch), stel nou eens dat dit inderdaad een stukje theater is. Dat
dit een stukje manipulatie is dat de bedoeling heeft om voor eens en voor altijd het internet aan banden te
leggen. Dan zou dat een heleboel vragen ophelderen. Dat zou dan ook antwoord geven op mijn vraag welke
verandering hiermee gerechtvaardigd dient te worden. Dat zou ook verklaren waarom de media juist
Wikileaks zo omarmen. Het zou ook de uitspraak van Koenders verklaren.
Nogmaals, ik zeg niet dat het zo is. Dat kan ik tenslotte (nog) niet weten (ik heb geen glazen bol), maar het
zou geen onlogische gedachte zijn om te vermoeden dat deze Wikileaks affaire de rechtvaardiging moet
genereren om het vrije internet af te sluiten. Want stel, stel nou eens dat er binnenkort een “aanslag”
plaatsvindt. Een aanslag op een strategisch doel dat door Wikileaks “onthuld” is. Wikileaks dat “terroristen”
informatie gegeven heeft waardoor die terroristen die aanslag konden plegen. Stel dat zoiets gebeurt, en dat
die aanslag veel mensenlevens kost, dan zal er geroepen worden: ‘Dit mag nooit meer gebeuren!’
En dat zou de perfecte rechtvaardiging zijn om het vrije internet af te sluiten. Omdat zoiets, zo’n vreselijke
aanslag door terroristen, dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Dan zou men kunnen roepen: ‘Zie je wel,
internet is levensgevaarlijk!’ Oftewel, zou de Wikileaks affaire misschien de aanloop naar een tweede 9/11
kunnen zijn? Maar dan nu bedoeld om internetvrijheid te beperken of om zeep te helpen?
Ik weet het natuurlijk niet. Maar het zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Maar ik hoop het natuurlijk niet.
Maar ik wil het toch gezegd hebben.
Mocht iemand andere suggesties hebben over de werkelijke bedoelingen achter deze Wikileaks affaire, dan
hoor ik ze graag.
Door Pieter Stuurman op 07-12-2010
Reacties
Er is inderdaad een goede kans dat deze poeha om niks gebruikt gaat worden om het internet verder op slot
te gooien.
“You never want a serious crisis to go to waste — and what I mean by that is an opportunity to do things that
you didn’t think you could do before.”
Sprak de stafchef van het Witte Huis, Rahm Emanuel, ooit eens.
Alex Jones en Webster Tarpley gaan wat dieper in op de geheime agenda van WikiLeaks.
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http://www.infowars.com/alex-jones-webster-tarpley-the-hidden-agenda-behind-wikileaks/
Wikileaks Mirrors
Wikileaks staat onder zware druk. Om het onmogelijk te maken om Wikileaks van het net te halen, worden
door sympathisanten van Wikileaks kopieën draaiende gehouden van de originele site. Hoewel wij van
WantToKnow geen mogelijkheden hebben om ook een ‘mirror’ te laten draaien, plaatsen we graag de lijst
met alternatieven voor de originele Wikileaks-site.
Daarom hieronder ALLE ‘mirrors’ van de Wikileaks-site. Het zijn er inmiddels 748, maar deze lijst is almaar
groeiende en dus maar een momentopname..!
Dit is de ‘Mirror List’:
http://www.wanttoknow.nl/overige/media/de-hele-mirror-list-van-wikileaks/
Uitgaand van een poging het internet aan banden te leggen, zou ik zo denken dat de “aanslag” die dat
proces zou moeten inleiden georganiseerd zal worden door de direct belanghebbenden. Uiteraard niet met
hun visitekaartje eraan, maar via een cellen-constructie opgezet en door makkelijk te manipuleren lieden, die
toch al op het randje balanceren en wanhopig zijn eeuwige roem (al dan niet met tig maagden in het
hiernamaals) te scoren. Ik fantaseer even:
De gelegenheden voor zo’n aanslag zijn er natuurlijk: kerst en nieuwjaar. Veel mensen dus veel impact. De
locatie? Och laat me raden: dat moet op een brave plek gebeuren die ook in de WL documenten voorkomt
en minimaal enkele honderden dodelijke slachtoffers moet eisen.
Een plek lijkt me dan te weinig… dat worden er dan minstens 3 en wel ongeveer tegelijkertijd. Parijs,
Londen, Milaan, de pijp… en een enorme knal die in een straal van minstens 500 meter alle ruiten doet
sneuvelen… vrachtwagen-size dus.
Zoiets vraagt veel planning en logistiek. Op zo’n korte termijn is dan een professionele organisatie nodig:
gewicht CIA, zeg maar…
Moeten natuurlijk aan alle materialen en mensen kunnen komen en de scapegoats tijdig paraat hebben.
Als er al zoiets gaat gebeuren, dan is dit het recept wel.
Geruchten:voor Obama zou het goed zijn als er een terroristische aanval zou komen, hij staat zwak.
Assange zou voor de CIA werken,wikileaks zou een plan zijn om internet aan banden te leggen.
Er kan zeker een oorlog komen, waarbij of Iran of zelfs Pakistan als doel gelden.
Wat mij opviel, is dat het logo van wikileaks een wereld is waar
druppels uitkomen. En waar eindigen deze druppels in?
Een nieuwe wereld. Het is ook een zandloper symbool voor tijd. Orde
uit chaos!
Maar ik let soms teveel op dat soort zaken.
Iemand anders viel dit op wat betreft het logo:
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2636065/posts
Dit is het enigste andere wat ik kan zo snel kan vinden online over het
Wikileaks logo. Maar dit is ook opmerkelijk.
Ik zie hoe de MSM nooit of minimaal aandacht besteden aan
klokkeluiders sites, en nu is het oveal Assange en Wikileaks, maar wat heeft ie tot zover werkelijk laten zien,
niets wat ik niet wist uit andere bronnen, toegeven die filmpjes vanuit helicopters die mensen neermaaien
geeft hem geloofwaardigheid, maar is het iets wat je niet wist, of geeft het hem gewoon geloofwaardigheid
Kijk ook naar wat b.v. Webster Tarply over hem heeft te zeggen voor je een positie inneemt.
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/alex_jones_webster_tarpley__the_hidden_agenda_behind_wikileaks
Het is inderdaad een internet oorlog, maar niet om de waarheid boven tafel te krijgen, maar om het vrije
internet om te vormen tot gecontroleerd internet een netwerk dat weer voor de NWO werkt, een netwerk
waarmee je mening kan worden gestuurd/gevormd tot een voor de machthebbers gunstige mening.
Laat ons wel wezen dat door de vrije meningsuitwisseling veel van hun plannen gewoon niet de uitwerking
hebben die “ze” wensen.
Wie gelooft tegenwoordig nog de officiële lezing van het 9-11 verhaal, en dat is niet dankzij de MSM.
Voor een succesvolle voortzetting van hun campagne moeten ze die meningsvorming onder controle krijgen,
dus wat ze ook doen verder, het Internet staat ze in de weg en is een primair doelwit dat ingenomen moet
worden. Het is inderdaad een oorlog, een die al heel lang woedt, maar ook een die sinds de komst van
internet niet langer een 1-richting gevecht is.
De pen is machtiger dan het zwaard, en internet geeft die pen de snelheid van het licht.
Internet is een technologie. Terugkijkend op de geschiedenis is er eigenlijk geen enkele technologie die aan
ons beschikbaar gesteld is, die geen controlevoordeel opleverde voor de heersers. Het patroon is steeds
hetzelfde: verkoop de nieuwe technologie door mensen eerst de voordelen ervan te laten ervaren. Laat
vervolgens de voordelen verdwijnen, maar laat de technologie bestaan.
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Bijvoorbeeld de voordelen van elektriciteit, gasleidingen, televisie, auto, etc. Mensen zullen die technologie
op basis van die voordelen eerst omarmen, er vervolgens niet meer buiten kunnen. Als het zover is, dan
kunnen de voordelen van die technologie gerantsoeneerd worden. Bijvoorbeeld door de prijzen ervan te
verhogen (energie), de voordelen te niet te doen (auto = wonen en werken separaat = file = geen tijdwinst
meer t.o.v. de vroegere situatie), de inhoud verschralen (TV) etc. Zo blijft de afhankelijkheid aan de
technologie (en dus de controlemogelijkheid) bestaan, terwijl het voordeel langzaam (of snel) verdwijnt.
Ook internet is zo’n technologie die eerst massaal omarmd moest worden vanwege de voordelen. En de
voordelen waren en zijn: vrije informatie en communicatie. Daarom nam iedereen internet. Nu het zover is,
en internet een behoefte geworden is waar we niet meer buiten kunnen, wordt het tijd om te rantsoeneren.
Internet is daarmee uiteindelijk niet bedoeld om vrije informatie en communicatie te bieden, maar om de
informatie en communicatie juist te kanaliseren en daarmee te kunnen rantsoeneren. En raad eens wie de
controle moet hebben over die kanalen?
Zie ook: http://www.anarchiel.com/display/technologie
Stel dat het internet aan banden wordt gelegd, zal het dan niet zo zijn dat de massa EINDELIJK wakker
wordt? Internet is een levensader voor heel veel mensen en die zullen het niet leuk vinden als je aan hun
internet komt. Antwoord: NEEN, alleen de inhoud zal aan banden gelegd worden, en dat merkt de massa
niet, die heeft toch niets te verbergen, er wordt toch voor hun gedacht.
Verder denk ik dat er weer eens een misrekening door de VS is gedaan net als bij 911.
Wikileaks is niet alleen een afleiding, maar ook een wegbereider om deze AL BESTAANDE
INTERNATIONALE VEILIGHEIDSDIENST sociaal, maatschappelijk geaccepteerd te krijgen. De elite verspilt
geen tijd.

VS overweegt ‘volg-me-niet’-knop voor internetters
Published by Henk (Beheerder)
In het verlengde van het bel-me-niet-register pleit de Federal Trade Commission
(FTC), een Amerikaanse overheidsinstantie die consumenten beschermt, nu voor
een volg-me-niet-knop in internetbrowsers.
De mate van privacy is al te regelen in de meeste internetbrowsers. Maar omdat leveranciers als Microsoft
en Mozilla zaken doen met adverteerders worden die niet vertrouwd. Kennis over surfgedrag is namelijk
goud waard. De websites die je bezoekt verraden je interesses, je e-mailcorrespondentie zegt iets over je
noden op dit moment en het aantal producten dat je bekijkt vóór een aankoop onthult je gretigheid.
Tracking, heet dit in advertentiejargon. Neem dat letterlijk: applicaties op de iPhone en iPad weten waar je
bent. Targeting volgt rap: bedrijven vuren gericht advertenties af of verkopen de verzamelde gegevens. De
FTC maakt zich zorgen om deze “informatiegestuurde marktplaats” en wil dat iedere internetbrowser
consumenten de keuze laat of zij gevolgd mogen worden. Websites moeten naar dat signaal handelen, is
het idee.
Uitsluiting van websites
Internetinvesteerder Fred Wilson betoogt in de New York Times dat klanten juist gediend zijn bij
gepersonaliseerde aanbevelingen en advertenties die hun “werkelijk iets kunnen schelen”. Maar Jonathan
Zittrain, hoogleraar recht en computertechnologie van Harvard University, wijst er in zijn opiniestuk op dat
tracking niet vanzelfsprekend in het belang is van de consument. Hij denkt aan de levensverzekeraar die je
met bezochte websites over “backpacking door Europa” confronteert. Toch is hij geen voorstander van een
verplicht volg-me-niet-systeem. Websites zullen volgens hem privacyminnende consumenten uitsluiten en
zodoende alsnog verleiden tot volledige toegang.
Lees meer: nrcnext.nl
Afghaanse vrouwen komen gevangenis niet uit
Afghaanse vrouwen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten blijven vaak in hechtenis, omdat er geen
familie is die hen op komt halen. Ook blijven vrouwen soms vrijwillig in de gevangenis, omdat ze na hun
vrijlating nergens heen kunnen. Volgens de onafhankelijke Afghaanse mensenrechtencommissie AIHRC
komt dit met enige regelmaat voor [pdf]. Nieuwssite IRIN noemt een voorbeeld van een Afghaanse die drie
maanden gevangenisstraf kreeg nadat ze was weggelopen uit een gedwongen huwelijk. Om opnieuw
weglopen tegen te gaan, moet ze door een mannelijk familielid opgehaald worden. Haar familie heeft haar
echter verstoten en weigert te komen, met als gevolg dat de vrouw de gevangenis niet uit kan.
Lees meer bij IRIN
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Het rad van Fortuin
Door Samson op 07-12-2010
Als de grootste oplichterij ooit wordt onthuld, maar de media zwijgt erover, kan die oplichting dan gewoon
doorgaan?? Terwijl het wikileak lekken als een druppelende incontinentie groots wordt uitgemeten overal is
de FED gedwongen te pissen als een olifant waar het informatie vrijgeven aangaat. De honderdduizenden
wikileaks verbleken (van al dat gezeik) nu dankzij het doortastende werk van Senator B. Sanders de
Federal Reserve haar deuren heeft moeten openen.
De door de belastingbetaler gefinancierde ‘bailout’ waarmee een select groepje bankiers de beschikking
eiste over 700 miljard om het financiele systeem te redden blijkt door de bankiers te zijn aangegrepen om
12.300 miljard dollar belastinggeld te geven aan elkaar en enkele van de grootste corperaties.
Zo kreeg Morgan Stanley bijna $2000 miljard Citigroup kreeg $1.800 miljard Goldman Sachs kreeg $600
miljard en gooide de Fed aanzienlijke sommen geld naar onder andere Caterpillar, General Electric,
McDonald?s and Verizon.
Deze onvoorstelbaar gigantische sommen geld zijn rentevrije leningen en verstrekt in een tijd waarin kleine
bedrijven en consumenten geen cent konden lenen om het hoofd boven water te houden.
2000 miljard krijgen en wegzetten op je eigen bank tegen 2% rente is 40 miljard per jaar… Dat is nog is
slapend rijk worden…
Senator Sanders heeft de wet geschreven die de Fed verplicht heeft bekend te maken wie en hoeveel geld
heeft gekregen, en de uitkomsten zijn ronduit schokkend aldus de Senator. De Fed heeft op geen enkel
moment gevraagd of gecontroleerd het geld te gebruiken voor herstel van de economie om zo de gewone
man te beschermen. The financial bailout was a giant boondoggle, undemocratic and kleptocratic to its
core. (vertaal dat zelf maar)
http://www.progressive.org/wx120310.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=F
eed:+progressivefeed+(The+Progressive+Main+Feed)
De Fed strooit met 12.300 miljard dollar en hoeft daarover geen enkele verantwoording af te leggen. De US
is daarmee in een klap de grootste criminele bananenrepubliek ter wereld. De enige gelijkenis die met dit
nieuws stand kan houden is dat de paus zou verklaren dat god dood is.
De kolossale misdaden die de Fed begaat zijn zo ver buiten ons bevattingsvermogen, dat het vooralsnog
lijkt alsof ze er gewoon mee wegkomen.
Van twaalfduizend miljard zou je het nettosalaris van iedereen op aarde kunnen verdubbelen… gratis
scholing, gratis gezondheidszorg en wat al niet.
Een heel select groepje heeft zonder voorwaarden een enorme som geld gekregen in de vorm van
rentevrije leningen, met de mensheid als onderpand…
De mensen die de crisis hebben veroorzaakt hebben we beloond met biljoenen dollars.
This was a hostile world takeover orchestrated through economic attacks by a very small group of
unelected global bankers. They paralyzed the system, then were given the power to recreate it according to
their own desires. No free market, no democracy of any kind. All done in secrecy. In the process, they gave
themselves all-time record-breaking bonuses and impoverished tens of millions of people - they have put
into motion a system that will inevitably collapse again and utterly destroy the very existence of what is left
of an economic middle class.
Dit is geen hopythese dit is een Feit.
Als je me niet gelooft, en waarom zou je? Lees gerust wat de Senator er zelf over zegt
http://www.huffingtonpost.com/rep-bernie-sanders/a-real-jaw-dropper-at-the_b_791091.html
Daarin staat onder andere: We have learned that the $700 billion Wall Street bailout signed into law by
President George W. Bush turned out to be pocket change compared to the trillions and trillions of dollars
in near-zero interest loans and other financial arrangements the Federal Reserve doled out to every major
financial institution in this country. What we are seeing is the incredible power of a small number of people
who have incredible conflicts of interest getting incredible help from the taxpayers of this country while
ignoring the needs of the people.
De Financial Times heeft er ook een paar woordjes aan vuil gemaakt
It took two years, a hard-fought lawsuit, and an act of Congress, but finally? the Federal Reserve disclosed
the details of its financial crisis lending programs. The initial reactions were shock at the breadth of lending,
particularly to foreign firms. But the details paint a bleaker, earlier, and even more disturbing picture?. An
even more troubling conclusion from the data is that? it is now apparent that the Fed took on far more risk,
on less favorable terms, than most people have realized.
http://www.ft.com/cms/s/6ea84d76-fe54-11df-abac00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http://www.ft.com/cms/s/0/6ea84d76-fe54-11df-abac00144feab49a.html&_i_referer=#ixzz17AzzTNDr
’ If you’re not autraged, you’re not paying attention’
Je kunt de Fed bestuderen (sterkte) http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst.htm
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Je kunt ook dit gaan lezen, recht voor z’n raap lichtelijk histerisch, en met de nodige hapklare brokken in de
vorm van verhelderende filmpjes.
http://ampedstatus.com/the-wall-street-pentagon-papers-biggest-scam-in-world-history-exposed-are-thefederal-reserves-crimes-too-big-to-comprehend
Maarja gisteren stond op Rtlz nog te lezen dat de Fed nog veel meer bailout money nodig heeft.‘Fed sluit
verdere stimulering niet uit’ heet het.
Tot slot ga ik nog een vergelijking maken die de misdaad duidt, al haalt het niets uit.
Als deze renteloze leningen twv 12 duizend miljard zouden worden weggezet tegen een gemiddelde rente
van enkele procenten levert dat 600 miljard per jaar op. Met 300 miljoen Amerikanen is dat 2000 dollar per
Amerikaan. Een gezin van vier kan op die manier leven van de rente… Makkelijk
de groenten
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/het_rad_van_fortuin

De achterkant van Wikileaks en de FED
Auteur: mr. drs. BOU gepost op 8 december, 2010
Terwijl de media bol staan van de Wikileaks, heeft senator Bernie Sanders in de VS
met succes openheid geëist van de FED over de bail-out-dollars die in september
2008 werden geleend aan banken en bedrijven, tegen een rente van 0,1%. Het
blijkt dan niet te gaan om 700 miljard, maar om 12,3 biljoen dollar. Op Anarchiel
verscheen daar gisteren een artikel over: Het rad van Fortuin, door Samson.
(must read!) Omdat het om grote bedragen gaat, schrijf ik de getallen even uit: geen
$ 700.000.000.000,-, maar $ 12.300.000.000.000,- ging in 2008 naar de banken en
de grote corporaties! Die pissige Wikileaks en het seksleven van Assange, inclusief
zijn arrestatie, dat alles verbleekt daarbij…
The Wall Street Journal publiceerde op 1 december de lijst:
Fed Emergency Lending
During the financial crisis, the Federal Reserve lent trillions of dollars in an effort to
stabilize the financial system. The central bank disclosed Wednesday details of those
loans.
Daaronder staat een lijst van alle leningen, met hun datum en rentepercentage. Maar
dat komt niet op het journaal, het staat zelfs niet in de economische bijlage van de
krant. Dit corporate kapitalisme is doorgedraaid, totaal failliet! De economie is nog
slechts een piramidespel, dus heeft men het over Wikileaks en de dreiging van een terroristische aanslag op
Katwijk!
Sanders noemde deze cijfers “A Real Jaw Dropper”.
After years of stonewalling by the Fed, the American people are finally learning the incredible and jawdropping details of the Fed’s multi-trillion-dollar bailout of Wall Street and corporate America.
We have learned that the $700 billion Wall Street bailout signed into law by President George W. Bush
turned out to be pocket change compared to the trillions and trillions of dollars in near-zero interest loans and
other financial arrangements the Federal Reserve doled out to every major financial institution in this
country. Among those are Goldman Sachs, which received nearly $600 billion; Morgan Stanley, which
received nearly $2 trillion; Citigroup, which received $1.8 trillion; Bear Stearns, which received nearly $1
trillion, and Merrill Lynch, which received some $1.5 trillion in short term loans from the Fed.
Deutsche Bank, a German lender, sold the Fed more than $290 billion worth of mortgage securities. Credit
Suisse, a Swiss bank, sold the Fed more than $287 billion in mortgage bonds.
Inderdaad: daar valt je bek van open! Want dat geld moet worden opgebracht door de Amerikaanse
belastingbetalers, 300 miljoen in getal. Het gaat ten koste van de sociale voorzieningen, medische hulp,
onderwijs en zo voort. In de VS is iedereen blut, behalve de rijke bankiers. Lees ook dit uitgebreide artikel:
The Wall Street Pentagon Papers: Biggest Scam In World History Exposed – Are The Federal
Reserve’s Crimes Too Big To Comprehend?
Dit zei senator Sanders een dag nadat de cijfers bekend waren:
Van de weeromstuit kwam ik terecht op Infowars.com, de site van Alex Jones. Hij praatte op 6 december
met Webster Tarpley over Wikileaks, maar ook over de biljoenen dollars die de FED uit het niets heeft
getoverd om de economische crisis te , pardon: “bestrijden”.
Alex Jones & Webster Tarpley: The Hidden Agenda Behind WikiLeaks duurt een uur en 10 minuten.
Bron en video’s: http://www.boublog.nl/2010/12/08/de-achterkant-van-wikileaks-en-de-fed/
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NASA verkoopt pc met Space Shuttle-geheimen
Vandaag,16:25 door Redactie
NASA heeft tien defecte computers aan het publiek verkocht zonder de harde schijven eerst te wipen. Vier
andere defecte machines werden door de Inspector General in beslag genomen voordat ze verkocht konden
worden. Bij onderzoek naar de inhoud van de harde schijven van deze vier computers, werden er op één
schijf documenten aangetroffen waarin Space Shuttle-gerelateerde technologie in stond vermeld, die onder
de International Traffic in Arms Regulations (ITAR) wetgeving valt.
Van de tien al verkochte computers lukte het niet meer om de harde schijven terug te krijgen en te bepalen
of er gevoelige gegevens op hadden gestaan. Na onderzoek werd duidelijk dat één computer voor een kiosk
werd gebruikt, maar de overige negen werden ingezet voor NASA programma's waar met vertrouwelijke
gegevens werd gewerkt. Na gesprekken met het personeel werd duidelijk dat bij vijf van de negen
computers de oorspronkelijke harde schijf voor de verkoop door een nieuwe was vervangen. Uit tests bleek
dat er op de computers nog steeds wat NASA-gegevens stonden, dit tot zorg van de Inspector General.
In het rapport dat de Inspector General publiceerde staat dat de ruimteorganisatie zonder het
"schoonmaken" van systemen het risico loopt om gevoelige informatie te verspreiden, alsmede in strijd met
privacy en exportwetgeving opereert. Daarom zijn er nu verschillende maatregelen afgekondigd om
informatie op datadragers te verwijderen.
Security.nl
Online debat aan banden
Bron: (c) www.spitsnieuws.nl
De overheid kan met een ’digitale voelspriet’ sneller ingrijpen in
maatschappelijke discussies. Zo kan worden voorkomen dat niemand
meer weet wat de waarheid is. Alle benodigde software is er al,
ontdekte het team van de Nationale Denktank. De nieuwe voedsel- en
warenautoriteit gaat er binnenkort mee aan de slag.
Maatschappelijke debatten hebben nogal eens de neiging zo te
ontsporen dat mensen geen idee meer hebben wie en wat ze nu
moeten geloven en het zeker voor het onzekere nemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de inentingen tegen
baarmoederhalskanker. Op verschillende internetfora twijfelde moeders of de enting wel veilig was, met als
resultaat dat veel meisjes de prik niet kwamen halen.Met de juiste software-mix kunnen
overheidsinstellingen dit soort zaken snel opsporen, ontdekte de denktank.
Door op bepaalde zoektermen en associaties te zoeken kan een negatief of positief sentiment worden
gedetecteerd. Bovendien kan worden gevonden waar zo’n stemming vandaag komt, zoals bij ouders of een
belangengroep. De overheid kan er zo voor zorgen dat ongefundeerde meningen en feitelijke informatie niet
door elkaar kan gaan lopen. Baluwhoff: "Dat is ook goed voor burgers, want zij hebben recht op de
waarheid." De nieuwe voedsel- en warenautoriteit gaat in het nieuwe jaar in een project kijken hoe dit
precies opgezet kan worden.
Amerikaanse huizen verliezen 1,7 biljoen aan waarde
AMSTERDAM – De Amerikaanse huizenmarkt levert dit jaar 1,7 biljoen dollar aan
waarde in door het uiteenspatten van de vastgoedbubbel.
Het verlies over 2010 ligt daarmee nog veel hoger dan de 1 biljoen dollar die in 2009
in rook opging, zo blijkt uit een analyse van de Amerikaanse vastgoedsite Zillow.com.
Vooral in de tweede helft van het jaar daalde de waarde sterk. Gedurende het eerste
halfjaar profiteerde de huizenmarkt nog van overheidsingrepen.
Het totale verlies sinds het piekniveau van de markt in juni 2006 is inmiddels opgelopen tot 9 biljoen dollar.
“Ter vergelijking, de oorlog in Irak heeft de Verenigde Staten van 2001 tot eind september 2010 750,8
miljard dollar gekost”, aldus de site, die sinds 1996 data van vastgoedtransacties verzamelt.
In minder dan een kwart van de door Zillow gedocumenteerde regio’s wonnen huizen in 2010 aan waarde.
Onder meer in Boston en San Diego werden plussen geboekt. Zillow verwacht nog geen verbetering in
2011. “Het aantal gedwongen huizenverkopen ligt eind 2010 schrikbarend hoog en het lijkt er niet op dat de
eerste helft van 2011 enige opluchting zal brengen.” Door de waardedaling zijn veel huizenbezitters in de
problemen gekomen. Aan het eind van 2009 zat 21,8 procent van hen opgezadeld met een hypotheek die
de waarde van de woning oversteeg. In het derde kwartaal van 2010 is dit al 23,3 procent.
Het uiteenspatten van Amerikaanse vastgoedbubbel ligt aan de basis van de wereldwijde financiële crisis.
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Weerdeskundige verwacht mini-ijstijd tegen 2020
Bron: www.thisislincolnshire.co.uk
De sneeuw en ijs dat het land in zijn greep heeft is niets vergeleken met de miniijstijd die ons te wachten staat, volgens een districtsastronoom. Philip Norton, een
lid van de Lincoln Astronomical Society, verwacht dat de huidige barre winterse
omstandigheden hetzelfde worden als in de jaren 1980.
Hij voorspelde ook correct het huidige weer en dat van afgelopen winter. Maar hij
zegt dat dit een relatief milde winter is, met veel strengere winters in de jaren 2020
op komst. Norton, een ontwikkelingsingenieur van Thirsk Drive, Noord-Hykeham,
baseert zijn voorspellingen op de zonnevlekken activiteit.
Zonnevlekken zijn zichtbaar als donkere vlekken op het oppervlak van de zon waar de inwendige
magnetische velden opgestegen en door het oppervlak gebroken zijn. Wanneer er veel zonnevlekken zijn,
zijn er minder wolken op aarde. Als er een gebrek aan zonneactiviteit is raakt de Aarde bewolkt en daalt de
temperatuur. Norton zei: "Deze winter is mild vergeleken met die van de jaren 2020. "De zonnevlek activiteit
volgt ruwweg een 400-jaar cyclus. "Ik voorspelde dat de laatste zonnevlekcyclus het meest actief zou zijn
sinds een lange tijd en dat was zo. "Dit zal gevolgd worden door een lange, diepe zonneminimum. We
komen hier net uit. "De volgende zonnevlekkencyclus, die net begonnen is, zal slechts half zo actief zijn als
de laatste. Dan gaan we een periode in van tientallen jaren zonder zonnevlekken, te beginnen in ongeveer
2020. "Ik had niet gedacht dat we zoveel sneeuw zouden hebben in november, ik dacht dat het net na
Kerstmis zou komen. Mijn zorg is de hoge druk uit IJsland, die dit jaar de wind uit het noorden zal brengen".
Met Office woordvoerder, Sarah Holland, zei dat de organisatie "niets te zeggen" had over dergelijke lange
termijn voorspellingen. Jonathan Powell, hoofd weerman van de firma Positive Weather Solutions uit Wales
zei dat er op korte termijn goed nieuws is. Hij zei: "Onze modellen veronderstellen nog steeds een koud
scenario in januari en februari, niet zo koud als vorig jaar, maar nog steeds een aantal zeer hevige
sneeuwval en temperatuur activiteiten. "Ik zou ook, vanuit huidige modellen, een ingekorte winter
suggereren, waar midden tot eind februari weinig weerstand biedt tegen het begin van mildere condities, die
uiteindelijk de vroege komst van een warme lente zal inluiden".
http://zaplog.nl/zaplog/article/weerdeskundige_verwacht_mini_ijstijd_tegen_2020

Verdord tarwe in Oregon stelt wetenschap voor raadsel
Het ministerie van landbouw van de Amerikaanse staat Oregon en de Universiteit
van Oregon onderzoeken zo’n 16.000 hectare verdord tarwe in de provincies
Umatilla en Morrow.
Tot nu toe is de oorzaak van het probleem onbekend en onderzoekers kunnen nog
niet zeggen of de problemen in beide provincies aan elkaar gerelateerd zijn.
Gele of paarse punt
Aan het begin van de maand november merkten boeren van Umatilla County dat tarwevelden geel kleurden
en vervolgens afstierven. Het opvallende is dat niet elk veld in het gebied getroffen is.
Professor Larry Lutcher van de Universiteit van Oregon zei dat de planten een gele of paarse punt krijgen.
De verkleuring verspreidt zich vervolgens naar het binnenste van de plant en de bladeren. In veel gevallen
verdort de plant.
Raadselachtig probleem
De onderzoekers zijn het erover eens dat ze te maken hebben met
een nieuw probleem, een probleem waar nog niemand ervaring mee
heeft. De symptomen lijken niet verbonden te zijn met een specifieke
locatie.
Men kan alleen afwachten hoe de gewassen er deze lente bij staan.
Er zijn monsters genomen en tests gedaan, maar de definitieve
resultaten daarvan zijn nog niet binnen. Voorlopige resultaten tonen
ziektekiemen bij de wortelen.
Het ministerie en de universiteit hebben inmiddels enquêtes naar de
boeren gestuurd om ze te vragen over de historie van hun akkers,
wanneer ze hun gewassen planten, gebruik van chemicaliën en waar
ze hun zaden hebben gekocht. De aangetroffen patronen op de
akkers stellen de wetenschappers voor een raadsel.
Bron: Capitalpress.com
Verwant artikel: Sprookje van chemiebedrijf Monsanto uit
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Wereld houdt ondanks bewezen bedrog vast aan Co2-Global Warming zwendel
Klimaatbeurzen VS en Europa in handen van Wall Street criminelen - Republikeinen kunnen economische
zelfmoordmaatregelen nog torpederen
Supercell onweersstorm in Montana (VS), juli 2010. Ondanks het feit
dat bewezen is dat de zon voor 98% verantwoordelijk is voor
klimaatveranderingen is er nog niet één officieel klimaatmodel dat hier
rekening mee houdt.
Op de VN-klimaattop in het Mexicaanse Cancún heeft de wereld
ondanks een overweldigende lading bewijzen van talloze
onafhankelijke kritische wetenschappers besloten om de bevolking
van onze planeet te blijven bedriegen met de Co2-Global Warming
zwendeltheorie en vooral de Westerse burgers in 2020 maar liefst 100
miljard dollar armer te maken voor een niet-bestaand en nietbeïnvloedbaar klimaatprobleem (1). De enigen die hier van blijken te profiteren zijn dezelfde Wall Street
criminelen die zich jarenlang door middel van frauduleuze financiële praktijken schandalig hebben verrijkt,
ten koste van de gewone man.
Het is eigenlijk onvoorstelbaar: ondanks de diverse schandalen rondom het wetenschappelijke bedrog en
het gemanipuleer met klimaatgegevens om zo de jarenlang gepropageerde maar niet bestaande
dramatische opwarming van de Aarde te 'bewijzen', heeft de VN in Cancun -tot tevredenheid van antimaatschappelijk 'links'- besloten om 'diep te gaan snijden' in de uitstoot van broeikasgassen, waarmee
hoofdzakelijk Co2 wordt bedoeld. Wel lijkt het onzalige plan om de rijke landen ervan te overtuigen hun Co2
in de grond te begraven afgeschoten.
De leugens van de Rockefellers en de Club van Rome
De door de onafhankelijke -dus niet door de overheden gefinancierde en gemanipuleerde- wetenschap al
lang en breed onderuit gehaald Co2/Global Warming theorie die stelt dat er een 'keerpunt' dreigt waarna de
wereld niet meer gered zou kunnen worden van de gevolgen van de gevaarlijke stijging van de temperatuur
werd voor het eerst gepresenteerd door de beruchte paniekzaaiers van de 'Club van Rome'. Deze 'Club' was
een politiek project van de Rockefeller-Stichting, dezelfde organisatie die in de jaren '30 verantwoordelijk
was voor de rassenleer van de Nazi's en in recentere tijden voor het promoten van de invoering van
genetisch gemanipuleerde zaden.
In het begin van de jaren '70 begonnen twee Rockefeller-protegees, Maurice Strong en Aurelio Peccei, de
leugen de wereld in te helpen dat 'fossiele' brandstoffen het klimaat zouden gaan vernietigen en dat de
wereld daarom zou moeten overschakelen op geldverslindende alternatieve energiebronnen zoals wind- en
zonne-energie, die tot nu toe volkomen onrendabel zijn. Voor het eerst werd het volkomen ongevaarlijke en
voor planten en gewassen zelfs onontbeerlijke Co2 als de boosdoener van de wereldwijde opwarming
aangewezen, ondanks het feit dat de mens voor hooguit 2% van de totale Co2 uitstoot verantwoordelijk is.
Pentagon gebruikt klimaatangst om olie te controleren
In samenwerking met voormalig Shell-topman Peter Schwartz publiceerde het Pentagon in 2003 een studie
waarin de stelling dat de wereld op de rand van een klimaatramp zou staan werd bevestigd. Deze stelling
werd echter niet met wetenschappelijke gegevens onderbouwd maar was slechts het zoveelste scenario van
hoe het 'in theorie' zou kunnen gaan gebeuren. Het werd al snel duidelijk dat het misleidende rapport
onderdeel was van de strategie van het Pentagon om de Amerikaanse dominantie in de wereld te behouden.
Zo was de invasie van Irak niet zozeer bedoeld om de VS te kunnen blijven verzekeren van de toevoer van
olie -wat Amerika zélf voldoende heeft- maar om de sterk groeiende olie export vanuit het Midden Oosten
naar het opkomende China te kunnen controleren en te reguleren.
In 2003 was het voor het Pentagon namelijk duidelijk geworden dat de VS zijn positie als enige supermacht
ter wereld wel eens kwijt zou kunnen gaan raken. De mythe dat aardolie een 'fossiele' brandstof is en snel
aan het opraken zou zijn werd in toenemende mate ongeloofwaardiger omdat er over de hele wereld -van
Brazilië tot het Caraïbische gebied, van de Kaspische Zee tot de kust van Israël en de Golf van Guineagigantische nieuwe olievelden werden ontdekt. Het werd steeds duidelijker dat de wereld in werkelijkheid
zwemt in olie, en daar moest iets aan gebeuren.
Machtselitie verzon Co2/Global Warming theorie
De Rockefeller-elite en hun Europese vriendjes besloten dat de Co2-Global Warming theorie het perfecte
middel was om met name de Westerse wereld ertoe te brengen vrijwillig de levensstandaard fors te verlagen
om zo 'de planeet te redden'. Als het zou lukken de gewone man te overtuigen dat hij door auto te rijden en
stroom uit kolencentrales te gebruiken meehielp het klimaat te vernietigen en de polen te doen smelten
waardoor de stijgende zeespiegel hele landen zou doen overstromen, dan zou men hem er ook van kunnen
overtuigen om de nieuw verzonnen religie -de linkse Klimaatkerk- aan te gaan hangen.
Omdat Al Gore vanwege zijn als manipulerend bedrog ontmaskerde documentaire 'An Inconvenient Truth' waarmee hij zichzelf enorm verrijkt bleek te hebben- had afgedaan moest de elite het over een andere boeg
gooien. Toen bleek dat de winters sinds 2007 steeds kouder werden -en de zogenaamd warmere zomers
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gebaseerd bleken te zijn op temperatuursgegevens van slechts een beperkt aantal weerstations, veelal
geplaatst in stedelijke en industriële gebieden- werden de toenemende extreme weerschijnselen voortaan
toegeschreven aan 'klimaatverandering' in plaats van Global Warming. Vanzelfsprekend bleef het verbruik
van aardolie en kolen de grote boosdoener, bewijzen van het tegendeel en 'climategate' -de gestolen emails
waaruit onomstotelijk bleek dat de opwarmingscijfers waren gemanipuleerd, en dat er in werkelijkheid juist
sprake is van Global Cooling- ten spijt.
Geen opwarming maar afkoeling
Volgens een groot aantal ervaren meteorologen bestaat er tot op de dag van vandaag nog geen enkel
klimaatmodel waarin de verreweg grootste veroorzaker (98%!) van klimaatverandering -namelijk de
zonneactiviteit- is meegerekend. Uit astronomische gegevens blijkt dat het aantal zonne-erupties sinds 2007
sterk is gedaald, met als gevolg dat er minder zonnestraling op Aarde komt. Naar alle waarschijnlijkheid
wordt de opwarmings- en afkoelingscyclus in de Stille Oceaan -El Nino en La Nina- en de daarmee
samenhangende straalstroom hierdoor beïnvloedt. Daarom gaan astrofysici er vanuit dat we in de komende
tientallen jaren een daling van de wereldwijde temperatuur gaan zien, en niet een stijging.
De cyclische opwarmingsfase van de afgelopen 50 jaar is beëindigd, met als gevolg dat we op het noordelijk
halfrond koudere en strengere winters gaan krijgen. Dat proces is al sinds 2008 begonnen. Wetenschappers
spreken nu al van de komst van een nieuwe 'kleine ijstijd'. Desondanks zouden we volgens de milieuklimaatfanatici geen efficiënte kolencentrales meer mogen bouwen, over moeten gaan op electrische auto's
of nog erger: biodiesel moeten gaan gebruiken, omdat de Aarde anders teveel zou opwarmen.
Tegengeluid VS geeft hoop
Misschien wordt het de hoogste tijd eens te gaan luisteren naar wat onafhankelijke wetenschappers -zoals
het hoofd ruimteonderzoek van het astronomische observatorium in St.Petersburg, Rusland (2)- te zeggen
hebben en ook eens de andere kant van het Co2/Global Warmingverhaal aan te horen. Tot nu toe blijken dit
soort tegengeluiden echter gevaarlijk te zijn voor de carrière van hoogleraren en wetenschappers, reden
voor velen om regelmatig hun inkomen te verzekeren door politiek correcte rapporten uit te brengen (3). De
aanhangers van de Global Warming kerk laten dan ook geen gelegenheid ongebruikt om 'klimaatsceptici'
belachelijk te maken en te verketteren, doodsbang dat de burgers mogelijk eens gaan twijfelen aan de
miljarden verslindende Co2-reductiemaatregelen en torenhoge belastingen op brandstof en energie.
De hoop van de nuchtere, onafhankelijk denkende wereldbewoner dat het tij nog gekeerd kan worden hangt
ironisch genoeg af van de Republikeinse Partij in de VS. Hoewel de conservatieve Republikeinen net als de
Democraten jarenlang de enorme financiële en politieke corruptie in Amerika in stand hebben gehouden en
daarmee de burgers van honderden miljarden hebben beroofd, blijken ze stelselmatig te weigeren mee te
gaan met de door Al Gore en consorten aangewakkerde wereldwijde angst voor Co2 en klimaatverandering.
De Republikeinen zijn na hun verkiezingsoverwinning in het Huis van Afgevaardigden in november vast van
plan om de omstreden en uiterst kostbare 'cap & trade' klimaatmaatregelen van de regering Obama te
blokkeren.
Wall Street criminelen beheersen emissiehandel
De 'cap & trade' emissiezwendel werd door de Democraten in Chicago opgericht en gefinancierd door een
stichting waar Barack Obama als senator bestuurslid van was. In Londen bevindt zich het Europese filiaal
van deze klimaatbeurs, die geheel wordt gecontroleerd door dezelfde criminelen van Wall Street -zoals
Goldman Sachs-, die met hun gemanipuleer van de olieprijs en financiële bedrog en speculaties de hele
economie van de VS om zeep hebben geholpen en de wereld in een enorme crisis hebben gestort. Zij zullen
met de emissiehandel en de Co2-uitstootbeperking in Europa en de VS opnieuw vele miljarden verdienen.
Economische zelfmoord voorlopig voorkomen?
De Republikeinen zijn nu vast van plan om deze 'cap & trade' maatregelen af te schieten en volgens de
vanaf 2011 nieuwe spreker van het Huis van Afgevaardigden John Boehner op deze manier 'miljoenen
dollars besparen'. Hierdoor zal de invoering van de strenge en welvaartsrovende Co2-reductiemaatregelen
in de VS voor minstens 2 jaar van de baan zijn. Als de nog altijd grootste economie van de wereld besluit om
-in ieder geval voorlopig- geen economische zelfmoord te plegen, dan kunnen we er rustig vanuit gaan dat
China, Brazilië en andere opkomende economieën dit ook niet zullen willen doen. Hopelijk zullen dan ook de
Europese burgers eindelijk wakker worden en zich niet langer willoos door de linkse milieukerk en hun
politieke vriendjes naar de armoedeslachtbank laten leiden.
Xander - Hoofdbron: Kopp Online (William F. Engdahl) ; (1) NU.nl ; (2) World Net Daily ; (3) NU.nl
Zie ook:
02-10: Propagandafilm milieugroepering laat opblazen van kinderen zien voor Co2 reductie
29-09: Ook wereldelite begint Global Warming hoax los te laten
22-09: Milieuwoordvoerder Duitse CDU: Klimaatverandering is religie zonder bewijs
05-05: Record hoeveelheid ijs Noordpool voorbode van Global Cooling
15-04: Britse Jurist: VN moet klimaatontkenners vervolgen als misdadigers (/Zwart op wit bewijs dat angst
voor klimaatverandering doelbewust verzonnen is)
07-04: Global Warming sceptici bedreigd met geweld op Greenpeace website
03-04: Befaamde professor: Pogingen klimaat te redden zinloos
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Wikileaks: "Leer ermee leven of sluit het net"
Opmerking van de redactie: hoewel dit een typisch MSM-artikel is dat ervan uitgaat dat de lezer hun
manipulaties al die tijd voor waar heeft aangenomen, vinden we de conclusies die er getrokken worden toch
relevant
6 december 2010 - Door John Naughton
"De Westerse politieke elite verdoezelt, liegt en zanikt - en als de sluier van geheimhouding wordt
weggetrokken schieten ze op de boodschapper."
"Laat nooit een goede crisis verloren gaan," zo luidde het motto van het campagne-team van Barack Obama
in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2008. Laten we in de geest van dat zinnetje eens zien wat
we kunnen leren van de officiële reacties op de onthullingen van Wikileaks.
De meest voor de hand liggende les is dat dit de eerste uitgebreide confrontatie is tussen de heersende
klasse en het internet. Er zijn eerder al wel enkele schermutselingen geweest, maar dit is serieuzer.
En nu de gevolgen langzaam aan de oppervlakte komen - eerst met aanvallen op de host van Wikileaks die
nog te omzeilen waren, later middels bedrijven als Amazon, Visa en PayPal die plotseling 'ontdekten' dat
hun gebruiksvoorwaarden het hen onmogelijk maakten WikiLeaks nog langer van dienst te zijn, en
vervolgens via pogingen van de Amerikaanse overheid die probeerden studenten te intimideren en ze er zo
van af te houden updates over Wikileaks op Facebook te posten – komt de intolerantie van de oude garde
naar boven uit de roze mist waarin ze tot nu toe gehuld was geweest. De reactie was giftig, gecoördineerd
en misschien zelfs grootschalig, en bevat harde lessen voor iedereen die iets geeft om democratie en om de
toekomst van het vrije internet.
Het is heerlijk ironisch dat het juist de zogenaamde vrije democratieën zijn die er zo op hameren om
WikiLeaks het zwijgen op te leggen.
Zie toch eens hoe de mening van de Amerikaanse regering in de tijdspanne van één jaar is veranderd. Op
21 januari gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een toespraak over internetvrijheid die door
veel mensen werd geïnterpreteerd als een reactie op de veronderstelde Chinese cyberaanvallen op Google.
"Informatie is nog nooit zo vrij beschikbaar geweest," zei Clinton. "Zelfs in autoritaire landen helpen
informatienetwerken de mensen om nieuwe feiten te weten te komen en regeringen meer ter verantwoording
te kunnen roepen."
Ze zei verder hoe Barack Obama, tijdens zijn bezoek aan China in november 2009, "het recht van de burger
op vrije toegang tot informatie had verdedigd en had gezegd dat hoe vrijer de stroom van informatie des te
sterker gemeenschappen worden. Hij sprak erover hoe toegang tot informatie burgers helpt hun regeringen
ter verantwoording te roepen, nieuwe ideeën oplevert en creativiteit aanmoedigt."
Wetend wat we nu weten klinkt de toespraak van Clinton als een satirisch meesterwerk.
De officiële hysterie over de onthullingen kan misschien verklaard woren door de manier waarop de
onthullingen aantonen hoe de politieke elite in het Westen en elders hun kiezers al die tijd hebben bedrogen.
De lekken maakten aan iedereen niet alleen duidelijk dat het Amerikaans-Engels-Europese avontuur in
Afghanistan gedoemd is te mislukken maar ook dat de NAVO-regeringen dat inmiddels ook toegeven.
Het probleem is dat ze het hun kiezers - die deze gekte met hun belastingcenten betalen - niet kunnen
vertellen. De gelekte correspondentie van de Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan geeft een kleurrijke
bevestiging dat het regime van Karzai net zo corrupt en incompetent is als de Zuid-Vietnamese regering dat
door de VS vanaf 1970 in Saigon werd geïnstalleerd. Ze maakt ook duidelijk dat de VS net als in Vietnam de
gevangene is van dat regime.
De aanval op Wikileaks zou ook ontwaken een moeten zijn voor iedereen die er vrolijke fantasieën op na
houdt over aan wiens kant de grote hosting-bedrijven staan. Daarbij gaat het over firma's als Google, Flickr,
Facebook, Myspace en Amazon, die uw blogje hosten of uw data op hun servers bewaren en die u de
mogelijkheid bieden 'virtuele webspace' te huren in een van hun 'clouds' - ergens op het net. De
gebruiksvoorwaarden waaronder ze hun 'gratis' diensten aanbieden bieden hen ten allen tijde de
mogelijkheid je blog of andere inhoud te blokkeren of te verwijderen wanneer zij dat in hun belang achten.
De moraal is dat u niet te zeer moet rekenen op cloud computing – op een goeie dag regent het ook op uw
feestje.
Kijk naar Amazon, die Wikileaks uit hun Elastic Compute Cloud smeten van op het moment dat de zee wat
ruwer werd. Het heeft er alle schijn van dat Joe Lieberman, een Amerikaanse senator die aan een zeer
ernstige versie van hoogmoed lijkt te lijden, Amazon hiervoor onder druk heeft gezet. Later verklaarde
Lieberman in al zijn grootmoedigheid dat hij "Amazon zou vragen naar de aard van hun banden met
WikiLeaks en wat zij en andere service providers in de toekomst zullen doen om ervoor te zorgen dat hun
diensten niet worden gebruikt om gestolen informatie te verspreiden."
Amy Davidson van The New Yorker vroeg zich daarop af of "Lieberman, of willekeurig welke andere senator,
denkt dat hij in de toekomst de hulp van het bedrijf dat de drukpersen van mijn krant beheert kan inroepen,
wanneer we een artikel willen drukken met geheime informatie, om ons tegen te houden."

Nieuwsbrief nr. 111 – 15 december 2010 - pag. 71

WikiLeaks onthult zo vooral in welke mate het Westerse democratische systeem is uitgehold. Tijdens de
laatste tien jaar heeft de politieke elite zich incompetent (door de banken de vrije hand te laten), corrupt
(bijvoorbeeld in de omgang met de wapenhandel) of roekeloos oorlogszuchtig (Irak, Afghanistan, Jemen,
Somalië, etc.) getoond. Maar nergens zijn ze op een effectieve manier ter verantwoording geroepen. In
plaats daarvan hebben de regering zich erdoorheen verdoezeld, gelogen en gezanikt. Wanneer dan
uiteindelijk de sluier van geheimhouding wordt weggetrokken weten ze niets beters dan op de boodschapper
te schieten.
Of zoals Simon Jenkins het recent uitdrukte in The Guardian:"Openbaarmaking is vuil werk en zet morele en
juridische grenzen onder druk. Het is vaak onverantwoordelijk en meestal beschamend. Maar het is alles wat
er over blijft wanneer regelgeving niets uithaalt, politici te laf zijn, advocaten zwijgen en onderzoeken
gesaboteerd worden. Een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid leidt altijd tot openbaarmakingen." Wat we
nu horen en zien van de in woede ontstoken leiding van onze democratieën is vooral een pruilerig gedrans
van keizers wiens kleren aan stukken zijn gescheurd door het vrije internet.
En dat brengt ons terug bij het grote belang van deze hele controverse? De politieke elite van de Westerse
democratieën heeft ontdekt dat het internet niet alleen de luis in de pels van autoritaire regimes kan zijn,
maar ook in de eigen pels. Het is hilarisch om te zien hoe zij en hun instanties als razende, halfblinde reuzen
over het internet denderen om een mol te vangen. Het is zeer zorgwekkend om te zien hoe bange
internetbedrijven onder de druk bezwijken.
Maar politici staan nu voor een angstaanjagend dilemma. De oude gewelddadige benadering werkt niet.
WikiLeaks is afhankelijk van de internetbedrijven alleen. Er zijn al duizenden kopieën van de onthullingen
gemaakt. Ze worden verspreid via niet van DNS-servers afhankelijke p2p-netwerken. Onze leiders moeten
een keuze maken: of ze leren leven in een Wikilekkende wereld, met alles wat dat met zich meebrengt voor
hun gedrag in de toekomst, of ze sluiten het internet. De bal ligt in hun kamp.
***
Dit artikel verscheen eerder in The Guardian

VS: rente omhoog: hypotheekaanvragen storten in
De 'mini-bondkrach' in Amerika heeft nu al zijn repercussies op de echte
economie: het aantal aanvragen voor hypotheken voor de aankoop van een
huis zijn scherp gedaald. Een voorproefje voor meer ellende?
'Mortgage Bankers Association'
Iedere week rapporteren de gezamenlijke hypotheekverstrekkers in Amerika
hoe het gesteld is met de aanvragen naar hypotheken; zowel die voor
herfinanciering van een pand dat al in bezit is, als die voor de aanschaf van een nieuwe woning. Met name
die laatste is van belang, want is een indicator hoe de vraagkant van de huizenmarkt erbij ligt. Niet best dus.
Cruciaal
Net nu de consument in de VS weer wat optimistischer begint te worden is dit een slecht teken. Zijn
belangrijkste bezit is immers zijn huis, en zijn humeur wordt voor een groot deel bepaald door de waarde
daarvan. Prijzen wáren alweer aan het dalen na het aflopen van de stimulerende belastingmaatregelen; dit
laatste hypotheeknieuws stemt weinig hoopvol voor de prijsontwikkeling de komende maanden.
Obligatiekrach?
Er is al ruim op tijd op gewezen; een eventueel herstel van de economie gaat gepaard met hogere
kapitaalmarktrentes wat datzelfde herstel automatisch behoorlijk kan dempen. De vraag is of de scherpe
stijging van de rente deze week met liefst 0,3% zich ontwikkelt tot een volwaardige krach. Zo ja, dan wordt
het opletten geblazen....
FED in paniek
Want hogere rentes is precies wat Ben Bernanke níet wil: sterker nog, drie weken geleden werd QE2
aangekondigd om de rente juist omlaag te krijgen! Hij zal dan ook bepaald minder slapen van de mini-krach
in Treasuries.
Oorzaak van belang
De obligatiemarkt probeert ons heel erg een signaal te geven met de scherpe beweging, maar welk signaal?
Het is te hopen dat het een voorbode is voor een sterkere economie, waar een wat hogere
inflatieverwachting en dito kapitaalmarktrente bij hoort. Het meest ongunstige scenario is dat de rente stijgt
doordat er monetair gedreven hyperinflatie aankomt, of, erger nog, doordat Amerika als debiteur niet meer
vertrouwd wordt. Houdt daarom goed in de gaten wat de Chinezen met hun bezit aan Treausuries hebben
gedaan einde van deze maand....we houden u op de hoogte.
© Hans de Geus @ RTLZ.nl
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Bewijs dat paus Benedictus loog over kindermisbruik priester
Als slachtoffers van misbruik door priesters niet langer hun mond
kunnen houden legt de Rooms Katholieke kerk hen alsnog het zwijgen
op door hun verhalen te bagatelliseren, te negeren of te ontkennen,
zodat de (eind)verantwoordelijken rustig op hun plek kunnen blijven
zitten.
Een potentiële tijdbom onder het pausschap van Benedictus XVI:
Volgens het Duitse online magazine Der Spiegel zijn er documenten
boven tafel gekomen waaruit blijkt dat de paus in zijn voormalige
functie als aartsbisschop Ratzinger wel degelijk een van veelvuldig kindermisbruik beschuldigde priester
willens en wetens in functie hield. Dit zou betekenen dat het Vaticaan en de paus eerder dit jaar hebben
gelogen toen ze beweerden dat Ratzinger niet op de hoogte was van de pedofilie praktijken van deze Duitse
priester.
Het doelbewuste document gaat over een geval uit 1980 waarbij een Duitse priester van Essen naar
München werd overgeplaatst nadat hij jongens van zijn parochie seksueel had misbruikt. In de Rooms
Katholieke kerk is het een algemeen gebruik dat priesters die zich hieraan schuldig maken niet of nauwelijks
worden gestraft maar worden overgeplaatst. De vicaris -Gerhard Gruber, het hoofd personeel- in Essen
schreef een brief over de zaak aan Joseph Ratzinger, die toen als kardinaal verantwoordelijk was voor de
pedo-priester. Ook telefoneerde Gruber met hem en liet hij de kardinaal weten dat 'er een risico bestaat
waardoor wij hem onmiddellijk uit de parochie hebben moeten zetten' en dat 'er een officiële klacht is
ingediend door leden van de parochie'. Vervolgens kon de priester gewoon doorgaan met het misbruiken
van kinderen en kreeg hij pas in 1986 een verlate boete en een uitgestelde straf hiervoor.
De Katholieke Kerk beweert dat Ratzinger destijds niet wist dat de priester werd toegestaan om met
kinderen te blijven werken, maar op 29 november werd er bewijs vrijgegeven waaruit blijkt dat dit een leugen
is. Op 31 juli 1980 schreef de toen 32 jarige pedo-priester namelijk een persoonlijke brief aan 'zijne
eminentie kardinaal Joseph Ratzinger' waarin hij vroeg om promotie van assistent-priester naar volwaardig
priester. Getuigen bevestigen dat Ratzinger de brief heeft ontvangen. In deze brief schreef de priester
uitvoerig over het vele werk dat hij deed met jonge kinderen en voegde hij zelfs kopieën uit het kerkblad toe.
Ook zou hij een pelgrimsreis voor 20 tot 25 kinderen hebben georganiseerd. Volgens de priester kreeg hij
een reactie van Ratzinger. Als dit klopt dat wist de huidige paus dus dat een kindermisbruikende priester nog
steeds ongelimiteerd contact had met talloze jonge kinderen.
In het voorjaar van 2010 zorgde dit geval voor grote onrust omdat het er sterk op leek dat de paus er
persoonlijk door geraakt zou worden. Onder leiding van de aartsbisschop van München, Reinhard Marx recent door de paus bevorderd tot kardinaal- haastten officials van de Katholieke Kerk zich echter de
verklaren dat kardinaal Ratzinger destijds niets wist dat de priester in kwestie nog steeds met kinderen
mocht blijven werken. Hij zou alleen geweten hebben dat de priester in 'therapie' zou worden geplaatst. Het
is echter nauwelijks waarschijnlijk dat Ratzinger niet op de hoogte zou zijn gesteld door vicaris Gruber,
destijds één van zijn naaste medewerkers.
Daarnaast bestond de 'therapie' die de priester opgelegd kreeg klaarblijkelijk uit 'intensieve spirituele
begeleiding van kinderen', zoals een latere editie van het kerkblad omschreef. Dankzij persoonlijke
bemoeienis van de priester zou het aantal altaarjongens binnen twee jaar verdrievoudigd zijn, en zou hij 'met
name jonge kinderen bewust hebben gemaakt van de blijde boodschap van de Kerk' en 'de traditie van
religieuze kinderdiensten hebben verrijkt.' En dat gebeurde allemaal onder supervisie van kardinaal
Ratzinger en volgens het nieuwste bewijs dus ook ondanks zijn wetenschap van het feit dat deze priester
kinderen misbruikte.
Eén van de slachtoffers van de priester, Wilfried Fesselmann, kreeg als antwoord op zijn in mei aan de paus
gerichte brief dat er naar de zaak gekeken zou worden. Sindsdien heeft hij echter niets meer van de kerk
vernomen. Het aartsbisdom van München zwijgt in alle talen, ondanks de eerder dit jaar gedane toezegging
'alles in het werk te stellen om hier opheldering over te verkrijgen. We zullen niet de andere kant opkijken of
anderen beschuldigen.' Fesselmann ziet de recente bevordering van Marx door de paus tot kardinaal -met
57 jaar de jongste in Duitsland- als een beloning voor het onder de tafel moffelen van deze beschamende
kwestie.
De paus heeft zich de laatste jaren op bijna krampachtige wijze geprobeerd te distantiëren van het massale
pedo-schandaal dat de Rooms Katholieke kerk heeft getroffen. Toch heeft hij in het verleden zijn steun
gegeven aan een belangrijke geheimhoudingsclausule die het Vaticaan in 1962 opstelde ten aanzien van
kindermisbruikende priesters. Daarnaast heeft paus Benedictus weliswaar publiekelijk zijn spijt betuigd voor
het leed dat pedo-priesters hebben veroorzaakt, maar blijkt hij zijn eigen kwalijke rol hierin dus uit alle macht
verborgen te willen houden.
Xander
Bron: Spiegel Online (/ The Trumpet)

Nieuwsbrief nr. 111 – 15 december 2010 - pag. 73

Steeds meer steden VS als Detroit: Een rottende, roestende puinhoop
Imperium in verval: Achter de nog immer glanzende skyline van
Detroit bevinden zich uitgestrekte verlaten sloppenwijken die
langzaam door de natuur worden heroverd.
Jarenlang dachten de meeste Amerikanen dat het razendsnelle verval
van de miljoenenstad Detroit tot één van 's werelds grootste en meest
vervallen sloppenwijken een ongelukkig incident was. Hetzelfde
afschrikwekkende lot dat van grote delen van Detroit een rottende,
roestende puinhoop maakte heeft nu echter tientallen andere zowel
grote als kleinere steden in Amerika getroffen. De ineenstorting van
wat ooit 's werelds sterkste economie was lijkt inmiddels in een ware
vrije val terecht te zijn gekomen.
Van de Oostkust tot de Westkust zijn ooit welvarende Amerikaanse steden veranderd in post-industriële
oorlogszones. Met name in Amerika's 'roestgordel' kun je door stad na stad rijden en vrijwel alleen maar
verlaten en vervallen gebouwen zien. In veel van deze steden is de werkloosheid al 30% of hoger.
De economische ineenstorting heeft de financiële positie van talloze staats- en locale overheden ernstig
ondermijnd. De biljoenen die de Federal Reserve uittrekt om de banken te redden zijn voor de steden en
dorpen van de gewone burgers niet beschikbaar, waardoor in talloze gemeenten moet worden overgegaan
tot keiharde bezuinigingen op bijvoorbeeld de politie, de brandweer en sociale voorzieningen zoals
uitkeringen. Tot nu toe helpt het echter nauwelijks en zakken steeds meer gemeenten almaar dieper weg in
de rode cijfers.
In Detroit zijn al 33.000 huizen verlaten en werden 44 scholen permanent gesloten. Al eerder berichtten we
dat er plannen zijn om een kwart van de stad maar plat te walsen en dat er in sommige wijken huizen te
koop staan voor slechts één dollar. Hieronder een aantal signalen die er duidelijk op wijzen dat de
ondergang van Detroit zich als een inktvlek over de VS aan het verspreiden is:
* De op één na gevaarlijkste stad van Amerika, Camden (New Jersey), moet de helft van alle politieagenten
ontslaan. De enige 'industrieën' die er nog floreren zijn de drugshandel en de prostitutie. Inmiddels zijn er
tientallen 'open lucht' drugsmarkten in Camden te vinden.
* In Newark (New Jersey) werd vorige week 13% van de politiemacht ontslagen. Van de meer dan 315
gemeenten in de staat New Jersey is meer dan de helft van plan om politieagenten te ontslaan.
* In de ondergrondse vloedtunnels van Las Vegas leven inmiddels al meer dan 1000 mensen.
* In heel Amerika worden asfaltwegen vervangen door grintwegen omdat deze goedkoper in onderhoud zijn.
De staat Zuid Dakota verving al meer dan 160 kilometer asfalt door grint. In 38 van de 83 counties in
Michigan is men eveneens begonnen met dezelfde procedure. Tevens bevindt 25% van alle 600.000
bruggen in de VS zich in zeer slechte staat. Geld voor onderhoud of reparatie is er echter niet.
* Al bijna 43 miljoen Amerikanen zijn afhankelijk van voedselbonnen, een aantal dat naar verwachting nog
sterk zal stijgen. In 2009 kwamen er 4 miljoen armen bij. 1 op de 6 Amerikanen staat geregistreerd bij
minstens één armoedebestrijdings programma van de overheid.
* In de staat Arizona worden orgaantransplantaties niet langer vergoed door de gezondheidszorg. Veel
politiebureaus in Arizona zeggen onderbemand en onderbewapend te zijn en durven het daardoor niet
langer op te nemen tegen de steeds gewelddadiger wordende drugsbendes en sluipmoordenaars in het
grensgebied met Mexico.
* Gewelddadige criminele bendes tellen inmiddels al meer dan 1 miljoen leden en zijn vrijwel niet meer onder
controle te houden. Deze bendes zijn verantwoordelijk voor 80% van alle misdaden die jaarlijks in de VS
worden gepleegd.
* In de grote stad Oakland (Californië) heeft de commissaris van de politie verklaard dat de politie geen geld
meer heeft om een aantal misdaden -zoals diefstal, inbraak, identiteitsdiefstal en vandalisme- aan te pakken
en dat meldingen hiervan dan ook niet meer behandeld zullen worden. 'Kleine' criminelen zijn hierdoor
feitelijk vogelvrij verklaard.
* De staat Illinois is zó ver achter met betalingen dat zelfs de scholen en basis sociale voorzieningen niet
tijdig hun geld krijgen.
* Het hoofdbureau van politie in Ashtabula County (Ohio) is teruggebracht van 112 naar 49 politieagenten.
Tevens is er nog maar één politieauto beschikbaar voor de 1160 vierkante kilometer grote county.
* De stad Colorado Springs heeft in een wanhopige poging om geld te besparen 1/3 van alle straatlantaarns
gedoofd en de politiehelicopters in de verkoop gedaan.
* In Georgia heeft het bestuur van Clayton county het Openbaar Vervoer compleet wegbezuinigd en het hele
busnetwerk in één klap opgeheven om zo 8 miljoen dollar te besparen.
* In Stockton heeft de politievakbond een bord bij de gemeentegrens geplaatst met de tekst: 'Welkom in de
op één na gevaarlijkste stad van Californië. Stop met het ontslaan van politieagenten.'
* In grote steden zoals Philadelphia, Baltimore en Sacramento heeft men een roulatiesysteem voor de
brandweerkazernes ingesteld. Dat betekent dat je gewoon pech hebt als er thuis brand uitbreekt en de

Nieuwsbrief nr. 111 – 15 december 2010 - pag. 74

meest nabijgelegen bemande brandweerkazerne zich op dat moment aan de andere kant van de stad
bevindt.
* Met het economische verval lijkt het ook met de toch al zwaar onder druk staande zeden in de VS de
verkeerde kant op te gaan. Het land telt inmiddels al 400.000 geregistreerde seksmisdadigers.
De 'Amerikaanse droom' verandert voor steeds meer burgers in een ware nachtmerrie. Enkele jaren geleden
leken de bomen nog oneindig tot in de hemel te groeien, maar nu vindt precies het tegenovergestelde
proces plaats. Sinds 2001 werden er maar liefst 42.000 fabrieken in de VS gesloten en werden de
arbeidsplaatsen verplaatst naar goedkopere landen zoals China. Duizenden andere fabrieken en een
veelvoud aan banen wacht hetzelfde lot. De belastinginkomsten zullen daardoor verder dalen waardoor er
nóg strenger bezuinigd zal moeten worden. De VS begint hierdoor op steeds meer plaatsen op een Derde
Wereldland te lijken, iets wat de reguliere media overigens nog steeds krampachtig voor de wereld probeert
te verbergen.
Xander - Bron: The American Dream

WikiLeaks (8): Turkije wil Europa islamiseren via lidmaatschap EU
'Wraak op Europa vanwege nederlaag bij Wenen' - Erdogan woedend vanwege onthulling 8 geheime
bankrekeningen in Zwitserland
Tayyip Erdogan: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze
helmen, de minaretten onze bayonetten en de moslims onze
soldaten.'
Uit diverse door WikiLeaks gelekte documenten blijkt dat binnen de
heersende AK Partij van de Turkse premier Erdogan de
wijdverspreide opvatting heerst dat het de opdracht is van Turkije om
Europa te islamiseren en om 'Andalusië (Zuid Spanje) te heroveren en
de nederlaag bij Wenen in 1683 te wreken.' De verspreiding van de
islam in Europa is volgens de belangrijkste denktank van de AKP het
werkelijke hoofddoel van het beoogde Turkse lidmaatschap van de EU. (1)
Binnen de AKP zijn er echter ook stemmen die bang zijn dat het lidmaatschap van de EU zal leiden tot een
'verwaterde' versie van de islam en de daarbij behorende Turkse tradities. 'Als de EU 'ja' zegt (tegen het
Turkse lidmaatschap) zal alles er een korte tijd rooskleurig uitzien. Maar dan ontstaan de echte
moeilijkheden voor de AKP. Als de EU 'nee' zegt dan zal dat aanvankelijk lastig zijn, maar op de lange
termijn veel gemakkelijker,' als AKP prominent Sadullah Ergin.
Erdogan wordt omschreven als een machtswellusteling die iedereen wantrouwt en streeft naar totale
alleenheerschappij. 'Tayyip (Erdogan) gelooft in God... maar vertrouwt hem niet,' zou zijn vrouw Emine het
treffend hebben uitgedrukt. Erdogan stelt zich in het openbaar weliswaar pragmaitisch en 'gematigd' op,
maar heeft wel degelijk een islamistische achtergrond. Als burgemeester van Istanbul noemde hij zichzelf in
1994 de 'imam van Istanbul' en een 'dienstknecht van de Sharia.' (2) In 1998 verbleef hij zelfs vier maanden
in de gevangenis vanwege het voordragen van een extremistisch islamitisch gedicht dat sprak van de
verovering van alle niet-moslimlanden door de islam: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze
helmen, de minaretten onze bayonetten en de moslims onze soldaten...' (3)
De Turkse premier reageerde woedend toen uit een WikiLeaks document uit 2004 naar voren kwam dat hij
maar liefst acht geheime bankrekeningen in Zwitserland heeft waar hij regelmatig grote sommen geld naar
wegsluist (4). Vanzelfsprekend ontkende Erdogan alle aantijgingen, noemde hij de documenten 'geroddel' en
dreigde hij om gerechtelijke stappen tegen de onthullers te nemen. Verder omschrijven Amerikaanse
diplomaten Erdogan als iemand die Israël haat en zich omringt met gluiperige adviseurs. Ook zou hij enkel
en alleen islamistische kranten lezen. Tevens wordt zijn minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu
omschreven als 'extreem gevaarlijk'.
Recent schreven we al dat uit eerdere gelekte documenten blijkt dat Turkije zowel indirect als actief het
moslimterrorisme in Irak (en tevens Afghanistan) steunt met wapens en geld. De verwijzing binnen de AKP
naar Andalusië en de Ottomaanse nederlaag bij Wenen in 1683 is geheel volgens het islamitische principe
dat landen en streken die ooit onder moslim controle stonden voor altijd islamitisch grondgebied blijven en
verplicht moeten worden heroverd. Alle Nederlandse politieke partijen -met uitzondering van de PVV en de
SGP- besloten onlangs om de Turkse doelstelling om Europa en dus ook Nederland te islamiseren niet
tegen te gaan.
Xander
(1) Statelogs ; (2) Statelogs ; (3) Atlas Shrugs ; (4) Ynet News - Zie ook:
29-11: WikiLeaks (3): Vooral Saudi's willen aanval op Iran; Turkije onbetrouwbaar
28-11: WikiLeaks (2): Turkije steunt moslimterrorisme Irak
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Enorme magnetische uitbarsting op de zon
Published by Henk (Beheerder)
Een magnetisch filament vijftig keer groter dan de aarde maakt zich los van
de zon. Een magnetisch filament vijftig keer groter dan de aarde maakt zich
los van de zon. NASA’s Solar Dynamica Observatory filmde de uitbarsting.
De hete plasmalus bevindt zich ten zuidoosten van de zonneschijf en groeit
elk uur in omvang. Plasma is gas, zo heet dat atomen uiteen worden gerukt
in elektronen en atoomkernen. De lus ontstond op vier december en bereikte
zijn grootste omvang twee dagen later: meer dan de helft van de diameter
van de zon. De structuur bleef tot nu toe stabiel maar is zich nu aan het ontwikkelen tot zonnestorm
(animatie). Goed nieuws: de explosie is niet op de aarde gericht. Althans: deze keer…
Bron: NASA ; Bron: beta.nieuws.nl.msn.com

Studenten stoppen 900 TerraByte data in gram bacteriën
Published by Henk (Beheerder)
Wetenschappers hebben een biologisch opslagsysteem ontwikkeld dat enorme
hoeveelheden data kan bevatten. Met het onderzoek behaalde het team de
eerste plaats op de International Genetically Engineered Machine (iGEM)wedstrijd, georganiseerd door het Massachussetts Institute of Technology.
Het team van de Chinese Universiteit van Hong Kong (CUHK) gebruikt
meerbepaald het plasmische DNA van de e.coli-bacterie om data mee op te
slaan, weet Webwereld. De onderzoekers schatten dat een gram e.colibacterieën voldoende is voor maar liefst 900 TB aan gegevens.
Lees meer: HLN

Bolbliksem kan sommige ufo-waarnemingen verklaren
Published by Henk (Beheerder)
Sommige waarnemingen van ufo’s zijn mogelijk te verklaren door
bolbliksem en andere fenomenen in de atmosfeer, zo heeft de Australische
astrofysicus Stephen Hughes volgens de BBC geopperd.
De wetenschapper bestudeerde gedetailleerd een zeldzame gebeurtenis
toen in 2006 boven Brisbane grote meteorieten werden waargenomen.
Tegelijk was ook te zien hoe een helder groen object over de nabije
bergen rolde. Hughes gaat ervan uit dat het object een bolbliksem was.
De vuurballen hebben mogelijk een elektrische verbinding gelegd tussen de bovenste lagen van de
atmosfeer en de grond, waardoor er energie ontstond voor het oplichten van de bolbliksem, zo schreef de
wetenschapper in de Journal of the Royal Society.
Lees meer: HLN

Inflatie in China stijgt sterk
De inflatie in China heeft in november een flinke sprong gemaakt. Zij liep op tot 5,1
procent op jaarbasis, het hoogste niveau in 28 maanden tijd, zo heeft het Chinese
bureau voor de statistiek bekendgemaakt. In oktober kwam de inflatie nog uit op
4,4 procent. Analisten verwachten dat de snel stijgende inflatie zal leiden tot een
nieuwe renteverhoging in China om zo de prijsstijgingen een halt toe te roepen. In
oktober werd de rente ook al verhoogd en dat was voor het eerst in drie jaar. Vrijdag verhoogde de Chinese
bank al de kapitaaleisen voor banken en ook deze maatregel moet bijdragen aan het in de perken houden
van de inflatie. Vooral de oplopende prijzen van levensmiddelen voedden de inflatie. Levensmiddelen waren
in november 11,7 procent duurder dan een jaar eerder. De overige prijzen stegen 1,9 procent. Maar ook
daar is een opgaande lijn zichtbaar. In oktober bedroeg de prijsstijging in de non-foodcategorie 1,6 procent.
© RTLZ.nl
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Het gedachtengoed van Ron Paul (1)
Een van de hoopgevendere ontwikkelingen heden ten dage is de opkomst van de Tea
Party beweging. De Tea Party kan je het beste begrijpen door kennis te nemen van het
gedachtengoed van Ron Paul. Ron Paul, een Texaanse arts, heeft de republikeinse
partij decennia lang in het congres vertegenwoordigd. En deed tijdens de laatste
verkiezing een gooi naar het kandidaatschap voor de afgelopen presidents
verkiezingen. Met zijn deels libertarische agenda behaalde hij veel meer succes dan
iemand voor mogelijk had gehouden. Dit succes was een motor achter de Tea Party
beweging. De gedachten van Ron Paul zijn terug te vinden in zijn boek “the revolution,
a manifesto”.
Laten we eerst de vraag beantwoorden waarom Ron Paul zijn boek heeft geschreven.
In het voorwoord wordt dit uit de doeken gedaan. Het vrije debat in de VS is in de knel geraakt.
Fundamentele vragen worden niet langer gesteld. Er is een cyclus ontstaan waarin tijdens verkiezingen
veranderingen worden beloofd. Die eigenlijk in de praktijk steeds neerkomen op een grotere meer
gecentraliseerde overheid, meer belastingen en inflatie, en minder persoonlijke vrijheid. Als er
daadwerkelijke verandering gewenst is dan zou juist een keer het tegengestelde moeten gaan plaatsvinden.
Waaronder ook het beter respecteren van de grondwet.
Er wordt een fantasie wereld geschapen, waarin men negeert dat financiering van de sociale zekerheid en
medische programma’s tientallen biljoenen tekort zal komen in de volgende decennia. Daarnaast heeft de
VS een financieel niet langer te dragen militaire aanwezigheid, men heeft troepen gestationeerd in 130
landen. De VS leent van iedereen om Europa en Japan met troepen te beschermen. En om in Irak een
democratie te vestigen. Dit aan de orde stellen is niet isolationistisch. Zonder verandering gaat de VS failliet.
Geen verandering zonder debat. In de media, in ieder geval de mainstream media, wordt dat zo
noodzakelijke debat niet gevoerd en heeft men het over trivialiteiten. Doel van zijn boek is te pogen dit debat
van de grond te krijgen. Dit lijkt door de Tea party beweging toch te lukken.
(dit is de strekking van het voorwoord, pagina’s ix-xi van the Revolution, a manifesto, eerste druk, grand
central publishing, van natuurlijk Ron Paul)
In een volgende artikel meer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toelichting en noten
Ik raad aan dit boek te kopen via bijvoorbeeld Bol. Helaas is te beargumenteren dat het fundament van de
Tea Party niet voldoende nauw is gedefinieerd waardoor personen als Sarah Palin het gedachtengoed van
de beweging denken te kunnen kapen.
De serie nationaal park nationale dwaling gaat overigens door, maar ik wil niet als one issue scribent gezien
worden, vandaar dat ik ook een serie over Ron Paul heb geschreven.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/12/het-gedachtengoed-van-ron-paul-1/

Nederlandse biologen: arseenbacterie is onzin
Gepubliceerd: 4 december 2010
Door onze redactie wetenschap
Rotterdam, 4 dec. Nederlandse microbiologen halen de met veel tamtam gepresenteerde ontdekking van
een arseenbacterie hard onderuit.
Nieuws - Is er dan toch buitenaards leven?
Astrobiologen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA beschreven een bacterie die overleeft bij
zeer hoge concentraties arseen, met tegelijkertijd een minimale hoeveelheid fosfor. De bacterie zou een
aanwijzing vormen dat buitenaards leven gebaseerd kan zijn op andere chemische elementen dan al het
verdere leven op aarde. Maar microbioloog Jef Huisman en biochemicus Hans Matthijs van de Universiteit
van Amsterdam zijn er totaal niet van overtuigd dat de bacterie arseen in zijn DNA heeft ingebouwd in plaats
van fosfor. „Ze meten in de marge, in de ruis”, menen zij.
Huisman en Matthijs hebben zich geërgerd aan „onthutsend oppervlakkige” berichtgeving over de
ontdekking. „Dit onderzoek is enorm opgeblazen”, zegt microbioloog Henk Bolhuis van het Nederlands
Instituut voor Ecologie in een reactie. Hij denkt dat de bacterie zich niet alleen heeft aangepast aan hoge
arseenconcentraties, maar ook aan fosforgebrek. Daardoor kon de bacterie de experimenten ongeschonden
doorstaan. Bolhuis ziet geen link met buitenaards leven. „Het artikel is nogal teleurstellend en dient vooral de
NASA.”
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2646840.ece/Nederlandse_biologen_arseenbacterie_is_onzin
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Lubbers wil meer moslims in CDA
Geert Geel - 06 december 2010
„De aanwezigheid en participatie van moslims in het CDA is aan de magere kant”,
zo hield hij zijn partijgenoten voor. Schandalig!
Op een door het slechte weer mager bezochte jubileumviering hield de oudpremier zijn partijgenoten voor dat het CDA geen toekomst heeft als de partij niet
’kleurrijk en duurzaam wordt’. Met kleurrijk doelde hij op een nadrukkelijker rol van
moslims in het CDA.
Bron: Trouw
Voor wie het nog niet wist: islam is gebaseerd op de totale afwijzing van het christendom.
Alles wat voor christenen belangrijk is, sterker nog, alles wat de basis vormt van het christendom, wordt door
islam resoluut verworpen. Kijk maar eens naar de volgende (onbespreekbare) islamitische standpunten:
1) De Bijbel is een door mensen vervalst boek.
2) Jezus is niet de zoon van God.
3) Jezus is niet gestorven aan het kruis.
4) Jezus niet opgestaan uit de dood.
5) De Drie-eenheid is pure godslastering.
Wie ook maar iets van religie weet, mag mij komen vertellen wat er na aftrek van bovengenoemde punten
nog rest van de christelijke leer.
Niets.
Hoe is het dan in allahsnaam mogelijk dat Ruud Lubbers, zelfbenoemd voorbeeldgristen, het CDA nog meer
dan nu al krankzinnig genoeg het geval is, wil openstellen voor uitgerekend de doodsvijand van het
christendom!
Misschien zijn de Bijbelse sprookjes wel waar en beleven we het Einde der Tijden. As we speak.De
Apocalyps, zoals voorspeld in de Openbaringen.
Een van de tekenen van die Apocalyps is het verval van de kerk dat samengaat met de
snelstijgendepopulariteit van de valse profeet die de antichrist zal blijken te zijn.
Ik zeg het (nog) met een glimlach, hoewel ik ben grootgebracht met de Schoolkatechismus, maar het moet
niet veel gekker worden. Van de week lag er namelijk een vis in mijn tuin. Een kleine zeebaars, om precies
te zijn. En het zal best een klungelige meeuw zijn geweest die het stinkende ding heeft laten vallen, maar
opmerkelijk was het zeker. Sowiesoheel wat spraakmakender dan het idee dat Lubbers, met in zijn kielzog
Aantjes en Van Agt, de valse profeet aanhangen. Dat zal toch niemand meer verbazen.
Rest de vraag: Wanneer komen de godvrezende christenen eindelijk eens in opstand tegen het continue
verraad van het CDAaan het christendom?
Zeg anders maar 'dag' tegen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.....
Amen Inshallah!

Europa wil weten waarom bijen massaal sterven
Published by Henk (Beheerder)
De Europese Commissie wil de massale bijensterfte onderzoeken. Het
dagelijks bestuur van de Europese Unie presenteerde enkele
initiatieven om het onderzoek naar het fenomeen vooruit te helpen.
Bijen verlenen goede diensten als producent van honing en bestuiver
van bomen en planten. De sterftegraad bij deze soort neemt echter al
jaren op alarmerende wijze toe. Intussen blijven betrouwbare gegevens over de omvang van het probleem
zeer schaars en raakt de wetenschap het maar niet eens over de precieze oorzaak van de hoge
sterftegraad. Volgens bevoegd eurocommissaris John Dalli doet Europa er goed aan de gezondheid van de
bijen op de agenda te zetten en het probleem beter in kaart te brengen. De Commissie heeft alvast een
laboratorium in Frankrijk aangeduid als referentielab voor onderzoek naar de gezondheid van de
bijenpopulatie. Het lab zal binnenkort een pilootprogramma opstarten om de omvang van de sterfte beter in
te schatten.
Reactie
1. Ze weten toch ondertussen heus wel dat het aan gentech ligt? Gecreëerd door de monopolisten in
killingseeds; Monsatan, Dupont en consorten. Schijnbaar snappen die “geleerden” niet dat met gentech het
eten voor die dieren niet meer herkenbaar is als eten dus zullen ze het loodje leggen. Volgens berekeningen
van Albert Einstein zou de mens zelfs maar vier jaar te leven hebben zonder bijen en volgens mij was dat
ook iemands planning, gezien de tekst op de Georgia Guide stones. Het zijn daar behoorlijk bezige bijtjes.
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Ze bestoken de wereld met de meest fantastische fabels
De strijd om Jeruzalem en het Heilige Land gaat in alle hevigheid door.
De politieke en religieuze leugenaars van het PA/PLO bewind doen er werkelijk alles
aan de geschiedenis van Israël te herschrijven. Zo heeft het Ministerie voor Informatie
van het bewind in Ram-allah op 22 november 2010 een ‘wetenschappelijke studie’
gepresenteerd waarin wordt beweerd dat de Joden geen enkele historische aanspraak
kunnen maken op de Westelijke Muur, (Klaagmuur of Kotel).
Uitvoerig onderzoek zou hebben uitgewezen dat de Westelijke Muur, een integraal onderdeel uitmaakt van
de Al-Aksa Moskee en de Haram al-Sharif (de islamitische naam voor de Tempelberg). De studie is
afkomstig van Al-Mutawakel Taha, een Palestijnse dichter en schrijver die verbonden is aan de Fatah
beweging van PA/PLO leider Mahmoud Abbas. Taha heeft eigenhandig dit ‘bewijsmateriaal’ opgesteld als
zijnde een authentiek historisch document. Volgens deze gelegenheid ‘historicus’ maakt ‘de zionistische
bezetting valse en onterechte aanspraken op deze muur.’
Taha benadrukt dat de afgelopen decennia de Joden niet hebben kunnen aantonen dat
de muur iets met hun religie van doen heeft. “Vele studies die door Joodse
deskundigen werden gepubliceerd hebben bevestigd dat er geen enkel archeologisch
bewijs is dat de Tempelberg werd gebouwd tijdens de periode van koning Salomo,”
aldus Taha.
Dat deze bewering een pertinente leugen is mag duidelijk zijn. Er zijn in de loop der jaren duizenden
archeologische bewijzen gevonden van Joodse aanwezigheid in het land. De ‘studie’ van Taha zou ook
hebben uitgewezen dat de Klaagmuur vóór de Balfour Declaratie van 1917, waarin het Joodse volk de
hergeboorte van de Joodse nationaliteit werd beloofd, nooit een plaats van aanbidding voor hen is geweest.
Zie hoe anders de waarheid is en hoe gemakkelijk dit soort leugens kunnen worden weerlegd.
Biddende Joden bij de Klaagmuur in 1877 en rechts in 1895
De beweringen van Taha zijn niet nieuw want een heel leger aan zogenaamde
Palestijnse ‘deskundigen’ hebben in het verleden eveneens de fabel verkondigd dat de
Klaagmuur een integraal onderdeel vormt van de Al-Aksa Moskee en de Haram alSharif en dat er op de Tempelberg nooit een Joodse tempel heeft gestaan. Volgens de
Palestijnse historicus Nabil Alqam zijn de Joden wanhopig op zoek naar bewijzen voor
hun geschiedenis in het land en zijn ze daarvoor druk bezig ‘Palestijnse symbolen te
stelen en ze voor hun eigen identiteit uit te buiten en te vervalsen.’
De voormalige Moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri eiste ook de Klaagmuur op omdat er volgens hem niet de
geringste indicatie bestaat voor een vroeger bestaan van een Joodse tempel op het Tempelplein. “In de hele
stad is er geen enkele steen, die naar de Joodse geschiedenis verwijst. Ons recht daarentegen is heel
duidelijk. Ons behoort deze plaats toe sinds 1500 jaar.
De Joden weten niet eens waar hun Tempel precies stond. Daarom erkennen wij hier ook geen enkel recht
van hen, noch onder de aarde noch daarboven. Ook in de Klaagmuur is geen enkele steen die iets met de
Joodse geschiedenis te maken heeft. Sinds 1930 heeft een comité van de Volkenbond bevolen de Joden
daar te laten bidden, opdat zij rustig zouden zijn, maar in geen geval heeft het erkend, dat het hun
toebehoort. De muur moet dan ook niet de Klaagmuur worden genoemd, maar de Al Boerak muur, naar het
paard van Mohammed. "
Volgens een islamitische legende zou Mohammed een miraculeuze luchtreis naar Jeruzalem hebben
gemaakt. Daar aangekomen zou hij zijn paard aan de ‘Klaagmuur’ hebben vastgebonden terwijl hijzelf naar
de hemel opsteeg om daar hoogstpersoonlijk een aantal zaken te bespreken met Allah, Jezus en Abraham.
Dit verhaal is echter niet meer dan een verzinsel want Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest. De
waarheid is dat ten tijde van Mohammed- die in 632 na Christus stierf- Jeruzalem een christelijke stad was in
het Byzantijnse rijk.
Jeruzalem werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad
en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse
kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd.
Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee. Mohammed kon dus nooit
deze moskee in gedachten hebben gehad, toen hij de Koran schreef, want hij was toen al lang dood.
Diverse onderzoekers hebben al lang aangetoond dat het "Buitenste bedehuis "zoals
genoemd in de Koran, Soera 17:1, met de moskee in Medina te maken heeft en niets
met Jeruzalem. Desondanks houdt men de leugen in stand dat Mohammed ooit
Jeruzalem bezocht zou hebben. En zo zijn de theologische mythen van de islam
uitgegroeid tot een grote historische zwendel en bestoken ze de wereld met de meest
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fantastische fabels over hun geschiedenis en proberen ze op deze manier de wereld te beïnvloeden ter
ondersteuning van hun aanspraak op het land.
Enorme menigte op het plein voor de Klaagmuur
Alles wat ze over de Tempelberg en de Klaagmuur vertellen hangt van leugens aan elkaar en is in
tegenspraak met ontelbare historische verslagen en bewijzen dat de Klaagmuur al sinds de verwoesting van
de Tweede Tempel door de Romeinen in het jaar 70 het belangrijkste en meest heilige symbool voor zowel
de Joodse religie als de Joodse nationaliteit is geweest. Diverse archeologische vondsten hebben
Hebreeuwse lettertekens en geven antieke Hebreeuwse namen weer die vanuit de Bijbel bekend zijn.
Interessant is dat er tot nu toe nog nooit een archeologische vondst is gedaan waar de naam “Palestina” op
voorkwam zoals het land vanaf 136 door de Romeinen werd genoemd. Gezien deze feiten kan men de
Palestijnse beweringen als idiote propaganda afdoen. Maar om hun gelijk te bewijzen zijn ze al enige tijd
druk bezig met een omvangrijke vernietiging van historische resten op de Tempelberg.
Een groot deel van de stenen in de Klaagmuur vormen een onderdeel van het tempelgebied zoals door
Herodus is aangelegd. Volgens de Joodse historicus Josephus Flavius, stond de Tempel van Salomo
precies daar waar zich nu de Rotskoepel bevindt. Dit wordt bevestigd door de Joodse archeoloog Leen
Ritmeyer die in 1992 de uitkomst van een twintig jarig onderzoek heeft gepubliceerd. Volgens hem liggen de
fundamenten van het Heilige der Heiligen, precies onder de Rotskoepel.
Zelfs de Koran is er niet onduidelijk over wie recht heeft op het land. Volgens de Korandeskundige Sheikh
ste
de
Dr. Muhammad Al-Husseini laten de commentatoren in de 8 en 9 eeuw er geen twijfel over bestaan dat
Eretz Israël door God is gegeven aan het Joodse volk als een eeuwig durend bezit. Er bestaat geen enkele
aanwijzing dat dit land voor de islam bestemd is. Zo citeert Muhammed ibn Jarir al-Tabari (838-923)
koranvers 5:21 als volgt: ‘O mijn volk! Trek het Heilige Land binnen dat God voor u bestemd heeft. En tot
Mozes en zijn volk, de kinderen van Israël, zei God dat ze het land in bezit moeten nemen.’ Muhammed alHusseini: ‘Geen enkel ander volk hoe hard ze ook schreeuwen kunnen aanspraak maken op dit land.’ Ook
Sura 7:136-137 en Sura 17:103-104 verwijzen naar Israëls recht op het land.
De meeste geestelijke leiders van de islam gaan ervan uit dat de meerderheid van hun aanhangers de koran
niet leest en daarom niets weet van deze verzen. Bij een test in Jeruzalem bleek géén van de
ondervraagden dit te weten. “Palestina behoort de moslims en niet de joden, dat staat in de koran", was het
antwoord. Waar het in de koran staat, dat kon niemand zeggen; integendeel, allen spraken over het recht
van de moslims op dit land, hoewel het nergens in de 124 soera’s voorkomt. Het land Israël is volgens de
koran niet aan de moslims nagelaten en is evenmin heilig voor hen. Door een combinatie van misduiding en
geschiedvervalsing is Jeruzalem tot heilige stad gemaakt van de islam.
Zo zijn er -veelal geletterde- Moslims die heel wat anders beweren dat de nazi-propagandisten van het
PA/PLO bewind. Onder hen is professor Adbul Hadi Palazzi, leider van de Italiaanse Moslimgemeenschap
en professor aan het Onderzoek Instituut voor Antropologische Studies in Rome.
Adbul Hadi Palazzi
Palazzi verklaarde dat de Joden recht hebben op héél Israël, en de Palestijnen er niet
alleen niets te zoeken hebben, maar als volk zelfs niet eens bestaan. Palazzi vervolgt:
“De PLO vertegenwoordigde geen staat en was geen politieke autoriteit. De meeste
leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een
Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest dat
deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking. Het is zelfs zo
dat de Arabieren die er woonden hen aanvankelijk niet wilden accepteren als hun leiders, maar zichzelf
meer als Jordaniërs dan als Palestijnen bleven beschouwen.”
In de Koran (34:10-13) staat ook een verwijzing naar Koning David en naar zijn zoon Salomo. Maar de
Koran, die ongeveer 1400 jaar oud is, noemt het woord ‘Jeruzalem’ niet expliciet. Dit is wel opmerkelijk
aangezien Jeruzalem al 2000 jaar voor de geboorte van de islam bestond. Volgens Palazzi zegt de Koran
dat de Joden zullen terugkeren naar hun land en zegt dat het Palestijnse bewind deze passages uit de
Koran heeft geschrapt, maar dat in andere islamitische landen het bewijs gewoon in de Koran kan worden
gevonden.
De Palestijnse hoogleraar en politicus Sari Nusseibeh schreef in november 2009 over de Joodse aanspraak
op de Tempelberg in Jeruzalem: “De legendarische tempel in Jeruzalem is waarschijnlijk de plaats, waar de
hogepriesters dienst hebben gedaan voor het aangezicht van de Almachtige”. De Palestijnse pers stond
vervolgens vol met heftige reacties, want de leugen dat er in Jeruzalem niets te vinden is wat duidt op
Joodse aanwezigheid door de geschiedenis heen, moet met alle middelen in stand worden gehouden.
Palestijnse politici en geestelijken waren zo woedend over de publicatie van de wetenschapper, dat hij
genoodzaakt was onder te duiken. Ook is hij door fundamentalistische geestelijken vervloekt.
Voor de Arabieren als geheel is er nooit een begrip als ‘Palestina’ geweest. Diverse Palestijnse leiders zijn
naarstig op zoek naar een historisch verhaal die hun claim op het land zou kunnen bevestigen. Volgens de
islamitische raad van het PA/PLO bewind leven de Arabieren al 7500 jaar in ‘Palestina’.Ze nemen zelfs hun
toevlucht tot de Bijbel en beweren dat de Palestijnen zouden afstammen van de Jebusieten, Kanaänieten,
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Hetieten en Filistijnen. Deze volken komen geen van allen voor in de Koran. Ze hebben in feite geen idee
waar ze het over hebben want de genoemde volken zijn geen van allen afkomstig van Sem maar van Cham
en zijn dus geen Arabieren.
De geschiedenis meldt niets over een Palestijnse president of koning. De term ‘het Palestijnse volk’ duikt
voor het eerst op in 1964. Een bedenksel van de voormalige terreurbaas Jasser Arafat om de verschillende
terreurbewegingen onder deze gemeenschappelijke noemer te verenigen. Er is nooit een Arabische
stroming geweest, die in deze gebieden een eigen land nastreefde, of wilde opbouwen. Niemand had
voordat Arafat verscheen ooit van een Palestijns volk gehoord. Dat bestond gewoonweg niet! De Palestijnen
en met hen diverse anti-Israël groeperingen, schrikken er niet voor terug de geschiedenis te herschrijven,
alleen maar om de Joodse aanspraak op het Beloofde Land ongedaan te maken. Maar het ontbreekt ze aan
overtuigend bewijs de Joodse historische claim op het Bijbelse grondgebied onderuit te halen.
Het in Jeruzalem gevestigde Tempelinstituut bezit een kopie van de officiële gids uit 1925 voor de Al-Haram
Al-Sharif opgesteld door de Waqf . Op pagina 4 verklaart de Waqf: “De identiteit van de plaats van de
Tempel van Salomo staat buiten kijf. Algemeen wordt aangenomen dat dit de plaats is waarop David een
altaar bouwde voor God. De gids verwijst bovendien op pagina 16, naar de ruimte onder het plein, dat wordt
aangeduid als de Stallen van Salomo. Volgens de gids dateren deze stallen al van de tijd van de bouw van
de Tempel van Salomo. Volgens Josephus Flavius werd het gebruikt als toevluchtsoord door de Joden ten
tijde van de verovering van Jeruzalem door Titus in het 70 na Chr.
De geschiedenis leert dat de Tempelberg het hart van Jeruzalem en het land Israël is. De Tempelberg wordt
in de Bijbel “de berg van de Heer” genoemd (Genesis 22). Hier, op de berg Moria, legde Abraham zijn zoon
Isaäk op het altaar en werd op een bijzondere manier uitgebeeld wat de offers later zouden doen. Op deze
zelfde plaats bouwde Salomo later een tempel voor God. Op de plaats zongen de Levitische priesters de
God van Israël toe en het was hier dat de Here Jezus als baby in de tempel werd gebracht om aan God te
worden voorgesteld. Hier werd het speciale offer gebracht, dat gebracht diende te worden vanwege Zijn
geboorte. Hier stond Hij als 12jarige te midden van de geleerden en sprak Hij over het werk van Zijn
hemelse vader. Hier gaf Jezus geregeld onderricht aan Zijn discipelen en aan andere luisteraars.
Op deze plaats roepen vandaag de Moslimleiders om de dood van het Joodse volk en de volledige
vernietiging van de staat Israël. Ze hebben Israëls meest heilige plaats veranderd in een islamitisch
heiligdom waar het Joden verboden is hun lippen te bewegen, hun ogen te sluiten voor gebed of zich te
buigen.
Moslims bidden op de Israëls Tempelberg
De tempelberg in Jeruzalem is de enige plaats op aarde waar God wilde, dat voor Hem
een huis gebouwd zou worden en waar Hij zou wonen. “De Heer heeft Sion verkozen
en als woonplaats begeerd: ‘Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang Ik te
wonen.”(Psalm 132:13-14). Van de tempel zei later de Here Jezus, dat het het huis van
Zijn hemelse vader was. Deze plaats wordt nu ontheiligd door de islamitische
heiligdommen. De islam heeft er een bedehuis voor hun god van gemaakt maar dat zal niet zo blijven want
verschillende Bijbelteksten vertellen dat daar in toekomst opnieuw een Tempel voor de God van Israël zal
verschijnen.
Jeruzalem zal de plaats zijn waar God in het gericht zal treden met de volken op aarde. Dit zegt de Heer
van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion, en ziedend
van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken.
Op deze plaats zal de Here Jezus Koning worden over de gehele aarde en zal Jeruzalem de hoofdstad van
Zijn rijk zijn. “En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en
zijn naam de enige naam.”(Zacharia 14:9). Dan zal Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van Israël zijn,
maar van de gehele wereld. God Zelf beleeft vreugde, als Hij denkt aan de toekomst van Jeruzalem. “Ik
herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over
Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog
gehoord.”(Jesaja 65:18-19)
franklinterhorst.nl

Lastige vragen over Wikileaks
In de “Kleinste WikiLeaks Enquête Ooit” stelde collega-Vrijspreker Def vragen die
niet makkelijk zijn te beantwoorden.
1) Wat is de échte kleur van WikiLeaks? (anarchistisch / libertarisch / links / rechts
/ antiUSA / cypherpunk)
Ik ben er nog niet uit. Wikileaks heeft ook uitspraken van Erdoğan, premier der Turken, openbaar gemaakt
die de beoogde toetreding van Turkije tot de Europese Unie eerder verder weg dan dichterbij zullen
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brengen. De Verenigde Staten zijn al sinds de tijd van de Koude Oorlog voor een Turkse toetreding tot
Europa en dus is het lekken van de uitspraken van de eerste Turkenminister niet in het belang van de
Amerikaanse regering. En zo zijn er meerdere ‘leaks’ die de Verenigde Staten geen goed doen.
Dat de meeste gepubliceerde teksten afkomstig zijn uit de VS heeft mogelijk met de angelsaksische
achtergrond van de medewerkers van Wikileaks te maken. WieEngels als moedertaal heeft zou zich
voornamelijk op het lekken van engelstalige stukken richten.Daarnaast is het risico op een zeer strenge straf
erg groot voor lekkende diplomaten in sommige landen. Een stuk lekken van een Noord-Koreaanse of
Iraanse diplomaat is hachelijk als je in Noord-Korea of Iran woont.
Het zou ook kunnen dat Wikileaks links is, maar dan is het lekken van de uitspraken vanErdoğan er niet mee
te rijmen. Europa aan de Turken overleveren is namelijk heel erg progressief. Het zou ook kunnen dat bij
Wikileaks anti-amerikanisme boven andere vooruitstrevende ismen gaat.
Bij vraag 1 twijfel ik tussen anarchistisch / links /anti-USA en cypherpunk.
Rechts en libertarisch lijken mij uitgesloten. En Wikileaks is eerder linksig dan links of begrijpt niet goed dat
aartsconservatievelingen uit een niet-westerse cultuur als links zijn aan te merken.
De leus ‘Griekenland voor de Grieken’ is extreem-rechts, maar ‘Turkije voor de Turken’ is links of in ieder
geval een aanvaardbaar ‘midden’ voor dekosmopolitische linkse goedmensen in Europa.
Een Griek die het voor de Grieks-Orthodoxe kerk op neemt is rechts, maar een Turk die het opneemt voor
de islam is links.
Een Griek die van zijn 16-jarige dochter eist dat zij op zaterdagavond vóór 12 uur thuis is, is
aartsconservatief en achterlijk, maar een Turk die zijn 16-jarige dochter om het leven brengt omdat bij
dorpelingen een roddel in omloop was is bijzonder progressief en links (en het is cultuur).
Een Griek die kwaad wordt omdat zijn cultuur vernietigd wordt is een brallende reactionair en een fascist,
maar een Turk die in zijn ‘turksheid’ gekrenkt wordt is authentiek en staat in zijn recht.
Als een Turk kermt dan is het een slachtoffer, maar als een Griek klaagt dan zal hij wel iets verkeerds
gedaan hebben.
Een grievende opmerking maken tegen een Griek kan er mee door, maar een soortgelijke opmerking maken
tegen een Turk is discriminatie.
Als Wikileaks links is, dan hebben ze nodig een bijspijkercursus nodig. Bij voorkeur gegeven door WestEuropese groenen en sociaal-democraten.
2) Is Julian Assange een held of een destructieve, egotrippende, postmoderne Westenhater?
Het kan niet worden ontkend dat Assange moedig is. Dat maakt hem echter nog niet tot een held. Een held
strijdt, terwijl hij zijn leven, eer of (carrière-)mogelijkheden in de waagschaal stelt, voor een moreel goede
zaak. We weten nog te weinig over de beweegredenen van Assange en of er sprake is van een zorgvuldige
selectie van informatieverstrekking om de publieke opinie doelbewust een kant op te sturen.
3) Mag je cyberaanvallen uitvoeren op instellingen die WikiLeaks tegenwerken?
Dit is een lastige kwestie. Het verdedigen van iemands lijf en goed is moreel geoorloofd. Maar het aanvallen
van iemand of een aanval op iemands eigendom is niet te rechtvaardigen als er sprake is van tegenwerken
op een non-agressieve wijze.
Om u de waarheid te zeggen, waarde lezer, ik ben er nog niet wat ik moet vinden van Julian Assange en
Wikileaks.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/12/kleinste-wikileaks-enquete-ooit-doe-mee/
Oscar, December 2010

Ron Paul voorzitter subcomité controle FED
Ron Paul is nu definitief tot voorzitter van dat comité benoemd. Dat zou wel eens heel
interessant kunnen worden, want Ron Paul is een fel tegenstander van de Centrale Bank
die het voor de overheid mogelijk maakt om geld te maken uit gebakken lucht. De titel van
zijn boek: “End the Fed” kon het niet duidelijker zeggen.
Het zal hem zeker lukken enkele hoorzittingen te organiseren. Of het hem lukt ook een
compleet accountants onderzoek, inclusief de goudvoorraden er door te krijgen, is
afwachten. Dit laatste zou wel een geweldig argument zijn om in Nederland de petitie voor
de “openheid over goudvoorraad” er door te krijgen. Deze petitie heeft nu een bijval van
602 personen. Hoe meer er komen, hoe meer kans op succes!
Ron Paul krijgt ook in Europa meer bekendheid. De Tijd publiceerde het bericht en ook de video van een
discussie van Paul met Ben Bernanke, het hoofd van de FED.
Bernanke kon daarin geen antwoord geven op de vraag van Paul waar de FED al dat geld vandaan haalde
anders dan uit gebakken lucht. Bron en video.
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Wikileaks: Iedereen die downloadt is verdacht
Bedankt Assange, het is nu echt oorlog
Door: Marcel Hulspas - Gepubliceerd: gisteren 23:55
Wikileaks is meer dan de oprichter. Het is een nieuwe macht op aarde, tegen wie hele legers zullen
opstaan.
 Special: Wikileaks
 'Wikileaks komt tien jaar te laat'
 'Hackers nemen wraak'
 Assange komt met video
 Internet verliest Wikileaks-oorlog
 Computers lekken niet, mensen wel
Julian Assange is niet WikiLeaks. Allang niet meer. WikiLeaks is geen eenmansbedrijf, geen website en ook
geen organisatie. Het is iets nieuws, misschien nog het beste te begrijpen als een nieuwe regering, een
nieuwe macht op deze planeet. Een regering die, net als die van Noord-Korea, lak heeft aan diplomatieke
regels en aan dreigementen van de Verenigde Staten. En net zoals Noord-Korea is deze nieuwe digitale
regering onaantastbaar. En haar macht groeit gestaag.
WikiLeaks is uitgegroeid tot een onaantastbaar bolwerk waar alle klokkenluiders op aarde straks
documenten kunnen uploaden, zonder ontmaskerd te kunnen worden. Het bestaat uit honderden hackers
met hetzelfde ideaal: een wereld zonder geheime afspraken, samenzweringen, gelieg en gedraai. Samen
zijn ze onoverwinnelijk.
Geheimhouding
Strijden tegen WikiLeaks is zinloos. Volgens de Amerikaanse mediasocioloog Jeff Jarvis bewijst WikiLeaks
dat de Amerikaanse overheid te veel geheim houdt. Hij pleit voor een ethic of publicness: alles wat de
overheid doet, moet in principe openbaar zijn, in plaats van geheim. Washington denkt daar duidelijk heel
anders over, getuige de aanval op WikiLeaks.
Dat heeft overigens (nog) geen toegang tot de werkelijk gevoelige computersystemen en netwerken, zoals
die van de geheime diensten. Om dat zo te houden, en om het diplomatieke verkeer beter te beschermen,
zullen veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden verscherpt. Ook zal het geheime deel van internet
worden uitgebreid. Ministeries en andere overheidsorganisaties zullen worden afgeschermd van internet, en
van elkaar. Zo zullen er de komende jaren talloze digitale muren verrijzen, bewaakt door ontzagwekkende
legers van beveiligers. De strijd van WikiLeaks tegen de geheimzinnigheid zal ervoor zorgen dat uiteindelijk
álles geheim wordt verklaard. Dat is niet voldoende. De achilleshiel van de beveiliging is niet WikiLeaks of
de computer, maar de ontevreden medewerker die gegevens naar buiten smokkelt. De oorlog tegen
WikiLeaks zal er daarom voor zorgen dat niet alleen internationale datastromen, maar ook alle
overheidspersoneel voortdurend in de gaten worden gehouden. Andere westerse landen zullen dat
voorbeeld volgen, zoniet vrijwillig, dan wel omdat de VS dat opleggen. Iedere keer dat u een digitale muur
passeert, zult u worden gewaarschuwd dat u geschaduwd wordt ‘voor uw eigen veiligheid’. Want de
beveiligers houden iedereen in de gaten die met WikiLeaks sympathiseert, of wel eens documenten
downloadt.
Voordat het zo ver is, zal internet veranderen in een digitaal slagveld. Bij ‘cyberwar’ denken we nu nog aan
een gecoördineerde aanval van hackers, betaald door overheden, om het internet van vijandige staten lam
te leggen. Georgië kreeg ermee te maken in de oorlog met Rusland; Estland en Iran werden op dezelfde
wijze gepest. Dit was kinderspel vergeleken met wat WikiLeaks gaat ontketenen.
Niet alleen de VS, álle landen kunnen door WikiLeaks in hun hemd worden gezet. Ook landen als Rusland
en China, die niet alleen veel meer te verbergen hebben, maar ook veel harder zullen terugslaan. Al het
WikiLeaks-materiaal verwijderen is onmogelijk, maar het moet mogelijk zijn om de verspreiding te vertragen
én alles wat met WikiLeaks te maken heeft zodanig te besmetten dat niemand er nog naar durft te kijken.
Schuilkelders
Dit wordt geen cyberwar tussen staten of tussen regeringen en hackers. Dit wordt een oorlog van hackers
tegen hackers, overal op internet, en zonder spelregels. Regeringshackers zullen WikiLeaks-kopieën
aanvallen en servers en pc’s doorzoeken en met virussen infecteren.
Op hun beurt zullen de WikiLeaks-hackers op zoek gaan naar digitale schuilplaatsen, waar ze documenten
kunnen onderbrengen, onherkenbaar versleuteld, klaar voor verzending. Het liefst op servers of pc’s van
nietsvermoedende gebruikers. Iedereen is straks verdacht. Iedereen die WikiLeaks steunt, die documenten
bekijkt of zelfs maar een verdachte server gebruikt, zal in de gaten worden gehouden en worden
gewaarschuwd dat hij de digitale grenzen overschrijdt. WikiLeaks strijdt voor openheid, voor de totale
vrijheid – het ideaal waarmee internet ooit ten doop werd gehouden. Maar internet is allang niet meer van de
hackers. Daarvoor is het veel te groot en te belangrijk geworden. Regeringen maken er de dienst uit. Nu nog
maar beperkt; straks is hun greep totaal.
http://www.depers.nl/buitenland/530002/Het-is-nu-echt-oorlog.html
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Nieuwe bouwstop deal mislukt; Palestijnen willen nu erkenning via VN
Brazilië, Argentinië en Uruguay besluiten om nu al Palestina te erkennen
Abbas' jarenlange tactiek van tijdrekken, afwijzen, weer gaan praten, nieuwe
eisen stellen en weer weglopen lijkt zijn vruchten af te werpen nu grote landen
éénzijdig Palestina beginnen te erkennen.
De gesprekken tussen de VS en Israël over een nieuwe, tijdelijke bouwstop in
Judea en Samaria zijn definitief mislukt nadat bleek dat president Obama niet bereid was om Israël op
enkele belangrijke punten -zoals een garantie om na afloop van de tijdelijke bouwstop niet opnieuw een
verlenging te eisen- tegemoet te komen (1). De Palestijnen reageerden woedend en dreigen nu buiten Israël
om erkenning voor hun eigen staat te vragen aan de VN (2). Drie Zuid Amerikaanse landen, te weten
Brazilië, Argentinië en Uruguay, zijn reeds tot erkenning overgegaan of staan op het punt dit te doen (3).
Secretaris-generaal van het uitvoerende comité van de PLO (de Palestijnse Bevrijdings Organisatie)
verklaarde vandaag dat het Amerika niet gelukt is de vredesbesprekingen met Israël nieuw leven in te
blazen en dat de Palestijnen zich nu zullen wenden tot 'het bredere raamwerk van de internationale
gemeenschap', daarmee verwijzend naar de eerdere Palestijnse dreigementen om aan de VN éénzijdige
erkenning voor hun eigen staat binnen de grenzen van de periode 1949-1967 te vragen. In dat gebied
bevinden zich een aantal historische Joodse steden, de Tempelberg, het graf van de Aartsvaders en het graf
van Rachel, de drie meest heilige Joodse plaatsen. De 500.000 Joden die in het gebied wonen moeten van
de Palestijnen tot op de laatste man, vrouw en kind verdwijnen.
We schreven al veel vaker dat het de Palestijnse tactiek is om de onderhandelingen zoveel mogelijk te
rekken, uit te stellen en om allerlei redenen te doen mislukken, omdat de Palestijnen erop rekenen dat ze
uiteindelijk toch wel erkenning zullen krijgen voor hun eigen staat via de VN, onafhankelijk van de Israël. Op
deze wijze zullen ze geen enkele concessie hoeven doen, hoeven ze terreur niet af te zweren en kunnen ze
dus hun hoofddoel, namelijk het complete verdwijnen van Israël, in stand houden. Dat deze tactiek begint te
werken blijkt uit het feit dat Brazilië, Argentinië en Uruguay inmiddels besloten hebben om nu al 'Palestina'
binnen de grenzen van voor 1967 te erkennen. De Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Hector
Timerman gaf met zijn verklaring precies weer waar de Palestijnen al jaren op uit zijn, namelijk dat Argentinië
'buitengewoon gefrustreerd' is dat de vredesakkoorden van Madrid (1991) en Oslo (1993) nog steeds niet
hebben geleid tot vrede. 'De tijd is gekomen om Palestina te erkennen als een vrije en onafhankelijke staat,'
aldus Timerman. Enkele dagen eerder had de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva per brief aan
de Palestijnse Authoriteit (PA) laten weten dat zijn land Palestina erkent en dat hij hoopt dat beide landen,
Israël en Palestina, in vrede met elkaar zullen samenleven.
De PA-minister van Buitenlandse Zaken Riad Malki was in zijn nopjes met de erkenning en sprak de
verwachting uit dat Bolivia en Ecuador binnenkort zullen volgen. De officiële erkenning door Uruguay volgt in
2011. Zowel Israël als de VS zeiden de eenzijdige stappen te 'betreuren'. Vooral de Amerikaanse afwijzing
van de erkenning door Brazilië en Argentinië stuitte op Palestijns onbegrip. Inmiddels probeert de VS om de
vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen via indirecte gesprekken weer op gang te helpen.
Officials van beide partijen zullen hiertoe in de komende dagen in Washington hun opwachting maken (4).
Het lijkt er dus sterk op dat het Palestijnse doel -erkenning van hun eigen staat zonder een overeenkomst
met Israël te hoeven sluiten- in 2011 bereikt zal worden. Dat betekent ook dat Oost Jeruzalem automatisch
de Palestijnse hoofdstad wordt en dat de Palestijnen met internationale erkenning op zak eenvoudig kunnen
overgaan tot geweld om de Joden uit 'hun' gebied te verdrijven. Dat met name Jeruzalem dan zeer
waarschijnlijk de oorzaak zal worden van een gewelddadig conflict waar mogelijk de hele regio en misschien
zelfs de hele wereld bij betrokken zal worden lijkt inmiddels onvermijdelijk.
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Ynet News ; (3) Arutz 7 ; (4) Jerusalem Post

NL Energie lekt privégegevens 63.000 klanten
Gisteren,16:35 door Redactie
De Nederlandse Energie Maatschappij heeft de inloggegevens van 63.000 gelekt, zo ontdekte een
anonieme bron, die Tweakers.net tipte. De privacygevoelige en onversleutelde gegevens waren via een
open directory toegankelijk. Daarin stonden meerdere xls-bestanden met gebruikersnamen, wachtwoorden
en e-mailadressen in platte tekst. Met de gegevens zou een aanvaller kunnen inloggen op de Mijn Energiebeheerpagina waar diverse persoonlijke gegevens opvraagbaar zijn, waaronder het energieverbruik,
openstaande rekeningen en adresgegevens van een NL Energie-klant.
Tweakers.net vermoedt dat de bestanden als back-up werden gebruikt. Met name het lekken van de
wachtwoorden kan een groot probleem zijn, omdat veel consumenten op meerdere websites hetzelfde
wachtwoord gebruiken. Inmiddels is de open directory verwijderd en betreurt de energieleverancier het
incident.
Security.nl
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WikiLeaks (7): NAVO houdt toch rekening met Russische aanval Oost Europa
Meer onthullingen: Syrië leverde inderdaad ballistische raketten aan Hezbollah - 'Wikileaks oorzaak van
uitblijven overeenkomst VS - Israël'
Is het Kremlin werkelijk veranderd? Bij militaire parades in Rusland worden nog
gewoon de oude Sovjet vlaggen en symbolen gebruikt.
Terwijl naar de buitenwereld al jaren wordt beweerd dat de Russen geen bedreiging
meer vormen hebben de Verenigde Staten en de NAVO een geheim plan opgesteld
om de Oost Europese landen te verdedigen tegen een aanval van Rusland. Dat blijkt
uit een nieuwe serie WikiLeaks documenten.
Vooral in de Oost Europese NAVO landen zoals Polen en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen,
die tientallen jaren lang moesten zuchten onder het ijzeren Sovjet juk, heerst nog altijd een diep geworteld
wantrouwen tegen de autoritaire machthebbers in Moskou. Veel Oost Europeanen zijn ervan overtuigd dat
het Kremlin nog steeds de rest van Europa wil veroveren. De recente plaatsing van Russische tactische
kernwapens bij de grenzen van de Oost Europese NAVO landen gooide daarbij alleen maar meer olie op het
vuur.
In een van de geheime documenten staat dat de Amerikaanse admiraal James Stavridis, de top
commandant van de geallieerden in Europa, in januari heeft voorgesteld om via een 'stille procedure' het
bestaande verdedigingsplan van Polen -genaamd 'Eagle Guardian'- uit te breiden tot Estland, Letland en
Litouwen. Uit een ander gelekt document blijkt dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary
Clinton in januari 2010 inderdaad een vertrouwelijk document heeft getekend waarin de NAVO lidstaten
besluiten om een bestaand noodplan om Polen en de Baltische staten tegen Rusland te verdedigen uit te
breiden.
De negen NAVO-divisies die hierbij betrokken zijn bestaan uit Amerikaanse, Britse, Duitse en Poolse
troepen. In de documenten staat tevens te lezen dat het besluit niet gepubliceerd mag worden, om zo geen
onnodige spanning in de relatie tussen de NAVO en Rusland te creëren.
Volgens analisten blijkt uit andere documenten dat de Poolse regering gefrustreerd raakte over de
aarzelende houding van Washington bij het plaatsen van Patriot afweerraketten in Polen. Onder president
Bush was dit namelijk een absolute vereiste om Poolse instemming met het raketafweerschild te verkrijgen.
In plaats van volledige operationele systemen met voltallig personeel ontving Polen echter alleen een aantal
lanceerinstallaties zónder raketten en met slechts een symbolisch aantal Amerikaanse soldaten. Een hoge
Poolse official zou de Amerikanen hebben gezegd dat zijn land niets minder dan volwaardige raketten wil
hebben en niet slechts een paar 'plantenpotten'. (1)
Levering raketten Syrië aan Hezbollah bevestigd
Volgens WikiLeaks was Minister Clinton eveneens nauw betrokken bij 'geheime' ontwikkelingen in het
Midden Oosten. Wat de Israëlische inlichtingendiensten al jaren beweren blijkt inderdaad waar te zijn,
namelijk dat Syrië ondanks voortdurende ontkenningen wel degelijk op Noord Koreaanse technologie
gebaseerde ballistische Scud-D raketten en ook andere wapens levert aan de islamitische terreurgroep
Hezbollah in Libanon, die gezworen heeft om Israël te vernietigen.
De VS diende hierover een geheime klacht in bij de Syrische regering, kort nadat president Assad de
levering van raketten en wapens aan Hezbollah nog openlijk ontkend had. Ook werd Syrië gewaarschuwd,
dat Hezbollah als een integraal onderdeel van de eigen veiligheid ziet, niet als 'politieman van Israël' op te
treden. Verder zou bekend zijn dat Hezbollah inderdaad wacht op het juiste moment om een nieuw conflict
met Israël te beginnen. De Israëlische inlichtingendiensten blijken het op meer terreinen bij het juiste eind te
hebben gehad. Zo heeft Noord Korea inderdaad rakettechnologie aan Iran en Syrië geleverd en steunt het
land via Chinese banken zowel Hamas als Hezbollah. De VS maakt zich tevens zorgen over Syrische
wapentransacties in Saudi Arabië, Jordanië en Qatar. (2)
'Wikileaks oorzaak uitblijven overeenkomst VS-Israël'
De Israëlische minister van Defensie Barak heeft vandaag verklaard dat de consternatie die WikiLeaks heeft
veroorzaakt de reden is waarom de VS nog steeds geen schriftelijke bevestiging heeft gegeven van de
beloofde toezeggingen in ruil voor een nieuwe, 3 maanden durende bouwstop op de Westelijke
Jordaanoever. Volgens Barak ligt het goedkeuringsproces in de VS zelfs geheel stil. Behalve WikiLeaks zijn
de Amerikanen ook druk bezig met de sterk opgelopen spanning rond Noord Korea (3). Gisteren plaatsten
we in WikiLeaks deel 6 al informatie dat het Palestijnse probleem helemaal niet zo hoog op de Amerikaanse
agenda staat als de media wil doen geloven. Tevens zou de VS er ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse
vraagstuk geen coherent beleid op nahouden. WikiLeaks-oprichter Julian Assange werd vandaag door de
Britse politie gearresteerd, officeel vanwege 'zedendelicten' die begaan zouden zijn in Zweden. In de
Tweede Kamer zal een spoeddebat over de kwestie worden gehouden omdat sommigen vrezen dat
Assange mogelijk door Zweden aan de VS zal worden uitgeleverd. (4)
Xander
(1) Joy Online / Ghana News ; (2) Jerusalem Post ; (3) Jerusalem Post ; (4) NU.nl
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WikiLeaks' wapenfeiten
In krap vier jaar tijd publiceerde WikiLeaks meer geheime onderzoeken en documenten dan de gezamenlijke
wereldpers in 50 jaar daarvoor. En hoewel ook de belastingaangiftes van Wesley Snipes (die inmiddels in
een cel zit wegens belastingontduiking) vermakelijk leesvoer waren, maakte WikiLeaks tot op heden maar
een paar échte klappers.
Augustus 2007: onderzoek corruptie Kenia
Al in 2002 onderzocht consultancyfirma Kroll de financiële wanpraktijken van de Keniaanse president Daniel
Arap Moi en zijn familie. Het rapport bleef onder de pet, tot de adembenemende beschrijving van de
miljardenzwendel via een netwerk nepbedrijven, corrupte officials en een eigen bank in België in 2007 op
WikiLeaks terecht kwam.
December 2007: Guantanamo Bay Operating Procedures
In de werkvoorschriften voor het personeel van Camp Delta, de Amerikaanse terroristengevangenis op
Guantanamo Bay, staat onder meer dat gevangenen mogen worden onttrokken aan controle door het Rode
Kruis en dat de gevangenen met goed gedrag speciale beoningen kunnen verdienen, zoals een extra rol wcpapier.
September 2008: E-mails Sarah ‘Barracuda’ Palin
Op zich bevatten de onderschepte e-mails van de beoogde Amerikaanse vice-president weinig schokkends,
wel werd zo aangetoond dat Palin haar privémailadres voor officiële staatszaken gebruikte en zo handig de
American Public Records Law (zeg maar onze WOB-wet) wist te omzeilen.
November 2008: Ledenlijst British National Party
Vergeleken bij de rechts-extremistische BNP is de PVV kinderspel, en veel leden houden hun lidmaatschap
dan ook liever geheim. Pech dus voor onder meer een flink aantal doktoren, professoren en hoge militairen
dat WikiLeaks de namen en adressen van 13.500 leden op straat gooide.
Oktober 2009: Intern verslag Trafigura
Naar buiten toe hield deze Engelse verwerker van chemisch afval lange tijd vol dat ze op geen enkele
manier verantwoordelijk was voor de gifdump in Ivoorkust, waardoor 16 mensen overleden en tienduizend
anderen ziek werden. Uit dit interne rapport bleek haarscherp dat het bedrijf wel degelijk ernstig nalatig was
geweest.
November 2009: E-mails klimaatonderzoekers
Uit meer dan duizend gehackte e-mails kan worden opgemaakt dat Engelse universitaire wetenschappers
en hun internationale collega's rekentrucs gebruiken om de opwarming van de aarde te overdrijven.
Climategate is geboren en de critici die WikiLeaks eerder afserveerden als linkse actiegroep moeten hun
woorden opeten.
April 2010: Apache-video Irak
De brute realiteit van de Irak-oorlog komt keihard binnen bij iedereen die op deze video ziet hoe vijftien
onbewapende mensen, waaronder twee Reuter-journalisten, zonder pardon, berouw of verdere
consequenties aan gruzelementen worden geschoten door het 30 mm-kanon van een Amerikaanse Apachehelikopter.
Juli 2010: Afgaans oorlogslogboek
Duizenden documenten getuigen van de moord op honderden Afgaanse burgers door coalitietroepen en het
bestaan van Task Force 373, een unit die is gespecialiseerd in het vermoorden van Taliban-leiders. Maar
ook van de doortrapte wijze waarop het naburige Pakistan aan de ene kant enorme Amerikaanse financiële
steun ontvangt om die aan de andere kant weer te besteden aan sponsoring van de Taliban.
Oktober 2010: Iraaks oorlogslogboek
Duizenden interne documenten maken duidelijk dat het Amerikaanse leger in Irak betrokken was bij ernstige
oorlogsmisdaden. Volgens het Amerikaanse leger heeft vooral WikiLeaks echter bloed aan de handen. De
Iraakse premier Nuri al-Maliki, die in de rapporten in verband wordt gebracht met doodseskaders, spreekt
van 'een aanval door politieke tegenstanders'.
December 2010: Cablegate
http://www.bright.nl/37-whois-wikileaksorg
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"Israël heeft Assange afgekocht" : gelekte documenten bevatten belastend materiaal over aanvallen
op Libanon en Gaza
8 december 2010
Net als vele mensen die nog opletten hebben wij bij Zonnewind ons afgevraagd waarom de laatste
hoeveelheid door Wikileaks onthulde documenten helemaal geen onthullingen bevatten die schadelijk zijn
voor Israël.
Elk ander land stond de afgelopen dagen schijnbaar met het schaamrood op de kaken vanwege de
diplomatieke correspondentie en de weinig vleiende manier waarop ministers en ambassadeurs,
ambtenaren en minister-presidenten zich uitlieten over collega's van andere landen. Het was nu niet
werkelijk informatie die ons de geschiedenisboeken zal doen herschrijven, zoals Julian Assange voor het
publiceren van de lekken voorspelde; er stond tenslotte nauwelijks iets nieuws in. Maar amusant was het
wel.
En verontrustend. Niet zozeer vanwege de documenten en onthullingen op zich, maar wel de vaststelling dat
het bij Wikileaks niet werkelijk om een klokkenluidersorganisatie lijkt te gaan, maar om een goed geplande,
enkele jaren voorbereidde actie van één of meerdere geheime diensten. De CIA? De Mossad? De CIA en de
Mossad? Helemaal duidelijk wordt zoiets maar zelden natuurlijk. Het zijn per slot van rekening geheime
diensten, niet waar?
Maar de informatie die we kregen en die we niet kregen, de manier waarop de gelekte documenten de lezer
steeds weer een bepaalde richting opduwden (Iran aanvallen! Noord-Korea aanvallen! China!!) en nogmaals - het ontbreken van schadelijke info over de grootste schurkenstaat van het westelijk halfrond,
maakten al snel duidelijk dat de nieuwswaarde van de Wiki-lekken dicht in de buurt van het nulpunt kwam.
De interesse van het grote publiek ebde - ondanks grote artikelen in alle grote kranten, reportages op alle
radio- en TV-zenders - kort na de eerste publicaties al weer weg. En wederom bleek dat het allemaal een
georkestreerde campagne is, gebruikt door de powers that be om 1: de aandacht af te leiden van de
economische crisis, de schandalige besparingsmaatregelen van de ultrarechtse regering en de
voorbereidingen op een aanval op Noord-Korea, 2: een machtsgreep op het vrije internet voor te bereiden,
en 3: hun propaganda via een kanaal met meer geloofwaardigheid aan de man te brengen. Als de mensen
jou niet meer geloven moet je je kop houden en iemand anders - die precies hetzelfde zegt en nog wel
geloofwaardig is - het woord laten voeren.
Oh ja, en er vindt momenteel ook nog een milieuconferentie plaats om te bepalen hoeveel we moeten
dokken voor het sprookje van de opwarming van de Aarde. Geen mens heeft er aandacht voor en dus
schrikken we ons straks een hoedje als we de rekening krijgen.
Maar goed, de aandacht ebde al snel weg en daarom kwam er de klopjacht op Assange vanwege de
vermeende verkrachting, het verhaal met de bankrekeningen, de servers die die werden platgelegd, zelfs de
moeder van Assange (een actrice) werd in de strijd gegooid en vervolgens de arrestatie.
Maar nog steeds niets over Israël.
Waarom niet?.
Wel, de reden is simpel, en dezelfde waarom Amerikaanse volksvertegenwoordigers het land nu al zestig
jaar de hand boven het hoofd houden en alle gruwelijke Israëlische misdrijven met de mantel der liefde
bedekken: geld.
Volgens een Syrische onderzoeksjournalist heeft Assange van Israëlische tussenpersonen een flinke som
geld gehad voor de belofte geen documenten over Israël te publiceren. Het nieuws werd bevestigd door een
voormalig medewerker van Wikileaks. Assange gewoon vermoorden - zoals Israël meestal met lastige
tegenstanders afrekent - was er deze keer niet bij, want daarmee hielden ze de publicatie niet tegen. Maar
geld speelt voor de Israëliërs, met de geldpersen van de familie Rotschild in de kelder - geen enkele rol, en
dus kon Assange vragen wat hij wilde.
Israël betaalde, Assange deed wat er van hem gevraagd werd en kon na bewezen diensten in de kerkers
van de Kroon verdwijnen om waarschijnlijk nooit meer boven water te komen.
Volgens de Syrische journalist had Assange eerder dit jaar een ontmoeting met de Israëliërs in Genève om
de overeenkomst af te sluiten. De Australische klokkenluider - die niet gelooft dat 11 september ook een job
van de Mossad en de CIA was - zou te veel documenten in handen hebben over de Israëlische aanval op
Libanon in 2006 en op Gaza in 2009. Assange zou de documenten tegen betaling uit de gedumpte batch
hebben verwijderd en misschien zelfs hebben vernietigd.
In de gelekte documenten zit er in ieder geval geen een uit een periode van 33 dagen rond september 2006,
de periode van de aanval op Libanon. Zelfs voor deze laatste publicatie van documenten wist Benjamin
Netanyahu tijdens een persconferentie te weten dat er geen documenten over Israël zouden worden gelekt.
In een interview met Time Magazine prees Assange Netanyahu als voorvechter van openheid en
transparantie.
Een Libanese krant heeft voor de publicatie geprobeerd documenten over een bijeenkomst van
Amerikaanse, Israëlische en Libanese diplomaten en militairen in handen te krijgen. Assange zou de notulen
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van die 'oorlogsraad', vlak voor de strijd tegen Hizbollah losbarstte, in zijn bezit hebben gehad. De
documenten die de Libanese krant uiteindelijk kreeg dateerden allemaal van 2008 en later.
Nu, na zijn arrestatie, wacht de wereld in spanning op de openbaring van Assange's verzekeringspolis,
zijnde de sleutel voor een partij onthullingen die hij reeds heeft gepubliceerd, maar die alleen met die sleutel
toegankelijk zouden zijn. Die onthullingen zouden zeer explosief zijn en door Assange worden gebruikt om
ervoor te zorgen dat de autoriteiten hem ongemoeid laten, want anders...
Hopelijk laat hij zich deze keer niet zo gemakkelijk omkopen.
http://www.zonnewind.be/internet/wikileaks-afgkocht-door-israel.shtml

Waar gaat het naartoe met die schijnbaar gespeelde boosheid over de onthullingen van Wikileaks?
Ordo Ab Chao
6 december 2010 - Door Zen Gardner
Hoewel 11 september voor mensen die opletten en wakker genoeg waren om te zien dat het bij het instorten
van de World Trade Center-torens ging om een opzettelijke demolition, om goed geplaatste misinformatie en
een daaruit voortkomend 'Pearl Harbor-effect', trapten de meeste mensen erin. In de VS gaan de mensen
letterlijk gebukt onder de extreme veiligheidsmaatregelen op de vliegvelden en het steeds extremer
wordende fascisme van overheden over heel de wereld. Het is verbijsterend, '1984' in het echt. Het leger, de
politie en zelfs privélegertjes voeren oorlog tegen het vage concept van terrorisme, tegen een
onverslaanbare vijand in een strijd die men tot in het oneindige kan rekken en op elke gewenste plek kan
voeren.
En wat is tot nu toe het resultaat geweest van die strijd? Een enorme toename van de angst en de terreur;
allemaal om de enorme economische, sociale en politieke repressie die we in de afgelopen tien jaar hebben
zien ontstaan te rechtvaardigen.
Wat brengt het Wikileaks-debacle?
U raadt het goed: het laatste bastion van vrijheid - van informatie en van de vrije meningsuiting - het vrije
internet, is het volgende slachtoffer in deze onduidelijke en oneerlijke strijd met gesloten vizier. Want als
informatie de nieuwe vijand is, moeten we dit gevaarlijke medium en alles wat ermee te maken heeft grondig
controleren - alles om de burger te beschermen.
Oh, het internet zal niet verdwijnen, net zoals vliegtuigen niet zijn verdwenen. Maar je zult op de 'witte' lijst
moeten staan, gescreend en gestempeld, doorgelicht en mishandeld moeten worden om 'op het net' te
mogen. En als je niks te verbergen hebt...
Bedankt Julian. Goed gedaan...
Maar waarom denken we dit?
Ziehier een aantal waarschuwingssignalen:
#1. Wikileaks krijgt veel te veel aandacht van de gevestigde media (kranten, tijdschriften, radio, TV) over
heel de wereld om werkelijk een onafhankelijke en bedreigende bron van informatie te zijn. De gevestigde
media worden strak geleid door de poppenspelers van de heersende klasse. Iets wat echt bedreigend is zal
het grote publiek nooit via hun kanalen (Reuters, Bloomberg, NYT, Spiegel, ANP, VRT, DPA, etc.) bereiken.
En waar zijn al die andere klokkenluiders? Waarom wilden de gevestigde media geen aandacht geven aan
de Climategate-emails? Wel, die waren "op onrechtmatige wijze verkregen," zo concludeerde de NYT en dus
kon er geen aandacht aan besteed worden. Dat gegeven zou al voldoende moeten zijn om WL volledig te
diskwalificeren.
#2. De zogenaamde Don Quichotte van de vrije informatievoorziening is een fanatiek bestrijder van de '9/11
truth'-beweging en zegt dat het hele onderwerp niets anders is dan een bliksemafleider voor de echt
belangrijke onderwerpen. Nog niet genoeg?
#3. De duistere, achtergrond van Wikileaks en Assange: de website van WikiLeaks verscheen voor het eerst
op het net in december 2006. Deze zou opgericht te zijn "door Chinese dissidenten, journalisten,
wiskundigen en techneuten van nieuwe bedrijfjes in de VS, Taiwan, Europa, Australië en Zuid-Afrika". De
makers van WikiLeaks hebben zich nooit formeel bekendgemaakt. Sinds januari 2007 wordt de organisatie
officieel vertegenwoordigd door Julian Assange en twee, soms drie 'anderen'. Assange beschrijft zichzelf als
een lid van de Adviesraad van WikiLeaks.
Daarnaast werd Assange als 20-jarige gearresteerd voor het hacken van enkele belangrijke
computersystemen, maar daarvoor - in tegenstelling tot vrijwel alle andere hackers van zijn niveau - nooit
gestraft. Hij verdween een jaar of tien uit beeld, en ineens was hij daar, met Wikileaks.
#4. De woede en de haat die over heel de wereld door politici en media wordt opgeklopt gaan zover dat
Assange nu op gelijke voet wordt gezet met Osama Bin Laden: "Social Media Leaks Categorize Julian
Assange As the Osama Bin Laden Of The Internet". De oprichter van WikiLeaks is daarbij niet alleen
gezocht door de Amerikaanse autoriteiten. Ook beruchte hackers proberen in te breken op de sites en de
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mirrors van Wikileaks, terwijl men via het blokkeren van die websites probeert de toegang tot de onthullingen
te bemoeilijken - lukt niet natuurlijk.
Hoewel het nog niet met zoveel woorden is gezegd, wordt Assange al een beetje gezien als publieksvijand
nummer 1, en begint hij de plaats in te nemen van Bin Laden. Het is van 11 september geleden dat iemand
zo'n naam voor zichzelf heeft weten te creëren voor wat velen als staatsgevaarlijke activiteiten beschouwen.
Er zijn natuurlijk enkele overeenkomsten tussen Bin Laden en Assange. Net als Bin Laden heeft Assange
geen vaste woon of verblijfplaats, geen hoofdkwartier, omgeeft hij zich met slechts enkele vertrouwelingen
en is hij steeds op de loop.
Terwijl zijn gezicht dagelijks op de voorpagina's van de tijdschriften en kranten staat -, een beetje zoals de
'wanted'-affiches in het Wilde Westen - is er weinig bekend van zijn dagdagelijks activiteiten. Maar net als in
het geval van Bin Laden is het onwaarschijnlijk dat hij met zijn zichtbaarheid - hij geeft zelfs interviews - uit
handen weet te blijven van de grootste en duurste inlichtingendiensten van deze planeet, en het zelfs voor
elkaar krijgt het vliegtuig te nemen. Dat is nog eens wat anders dan de vage videoboodschappen die de
Israëliërs steeds weer van Bin Laden weten boven tafel te krijgen!
Inmiddels horen we al enkele jaren over het bestaan van Wikileaks en zijn we gewend geraakt aan de idee
dat er een organisatie bestaat die met enige regelmaat spectaculaire onthullingen naar buiten weet te
brengen, en aan de gedachte van het "destructieve informatieterrorisme". Met Bin Laden ging het op
dezelfde maner. Ook hij werd voorzichtig 'gebracht' en in de jaren voor 11 september al onopvallend in
verband gebracht met de aanslagen in Jemen en Nairobi. Zijn merknaam was gelanceerd in het collectieve
geheugen en daarna was het maar een koud kunstje om de wereld - zonder een spatje bewijs - ervan te
overtuigen dat hij verantwoordelijk was voor de aanslagen in New York.
"Maar ze zouden hun eigen mensen toch niet aanvallen zoals de Wiki-lekken doen?
Kan het misschien zijn dat al die aantijgingen en 'schadelijke' correspondentie niets anders zijn dan een
rookgordijn om het werkelijke doel aan het zicht te onttrekken? Dat heeft negen jaar geleden namelijk wel
bijzonder goed gewerkt. Het Pentagon viel zelfs zijn eigen hoofdkwartier aan!
Het Wikileaks-verhaal heeft alle kenmerken van de Hegeliaanse dialectiek: creëer een probleem, lok een
reactie uit en kom dan op de proppen met de vantevoren reeds bedachte oplossing. De geënsceneerde
aanslagen van 11 september rechtvaardigden een eindeloze en doelloze oorlog tegen het terrorisme en een
wereldwijde inperking van de burgerlijke vrijheden uit naam van de veiligheid, inclusief de afschuwelijke
Amerikaanse Patriot Act, die al geschreven was ver voor 11 september - ze zochten alleen nog naar een
aanleiding om de wet in te voeren.
Op een zelfde manier zal deze aanval via het internationale internet en tegen diplomatieke netwerken over
heel de wereld, middels het wereldkundig maken van staatsgeheimen van een groot aantal landen, een
enorme hulp zijn bij het invoeren van tal van maatregelen in de naam van de 'veiligheid' - waarschijnlijk
wederom geleid door de fascistische regeringen in de VS en Israël, in nauwe en synchrone samenwerking
met de EU, Canada en Australië.
Het Amerikaanse Department of Homeland Security heeft in ieder geval al een begin gemaakt met het
confisqueren van webdomeinen. Alles wat ze nu nog nodig hebben is 'het juiste incident' om het internet
helemaal onder controle te brengen.
Is 'internetterrorisme' misschien dat incident?
Ze krijgen momenteel in de gevestigde media in ieder geval geen genoeg van die term. Het is tenslotte een
strijd tegen het terrorisme, en "als je niet voor ons bent, ben je tegen ons", niet waar? Het is de ultieme
onmogelijke keuze, net als alle andere kul die ze loslaten op de menselijke samenleving.
Voor iedereen met een wakkere geest, voor iedereen die heeft opgelet is het wederom een zeer frustrerende
en angstaanjagende oefening. We weten wat ze van plan zijn. We weten wat ze gaan doen. Ze gaan het
internet reduceren tot een gecontroleerd, aan banden gelegd medium, zoals ze het met de kranten, de
tijdschriften, boeken, radio, tv, films en de wetenschap hebben gedaan. Alleen zij die meegaan in het door
de heersende klasse geaccepteerd paradigma, alleen zij die het elitair discours ondersteunen, alleen zij die
corrupt en gechanteerd zijn krijgen toegang tot de 'server side' van het internet.
De alternatieve media zullen binnen afzienbare tijd door de Patriot Act 2.0, door een uitbreiding of beperking
van de wet op de vrije nieuwsgaring gelimiteerd worden tot onbereikbare, trage domeinen in de duistere
krochten van het internet, vergeven van ziekte en virussen, geteisterd door besmettelijke complotters - de
nieuwe melaatsen - met informatie aan 56K, zonder enige geloofwaardigheid want ontkend, genegeerd of
ronduit gesaboteerd door Wikileaks of de meest modieuze tegenhanger van die vrijheidsdiarree van de
geheime diensten.
“Ordo Ab Chao”
De chaos is er al. Aan ons om de pervers rijke misdadigers die deze planeet dreigen in handen te nemen
ervan af te houden hun eigen zieke orde te vestigen.
Aan ons om onze eigen orde te scheppen in deze ongekend snelle tijden.
***
Dit artikel verscheen op 4 december op Before It’s News
Vertaling uit het Engels en toevoegingen door Willem Huntelaar
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Stakers met militair geweld gedwongen weer aan het werk te gaan. Dictatuur is dichtbij in Spanje
6 december 2010 - Door Robert Stevens
De beslissing van de Spaanse regering om het leger in te zetten tegen een staking van luchtverkeersleiders
en de stakers met geweld te dwingen weer aan het werk te gaan is een waarschuwing voor arbeiders overal
in het Westen.
De regering van premier José Luis Zapatero, van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) heeft
verregaande rechten gegeven aan het Spaanse leger met het uitroepen van de 'staat van paraatheid' en het
annuleren van een groot aantal burgerrechten. De maatregel onderstreept nog maar eens het rechtse
karakter van deze pseudo-linkse 'socialistische' regering. Het is een trend die overal in Europa al een kleine
twintig jaar zichtbaar is en waarbij de partijen die van oudsher werden geacht de arbeidersklasse te
vertegenwoordigen zijn gekaapt door de vertegenwoordigers van het kapitaal en het bedrijfsleven. Deze
'linkse' partijen zijn vastberaden de wens van de financiële aristocratie erdoor te drukken, hetgeen nu in
Spanje heeft geresulteerd in het nemen van maatregelen die het land sinds het einde van het fascistische
regime van generaal Franco in 1975 niet meer heeft gezien.
De stank van de politiestaat hangt weer over Spanje. De 2.200 luchtverkeersleiders werden vrijdag en
zaterdag met vuurwapens gedwongen weer aan het werk te gaan. Gewapende soldaten staan nu op wacht
in verkeerstorens terwijl de verkeersleiders het luchtverkeer proberen in goede banen te leiden, om direct
gearresteerd te worden wanneer ze het werk nog eens neerleggen.
In een poging deze angstaanjagende maatregelen te rechtvaardigen zei vice-premier Alfredo Pérez
Rubalcaba dat "de arbeiders probeerden het land te gijzelen voor losgeld" door vast te houden aan hun
"onacceptabele privileges”.
Hij voegde eraan toe dat "het onmiddellijke gevolg is dat de luchtverkeersleiders nu het bevel hebben
gekregen terug aan het werk te gaan en voor de krijgsraad gebracht kunnen worden als ze dat weigeren."
De 'staat van paraatheid' zal 15 dagen duren".
De opmerkingen van Rubalcaba zetten de werkelijkheid volledig op zijn kop. Het zijn namelijk niet de
luchtverkeersleiders die het land hebben gegijzeld en vasthouden aan hun privileges; het is de heersende
klasse, voor wie Rubalcaba het woord voert, die dat doet. Dezelfde rigoureuze methodes die nu gebruikt
worden om de verkeersleiders te dwingen weer aan het werk te gaan zullen worden gebruikt tegen alle
arbeiders indien ze het wagen zich te verzetten tegen loonsverlagingen en andere stringente
besparingsmaatregelen. Op woensdag, een paar dagen voordat de staat van paraatheid werd afgekondigd,
kondigde Spanje een nieuwe ronde besparingen af.
Zolang de staat van paraatheid duurt zullen de luchtverkeersleiders ingeschaald staan als 'militair personeel'.
Een nieuwe staking betekent zo een overtreding van artikel 102 van het Militair Wetboek van Strafrecht, met
een maximale gevangenisstraf van twee jaar.
De PSOE-regering ging over tot de draconische maatregel na het massaal ziek melden van de
luchtverkeersleiders op vrijdag. Het gevolg van de actie van de verkeersleiders was dat het vliegverkeer in
heel Europa ernstig verstoord werd. De verkeersleiders hadden besloten tot het voeren van actie nadat de
'socialistische' regering hun arbeidsvoorwaarden serieus had verslechterd en hen langere werkdagen had
opgelegd.
De 'socialistische' regering besloot op dezelfde dag ook AENA, het staatsbedrijf dat de luchthavens beheert,
te privatiseren.
Een luchtverkeersleider op de luchthaven Barajas bij Madrid sprak via de telefoon even met de Engelse
krant The Sunday Telegraph. Hij zei onder andere, met een fluisterende, bibberende stem, dat het voor hem
moeilijk was vrijuit te spreken: "Er staan hier gewapende politie-agenten. Als we niet aan het werk gaan,
zullen we worden gearresteerd."
De openbaar aanklager in Madrid heeft juridische onderzoeken gestart naar alle luchtverkeersleiders om te
zien of ze "misdrijven hebben begaan tegen het luchtverkeer". Volgens de openbaar aanklager kunnen
sommige luchtverkeersleiders worden veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. AENA zal disciplinaire
maatregelen nemen tegen 442 luchtverkeersleiders, bijna een kwart van het totale aantal.
Bij de actie van de verkeersleiders blijkt nog maar eens het verraderlijke karakter van de huidige Europese
vakbondsleiders, die deze keer de Spaanse luchtverkeersleiders een mes in de rug staken. Eerst
veroordeelden ze de stakingsactie van de luchtverkeersleiders als "niet officieel en spontaan" om vervolgens
de staat van paraatheid te accepteren zonder ook maar het minste protest.
De Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), die 97% van de luchtverkeersleiders vertegenwoordigt,
heeft zelfs geen verklaring over de mobilisatie van het leger tegen haar leden op haar website gezet. De
twee belangrijkste vakbonden in het land, de UGT (Algemene Arbeiders Bond) en de CCOO (Arbeiders),
hebben eveneens op geen enkele manier op de maatregel gereageerd.
Terwijl de arbeiders onder bedreiging van vuurwapens werden gedwongen aan het werk te gaan, riep
Camilo Cela, voorzitter van de USCA, zaterdag op om "kalm te blijven" en zei hij "een beroep te doen op het
professionalisme dat we tijdens al die maanden van aanvallen door het bedrijf aan de dag hebben gelegd".
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De Izquierda Unida (Verenigd Links), de belangrijkste pseudo-linkse vakbond in Spanje, onder de hoede van
de Communistische Partij, ondersteunt de bond van de luchtverkeersleiders om geen enkel verzet aan te
tekenen tegen de aanval van de regering. In een verklaring uit naam van de Izquierda Unida zei José
Antonio García Rubio zaterdag: "De Izquierda Unida is het nooit eens geweest met de eisen van de
luchtverkeersleiders en met de manier waarop ze die stellen."
De militaire intimidatie is de laatste in een lange rij van toenemend repressieve maatregelen van de
regeringen in een zinkend Europa om het verzet van de burger tegen de moordende loonsverlagingen,
vernietiging van de werkgelegenheid en kortingen in de sociale voorzieningen de kop in te drukken. In hun
pogingen om stakingen en protesten te breken, gooien de politieke partijen - of ze nu links of rechts zijn - alle
traditionele democratische waarden overboord.
In Griekenland werd eerder dit jaar een staking van vrachtwagenchauffeurs beëindigd door het leger, en kort
erna werd oproerpolitie ingezet tegen staking van ambtenaren van het Griekse Ministerie van Cultuur en
tegen arbeiders van een olieraffinaderij in Frankrijk. In Groot-Brittannië werd grof geweld gebruikt tegen
studenten en in Duitsland traden de huurlingen van het establishment hard op tegen vreedzame
demonstranten.
Deze overheden doen niet anders dan de bevelen van de banken uitvoeren; banken die steeds
meedogenlozer worden in hun handelen.
De gebeurtenissen in Spanje en in andere Europese landen zijn een gevolg van de schandalige
maatregelen die in heel het Westen worden genomen en die vooral de laagste, armste klassen in de
samenleving treffen. Het zijn deze laagste, armste klassen die moeten opdraaien voor het frauderen, het
gokken en het falen van de banken. En omdat de maatregelen onverdedigbaar zijn en niet in te voeren op
basis van democratische regelgeving, moeten de machthebbers nu al hun toevlucht nemen tot het gebruik
van grof geweld tegen hun eigen burgers.
Het is daarom dat de belangrijkste taak van de arbeiders in Spanje, in Europa en in heel de wereld ligt in het
vormen van een onafhankelijke politieke beweging; een beweging die echte oppositie voert tegen de
heersende klasse van bankiers en hun handlangers in de politiek, en tegen de corrupte, verraderlijke
kopstukken van de vakbonden. Het is alleen op die manier dat werkende, belastingbetalende mensen zich
zullen kunnen verzetten tegen het internationale offensief dat de financiële aristocratie tegen hen heeft
ingezet.
De strijd tegen dictatoriale maatregelen en voor democratische rechten is geen nationale kwestie. Het
vereist de solidariteit van werkende mensen overal om een tegenoffensief tegen de financiële elite in te
zetten. Een dergelijke strijd is gericht op het ten val brengen van het huidige politieke establishment dat voor
de juiste prijs bereid is gebleken deze aanvallen tegen de werkende mensen uit te voeren; een politiek
establishment dat zo snel mogelijk dient te worden vervangen door een werkelijk democratische regering
van werkende mensen, die zich wil inzetten voor een sociaal beleid dat het algemeen belang dient en niet
alleen dat van de financiële en politieke elite.
***
Dit artikel verscheen eerder op de World Socialist Web Site.
Vertaling© uit het Engels door Willem Huntelaar

Nederlands internet niet in gevaar door WikiLeaks
Gisteren,17:09 door Redactie
De openbaarmaking door WikiLeaks waar in Nederland de vitale internetkabels aan land komen, vormt geen
bedreiging voor de beschikbaarheid ervan, aldus de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Volgens het
internetknooppunt bestaat het internet uit vele verschillende netwerken, routes en verbindingen.
"Een eventuele aanval op de genoemde locaties zou daarom geen ernstige impact hebben op Internetnetwerken. Het Internet in zijn geheel is in feite een netwerk van vele losse netwerken dat gebaseerd is op
het principe niet op één enkele verbinding te vertrouwen", zo laat de AMS-IX in een reactie weten.
De genoemde kabels die vanuit de Verenigde Staten in Nederland aan land komen, dragen voice-, data- en
Internetcommunicatie. Mocht er een onderbreking aan deze kabels optreden, dan zou het kunnen dat
netwerken met de VS trager werken en dat sommige websites tijdelijk niet beschikbaar zijn.
"Door verbindingen met andere Europese hubs, door de vele mogelijke routes over honderden, zo niet
duizenden kabels, zouden Europese netwerken geen ernstige gevolgen ondervinden en het Amerikaanse
Internetverkeer wordt omgeleid via andere routes", aldus de AMS-IX.
Security.nl
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