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Maandagmorgen briefing (Week 8, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 28-02-2011
Nederland wordt eventjes op de vingers getikt. Eurocommissaris Viviane Reding
is “not amused” over het eventueel Nederland uitzetten van werkloze Polen. Een
proefballonnetje van Henk Kamp in de race om zo “rechts” mogelijk tanden te
laten zien. Sorry Mr Kamp: vrij verkeer van personen binnen de EU. Alsof de
minister dat niet zelf weet. De man op Sociale Zaken wil het mes in het sociale
stelsel zetten en meteen ook het ontslagrecht versoepelen. Nederland moet
flexibeler worden, en minder rigide regels rond ontslag is goed voor de
concurrentiepositie van het land. Zo luidt het verkooppraatje. Waar het werkelijk
om gaat is het kleine, smerige geheimpje van het Verdrag van Lissabon. De regeling voor inzet van arbeid
binnen de Unie en de arbeidsvoorwaarden die gelden. In principe gelden de regels voor loon,
ontslagbescherming, premies van het land waar de arbeidnemer is aangesteld. Laat nu vanaf mei wederom
beperkingen op instroom van arbeiders uit het voormalig oostblok wegvallen, en laat nu toevallig in Duitsland
210.000 werknemers in de metaalsector protesteren tegen korte-termijn-arbeidscontracten en loondumping.
Voorbeeldje: een Daimler gooit tijdens de crisis duizenden mensen op straat en nu worden opeens
duizenden “goedkope” korte-contracten gesloten. Rara. Welkom in de strijd om loon. De 3-Euro jobbers vs
de vast-aangestelden met een contract. In de bouw, in de metaal maar ook gezondheidszorg, administratie
en uiteindelijk iedere denkbare sector van de economie. Loonkosten omlaag, winsten omhoog. Vechten om
een baantje, voor een grijpstuiver.
Toeval of niet, ook aan de overkant van de oceaan wordt geknokt voor arbeidsrechten. In het land waar
Obama als een socialist wordt gezien (Uhmmm...??) en waar het woord “communisme” goed is voor een
“head-shot” protesteren waarrempel duizenden mensen tegen wetgeving om de macht van vakbonden sterk
te beperken. Of beter gezegd: het recht op het zich verenigen om betere loon- en werkcondities af te
dwingen. Bijna onamerikaans. Verdwenen de “Unions” niet samen met Jimmy Hoffa? Klaarblijkelijk niet.
Libië
Dat duurde niet lang. Terwijl het “westen” zich tijdens de Egyptische revolutie nogal opzichtig afzijdig hield,
liggen na dertien dagen opstand tegen het regime van Ghadaffi de eerste resoluties op de VN-tafel en op het
bureau van Obama in Washington. Hoewel slechts mondjesmaat duidelijk wordt hoe de situatie in het land
precies is, en wat er zich afspeelt, worden santies ingesteld, wordt gedreigd met het internationale stafhof en
zelfs een eventuele militaire interventie.
De dagen van Ghadaffi zijn geteld en wat er na hem komt is compleet onduidelijk. Er zijn geruchten over de
opbouw van coalities en gesprekken tussen de verschillende stammen die in Libië de dienst uit maken. Ook
verschijnen “overgelopen” generaals voor de camera’s. De chaos is nog te groot. En Ghadaffi zit nog steeds
ergens verschanst.
Als de val van Ghadaffi slechts nog een kwestie van tijd is, wat is dan het nut en noodzaak van een
wapenembago tegen Libië? Of reisbeperkingen voor de kolonel en zijn getrouwen?
In de Verenigde Staten gaan al stemmen op om de oppositie van wapens te voorzien, terwijl de
zogenaamde “neocons” al hijgend een fullblown interventie voor ogen hebben. De Duitsers willen een no-fly
zone. Die natuurlijk militair moet worden afgedwongen. Toegegeven, Libië is natuurlijk een “snackje”. Het ligt
dicht bij Europa met een behoorlijke gas- en olie-industrie. Balkanisatie, het uitspelen van de etnische
minderheden van het land, is vrij eenvoudig. De roep om “internationale hulp” in een bloedige burgeroorlog
een logisch gevolg. Anders dan bij Egypte waar de belangen zich beperken tot het Suez-kanaal en Israël,
gaat het in Libië wel direct om grondstoffen en het “westen” lijkt met de sancties een eerst “hedge” op te
bouwen voor het geval de bodemschatten van Libië in de verkeerd handen vallen (Ghandaffi heeft de
industrie overigens voor investeringen vrijgegeven, zoals hij ook de beproefde IMF/Wereldbank concepten
op zijn land losliet na weer in genade van de internationale gemeenschap te zijn gevallen). Het
Shakepeariaanse drama dat zich op dit moment in Libië afspeeld is nog niet ten einde.
Irak
Politiebarricades, arrestaties, monddoodmaken van de media. Ook in Irak wordt geprotesteerd tegen het
regime, de corruptie en de ondragelijke omstandigeheden waaronder de bevolking moet leven. Met 19
doden en een totale “crack-down” van het politieapparaat tegen de oppositie toont Irak treffend de schrijnend
hypocriete houding van het westen. Irak: de eigen gecreeerde politiestaat.
Tunesië
Het hoofd van de “democratische overgangsregering” van Tunesië, de man wiens hand gretig werd geschud
door verschillende Europese ministers van Buitenlandse Zaken, is nu opgestapt onder druk van de
voortdurende protesten.
Oman
Volgende in de rij: protesten in Oman.
Jemen
Protesten gaan verder in Jemen. President dreigt met geweld.
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Egypte
De protesten in Egypte gaan verder inclusief confrontatie met veilgheidsdiensten en politie. Het leger zegt:
sorry.
Bahrain
Meer gelijkheid en het hoofd van de premier. De eisen van demonstranten in Bahgrain.
Iran
In Iran wordt de oppositie weer eens vastgezet.
China
Gooit ook maar de beuk erin tegen mogelijke protesten.
Ierland
Stemt haar bankhoeren weg en wil waarschijnlijk weer onderhandelen over de bailout (ga gewoon failliet!
Doe het!).
Afghanistan
Eindelijk het mogelijke verklaring van het opmerkelijke gedrag van Jolanda Sap en Alexander Pechthold. Het
Amerikaanse leger zet psy-op eenheden in om politici te beïnvloeden omtrend de Afghanistanoorlog.
Israëlische gepaniek
Twee stokoude Iraanse oorlogsbodem varen door het Suez-kanaal, waarmee Iran meteen de veranderende
verhoudingen in het Midden Oosten wil aantonen, Israël schreeuwt moord-en-brand (Nathanyahu: meer geld
uitgeven voor leger). De schepen zijn nu in Syrië. Syrië wordt nu kapot ge-facebookt.
Rusland
Gaat de komende jaren 650 miljard aan militaire goodies uitgeven. Slechts een keer een jaarbudget van de
Amerikanen (oorlogen niet meegeteld).
Pijplijnistan
De Nabucco-pijplijn, het pijplijnproject van het Kaspische Zeegebied naar Europa, gaat meer geld kosten. De
Russen, de reden waarom de pijplijn wordt gebouwd, kunnen alles veel goedkoper en sneller leveren.
WTF?
Hey, waarom niet een beperkte nucleaire oorlog om “global warming” tegen te gaan?
Tot slot: zonder banken zijn wereld, samenleving en leven gewoon niet te betalen.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_8_2011/rss
Alarm: schade zonnestorm geraamd op 1500 miljard
De zon wordt de komende twee jaar steeds actiever en dat zal
niet zonder gevolgen blijven, zo stelt een groep wetenschappers.
We moeten ons voorbereiden op storingen in mobiel
telefoonverkeer, stroomuitval, navigatiekastjes die het af laten weten en forse problemen voor het
luchtverkeer. Z24.nl - foto: epa
De zon was de afgelopen jaren bijzonder kalm, maar zal binnenkort fors meer activiteit laten zien.
Amerikaanse, Britse en Zweedse wetenschappers, dezer dagen bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst van
The American Association for the Advancement of Science in Washington, waarschuwen voor de gevolgen
van heftig ruimteweer, bericht zakenkrant The Financial Times.
Die gevolgen zijn groot. "Onze technologie is veel gevoeliger dan tien jaar geleden", stelt Jane Lubchenco,
de baas van het Amerikaans Oceanografisch en Weerkundig instituut, in de krant. Het laatste hoogtepunt
wat betreft zonnestormen was in 2000.
Elektronenbombardement
Zonnestormen, die gepaard gaan met plasma-uitbarstingen aan de oppervlakte van de zon, zorgen voor een
elektronenstorm richting de aarde. Het elektronenbombardement verstoort het communicatieverkeer tussen
satellieten en de aarde, en kan zelfs leiden tot permanente schade aan de satellieten.
Zonnestormen veroorzaken ook storingen in het communicatieverkeer tussen vliegtuigen en kunnen zelfs
leiden tot stroomstoringen, omdat ze het elektriciteitsnetwerk kunnen beschadigen, aldus de
wetenschappers. De totale schade zou op kunnen lopen tot 2.000 miljard dollar, omgerekend 1.459 miljard
euro. De zon kent normaal een cyclus van 11 jaar waarin de activiteit van de zon toe- en afneemt. Op dit
moment zou de zon alweer heel actief moeten zijn, maar dat is nog niet het geval. Wetenschappers
verwachten nu dat het hoogtepunt van de zonne-activiteit in 2013 zal zijn.
Lees ook:
Aardschokken: deze economische hotspots lopen gevaar
Bevende hotspots
'Hittegolf kost Rusland 11 miljard euro'
Gps dreigt gammel te worden
http://nieuws.nl.msn.com/economie/alarm-schade-zonnestorm-geraamd-op-1500-miljard
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Amerikaanse oorlogsbodems sluiten Iraanse marineschepen in
Archieffoto van het nucleaire vliegdekschip USS Enterprise met
begeleidende schepen in de Rode Zee.
De vele vertragingen en onzekerheid over de doortocht van twee
Iraanse marineschepen door het Suez kanaal in Egypte is het gevolg
van een patstelling die is ontstaan met diverse grote Amerikaanse
oorlogsbodems, die de doortocht van het Iraanse flotilje lijken te
blokkeren. Op zondag meldde de Iraanse staatstelevisie nog vol trots
dat de marineschepen het Suez kanaal waren gepasseerd en de
Middellandse Zee hadden bereikt. Nu blijken de schepen echter bij de zuidelijke ingang geconfronteerd te
zijn met een sterk Amerikaans eskader dat bestaat uit het vliegdekschip USS Enterprise, de geleide wapen
kruiser USS Leyte Gulf en het snelle bevoorradingsschip USNS Arctic. Een stuk verderop in het kanaal, in
het Grote Bittere Meer bij Ismalia, ligt nog een vliegdekschip, de USS Kearsarge. Daarnaast werden de
vliegdekschepen USS George Washington en USS Carl Vinson naar de Golf van Aden (bij Jemen) gestuurd.
Het vliegdekschip USS Abraham Lincoln voer ondertussen vanuit Bahrein, de thuishaven van de
Amerikaanse Vijfde Vloot in het Midden Oosten, richting de Iraanse kust.
De Iraanse schepen zien zich nu ingesloten en weten niet wat er zal gebeuren als ze besluiten hun toch
voort te zetten en ze voor het eerst in ruim 30 jaar tijd het Suez kanaal proberen op te varen. De
Amerikaanse vlootacties lijken een waarschuwing te zijn aan het adres van Iran om zich niet te bemoeien
met de protesten, demonstraties en revoluties die gaande zijn in diverse Arabische landen. De boodschap
van de regering Obama aan Teheran is dat Amerika niet zal toestaan dat Iran gebruik maakt van deze chaos
om ook maar ergens zijn invloed te vergroten.
Al op 16 februari verklaarde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat
'als de (Iraanse) schepen door het kanaal varen wij zullen bepalen waarom dat eigenlijk zo is. Het gaat niet
zozeer om de schepen, maar wat ze aan boord hebben, wat hun bestemming is, wat hun lading is en voor
wie dit bestemd is.' Volgens militaire bronnen zou het Iraanse schip Kharg lange-afstandsraketten voor de
islamitische terreurgroepering Hezbollah in Libanon vervoeren. Onder de huidige VN-sancties tegen Iran is
het toegestaan dat de Amerikaanse schepen een inspectie van de Iraanse schepen eisen.
De verwarrende berichtgeving uit zowel Caïro als Teheran over het wel of niet passeren van de Iraanse
schepen door het Suez kanaal wijst mogelijk op de onzekerheid die in Teheran heerst of de missie nog wel
doorgezet moet worden. De doortocht is hoe dan ook uitgesteld tot morgenavond. Volgt er een nieuw uitstel,
een confrontatie met de Amerikaanse marine, of kiezen de Iraanse schepen eieren voor hun geld en keren
ze op hun schreden terug? (1)
Xander - (1) DEBKA

Opgepast! Nieuw Trojaans paard haalt zonder wachtwoord geld van uw rekening
Een nieuw en gevaarlijk Trojaans Paard genaamd OddJob maakt het
criminelen uit Oost Europa mogelijk geld van uw bankrekening te
halen zonder dat ze daarbij in het bezit zijn van uw wachtwoord,
gebruikersnaam, PIN of TAN code. Het Trojaanse paard is in onder
andere Brazilië en Groot Brittannië opgedoken en dus zal het slechts
een kwestie van tijd zijn voordat ook wij ermee geconfronteerd
worden.
In Denemarken, Polen en de VS is het nieuwe Windows-Trojaanse
paard inmiddels grotendeels bekend, maar in Nederland hebben we er nog nauwelijks iets over gehoord.
Mogelijk is het programma hier net als in Duitsland nog niet actief omdat het zich nog in de
ontwikkelingsfase bevindt. Toch zullen de Oost Europese criminelen zich ongetwijfeld ook op ons land gaan
richten. OddJob sluipt als een ongeziene passagier mee als u online gaat bankieren en registreert de
gegevens waarmee banken hun klanten identificeren. Daar merkt u als klant helemaal niets van. U weet niet
dat de criminelen alles kunnen zien wat u bij het online bankieren op uw scherm doet en ziet. Erger nog: als
u uitlogt, dan houdt OddJob zonder dat u het merkt de verbinding open, zodat de criminelen geld van uw
rekening kunnen overschrijven.
Tot nu toe is er geen bescherming tegen OddJob ontwikkeld. Ook laat het Trojaanse paard geen sporen
achter. Met andere woorden: het lijkt erop dat de oost Europese criminelen de perfekte digitale misdaad
hebben uitgevonden die zelfs de vakmensen voor raadsels stelt. Eén ding is zeker: u bent als
nietsvermoedende klant de grote verliezer als u door OddJob wordt getroffen.
Xander - (1) KOPP Online
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Nation of Islam reden waarom Obama niet aandringt op vertrek Gadaffi
Zowel Obama als Gadaffi hebben banden met deze persoon: Louis
Farrakhan, de leider van de Nation of Islam, die letterlijk een antiAmerikaanse alliantie sloot met de Libische leider.
Veel internationale commentatoren vragen zich af waarom de
Amerikaanse president Obama zo snel was het vertrek van de
Egyptische president Mubarak -al ruim 30 jaar een trouwe
bondgenoot van de VS- te eisen, maar dit, ondanks het feit dat hij al
honderden burgers liet afslachten, nog altijd niet gedaan heeft met de
Libische leider Muammar Gadaffi, die al tientallen jaren juist een antiAmerikaanse houding aanneemt. De reden is dat Gadaffi zowel
banden met de racistische dominee Jeremiah Wright -23 jaar lang Obama's spirituele adviseur- als met de
Nation of Islam en diens controversiële leider Louis Farrakhan heeft, waar ook Obama connecties mee
heeft. Officials van het Witte Huis hebben Gadaffi tot nu toe enkel opgeroepen het geweld tegen burgers te
stoppen, maar sloten tegelijkertijd unilaterale actie tegen Libië uit. Ondertussen neemt vanuit het Congres de
druk op Obama toe om een harder standpunt in te nemen; de voorzitters van de comités Buitenlandse
Zaken van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden roepen op om de economische sancties tegen
Libië, die in 2004 werden opgeheven, opnieuw in te stellen.
Obama heeft echter meerdere nauwe banden met activisten die op hun beurt banden hebben gehad met
Gadaffi. Zo ging Obama's predikant Jeremiah Wright samen met Louis Farrakhan in 1984 bij Gadaffi op
bezoek. Tijdens de presidentscampagne van 2008 merkte Wright zelfs op dat dit bezoek Obama mogelijk in
de problemen zou kunnen brengen. 'Als (Obama's) vijanden erachter komen dat ik in 1984 naar Tripoli ben
gegaan om samen met Farrakhan Gadaffi te bezoeken, zal veel Joodse steun sneller opdrogen als een
sneeuwbal in de hel.'
Anti-Amerikaanse alliantie Gadaffi en Farrakhan
Farrakhan, een goede vriend en collega van Wright, werd gefinancierd door Gadaffi, onder andere door
middel van een rentevrije lening van $ 5 miljoen in 1985. Later in dat jaar sprak Gadaffi via de satelliet
Farrakhans 'Saviours Day' conferentie in Chicago toe en bood hij volgens berichten wapens aan Farrakhan
aan zodat 'een zwart leger in de VS het witte Amerika kan vernietigen'.
In oktober 1995 feliciteerde Gadaffi Farrakhan met het succes van zijn 'miljoen mannen mars'. De Libische
leider zou Farrakhan hebben verzekerd dat ze samen 'hun krachten zouden bundelen om dit te bereiken.'
Volgens het Libische persbureau JANA kwamen beide heren in 1996 overeen om samen te werken bij het
mobiliseren van de 'onderdrukte zwarten, Arabieren, moslims en rode indianen' met als doel het
Amerikaanse buitenlandse beleid te veranderen. Gadaffi zei dat 'onze confrontatie met Amerika' tot aan het
sluiten van zijn bondgenootschap met de Nation of Islam 'als een gevecht van buitenaf tegen een fort was,'
maar dat de alliantie met Farrakhan hem een 'bres verschafte om in het fort te komen en er tegen in opstand
te komen.' Farrakhan ging nog veel vaker naar Libië. Zo kreeg hij in 1996 de Gadaffi Mensenrechten Prijs (!)
uitgereikt, waar een bedrag van $ 250.000 aan verbonden was. Farrakhan accepteerde de prijs, ondanks de
Amerikaanse sancties tegen Libië.
Marxistische activist persoonlijke vriend van Obama
Zowel Wright als Obama zouden hebben deelgenomen de miljoen mannen mars op Washington, die werd
geleid door Farrakhan en andere prominente zwarte leiders zoals Al Sharpton. Dominee Willie Barrow,
tijdens de presidentscampagne lid van Obama's officiële Faith Outreach Team en Obama's 'superafgevaardigde', is eveneens een goede vriend van Farrakhan en een fervente supporter van de Nation of
Islam. Farrakhan verklaarde in een intervieuw in 2002 dat hij Barrow ontmoet had om de diverse Nation of
Islam platforms te bedenken.
De Marxistische activist Cornel West is een adviseur van Farrakhan en was eveneens adviseur voor
Obama's presidentscampagne. Tevens is West een persoonlijke vriend van de huidige president van de VS.
Gedurende de jaren dat Obama de Trinity United Church van dominee Wright bezocht, waar de
controversiële en volgens velen racistische zwarte bevrijdingstheologie wordt gepredikt, had deze kerk
openlijk banden met Farrakhan en de Nation of Islam. Dominee Wright reikte in 2007 zelfs zijn
'Empowerment Award' uit aan Farrakhan, die tevens meerdere gastpreken verzorgde in deze kerk.
Obama naast Farrakhan op cover magazine
Wright is bij diverse initiatieven van Farrakhan betrokken geweest en noemde hem tijdens een nationale
toespraak, waar diverse Nation of Islam vertegenwoordigers voor uitgenodigd waren, 'één van de
belangrijkste stemmen in de 20e en 21e eeuw'. Obama sierde minstens drie keer de cover van Trumpet
Magazine, dat werd opgericht door dominee Wright. Afgelopen jaar gaf Obama nog een lang en exclusief
aan Trumpet Magazine, waarin Farrakhan regelmatig de loftrompet wordt toegezwaaid. In 2006 waren
Obama en Farrakhan zelfs SAMEN op de cover te zien, naast nog een aantal andere zwarte activisten.
Opvallend genoeg stond Martin Luther King NIET op deze cover (2)(mogelijk vanwege diens openlijke
sympathieën voor de Joden en voor Israël?). Tijdens de presidentscampagne in 2008 kwam er een foto
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boven tafel van Obama's vrouw Michele die samen poseerde met Farrakhan en Obama's adviseur Barrow.
Ook Farrakhans vrouw Khadijah stond op deze foto.
Zwart Racisme
Nog een connectie tussen Obama en supporters van Farakkhan loopt via David Axelrod, Obama's
hoofdstrateeg politiek. Hoewel Axelrod Joods is heeft hij zitting in het financiële comité van St. Sabina, de
katholieke parochie van Chicago die werd geleid door de controversiële voorganger Michael Pfleger, een
uitgesproken supporter van Farrakhan, die de Nation of Islam leider regelmatig te gast had in zijn parochie.
In 2008 onthief de aartsdiocees van Chicago Pfleger tijdelijk van zijn functie bij St. Sabina omdat deze
beweerd had dat Hillary Clinton publiekelijk had gehuild omdat ze
gedacht zou hebben dat ze vanwege haar blanke huidskleur recht
had op de presidentiële nominatie.
Vorige week vrijdag zwichtte Obama voor de overweldigende druk uit
het Amerikaanse Congres om de Palestijnse anti-Israël resolutie in de
VN Veiligheidsraad met een veto te treffen. Zal Obama voor de
tweede keer in een week door de knieën gaan voor druk uit het Huis
van Afgevaardigden en de Senaat, en Gadaffi alsnog harder gaan
aanpakken?
Xander - (1) World Net Daily ; (2) World Net Daily

Honderden Europese en Amerikaanse militaire adviseurs gaan rebellen Libië helpen
Gadaffi waarschuwt Europa voor jihadistische moslimstaat in oosten Libië
Libiërs protesteren tegen het bloedvergieten in hun land.
In Cyrenaica, de afgescheiden provincie in het oosten van Libië, zijn
honderden Amerikaanse, Britse en Franse militaire avsieurs
aangekomen. Sinds het uitbreken van de volksopstanden in het
Midden Oosten in januari met de Jasmijn Revolutie in Tunesië is het
de eerste keer dat Amerika en Europa militair tussenbeide komen. De
adviseurs -waaronder ook leden van inlichtingendiensten- werden
gisteren met oorlogsschepen bij de kuststeden Benghazi en Tobruk
afgezet. De Westerse adviseurs gaan de revolutionaire comités die de
controle hebben verkregen over oostelijk Libië helpen met het
opzetten van een raamwerk voor een regering, zodat de circa twee miljoen inwoners van het gebied gebruik
kunnen (blijven) maken van basisvoorzieningen en goederen aangeleverd kunnen krijgen. Daarnaast
worden de comités omgevormd tot paramilitaire eenheden, zodat ze de uit legerdepots gestolen wapens
kunnen gaan gebruiken om de orde in de straten te herstellen en te vechten tegen de troepen van Muammar
Gadaffi, die zullen proberen om Cyrenaica te heroveren. Ook zullen de adviseurs de komst van meer
buitenlandse troepen -waaronder mogelijk uit Egypte- gaan voorbereiden.
Gadaffi kreeg vandaag een forse tegenslag te verwerken toen veel van zijn luchtmachtcommandanten
besloten om niet langer naar zijn bevelen te luisteren. Hierdoor is de Libische leider één van zijn
belangrijkste peilers in zijn gevecht om aan de macht te blijven kwijtgeraakt en wordt het vrijwel onmogelijk
om de oostelijke helft van Libië, waar zich zowel de helft van de olierijkdommen als de belangrijkste
olieterminals van het land bevinden, te heroveren.
Afgelopen dinsdag brachten vrachtvliegtuigen en helikopters van de 22.000 man sterke Libische luchtmacht
loyale stammilitia vanuit de Sahara naar de straten van Tripoli. Gisteren lanceerde Gadaffi een offensief om
de kustplaatsen rondom Tripoli weer onder controle te krijgen. Bij de stadjes Misrata en Zawiya openden
tanks het vuur op posities van de rebellen. Bij bloedige gevechten wisten de rebellen Gadaffi's troepen uit
Misrata te verdrijven, maar het op 30 kilometer van Tripoli gelegen Zawiya werd door hen heroverd, zij het
ten koste van een groot aantal mensenlevens. Later verklaarden de opstandelingen dat ze Cyrenaica stevig
in handen hebben gekregen, inclusief de belangrijkste olieterminal van Libië in Benghazi. Hoewel het
onduidelijk is of ze de olietransporten vanuit de door Gadaffi gecontroleerde gebieden zullen blokkeren was
de verovering van de terminal voldoende reden om de olieprijs opnieuw de hoogte in te laten schieten.
Gisterenavond kostte een vat ruwe olie in Londen $ 117 en in New York $ 103.
Zowel de NAVO als de VN Veiligheidsraad komen vandaag in aparte spoedzittingen bijeen om te zien of en
hoe het bloedvergieten in Libië een halt toe kan worden geroepen en Gadaffi gestraft kan worden voor zijn
gewelddadige optreden tegen de demonstranten. Gadaffi geeft de schuld van de opstand van zijn volk aan
al-Qaeda en de Moslim Broederschap, en waarschuwde dat de val van Cyrenaica zal leiden tot de vestiging
van een radicale jihadistische moslimstaat vanwaar er aanvallen op Egypte en Europa kunnen worden
gepleegd. (1)
Xander - (1) DEBKA
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Geheim nucleair programma Syrië veel verder gevorderd dan gedacht
Iran in het buitenland op zoek naar meer uranium
In 2007 vernietigde de Israëlische luchtmacht deze in aanbouw zijnde
Syrische kernreactor te al-Kibar.
Volgens het Amerikaanse Instituut voor Wetenschap en Internationale
Veiligheid (ISIS) heeft Syrië naast de in 2007 door Israël vernietigde
in aanbouw zijnde kernreactor nog eens vier nucleaire faciliteiten
gebouwd. Hieruit blijkt dat het geheime nucleaire programma van
Syrië veel verder gevorderd was dan tot nu toe werd gedacht.
Op drie van de vier locaties werd nucleair materiaal opgeslagen; de
vierde installatie te Marj as-Sultan betreft een uranium verrijkings
fabriek, die oorspronkelijk bedoeld was om yellowcake uranium te verrijken in uranium tetrafluoride (UF4)
voor de al-Kibar reactor.
Waar de faciliteit nu voor gebruikt wordt is niet bekend, maar het ISIS vermoedt dat Syrië na de vernietiging
van de al-Kibar reactor de ware aard ervan verborgen houdt. Opnames van commerciële satellieten zouden
dit bewijzen (zie foto hieronder). Ook heeft Syrië inspectie van de Marj a-Sultan locatie door het IAEA
voortdurend geweigerd. De Amerikaanse Wall Street Journal speculeerde naar aanleiding van het rapport
dat er mogelijk meer druk zal komen op Syrië om IAEA-inspecteurs toe te laten.
Satellietfoto's uit 2008 laten zien dat op de locaties in Masyaf, Iskandariyah en Marj As Sultan nieuwe
betonnen fundamenten werden gestort, hoogstwaarschijnlijk met het doel om nucleaire activiteiten
verborgen te houden. IAEA-inspecteurs die in 2008 de vernietigde al-Kibar installatie bezochten vonden
sporen van uranium, waaruit bleek dat de reactor bijna klaar was. De Syrische president Assad weigert
echter inspecteurs op de andere locaties toe te laten en ontkende
recent nog dat zijn land een geheim nucleair programma had of heeft.
(1). Het andere land dat er al jaren een clandestien nucleair
programma op nahoudt is Iran. Inlichtingendiensten hebben informatie
dat het land niet in staat is om dit programma op eigen kracht
draaiende te houden en in het buitenland op zoek is naar uranium. Zo
had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Ali Akbar Salehi
onlangs een ontmoeting met officials van uraniummijnen in Zimbabwe
om 'de onderhandelingen te hervatten... ten bate van het Iraanse
uranium programma.' (2)
Xander - (1) Ynet News ; (2) Jerusalem Post

Zeearenden vallen uit de lucht in Canada
VANCOUVER – Duizenden Amerikaanse zeearenden hebben in Canada moeite om de winter door te
komen. Door voedselgebrek zijn sommige vogels zo uitgeput dat ze spontaan uit de lucht vallen of obstakels
niet meer weten te ontwijken tijdens het vliegen.
© ThinkStock
Dat meldde de Canadese krant Globe and Mail donderdag.
Volgens natuurbeschermers in het westen van Canada vallen de enorme
vogels soms zomaar uit de boom. Dierenartsen die de vogels vangen, hoeven
daar geen moeite voor te doen: ”Je loopt er naartoe en pakt ze op”, aldus
dierenarts Maj Birch.
In de herfst trekken normaliter veel zalmen naar Canada om daar eitjes te
leggen. De adelaars eten hun buikje dan meestal vol, zodat ze de winter door
kunnen komen. Afgelopen jaar was er echter veel minder zalm dan anders,
wat heeft geleid tot een ware hongersnood onder de vogels.
De zeearenden wijken nu uit naar steden en vuilnisbelten. Volgens Robin
Campbell van een lokale dierenopvang werden op een dag maar liefst
dertienhonderd Amerikaanse zeearenden aangetroffen op een vuilnisbelt.
”Mensen dumpen daar vergiftigde dieren en die worden door de adelaars opgegeten. De dieren zijn al sterk
vermagerd, maar een groot deel raakt ook vergiftigd”, aldus Campbell.
De Amerikaanse zeearend is een grote, bruine vogel met een witte kop en gele snavel. De vogel kan tot wel
een meter groot en zeven kilo zwaar worden. Volwassen dieren hebben een spanwijdte van 2,5 meter.
De Amerikaanse zeearend staat afgebeeld op het zegel van de president van de Verenigde Staten.
© ANP
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Wetenschapper overheid VS luidt noodklok over nieuwe ziekteverwekker in gengewassen
Schimmel maakt 20% melkkoeien onvruchtbaar; 45% spontane abortussen bij rundvee - 'Amerikaanse
graanexport en binnenlandse voedselvoorziening in gevaar'
Een voor het Amerikaanse ministerie van Landbouw werkzame
gezaghebbende wetenschapper heeft minister Tom Vilsack een
'noodwaarschuwing' gestuurd vanwege een nieuwe ziekteverwekker
die is ontdekt in genetisch gemanipuleerd graan en sojabonen.
Wetenschappers hebben ontdekt dat deze van het beruchte concern
Monsanto afkomstige genetisch gemanipuleerde zaden wel eens de
oorzaak zouden kunnen zijn van de hoge onvruchtbaarheid en
spontane abortussen bij de Amerikaanse veestapel. De gevolgen voor
zowel de Amerikaanse graanproductie- en export als de binnenlandse
voedselvoorziening zouden rampzalig kunnen zijn.
De brandbrief, afkomstig van Don Huber, professor emeritus aan de Purdue Universiteit, lijkt nog voordat
minister van Landbouw Vilsack aankondigde dat hij akkoord ging met het ongelimiteerde commerciële
toepassen van genetisch gemanipuleerd alfalfa (gebruikt voor veevoer) geschreven. Huber hoopte juist dat
hij de minister ervan kon overtuigen een moratorium af te kondigen op het gebruik van Monsanto's Roundup
Ready gewassen, omdat de nieuwe ziekteverwekker hier in hoge concentraties in voorkomt.
Het ontdekte pathogeen heeft unieke eigenschappen en lijkt een 'micro schimmel' te zijn, de eerste in zijn
soort. Tevens lijkt deze nieuwe schimmel verband te houden met ernstige plantenziekten zoals het 'sudden
death' syndroom bij sojabonen en de Goss-verwelkingsziekte (bacterie) bij graan. De gevolgen voor het vee
zijn ronduit alarmerend. Huber refereert aan recente berichten van 20% onvruchtbaarheid bij melkkoeien en
maar liefst 45% spontane abortussen bij rundvee. Het feit dat zowel planten als dieren door de schimmel
worden getroffen is uiterst zeldzaam.
Sceptici van genetisch gemodificeerde zaden en gewassen waarschuwen al jaren voor onvoorziene
bijeffecten. Als Huber en andere wetenschappers gelijk krijgen dan zouden hun ergste nachtmerries wel
eens uit kunnen komen. 'Al meer dan 50 jaar bestudeer ik plantenziekten. Wat we nu zien is een
onvoorstelbare toename van planten- en dierenziekten en -aandoeningen. Deze ziekteverwekker zou er aan
toe kunnen bijdragen dit probleem te begrijpen en op te lossen. Er moet met alle middelen onmiddellijk
aandacht aan worden besteed om een algehele ineenstorting van onze landbouw infrastructuur te
voorkomen.'
Huber, APS-(Landbouw Productie Systeem) coördinator voor het National Plant Disease Recovery System
van het ministerie van Landbouw, waarschuwt voor dramatische gevolgen als er niet heel snel wordt
ingegrepen. 'Dit is zeer gevoelige informatie die zou kunnen leiden tot de ineenstorting van de Amerikaanse
soja- en graan exportmarkten en tot een aanzienlijke verstoring van de binnenlandse voedselvoorziening.'
Xander - (1) Institute of Science in Society

Opgepast! Nieuw Trojaans paard haalt zonder wachtwoord geld van uw rekening
Een nieuw en gevaarlijk Trojaans Paard genaamd OddJob maakt het
criminelen uit Oost Europa mogelijk geld van uw bankrekening te
halen zonder dat ze daarbij in het bezit zijn van uw wachtwoord,
gebruikersnaam, PIN of TAN code. Het Trojaanse paard is in onder
andere Brazilië en Groot Brittannië opgedoken en dus zal het slechts
een kwestie van tijd zijn voordat ook wij ermee geconfronteerd
worden. In Denemarken, Polen en de VS is het nieuwe WindowsTrojaanse paard inmiddels grotendeels bekend, maar in Nederland
hebben we er nog nauwelijks iets over gehoord. Mogelijk is het programma hier net als in Duitsland nog niet
actief omdat het zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. Toch zullen de Oost Europese criminelen zich
ongetwijfeld ook op ons land gaan richten. OddJob sluipt als een ongeziene passagier mee als u online gaat
bankieren en registreert de gegevens waarmee banken hun klanten identificeren. Daar merkt u als klant
helemaal niets van. U weet niet dat de criminelen alles kunnen zien wat u bij het online bankieren op uw
scherm doet en ziet. Erger nog: als u uitlogt, dan houdt OddJob zonder dat u het merkt de verbinding open,
zodat de criminelen geld van uw rekening kunnen overschrijven.
Tot nu toe is er geen bescherming tegen OddJob ontwikkeld. Ook laat het Trojaanse paard geen sporen
achter. Met andere woorden: het lijkt erop dat de oost Europese criminelen de perfekte digitale misdaad
hebben uitgevonden die zelfs de vakmensen voor raadsels stelt. Eén ding is zeker: u bent als
nietsvermoedende klant de grote verliezer als u door OddJob wordt getroffen.
Xander - (1) KOPP Online
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Nation of Islam reden waarom Obama niet aandringt op vertrek Gadaffi
Zowel Obama als Gadaffi hebben banden met deze persoon: Louis
Farrakhan, de leider van de Nation of Islam, die letterlijk een antiAmerikaanse alliantie sloot met de Libische leider.
Veel internationale commentatoren vragen zich af waarom de
Amerikaanse president Obama zo snel was het vertrek van de
Egyptische president Mubarak -al ruim 30 jaar een trouwe
bondgenoot van de VS- te eisen, maar dit, ondanks het feit dat hij al
honderden burgers liet afslachten, nog altijd niet gedaan heeft met de
Libische leider Muammar Gadaffi, die al tientallen jaren juist een antiAmerikaanse houding aanneemt. De reden is dat Gadaffi zowel
banden met de racistische dominee Jeremiah Wright -23 jaar lang Obama's spirituele adviseur- als met de
Nation of Islam en diens controversiële leider Louis Farrakhan heeft, waar ook Obama connecties mee
heeft.
Officials van het Witte Huis hebben Gadaffi tot nu toe enkel opgeroepen het geweld tegen burgers te
stoppen, maar sloten tegelijkertijd unilaterale actie tegen Libië uit. Ondertussen neemt vanuit het Congres de
druk op Obama toe om een harder standpunt in te nemen; de voorzitters van de comités Buitenlandse
Zaken van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden roepen op om de economische sancties tegen
Libië, die in 2004 werden opgeheven, opnieuw in te stellen.
Obama heeft echter meerdere nauwe banden met activisten die op hun beurt banden hebben gehad met
Gadaffi. Zo ging Obama's predikant Jeremiah Wright samen met Louis Farrakhan in 1984 bij Gadaffi op
bezoek. Tijdens de presidentscampagne van 2008 merkte Wright zelfs op dat dit bezoek Obama mogelijk in
de problemen zou kunnen brengen. 'Als (Obama's) vijanden erachter komen dat ik in 1984 naar Tripoli ben
gegaan om samen met Farrakhan Gadaffi te bezoeken, zal veel Joodse steun sneller opdrogen als een
sneeuwbal in de hel.'
Anti-Amerikaanse alliantie Gadaffi en Farrakhan
Farrakhan, een goede vriend en collega van Wright, werd gefinancierd door Gadaffi, onder andere door
middel van een rentevrije lening van $ 5 miljoen in 1985. Later in dat jaar sprak Gadaffi via de satelliet
Farrakhans 'Saviours Day' conferentie in Chicago toe en bood hij volgens berichten wapens aan Farrakhan
aan zodat 'een zwart leger in de VS het witte Amerika kan vernietigen'.
In oktober 1995 feliciteerde Gadaffi Farrakhan met het succes van zijn 'miljoen mannen mars'. De Libische
leider zou Farrakhan hebben verzekerd dat ze samen 'hun krachten zouden bundelen om dit te bereiken.'
Volgens het Libische persbureau JANA kwamen beide heren in 1996 overeen om samen te werken bij het
mobiliseren van de 'onderdrukte zwarten, Arabieren, moslims en rode indianen' met als doel het
Amerikaanse buitenlandse beleid te veranderen.
Gadaffi zei dat 'onze confrontatie met Amerika' tot aan het sluiten van zijn bondgenootschap met de Nation
of Islam 'als een gevecht van buitenaf tegen een fort was,' maar dat de alliantie met Farrakhan hem een
'bres verschafte om in het fort te komen en er tegen in opstand te komen.' Farrakhan ging nog veel vaker
naar Libië. Zo kreeg hij in 1996 de Gadaffi Mensenrechten Prijs (!) uitgereikt, waar een bedrag van $
250.000 aan verbonden was. Farrakhan accepteerde de prijs, ondanks de Amerikaanse sancties tegen
Libië.
Marxistische activist persoonlijke vriend van Obama
Zowel Wright als Obama zouden hebben deelgenomen de miljoen mannen mars op Washington, die werd
geleid door Farrakhan en andere prominente zwarte leiders zoals Al Sharpton. Dominee Willie Barrow,
tijdens de presidentscampagne lid van Obama's officiële Faith Outreach Team en Obama's 'superafgevaardigde', is eveneens een goede vriend van Farrakhan en een fervente supporter van de Nation of
Islam. Farrakhan verklaarde in een intervieuw in 2002 dat hij Barrow ontmoet had om de diverse Nation of
Islam platforms te bedenken.
De Marxistische activist Cornel West is een adviseur van Farrakhan en was eveneens adviseur voor
Obama's presidentscampagne. Tevens is West een persoonlijke vriend van de huidige president van de VS.
Gedurende de jaren dat Obama de Trinity United Church van dominee Wright bezocht, waar de
controversiële en volgens velen racistische zwarte bevrijdingstheologie wordt gepredikt, had deze kerk
openlijk banden met Farrakhan en de Nation of Islam. Dominee Wright reikte in 2007 zelfs zijn
'Empowerment Award' uit aan Farrakhan, die tevens meerdere gastpreken verzorgde in deze kerk.
Obama naast Farrakhan op cover magazine
Wright is bij diverse initiatieven van Farrakhan betrokken geweest en noemde hem tijdens een nationale
toespraak, waar diverse Nation of Islam vertegenwoordigers voor uitgenodigd waren, 'één van de
belangrijkste stemmen in de 20e en 21e eeuw'. Obama sierde minstens drie keer de cover van Trumpet
Magazine, dat werd opgericht door dominee Wright. Afgelopen jaar gaf Obama nog een lang en exclusief
aan Trumpet Magazine, waarin Farrakhan regelmatig de loftrompet wordt toegezwaaid. In 2006 waren
Obama en Farrakhan zelfs SAMEN op de cover te zien, naast nog een aantal andere zwarte activisten.
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Opvallend genoeg stond Martin Luther King NIET op deze cover (2)(mogelijk vanwege diens openlijke
sympathieën voor de Joden en voor Israël?).
Tijdens de presidentscampagne in 2008 kwam er een foto boven tafel van Obama's vrouw Michele die
samen poseerde met Farrakhan en Obama's adviseur Barrow. Ook Farrakhans vrouw Khadijah stond op
deze foto.
Zwart Racisme
Nog een connectie tussen Obama en supporters van Farakkhan loopt via David Axelrod, Obama's
hoofdstrateeg politiek. Hoewel Axelrod Joods is heeft hij zitting in het financiële comité van St. Sabina, de
katholieke parochie van Chicago die werd geleid door de controversiële voorganger Michael Pfleger, een
uitgesproken supporter van Farrakhan, die de Nation of Islam leider regelmatig te gast had in zijn parochie.
In 2008 onthief de aartsdiocees van Chicago Pfleger tijdelijk van zijn functie bij St. Sabina omdat deze
beweerd had dat Hillary Clinton publiekelijk had gehuild omdat ze gedacht zou hebben dat ze vanwege haar
blanke huidskleur recht had op de presidentiële nominatie.
Vorige week vrijdag zwichtte Obama voor de overweldigende druk uit het Amerikaanse Congres om de
Palestijnse anti-Israël resolutie in de VN Veiligheidsraad met een veto te treffen. Zal Obama voor de tweede
keer in een week door de knieën gaan voor druk uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, en Gadaffi
alsnog harder gaan aanpakken?
Xander - (1) World Net Daily ; (2) World Net Daily

Media houden bankrun Zuid Korea stil
Iets meer dan een week geleden: honderden klanten verdringen
zich bij Zuid Korea's grootste spaarbank om hun geld van hun
rekeningen te halen.
De Westerse media zwijgen in alle talen over een bankrun in Zuid
Korea, die de afgelopen weken zeker acht banken heeft getroffen.
Op maandag sloot de Domin Bank tijdelijk de deuren vanwege de
enorme hoeveelheden geld die de mensen van hun rekeningen
haalden. In de week ervoor waren al zes andere banken gesloten,
waaronder de Busan Savings Bank, qua activa ($ 3,4 biljoen) de
grootste van Zuid Korea (2)(3). In Europa maar ook in China is
men als de dood dat dit nieuws de angst zal voeden dat ook daar de banken wel eens zouden kunnen
omvallen en mensen als gevolg daarvan tijdig hun geld proberen op te nemen.
Het besluit van de Koreaanse Domin Bank kwam als een verrassing, omdat het de eerste keer was dat een
lokale bank zelfstandig besloot om dicht te gaan. Het 'moedige' besluit van Financiële Diensten voorzitter
Kim Seok-dong om $ 17.864 op de rekening van de in problemen gebrachte bank te storten -in de hoop dat
mensen hun vertrouwen zouden behouden- haalde naar het zich laat aanzien niets uit en weerhield de
plaatselijke bevolking er niet van zich te realiseren dat het bankensysteem is gebouwd op een kaartenhuis.
Nadat de Domin Bank door de Financiële Diensten Commissie (FSC) op een lijst was geplaatst met banken
die in de gaten moeten worden gehouden, namen de klanten van de bank sinds vorige week dinsdag $ 28,2
miljoen op, waarvan $ 18,8 miljoen afgelopen maandag. FSC voorzitter Kim Seok-dong was niet blij met het
nieuws en kondigde aan te onderzoeken of 'de sluiting wel legaal' was. Zijn vice-voorzitter Bea Joon-so vond
het in ieder geval 'legaal en moreel verkeerd voor een financieel bedrijf om zoiets te doen.'
Volgens de ethiek van de bankenelite is het klaarblijkelijk 'legaal en moreel verkeerd' om toe te geven dat je
bankroet bent (probeer dat als particulier of bedrijf maar eens als je je schulden niet meer kunt betalen).
Desondanks lukte het de FSC niet om de Domin Bank zover te krijgen om de deuren weer te openen voor
het publiek. Bij de ingangen van de bankfilialen waren briefjes opgehangen met de mededeling dat de
sluiting was bedoeld om de crisis rond de massale geldopnames te verzachten. 'We zullen weer opengaan
nadat we herboren zijn als een gezonde spaarbank door onze kapitaalvoorraad naar 8 procent te vergroten.'
Het is te hopen dat de financiële regulerende instellingen in China, Amerika en Europa het publiek nu
haastig gaan verzekeren dat hier zoiets onmogelijk kan gebeuren, omdat onze banken 'in prima conditie'
verkeren. Een rij van een miljard Chinezen die staan te dringen voor de pinautomaten is namelijk iets
moeilijker te negeren dan de klanten van een paar Zuid Koreaanse banken. In Europa is men er in ieder
geval niet helemaal gerust op; nog maar anderhalve week geleden berichtten we dat een hoog directielid
van de Europese Centrale Bank openlijk zijn vrees uitsprak dat er dit jaar ook in Europa een bankrun zal
komen (4).
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) The China Post ; (3) The Korea Times (4)
15-02: Europese Centrale Bank vreest bankrun in 2011
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Wees voorbereid op een “Globale Katrina”
februari 22, 2011 pineut
Grootste zonnestorm ooit kan schade veroorzaken die maanden kan
duren ! De aarde is overtijd wat een zonnestorm aangaat nu de zon haar
meest actieve periode ingaat.
De wereld is overtijd, een woeste “ruimte storm” die communicatie
satelieten en vliegtuigen uit kan schakelen en die “black outs” kan
veroorzaken zou in de honderden miljoenen aan schade belopen,
zeggen wetenschappers.
Astronomen hebben gewaarschuwd dat de mensheid nu meer
kwetsbaar is dan enig andere tijd in de geschiedenis en dat de aarde
zich moet voorbereiden op een wereldwijde ramp à la Katrina.
Een zware ontlading van de zon zal stralingsgolven en geladen deeltjes
op de Aarde afvuren die de satelietsystemen, die gebruikt worden om
computers te synchroniseren, luchtvaart navigatieapparatuur en
telefoonnetwerken zal beschadigen.
Als de storm krachtig genoeg is kan het zelfs de aandelenmarkten doen
crashen en voor stroomuitval zorgen die weken of maanden kan duren,
vertelden experts de “American Association for the Advancement of
Science”
De kansen hierop worden steeds groter nu de zon haar meest actieve periode van 11/12 jaar ingaat.
De wereld kreeg een klein voorproefje vorige week van de explosieve kracht van de zon toen één van de
krachtigste zonne erupties plaatsvond sinds de laatste vijf jaar die een stortvloed van geladen plasma op de
wereld afvuurde met een snelheid van 15 KM per seconde.
Lees het gehele Engelstalige Artikel op Daily Mail
http://pineut.wordpress.com/2011/02/22/wees-voorbereid-op-een-globale-katrina/

Wereldbank wil goudstandaard weer invoeren
(RTLZ) Leidende economiën in de wereld moeten overwegen een
soort goudstandaard weer in te voeren, dit om valutabewegingen in
goede banen te leiden.
Bretton Woods
Dat zegt president Robert Zoellick van de Wereldbank in de Financial
Times. Volgens hem is een opvolger nodig voor wat hij het Bretton
Woods II systeem noemt.Dit is de huidige situatie van schommelende
wisselkoersen. Dit was de opvolger van het Bretton Woods systeem
uit 1944, waarin sprake was van vaste wisselkoersen.
De dollar en goud
Het Bretton-Woodssysteem bestond er onder andere uit dat de waarde van alle nationale valuta gekoppeld
werd aan die van de dollar, en de dollar op zijn beurt gekoppeld werd aan het goud tegen een vaste pariteit
(35 dollar per ounce). Hiermee werd de dollar dan nu ook officieel de belangrijkste munt ter wereld. Onder
Bretton Woods konden landen hun dollarvoorraden omwisselen in goud. Toen de VS ten tijde van de
Vietnamoorlog dollars ging bijdrukken werd het vertrouwen in de dollar ondermijnd. Veel landen gingen hun
dollars omruilen voor goud, zodat de goudvoorraad van de VS kromp. In 1971 zag president Nixon dit
systeem noodgedwongen loslaten.
Yuan
Volgens Zoellick moet het nieuwe systeem zowel de dollar als de euro, de yen, het pond en de Chinese
yuan omvatten. De Chinezen zouden dan wel de koers van de yuan vrij moeten laten. Het systeem zou ook
goud moeten omvatten, als 'internationaal referentiepunt van marktverwachtingen over infaltie, deflatie en
toekomstige wisselkoersen'.
China
China houdt nu nog zijn yuan vastgeklonken in een bepaalde bandbreedte met de Amerikaanse dollar. De
VS verwijt China dat dit bijdraagt aan de tekorten op de handelsbalans (en dus overschottten voor China).
Op de G20 congres deze week zullen valutakoersen zeer waarschijnlijk weer te sprake komen.
Klik hier om de rest van het artikel te lezen: www.rtl.nl
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Hoe bescherm je jezelf tegen EMP?
By admin, on februari 21st, 2011
Zowel zonnestormen als atoombommen die hoog in de atmosfeer
ontploffen kunnen een EMP opwekken, een elektromagnetische puls
met verwoestende werking op niet-beschermde elektronica. Wat kan
je als particulier doen om je voor te bereiden?
Wat is EMP?
Gewoonlijk bevinden elektronen zich netjes in een baan om de
atoomkern. Soms worden elektronen massaal losgerukt van het
atoom waar ze bijhoren, door een vloed radioactieve straling of golf
kosmische deeltjes bijvoorbeeld. De elektronen nemen de bewegingsenergie van de deeltjes over en
bewegen massaal in dezelfde richting. Samen wekken ze, mede in interactie met het aardmagnetisch veld,
zo een snel veranderend magnetisch veld op, dat weer een sterk elektrisch veld opwekt. Deze effecten
samen heten een elektromagnetische puls, EMP.
Gevolgen van een EMP
Lichamelijk merk je maar weinig van een EMP. De gevolgen voor je elektrische apparatuur zijn veel
vervelender.
Een zware EMP laat weinig heel van on beschermde elektronica. In één klap zijn we dan terug in de
steentijd. Bron: Racek Labs
Door de snel veranderende magnetische velden ontstaan grote inductiespanningen en dus enorme
piekstromen in stroomdraden, die weinig heel laten van gevoelige elektronische onderdelen als transistoren
en computerchips. EMP was al langer bekend bij een klein groepje natuurkundigen, maar werd in 1962 over
de hele wereld bekend na een uit de hand gelopen kernproef. Bij bovengrondse kernproeven boven de Stille
Oceaan veroorzaakte een enkele kernontploffing het doorbranden van straatverlichting en elektronische
apparatuur op Hawaii, vele honderden kilometers verderop. De Sovjets slaagden er met Project K zelfs in
een ondergrondse stroomkabel in Kazachstan zulke hoge piekstromen op te wekken dat een naburige
elektriciteitscentrale in de stad Karaganda in brand vloog. Op hogere breedtes is het magnetisch veld sterker
en het EMP-effect veel groter. Vermoedelijk daarom zijn bovengrondse kernproeven sinds die tijd verboden.
Uiteraard is een wapen om in één klap de vijand totaal mee lam te leggen de droom van iedere generaal.
Geen wonder dus dat beide nucleaire grootmachten sindsdien EMP-wapens hebben vervolmaakt en ook
kleinere versies voor precisie-aanvallen hebben ontwikkeld. Zo kan je met een sterke EMP-puls de autoelektronica van een wegvluchtende auto door laten branden. Een grote vloed gammastraling, afkomstig van
de kernexplosie, ript zoveel elektronen los dat hierdoor een elektrisch veld van miljoenen volt per meter
wordt opgewekt. De gevolgen hiervan zijn verwoestend: vergeet niet dat elektrische en magnetische velden
elkaar beurtelings opwekken. Vaak blijft zoveel restlading achter dat ook dit restje alsnog in staat is ellende
te veroorzaken.
Niet alleen kernexplosies, ook zeer zware zonnestormen hebben een dergelijk vernietigend effect. Als de
zonnestorm van 1859 zich weer herhaalt, hebben we een serieus probleem.
Hoe voorkom je dat een EMP je elektrische apparatuur verwoest?
In principe brengt een kooi van Faraday, dat is een afgesloten en (uiterst belangrijk) geaarde (dat is:
elektrisch met de aarde verbonden) elektrisch geleidende kooi of doos. Kleinere voorwerpen hoeven niet te
worden geaard.Aardingskabels kunnen zelfs werken als antenne.
Metalen zijn zeer goede stroomgeleiders, die alles binnen de kooi beschermen. Dat is helaas niet het gehele
verhaal. Een sterke stroom, zoals door de Kooi van Faraday, wekt op zijn beurt een magnetisch veld op.
Ook binnen de kooi. Dat op zijn beurt wekt weer een elektrisch veld op, waardoor je kostbare chips alsnog
doorbranden. Er is dus dubbele ‘shielding’ nodig. Voor echt zware EMP-aanvallen (de nieuwste EMPwapens) moet zelfs een driedubbele laag aangebracht worden. De geleider mag uiteraard de elektronica niet
raken. De elektronica moet geheel ingekapseld liggen in de geleider, elke opening biedt een plek waar de
EMP-puls kan (en zal) toeslaan. De isolerende laag moet minimaal tweetiende millimeter dik zijn (zwaar
plastic is in principe voldoende).
Een eenvoudiger oplossing: leg je telefoon en andere kleine elektronica in een magnetron: dit is een Kooi
van Faraday.
Bron (onder meer): Future Science
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Het einde van het oude Midden-Oosten
Yochanan Visser - 21 februari 2011
De crisis in het Midden-Oosten breidt zich nog altijd uit, en wordt in Israël
met toenemende spanning gevolgd. Sommige Israëlische commentatoren
merkten vandaag op dat de opstanden tekenen vertonen van een
Islamitische revolutie.
De situatie in Libië is momenteel het ernstigst. Ondanks het grove geweld
dat de veiligheidstroepen gebruiken, lijkt de grip van het Khadaffi-regime op
het land langzaam te verzwakken. Het is moeilijk exact vast te stellen
hoeveel doden er zijn gevallen tot nu toe, maar sommige Twitterberichten vanuit Libië melden een aantal
van vijfhonderd. De laatste berichten maken melding van luchtaanvallen op de demonstranten. Twee
Libische gevechtsvliegtuigen zijn geland in Malta, de piloten deserteerden nadat ze opdracht hadden
gekregen om aanvallen uit te voeren op burgers in Benghazi. Andere ooggetuigen zeggen dat alleen al in
Tripoli vandaag 250 burgers zijn gedood door Khadaffi's troepen. De Israëlische Midden-Oostenexpert Tzvi
Yechezkeli merkte op dat de Libische leider algemeen als een clown werd gezien maar nu zijn "Lockerbie"
gezicht laat zien, zijn ware gezicht dus. Hij voegde er verder aan toe dat de stilte in de VS en Europa in
vergeljiking met de reacties daarop de politiek van Moebarak tijdens de Egyptische opstand, oorverdovend
is.
In Bahrein vond een verandering plaats in de houding van het regime ten opzichte van de demonstranten.
Nadat eerst ook grof geweld was gebruikt tegen de betogers, werd hen later toegestaan terug te keren naar
het centrale plein waar eerder doden vielen. Commentatoren in Israël hadden hier een verklaring voor. Zij
wezen op het feit dat de VS een grote legerbasis hebben in Bahrein die cruciaal is voor de controle over de
Perzische Golf.
De Amerikaanse regering oefende zware druk uit op de leiders in Bahrein, openlijk en achter deschermen.
Dit verklaart waarom de autoriteiten opeens een andere houding aannamen tegenover de demonstranten.
Een andere belangrijke factor in Bahrein is het feit dat de meerderheid van de bevolking sjiitisch is, maar het
regime bestaat uit soennieten. De sjiieten hebben sterke banden met Iran, sommige bronnen rapporteerden
zelfs dat Hizbollah training had gegeven aan leden van de oppositie in Bahrein. Bahrein maakt dus duidelijk
dat de opstanden in het Midden-Oosten nu ook gaan over invloedsferen. Het Westen onder aanvoering van
de VS beseft nu dat de omwentelingen in het Midden-Oosten een verlies aan invloed kunnen betekenen. En
dat is schadelijk voor de Westerse belangen.
Ingrijpende gevolgen
De afgelopen week bleek uit twee ontwikkelingen hoe ingrijpend de situatie in het Midden-Oosten aan het
wijzigen is, en welke gevolgen dat kan hebben voor de positie van Israël en voor het Westen in het
algemeen.
De eerste ontwikkeling vond plaats in Egypte waar afgelopen vrijdag massabijeenkomsten werden
georganiseerd om de omwenteling te vieren.
De belangrijkste bijeenkomst vond plaats op het Tahrirplein in Cairo, waar de uit ballingschap teruggekeerde
belangrijkste soennitische geestelijke leider van deze tijd, Yoesoef Al Qaradawi, een rede hield. Voor een
menigte van meer dan een miljoen mensen sprak hij over de overwinning op Moebarak en de noodzaak om
Egypte te bevrijden van de hypocrieten, wat een aanduiding is voor “ongelovigen”. Voor Qaradawi zijn dat
ook moslims die zichzelf seculier noemen. Ook riep hij het Egyptische leger op om de grenzen met Gaza te
openen en sprak de wens uit dat hij binnenkort vanuit de Al Aksa moskee in Jeruzalem een rede kon
houden. Daarbij doelde hij ongetwijfeld niet op de verdeling van Jeruzalem als gevolg van een akkoord over
de Twee Staten oplossing. De menigte op Tahrir had de boodschap van Qaradawi begrepen en riep en
masse dat miljoenen als martelaren naar Jeruzalem zouden marcheren. Een dag later meldde de Palestijnse
nieuwsorganisatie Ma’an dat Hamas premier Al Qaradawi had uitgenodigdvoor een bezoek aan Gaza.
Qaradawi leefde lange tijd in Qatar nadat hij door Nasser uit Egypte was verbannen.
Zijn talkshow, die via de satelliet in de hele Arabische wereld was tezien, vergrootte zijn ivloed en dat van
het Islamisme.
Op You Tube zijn vele fragmenten van zijn show te zien waarin hij zijn haat voor Israël en Joden openlijk
verkondigt. Ook heeft hij gezegd dat Egypte eerst vrij moet zijn voordat de Sharia ingevoerd kan worden.
De invloed van de Islamisten op de ontwikkelingen in Egypte kwam treffend tot uitdrukking toen de liberale
initiatiefnemer van de opstand, Google-manager Wael Ghonim, werd geweerd van het podium op Tahrir.
De Egyptische bewakers van al Qaradawi voorkwamen op die manier dat hij een toespraak kon houden.
Een ander verontrustend signaal dat Egypte nog een lange weg te gaan heeft naar vrijheid voor al haar
onderdanen, was de uitkomst van het proces tegen de moordenaars van koptische christenen op
Nieuwjaarsdag.
Twee van hen gingen vrijuit en een derde werd wel veroordeeld, maar dan vanwege het doodschieten van
een moslim. Kopten maken zich in toenemende mate zorgen over de richting waarin Egypte zich ontwikkeld.
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Dat leidde tot een protest waarin de Kopten eisten dat de herschreven grondwet zal waarborgen dat het
nieuwe Egypte seculier zal zijn.
In Israël worden de ontwikkelingen in Egypte nauwlettend gevolgd en groeit de ongerustheid over de
toekomst van het Camp David vredesakkoord.
De tweede ontwikkeling die aangaf hoe de verhoudingen zich aan het wijzigen zijn was de wijze waarop de
Palestijnse Autoriteit de VS feitelijk dwong een veto uit te spreken over een Veiligheidsraad resolutie die de
Joodse nederzettingen op de West Bank illegaal verklaarde.
Dit gebeurde nadat Obama persoonlijk, maar tevergeefs probeerde om PA president Mahmoud Abbas te
bewegen de resolutie in te trekken.
De Obama regering is zich bewust geworden van haar eigen positie- en de verzwakte positie van Israël in
het gewijzigde Midden-Oosten. Men doorzag de poging van de PA om via de VN Veiligheidsraad een
nieuwe overwinning op Israel te boeken en haar eigen positie ten opzichte van de Islamisten te verstevigen.
De VS regering die nauwelijks twee jaar geleden de campagne tegen de nederzettingen zelf in gang zette
werd nu gedwongen tot een 180 graden draai in haar eigen beleid. Uit alle ontwikkelingen na de stemming in
de Veiligheidsraad is op te maken dat de PA er nu van overtuigd is dat in het nieuwe Midden-Oosten een
eigen staat zonder een vredesakkoord binnen handbereik is.
Dit leidde vrijwel onmiddellijk tot concrete actie om het conflict met Hamas te beëindigen. Zo werd bekend
dat Hamas niet langer afwijzend staat tegenover een bezoek van een PA vertegenwoordiger aan Gaza.
Ook maakte de PA bekend dat er demonstraties georganiseerd gaan worden tegen het Amerikaanse beleid.
De IDF is nu begonnen met voorbereidingen die moeten anticiperen op het uitbreken van een nieuwe
volksopstand op de West Bank. Duidelijk is in ieder geval dat er op voorlopig geen nieuw vredesproces
mogelijk zal zijn.
Elders in de Arabische wereld
Ondertussen lijken de onlusten zich ook uit te breiden naar Syrië en Marokko.Ook in Jemen gaat het er
steeds meer op lijken dat het regime zich niet zal kunnen handhaven. Uit Koeweit, Irak, Algerije en Jordanië
blijven berichten komen over zich uitbreidende protesten.
Uit Tunesië kwam opnieuw een zeer verontrustend bericht. Het betrof de moord op een katholieke priester
die met een doorgesneden keel werd gevonden.
In Iran werd gisteren opnieuw door de oppositie geprobeerd om de massa’s op de been te brengen. Uit de
spaarzame berichten over het verloop van de betogingen valt op te maken dat het regime in alle steden
waar betogers de straat opgingen een overmacht aan troepen op de been had gebracht die iedere
samenscholing onmogelijk maakte.
De Israëlische Irandeskundige Menashe Amir, die indertijd ook accuraat de val van de Shah voorspelde, is
er echter van overtuigd dat dit het begin van het einde van het regime van Khamenei zal betekenen.
Hij waarschuwde echter voor optimisme over het verloop van de opstand, het zal veel langer duren dan in
Egypte en ook met veel bloedvergieten gepaard gaan.
In Israël wordt nu rekening gehouden met een Hizbollah-aanval om de aandacht af te leiden van de interne
Iraanse onrust.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12869

Verenigde Staten van Europa: de oplossing van de financiële crisis?
By Germen, on februari 22nd, 2011
Amerikaanse waarnemers waarschuwden al: de Europese plannen voor een eigen munt, de euro, konden
alleen worden gerealiseerd als Europa ook in een land zou veranderen. Nadat frauderende Grieken en
andere big spenders de euro op de rand van de afgrond brachten, vinden veel politici dat er centraal toezicht
op de financiën van deelnemende landen in de eurozone moet komen. Met andere woorden: een Verenigde
Staten van Europa…
De overhaaste invoering van de euro
Opeens was hij er: de euro. De voorstanders beloofden dat de euro een einde zou maken aan het eeuwige
omwisselen van franken, kronen en guldens als je de grens overstak (en Europese landen zijn maar klein,
dus je moet al gauw je munt omwisselen). Valutarisico’s waren verleden tijd. Zuidelijke landen met een
voortdurend kelderende munt zouden goedkoop kunnen lenen. Kortom, invoering van de euro zou de handel
sterk stimuleren en veel geld besparen.De voorstanders vonden de voordelen van de euro zo groot, dat ze
niet de moeite namen om referenda te houden in de landen waar de euro werd ingevoerd. Om de euro een
zo groot mogelijke impact te geven, werden veel landen toegelaten waarvan het twijfelachtig was dat ze aan
de strenge monetaire eisen konden voldoen (niet meer dan 3% begrotingstekort, lage staatsschuld en
maximaal 1,5% meer inflatie dan de laagste drie inflatiecijfers). Griekenland huurde de louche Amerikaanse
zakenbank Goldman Sachs in om de slechte cijfers op te poetsen en trad toe, ondanks waarschuwingen
over de ongeloofwaardig gunstige cijfers.
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De kater van 2010
Dit ging een paar jaar goed: sterke EU-landen als Duitsland profiteerden van het verdwijnen van
valutarisico’s en de zwakkere broeders zoals Griekenland profiteerden van de lage rente, waardoor ze veel
geld konden lenen (vooral van banken uit rijke EU-landen) tegen lage rente.
De Verenigde Staten van Europa invoeren is dé oplossing om de euro
te redden, beweren sommigen.
De bomen leken tot in de hemel te groeien. De kater kwam met de
instorting van de financiële sector. Het werd duidelijk dat de Ieren,
Grieken, Portugezen en Spanjaarden op de pof hadden geleefd. De
rentes voor nieuwe leningen schoten omhoog en alleen enorme
reddingsoperaties voorkwamen dat de Griekse schulden waardeloos
werden. Dit bracht een fundamenteel probleem van de euro aan het
licht: deelnemers aan de euro kunnen niet verplicht worden zich aan
afspraken (zoals niet te veel schulden te maken) te houden. Het
logische alternatief (landen als Griekenland failliet laten gaan of de Griekse schulden afwaarderen) vonden
de eurocraten niet netjes (in politiek jargon: ondenkbaar). De inwoners van rijke EU-landen, vooral de
Duitsers met hun traumatische herinneringen aan de hyperinflatie van de Weimarrepubliek, hebben
begrijpelijkerwijs ook geen zin om ongedekte cheques uit te delen aan landen als Griekenland die bewezen
hebben fraude niet te schuwen. Vandaar dat Nederland en Duitsland spijkerharde garanties eisen voor
toekomstige leningen.
De Verenigde Staten van Europa als oplossing?
Griekenland is maar een klein land, maar ook grote landen als Spanje en Italië zitten diep in de schulden.
Het vergt geen buitengewoon visionaire geest om aan te zien komen dat deze landen (en kleinere als België
en Portugal) dit jaar net zo in de problemen kunnen gaan komen als Griekenland en Ierland eerder. Vandaar
dat politici als Vendrik van Groen Links er voor pleiten om als oplossing de Verenigde Staten van Europa in
te voeren. Alle begrotingen moeten worden goedgekeurd door een cvommissie van ambtenaren voordat ze
aangenomen worden. Brussel zal op Europees niveau rechtstreeks belastingen gaan heffen van de burgers
en in een later stadium zelfs het binnenlands beleid nog sterker bepalen dan de VS dat van lidstaten doet. In
feite is dat op sommige punten al het geval.
Superstaat geen oplossing, maar nog meer ellende
Zoals ex-Sovjetleider Gorbatsjov terecht opmerkte: de Europeanen zijn bezig de Sovjetunie weer opnieuw
uit te vinden. Het is een illusie te denken dat een grotere federale overheid voorkomt dat landen failliet gaan.
Er is al een Verenigde Staten op het Amerikaanse continent en ook hier slagen sommige staten er in zichzelf
financieel enorm in de nesten te werken. De Amerikaanse staten Californië en New Jersey zijn al zo
ongeveer bankroet. Ze staan er nog beroerder voor dan zondaar Griekenland. Ook de Amerikaanse federale
overheid is met meer dan dertien triljoen dollar, meer dan 93% van het Amerikaanse BNP in 2010, kampioen
schulden maken. Ter vergelijking: de EU-norm is zestig procent.
De afstand tussen burger en politiek is nog nooit zo groot geweest als nu. Vervangen van een lokaal gezag
door een heel Europa overspannende superstaat was in eerdere eeuwen reden voor fanatiek verzet. Nu zijn
mensen veel minder volgzaam dan in die tijd, dus is het niet logisch dat dit verzet minder zal zijn,
integendeel. Het gevolg is dat de EU de burgerlijke vrijheden in zal perken, lees: sluipenderwijs een
politiestaat invoeren. Het is domweg de enige manier waarop een Frankenstein-staat als de VS van Europa
kan overleven. Hier zijn al diverse aanwijzingen voor, denk aan de identificatieplicht en het biometrische
paspoort. De vraag is of we dit over moeten hebben voor een paar jaar uitstel van executie.
De CFA-frank bewijst dat een multinationale munt kan werken, als er maar stevige afspraken worden
gemaakt.
Wat wel werkt: de CFA-frank
Een groot aantal Franse ex-koloniën in West-Afrika, denk aan
Senegal, Burkina Faso en Mali, heeft een gemeenschappelijke munt:
de West-Afrikaanse CFA-frank (een aantal centraal-Afrikaanse landen
heeft de vergelijkbare en ook 1:1 inwisselbare Centraal-Afrikaanse
CFA). Op dit moment zijn deze munten gekoppeld aan de euro, de
opvolger van de Franse franc. Er ontstaan geen problemen met
staatsschulden in de CFA-zone doordat er een aantal afspraken zijn gemaakt. Landen mogen maximaal
20% van hun belastinginkomsten lenen van hun lokale centrale bank en betalen rente over dit bedrag (en
ontvangen rente over het bedrag dat ze uitlenen aan de centrale bank). Ze kunnen geen geld lenen op de
centrale geldmarkt. Hierdoor kunnen landen zich niet te hoog in de schulden steken. In feite stelt de CFAfranc slechts één eis aan deelnemende landen: niet meer geld uitgeven dan er is en blijft hun zelfstandigheid
behouden. Een dergelijk systeem invoeren voor de euro zou het probleem van te hoge staatsschulden
structureel oplossen.
Visionair.nl
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Fietsplaatje 2011-2012?
Ingezonden - 21 februari 2011
Bijna op de kop af 70 jaar na dato proberen een paar Amsterdamse politieke onbenullen een gehaat
systeem uit 1924 op slinkse wijze nieuw leven in te blazen.
Na het uiterst twijfelachtige eentweetje van M. Rutte en J. Sap over de kwestie Kunduz denkt M. Piek van de
Amsterdamse VVD-fractie samen met Groenlinks aldaar een en ander te kunnen prolongeren door fietsende
Amsterdammers nog verder op kosten te jagen.
Het heeft er alle schijn van dat ook fietsende Amsterdammers straks de bodemloze linkse klimaatput mogen
blijven vullen en het leger niet-bestaande uitkeringstrekkers aan het vreten mogen houden. Jarenlang wordt
de auto in Nederland als melkkoe gebruikt met een benzineprijs die onderhand grenst aan mafiose
afpersingsspraktijken. Maar dat is kennelijk niet genoeg. Nu hebben die politieke onbenullen de fiets als
melkkoe ontdekt. Alsof er helemaal geen economische crisis bestaat. De graaimentaliteit van politici met de
fiscus in hun kielzog zal nooit veranderen. Die mentaliteit kan alleen ingedamd worden door massaal en
aanhoudend verzet. Benieuwd wanneer de protestgolf van Egypte en Bahrein naar dit land overslaat.
Tussendoor even iets over de benzineprijs: wist u, dat er een belangrijke uitvinding is gedaan? Waarom
trappen autobezitters en vrachtvervoerders, iedereen die (voor zijn werk) op de weg zit, niet massaal op de
rem? Genoeg is genoeg, of niet soms? Heeft u nu echt niet in de gaten dat een onderzoek naar de hoogte
van de benzineprijs een giller van de bovenste plank is? Snapt u niet dat Maxim Verhagen en de
oliemaatschappijen zich wezenloos lachen? Wéét u wel wanneer er een eind komt aan genoemde mafiose
praktijken? Als heel autorijdend Nederland drie weken de auto gewoon laat staan en niet meer tankt. Maar
dat gebeurt niet.
De meeste Nederlanders hebben achter de geraniums wel een grote bek en daar blijft het bij. Ze kijken
liever naar Boer zoekt Vrouw. Toe maar jongens, met oordoppen in en oogkleppen op de auto gestart en op
naar het stemlokaal. Weet u, politiek bedrijven is onlosmakelijk verbonden met massapsychologie. Was er
veel protest na invoering van het Kwartje van Kok? Ja. En tot op heden is daar geen verandering in
gekomen. Maar is het afgeschaft? Nee hoor. Ga zelf maar na waarom niet.
Terug naar het fietsplaatje/nieuwe stijl. M. Piek heeft al oplossingen om geld binnen te halen en denkt –kuch
kuch, wat origineel- aan een chip in combinatie met een kenteken.Nu werden fietsplaatjes destijds aan de
lopende band gestolen, hetgeen toen weer voorkomen kon worden door ze links op je jas te naaien.
Gelukkig werd deze gehate ambtenarenuitvinding in mei 1941 door de bezetter afgeschaft. Minder leuk was
dat diezelfde bezetter later op het idee kwam om veel Nederlanders van hun fiets te beroven. Hoe dat zgn.
“fietskenteken” eruit moet zien en waar die chip geplaatst moet worden is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is
het een variant van dit antieke gedrocht. En die chip net als botox onder je bovenlip, of zoiets…
Piek cs zouden dus graag zien dat er naast dit gemakzuchtige ambtenarenlegertje in Veendam (dat
overigens nog steeds niet in staat blijkt om het gebruik van valse kentekens aan te pakken) ook nog eens
een soortgelijk systeem voor fietsen uit de grond wordt gestampt. Op die manier kun je overal wel een
kenteken aan hangen. Skeelers, skaters, steppers, ruiters en rollatorbezitters zijn bij deze gewaarschuwd. In
ieder geval is het niet te hopen dat het hersenspinsel van Piek cs een landelijke trend wordt, maw: dat er
eerst weer een oorlog moet uitbreken om 21e eeuwse variant van het beruchte fietsplaatje af te laten
schaffen.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12867

A must see: Inside Job - Wall Street
Bron / origineel: (c) www.wacholland.org
Hij is eindelijk beschikbaar op het internet ”Inside Jobe” Wall Street.
Van de Academy Award ® genomineerde filmmaker, Charles
Ferguson ("No End In Sight") komt nu de film inside job. De eerste
film die de schokkende waarheid achter de economische crisis van
2008 zal ontmaskeren . De wereldwijde financiële meltdown, tegen
een kostprijs van meer dan 20 biljoen dollar, resulteerde voor
miljoenen mensen in het verliezen van hun huizen en banen.
Door uitgebreid onderzoek en interviews met belangrijke financiële
insiders, politici en journalisten traceert Inside job de sporen na van
de opkomst van een gewetenloze industrie en onthult de bittere relaties van die corrupt politiek, regelgeving
en de academische in de wereld. Overgeleverd door Academy Award ® winnaar Matt Damon, inside job was
gemaakt op locatie in de Verenigde Staten, IJsland, Engeland, Frankrijk, Singapore en China.
www.zaplog.nl

Nieuwsbrief nr. 119 – 2 maart 2011 - pag. 16

De nieuwste streek van Bea Amsberg
Hans Vogel
Ze lijkt het maar niet af te leren. Maar hoe nadrukkelijker mevr. Amsberg probeert
haar zin door te drijven, des te duidelijker is het dat zij in werkelijkheid de wanhoop
nabij is. Goed nieuws dus!
Wat is er namelijk gebeurd? Een zekere Huub Oosterhuis, 'theoloog en goede
vriend van de koninklijke familie' beweert in Trouw van 19 februari dat de
kersttoespraak van mevr. Amsberg door de PVV is gecensureerd. Deze
godgeleerde heeft de gotspe om te zeggen: 'zij heeft allerlei dingen niet kunnen
zeggen die ze wel wou zeggen. Omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn.'
Voor godgeleerden (mensen die hebben doorgeleerd in een vak dat zich
bezighoudt met iets waarvan het bestaan niet kan worden aangetoond) kun je om
te beginnen al niet heel veel respect hebben zodra ze zich met politiek gaan
bemoeien, maar deze Oosterhuis maakt het wel erg bont, zelfs voor een theoloog.
Laten we er evenwel van uitgaan dat Oosterhuis de theologische schoenpoetser is van de familie Amsberg,
zoals Fasseur hun geschiedkundige schoenpoetser is. Een schoenpoetser is nog geen vriend. Het feit alleen
al dat iemand zich in de pers durft te afficheren als 'vriend' van de familie is al waanzinnig. De familie heeft
helemaal geen vrienden en zeker niet als het gewone burgers zijn. Ooit gold Freddie Heineken als vriend
van de familie. Tot het moment dat mevr. Amsberg kort voor haar inhuldiging kenbaar maakte dat zij
voortaan aangesproken wenste te worden als 'majesteit.' Heineken bestond het om te hierop te antwoorden:
'ik ken zomertijd en ik ken wintertijd, maar ik ken geen majesteit.' Vanaf dat moment werd hem voor altijd de
toegang tot het paleis ontzegd.
Een nietige aardworm als Oosterhuis is misschien in zijn eigen ogen een 'vriend van de koninklijke familie',
maar rekent u er op dat de familie hem hoogstens beschouwt als een nuttige idioot. Voor die familie is de
wereld immers verdeeld in de eigen familie (inclusief criminele aanhang) en de rest van de wereld. En dat
zijn in beginsel dus geen vrienden.
Moeder Amsberg heeft het blijkbaar niet zo op de PVV, zoals al bleek bij de kersttoespraak van 2009 toen zij
kritiek uitte op de 'verwildering' van de Nederlandse samenleving. Zulke dingen mag zij helemaal niet eens
zeggen. Mevrouw wordt namelijk geacht boven de partijen te staan. Haar mening doet er niet toe, althans
dat wordt ons burgers steevast voorgehouden. Niets is echter minder waar. Mevrouw heeft wel degelijk een
mening over van alles en nog wat en durft die mening ook nog aan de grote klok te hangen. Het is immers
niet een vrouwtje dat zich door wie of wat dan ook de wet laat voorschrijven.
En uitgerekend zij zou zich laten censureren door de PVV? Kom nou toch! Ze heeft in elk geval een
theoloogje voor haar karretje gespannen om dat idee rond te bazuinen, maar gelooft u dit toch vooral niet.
Die Oosterhuis is niet alleen een nuttige idioot en een hofnar, maar ook een verachtelijke farizeeër. Heeft hij
soms geprobeerd zijn meesteres op andere gedachten te brengen ten aanzien van Erwin Lensink? Als hij
dat al heeft gedaan, dan is er niet naar hem geluisterd. Voldoende reden voor een gelovige theoloog om
ogenblikkelijk het contact met de onbarmhartige mevr. Amsberg te verbreken!
Erwin Lensink zit al bijna een half jaar gevangen in de zwaarstbewaakte gevangenis van Nederland, voor
het werpen van een waxinelichthoudertje naar een gouden pantserkoets. En terwijl die jongen wordt
gefolterd laat mevr. Amsberg een ingeblikte lading lariekoek en huichelarij over de Nederlandse TV-kijkers
uitstorten. Onderwijl zit zij op uw kosten op een landgoed in Patagonië dat met uw belastinggeld is
aangeschaft. En maar zwatelen over naastenliefde en solidariteit. En die Huub Oosterhuis, die 'vriend van de
koninklijke familie' heeft blijkbaar ook zijn mond niet opengetrokken over Erwin Lensink. Net als zijn
meesteres rept Oosterhuis van naastenliefde en tolerantie. Zal ik u wat zeggen? Ik ben bang dat die hele
Huub Oosterhuis gewoon een Judas is. Maar Oosterhuis is volgens mij ook meer dan dat. In het licht van de
recente nogal kritische uitspraken van dominee Carel ter Linden ten aanzien van de diepgang en
oprechtheid van de godsdienstige gevoelens van de Waterprins, moeten we ervan uitgaan dat Ter Linden,
gelijk indertijd Freddie Heineken, nu persona non grata is ten hove. Oosterhuis ziet nu zijn kans schoon en
solliciteert alvast naar de lucratieve en publicitair interessante baantjes die mogelijkerwijs in het verschiet
liggen: inhuldiging van de Waterprins en zijn importbruid, grafrede voor mevr. Amsberg en zo nog wat van
dergelijke gelegenheden. De theoloog als ordinaire baantjesjager. Ach, wie opportunist en Judas is, kan er
nog wel enkele functies bij hebben, nietwaar?
Meteen buitelden allerlei kamerleden over elkaar heen met vragen over de 'beïnvloeding door de PVV'. De
nepsocialisten aller partijen verenigen zich tegen de PVV en doen aldus precies wat mevr. Amsberg wil dat
zij doen. Ze tuinen er met open ogen in. Niemand beseft blijkbaar dat mevr. Amsberg nu probeert de
verkiezingen te beïnvloeden. Maar zij mag zich HELEMAAL NIET BEMOEIEN met partijpolitiek en
verkiezingen. Zij hoort gewoon te zwijgen. Alles wat zij zegt en doet valt onder verantwoordelijkheid van de
voorzitter van de raad van ministers, de 'premier.' Alles wat zij in het openbaar zegt, dus ook een
kersttoespraak, moet worden gecontroleerd door de 'premier.' In het zotte Nederlandse staatsbestel is
namelijk niet de 'koning' verantwoordelijk voor de dingen die hij zegt, maar de 'premier.'
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Het één-tweetje tussen Oosterhuis en mevr. Amsberg is een doortrapte, slinkse truc om vlak voor de
statenverkiezingen de kiezer af te keren van de PVV.
Inmiddels heeft de afvallige priester (een bijzonder laakbaar soort) Oosterhuis pijlsnel zijn woorden weer
ingetrokken. Als ex-Jezuïet zou hij toch als geen ander moeten weten dat het niet makkelijk is om god te
dienen. Het nog veel en veel moeilijker om een nukkige, onberekenbare tante als mevr. Amsberg te dienen.
Maar ja, sommige mensen leren nooit...
Prorepublica.nl

Iran zet meer dan 1000 Hezbollah terroristen tegen demonstranten in
Tanks in de straten van Manama, Bahrein. Ook in Libië, Iran, Irak en
Marokko lijkt de bevolking in opstand te komen tegen de huidige heersers.
In een poging de wijd verspreide protesten tegen het regime Ahmadinejad
de kop in te drukken hebben de Iraanse autoriteiten meer dan 1000
bewapende terroristen van de islamitische terreurgroep Hezbollah ingezet
(1). Dit onderstreept opnieuw het op deze site al vaak gemelde feit dat
Hezbollah in Libanon niets anders is dan een vooruitgeschoven onderdeel
van het Iraanse leger. Bij de protesten in Iran vielen tot nu toe minstens 2 doden en honderden gewonden.
Ook werden veel mensen gearresteerd. In Libië zouden bij rellen tegen het regime Gadaffi al ruim 200
doden zijn gevallen (2).
Terwijl Ahmadinejad, Khamenei en consorten de demonstraties en opstanden in Egypte, Libië, Bahrein en
Tunesië verwelkomden als de 'zich verspreidende islamitische revolutie', zetten ze in eigen land een
overweldigende hoeveelheid politie, Revolutionaire Garde en Hezbollah leden in om de oppositie te
vermorzelen. Het is duidelijk dat Ahmadinejad probeert een omslagpunt zoals in Tunesië en Egypte,
waardoor deze regimes ten val kwamen, te voorkomen.
Buitenlandse journalisten is verboden om verslag te doen van de Iraanse demonstraties. De
werkvergunningen van 11 buitenlandse journalisten, fotografen en cameramannen zijn ingetrokken vanwege
hun berichten over de protesten van afgelopen week. Net als in de demonstraties bijna 2 jaar geleden, toen
de mensen de straat opgingen omdat er gefraudeerd zou zijn met de herverkiezing van Ahmadinejad,
hebben de demonstranten de autoriteiten omzeild via Twitter en andere sociale media, zodat ze elkaar en de
wereld toch op de hoogte kunnen houden.
Zo wordt op websites van de oppositie gemeld dat de in het zwart gestoken rellenpolitie in Basiz twee
demonstranten heeft doodgeschoten. De politie heeft het juist over het uitschakelen van 'anti-overheids
terroristen'. Een journalist van CNN twitterde hoe hij zag hoe op Teherans Revolutie Plein meer dan een
dozijn mensen door veiligheidstroepen met stalen wapenstokken in elkaar werd geslagen. Tevens reed de
politie op motoren de menigte in, waarna ze wild rechts en links op de mensen begonnen in te slaan.
Volgens buitenlandse media zijn er minstens tienduizenden mensen de straat opgegaan. Een website van
de oppositie, Iran in Focus, heeft het echter over honderdduizenden, die leuzen zouden scanderen als 'Weg
met dictators in Caïro en Teheran' en 'Seyed Ali (Khamenei) zal afgezet worden'. Het semi-officiële
persbureau Fars en het veelal desinformatie verspreidende Press TV melden vrijwel niets over de
demonstraties en schrijven dat in Teheran alles rustig is. Het op veel Westerse alternatieve internetsites
regelmatig aangehaalde Press TV plaatste enkel een waarschuwing van Khamenei dat de volksbeweging in
islamitische landen niet gekaapt mag worden door 'arrogante (buitenlandse) machten'. (2)
Libië en Marokko
Op de zevende dag van de protesten tegen het regime Gadaffi in Libië lijkt het geweld almaar heviger te
worden. Ook in Libië wordt het buitenlandse journalisten vrijwel onmogelijk gemaakt hun werk te doen,
waardoor de schattingen van het aantal doden variëren van 60 tot 220. Dat laatste aantal wordt genoemd
door medische officials die werkzaam zijn in ziekenhuizen in onder andere Benghazi, de tweede stad van
het land. In Benghazi zouden diverse legereenheden zich zelfs bij de demonstranten hebben aangesloten en
op deze wijze een deel van de stad hebben veroverd. In de hoofdstad Tripoli zouden diverse
overheidsgebouwen in brand zijn gestoken.
In tegenstelling tot wat analisten hadden verwacht lijken de protesten toch te zijn overgeslagen naar
Marokko. Bij een demonstratie in de stad al-Hoceima zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen en 128
mensen gewond zijn geraakt (3). De situatie zou mogelijk verder uit de hand kunnen lopen omdat de Berber
stammen in Libië deel lijken te nemen aan de opstand tegen het regime Gadaffi. Omdat in Marokko
eveneens grote Berberstammen leven wordt gevreesd dat zij ook daar -net als in Algerije- in opstand zullen
komen (4).
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Jerusalem Post ; (3) Jerusalem Post ; (4) DEBKA
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Led-lampen bevatten soms 8x te veel lood
di, 22/02/2011 - Ivo
Led-lampen zijn helemaal niet zo milieuvriendelijk volgens een
onderzoek aan de Universiteit van Californië in Davis. De gehaltes
zware metalen zijn veel te hoog: een bepaald type lampen bleek meer
dan 8 x zoveel lood te bevatten dan was toegestaan.
Ook het giftige (en kankerverwekkende) arseen en nikkel en koper en
zilver bleken in dusdanig ruime mate aanwezig, dat de lampen
volgens de Californische wetgeving als gevaarlijk chemisch afval
zouden moeten worden gezien. De onderzoekers simuleerden een
situatie waarin de lampen op de stort terecht zouden komen en keken
dan hoeveel zware metalen er ‘uitloogden’. Dat was dus aanzienlijk. De onderzoekers vermelden tussendoor
ook nog dat de lampen wellicht gebromeerde vlamvertragers bevatten, ook een spulletje waar groenen een
broertje aan dood hebben.
De studie is al weer enkele maanden oud (zie hier) dus je zou hopen dat de instantie die zich op dit gebied
als de ultieme voorlichter beschouwt, MilieuCentraal, een kritische noot toevoegt aan zijn led-promo. Maar
die hebben we hier in ieder geval niet gevonden. Weliswaar gaat het in dit onderzoek om een bepaalde
categorie van led-lampen (kleintjes die op een pin zitten) en niet om de lampen die als alternatief voor de
gloeilamp zouden moeten dienen, maar de onderzoekers wijzen er op dat die laatste lampen nog onderzocht
moeten worden. Het verbazingwekkende aan deze studie is vooral dat groenen wederom met hun ogen
dicht een product blijken te hebben omarmd waar ze eigenlijk niks van af wisten. En dat moet richting aan de
toekomst geven?
De studie in Environmental Science and Technology staat hier.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/led-lampen-bevatten-soms-8-x-te-veel-lood

Sharia in Spanje: Weg met de honden!
E.j. Bron - 24 februari 2011
Waarheen het leidt wanneer in naam van de grenzeloze vrijheid van godsdienst
wordt ingegaan op steeds meer eisen van Mohammedanen, is te zien aan een
actueel voorbeeld in Spanje: Nog meer eisen! Nog meer sharia!
In de Catalonische stad Lleida eisen de islamitische verenigingen nu dat met
onmiddellijke ingang alle honden uit het openbaar vervoer en ook uit de
overwegend door Mohammedanen bewoonde stadswijken worden verbannen.
Een dienovereenkomstige aanvraag aan het stadsbestuur hebben ze al
ingediend. Honden gelden voor Mohammedanen als »onreine dieren«, zwarte
honden gelden zelfs als »shaitan« (duivels). Zwarte honden mogen islamconform
in principe altijd gedood worden. Daarom vonden er in Turkije ook steeds opnieuw massale slachtingen van
honden plaats, die daarna in massagraven werden begraven.
In Lleida beweren de daar wonende Mohammedanen, dat de aanwezigheid van honden in hun stad »hun
religievrijheid zou beperken en hen het onmogelijk zou maken om volgens de richtlijnen van de koran te
leven«. Daarom zouden ze weg moeten.
Ook hier in het land weigeren steeds meer islamitische taxichauffeurs om honden mee te nemen, ja, zelfs
blindengeleidehonden laat men staan.
Het wordt tijd, dat er eindelijk paal en perk wordt gesteld aan de »grenzen van de godsdienstvrijheid« en dat
er bij toekomstige politieke beslissingen en wetgeving meer rekening wordt gehouden met de
»ongrondwettigheid van de islamitische godsdienstuitoefening«.
Onze dressuurelites zullen waarschijnlijk pas dan wakker worden als de eigen schoothond door de
religiepolitie wordt afgehaald.
Bron:
http://www.pi-news.net/2011/02/scharia-in-spanien-weg-mit-den-hunden/
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
Reageren kan op: www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp
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Kernwapens en kernexplosies van 1945 tot 1998
20 februari, 2011 |

Auteur: mr. drs. BOU

Van roken krijg je kanker, maar van kernexplosies ook. Bommen met
Depleted Uranium zijn weliswaar heel effectief om door te dringen in
de tanks en militaire bunkers van de “vijand”, maar de bevolking wordt
na afloop getroffen door de meest vreselijke gezwellen en genetische
afwijkingen. Met een halfwaardetijd van miljoenen en zelfs miljarden
jaren, verdwijnt de radioactiviteit ook niet zo snel weer uit de natuur.
Tijdens de “Koude Oorlog” zijn er op aarde 2053 “kernproeven”
uitgevoerd. De Japanse kunstenaar Isao Hashimoto heeft al deze kernexplosies zichtbaar gemaakt, door ze
in de tijd en op de wereldkaart te plaatsen. De eerste explosie vond plaats in de woestijn van New Mexico,
bij Los Alamos, als deel van het Manhattan Project. Daarna volgden Hiroshima en Nagasaki. Dan valt er
even een stilte, gevolgd door wat knallen in de Stille Oceaan, maar in 1949 voegde de Sovjet Unie zich in de
kernwapenwedloop. In 1952 begon Groot Brittannië met kernproeven in Australië en in 1960 betrad ook
Frankrijk het strijdperk, met kernproeven in de Afrikaanse koloniën, ook wel protectoraten (sic!) genoemd! In
1965 kwam China in de race en Frankrijk had nog wat atollen over in de Stille Oceaan. In de jaren ’70 en ’80
knalden overal op aarde de kernexplosies, die ook steeds zwaarder werden. In de jaren ’90 kwamen India
en Pakistan er als twee kleine jongens bij.
In deze fascinerende animatie van Isao Hashimo worden alle kernexplosies zichtbaar. Niemand heeft deze
krankzinnige kernwapenwedloop ooit gewonnen, misschien gaat de hoofdprijs daarom wel naar Chernobyl,
waar in 1986 een hele kerncentrale ontplofte. Als u nog nooit heeft gerookt en toch longkanker kreeg, dan
weet u nu wat de oorzaak is: Er worden miljarden verknald!
A Time-Lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 1945 duurt een kwartiertje.
http://www.boublog.nl/2011/02/20/kernwapens-en-kernexplosies-van-1945-tot-1998/
Bodem verschuift een meter door aardbeving Christchurch
De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3 op
de schaal van Richter, slechts vijf maanden na een 7,1 beving.
Het actieve breukgebied strekte zich uit over ongeveer 15 vierkante kilometer en de bodem schoof als
gevolg van de beving meer dan een meter op. Gebaseerd op de kracht schat Gary Gibson, seismoloog aan
de Universiteit van Melbourne, Australië, dat de grond in het stadscentrum, op minder dan 10 kilometer van
het epicentrum, heftig heeft geschud. Details zijn nog onduidelijk maar veel huizen en gebouwen zijn
verwoest, 65 levens werden geëeist en 75 procent de stad kwam zonder stroom te zitten.
De beving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter vorig jaar september was meer dan tien keer
krachtiger dan de beving van vandaag, maar vond op grotere diepte plaats en bovendien was het
epicentrum van de aardbeving verder verwijderd van Christchurch, namelijk 70 kilometer ten westen van de
stad. “Gedurende de vorige beving was de beweging van de bodem al enigszins afgezwakt op het moment
dat de aardschok Christchurch bereikte,” zo stelt Adam Pascale, seismoloog van Environmental Systems &
Services in Richmond, Australië.
Seismologen suggereren dat de beving van vandaag langs dezelfde breuklijn plaatsvond als de vorige. In
september vorig jaar waren wetenschappers zeer verrast, omdat bleek dat de aardbeving plaatsvond op een
nog ongedetecteerde breuklijn. Het epicentrum vond plaats in een gebied dat nog niet eerder tektonische
activiteit had vertoond, aldus Dr. Mark Quigley van de Canterbury Universiteit, Nieuw-Zeeland.
Nieuw-Zeeland bevindt zich op de tektonische grens tussen de Pacifische en Indo-Australische Plaat.
Christchurch zelf ligt niet op de grens, maar nabij aanverwante breuklijnen zoals de Great Alpine Fault, die
over vrijwel de totale lengte van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland loopt. Het vormt de transforme
plaatgrens tussen de Pacifische en Indo-Australische Plaat.
Gletsjerijs
De aardbeving was sterk genoeg om 30 miljoen ton gletsjerijs los te schudden van de Tasmangletsjer in het
Nationaal park Aoraki/Mount Cook. Passagiers van twee boten werden geconfronteerd met golven van meer
dan 3,5 meter hoog. Vanwege de veiligheidsprocedures kwam niemand in gevaar.
Het gaat om de op twee na grootste hoeveelheid ijs die is losgekomen in de geschiedenis van het Terminal
Lake, dat op plaatsen zes kilometer lang en twee kilometer breed is.
De westkust van Nieuw-Zeeland werd in juli 200930 centimeter richting Australië verschovenals gevolg
vaneen zware aardbeving.
Sinds 4 september 2010 hebben zich bijna 4.900 aardbevingen voorgedaan in het gebied. Bekijk hier een
interactieve kaart met alle aardbevingen rond Christchurch vanaf 4 september jongstleden.
Bronnen: Newscientist.com en Nzherald.co.nz
Verwant artikel: Indonesië zinkt door stijgende Indo-Australische Plaat
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Chemtrails: Wat ze al die tijd voor u verborgen hielden
Woensdag, 19 januari 2011 door Dan Eden voor Viewzone
Het woord "chemtrails" is afgeleid van het woord "contrails [condenssporen]." Condenssporen zijn
condensatiestrepen die gezien kunnen worden als een straalvliegtuig boven ca. 10.000
meter hoogte vliegt.
Daarboven, op ongeveer 10 kilometer hoogte, is de lucht minder dicht en kouder.
Buitentemperaturen kunnen dalen tot -51 graden Celsius en de lucht zit meestal vol
kleine ijskristallen die daar onzichtbaar hangen. Wanneer deze ijskristallen in een hete
vliegtuigmotor worden gezogen veranderen ze in een gasachtig stoom, en kunnen
gezien worden als wollige witte wolkachtige strepen die de vliegtuigen achterlaten.
Normaal gesproken lossen ze op en vervagen wanneer het vocht weer in onzichtbare
ijskristallen veranderd.
Chemtrails zijn iets heel anders. Zij worden vaak gevormd achter het vliegtuig op een
veel lagere hoogte en lijken in de lucht aan te houden. Zij hebben vaak een andere
kleur dan condenssporen en laten vaak een regenboog spectrum zien als zij op de
juiste manier door de zon beschenen worden.
De verwarring over deze twee soorten fenomenen is wat ons deed twijfelen of wij over ze zouden schrijven
in Viewzone. Wij dachten dat met de dramatische verhoging van luchttransport er natuurlijk meer
condenssporen in de lucht zouden zijn en dat als we ons hierover zorgen zouden maken het zou worden
gezien als een vorm van moderne paranoia.
In dit artikel zul je ontdekken dat chemtrails echt zijn en dat zij aluminium deeltjes bevatten. Zij worden in de
atmosfeer gesproeid in een poging tot het beschermen van micro-elektronica en halfgeleiders voornamelijk
luchtvaartelektronica tegen atmosferische en zonnestraling die ervoor zorgt dat deze apparatuur beschadigd
raakt.
Een foto genomen door een satelliet op 29 januari 2004,die
vliegtuigsporen laat zien over Zuidoost Amerika [klik voor grotere foto]
In bovenstaande foto zijn niet alle witte lijnen 'chemtrails'.
Waarschijnlijk zijn de meesten hiervan gewone condenssporen of
condensatiesporen van commerciële straalvliegtuigen. Het laat alleen
maar zien hoe groot het probleem is, zelfs zonder samenzwering.
De samenzwering, echter, voegt een grotere complexiteit aan het
probleem toe. Die geeft aan dat bepaalde sporen niet alleen maar een
bijproduct van moderne luchtvaart zijn, maar meer een moedwillige
poging om wolkenachtige formaties in de atmosfeer te brengen,
waardoor ons zonlicht wordt geblokkeerd en die ons wellicht
vergiftigen met chemicaliën. Vandaar de term chemical trails [sporen].
Chemtrails zijn echt
De term chemtrail werd als eerste gebruikt door journalist William
Thomas in 1997. Hij schreef over iets dat vele mensen in heel
Amerika in de lucht boven hun huizen hadden gezien. Het was niet
zozeer dat mensen de witte sporen van straalvliegtuigen opmerkten,
of zelfs dat er meer verschenen dan mensen zich konden herinneren,
maar meer het feit dat de vliegtuigen die deze witte lijnen maakten op
ongebruikelijke manieren vlogen vaak in zig-zag patronen of diverse
parallelle witte lijnen vormend die zich uit leken te strekken en uiteindelijk de lucht bedekten met een
baldakijn van wolken.
[Bovenaan: foto gemaakt in Kentucky; Midden: foto gemaakt in Washington; Onderaan: foto genomen in
Portland, Oregon]
In eerste instantie begonnen mensen aan de regering te twijfelen,
denkende dat het een soort van weercontrole project was, maar
NASA en NOAA en zelfs het leger hebben ontkend enige kennis van
of betrokkenheid bij het fenomeen te hebben. Onafhankelijke
onderzoekers, ervan overtuigd dat er iets gaande is, hebben sinistere
theorieen opgeworpen die acceptatie vergaarden door de schijnbare
desinteresse van de regering die zelfs het idee bespotte dat er iets
ongewoons gaande is.
Analyse van de sporen is moeilijk, in ieder geval vanaf de grond. Maar
soms dreven de sporen naar veel lagere hoogten en condenseerden,
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waarbij ze vreemde residuen vormden op bomen, daken en in meertjes, die verzameld werden.
Laboratoriumtesten laten zien dat chemtrails aluminium bevatten!
In 2008 werden in een gecertificeerd Staatslaboratorium monsters getest uit de buurt van Lake Shasta in
Californie en de Pit River Arm zijrivier, na weken van vluchten over het gebied en chemtrails. De resultaten
van de watermonsters lieten 4.610.000 deeltjes aluminium per miljoen zien - 4.610 keer het maximale
vervuilingsniveau!
Bij een ander meertje, gevuld met gefilterd water en een bevestigd niveau van "0" deeltjes aluminium, lieten
testen 375.000 deeltjes aluminium per miljoen zien (375 keer het maximum vervuilingsniveau) na maar 18
maanden blootstelling aan het sproeien vanuit de lucht.
Het normaal gesproken ongerepte sneeuwdek van het Ski Bowl gebied van Mount Shasta liet 61.000
deeltjes aluminium per miljoen zien!
Waarom aluminium? Geheimen worden onthuld...
Op het eerste gezicht lijkt de logica voor het brengen van fijne deeltjes aluminium in de atmosfeer vreemd.
Maar enig onderzoek laat zien dat over dit plan al vele decennia geleden nagedacht werd. In feite, voor het
idee van het sproeien van aluminiumoxide uit een straalvliegtuig werd patent aangevraagd door Hughes
Aircraft in 1990 (zie www.uspto.gov, patent #5003186). Het plan: Om de metalen deeltjes te zaaien zouden
er zeer kleine deeltjes toegevoegd worden aan de kerosine van de straalvliegtuigen, zodat de deeltjes
zouden worden uitgestoten uit de uitlaatgassen van de straalmotor terwijl het vliegtuig op kruishoogte zat.
SAMENVATTING VAN DE UITVINDING: Patent #5003186
Er is een methode ontdekt voor de vermindering van atmosferische warmte als gevolg van het broeikaseffect
die het gevolg is van een broeikasgassen laag. De methode bestaat uit het bezaaien van die laag
broeikasgassen met een hoeveelheid kleine deeltjes van materialen die worden gekenmerkt door een
golflengteafhankelijke emissie [dit is de relatieve kracht van het oppervlak om warmte uit te zenden door
straling] of reflectie. In die genoemde materialen zitten hoge emissies in het zichtbare en lange infrarode
golflengte gebied, en lage emissies in het korte infrarode golflengte gebied. Zulke materialen kunnen de
klasse materialen bevatten die bekend zijn als Welsbach materialen. De oxidanten van metaal, bijvoorbeeld
aluminiumoxide, zijn ook bruikbaar voor dit doel. De lagen broeikasgassen strekken zich specifiek uit tussen
de zeven en dertien kilometer hoogte boven het aardoppervlak. Het zaaien van de stratosfeer vindt plaats in
deze laag. De zwevende deeltjes in de strat osfeer als gevolg van het zaaien, voorzien in een mechanisme
voor het omzetten van de blackbody straling [blackbody = een hypothetisch object dat alle
elektromagnetische straling die erop valt kan absorberen] die wordt uitgezonden door de Aarde op korte
infrarode golflengten, naar straling in het zichtbare en lange infrarode golflengtegebied zodat deze warmteenergie opnieuw kan worden uitgestraald naar de ruimte, waardoor de opwarming van de aarde verminderd
die wordt veroorzaakt door het broeikaseffect.
Lees het volledige patent 5003186 hier (pdf)
Maar wacht! Er is meer.
Een meer sinister gebruik van aluminium
Je zou denken dat de regering blij zou zijn een aankondiging te kunnen doen dat ze een plan hebben om
opwarming van de aarde te verminderen. Als het sproeien van poedervormige aluminiumoxide uit
straalvliegtuigen de voorspellingen van gewelddadige stormen, smeltende ijskappen en snel stijgende
oceanen zou doen afnemen, dan zouden de meeste mensen hun pogingen hebben toegejuicht. Er zou geen
reden voor geheimhouding zijn en ontkenning van dat wat de mensen in het luchtruim boven hun
gemeenschappen zagen.
Dus er is echt een andere reden voor de chemtrails? Absoluut.
Het was de inmiddels overleden Edward Teller, lid van het Manhattan Project en de vader van de
Waterstofbom en medeoprichter en directeur van het Lawrence Livermore National Laboratory, die deze
klimaataanpassingstechniek samen met Roderick Hyde en Lowell Wood voorstelde en die een varieteit aan
mengsels ontwierp volgens de specifieke taken die zij moesten volbrengen, waaronder de inzet van
elektrisch geleidende platen of metalen netten van ultrafijn gaas in de
stratosfeer.
Maar hun zorg betrof niet de opwarming van de Aarde. Het was de groeiende
afhankelijkheid van, en kwetsbaarheid voor halfgeleiders.
In een verslag dat gepresenteerd werd aan de Luchtmacht van de VS getiteld
Electromagnetic Pulse Threats in 2010 [Gevaren voor Elektromagnetische Pulsen
in 2010 ], beschrijft Major Colin R. Miller de gevaren van atmosferische straling
die alles in Amerika zou kunnen lamleggen ons terugwerpend naar het Stenen
Tijdperk. Verstoring van halfgeleiders in onze huidige beschaving zou alles kunnen
stopzetten van de basisbehoeften zoals water en vermogen voor de hulpdiensten,
alle communicatie, transport en onze nationale veiligheid. Hij onderstreept het
vitale belang van de bescherming van deze circuits, zowel individueel als globaal.
[1]
In een interview uit 2009 met Ludwig Glinz over Sferic Frequencies, Semiconductor
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Technologies and their effective Preservation and Protection, [Sferische Frequenties, Halfgeleider
Technologieen en hun effectieve Behoud en Bescherming] heeft Uwe Behnken, oprichter van LiveNet
Concept 2010 en al lange tijd activist tegen Chemisch Sproeien, gesuggereerd dat de enorme injectie van
giftige substanties in de atmosfeer sinds de negentiger jaren een directe relatie heeft met de bescherming
van zeer sensitieve halfgeleider technologieën.
Natuurlijke elektromagnetische pulsen zijn bij iedereen bekend sinds de film The Day After waarvan wij
leerden wat er gebeurt als deze kunstmatig gecreëerd worden door de explosie van een atoombom. Als een
atoomwapen explodeert, veroorzaakt de electromagnetische puls het stoppen van
halfgeleidertechnologieën. Dezelfde electromagnetische pulsen kunnen worden geregistreerd in het geval
van verhoogde sferische frequenties of nucleaire elektromagnetische pulsen die hun oorsprong hebben in
verhoogde zonneactiviteit, en vanuit ons perspectief is dit een andere reden voor de onderneming van het
afstoten van deze sferische frequenties met de hulp van giftige stoffen, zoals aluminiumoxide en
bariumchloriden zodat halfgeleidertechnologieën beschermd worden. [zie http://www.lnc2010.de/Linkpool/Sfericstandard.wmv]
Onze kwetsbaarheid voor straling
Sinds de 50er jaren, toen siliconen en germanium transistors plotseling werden ontdekt door Bell
Laboratories, waren elektronische circuits compleet afhankelijk geworden van deze halfgeleiders. Radio's die
vacuumbuizen hadden werden vervangen door transistor circuits en dure kamergrote computers, die
magnetische relais en solenoids [= een spoel waarvan het midden open is, zodat een metalen as door
elektromagnetisme krachtig hierdoor wordt getrokken] gebruikten, werden verkleind tot desktop toestellen
die nu in de meeste huizen aangetroffen worden.
Nu we op de punt staan om het eerste decennium van de 21e eeuw achter ons te laten, worden
microcircuits gebruikt in al onze mobiele telefoons, satellieten, fly-by-wire auto's [auto's die via
elektronische commandosignalen gestuurd worden] en bijna alle communicatieapparatuur die wordt gebruikt
door de financiele, zakelijke en militaire instellingen. In de korte 50 jaar sinds hun introductie zijn
halfgeleiders het meest vitale onderdeel van ons leven geworden en een noodzaak voor onze overleving.
Maar er is een probleem waar niemand rekening mee hield.
Omdat de circuits zo ongelofelijk klein zijn en functioneren op zulke extreem lage voltages, zijn zij zeer
kwetsbaar voor straling van buitenaf. Stralen van onze Zon, de atmosfeer en zelfs kosmische straling, kan
en zal beschadigingen in deze circuits veroorzaken die een impact op de levens en veiligheid van iedereen
zullen hebben.
Drie kleine zonden
Een van de problemen die samenhangen met halfgeleidertechnologie en afgeleid van een paar van de
specifieke kenmerken is, dat bij blootstelling aan verschillende soorten deeltjes atmosferische straling
alfadeeltjes, verschillende ionen, protonen en neuronen die het apparaat kunnen raken het de status kan
wijzigen of de productie veranderen, wat leidt tot een fout. Dit fenomeen is alom bekend bij de producenten
en wordt Single Event Effect (SEE)[Eenmalige Gebeurtenis Effect] genoemd, dat, op zijn beurt, ingedeeld is
in drie basiscategorieen: een kleine fout of single event upset [eenmalige verontrustende gebeurtenis]
(SEU), een kleine of grote fout of single event latch-up [eenmalige kortsluitingsgebeurtenis] (SEL) en grote
fout is single event burnout [eenmalige uitschakelende gebeurtenis] (SEB).
De Single Event Upset vindt plaats wanneer de datastroom (nulletjes en
eentjes) is verstoord. Wellicht bij het lezen van een geheugen of een
processor wordt er een aantal bits aan toegevoegd of verloren. Dit is
een vrij regelmatig voorkomende gebeurtenis en wordt normaal
gesproken gecorrigeerd in het apparaat door een speciale code die het
aantal bits telt en verzekerd dat hetzelfde aantal werd ontvangen,
waarna het hen opnieuw laat lezen als er een discrepantie is.
Het Single Event Latch is ernstiger. De straling van buitenaf veroorzaakt
een hapering van een van de transistors, waardoor hoge voltages het
circuit kunnen binnenkomen en het apparaat of tijdelijk of permanent
uitschakelen. De schade wordt normaal gesproken gelokaliseerd en
vele kritische circuits hebben ingebouwde overvloeden om dit te
compenseren.
De The Single Event Burnout volgt wanneer de straling plotselinge doch hoge voltages het circuit
binnenbrengt, waarbij de interne elementen van de transistors en hun omliggende componenten verbranden.
Als dit gebeurd worden de elektronische circuits permanent uitgeschakeld.Alle genoemde problemen komen
voor bij halfgeleider circuits wanneer zij worden blootgesteld aan straling. Producenten van commerciele
halfgeleiders ontwerpen hiertegen geen bescherming en dus is onze gemeenschap onze manier van leven
hoogst kwetsbaar. De bescherming tegen dingen als zonnestraling en kosmische straling is in plaats
daarvan om een geleidende laag van metalen deeltjes aan te brengen die deze straling afdekken en
afvoeren.
In een Autoriteitenrapport over de Effecten van Atmosferische Straling door Ken Vranish, getiteld The
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Growing Impact of Atmospheric Radiation Effects on Semiconductor Devices and the Associated Impact on
Avionics Suppliers [De Groeiende Impact van Atmosferische Stralingseffecten op Halfgeleider Apparatuur en
de Daarmee Samenhangende Impact op Luchtvaart Leveranciers] wordt het probleem in perspectief
geplaatst. Het ontwerp en de productie van zulke complexe apparaten laat normaal gesproken ruimte voor
fouten en storingen die statistisch worden gevolgd. Een falen of storing die eens in de 40.000 uur plaatsvindt
kan aangemerkt worden als te verwaarlozen. Maar als de storing zich voordoet in een systeem waar leven
van afhankelijk is, zoals de navigatie of motorcontrole van een passagiersvliegtuig, zou dit dodelijk kunnen
zijn.
Vervolgens, complexe ontwerpen nemen vaak een decennium om tot productie te komen. De circuits die
heden ten dage gebruikt worden werden ontworpen voordat het probleem van straling goed begrepen werd.
Dus er is bijna geen bescherming in individuele circuits. Dit verschuift de last naar een globale oplossing,
specifiek met betrekking tot luchtvaartelektronica, zoals atmosferisch zaaien met metalen substanties.
Al het bovenstaande is specifiek waar voor militaire toepassingen of halfgeleiders.
"De operaties Enduring Freedom en Iraqi Freedom lieten het potentieel van NCW zien, een nooit eerder
geziene snelheid en dodelijkheid via digitaal commando, controle, communicatie en computers (C4)
geintegreerd door de gehele strijdruimte. Het vermogen van microchip aangedreven systemen om als
hefboom voor gevechtskracht te dienen bracht tranen in de ogen en zal in de toekomst voorop staan. Data
links, displays, satelliet communicatie, gecomputeriseerde planningssystemen, GPS ontvangers, radio's,
slimme munitie, voertuigen, vliegtuigen en alle andere systemen die nodig zijn voor de genetwerkte werking
zullen hun macht, en eventueel hun ondergang, ontlenen aan breekbare elektronische systemen..." [2]
Publiek protest?
Zonder twijfel zal het publiek zich niet gerespecteerd voelen wanneer zij er achter komen dat dit feit voor hen
verborgen bleef. Maar misschien zullen zij ook de vele ongebruikelijke luchtvaarttragedies opmerken die het
resultaat blijken te zijn van enig plotseling elektronisch fiasco. Misschien zullen zij begrijpen waarom
autoproducenten, zoals Toyota, niet geheel eerlijk waren over de kwetsbaarheden van de fly-by-wire
commando's in auto's die op zijn minst een Faraday schild zouden moeten hebben.
Met de komst van een maximale Zonneactiviteit kunnen wij meer en meer falen van halfgeleiders
verwachten, resulterend in allerlei vormen van storing en mogelijke uitschakelingen. Een sterke Zonnewind
Eruptie is alles wat nodig is om het rampzalige scenario te starten dat wordt geschetst door Major Miller.
Een geschiedenis van leugens en meer leugens...
In 2001, hadden boze bewoners genoeg fysiek bewijs vergaard samen met duizenden foto's en videotapes
om minimaal een congreslid, Mr. Dennis Kucinick, zover te krijgen dat hij het fenomeen opnam in een
wetsvoorstel (HR 2977) The Space Preservation Act of 2001 [De Ruimtehandhavingswet van 2001] waarin
chemtrails werden verboden als een exotisch wapensysteem . Na sommige discussies achter gesloten
deuren, werd het voorstel opnieuw geintroduceerd (HR3615) waarin het gedeelte over het verbod werd
weggelaten.
Een herziening van de gemiddelde oppervlaktetemperaturen van het laatste decennium laat een
vermindering van 0,25 graden Celsius zien, terwijl atmosferische temperaturen ongetwijfeld gestegen zijn.
Wetenschappers wijten dit aan de chemtrails.
Leken hebben opgemerkt dat prachtige zonnige dagen vaak veranderen in bewolking door de rare zig-zag
vluchten van straalvliegtuigen, en vragen zich af of dit ook droogte en ziekten van de luchtwegen tot gevolg
kan hebben. Het is vreemd, en niemand in de regering lijkt hier zijn vingers aan te willen branden.
De vraag blijft onbeantwoord: waarom biecht de regering de chemtrails niet op? Is het omdat het aluminium
en andere metalen substanties ook verantwoordelijk zijn voor het vergiftigen van ons water en onze lucht? Is
het omdat de noodzaak voor bescherming van militaire, bedrijfs- en zakelijke communicatie een hogere
prioriteit had dan het welzijn van de gemiddelde mens? Wij hebben antwoorden nodig en wel nu.
Onderstaand vind je een aantal recente artikelen die zijn gepost als een introductie tot chemtrails. Wij
moedigen lezers aan commentaar te geven en te schrijven aan de Redacteur van Viewzone Dit e-mailadres
is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
*****
Commentaren:
Volgens Victoria Hardy van The American Chronicle, gelooft Dr. Stephen D. McKay, die chemtrails al meer
dan zes jaar heeft bestudeerd, dat er vier doorlopende projecten in onze atmosfeer gaande zijn, Het eerste
project is een poging om de stralen van de zon te blokkeren zodat ze de Aarde niet kunnen bereiken,
waaronder de ultraviolette straling die doorkomt zonder een adequate laag ozon in de hogere regionen
boven de Aarde. Dit, wordt gehoopt en zal de temperatuur op het oppervlak van de Aarde verlagen en
ultraviolette straling blokkeren die huidkanker bij mensen veroorzaakt. De verstuiving bestaat mogelijk uit
aluminiumoxide of een verbinding met gelijksoortige samenstelling.
Het tweede en meest geheime project is van de Marine van de VS, en is het RFMP, Radio Frequency
Mission Planner [Radio Frequentie Missieplanner], militaire programma. Het RFMP is de systeemnaam
gegeven aan een groep computerprogramma's en een van de ondersteunende subprogramma's in het
RFMP systeem is het zogenoemde VTRPE computer programma. VTRPE is een acroniem dat staat voor
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Variable Terrain Radio Parabolic Equation [Variabele Terreinradio Parabolische Vergelijking]. Dit is een
computer Radiofrequentie uitbreidingsprogramma dat zich bezighoudt met radiogolven en het RFMP
systeem om het slagveldterrein in 3 dimensies (3D) te kunnen zien op een televisiescherm. Het RFMP
systeem is ook afhankelijk van satellieten om de beelden te voeden van het slagveld naar het RFMP
systeem dat dan worden gecombineerd met het plaatje van de grond en daarmee 3D beelden kan
produceren.
Door het aanleveren van een extreem interactieve en zichtbare (televisietype radarschermen) omgeving,
helpt het RFMP systeem de computeroperator vertrouwt te raken met de Radio Frequentie omgeving
voordat een oorlogsmissie op het slagveld plaatsvindt, door een varieteit aan wat-als situaties aan
oorlogvoeringscenario's virtueel op zijn computerscherm te laten spelen. Aangezien alle belangrijke
modellen van Radio Frequentie verspreiding in deze computer aanwezig zijn, (RFMP systeem), kunnen
speciale, soms contra-intuitieve cases in detail worden bestudeerd en benut tijdens een gevecht in een
oorlogsmissie.
Het VTRPE computerprogramma werkte alleen nauwkeurig over water en langs kustgebieden, maar niet
over landmassa's, omdat de radargolven van het systeem een atmosferische conditie genaamd ducting
[leidingensysteem] nodig hadden boven land om nauwkeurig te werken.
De overheid en het leger loste het ducting probleem door het vrijgeven van een vluchtig mengsel van
bariumzouten in de atmosfeer in Amerika. Ze maakten een atmosferisch Radiofrequentiekanaal met een
basis van barium mengsel uit vliegtuigen. De chemische en elektrische eigenschappen van het mengsel
zorgen ervoor dat waterstof in de wolken blijft. Nogmaals, het mengsel zet een elektrische en chemische
omgeving op die de Radiofrequentie kanalisering ondersteunt voor het RFMP/VTRPE oorlogssysteem.
Vezels met barium kunnen steun verlenen aan het kanaliseren. Het vluchtige mengsel van bariumzout zal,
als het in een rechte lijn gespoten worden, ook een kanaal vormen van punt A naar punt B en zal hoge
frequentie communicatie over dat pad mogelijk maken, zelfs langs de kromming van de aarde, in beide
richtingen. Hoge frequentie communicaties van vijanden kunnen gemakkelijker geobserveerd worden door
de rechte lijn van het A naar B kanalensysteem.
Het derde project maakt ook gebruik van het mengsel van bariumzouten in de atmosfeer. Weer controle is
een project van de Luchtmacht van de VS en maakt gebruik van Nikola Tesla concepten van radiofrequentie
straling (HAARP) tegen de ionosfeer boven de aarde. Fragiele levensondersteunende systemen in onze
omgeving worden gemanipuleerd, getest en aangepast door de overheid voor militaire voordeel. Luchtmacht
documenten gaven aan dat de risico's hoog zijn, maar de beloningen zijn de moeite waard. Het mengsel van
bariumzouten, ter ondersteuning van vocht, wordt verspreid langs de weerfronten en gemanipuleerd op een
gecontroleerde manier. Men is van mening dat er ook gebruik gemaakt wordt van microgolven in het
weercontrole programma. Weergegevens zijn ook een vereiste input voor het programma voor het VTRPE
van RFMP systeem. Geperfectioneerde weerbesturingstechnieken zullen een leger in staat stellen regen
tegen te houden, overstromingen, droogte en stormen te veroorzaken, zonlicht tegen te houden, schade toe
te brengen aan voedselgewassen, en elk land op de knieen te brengen zonder een schot te lossen.
Het vierde project in de atmosfeer is de DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency [Defensief
Geavanceerd Onderzoeksproject Agentschap], met haar biologische detectie en
verontreinigingprogramma's. Het programma maakt ook gebruik van het mengsel van bariumzouten als het
basisonderdeel in de vluchtige stoffen samen met speciale polymeervezels in de atmosfeer. Ze hebben
biologische stoffen vrijgegeven in de atmosfeer tijdens testen, waarmee de detectie en
verontreinigingsystemen getest konden worden.
Men is van mening dat bariumzout, polymeervezels en andere chemische stoffen in de atmosfeer de fysiek
irriterende stoffen zijn die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de recente toename van gevallen van
neusbloedingen, astma, allergieën, longontsteking, symptomen van de bovenste luchtwegen en een
merkbare verhoging van artritis symptomen, die onlangs uit het gehele land gemeld werden. Chemicaliën die
illegaal in de atmosfeer gespoten worden produceren atmosferische en grondcondities die schadelijk zijn
voor de gezondheid van mensen en dieren maar goed voor de groei van schadelijke schimmels en sporen.
Deze condities zijn niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. De oplosbare zouten van barium, een
metaal van de Aarde, zijn giftig in zoogdieren. Zij worden snel geabsorbeerd uit het maag-darmkanaal en
worden afgezet in de spieren, longen en botten. Er zijn geen gegevens beschikbaar uit de medische
gemeenschap over de lange termijn effecten van bar ium in het menselijk lichaam.
Bron: Viewzone.com

Nieuwsbrief nr. 119 – 2 maart 2011 - pag. 25

Sinistere Plaatsen deel 8 – Israëlische Hooggerechtshof
Door Rene Voogt op 22 februari 2011
Het Hooggerechtshof van Israël is de creatie van één elite-familie: de
Rothschilds. In hun onderhandelingen met Israël, hebben ze besloten
om het gebouw te doneren onder drie voorwaarden: de Rothschilds
moesten het perceel kunnen kiezen, ze zouden hun eigen architect
gebruiken en niemand zou ooit achter de kosten van de constructie
komen. De redenen voor deze voorwaarden zijn overduidelijk: het
hooggerechtshof is een tempel van de maçonnieke mysterie religie en
is gebouwd door de elite, voor de elite.
Het Israëlische hooggerechtshof is gebouwd in 1992 in Jeruzalem, pal voor
Knesset (de Israëlische wetgever). De bijzondere architectuur verdiende lovende
kritieken voor de architecten ‘door de oppositie van oud versus nieuw, licht
versus schaduw en recht versus krom. Bijna alle critici en journalisten hebben
echter nagelaten te wijzen op de flagrante occulte symbolen van het gehele
gebouw. Maçonnieke en Illuminati principes zijn fysiek belichaamd in talrijke
gevallen, waaruit zonder twijfel blijkt wie de show hier runt.
1. Huis van de Rothschilds
De familie Rothschild is een internationaal dynastie van Duitsers van joodse
afkomst, die een wereldwijd bank-en financiën wezen opzetten. De nakomelingen
van Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) hebben zich verspreid over heel Europa en zijn belangrijke
spelers geworden in het sociale, politieke en economische leven van het continent. Door het aanhalen van
de banden met de elite van Engeland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië, werden de Rothschilds een stille kracht
in de meeste politieke gebeurtenissen van de afgelopen eeuwen. Verschillende historici zeggen zelfs dat ze
deel uitmaken van de beruchte 13 illuminati bloedlijnen, samen met de Rockefellers en de Duponts.
De Rothschilds zijn één van de grondleggers van de zionistische beweging en de meest actieve spelers bij
de oprichting van de staat Israël. James A. en de Rothschild
financierde de Knesset, het belangrijkste politieke gebouw van Israël.
Recht er tegenover staat het Israëlische Hooggerechtshof,
geschonken door een ander lid van de dynastie: Dorothy Rothschild.
Schilderij bij de ingang van het Gerechtsgebouw – De Rothschilds
met Shimon Perez en Isaac Rabin
In hetzelfde gebied van Jeruzalem vinden we dan ook het Knesset
gebouw en het Hooggerechtshof gebouw, gebouwd door de
Rothschilds en te vinden op een loodrechte Leylijn, en enkele blokken
verderop, bevind zich het Rockefeller Museum (een andere elite
familie). Je zou nu kunnen beginnen te begrijpen wie dit gebied
beheerd.
Jerry Golden schreef enkele jaren geleden over het Israëlische
Hooggerechtshof, waarin hij gevoeglijk wees op haar occulte concept.
Als je dit soort gebouwen bestudeert, besef je al snel dat het telkens
weer opnieuw om dezelfde onvermijdelijke thema’s draait: verlichting,
piramide, beklimming, het nummer 13 en 33, symbolen, enz. Dit
gebouw bezit het allemaal en nog veel meer.
2. Pad naar Verlichting
Een reis door het Hooggerechtshof is in feite een symbolische reis
richting Verlichting. Het “ultieme doel” van de reis is om de top van de
piramide te bereiken die gelegen is op het dak van het Hooggerechtshof, boven op een gebied waar zich
“het heiligste der heiligen” voor een Joodse Tempel zou bevinden.
Aan beide zijden van de top van de piramide zit een gat, dat het “Alles
Ziende oog” van de maçonnieke Grote Architect representeert (zie de
achterzijde van het Grote Zegel van de Verenigde Staten).
Laten we via het pad van de ‘ontheiligden’ gaan om verlichting te
bereiken.
3. Duisternis dat het Trappengat verlicht
Iemand die het Hooggerechtshof binnenkomt bevindt zichzelf in een
donkere omgeving, pal voor een trap die leidt tot de bron van het licht.
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Door de trap te beklimmen, verlaat de bezoeker geleidelijk de diepten van de
duisternis om eindelijk het glorieuze zonlicht te bereiken. Het zijn exact drie keer 10
stappen, in totaal 30. Zij vertegenwoordigen de eerste 30 graden van de
vrijmetselarij, waar de ontheiligde geleidelijk aan uit de diepten van het materiële
leven (duisternis) worden gehaald in de richting van wijsheid en verlichting (licht). We weten dat de
vrijmetselarij bestaat uit een totaal van 33 graden en we zullen later zien waar we die drie laatste graden in
de structuur terug vinden. Aan de rechterkant van de trap zijn oude stenen geplaatst die doen denken aan
de muren van het oude Jeruzalem, terwijl aan de linkerzijde een effen en moderne wand is. Dit
vertegenwoordigt het tijdloze karakter van de occulte leringen, die doorgegeven zijn sinds de oudheid tot op
de dag van vandaag.
Als men eenmaal de trap beklommen heeft kan de bezoeker een prachtig uitzicht van Jeruzalem
bewonderen. Op een symbolische manier, heeft de verlichte persoon “spirituele inzicht” opgedaan.
Uitzicht over Jeruzalem na het beklimmen van de trap van Verlichting
In de vloer is een Leylijn ingesloten, die de reiziger begeleid naar de ingang van de bibliotheek, die geriefelijk
recht onder de piramide geplaatst is.LuisterenFonetisch lezen
4. De Bibliotheek
De bibliotheek is verdeeld in drie niveaus, die symbolisch de laatste drie graden van de Vrijmetselarij (31e,
32e en de edele 33e graad) representeren. Het eerste niveau is gereserveerd voor advocaten, het tweede is
gereserveerd voor rechters, en de boeken op het derde niveau kunnen alleen gelezen worden door
gepensioneerde rechters. Dat is de wijze van functioneren van de bibliotheek – waar bepaalde informatie het
exclusieve voorrecht is van een geselecteerd aantal – wat direct correleert met de werking van de occulte
orde, waar leringen van een bepaalde graad alleen gegeven kunnen worden als de ingewijden met succes
de vorige graad behaald heeft.
De 3 verdieping van de bibliotheek
De bibliotheek bevat wettelijke, gerechtelijke, filosofische en spirituele werken. Er bestaat geen twijfel dat de
“gereserveerde” boeken een schat aan esoterische kennis bevatten. Vlak boven het hogere niveau van de
bibliotheek (wat de 33e graad van de Vrijmetselarij representeert) is de basis van de piramide. Dit is waar de
vrijmetselarij symbolisch eindigt en de verborgen orde van de Illuminati begint.
Zicht van de piramide van binnen
Recht onder de spits (punt) van de piramide, op de vloer, vinden we Heilige Geometrische patronen.
Heilige Geometrie
Jerry Golden heeft gezegd dat er een kristal ingesloten ligt in het midden van het patroon, recht onder het
oog van de piramide. Wat betekent het?

5. Rechters brengen Verlichting
Over de entrees van de rechtszalen wordt gezegd dat ze op oude Joodse graven lijken.
De gaten boven de deuren zijn bedoeld om het de ziel mogelijk te maken de kamer te verlaten.
Let ook op het contrast tussen oud en nieuw.
De gevangenis-cellen, de rechtszaal en de rechter kwartieren zijn elk op de top van de andere geplaatst, wat
de drievoudige aard van de wereld symboliseert. De gevangenen zitten vast in cellen, wat de gevangenis
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van de lagere materiële wereld symboliseert. De rechtszalen, recht boven de gevangenis cellen geplaatst,
vormen de “hogere wereld”, waar het goddelijke in aanraking komt met de mensheid:
Rechtszaal

In de rechtszalen, worden de rechters verlicht door een natuurlijke bron van licht. Dus de rechters, horen het
beroep van de massa’s aan terwijl ze daar zitten met goddelijk licht dat continu op hen schijnt. Na de
hoorzittingen, trekken de rechters zich terug in hun kwartier, gelegen recht boven de rechtszaal. Ze “stijgen”
symbolisch op tot de goddelijke wereld. Wanneer een besluit genomen wordt, “dalen” ze af om verlichting te
brengen tot de lagere wereld.
6. Symbool van vruchtbaarheid
Buiten de rechtszalen is een trap naar de lagere niveau`s. Geen enkele occulte tempel zou compleet zijn
zonder deze twee volgende functies.
In het midden van de trap is de vorm van een “vesica Piscis” (symbool – vertegenwoordiger van de
vrouwelijke genitaliën) “gepenetreerd” door een kolom (fallussymbool). Dit is een overduidelijk symbool van
vruchtbaarheid, een vereniging van de mannelijke en vrouwelijke principes. Tal van occulte tempels plaatsen
een symbool van vruchtbaarheid in de vloer van hun onderste verdieping (zie het Manitoba
Wetgevingsgebouw of het Washington Capitol). Maar wacht, er is meestal een rotonde samen met het
symbool van vruchtbaarheid. Oh, daar is het.
Sommige occulte gebouwen verbergen de ster van Ishtar
(symbool van vruchtbaarheid) in het midden op de onderste rotonde.
Is het daar verborgen? (JA, dat licht)
7. Buitenzijde
De buitenkant van het Hooggerechtshof bevat tal van symbolische eigenschappen. Volg gewoon “Dorothy
de Rothschild” steen om te zien waar het je heen leidt.

8. Obelisk
Dit is het bos (Grove) van Dorothy de Rothschild. De obelisk is het meest voorkomende en meest flagrante
occulte symbool dat gebruikt wordt in de hele wereld. In het oude Egypte, werd de cultus van dit
fallussymbool in verband gebracht met de godin Osiris, die in 13 stukken werd gesneden door Seth. Isis
reisde zeer ver om alle delen van het lichaam van Osiris terug te vinden en met succes, met uitzondering
van één lichaamsdeel, de penis, die werd opgeslokt door een vis. “De verloren fallus” staat dus
representatief voor de mannelijke energie, en is bijna altijd geplaatst (zoals in dit geval) binnen een cirkel,
wat de vrouwelijke genitaliën en energie vertegenwoordigt. De obelisk in het midden van een cirkel
vertegenwoordigt de seksuele daad en de vereniging van tegengestelde krachten. In onze moderne wereld,
vind je de obelisken terug bij bijna alle belangrijke monumenten, en zo werd het dus het symbool van macht
van de occulte elite.
9. Binnenplaats
De binnenplaats heeft een mooie Zen-achtige?? uitstraling. Een voortdurende bron met water borrelt en
stroomt via een smal pad naar een vreemde steen. Officiële Hooggerechtshof documentatie verteld ons dat
de binnenplaats een fysieke vertegenwoordiging is van het vers uit Psalm 85:11:
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“Waarheid komt voort uit de aarde en gerechtigheid kijkt neer vanuit de hemel”
De kantoren van de rechter`s hebben uitzicht op de binnenplaats, zodat ze symbolisch “vanuit de hemel
naar beneden kijken”. De stroom water gaat rechtuit en eindigt precies onder een vreemde en
raadselachtige steen.
Wat is dit voor ding en waarom leidt “de waarheid, die voortkwam uit de aarde” er direct heen? Het gepolijste
oppervlak van de steen reflecteert een vertekend beeld van de binnenplaats. Wat vertegenwoordigt het?
10. Vertrapt kruis
In het midden van de
parkeerfaciliteiten zijn paden in de
vorm van een Christelijk kruis. Jerry
Golden heeft gezegd dat dit kruis
speciaal werd geplaatst om vertrapt
te worden door de bezoekers. En
waarschijnlijk heeft hij gelijk. In een
gebouw waar de spirituele symboliek
haar hoogtij viert, is er daadwerkelijk
maar een kleine kans dat de lay-out van deze paden niet grondig uitgedacht zijn door de architecten. Met
andere woorden, dit kan niet zomaar toeval zijn. De bezoekers moeten via de trap omlaag – het symbolisch
“afdalen” naar lagere sferen – om het kruis te bereiken. Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn de
opgaande en neergaande handelingen in dit gebouw zeer belangrijk. Dit is geen uitzondering.
Occulte geheime genootschappen leven van oudsher op gespannen voet met de Christelijke kerk die
herhaaldelijk vervolgd en beschuldigd werd van allerlei ketterijen. Tijdens de middeleeuwen werden de
Tempeliers (voorouders van de vrijmetselarij) beschuldigd door de aartsbisschop van Canterbury van tal van
Anti-Christelijke handelingen, waaronder het “vertrappen van het Kruis met de voet” tijdens hun initiatie
processen. Wordt hier terug verwezen naar het Christendom met dit symbool?
11. Granaatappels
De granaatappels liggend op de vloer lijken misschien extreem onbelangrijk voor de gemiddelde
toeschouwer. Ze beschikken echter over een speciaal betekenis voor leerlingen van de mysteriën en voor de
vrijmetselarij.
“Onder de oude mysteriën werd de granaatappel ook beschouwd als een goddelijk symbool met een
dergelijke bijzondere betekenis, dat de ware verduidelijking ervan niet kan worden bekendgemaakt. Het
werd vernoemd door de Cabiri als “het verboden geheim”. Veel Griekse goden en godinnen worden
afgebeeld met de vrucht of bloem van de granaatappel in hun handen, kennelijk om aan te geven dat het de
gevers van het leven en van overvloed zijn. Granaatappels werden op de pijlers van Jachin en Boaz
geplaatst welke voor de Tempel van Salomo staan; en bij de Orde van Jehovah, werden granaatappels
bloesems geborduurd op de onderzijde van de efod (lijfrok) van de hogepriester”
-Manly P. Hall, Secret Teachingns of all Ages
Zoals Hall aangaf, werden granaatappels geplaatst bovenop de twee pilaren die voor de Tempel van Salomo
staan. Als je een minimale kennis bezit van de maçonnieke leringen, weet je dat de Tempel van Salomo en
de beide pilaren Jachin en Boaz genaamd van het grootste belang zijn.
“De hoofdsteden werden verrijkt door granaatappels van brons, gedekt door een brons net-werk, en versierd
met slingers van brons; en lijken te zijn geïmiteerd van de vorm van de zaad-koker van de lotus van de
Egyptische lelie, een heilig symbool van de hindoes en de Egyptenaren”.
-Albert Pike, morals en Dogma
We weten dat de Vrijmetselaars geduldig uitkijken naar de dag dat ze de Tempel van Salomo kunnen
herbouwen op de oorspronkelijke gronden – De Tempelberg in Jeruzalem. Liggen deze granaatappels daar
te wachten om geplaatst te worden op de pijlers van de volgende tempel?
12. Ter afsluiting
Dit artikel haalt nauwelijks het oppervlak van de occulte symboliek van het Israëlische Hooggerechtshof. Het
is echter duidelijk geworden dat de architectuur van het gebouw belangrijke symboliek met zich draagt met
betrekking tot spiritualiteit en het bereiken van verlichting. Er zijn geen religieuze monumenten met
betrekking tot het Jodendom of een andere georganiseerde religie. Het hooggerechtshof is een tempel van
de mysteriën, wat een samensmelting is van Heidense rituelen vermengt met een esoterische interpretatie
van de Bijbeltekst. De leer van de mysteriën is enkel voorbehouden aan de leden van occulte geheime
genootschappen, waar de Rothschild`s uiteraard een onderdeel van zijn. De esoterische betekenis van dit
gebouw is verborgen gehouden voor het publiek, maar het onthuld het onmiskenbaar aan de ingewijden die
de echte macht in de wereld bezitten.
Auteur: Vigilant (Vrij vertaald door Rene voogt)
Bron Afbeelding(en): Vigilantcitizen.com
Bron(nen): Vigilantcitizen.com
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Afghanistan: "CIA-agent Davis voorzag Al Qaida van materiaal voor kernwapens"
22 februari 2011 - Door ANI/Mike Rivero
De Amerikaanse diplomaat / CIA-agent Raymond Davis, in Pakistan beschuldigd van de moord op twee
Pakistanen, bleek bij zijn arrestatie in het bezit te zijn van topgeheime documenten van de CIA die erop
wijzen dat hij of de gevreesde Amerikaanse Task Fore 373 die in de regio actief is, van plan waren Al Qaida
(...) te voorzien van "nucleaire splijtstof" en "biologische wapens".
De Russische Buitenlandse Inlichtingendienst SVR waarschuwt dat de situatie in de regio "ernstig" is
geworden en dat het er op lijkt dat er binnenkort een totale oorlog zal uitbreken tussen Pakistan en de VS,
zo meldt de European Union Times.
In zijn rapport waarschuwt de SVR dat de arrestatie van de 36-jarige Davis, die vorige maand in Lahore op
straat twee mensen dood schoot, de crisis heeft verergerd.
Volgens het rapport bewijzen de gevechtscapaciteiten van Davis en de documenten die bij zijn arrestatie
werden gevonden dat hij lid van de Amerikaanse geheime gevechtseenheid TF373, die opereert in de
Afghaanse oorlogsgebieden en in Pakistan.
Hoewel de VS nog steeds volhouden dat Davis een gewone diplomaat is en dat de twee mannen die hij
heeft vermoord ordinaire overvallers waren, zegt de Pakistaanse overheid dat de twee gedode mannen
agenten van de ISI waren, die Davis volgden nadat was vastgesteld dat hij contact had proberen leggen met
mensen van AL Qaida. De ISI had de GSM van Davis weten traceren tot in Waziristan, het stammengebied
op de grens tussen Afghanistan en Pakistan.
Het meest onheilspellende punt in het rapport van de SVR was dat "de Pakistaanse ISI meldt dat
topgeheime CIA-documenten in het bezit van Davis bij zijn arrestatie erop wijzen dat hij en/of TF373 Al
Qaida zouden voorzien met "nucleaire splijtstof" en "biologische wapens", die volgens hen zouden moeten
worden gebruikt bij aanslagen in de Verenigde Staten, om de Amerikaanse regering zo een reden te geven
Pakistan de oorlog te verklaren, en zo de Westerse hegemonie over de mondiale economie terug te
bezorgen - een economie, zo wordt gewaarschuwd, die binnen enkele maanden volledig in elkaar zal
storten".
Dit is geen op zichzelf staand bericht, want enkele dagen geleden meldden eerst de havenautoriteiten van
de Amerikaanse stad San Diego dat er kernwapens via die haven het land zouden zijn binnengesmokkeld,
en enkele dagen later meldde de FBI dat de kans op een nucleaire aanslag in de VS 100% was.
Wetende dat de Amerikanen de zogenaamde terroristen zelf van het nodige nucleaire materiaal voorzien is
een dergelijke voorspelling uiteraard niet zo moeilijk.
Zoals we u gisteren al meedeelden dat de CIA en het huurlingenleger van Xe (samen met TF373)
verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle aanslagen in Irak (en waarvan de Soenitische minderheid dan de
schuld krijgt) heeft het er alle schijn van dat de volgende grote nep-aanslag in de maak is, met 11 maart
2011 gezien de astrologische en numerologische timing als een mogelijke datum.
Want wat gebeurt hier?
De CIA gebruikt Xe als tussenpersoon om 'Al Qaida' (of een of ander zwart schaap) te benaderen en hen de
belangrijkste ingrediënten van een kernwapen te bezorgen. Ze voegen er zelfs wat chemische wapens aan
toe om de cocktail wat op smaak te brengen. Dan wordt er via de media een verhaaltje naar buiten gebracht
dat er via de haven van San Diego al kernwapens het land zijn binnengekomen om de erop volgende
aanslag vooraf al een verklaring mee te geven.
Het is 11 september 2.0. De machthebbers in Washington en Tel Aviv zijn wanhopig om een Derde
Wereldoorlog te starten voordat de wereldwijde revolutie bij hen op de stoep staat. Ze voelen zich in de hoek
gedrukt, en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Een kernwapen gebruiken tegen de eigen bevolking is
inderdaad een hele rare sprong, maar sinds 11 september weten we dat de heren aan de top van de
piramide nergens voor terugdeinzen.
De economische crisis van 1907 bracht ons de 1e Wereldoorlog, de crash van 1929 bracht ons de 2e
Wereldoorlog en de crash van 2007 brengt ons als een logisch gevolg de 3e Wereldoorlog.
Deze keer wordt de strijd echter niet beslecht met bommentapijten op woonwijken, maar zal het gaan tussen
landen die allen tot de tanden toe bewapend zijn met kernwapens, en zit er bovendien een wraakzuchtig
landje vol psychopathische religieuze fanatici tussen die om het even wie in hun onvermijdelijke val zullen
willen meesleuren.
Bron: Yahoo-news
http://www.zonnewind.be/midden-oosten/afghanistan/davis-tf-373-cia-kernwapens.shtml
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Repressie in de Arabische wereld met ‘onze’ wapens
Bron / origineel: www.dewereldmorgen.be (7x geklikt)
De opstand tegen het dictatoriaal regime in Libië heeft in het zuiden
van ons land voor ophef gezorgd. De Waalse regering leverde in 2009
immers een wapenexportvergunning voor Libië af, ter waarde van
ongeveer 11,5 miljoen euro. Het betrof lichte wapens van FN Herstal,
een bedrijf dat 100 procent in handen is van de Waalse overheid.
Het gros van de wapens was bestemd voor een bataljon van de
Libische elitetroepen, die onder leiding staan van de zoon van
Khaddafi. Een ander deel van de levering was bestemd voor de politie.
Toen de Waalse regering vorig jaar opnieuw wapens wilde leveren, trokken de Franstalige Liga voor de
Mensenrechten en het Vredesplatform CNAPD naar de Raad van State. Terecht, zo blijkt nu. De kans is
namelijk behoorlijk groot dat de Belgische wapens ingezet worden bij het bloedig neerslaan van de
manifestaties in Libië.
Tot 2004 gold een Europees wapenembargo tegen Libië. Sinds het zonder voorwaarden is opgeheven,
leveren tal van EU-landen opnieuw zonder scrupules wapens aan dit dictatoriaal regime, ook al heeft het
een bar slechte reputatie op vlak van mensenrechten.
In 2009 leverden 13 landen van de Europese Unie voor 343 miljoen aan wapenvergunningen voor Libië af.
België, dat volgens het rapport goed is voor 22,3 miljoen euro (het dubbele dus van het bedrag dat in de
media circuleert!), is dus geen uitzondering.
Het legt de vinger op de wonde van een problematiek die de vredesbeweging al jaren aankaart.
Wapenwetten noch Europese regels blijken een hinderpaal te vormen voor de levering van wapens aan
landen met repressieve regimes.
De Belgische wapenwet stelt nochtans duidelijk -in een van de vijf leveringscriteria- dat elke vergunning
moet worden verworpen als “er voldoende aanwijzingen bestaan dat in het land van bestemming de uitvoer
of doorvoer bijdraagt tot een klaarblijkelijke schending van de mensenrechten, er een duidelijk risico bestaat
dat de beoogde uitvoer gebruikt wordt voor binnenlandse onderdrukking...”
Ook de in 2008 bindend gemaakte EU-Gedragscode betreffende wapenuitvoer heeft het risico op
binnenlandse onderdrukking als criterium voor niet-levering.
In de praktijk verloopt het evenwel helemaal anders en laten de EU-landen met inbegrip van België de
economische en politieke belangen primeren. Volgens het laatste officiële EU-rapport hebben de landen van
de EU in 2009 voor maar liefst 11,6 miljard euro aan wapenvergunningen goedgekeurd voor het MiddenOosten en Noord-Afrika, met inbegrip van alle problematische landen. Dat is een verdubbeling in vergelijking
met het jaar daarvoor (5,95 miljard euro)!
Het Belgische aandeel daarin bedraagt 418 miljoen euro (375 miljoen euro in 2008). Tot de belangrijke
eindbestemmingen horen de brutaalste regimes met als grote uitschieter Saoedi-Arabië, met 5 miljard euro,
goed voor bijna de helft van de Europese wapenexport (België: 337 miljoen euro).
De positieve noot over het Europese wapenbeleid die de Vlaamse regering op haar website heeft geplaatst,
krijgt in het licht van de gebeurtenissen in de Mediterrane regio een nogal cynische bijklank. Daar staat dat
de “EU lidstaten zich opnieuw vastberaden (hebben) getoond in hun streven de uitvoer van militaire
technologie en goederen te voorkomen indien die gebruikt kunnen worden voor ongewenste doeleinden
zoals binnenlandse onderdrukking...”
België heeft de afgelopen jaren naar bijna alle landen uitgevoerd waar de bevolking op straat is gekomen
voor vrijheid, democratie en mensenrechten, namelijk Marokko, Algerije, Libië, Egypte, Jordanië, Jemen en
Bahrein. In België is het vergunningenbeleid en de controle al een aantal jaar geregionaliseerd. Hoewel de
belangrijkste wapenbedrijven zich in Wallonië bevinden, groeit de handel van vooral hoogtechnologische
onderdelen van wapens uit Vlaanderen met even problematische proporties. Volgens de officiële Vlaamse
verslagen leverde Vlaanderen in december 2010 nog voor 1,5 miljoen euro vergunningen af voor militaire
voertuigen en/of onderdelen met eindbestemming Bahrein. In Bahrein vielen de afgelopen week
verschillende doden als gevolg van het hardhandig optreden van leger en politie.
“Mensenrechten zijn aanwezig in alle geledingen van ons buitenlands beleid”, aldus de website van het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het probleem is echter dat het wapenhandelbeleid geen federale materie
is en Buitenlandse Zaken wel. Discrepanties kunnen tussen de twee treden dus gemakkelijk op.
Het wapenhandelbeleid illustreert dat we vooral goed zijn in het leveren van lippendienst aan het respect
voor de mensenrechten. De militaire industrie is een belangrijke sector in Europa en beschikt over een
sterke lobby om haar belangen te verdedigen. In 2009 leverden de EU landen voor 40 miljard euro
vergunningen voor wapenexport af, een stijging van zomaar eventjes 20 procent t.o.v. 2008.
Meer dan de helft daarvan komt op de markten in het zuiden terecht. Dat slorpt niet alleen massa's middelen
op in die landen waar de bevolking amper de eindjes aan elkaar kan knopen. Bovendien komen veel van die
wapens terecht in conflictregio's. Bij de repressie door de regimes van de Arabische wereld en Israël hebben
deze wapens al voor heel wat leed gezorgd.
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De jongste weken hebben landen als Groot-Brittannië en Duitsland vergunningen naar landen als Egypte en
Libië ingetrokken. Laat ons hopen dat dit tot nadenken stemt voor de toekomst. We beschikken over
duidelijke criteria die de wapenhandel aan banden moet leggen, maar de beleidsmakers moeten er dan ook
voor zorgen dat ze deze criteria respecteren.
Misschien moeten we het principe omdraaien en een principieel verbod afkondigen op alle wapenexport,
tenzij wordt aangetoond dat de landen van bestemming koosjer zijn.
Door, Ludo De Brabander. Ludo De Brabander is medewerker bij Vrede vzw in Gent. Zaplog.nl
Prominente rabbi's: Onrust Arabische wereld teken van komst Messias
Nabij zijnde komst Messias al eerder door diverse rabbi's voorspeld
De chaos in het Midden Oosten zou een teken zijn dat de komst van
de Messias nabij is (foto van vandaag, de 'dag van woede' in Irak).
Prominente ultra-orthodoxe rabbi's hebben zo hun eigen verklaringen
voor de golf van onrust en opstanden die door de Arabische wereld
gaat. Rabbi Chaim Kanievsky, één van hun leiders van wie gezegd
wordt dat hij mystieke krachten heeft, gelooft dat de problemen in
deze landen door God zijn veroorzaakt, als teken van de naderende
komst van de Messias. 'We moeten beginnen ons daar op voor te
bereiden en sterker worden,' aldus Kanievsky.
'Sommige mensen hebben tegen me gezegd dat dit het begin van 'Gog en Magog' (in de Bijbel voorzegde
oorlog in de eindtijd) is, maar dat kunnen we niet weten,' vervolgde Kanievsky. 'Maar het is duidelijk dat er
veel onnatuurlijke zaken aan het gebeuren zijn.' Een andere prominente rabbi, Michel Yehuda Lefkowitz, is
er zeker van dat God de onrust heeft veroorzaakt om de mensen op hun plek te zetten. 'God vernedert
degenen die de zonde van trots begaan,' zei hij. 'Eerst was er een klein vuurtje, toen was er een land dat
dacht groot en sterk te zijn maar plotseling de hulp van de hele wereld nodig had. Geen oorlog, niets
speciaals, gewoon een klein vuurtje.'
'Toen ze bleven denken dat ze slim waren en alles zagen en wisten wat ze moesten doen en hoe, kwam
God en bracht de landen in beroering. En nu zijn ze weer bang, omdat niemand zoiets groots heeft kunnen
voorzien en ze niet weten wat ze nu moeten doen,' voegde Lefkowitz eraan toe. 'God lacht hun uit en wacht
tot ze het gaan begrijpen en wijzer worden.' De mensen die niet erkennen dat God de wereld bestuurt zijn
volgens de rabbi niet zozeer slecht, maar wel dom.
Rabbi Aharon Leib Steinman, leider van de ultra-orthodoxe Litouwse sector in Bnei Brak (bij Tel Aviv) denkt
dat de instabiliteit in het Midden Oosten te maken heeft met de houding ten opzichte van de studie van de
Torah. Daarbij wijst hij op pogingen om de 'wereld van de Torah' te vernietigen. 'Als je probeert iets tegen de
wereld van de Torah te doen, dan doet God iets tegen de wereld.' De rampen in de wereld zouden volgens
hem daar het gevolg van zijn. (1)
Beginnen voorspellingen voor 2011 uit te komen?
Bij het begin van het Joodse nieuwe jaar 5771 in september 2010 voorspelden andere gezaghebbende
rabbi's dat God de wereld in het jaar 2011 zou gaan zuiveren. 'China zal door krachtige stormen van het
wereldtoneel worden weggevaagd. Ook Europa en de VS zullen uiteenvallen. De Aarde is moe geworden
van alle onreinheid in de wereld en daarom zullen er aardbevingen komen,' verklaarde rabbi Nir Ben-Artzi
destijds. Ook voorspelde hij de ondergang van Jordanië en Syrië, ten gunste van Israël.
Rabbi Mordechai Ganot verwachtte dat er in mei of juni dit jaar een belangrijke wereldleider zal sterven en er
een ander in zijn plaats zal komen, wat veel verwarring zal veroorzaken. In maart en april zal er een
gevaarlijk computervirus met de naam 'Chernobyl' de wereld onveilig maken en vanaf januari / februari zou
de wereld 'in rep en roer' gaan raken. Deze laatste voorspelling lijkt met de onrust in het Midden Oosten in
ieder geval al uitgekomen. (2)
De bekendste Joodse profetie die tot nu toe exact is uitgekomen is bijna 800 jaar oud en kwam van de hand
van rabbi Judah Ben Samuel. In het jaar 1217 voorspelde hij dat de Ottomaanse Turken 400 jaar over
Jeruzalem zouden heersen, wat tussen 1517 en 1917 inderdaad het geval was. Daarna zou Jeruzalem 50
jaar lang een niemandsland zijn, waarna het herstelde Israël er eveneens 50 jaar lang de controle over zou
krijgen. Aan het einde van deze 50 jaar zou de lang verwachte Messias komen.
De eerste 50 jaar uit de profetie kwamen exact uit: In 1967 bevrijde Israël namelijk Jeruzalem van de
Arabische bezetting. Het laatste deel van deze profetie eindigt dus in 2017. Krijgt rabbi Juday Ben Samuel
dan opnieuw gelijk en zal dan de Messias op Aarde verschijnen? De in 2006 overleden rabbi Yitzhak Kaduri
profeteerde dat als de inmiddels vijf jaar in coma liggende Israëlische leider Ariel Sharon zou overlijden de
Messias zou komen. Middels een brief die pas een jaar ná zijn dood geopend mocht worden onthulde hij
tevens de identiteit van de Messias: Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus. (3)
Xander - (1) Ynet News ; (2) Xandernieuws 17-09-2010 ; (3) Xandernieuws 27-07-2010
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"CIA en Xe achter meeste aanslagen in Irak"
21 februari 2011 - Door Wayne Madsen
Veel van de anonieme aanslagen in Irak die spookorganisatie Al Qaida in de schoenen geschoven worden
worden in werkelijkheid uitgevoerd door Soenitische cellen onder leiding van de Amerikaanse
inlichtingendienst CIA. Bij de aanslagen worden de Soenitische cellen beschermd en ondersteund door
speciale eenheden van het Amerikaanse leger die eveneens onder leiding staan van de CIA. Samen zorgen
de speciale eenheden en de CIA ervoor dat de Soenitische cellen de juiste doelen treffen. Het is al
voorgekomen dat Soenieten waar men niet langer vertrouwen in had door de CIA en/of de speciale
eenheden werden geliquideerd, zo meldt het Wayne %Madsen Report. In andere gevallen werden op
afstand bestuurde autobommen te vroeg tot ontploffing gebracht, en konden de opgeroepen CIA-agenten en
speciale eenheden de rommel opruimen en werd de hele gebeurtenis afgedaan als een "zelfmoordaanslag".
De media werd een persbericht toegespeeld dat een en ander bevestigde. Op 24 juni 2009 meldde het
WMR: "Een bron bij een Amerikaanse inlichtingendienst, die in 2007 heeft gediend op de Tallil
luchtmachtbasis in Irak - ook bekend onder de naam Camp Adder of Ali Air Base - heeft ons verteld dat
Amerikaanse inlichtingendiensten Afghaanse huurlingen naar Irak haalde om Iraakse burgers en
legereenheden, maar ook NAVO-troepen aan te vallen. De Afghanen werden gerekruteerd uit de rangen van
de Taliban en werden goed betaald voor hun diensten in Irak. In 2007 werd op de Kerradabrug in Bagdad
een oplegger onderschept door de Iraakse politie. In de aanhanger van de vrachtwagen werden 30 tot 40
Afghanen aangetroffen. Z beweerden dat ze door de VS naar Irak waren gehaald om onrust te stoken in het
land. Hun activiteiten werden door de Amerikanen steeds toegeschreven aan de Tanzim Qaidat al-Jihad fi
Bilad al-Rafidayn (Organisatie van de Jihadbasis in het land van de Twee Rivieren, beter bekend als 'Al
Qaida van Mesopotamië.'"). De toestand rond Raymond Davis, zogenaamd een Amerikaanse diplomaat, die
in Lahore (Pakistan) werd gearresteerd nadat hij twee Pakistanen had doodgeschoten, duidt erop dat de CIA
soortgelijke operaties uitvoert in Pakistan. Toen de Pakistaanse politie Davis arresteerde vond men in zijn
wagen een pistool, gezichtsmake-up, vijf bankkaarten van verschillende banken, een GPS-apparaat, een
telescoop, twee GSM's, landkaarten, een draadloze radio, een paspoort en foto's van verschillende
doelwitten in Multan, Sargodha en Lahore - niet direct de meest logische bagage van een 'doodgewone
diplomaat' zoals de VS hem bestempelen. Bang dat Davis uit de school zal klappen over de Amerikaanse
operaties in Pakistan (terroristische aanslagen waar steeds de Taliban de schuld van krijgen) eist de
Amerikaanse regering nu al twee weken nadrukkelijk de vrijlating van Davis en wijst men daarbij op de
diplomatieke status van de man. De rel heeft gezorgd voor een enorme bekoeling in de betrekkingen tussen
de VS en Pakistan. Op 13 september 2010 schreef het WMR: "Xe, het vroegere Blackwater, voert
terroristische aanslagen uit in Pakistan en geeft de schuld aan de zogenaamde Pakistaanse Taliban.... Xe is
verantwoordelijk geweest voor aanslagen in Karachi, Peshawar, Islamabad en andere steden. Het Xe-team
heeft de voorkeur voor bomaanslagen op burgers en voert de aanslagen uit in opdracht van de CIA. De
verantwoordelijkheid voor een aanslag op een pro-Palestijnse demonstratie in Quetta, waarbij 54 mensen
om het leven kwamen, werd opgeëist door de Pakistaanse Taliban, terwijl het in werkelijkheid een geheime
cel van Xe was, in samenwerking met de CIA, de Mossad en het Indische RAW. Het uiteindelijke doel is het
dusdanig destabiliseren van Pakistan tot het moment dat het Westen geen andere keuze zal hebben het
land zijn kernwapens af te nemen." De geënsceneerde terroristische aanslagen blijven waarschijnlijk niet
beperkt tot Irak, Pakista en andere moslimlanden. De Argentijnse autoriteiten onderschepten vorige week
een illegaal transport van wapens en spionage-apparatuur aan boord van een Amerikaans transportvliegtuig
op de luchthaven van Buenos Aires. Het transport was afkomstig van de Amerikaanse 7e
Luchtlandingsbrigade in Fort Bragg, North Carolina. Onder de lading bevonden zich ook brochures met de
volgende tekst in vijftien talen: "Ik ben een Amerikaanse soldaat. Meldt aub mijn ambassade dat ik door de
overheid van dit land ben gearresteerd." De rest van de lading bestond uit afluister- en encryptie-apparatuur,
GPS-uitrustingen, zwaar kaliber scherpschuttergeweren, verstreken medicatie, waaronder stimulerende
middelen en morfine. Het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een krachtig protest
aangetekend bij de Amerikaanse autoriteiten. Een goede indicatie van het belang van de Amerikaanse
geheime operatie was de aanwezigheid op de luchthaven van Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken
Hector Timerman, die de confiscatie van de wapens en de apparatuur persoonlijk coördineerde. Hoewel de
Amerikanen op heterdaad werden betrapt bij een van hun geheime operaties hadden ze het lef om bij
monde van de eerste man voor Zuid-Amerikaanse aangelegenheden, onderminister van Buitenlandse Zaken
Arturo Valenzuela, Argentinië op te roepen de goederen "zonder vertraging" terug te bezorgen. De eis werd
nog eens herhaald door de woordvoerder van het ministerie, P J Crowley, een CIA-agent die deel uitmaakt
van de groep topadviseurs rond Hillary Clinton. Het is daarom ook niet toevallig dat Obama Argentinië zal
overslaan bij zijn aanstaande rondreis door Zuid-Amerika. Uit welke hoek de wind ook nog waait in dit
zaakje moge duidelijk zijn als we zien welke krant de meeste energie steekt in het opstoken van het vuurtje:
de Wall Street Journal, waar niet-Joden zelden of nooit in aanmerking komen voor een baan als journalist of
eindredacteur en de redactie voortdurend een onvoorwaardelijke pro-Israëlische houding tentoonspreidt.
http://www.zonnewind.be/midden-oosten/irak/cia-xe-soenieten-taliban-pakistan.shtml
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Spaarlampen: een ramp voor mens en milieu
Naast het feit dat er vragen rijzen over de mate waarin spaarlampen (compacte fluorescentielampen of
CFL’s) nu werkelijk energie besparen, zijn er ook een aantal significante gezondheidsrisico’s verbonden aan
spaarlampen. Een overzicht.
Opgelet! Vanaf september 2009 zullen gloeilampen geleidelijk aan van de markt
gehaald worden, wegens nieuwe Europese wetgeving. Eerst zullen lampen van
100 Watt verdwijnen, dan die van 60 (in september 2011), die van 40 en tot slot die
van 25 Watt. Wij raden u aan een stevige voorraad gloeilampen in te slaan.
De straling veroorzaakt door spaarlampen grafisch weergegeven
1. Elektromagnetische straling en dirty electricity
Gloeilampen veroorzaken nauwelijks of geen elektromagnetische straling. Spaarlampen daarentegen
veroorzaken aanzienlijk wat radiofrequente straling (in het frequentiegebied tussen 25 en 100 kHz).
Uit metingen van het onafhankelijke Franse onderzoekscentrum CRIIREM blijkt dat de stralingsniveaus bij
spaarlampen tot op 1 meter afstand nog heel hoog zijn (1). Op 20 cm van de lamp kan het stralingsniveau
maar liefst 180 V/m bedragen (!) Deze metingen werden onlangs herhaald en bevestigd door een studie van
de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (2).
Het CRIIREM waarschuwt dan ook dat spaarlampen op voldoende afstand moeten worden geplaatst en dat
ze best niet gebruikt worden als bureau-, bed- of leeslamp. Het Europees verbod op gloeilampen zal er
evenwel toe leiden dat veel meer mensen spaarlampen zullen gebruiken als bureau- en/of bedlamp, met een
hoge blootstelling aan EM straling tot gevolg.
Gezondheidsintellingen en expertencomités beweren dat deze stralingsniveaus geen probleem zijn omdat
de internationale ICNIRP-normen voor straling gerespecteerd worden. Deze normen worden echter sterk
bekritiseerd door een steeds groter wordende groep wetenschappers, die stellen dat deze normen veel te
laks zijn (3).
Naast de straling die direct door de lamp uitgezonden wordt, zijn er aanwijzingen dat spaarlampen ook
zogenaamde ‘dirty electricity’ veroorzaken. Dat wil zeggen dat de straling uitgezonden door spaarlampen
zich verplaatst en voortzet langs de electriciteitsdraden in huis, hetgeen zorgt voor een extra blootstelling
aan EM straling, ook in andere kamers.
Een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad the American Journal of Industrial Medicine wijst
uit dat blootstelling aan dirty electricity leidt tot een significant verhoogd risico op kanker (4). Ook onderzoek
van de Canadese onderzoekster Magda Havas wijst op de mogelijke schadelijke invloed van dirty electricity
(5).
Al bij al kan gesteld worden dat er nog maar weinig onderzoek gebeurd is naar de mogelijke schadelijke
invloed van spaarlampen en de straling die ze veroorzaken. Het is zeer bedenkelijk dat gloeilampen
verboden worden zonder dat eerst meer onderzoek is gebeurd naar de effecten van spaarlampen.
Meting van de straling van een spaarlamp door Next Up: maar liefst 192 Volt per meter!
2. Kwik
Spaarlampen bevatten kwik. Kwik is een stof die enorm schadelijk is voor mensen, dieren en het
ecosysteem. Vooral voor de hersenen, het zenuwstelsel, de lever en de nieren is de stof zeer giftig.
Foetussen, baby’s en jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar voor blootstelling aan kwik, wegens de
negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen (o.a. lager IQ) en het zenuwstelsel. Kwik kan ook het
cardiovasculair, immuun- en voortplantingssysteem beschadigen en kan mogelijk leiden tot tremoren,
emotionele instabiliteit, geheugenverlies, slapeloosheid, neuromusculaire veranderingen, hoofdpijn, kanker
en Alzheimer (6).
Vaak wordt gesteld dat spaarlampen slechts een zeer kleine hoeveelheid kwik bevatten, die dus niet
schadelijk kan zijn. Maar men moet de vraag stellen: klein ten opzichte van wat? Een veilige kwik-inname
voor de mens bedraagt slechts enkele microgram (7). Spaarlampen bevatten 3000 to 5000 microgram.
De kwik in een spaarlamp komt enkel vrij als deze gebroken wordt. Uit metingen blijkt dat de concentratie
kwik in de lucht na het breken van een spaarlamp in huis, de huidige veiligheidsnormen ver kan
overschrijden (8). Na het breken van een lamp moet een uitgebreide reeks maatregelen genomen worden
om de gezondheidrisico’s te beperken. Weinig mensen weten echter dat een gebroken lamp op een
specifieke manier moet opgeruimd worden. Bovendien tonen metingen uitgevoerd door de staat Maine in de
Verenigde Staten aan dat zelfs wanneer de nodige maatregelen genomen worden, de kwikconcentraties
zelfs weken na het breken van de lamp zeer hoog blijven (9). De kwik in spaarlampen kan immers
geabsorbeerd worden in tapijten, gordijnen en andere stoffen, die dan zeer lange tijd daarna nog
kwikdampen blijven afgeven. Vooral voor kinderen die bijvoorbeeld op het tapijt spelen leidt dit tot een zeer
hoge blootstelling.
Lampen die bij het restafval worden gesmeten kunnen worden gebroken in de vuilniswagen, waarna de
kwikdampen kunnen ontsnappen en de kwikconcentraties in de lucht verhogen. Eenmaal beland op de
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vuilnisbelt, kan de kwik verder verdampen, de grond insijpelen of water verontreingen (de hoeveelheid kwik
in één spaarlamp is genoeg om 23.000 liter water onveilig voor gebruik te maken (10)).
Milieuorganisaties en officiële instanties werpen vaak tegen dat spaarlampen uiteindelijk zullen leiden tot
minder kwik in het milieu. Bij de productie van elektriciteit in steenkoolcentrales komt immers ook kwik vrij,
dus de energiebesparing en verminderd electriciteitsverbruik door het gebruik van spaarlampen zal
uiteindelijk leiden tot een verminderde uitstoot van kwik, zo gaat het argument. Volgens verschillende
experts echter klopt dit niet. John Gilkeson, hoofd van het Amerikaanse Minnesota Pollution Control Agency
stelt dat minder electriciteit verbruiken niet noodzakelijk betekent dat er minder steenkool verbrand wordt.
Omdat steenkool zo goedkoop is, blijven steenkoolcentrales vaak dag en nacht in werking. Wanneer er
minder vraag naar electriciteit is, wordt er bespaard op aardgas, dat goedkoper is (11).
Prof. Ron Hui, hoofd van het departement elektronische ingenieurswetenschappen aan de City University
van Hong Kong, wijst er ook op dat bij steenkoolcentrales, de kwikvervuiling vrij gelokaliseerd blijft rond de
centrale. Bij spaarlampen, echter wordt de kwik rechtstreeks in onze huizen en straten gebracht (12).
3. UV-straling
Spaarlampen geven UV-B en sporen van UV-C-straling af. Van UV-straling is algemeen geweten dat het
schadelijk is voor de huid (o.a. huidkanker) en voor de ogen (o.a. cataract). Zeker UV-C straling, dat van
nature niet op aarde voorkomt, is zeer schadelijk.
Uit verschillende studies is inderdaad gebleken dat fluorescente lampen het risico op huidkanker verhogen
(13). Een studie gepubliceerd in The Lancet vindt zelf een verdubbeld risico op kwaadaardige melanoma
(14).
Ook in de praktijk blijken mensen met huidaandoeningen en lichtgevoeligheid soms ernstige klachten te
ontwikkelen als gevolg van spaarlampen (15). Maar ook mensen zonder bestaande huidaandoeningen
kunnen klachten zoals roodheid en een gloeiend, branderig gevoel in het gezicht ontwikkelen (16).
De Britse groeperingen Right to Light en Spectrum Alliance, die opkomen voor de belangen van mensen die
slecht reageren op spaarlampen, hebben dan ook sterk geprotesteerd tegen de plannen van de EU om
gloeilampen te verbieden. Ze worden daarin gesteund door o.a. de British Association of Dermatologists
(17).
Het is wel zo dat een extra glazen ‘peer’ rond de eigenlijke spaarlamp veel UV-stralingzou tegenhouden.
Maar het probleem is dat veel mensen spaarlampen zonder extra glazen omhulsel gebruiken en dat men
niet weet dat dit nodig is om de UV-straling tegen te houden.
4. Andere Problemen met spaarlampen
- ‘Flikker’
Spaarlampen, vooral die van minder goede kwaliteit, kunnen een flikkerend licht veroorzaken. Dit wordt vaak
als hinderlijk ervaren en het kan leiden tot hoofdpijn/migraine (18), vermoeide ogen, een gebrekkige
concentratie (19), verergerde symptomen bij mensen met epilepsie (20) en de ziekte van Menière, enz.
- Schadelijke chemische stoffen
In het elektronische circuit van spaarlampen worden zogenaamde vlamvertragers (PBDE) gebruikt (21). Dit
zijn chemische stoffen die zich opstapelen in het lichaam en die in verband worden gebracht met
verstorende effecten op het hormonaal systeem, het reproductief systeem, de lever, de schildklier,
neurologische effecten en kanker (22).
Op sommige spaarlampen bevindt zich aan de buitenkant een laagje titaniumdioxide, bestaande uit
ultrakleine zogenaamde ‘nano’-deeltjes. Over de gezondheidseffecten van deze nano-deeltjes bestaat nog
veel onzekerheid, maar er zijn aanwijzingen dat ze zouden kunnen leiden tot ontstekingen in weefsels en
organen en tot cardiovasculaire effecten (23).
- Verminderde melatonine-productie
Duitse wetenschappers waarschuwen dat het grote aandeel blauwe licht bij spaarlampen kan leiden tot een
verminderde productie van het hormoon melatonine. Dit kan kan op zijn beurt leiden tot een groot aantal
aandoeningen: slaapstoornissen, kanker, hart- en vaatziekten, etc. (24)
Referenties:
Zie onderaan volgende pagina.
Meer informatie over de schadelijke gevolgen van spaarlampen kunt u vinden op de
volgende websites:
http://lowenergylampsinfo.wordpress.com/ (een website die alle artikels over de
schadelijke effecten van spaarlampen samenbrengt)
http://next-up.org/CompactFluorLamp.php (website van de Franse organisatie Next
Up)
De website van de Franse gezondheidsjournaliste Annie Lobé
Met dank aan: C. Zoete

Nieuwsbrief nr. 119 – 2 maart 2011 - pag. 35

Kim Jong-il krijgt tips om protesten te voorkomen
Geplaatst op februari 23, 2011
De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il heeft de afgelopen maand van China tips
gekregen om protesten vanuit de bevolking te voorkomen. Dat schrijft de ZuidKoreaanse krant Korea Joongang Daily. De tips werden door de Chinese minister van
Veiligheid, Meng Jianzhu, gegeven naar aanleiding van de protesten in het MiddenOosten.
Meng bracht op 15 februari een bezoek aan Noord-Korea, wat aanvankelijk werd
gezien als een bezoek waarmee China goedkeuring wilde geven aan de opvolging
van Kim Jong-il. Zuid-Koreaanse regeringsleiders echter zeggen dat Meng en Kim
Jong-il in werkelijkheid vooral hebben gepraat over strategieën om protesten zoals die
in Egypte en Tunesië te voorkomen.
Zowel in Noord-Korea als in China zou op hoog niveau angst zijn dat de democratische protesten ook hun
landen bereiken. Naar aanleiding van de protesten in het Midden-Oosten is China het internet streng aan het
censureren op termen als ‘Egypte’ en ‘Jasmijn revolutie’. Afgelopen weekend werd er in verschillende
Chinese steden opgeroepen tot demonstraties. Die liepen echter op niets uit.
Noord-Koreaanse media hebben helemaal geen berichtgeving gedaan over de revoluties en het dictatoriale
land heeft eveneens het internet gecensureerd op termen die iets met de protesten te maken kunnen
hebben. Vanuit andere landen wordt echter geprobeerd ook de Noord-Koreaanse burgers in opstand te laten
komen tegen de dictatuur.
Reactie
Als er protest moet komen dan komt ie er ook en dat geldt voor alle gebieden/landen waar de protesten op
gang komen.
Was het niet Henry (Heinz) Kissinger die zei dat de opstand in Egypte de 1e was van een reeks
gebeurtenissen die zouden gaan plaats vinden..? Kissinger on Egypt unrest – “This is only the first scene of
the first act of a drama that is to be played out” http://current.com/news/92955152_kissinger-on-egyptunrest-this-is-only-the-first-scene-of-the-first-act-of-a-drama-that-is-to-be-played-out.htm
En al die opstanden worden vanuit die machtskliek georkestreerd via hun huurlingen binnen deze gebieden.
Ben wel benieuwd welk signaal HAARP uitzendt over deze gebieden en welk signaal er via de
telefoonmasten op de bevolking wordt los gelaten.

Gadaffi dreigt oliepijpleidingen Midden Oosten op te blazen en totale chaos te veroorzaken
Ahmadinejad: Protesten zullen zich naar Europa en Amerika verspreiden
Een brand in één van de straten van nachtelijk Tripoli. De Libische
leider Gadaffi zou plannen hebben om bij zijn ondergang zoveel
mogelijk chaos te veroorzaken in zowel binnen- als buitenland.
Het magazine Time schrijft dat de in het nauw gedreven Libische
leiders Muammar Gadaffi zijn troepen opdracht heeft gegeven om de
oliepijpleidingen in zijn land op te blazen en zo de leveranties aan de
havensteden aan de Middellandse Zee af te snijden. 'Volgens een
insider is de sabotage bedoeld als een boodschap aan de
rebellerende stammen: het is of ik, of chaos,' aldus het bericht in Time
(1). De gestoorde, maar vastberaden Gadaffi zou zelfs plannen
hebben om ook de oliebronnen en -pijpleidingen in de buurlanden te bombarderen, waardoor de chaos zich
over het hele Midden Oosten zal verspreiden en de toch al fors gestegen olieprijs zal exploderen. (2)
Gadaffi zou nog maar de steun van 5000 soldaten in het leger hebben. Ook zou hij aan zijn vertrouwelingen
hebben toegegeven dat hij zich realiseert dat hij met het huidige aantal troepen niet de controle zal kunnen
houden over Libië. Het oosten van Libië lijkt inmiddels in handen te zijn van de oppositie en ook de in het
westen gelegen stad Misurata zou inmiddels in handen van rebellen gevallen zijn. (3)
De mensenrechtenorganisatie Human Right Watch schat het aantal doden op ongeveer 300, maar andere
bronnen hebben het al over 1000 doden.
De andere 'mafketel van het Midden Oosten', Mahmoud Ahmadinejad, veroordeelde op zijn kenmerkende
extreem hypocriete wijze het geweld tegen de burgerbevolking van Libië. In zijn eigen land liet hij de
afgelopen dagen protesten van de oppositiebeweging met onder andere de hulp van meer dan 1000
Hezbollah terroristen keihard neerslaan. Vandaag waarschuwde Ahmadinejad dat de protestgolf zich zal
verspreiden over de 'arrogante machten' Europa en Amerika. (4)
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) DEBKA ; (3) NU.nl ; (4) Jerusalem Post
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Voorman Moslim Broederschap Egypte wil Moslim Unie en alle Joden dood
Alle Joden vermoord is één van de grootste wensen van deze
gezaghebbende voorman van de Moslim Broederschap.
Youssef al-Qaradawi (foto), de uit tientallen jaren lange ballingschap
naar Egypte terugkeerde voorman van de Moslim Broederschap, gaf
tijdens zijn recent op de Egyptische TV uitgezonden toespraak vanaf
het Tahrir plein een voorproefje van wat Egypte en de wereld te
wachten staat. De gedreven islamitische geleerde, die al meer dan
120 boeken schreef, zou het liefste zelf de wapens oppakken om
oorlog te voeren tegen Israël. Hij haat de Joden en vroeg in één van
zijn preken, die al 15 jaar wekelijks worden uitgezonden door het
Arabische TV-station Al Jazeera en bekeken worden door 60 miljoen moslims, aan (zijn) god om 'de Joodse
Zionisten te vermoorden, tot op de laatste man.'
Over Qaradawi zult u in de door links en daarom aan de islamitische propaganda gelinieerde reguliere
media dan ook nauwelijks iets inhoudelijks lezen. De gevestigde orde in Nederland zal uit alle macht
proberen om het sprookje van 'democratische veranderingen' in Egypte en andere Arabische landen zo lang
mogelijk vast te houden. Daarom zullen hoofdzakelijk alleen Qaradawi's taqqiya uitspraken in Westerse
kranten te lezen zijn; de geslepen geleerde weet als geen ander dat de ogen van de wereld nu op de Moslim
Broederschap in Egypte gericht zijn, en dat de ware aard en doelstellingen van de islamitische extremisten
daarom voorlopig verborgen moeten worden onder de dekmantel van leuzen zoals 'democratie', 'vrijheid' en
'gelijke rechten'. Vergis u echter niet in deze levensgevaarlijke man die in januari 2009 nog verklaarde dat
Allah de Joden door de hele geschiedenis heen heeft gestraft voor hun corruptie, en dat de meest recente
straf werd uitgevoerd door Adolf Hitler. De antisemitische propagandawerkjes 'Mein Kampf' en de
'Protocollen van de Oudsten van Zion' zijn dan ook nog steeds immens populair in de islamitische wereld.
Tijdens de 2e Wereld Oorlog bestond er zelfs een hele SS-divisie uit enkel moslims en werkten de meeste
islamitische landen samen met Nazi-Duitsland.
De inmiddels 84 jaar oude president van de International Association of Muslim Scholars en tevens van de
Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek predikt de oprichting van de 'Verenigde Moslim Naties', een
heuse islamitische Unie als de moderne vorm van het Kalifaat, die de hegemonie van het Westen moet gaan
uitdagen. Daarnaast heeft de extreem dogmatische Qaradawi een mening over werkelijk alle denkbare
onderwerpen, of dat nu de 'unieke gevaren van vrouwelijke zelfbevrediging' betreft of het straffen van
homoseksuelen en lesbiënnes. Let op hoe deze man te werk gaat: tijdens een bezoek aan Londen
verklaarde hij tegen het straffen van homoseksuelen te zijn, maar in zijn eigen TV-programma pleit hij voor
de toepassing van de Sharia wet en zouden homo's en lesbo's 100 zweepslagen moeten krijgen.
Vanwege zijn strenge islamistische praktijken werd Qaradawi door de Egyptische president Nasser drie keer
in de gevangenis gegooid en in 1961 verbannen naar het oliestaatje Qatar. Onder de bescherming van de
aldaar heersende emir wist Qaradawi zijn fatwa-imperium over de hele moslimwereld te verspreiden. In een
recente Deense studie werd hij dan ook de eerste 'wereldwijde mufti' genoemd. Ook zat hij zeer
waarschijnlijk achter de islamitische rellen die uitbraken naar aanleiding van de Deense spotprentjes over
Mohammed. In de Verenigde Staten is de sheikh sinds 1999 in ieder geval niet meer welkom, ondanks het
feit dat hij alle moeite doet om zich in het Westen als een 'gematigde' moslim neer te zetten.
Als Qaradawi met de Westerse media spreekt dan benadrukt hij altijd de islamitische tolerantie voor nietmoslims, veroordeelt hij terreuraanslagen van bijvoorbeeld Al-Qaeda en zegt hij tegen de systematische
kastijding van moslimvrouwen te zijn. Volgens hem zijn die praktijken 'onverstandig', want 'slagen zijn niet bij
elke vrouw effectief, maar kunnen bij sommigen wel helpen.' Bij andere gelegenheden spreekt hij van 'gelijke
rechten' - bijvoorbeeld: een vrouw hoeft geen toestemming te vragen aan haar man als ze zichzelf in een
Israëlisch café wil opblazen.
De gezaghebbende moslimprediker zegt dat hij met zijn woorden en denkbeelden 'verlichting' wil brengen in
een verwarde wereld. Velen vinden hem echter gevaarlijker dan de extremisten van bijvoorbeeld de Taliban,
die de Koran tot in de puntjes naleven en uitvoeren. Qaradawi is veel slimmer, eist niet het onmogelijke van
zijn volgelingen en laat zeker niet voor de Westerse microfoons en camera's het achterste van zijn tong zien.
Tenslotte is taqqiya -het misleiden van de 'ongelovigen' om het hogere doel te bereiken, namelijk de
verspreiding en overwinning van de islam- een door de islam toegestaan principe als er sprake is van
dreiging van buitenaf. Qaradawi's volgelingen delen zijn vaagheid, zijn ongrijpbaarheid, en laten zich in het
licht van de revolutie in Egypte door het Westen graag 'kampioenen van de democratie' noemen.
Mohammed Mursi, een woordvoerder van de Moslim Broederschap, onderstreepte onlangs dat 'de echte
democratie moet zegevieren' en dat de 'Broederschap weigert om de Egyptenaren een ideologie op te
leggen.' Voor de oppervlakkige toehoorder klinkt dat misschien goed, maar de Moslim Broederschap -wijs
geworden door de jarenlange onderdrukking- heeft nooit de mogelijkheid gehad zijn religieuze principes toe
te passen in het dagelijkse politieke leven. 'Voorzichtigheid is geboden,' concludeerde de ook in Nederland
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bekende Tariq Ramadan, daarmee verwijzend naar de tactiek van de Broederschap. Volgens Ramadan
weten de moslimleiders dat het nu niet de juiste tijd is om hun ware gezicht te laten zien - nog niet.
Iedereen wil nu immers weten wie of wat de Moslim Broederschap eigenlijk is. Die vraag is echter net zo
zinloos als de vraag of al-Qaradawi een 'gematigde' moslim is of niet. Afhankelijk van het geschetste beeld,
het perspectief dat iemand wenst te hebben en de omstandigheden is hij zowel zichzelf als het tegenbeeld
van zichzelf. In de huidige onrustige en veranderende wereld kan dat echter extreem gevaarlijk zijn, vooral
voor een doelbewust in diepe slaap gehouden continent als Europa. (1)
Xander - (1) Spiegel Online International
Iraanse schepen in Syrië, Iraanse raketten op Israëlische steden
Hamas krijgt ongekende hoeveelheid raketten dankzij chaos in Egypte - Op bezoek zijnde Poolse premier:
Doodzwijgen Palestijnse terreur onacceptabel
De Poolse premier Donald Tusk tegen zijn Israëlische collega
Benyamin Netanyahu: 'Israël heeft een echte vriend in Europa'.
De twee Iraanse marineschepen die ongehinderd door de
Amerikaanse marine door het Suez kanaal mochten varen zijn
afgemeerd in de Syrische havenstad Latakia, alwaar ze een warm
welkom ontvingen. Tegelijkertijd werd de Israëlische stad Beersheba
voor het eerst sinds de antiterreuroperatie Cast Lead begin 2009 door
een vanaf de Gazastrook afgevuurde Iraanse Grad raket getroffen.
De bewoners van het door de raket verwoeste huis overleefden de
aanval doordat ze net op tijd naar de schuilkelder wisten te vluchten.
Een tweede, op het stadje Netivot afgevuurde Grad raket trof geen doel. Gisteren ontstond er ook al een
vuurgevecht tussen Palestijnse terroristen en het Israëlische leger, nadat de Palestijnen explosieven bij het
grenshek plaatsten en mortiergranaten op Israël afvuurden, waarop Israëlische tanks en grenspatrouilles het
vuur beantwoordden. 11 Palestijnen raakten hierbij gewond. Later werden er opnieuw mortiergranaten
afgevuurd, deze keer gericht op de kibbutz Shaar Hanegev. Geen enkele Israëliër raakte bij deze aanvallen
en vuurgevechten gewond.
Woensdagavond waren Israëlische steden en dorpen binnen het bereik van de Gazastrook al in verhoogde
staat van paraatheid gebracht, nadat de Israëlische luchtmacht een raketteam van de terreurgroep Jihad
Islami had aangevallen. Ook werden Hamas commandocentra, die haastig waren geëvacueerd in
afwachting van de gebruikelijke Israëlische vergeldingsacties, gebombardeerd.
Omdat de regering Netanyahu geen extra maatregelen lijkt te nemen om temidden van de chaos in het
Midden Oosten de veiligheid in Israël te waarborgen, verwachten militaire bronnen de komende tijd meer
agressie vanaf de Gazastrook. De val van de Egyptische president Mubarak heeft de positie van Hamas
versterkt, wat onder andere bleek uit het opblazen van de pijpleiding in de Sinaï, die 43% van het door Israël
benodigde gas transporteert. Dit gas vervangen kost Israël maandelijks bijna $ 400 miljoen. Egypte lijkt
vooralsnog geen aanstalten te maken de pijpleiding te repareren, ondanks het feit dat premier Netanyahu
het Egyptische leger toestemming gaf om extra troepen in de Sinaï te stationeren. Minstens zo bedreigend is
het feit dat het door Iran gesteunde Hamas maximaal gebruik maakt van de chaos in Caïro en het aantal via
de Sinaï gesmokkelde zware wapens naar de Gazastrook heeft weten te verdubbelen of zelfs te
verdrievoudigen. Een Israëlische officier verklaarde dat er nog nooit eerder zo'n enorme hoeveelheid grondgrond raketten, luchtafweerraketten en anti-tankraketten de Gazastrook in gesmokkeld wordt. De vrije
doortocht van de twee Iraanse marineschepen gisteren door het Suez kanaal -zonder dat de massaal
aanwezige Amerikaanse oorlogsbodems zelfs maar probeerden de lading te inspecteren- hebben Iran een
enorme steun in de rug gegeven, temeer omdat ook omdat de Israëlische marine niets deed om de schepen
op de Middellandse Zee tegen te houden. De verwachting is dat Iran nu een permanente marinebasis in
Syrië zal opzetten en dat er in de toekomst dus regelmatig Iraanse marineschepen het Suez kanaal zullen
gaan passeren. Hamas rekent in ieder geval op de steeds verder toenemende Iraanse invloed en steun,
zeker nu Israël er geen actie tegen lijkt te ondernemen en de regering in Jeruzalem gelaten de Egyptische
weigering om de Iraanse schepen te stoppen heeft geaccepteerd. De Palestijnse Grad raketten die op onder
andere Beersheba werden afgevuurd zijn dan ook Iraanse boodschappers die Israël voor het voldongen feit
stellen dat Hamas nu direct vanaf de Middellandse Zee gesteund wordt door Iran.(1)
Premier Netanyahu verklaarde vandaag dat geen enkel land ter wereld een raketbeschieting zoals die van
gisteren zou tolereren, dus ook Israël niet. De in Israël op bezoek zijnde Poolse premier Donald Tusk stelde
zich vierkant achter de Joodse staat op. 'Wij zijn tegen het doodzwijgen hiervan (door de internationale
media) en zijn niet bereid te accepteren dat wie dan ook het bestaan van Israël ontkent. Polen zal dit niet
laten gebeuren. Israël, jullie hebben een echte vriend in Europa. Wij kunnen niet doen alsof het gedrag van
Iran normaal is en dat een terrorist een 'vrijheidsstrijder' wordt genoemd.' (2)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post
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Somalië: Piraten of bestolen en vergiftigde vissers?
22 februari 2011 Door Jeffrey St. Clair
Terwijl de media zich vooral richt op de lotgevallen van de gijzelaars en de gekaapte schepen, geeft een blik
op de levensomstandigheden van de Somalische 'piraten' een heel ander beeld. Dan blijkt al snel dat het
voornamelijk om vissers gaat die strijden tegen het plunderen van hun viswater en het dumpen van zwaar
chemisch afval in de oceaan voor Somalië door Westerse landen. Het land verkeert al 20 jaar in totale
chaos, heeft geen bestuur en is overgeleverd aan de willekeur van gewetenloze gangsters. De Verenigde
Naties doen zoals meestal alsof hun neus bloedt. De Westerse media spelen zoals altijd het spel mee.
Gestuurd door de manipulaties van de grote multinationals, de door hen gekochte politici en hun eigen
bedrijfsmedia is de internationale gemeenschap (bestaat die nog?) eensluidend in haar oordeel over de
Somalische piraten, terwijl men stilletjes de illegale vissersvloten (IUU) van over heel de wereld hun gang
laat gaan wanneer ze de Somalische wateren plunderen en er zwaar vergiftigd afval voor de kust dumpen een praktijk die op gang kwam na de val van de laatste Somalische regering in 1991.
Toen Somalië in chaos verviel grepen buitenlandse bedrijven onmiddellijk de mogelijkheid om de
voedselvoorraden van het land te plunderen en de onbewaakte kustwateren te gebruiken als vuilnisbelt voor
hun nucleair en chemisch afval.
Volgens de High Seas Task Force (HSTF) van het WCPA, waren er op een gegeven moment in 2005 meer
dan 800 IUU in e Somalische wateren aanwezig die misbruik maakten van het feit dat de Somaliërs niet in
staat waren hun kustwateren en visgronden te patrouilleren en te verdedigen. De illegale visserij stroopt
jaarlijks voor 450 miljoen dollar aan zeevruchten uit de Somalische wateren. Daarmee bestelen ze de
Somaliërs van een enorme bron aan proteïnen van een van de armste landen van de wereld, en vernietigen
ze de bestaansmiddelen van tienduizenden vissers langs de kust. Beschuldigingen wegens het dumpen van
giftig afval voor de Somalische kust doen al sinds het begin van de jaren '90 de ronde, maar de keiharde
bewijzen kwamen boven water toen de Tsunami van 2004 het land trof. De milieuorganisatie van de VN
(UNEP) meldde dat de Tsunami roestende containers met zwaar chemisch afval aan land spoelde in
Puntland, in het noorden van Somalië.
Nick Nuttall, een woordvoerder van de UNEP vertelde aan Al Jazeera dat toen de vaten open barstten door
de kracht van de golven, er een "angstaanjagende praktijk" aan het licht kwam, die al meer dan tien jaar
gaande was. "Somalië wordt als sinds het begin van de jaren '90 gebruikt als stortplaats voor gevaarlijk,
giftig afval," zo zei hij. "Het is afval van heel verschillende aard. Er is radioactief uranium. Er is lood en zware
metalen als cadmium en kwik. Er is ook industrieel afval, medisch afval, chemisch afval - je kunt het zo gek
niet bedenken."
Nuttall zei ook dat sinds de vaten op het strand zijn aangespoeld veel kustbewoners ziek zijn geworden, en
lijden aan bloedingen in de mond en intern, huidinfecties en tal van andere ziektes. "Het meest alarmerende
is het nucleaire afval dat hier gedumpt wordt. Radioactief uranium dat niet alleen de Somaliërs dood, maar
ook het leven in de oceanen vernietigt."
Ahmedou Ould-Abdallah, VN-afgezant voor Somalië, zegt dat de praktijken mee de burgeroorlog in Somalië
financieren, aangezien bedrijven Somalische functionarissen en krijgsheren betalen voor het dumpen van
hun afval. "Er is geen enkel toezicht van de overheid... en er zijn maar weinig mensen die enig recht van
spreken hebben... ja mensen op hoge posities worden omgekocht, maar vanwege de kwetsbaarheid van de
Federale overgangsregering vragen veel bedrijven niet eens meer toestemming - ze dumpen hun rommel
gewoon en vertrekken weer."
In 1992 tekenden de lidstaten van de EU en 168 andere landen het 'Verdrag van Bazel inzake de
beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan',
ook wel de 'Conventie van Bazel' genoemd. De Conventie verbiedt het verhandelen van afval tussen de
landen die het verdrag hebben ondertekend, maar ook met landen die het verdrag niet hebben ondertekend,
tenzij een bilaterale overeenkomst is uitgewerkt. De Conventie verbiedt ook het verschepen van gevaarlijk
afval naar oorlogsgebieden.
De VN hebben tot nu toe hun eigen bevindingen over de situatie genegeerd en hebben zowel Somalische
als internationale oproepen om iets aan de situatie te doen naast zich neergelegd. Het plunderen en
vernietigen van de Somalische wateren gaat ook vandaag de dag onverminderd verder.
Het is vanuit deze omstandigheden dat de Somalische 'piraten' zijn ontsproten. Iedereen is het erover eens
dat de 'piraten' gewone vissers zijn die in eerste instantie vooral probeerden de illegale vissers en
gifschepen te verjagen of ze te laten betalen voor het vissen en dumpen. Ze noemen zichzelf dan ook de
Vrijwillige Kustwacht van Somalië.
Een van de Piratenhoofdmannen, Sugule Ali, legt uit dat hun motief is "het illegale bevissen van en dumpen
in hun wateren te stoppen... Wij zien onszelf niet als bandieten. Wij zien hen die hier illegaal komen vissen
en hun afval dumpen en in onze wateren wapens dragen als de werkelijke bandieten."
Auteur Johann Hari schreef eerder in de Huffington Post dat, hoewel dit alles het nemen van gijzelaars niet
rechtvaardigt, de 'piraten' om goede redenen door vrijwel de gehele bevolking van Somalië worden
gesteund. De onafhankelijke Somalische nieuwssite WardherNews geeft het best weer wat de Somalische
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burgers ervan denken. Uit een onderzoek bleek dat 70% "geheel achter de piraterij staat als een manier van
nationale verdediging van de territoriale wateren van het land".
In plaats van echter maatregelen te nemen om de bevolking van Somalië te beschermen tegen de
misdadige praktijken van buitenlandse vissers en bedrijven, heeft de VN besloten tot agressieve resoluties
die Westerse marines toestemming te geven de piraten de oorlog te verklaren.
Aangewakkerd door een hysterische mediacampagne riep de brave burger in het Westen om hard optreden
tegen de 'piraten' hetgeen resulteerde in een ganzenmars van marineschepen richting de regio om de
Somalische kustwateren 'veilig' te maken. De Veiligheidsraad van de VN (waarvan een deel van de lidstaten
duidelijk andere belangen heeft omdat hun vissersvloten en bedrijven deelnemen aan de plundering en de
vervuiling) nam resoluties 1816 (juni 2008) en 1838 (oktober 2008) aan, waarin "landen die geïnteresseerd
zijn in de veiligheid van activiteiten op zee om actief deel te nemen aan de strijd tegen de piraterij op volle
zee voor de kust van Somalië, meer specifiek door het uitzenden van marineschepen en militaire
vliegtuigen..."
Zowel de NAVO als de EU hebben soortgelijke bevelen gegeven. Rusland, Japan, India, Maleisië, Egypte en
Jemen, samen met een toenemend aantal andere landen hebben zich bij de optocht aangesloten.
Jarenlang was al gepoogd om binnen VN Veiligheidsraad resoluties aangenomen te krijgen voor het
bestrijden van de piraterij. Steeds voelden bepaalde landen zich te zeer beperkt door de bepaling van de
resoluties. Pas toen resoluties 1816 en 1838 dusdanig werden aangepast dat ze feitelijk alleen nog maar
betrekking hadden op Somalië (een land dat niet vertegenwoordigd is bij de VN). Bezwaren van
burgerinitiatieven in Somalië werden door de VN genegeerd.
Hari vraagt zich af: “Verwachten we werkelijk dat de stervende Somaliërs lijdzaam blijven toekijken vanaf het
strand, pootjebadend in het nucleair afval, hoe wij de vissen voor hun neus wegkapen om die op te eten in
dure restaurants in Londen en Parijs? Tegen die misdrijven heeft de VN niet opgetreden. Maar zodra enkele
vissers zich verzetten door bijvoorbeeld de olietransporten over de zeeweg voor de kust te belemmeren
krijsen we meteen moord en brand. Wanneer we de piraterij werkelijk willen oplossen moeten we de oorzaak
aanpakken - onze misdaden - voordat we de kruisers op ze af sturen."
Terwijl de illegale visserij en het dumpen van het giftige afval dus onverminderd voortgaat, hebben de door
de gewapende stropers tot piraterij gedwongen Somalische vissers hun strijd tegen alle soorten schepen in
de Golf van Aden en de Indische Oceaan geïntensifieerd.
Buitenlandse regeringen, internationale organisaties en de gevestigde media staan zij aan zij in hun
demonisering van Somalië, en omschrijven de Somalische vissers als boosaardige mensen die schepen
kapen en zeelieden terroriseren (ook al werden er nooit zeelieden gekwetst). Een dergelijke voorstelling van
zaken is natuurlijk de wereld op zijn kop, want tegelijkertijd zwijgen de gevestigde media over de illegale
visserij en het dumpen van afval.
De geallieerde marinevloten van over heel de wereld hebben de jacht op Somalische schepen in hun eigen
wateren - ongeacht of het piraten zijn of gewone vissers - opgevoerd. De International Contact Group for
Somalia (ICGS) blijft tijdens bijeenkomsten in New York, Londen, Caïro en Rome steeds maar weer
beklemtonen dat hier sprake is van een demonisering van vissers die zich verzetten, en roepen op tot
maatregelen tegen de illegale visserij en het dumpen van giftig afval.
De schepen die door de veronderstelde piraten worden 'gekaapt' zijn of schepen die illegaal in de
Somalische wateren aan het vissen waren, of schepen die giftig afval wilden dumpen. Steeds weer nodigen
de plaatselijke autoriteiten de internationale gemeenschap uit om de schepen te komen inspecteren en met
eigen ogen te zien waartegen de Somalische vissers zich verzetten. Steeds weer gaat de internationale
gemeenschap niet in op deze uitnodigingen.
We willen er wel op wijzen dat Somalië niet het enige land is dat last heeft van illegale bevissing en het
dumpen van afval. Ook een Afrikaans land als Ivoorkust heeft zwaar te lijden onder deze praktijken.
Het wordt hoog tijd dat de Westerse wereld wakker wordt en niet langer aandacht schenkt aan wat politici,
bedrijfsbesturen en de leugenachtige gevestigde media hen wijs maken. Het Internationaal Gerechtshof in
Den Haag, dat mensen als George Bush, Dick Cheney en Tony Blair voor de rest van hun leven achter de
tralies zou moeten zetten, wordt nu misbruikt voor het aanpakken van straatarme vissers die niets anders
doen dan verdedigen wat van hun is. Wat we in Somalië 'piraten' noemen, heet hier 'kustwacht'.
Overigens hebben zowel Nederland als België marineschepen gestuurd naar de Golf van Aden om de
zogenaamde piraterij te bestrijden en zijn onze Nederlandstalige nieuwsmedia medeplichtig aan het
verspreiden van de leugens over de gang van zaken in Oost-Afrika.
***
Dit artikel verscheen eerder op Voltairenet.org
Vertaling© uit het Engels door Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/afrika/somalie/vuilnisbelt-chemisch-afval-diefstal-visgronden.shtml
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Café in Seattle weigert TSA-agenten
Complete artikel: www.prisonplanet.com
De eigenaar van een café in Seattle ziet graag nette mensen in zijn tent. En
omdat hij het recht heeft om wie hij maar wil bediening te weigeren, zijn TSAmedewerkers niet meer welkom voor een kop koffie. De dienst, die in de
Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de veiligheid van met name
luchtvaartpassagiers, wordt steeds minder populair na de invoering van de
zogenaamde bodyscanners, waarmee door kleding heen wordt geïnspecteerd,
en de 'full patdowns', het fouilleren van mensen die weigeren door de scanners
te gaan. Sinds de nieuwe, 'verbeterde' veiligheidsmaatregelen ligt de dienst
geregeld onder vuur wegens het schofferen van passagiers, aanranding,
diefstal en andere zaken. Een medewerker van het café vertelt: 'Mijn baas is een geregelde vlieger en hij
heeft een ongelooflijk talent om gezichten te onthouden. Als hij een TSA-agent ziet binnenkomen, draaien
we onze rug naar hem toe en negeren hem volkomen, en vragen hem te vertrekken. Hun soort is niet
welkom in ons etablissement. Een groot gedeelte van onze klanten- meer dan 90 procent -is het met ons
standpunt eens en steunt onze beslissing. Zelfs de politie staat aan onze kant en heeft ons geholpen TSAmedewerkers het café uit te zetten. '
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/cafe_in_seattle_weigert_tsa_agenten

Lof voor Gadaffi in VN-Mensenrechten Raad (slechts 4 maanden geleden)
Nu wordt Gadaffi ineens als een Zionistische duivel afgeschilderd,
terwijl hij nog maar kort geleden in de VN als een ware
mensenrechten kampioen van de Arabische wereld werd
afgeschilderd.
Dat de Verenigde Naties misschien wel de grootste opportunistische
organisatie ter wereld is blijkt maar weer eens uit het feit dat de
Libische leider Muammar Gadaffi, die nu verketterd wordt omdat hij
zijn volk ruim 40 jaar onderdrukt zou hebben, nog maar 4 maanden
geleden alle lof kreeg toegezwaaid door de VN Raad voor de
Mensenrechten, waar het land in mei 2010 toe gekozen werd. Lees wat andere 'kampioenen' van de
mensenrechten zoals Saudi Arabië, Syrië, Iran en de Palestijnen over de toen nog geëerde heerser zeggen.
Syrië: 'De Libische Arabische Jamahiriya (de 'socialistische volksrepubliek Libië') heeft een unieke ervaring
met de democratie die zorgde voor groei en ontwikkeling in de promotie van de mensenrechten.' Waarnemer
Palestijnse Autoriteit: 'Wij bevelen het nationale verslag zeer aan. Dit bewijst dat Libië erop gebrand is de
mensenrechten te verbeteren en te promoten.' Saudi Arabië: 'De aandacht die de Libische volksrepubliek
eraan geeft... laat heel duidelijk zien hoe belangrijk het land de mensenrechten acht.' Noord Korea: 'Wij
prijzen de inspanningen van Libië op het gebied van de mensenrechten.' Iran: 'De Libische volksrepubliek
heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de promotie en bescherming van de mensenrechten.' Pakistan
(één van de vele moslimlanden waar christenen dagelijks vrijwel straffeloos worden gediscrimineerd,
aangevallen, beroofd, verkracht en afgeslacht): 'De stappen die de Libische regering op zowel wettelijk als
praktisch gebied heeft genomen laten een sterke toewijding aan de promotie en bescherming van de
mensenrechten zien.' (2)
Op 9 november 2010 bespraken de leden van de Mensenrechten Raad het Universele Periodieke Overzicht
dat op 18 maart 2011 aangenomen zal worden. De Palestijnse Autoriteit en diverse landen zoals Saudi
Arabië en Syrië -die bovenin de lijst van landen met de meeste mensenrechten schendingen zijn te vindenprezen de Libische dictator dus voor de 'democratie' en de 'mensenrechten' in zijn land.
Tegelijkertijd is de focus van de VN- Mensenrechten Raad al jaren éénzijdig gericht op het delegitimeren en
demoniseren van Israël, het land dat als enige land in het Midden Oosten wel vrijheid van meningsuiting en
gelijke rechten kent. Arabische leden van het Israëlische parlement mogen openlijk de opinie hebben dat de
Joodse staat moet worden opgeheven en aan de Palestijnen moet worden gegeven. Het omgekeerde is in
heel de autoritaire Arabische en islamitische wereld, waarin het bestaansrecht van Israël door het
leeuwendeel wordt ontkend, ondenkbaar. (1)
Libië is nog steeds lid van de VN-Mensrechten Raad. Zouden de paar zichzelf respecterende landen in het
Westen -waar ook Nederland graag toe wil behoren- die beweren democratie en vrijheid van meningsuiting
hoog in het vaandel te hebben daarom niet eens de conclusie moeten trekken dat ze niets meer te zoeken
hebben in de totale aanfluiting die de Verenigde Naties worden genoemd?
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) YouTube
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Servië, Oekraïne, Tunesië, Egypte, Libië: Revolutie op bestelling
23 februari 2011 door Tony Cartalucci
Hoewel de revoluties in Servië, Oost-Europa en de Arabische wereld spontaan lijken is het niets anders dan
een moderne versie van wat de VS en hun handlangers vroeger met grof geweld bereikten: dezelfde
belangen, dezelfde organisaties, dezelfde doelstellingen in een nieuw jasje.
Een overzicht:
2000: het door de VS betaalde en opgeleide Otpor werpt de regering van Slobodan Milosevic in Servië
omver.
2002: Otpor ontvangt Georgische en Oekraïense demonstranten ter voorbereiding op de 'Roze Revolutie" en
de "Oranje Revolutie."
2003: Otpor gaat naar Zimbabwe om demonstranten op te leiden. Srdja Popovic richt CANVAS op
2008: Leiders van de Egyptische '6 April'-beweging wonen een bijeenkomst van het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken in New York bij.
2009: '6 April'-beweging volgt training in Servië bij CANVAS.
2010: Februari, '6 April'-beweging heeft een ontmoeting met een vertrouweling van de Amerikaanse
International Crisis Group, Mohamed El Baradei op het vliegveld van Caïro. Samen met Google-topman
Wael Ghonim beginnen ze aan de organisatie van de presidentiële verkiezingscampagne van El Baradei, en
organiseren ze demonstraties uit naam van El Baradei's "National Front for Change" voor volgend jaar
2011: januari-februari: de '6 April'-beweging, Mohamed ElBaradei, het National Front for Change, dragen bij
aan het afzetten van Hosni Mubarak.
2011: februari, NGO's gefinancierd door George Soros maken ontwerpgrondwetten voor de nieuwe regering
van Egypte
Het is essentieel om te begrijpen met welke voorbedachte rade de Amerikaanse overheid hier te werk gaat;
hoe lang van tevoren dit gepland en uitgewerkt is door de VS en hun uitgebreide netwerk van NGO's en
geheim agenten, en hoeveel er voor hen verloren gaat wanneer dit opgezet
spel algemeen bekend raakt.
“Revolutions are often seen as
Daarom is het ook niet verbazend dat het Servische CANVAS onlangs zijn
spontaneous. It looks like
webpagina met daarop de samenwerkingsverbanden van de organisatie
people just went into the
offline heeft gezet, om zo hun banden met Amerikaanse organisaties als
street. But it’s the result of
het door de neo-conservatieven besmette Freedom House, het
International Republican Institute, de Albert Einstein Institution, de National months or years of
Endowment for Democracy (NED) en het door George Soros gefinancierde preparation. It is very boring
until you reach a certain point,
New Tactics in Human Rights/Center for Victims of Torture.
where you can organize mass
Het is belangrijk om te weten dat Gene Sharp de meest vooraanstaande
docent is aan de Albert Einstein Institution (AEI), en dat hij degene was die demonstrations or strikes. If it
het handboek schreef aan de hand waarvan Otpor in Servië opereerde, en is carefully planned, by the
time they start, everything is
waaruit later CANVAS ontsproot. CANVAS was de organisatie die de
over in a matter of weeks.”
aanvoerders van de door de VS gesteunde kleuren-revoluties in Georgië,
— Ivan Marovic, ex-instructor,
Oekraïne, Tunesië en Egypte opleidde. Robert Helvey, die persoonlijk de
Center for Applied NonViolent
mensen van Otpor trainde, was een directielid van de AEI tot tenminste
Action and Strategies
2003. Pas na een uitgebreide zoektocht op het net komt de Cooperation
(CANVAS), Serbia
and Supporters-pagina van CANVAS naar boven. Men heeft de pagina op
slinkse wijze 'Externe links' gedoopt, om zo de rol van de gelinkte
organisaties binnen CANVAS en de georganiseerde 'revoluties' die we nu her en der zien te marginaliseren.
Mocht de theatrale, 'verwarde' en geveinsde verbazing van het volledige Amerikaanse en Europese
establishment dat heeft deelgenomen aan deze zwendel, afgeroepen over miljoenen mensen ten koste van
duizenden mensenlevens in Tunesië, Egypte en nu Bahrein en Libië, ontmaskerd worden als een met
voorbedachte rade, opzettelijke herschikking van het politieke landschap, dan zullen de plannen van de
mondiale elite niet alleen uiteenvallen in een chaotische wanorde en decennia werk verloren gaan, maar het
zou ook de impuls kunnen zijn die de wereld nodig heeft om werkelijk wakker te schieten en te zien hoe zelfs
het verzet tegen de elite door diezelfde elite wordt geënsceneerd.
Help ons deze zwendel aan het licht te brengen. We staan daarin niet alleen. Wat ook de plannen van de
nieuwe Russische mediagigant Russia Today mag zijn: in deze zijn ze verbazingwekkend open en eerlijk.
Wanneer je bewijzen voor de samenzwering tegenkomt, bewaar dan niet alleen de webpagina, omdat die
even snel weer verwijderd kan worden. Sla de pagina op of maak een screenshot, verzamel de info en geef
het verder. Hoe meer puzzelstukjes er worden gevonden, des te duidelijker het plaatje - al zal het niet mooi
zijn. Loop niet weg voor de waarheid.
***
Dit artikel, 'Globalist Coup Plotters Acting Shady ' verscheen 22/2/2011 op Land Destroyer
Vertaling© uit het Engels door Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/afrika/libie/revolutie-op-bestelling.shtml
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CFR-lid Nout Wellink for president of the ECB?
wo, 23/02/2011 - 18:01 — Ivo
In de krant stond een klein berichtje vandaag over onze meester in
fraude en oplichtingen de Nederlandsche Bank-voorzitter Nout
Wellink (CFR-lid). Nout die enige tijd geleden aankondigde te stoppen
als DNB Directeur (met een tour en een uitzending op tv), ziet nu wel
een opening naar de positie van president van de Europese Centrale
Bank.
Zowel nationaal als internationaal wordt zijn serieus overwogen
aanmelding voor deze positie positief ontvangen. Zijn cv liegt er niet
om en de behaalde resultaten worden dan ook zeer gewaardeerd
door zijn meerdere. Wie rooft wordt tenslotte beloond.
De nu zittende president van de Europese Centrale Bank fransman Jean-Claude Trichet (CFR-lid) zal
binnenkort opstappen. Maar Wellink is niet favoriet bij iedereen. De president van de Italiaanse centrale
bank Mario Draghi en diens Finse collega Erkki Liikanen worden doorgaans betere kansen toegedicht.
Maar met het onverwachte vertrek van Axel Weber als president van de Duitse centrale bank en tevens als
belangrijkste kanshebber om Trichet op te volgen, zijn de kaarten opnieuw geschud. Het lijkt een beetje een
strijd te worden net als destijds met Balkenende die zich kandidaat stelde voor het Europese president
schap. Uiteindelijk zullen clubs als de IMF,CFR en Bilderberg bepalen wie de functie krijgt.
Wellink vindt dat nationaliteit geen rol mag spelen bij de opvolging van Trichet. Waar hebben wij dit eerder
gehoord? Nederland leverde destijds al de inmiddels overleden Wim Duisenberg als de eerste president van
de ECB. Dit zou een reden kunnen zijn dat hij niet wordt verkozen.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/cfr-lid-nout-wellink-president-ecb

'Amerika overweegt Libische luchtmacht uit te schakelen'
F-18 Super Hornets op het dek van het Vliegdekschip USS
Enterprise, dat naar de kust van Libië is gestuurd.
De Amerikaanse kolonel David Lapan verklaarde maandagavond
namens het Pentagon dat de Amerikaanse marine en luchtmacht zich
rond Libië zal gaan opstellen. Tevens maakte hij enkele opmerkingen
waaruit kan worden geconcludeerd dat Amerika overweegt om met
luchtaanvallen vanaf vliegdekschepen de Libische luchtmacht uit te
schakelen, zodat de rebellen de controle over de door hen veroverde dorpen kunnen behouden.
Een Amerikaans militair ingrijpen zou de 'gespannen patstelling' tussen de aan Gadaffi loyale troepen en de
rebellen in het voordeel van de laatste groep kunnen beslissen. De rebellen hebben weliswaar de
belangrijke plaatsen Misrata en Zawiya in handen, maar zijn omsingeld door Libische troepen die tevens de
verbindingswegen naar Tripoli controleren. Ook de luchthaven van Misrata wordt beheerst door het leger.
Lapan zei dat er diverse plannen bestaan voor het Noord Afrikaanse land. De meeste militaire analisten
interpreteerden dit als een verwijzing naar een mogelijke Amerikaanse militaire interventie. Die gedachte
wordt ondersteund door het feit dat het vliegdekschip USS Enterprise en het amfibische aanvalsschip USS
Kearsarge, dat een vloot helikopters en 1800 mariniers aan boord heeft, onmiddellijk naar de Libische kust
worden gestuurd.
Eerder op de avond had minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton nog verklaard dat alle opties open
zijn, maar dat er geen marine actie tegen Libië ophanden is. De twee grote Amerikaanse oorlogsschepen
voor de Libische kust geven Washington echter diverse mogelijkheden, afhankelijk van of Gadaffi de
rebellen weet te verslaan of dat de patstelling nog lang voortduurt.
Onder de 1800 mariniers aan boord van de USS Kearsarge bevinden zich speciale eenheden die getraind
zijn op guerilla oorlogsvoering en geheime missies achter vijandelijke linies. Zij zouden luchtsteun en
bescherming kunnen ontvangen van de USS Enterprise. Hun belangrijkste missie zou het uitschakelen van
de Libische luchtmacht en vliegvelden zijn, zodat de rebellen niet langer worden tegengehouden door verse
troepen die Gadaffi met behulp van zijn luchtmacht aanvoert.
Het andere plan wordt besproken met de Europese bondgenoten en omhelst het instellen van een no-fly
zone om zo de burgers te beschermen tegen luchtaanvallen. De Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice
erkende later dat Washington inderdaad discussieert met bondgenoten over militaire opties, maar dat er nog
niets is besloten. Wel stelde de Amerikaanse regering al sancties in door het bevriezen van $ 30 miljard aan
Libische tegoeden, het grootste bedrag dat ooit op die manier werd geblokkeerd.
Xander - (1) DEBKA
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GSM prikkelt de hersenen…
februari 24, 2011 By: vader Jakob
Mobiele telefoons veranderen de hersenactiviteit
Een telefoongesprek van 50 minuten is genoeg om de hersenen te prikkelen,
al dan niet met schadelijke gevolgen, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.
Bron
De wetenschappers ontdekten een grotere aanwezigheid van glucose in het
gedeelte van de hersenen dat zich het dichtst bij het toestel bevindt, wat
wijst op een verhoogde hersenactiviteit. Dat schrijft de Britse krant The
Guardian. Het team van Nora Volkow, directeur van het ‘National Institute on Drug Abuse’ in Maryland, deed
twee hersenscans bij 47 vrijwilligers. De vorsers gebruikten een techniek waarbij de gemetaboliseerde
glucose gemeten wordt, een stof die nodig is voor het functioneren van de hersenen. Langs beide kanten
van het hoofd werden twee gsm’s geplaatst. In één scan waren de mobiele telefoons uitgeschakeld, in de
andere werd aan het ene oor een gedempt telefoongesprek van een klein uur afgespeeld. De resultaten
toonden aan dat een telefoongesprek van 50 minuten de hersenactiviteit lokaal met 7 procent doet
toenemen. Door de gigantische stijging van het gebruik van mobiele telefoons, stijgt ook de bezorgdheid
over hun al dan niet schadelijke gevolgen, zoals hersentumors. Hoewel nog niet bewezen is dat gsm’s
schadelijk zijn voor de gezondheid, is verder onderzoek vereist.
Uit een onderzoek uit 2006 blijkt dat de hersenactiviteit nog veel meer kan stijgen door bijvoorbeeld naar een
beeld op een scherm te kijken. Dit wordt veroorzaakt door het denken aan het beeld. Bij mobiele telefoons is
het proces echter anders. Daar wordt de hersenactiviteit ‘artificieel’ verhoogd, door de radiogolven van de
mobiele telefoon. Als de verhoogde hersenactiviteit onschadelijk blijkt te zijn, ziet Volkow mogelijkheden om
het fenomeen aan te wenden voor patiënten met minder actieve hersengebieden.
De studie verscheen in het Journal of the American Medical Association.
Edit: En zo maakt u verse popcorn zonder pan

Kompassen niet meer betrouwbaar door veranderingen magnetisch veld Aarde
Wetenschappers: Zorgen over eventuele poolomkering nergens voor nodig
De veranderingen in het magnetisch veld van de Aarde hebben enkel
gevolgen voor waar het poollicht (nog) te zien is. Verder hoeven we ons
volgens wetenschappers nergens zorgen over te maken.
Door de steeds sneller gaande veranderingen in het magnetische veld van
de Aarde zijn gewone kompassen niet langer betrouwbaar. Omdat de
magnetische noordpool in 10 jaar tijd 36% sneller is gaan verschuiven in
de richting van Siberië zouden bijvoorbeeld wandelaars, trekkers of zeilers
tot wel honderden kilometers uit koers kunnen raken. Volgens Jeffrey Love, werkzaam bij het United States
Geological Survey (USGS), wijst een kompas bij de hoofdstad Washington inmiddels 10 graden westelijk
van het echte noorden. Ieder jaar wordt de afwijking 1/10 van een graad groter. Daarbij komt ook nog eens
het feit dat de accuraatheid en afwijking niet vaststaan vanwege het fluctuerende magnetische veld, en het
er dus vanaf hangt waar je een kompas gebruikt. 'De afwijking is op iedere plaats weer anders,' aldus Love.
De magnetische verschuiving heeft de luchtvaart- en zeevaart industrie al miljoenen dollars aan het
upgraden van navigatiesystemen gekost. De moderne GPS technologie is echter in staat om de afwijking
van de noordpool te corrigeren. Daarom verzekeren wetenschappers het publiek dat de gemiddelde burger
zeer waarschijnlijk niets zal merken van de veranderingen in het magnetische veld. Wel moesten op diverse
luchthavens in heel Amerika de codes op de landingsbanen, die zijn afgestemd op de lengte- en
breedtegraad van de Aarde, veranderd worden. Veel luchthavens denken dat ze in de toekomst hetzelfde
zullen moeten doen. Een ander gevolg van de op zwerftocht geslagen noordpool is de zichtbaarheid van het
poollicht (aurora borealis); omdat de noordpool richting Siberië beweegt en daardoor van Amerika vandaan,
zal het poollicht daar minder snel te zien zijn. Verder maken wetenschappers zich geen zorgen over de
fluctuaties in het magnetische veld, omdat deze altijd al bestaan hebben. Wel is de snelheid van
veranderingen de laatste jaren toegenomen, maar ook dat hoort volgens hen bij het normale patroon.
De sterkte van het magnetische veld neemt overigens al sinds het begin van de metingen in 1830 gestaag
af, tot nu toe met totaal 10%. Mensen hoeven echter niet bang te zijn voor een plotselinge poolomkering,
want die gaat er voorlopig niet komen. 'Omkeringen -dus het veranderen van de polariteit van het
magnetische veld- duren normaal gesproken zo'n 10.000 jaar,' legde Love uit. '10.000 jaar geleden was er
nog niet eens een beschaving. Deze processen gaan erg langzaam en daarom hoeven we ons nergens
zorgen over te maken.'
Xander - (1) Fox News
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Nation of Islam reden waarom Obama niet aandringt op vertrek Gadaffi
Zowel Obama als Gadaffi hebben banden met deze persoon: Louis
Farrakhan, de leider van de Nation of Islam, die letterlijk een antiAmerikaanse alliantie sloot met de Libische leider.
Veel internationale commentatoren vragen zich af waarom de
Amerikaanse president Obama zo snel was het vertrek van de
Egyptische president Mubarak -al ruim 30 jaar een trouwe
bondgenoot van de VS- te eisen, maar dit, ondanks het feit dat hij al
honderden burgers liet afslachten, nog altijd niet gedaan heeft met de
Libische leider Muammar Gadaffi, die al tientallen jaren juist een antiAmerikaanse houding aanneemt. De reden is dat Gadaffi zowel
banden met de racistische dominee Jeremiah Wright -23 jaar lang Obama's spirituele adviseur- als met de
Nation of Islam en diens controversiële leider Louis Farrakhan heeft, waar ook Obama connecties mee
heeft. Officials van het Witte Huis hebben Gadaffi tot nu toe enkel opgeroepen het geweld tegen burgers te
stoppen, maar sloten tegelijkertijd unilaterale actie tegen Libië uit. Ondertussen neemt vanuit het Congres de
druk op Obama toe om een harder standpunt in te nemen; de voorzitters van de comités Buitenlandse
Zaken van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden roepen op om de economische sancties tegen
Libië, die in 2004 werden opgeheven, opnieuw in te stellen.
Obama heeft echter meerdere nauwe banden met activisten die op hun beurt banden hebben gehad met
Gadaffi. Zo ging Obama's predikant Jeremiah Wright samen met Louis Farrakhan in 1984 bij Gadaffi op
bezoek. Tijdens de presidentscampagne van 2008 merkte Wright zelfs op dat dit bezoek Obama mogelijk in
de problemen zou kunnen brengen. 'Als (Obama's) vijanden erachter komen dat ik in 1984 naar Tripoli ben
gegaan om samen met Farrakhan Gadaffi te bezoeken, zal veel Joodse steun sneller opdrogen als een
sneeuwbal in de hel.'
Anti-Amerikaanse alliantie Gadaffi en Farrakhan
Farrakhan, een goede vriend en collega van Wright, werd gefinancierd door Gadaffi, onder andere door
middel van een rentevrije lening van $ 5 miljoen in 1985. Later in dat jaar sprak Gadaffi via de satelliet
Farrakhans 'Saviours Day' conferentie in Chicago toe en bood hij volgens berichten wapens aan Farrakhan
aan zodat 'een zwart leger in de VS het witte Amerika kan vernietigen'.
In oktober 1995 feliciteerde Gadaffi Farrakhan met het succes van zijn 'miljoen mannen mars'. De Libische
leider zou Farrakhan hebben verzekerd dat ze samen 'hun krachten zouden bundelen om dit te bereiken.'
Volgens het Libische persbureau JANA kwamen beide heren in 1996 overeen om samen te werken bij het
mobiliseren van de 'onderdrukte zwarten, Arabieren, moslims en rode indianen' met als doel het
Amerikaanse buitenlandse beleid te veranderen.
Gadaffi zei dat 'onze confrontatie met Amerika' tot aan het sluiten van zijn bondgenootschap met de Nation
of Islam 'als een gevecht van buitenaf tegen een fort was,' maar dat de alliantie met Farrakhan hem een
'bres verschafte om in het fort te komen en er tegen in opstand te komen.' Farrakhan ging nog veel vaker
naar Libië. Zo kreeg hij in 1996 de Gadaffi Mensenrechten Prijs (!) uitgereikt, waar een bedrag van $
250.000 aan verbonden was. Farrakhan accepteerde de prijs, ondanks de Amerikaanse sancties tegen
Libië.
Marxistische activist persoonlijke vriend van Obama
Zowel Wright als Obama zouden hebben deelgenomen de miljoen mannen mars op Washington, die werd
geleid door Farrakhan en andere prominente zwarte leiders zoals Al Sharpton. Dominee Willie Barrow,
tijdens de presidentscampagne lid van Obama's officiële Faith Outreach Team en Obama's 'superafgevaardigde', is eveneens een goede vriend van Farrakhan en een fervente supporter van de Nation of
Islam. Farrakhan verklaarde in een intervieuw in 2002 dat hij Barrow ontmoet had om de diverse Nation of
Islam platforms te bedenken.
De Marxistische activist Cornel West is een adviseur van Farrakhan en was eveneens adviseur voor
Obama's presidentscampagne. Tevens is West een persoonlijke vriend van de huidige president van de VS.
Gedurende de jaren dat Obama de Trinity United Church van dominee Wright bezocht, waar de
controversiële en volgens velen racistische zwarte bevrijdingstheologie wordt gepredikt, had deze kerk
openlijk banden met Farrakhan en de Nation of Islam. Dominee Wright reikte in 2007 zelfs zijn
'Empowerment Award' uit aan Farrakhan, die tevens meerdere gastpreken verzorgde in deze kerk.
Obama naast Farrakhan op cover magazine
Wright is bij diverse initiatieven van Farrakhan betrokken geweest en noemde hem tijdens een nationale
toespraak, waar diverse Nation of Islam vertegenwoordigers voor uitgenodigd waren, 'één van de
belangrijkste stemmen in de 20e en 21e eeuw'. Obama sierde minstens drie keer de cover van Trumpet
Magazine, dat werd opgericht door dominee Wright. Afgelopen jaar gaf Obama nog een lang en exclusief
aan Trumpet Magazine, waarin Farrakhan regelmatig de loftrompet wordt toegezwaaid. In 2006 waren
Obama en Farrakhan zelfs SAMEN op de cover te zien, naast nog een aantal andere zwarte activisten.
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Opvallend genoeg stond Martin Luther King NIET op deze cover (2)(mogelijk vanwege diens openlijke
sympathieën voor de Joden en voor Israël?).
Tijdens de presidentscampagne in 2008 kwam er een foto boven tafel van Obama's vrouw Michele die
samen poseerde met Farrakhan en Obama's adviseur Barrow. Ook Farrakhans vrouw Khadijah stond op
deze foto.
Zwart Racisme
Nog een connectie tussen Obama en supporters van Farakkhan loopt via David Axelrod, Obama's
hoofdstrateeg politiek. Hoewel Axelrod Joods is heeft hij zitting in het financiële comité van St. Sabina, de
katholieke parochie van Chicago die werd geleid door de controversiële voorganger Michael Pfleger, een
uitgesproken supporter van Farrakhan, die de Nation of Islam leider regelmatig te gast had in zijn parochie.
In 2008 onthief de aartsdiocees van Chicago Pfleger tijdelijk van zijn functie bij St. Sabina omdat deze
beweerd had dat Hillary Clinton publiekelijk had gehuild omdat ze gedacht zou hebben dat ze vanwege haar
blanke huidskleur recht had op de presidentiële nominatie.
Vorige week vrijdag zwichtte Obama voor de overweldigende druk uit het Amerikaanse Congres om de
Palestijnse anti-Israël resolutie in de VN Veiligheidsraad met een veto te treffen. Zal Obama voor de tweede
keer in een week door de knieën gaan voor druk uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, en Gadaffi
alsnog harder gaan aanpakken?
Xander - (1) World Net Daily ; (2) World Net Daily

Als Saoedi-Arabië valt zal de wereld veranderen
Bron / origineel: www.independent.co.uk
Er vind een revolutie plaats in het Midden-Oosten. De jongeren zijn gesterkt
en vol vertrouwen op een manier waarop ze nooit eerder geweest zijn en
wat we gezien hebben in Tunesië, Egypte, Jemen, Bahrein en Libië kan nog
plaatsvinden in andere landen in de regio.
Maar als de revolutie ergens stopt zal het waarschijnlijk gebeuren in de
woestijn aan de poorten van het Huis van Saud, de belangrijke thuisbasis
van de grootste olieleverancier ter wereld.
In tegenstelling tot de schrijnende armoede in Tunesië, Egypte en andere
plaatsen zijn de Saoedi's relatief goed af. Hoewel er armoede is in SaoediArabië heeft de regering miljarden dollars geïnvesteerd in de welvaart.
Het is geen verrassing dat de terugkeer op woensdag van koning Abdullah naar het Koninkrijk samenviel
met de aankondiging dat de regering van plan is om een extra bedrag van $ 36 miljard te injecteren in
uitgave voor publieke projecten, het is zeker het resultaat van nervositeit maar het is ook een beproefde en
bewezen methode om ontevredenheid op afstand te houden.
De structuur van de samenleving in het Koninkrijk maakt het ook minder kwetsbaar. De belangrijkste
instellingen van de staat, de overheid en de ultraconservatieve soennitische religieuze leiders, zijn het
grotendeels eens. Een sociaal contract tussen deze twee concurrerende machten bestaat tot het voordeel
van beide.
De elites in elk kamp hebben dit sociaal contract in tijden van instabiliteit met koning Abdullah, die als een
hervormer wordt gezien, afgedwongen en hij heeft het vertrouwen van de conservatieven gewonnen door te
weigeren om radicale veranderingen door te voeren aan de Saoedische maatschappij in ruil voor dat de
religieuze leiders het soort extremisten van Al-Qaeda vermijden.
Dat betekent niet dat er geen risico's zijn voor het establishment. De Arabische opstand is grotendeels
mogelijk gemaakt door het "Al Jazeera effect", met gewone mensen die door middel van nieuwe media
bewust zijn geworden van de corruptie en onrechtvaardigheid in hun eigen samenleving en het Koninkrijk is
niet immuun.
De rest van de wereld moet een behoedzame blik op de situatie houden. Als Saoedi-Arabië valt, een
onwaarschijnlijk scenario, zou er een aardbeving in de wereldeconomie plaatsvinden. De twee grote pieken
in de Westerse inflatie in het recente verleden werden veroorzaakt door de limitering van de levering van olie
door de OPEC in 1973 uit protest tegen de Amerikaanse bewapening van Israël, en later door de revolutie in
Iran.
Saoedi-Arabië is een enorme economische macht die de raderen van de rest van de wereld smeert. De
meeste van ons geloven dat Saoedi te groot is om te vallen. Als we het verkeerd hebben zal het effect op de
wereld verwoestend zijn.
Door, Fawaz Gerges.
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China: 12 miljoen ton rijst met giftig cadmium vervuild
Complete artikel: ecocentric.blogs.time.com
De Hong Kong’s engseltalige krant South China Morning Post kwam van
op 23 februari met het nieuws, overgenomen van de chinese staatsmedia,
dat miljoenen hectaren landbouwgrond en meer als 12 miljoen ton rijst
verontreinigd zijn met zware metalen. Vorige week bracht een ander artikel
het nieuws dat 10% van de chinese rijst een te hoog gehalte aan het
kankerverwekkende cadmium bevat.
Beijing reageerde snel op het nieuws door het plan bekend te maken
waarmee deze vervuiling aangepakt kan gaan worden. De 4500 bedrijven,
waaronder chemische, batterij producenten en mijnen, die een mogelijke cadmium-bron kunnen zijn, zullen
onder strengere wetgeving gaan vallen. De vervuiling is het grootst in de provincies, Yunnan, Guandong en
Guangxi, in het zuidwesten van China.
De effecten van milieuverontreiniging ten gevolge van de snelle groeiende industrie in Chna zijn nauwelijks
meer nieuws. Maar doordat de industriele vervuiling doordringt in landbouwgebieden ontstaan er nieuwe
problemen. De problemen met voedselveiligheid in China was voorheen hoofdzakelijk het gevolg van
corruptie, bijvoorbeeld het melamineschandaal of het overmatige gebruik van pesticiden, insecticiden en
kunstmest. Vervuiling van gewassen, veroorzaakt door de nabijgelegen industrie, met zware metalen vindt al
veel langer plaats. De monsters van de vervuilde rijst zijn afkomstig uit 2007. De omvang het probleem wordt
nu pas duidelijk.
Wat de vervuiling voor de volksgezondheid betekent is nog geheel onduidelijk. China heeft een groeiende
lijst van de zogenaamde “kankersteden”. Deze steden liggen in de buurt van slecht gereguleerde fabrieken.
Deze stoten gigantische hoeveelheden giftige stoffen uit met als gevolg veel hogere aantallen van kanker.
Zo werd in januari bijvoorbeeld een batterij fabriek gedwongen gesloten (Anhui provincie, ten westen van
Shanghai) nadat bij meer als 200 kinderen veel te hoge gehaltes aan lood werden geconstanteerd.
Wat gebeurt er als de vervuilde rijst wordt verdeeld onder de miljoenen chinezen (China exporteert relatief
weinig rijst)?
Rijst, het basisvoedsel van China, neemt zonder moeite het zware metaal cadmium op. Zeker de hybride
rijstsoorten nemen gemakkelijk cadmium op, deze hybride soorten kunnen groeien op zure bodems, zoals
die in het zuidwesten van China.
Cadmium is een hoog giftig metaal reeds bij lage hoeveeleheden giftig. OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) omschrijft het zware metaal als zeer giftig met de volgende effecten:
Acute blootstelling: dezelfde verschijnselen als bij griep treden op: zwakte, koorts, hoofdpijn, rillingen,
zweten en spierpijn. Acute longoedeem ontwikkelt zich normaal binnen 24 uur en bereikt zijn maximum naar
3 dagen. Als dood door verstikking niet plaatsvindt dan verdwijnen de symptomen na een week.
Chronische blootstelling: er kan zich long- en prostaatkanker ontwikkelen. Het eerst verschijnsel welke
optreedt bij chronische cadmiumvergiftiging is nierschade. Daarnaast kan cadmium longemfyseem en
botziekten (zoals osteoporose) veroorzaken. Dit heeft men waargenomen in Japan, itai-itai (vrij vertaald pijn
- pijn) ziekte. De inwoners werden blootgesteld aan cadmium in rijst en cadmium verontreinigd water.
Cadmium kan ook leiden tot bloedarmoede, verkleuring van de tanden (Cd wordt CdS) en het verlies van het
reukvermogen.
Het bericht in de China Economic Weekly (chinese staatsmedia) meldt dat het economische verlies door de
cadmium verontreiniging oplopen kan tot jaarlijks $ 3 miljard. Dit is een gedurfde veronderstelling: het
cadmium vervuilde rijst van de markt te halen is een ecomische kostenpost.
Op de eerste plaats is het zeer onwaarschijnlijk dat de miljoenen tonnen verbouwde rijst in China deze
hoogwaardige tests zullen ondergaan en ten tweede de gezondheidskosten op lange termijn voor grote
groepen mensen voor de chronische blootstelling aan cadmium zijn op dit moment nog niet te berekenen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/china_12_miljoen_ton_rijst_met_giftig_cadmium_vervuild
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'Media zwijgen over 4 inslagen meteorieten sinds begin 2010'
Het klinkt als de zoveelste complottheorie, met dit verschil dat er
behoorlijk veel aanwijzingen (en filmpjes) bestaan die erop wijzen dat
deze wel eens waar zou kunnen zijn. Geen enkele Westerse zender
berichtte erover, maar de Zuid Amerikaanse media stonden er bol
van: op 10 februari 2010 kreeg Mexico een inslag van een meteoriet
uit de ruimte, die een krater van 30 meter breed achterliet, te verduren
(1). Sindsdien zouden er in Colombia en in de Amerikaanse staten
Californië en Pennsylvania eveneens meteorieten zijn ingeslagen.
De meteoriet in Mexico stortte rond half 7 's avonds neer tussen de stadjes Ahuozotepec en Cuautepec en
veroorzaakte zo'n enorme explosie, dat op vele kilometers afstand ruiten sneuvelden en gebouwen heen en
weer zwaaiden. Ook zouden er gewonden zijn gevallen en zouden een weg en een brug zijn beschadigd of
verwoest. Toen duidelijk werd dat het om een meteoriet ging sloot het Mexicaanse leger het gebied af van
de buitenwereld. Talloze mensen -tot zelfs in de hoofdstad Mexico City- zouden getuige zijn geweest van de
aanstormende meteoriet, die een krater van 30 meter breed in de grond sloeg. (2)(3)(4)
In het Zuid Amerikaanse land Colombia sloeg op 5 september 2010 een nog grotere meteoriet in (5). Rond
tien over drie 's middags werden Colombianen opgeschrikt door een plotseling vuurbal aan de hemel, die
met een enorme knal op Aarde explodeerde en een gapend gat van 90 meter breed achterliet (6).
De twee meteorieten in de Verenigde Staten werden in het nieuws 'gasexplosies' genoemd. En dat waren
het ook. Wat echter niet verteld werd was dat de oorzaken van deze explosies waren: meteorieten uit de
ruimte die insloegen en een gasleiding raakten. Met zo'n 4,2 miljoen kilometer ondergrondse gasleidingen in
Amerika is dat niet zo moeilijk voorstelbaar als het op het eerste gezicht lijkt. Iedere meteoriet die in een
bevolkt gebied inslaat maakt daarom grote kans een gasleiding te raken.
Na de gasexplosie in San Bruno, Californië werden de TV-stations overspoeld met telefoontjes en emails
van getuigen die pal voor de explosie een donderend geluid in de lucht hadden gehoord. Enkelen hadden
daadwerkelijk iets brandends naar beneden zien komen en dachten aan een neerstortend vliegtuig. ABC's
10 News meldde dat er die ochtend een vuurbal aan de hemel was gezien, die helemaal vanuit Mexico tot
aan Long Beach werd waargenomen (7). De kustwacht verklaarde dat het inderdaad een meteoor was
(meteoor: verbrandt in de dampkring; meteoriet: stort op Aarde neer).
Op de foto van de explosie in San Bruno is duidelijk een krater te zien. Het puin van de ontploffing bevindt
zich maar aan één kant van de krater, wat duidt op een inslag (zie foto hieronder). Nog een duidelijke
aanwijzing dat het om een meteoriet ging: op dezelfde plek registreerden seismografen een aardbeving van
1.1 op de schaal van richter, op NUL kilometer diepte (8).
Op de volgende video is te zien hoe de vuurbal in San Bruno
explodeert. Jammer genoeg is de volledige opname van YouTube
verwijderd. Op deze video was namelijk te zien hoe de man, die op de
voorgrond in zijn auto stapt en wegrijdt alsof hij niets bemerkt, iets in
de lucht lijkt te zien, enorm schrikt, en vervolgens maakt dat hij
wegkomt. Dat verklaart waarom hij op het filmpje niet meer op of om
kijkt (9).
De meest recente meteorietinslag vond plaats in Allentown,
Pennsaylvania (zie foto hieronder), waar vijf huizen werden verwoest,
nog eens 40 werden beschadigd en 5 mensen de dood vonden. In het
midden van een stadje was een enorme krater te zien. Ook hier luidde
de officiële verklaring: enkel een gasexplosie.
Gasexplosies en zelfs bommen van ruim 200 kilo laten echter nooit
dergelijke diepe kraters na als in San Bruno en Allentown. Dr. Bill
Deagle, die aanwezig was op de lokaties van de twee andere
gasexplosies, zei dat deze heviger waren dan die in San Bruno en
Allentown, maar geen krater hadden nagelaten. Ja, er zal sprake zijn
geweest van een gasbrand, maar pas nádat er een meteoor was
ingeslagen en als gevolg een gasleiding werd geraakt.
Eveneens opmerkelijk: precies rond de gebeurtenissen in Allentown
zou de Aarde maar net zijn gemist door drie asteroïden:
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Merk op dat de 3 meter grote asteroïde 2011 CF 22 op slechts 0,1 LD (Lunar Distance) de Aarde zou zijn
gepasseerd. Dat is een afstand van circa 38.000 kilometer, astronomisch gezien onwaarschijnlijk klein (10).
Getuigen in Allentown verklaarden dat hen de toegang tot de lokatie van de gasexplosie werd geweigerd
door officials van het ministerie van Homeland Security. Het is onduidelijk waarom de explosie in Allentown
een zaak van nationale veiligheid was indien het inderdaad enkel een gasexplosie betrof. (11)
Westerse media zwijgt
De reden waarom de Westerse media de vele aanwijzingen dat het hier om inslagen van meteorieten gaat
niet oppikken is mogelijk de al vele jaren aan de gang zijnde manipulatie van de massa, die ten koste van
alles moeten blijven geloven dat alles onder controle is, de samenleving 'maakbaar' is en daarom alle
problemen op te lossen zijn. Denk onder andere aan de regelrechte leugens over Co2 en Global Warming.
Waarschijnlijk denkt de machtselite dat de burgers alleen maar onrustig worden als ze merken dat bepaalde
zaken buiten de macht van iedere overheid liggen, zoals de extreme weersomstandigheden van de laatste
tijd, en in dit geval ook de inslagen van meteorieten uit de ruimte.
Daarnaast kan het een aanwijzing zijn dat de elite ervan op de hoogte is dat we in de mogelijk al nabije
toekomst met nog meer -en wellicht veel zwaardere- inslagen geconfronteerd zullen worden. Hier betreden
we echter wél heel duidelijk het gebied van complottheorieën.
De kans om geraakt de worden door een meteoriet is overigens buitengewoon gering. 70% van het
oppervlak van de Aarde bestaat uit water, en van de overgebleven 30% land is 70% onbewoond. U loopt
veel meer kans om op een zebrapad door een auto omver gereden te worden dan ooit te maken te krijgen
met een meteorietinslag. Dat verandert echter als de meteoriet fors grotere afmetingen heeft, bijvoorbeeld
een diameter van vele tientallen, honderden of zelf duizenden meters. Een inslag van een rotsblok van
dergelijke omvang zou een heel continent kunnen wegvagen.
Wormwood
De christenen onder ons zullen ongetwijfeld onmiddellijk denken aan wat in het laatste Bijbelboek
Openbaring wordt voorzegd over de eindtijd. Twee opeenvolgende teksten zouden over een meteoriet of
asteroïde uit de ruimte kunnen gaan die op Aarde zal inslaan:
'En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee
geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die
leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.'
'En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij
viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd
Alsem (Engels: Wormwood). En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van
het water, omdat het bitter geworden was.' (Openbaring 8:8-10)
Xander - (1) SOTT.net ; (2) YouTube (website nieuwsbericht) ; (3) Milenio.com ; (4) Periodico Digital.com
(5) YouTube (Colombiaans nieuws) ; (6) YouTube (getuige) ; (7) YouTube (ABC 10 News) ; (8) Earthquake.
USGS.gov (inmiddels verwijderd) ; (9) YouTube ; (10) Spaceweather.com ; (11) Rabbit Hole (bron)

Nederlandse pinpashouders: OGEN OPEN!!
Ingezonden - 23 februari 2011
Sinds de invoering van de pinpas zijn criminelen continu bezig manieren uit te dokteren om niet alleen via
internet uw bankrekening leeg te trekken.
Aan het zgn. skimmen komt voorlopig geen einde, omdat de EMV-chip niet eerder dan in 2013 volledig in
bedrijf is. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die nu al overschakelen op de EMV-chip. Zoals gezegd
zitten criminelen ook niet stil en dat moge blijken uit berichten uit Duitsland, waar de eerste gevallen van
CASH TRAPPING zijn opgedoken.
Om u uw geld afhandig te maken wordt een voorzetstuk voor de geldsleuf geplaatst met tweezijdig
plakband. Het geld komt dus wel uit de geldautomaat maar dat blijft aan het dubbelzijdig plakband hangen.
U denkt dat de geldautomaat defect is en zoekt hulp bij het bankfiliaal. Wat daarna gebeurt staat op deze
pagina. U bent gewaarschuwd.
Pin zoveel mogelijk binnen bankfilialen, ook in het buitenland maar let goed op als u op andere plekken geld
uit de muur haalt. Ga indien mogelijk samen met iemand anders geld pinnen en laat die persoon de straat in
het oog houden. Kijk goed naar de geldautomaat. Hangen in de buurt van de geldautomaat twijfelachtige
figuren rond, bel dan meteen de politie. Probeer foto’s van die figuren te maken en bel ook de pers als de
politie niet snel genoeg ter plekke verschijnt. Zet de foto’s op internet, als waarschuwing voor andere
pinpashouders.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12880
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Website De Demmink Doofpot is geopend
24 februari, 2011 |

Auteur: mr. drs. BOU

Hoewel het boek De Demmink Doofpot van drs. Jan Poot sr. reeds door duizenden
mensen werd gelezen, is de criminele pedofiel Joris D. nog altijd niet met pek en
veren het ministerie uitgejaagd en in zee gedreven. Voor wie De Demmink Doofpot
nog niet heeft gelezen: klik op het plaatje en download het boek. Daarnaast heeft
dhr. Poot nu een website geopend, De Demmink Doofpot, die geheel is gewijd aan
het Demmink-schandaal. Deze actief pedofiele topambtenaar heeft zich
internationaal chantabel gemaakt en hij benoemt al jaren zijn handlangers op hoge posten.
Zo hebben we nu een Super PG, Harm Brouwer, die hoofdofficier van Justitie in Leeuwarden was op het
moment dat Marianne Vaatstra het slachtoffer werd van wrede lustmoordenaars. De daders woonden in het
AZC Kollum en werden pijlsnel weggesluisd. Demmink was toen nog als hoogste ambtenaar
verantwoordelijk voor Vreemdelingenzaken en Harm Brouwer ontkent dat hij er ook maar iets van heeft
geweten. We kunnen daaruit slechts concluderen: Justitie heeft geen geweten!
Al sinds 1994 ligt onze Secretaris Generaal onder vuur wegens pedofiele activiteiten, maar de ene minister
na de andere houdt hem de hand boven het hoofd. Opsporingsapparaten en inlichtingendiensten, al dan niet
geheim, weten ook al jaren dat Joris Demmink zich schuldig maakt aan misbruik van minderjarige jongens,
maar ook zij doen er niets tegen!
Drs. Poot onderneemt wel actie. Hij heeft in landelijke dagbladen een aantal paginagrote advertenties
geplaatst, maar tegenwoordig worden deze door hem betaalde publicaties door de kranten geweigerd.
Daarom heeft drs. Poot nu een website geopend waarop men alles kan lezen en bekijken over de pedofiele
Demmink en zijn slechte rapport. Hij is al lang gezakt, maar hij blijft nog steeds zitten! Men kan daar ook
(anoniem) informatie over Demmink en consorten aandragen.
Dit is de e-mail waarin dhr. Poot de website aankondigt:
Dat Joris Demmink in 2002, toen hij al jaren in opspraak was, door Donner benoemd is tot hoogste
ambtenaar van Justitie en sindsdien ondanks meerdere aangiftes kan aanblijven is verontrustend. Donner,
diens opvolger Hirsch Ballin en ook de huidige Justitie-minister Opstelten stellen dat er niets aan de hand is.
Onlangs nog stuurde Opstelten een brief aan emeritus hoogleraar Wiek Slagter waarin hij schreef dat hij
geen enkele actie tegen Demmink zal ondernemen. Verontrustend is ook dat Kamerleden passief blijven en
zelfs niet reageren en de media zodanig geïntimideerd worden dat ze inmiddels mijn advertenties weigeren.
Om te voorkomen dat dit schandaal in de Doofpot blijft, heb ik vandaag de website
www.dedemminkdoofpot.nl gelanceerd teneinde:
• u te informeren overhet Demmink-dossier;
• u op de hoogte te houden vande ontwikkelingen;
• u te activeren.
Plaats allereerst s.v.p.uw reactie op de site!
Drs. J. Poot
Oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)
Meneer Poot, dank u wel voor uw moedige strijd, dank u wel voor uw hardnekkige gevecht. Want Joris
Demmink heeft reeds vele slachtoffers gemaakt! Niet alleen heeft hij kinderen verkracht, maar achter de
tralies zit al bijna 13 jaar een Koerdische zakenman, die werd veroordeeld op vervalste bewijzen omdat
Demmink chantabel was. Baybasin is veroordeeld op vervalste telefoontaps, maar het gevolg was helaas
dat ook anderen het slachtoffer worden van Justitie en vervalste taps. In dit domino-effect worden nu ook
twee onschuldige tuinders vermorzeld!
http://www.boublog.nl/2011/02/24/website-de-demmink-doofpot-is-geopend/
Rusland moderniseert strijdkrachten
MOSKOU- Rusland gaat zijn leger sterk moderniseren. Met de herbewapening is omgerekend meer dan 472
miljard euro gemoeid. Dat meldde de Russische minister van Defensie Vladimir Popovkin donderdag.
Tot 2020 schaft Rusland onder meer honderd nieuwe schepen, waaronder twintig onderzeeërs, en meer dan
zeshonderd gevechtsvliegtuigen aan. Daarmee vervangt de voormalige grootmacht een groot deel van het
wapentuig dat nog uit de Sovjet-tijd stamt. De minister maakte ook bekend dat de Bulava-raketten voor het
eind van 2011 operationeel worden. De projectielen moeten worden gelanceerd van Ruslands modernste
kernonderzeeërs. Ze kunnen meerdere kernwapens vervoeren en hebben een geschat bereik van maximaal
10.000 kilometer. Analisten denken dat het huidige Russische leger alleen nog kan opereren in kleine tot
middelgrote lokale conflicten. De coördinatie tussen landmacht, marine en luchtmacht zou slecht zijn en
maar 10 procent van het materieel is modern. Het normale defensiebudget van Rusland was vorig jaar zo'n
44 miljard euro. Ter vergelijking: de Verenigde Staten gaven omgerekend 384 miljard euro uit.
do 24 feb 2011
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Ontaardt Midden-Oosten crisis in wereldbrand?
Yochanan Visser - 27 Februari 2011
Terwijl in Libië nu sprake is van een situatie die veel weg heeft een
burgeroorlog, begint het er op te lijken dat de dagen van president
Khadaffi zijn geteld. Het overlopen van tenminste een deel van de Libische marine gisteren, heeft de positie
van Khadaffi verder verzwakt. De zoon van Khadaffi zei in een interview met ABC dat deze'aardbeving' niet
meer te stoppen is en het Midden-Oosten in chaos zal doen storten. Afgaande op de ontwikkelingen in
Saoedie Arabie zou de chaos wel eens niet beperkt kunnen blijven tot het Midden-Oosten......
Kadhaffi sr.beschuldigt nu Al Kaida van inmenging in de Libische opstand.Deze beschuldiging lijkt op het
eerste gezicht een propaganda truc die het optreden tegen de demonstranten zou moeten rechtvaardigen.
Er zijn echter voldoende aanwijzingen dat Islamisten inderdaad de drijvende kracht zijn achter de Libische
opstand.
Missing Peace ontving informatie dat de meesteTwitter berichten niet uit Libië kwamen, maar vanuitde
Didsburymoskee in Manchester in Engeland.
Veel van die berichten droegen het bijschrift: CONFIRMED (bevestigd).Hetgeen dus onmogelijk was omdat
er geen communicatie mogelijk was met Libië.
De opstand zelf bleek voornamelijk vanuit Zwitserland en Engeland te zijn georganiseerd. De
LibiërMohammed Lataiweshis een drijvende kracht achter de 17 februari beweging.Hij is de eigenaar van de
fabriek Al Manara in Engeland en is een Islamist.
Al Kaida is in Libië actief onder de naam Jama’a al Islamiyya al Muqatilah. De in ballingschap verblijvende
leiders van de groep gaven twee dagen voor de uitbraak van de opstand vanuit Londen een verklaring uit
waarin zij de Islamisten in Libië opriepen het voortouw te nemen bij de protesten tegen Khadaffi.
Yusuf Al Qaradawi, de Islamistisch Soennitische leider die vorige week terugkeerde naar Egypte, vaardigde
deze week een fatwa uit waarin hij het vermoorden van Khadaffi tot een religieuze plicht verhief.
Indien Khadaffi inderdaad het veld moet ruimen danis het aannemelijk dat Libië wordt overgenomen door
een Islamistisch bewind.
Het land kent geen georganiseerde oppositie maar slechts Islamistische groepen die een alternatief bieden
voor het corrupte en repressieve regime van de Khadaffi clan.
De berichten die uit Libië komen zijn nu voornamelijk afkomstig van ooggetuigen die de grens met Egypte
passeerden.
CNN was echter het eerste officiële medium dat een verslag toonde van de bevrijding van Benghazi.
Verslaggever Ben Wedeman was duidelijk onder de indruk van de uitzinnige menigte die na 42 jaar
repressie groots feest vierde en de CNN ploeg inhaalde alsof het de geallieerden betrof tijdens de bevrijding
van Europa tijdens de Tweede Wereld oorlog.
http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2011/02/24/wedeman.benghazi.voices.cnn.html
Uit Tripoli kwamen beelden die bevestigden dat er een slachting heeft plaatsgevonden onder de burgers. Op
een strand bij de stad registreerde een amateurfilmer hoetientallen graven werden gedolven.
http://www.youtube.com/watch?v=B8ICz-D6wNo
Onrust houdt aan
Elders in het Midden Oosten blijft het ookonrustig, in Iraq vielen 7 doden tijdens de ‘dag van woede’.
Ook in Jemenduren de onlusten voort en wordt met scherp geschoten op de demonstranten, zoals blijkt uit
deze beelden:http://www.youtube.com/watch?v=6rA4XoGcXcA&feature=youtube_gdata_player
In Jordanië loopt de spanning weer op nadat de Islamistische oppositie nieuwe demonstraties
aangekondigde. Het Moslim broederschap heeft het voortouw genomen bij het organiseren vaneen
demonstratie waaraan door 19 groeperingen werd deelgenomen.
De acties in Jordanië lopen parallel met die op de West Bank waar in diverse steden werd gedemonstreerd
voor verandering.
In die demonstratieswerd opgeroepen tot ‘nationale eenheid’ en verzoening met Hamas.
De Palestijnse Autoriteit vertoont nu een toenemende militante houding. Dit komt tot uiting in het organiseren
van betogingen tegen de VS en de openlijke initiatieven om samen met Hamas een regering te gaan
vormen.
Zelfs de als gematigd bekendstaande PA premier Fayad, heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Hij
beweerde zelfs dat de PA zonder de financiele hulp van VS verder kan.
Hamas op haar beurt heeft aangegeven niet afwijzend te staan tegenover verzoening met Fatah, maar dan
wel op haar voorwaarden.
Uit alles blijkt dat zowel Fatah als Hamas, het ‘nieuwe' Midden-Oosten doorgronden.
Hamas voelt zich sterk en liet dat ook blijken in een verklaring deze week over de vrijlating van Gilad
Shalit.Daarin werd opgemerkt dat de tijd rijp was voor onderhandelingen, nu de psychologische backing van
Moebarak(voor Israel) was weggevallen.
Woensdagavond jl. kregen de inwoners van Beer Sheva een ander bewijs van de gewijzigde
machtsverhoudingen in de regio. Een Iraanse Gradraket uit Gaza landde in een woonwijk maar richtte
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slechts materiële schade aan.Nu Egypte de grens deels geopend heeft, is er geen controle meer op de
hoeveelheid wapens die Gaza bereiken. Israëlische woordvoerders vertelden dat de afgelopen weken
nieuwe types raketten Gaza zijn binnengebracht, waaronder anti tank raketten.
Vanuit Egypte zelf kwamen deze week nieuwe berichten over acties tegen de Koptische minderheid.
Het Egyptische leger schoot met scherp tijdens de verwoesting van een omheining om een Koptisch
klooster. Dit werd geregistreerd door een amateurfilmer die het bewijs op You Tube postte.
Een Koptische priester werd vermoord door Islamisten, die de priester met 22 messteken om het leven
brachten en daarna zijn huis verlieten terwijl zij ‘Allah Hu Akhbar’ riepen.
Het Moslim Broederschap is inmiddels een campagne begonnen om de aan Moebarak gelieerde
Moslimgeestelijken te vervangen door haar eigen imams.
Het Egyptische leger maakte met geweld een einde aan een betoging op het Tahrir plein in Cairo op vrijdag
jl.
Onderschat nieuws
Het meest onderschatte nieuws uit het Midden-Oosten van de afgelopen week is echter de organisatie van
een opstand in Saoedi-Arabië. Op Facebook wordt opgeroepen om op 11 maart in Saoedi-Arabië een
volksopstand te beginnen die het regime van het koningshuis moet omver werpen.
Gealarmeerd door deze ontwikkeling, heeft koning Abdullah – die juist deze week terugkeerde van
geneeskundige behandeling in het buitenland- opdracht gegeven om een ontwikkelingsfonds te creëren van
10,7 miljard dollar.Daarmee zouden eenvoudige Saoedische burgers geholpen worden bij het kopen van
een huis, het starten van een bedrijf, of om te trouwen.
In het landis ondanks de enorme olierijkdom, grote armoede; werkloosheid en grote sociale misstanden. Zo
bestaat er een speciaal ziekenhuis voor het koningshuis waar de ongeveer 1000 prinsen en hun gevolg een
VIP behandeling krijgen.
Het zou niet de eerste keer zijn dat gepoogd wordt om via een opstand het Saoedische regime te verdrijven.
Iran was in november 1979 en februari 1980 verantwoordelijk voor het uitbreken van een opstand in de
Shiitische steden in het zuiden vanSaoedi-Arabië.
Een opstand in Saoedi-Arabie zal echter wereldwijde gevolgen hebben die kunnen uitmonden in een veel
groter conflict.
Een Israëlische expert van de denk tank “Institute for the Analysis of Global Security" vertelde The
Jerusalem Post op 24 februari dat de opstand in Saoedi Arabie voor een explosie van de olieprijs zal zorgen.
Die explosie zal gemakkelijk kunnen betekenen dat olie 200 dollar per vat zal gaan kosten.
Het gevolg daarvan zal zijn dat arme staten onvoldoende voedsel voor hun bevolking kunnen kopen en er
hongersnood zal uitbreken.
De wereldeconomie zal in een nieuwe diepe recessie wegzinken en de financiële markten zullen opnieuw
instorten.
Eventueel Westers ingrijpen om de olietoevoer te waarborgen zou een groot wereldwijd conflict kunnen
veroorzaken. Saoedi-Arabie is niet alleen de grootste olie exporteur ter wereld maar is ook het centrum van
Islam. Tijdens de eerste golfoorlog bijvoorbeeld,was de Amerikaanse militaire aanwezigheid al reden voor
grote spanningen in Saoedi-Arabie. De opkomst van Al Kaida was een direct gevolg van de collaboratie van
het Saoedische regime met de VS in die periode. Osama Bin Ladenwerkt sinds die tijd aande 'bevrijding' van
Saoedi-Arabie.
Al Kaida gaf zondag in Irak alvasteen visitekaartje af toen een grote olieinstallatie werd opgeblazen.
Westerse attitudes
Het lijkt waarschijnlijk dat het Westen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten onderschat en de gevolgen
ervan niet overziet.
Dit bleek ook uit het bezoek van de Engelse premier David Cameron aansommige oliestaten deze week.
Cameron die in Israel niet bekend staat om zijn kennis overhet Midden-Oosten,werd op de Israëlische TV
bespottelijk gemaakt om zijn uitspraken in Koeweit.Daar namhij zelfs het woord racisme in de mondtoen
hijde scepsis over de kansen op democratisering in de Arabische wereld besprak.
De enige uitspraak van Cameron die in Israel bijval oogstte was zijn opmerking in Qatar dat sommige
Arabische leiders Israel gebruiken als bliksemafleider.
In een interview met The Jerusalem Post gaf de gerenommeerde Islam- en Midden-Oostendeskundige
Bernard Lewis het Westen advies.
Hij zei dat de onrust in de Arabische landen een expressie is van woede tegen onrecht. Voor de Arabische
massa's betekent dat men verandering wil waarbij er een einde komt aan het onrecht. Het concept van de
Westersedemocratie heeft nooit deel uit gemaakt van de politieke cultuur in deze landen, zei hij. Ook
waarschuwde hij voor het houden van snelledemocratischeverkiezingen in landen zoals Egypte en Libië. Dat
zou volgens Lewis een ramp kunnen worden waarbij de Islamitische partijen, vanwege hun
georganiseerdheid via de moskee, de overwinning zullen behalen. Zij zullenvervolgens het
democratiseringsproces beëindigen.
De vrees van Lewis wordt in Israel gedeeld door vele experts, en is niet gebaseerd op speculatie.
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In feite is het huidigeproces in Egypte en andere landen beschreven in een brief uit 2005,die Al Kaida
strateeg en voormalig Moslim Broederschaplid Ayman Al Zawahiri schreef aan het hoofd van Al Kaida in
Irak, Abu Musab al-Zarqawi.
In die brief beschreef Al Zawahiri een strategie om de macht over te nemen in landen zoals Irak en Egypte.
Hij benadrukte dat het essentieel was om de toenemende drang naar vrijheid en een normaal leven onder
de Arabische massa's aan te wenden voor het doel van de Islamistische revolutie.
Hij kwam tot de conclusie dat de support van de bevolking voor een omwenteling essentieel was voor de
lange termijndoelen van die revolutie, namelijk het stichten van een nieuw Kalifaat.
Voor meer informatie over het Midden-Oosten
www.missingpeace.eu ; http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12900

Iran roept op tot boycot Olympische Spelen 2012 vanwege 'Zionistisch' logo
Rechts de reden waarom Iran bezwaar maak tegen het logo. De
gebruikte Vrijmetselaars symboliek (afbeelding links, verklaring in
artikel) heeft echter niets te maken met het Zionisme, maar alles met
de geplande totstandkoming van de New Age Nieuwe Wereld Orde
vanaf 2012.
Iran heeft gisteren verklaard de Olympische Spelen in Londen in 2012
mogelijk te boycotten vanwege het 'racistische' logo dat behalve de
cijfers '2 0 1 2' ook het woord 'Zion' zou voorstellen. Tevens roept
Teheran andere islamitische landen op om gezamenlijk 'de
Olympische spelen in de wereld in gevaar te brengen.'
Volgens de secretaris-generaal van het Nationale Olympische Comité heeft Iran een officiële klacht
ingediend bij de president van het Internationale Olympische Comité, Jacques Rogge. Deze wordt
gewaarschuwd dat 'nalatigheid op dit punt van uw kant mogelijk de aanwezigheid van sommige landen kan
beïnvloeden.' (1)
'Buitenaardse invasie in 2012'
Sinds het publiekelijk maken in 2007 zijn zowel het logo als de officiële promotiefilmpjes voer voor
complottheorieën. De 25 jarige, uit het Engelse Leeds afkomstige Rik Clay zou de Nieuwe Wereld Orde
symboliek achter het logo en de filmpjes hebben ontdekt en om die reden in 2008 door de CIA met een
geheim microgolf wapen zijn vermoord (officieel pleegde hij zelfmoord). Clay beweerde dat de gebruikte
symbolen en filmpjes er op wijzen dat er tijdens de Olympische Spelen in 2012 een buitenaardse invasie in
scène zal worden gezet. (2)
In dit officiële promotiefilmpje (4) zijn op 40 seconden de belangrijke Vrijmetselaars pilaren (11:11) te zien.
Rond 1 minuut vliegen er UFO's rond het Londense 'alziende oog' en nog eens 40 seconden later is er een
'moederschip' te zien dat zo uit de sf-film Independence Day lijkt te zijn weggevlogen. Na 2 minuten zijn er
robots in de straten van Londen te zien, wat zou duiden op de komst van 'aliens' op Aarde. Daarnaast zou
het stratenplan rond het Olympisch Dorp in Londen de vorm hebben van een omgekeerd Pentagram.
Komst van de antichrist
Ook het bekende logo van de Olympische spelen zélf -de vijf ringen-, dat werd ontworpen door de Franse
Vrijmetselaar Baron Pierre de Coubertin, bevat de 'vier pilaren' of 'twee torens'. Zijn standbeeld met deze
pilaren / torens staat opgesteld in de Amerikaanse stad Atlanta, één van de voormalige Olympische steden.
Net als in de in de Vrijmetselarij gebruikte rituelen 'loopt' De Coubertin tussen de twee torens door de
'nieuwe wereld' in, recht onder het Olympische Logo waar duiven op zitten, die de toekomstige wereld'vrede'
onder de Antichrist voorstellen.
De op 9/11/01 gepleegde (-deels- false flag) 'aanslagen' op twee echte torens, de 'Twin Towers' in New
York, waren een wereldschokkend Vrijmetselaars teken dat de laatste fase om te komen tot deze Nieuwe
Wereld Orde -het begin van de afbraak van de macht van de VS, ten gunste van een vanaf 2012 in te
voeren één-wereldsysteem- was ingezet.
Op deze site is in 2009 in de 17-delige artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon' zeer uitgebreid aandacht
besteed aan de Vrijmetselaars (=Illuminati) symboliek, die al sinds de stichting van de Verenigde Staten in
1776 het jaar 2012 op het oog hebben als jaar 1 van de komst van hun 'messias', de leider die de wereld
onder één centraal gezag moet gaan stellen - de Bijbelse Antichrist. Ook lieten we zien dat dit niets te
maken heeft met het oorspronkelijke Zionisme (= het recht van de Joden om in hun eigen land te wonen);
integendeel, het bestaan van de staat Israël en de Joodse controle over Jeruzalem is voor de Vrijmetselaars
machtselite één van de grootste struikelblokken om te komen tot de zo vurig gewenste New Age Nieuwe
Wereld Orde.
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) Rick Clay Foundation ; (3) Belgium Bridge Nieuwsbrief juni 2010
(4) YouTube
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Monsanto, een wolf in schaapskleren!!
februari 27, 2011 By: silviavideler
Het grootste bedrijf ter wereld en toch heeft het merendeel van de bevolking er nog nooit van gehoord. Zo
machtig dat het belangrijkste deel van de Obama-administration bestaat uit zijn vertegenwoordigers . Wie is
dat bedrijf, wat doet het en hoe heeft het zo’n grote macht kunnen vergaren?
Monsanto, Een wolf in schaapskleren !!
Het grootste bedrijf ter wereld en toch heeft het merendeel van de
bevolking er nog nooit van gehoord. Zo machtig dat het belangrijkste
deel van de Obama-administration bestaat uit zijn vertegenwoordigers
. Wie is dat bedrijf, wat doet het en hoe heeft het zo’n grote macht
kunnen vergaren?
Monsanto startte in 1901 met de productie van een kunstmatige
zoetstof (sacharine) voor Coca Cola. Hierna maakte Monsanto ook
andere producten voor zowel de farmaceutische en voedselindustrie
zoals cafeïne en aspirine.
Tijdens WO II gingen Monsanto en de regering samenwerken wat
uiteindelijk leidde tot de productie van de eerste atoombom. Monsanto heeft ook het ontbladeringsmiddel
‘Agent Orange’ geproduceerd wat als chemisch wapen werd ingezet tijdens de Viëtnam-oorlog. Er werd 27
miljoen liter van gebruikt met ruim vijf miljoen doden en talloze zieken als gevolg. Tot op de dag van
vandaag zijn vele gebieden nog zwaar verontreinigd en worden er
misvormde baby’s geboren.
PCB’s (sterk kankerverwekkend met negatieve invloeden op de
voortplanting, immuunsysteem en embryonale ontwikkeling) en
dioxine zijn slechts enkele van de uiterst giftige stoffen die dit bedrijf
ook nog op zijn naam heeft staan. Er bestaan talloze gevallen waarbij
deze stoffen gewoon in de samenleving werden gedumpt terwijl het
bedrijf de schadelijke effecten op de gezondheid kende en het
verborgen hield voor de bevolking. Zo werden bijvoorbeeld in
Anniston (Alabama) duizenden kilo’s PCB’s gedumpt gedurende
veertig jaar! Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sterftecijfer er
extreem hoog ligt en de kerkhoven vol liggen met mensen die
gestorven zijn aan de nadelen van de vervuiling.
Tegenwoordig is Monsanto de wereldleider in de genetische modificatie van zaden. Met andere woorden
heeft het een dikke vinger in de pap met betrekking tot het voedsel wat wij consumeren. Volgens Monsanto
wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat de consumptie van ggo’s (genetisch gemanipuleerde organismen)
veilig is voor de menselijke consumptie. Veilig voor hun profijt, of veilig voor onze gezondheid? Want het
verleden heeft al duidelijk aangetoond dat winst, en niet het welzijn van de bevolking als uitgangspunt wordt
genomen.
Laten we beginnen met Roundup, het herbicide (onkruidverdelger) wat over de hele wereld gebruikt wordt.
Roundup heeft de eigenschap dat het ALLE plantenleven vernietigt, BEHALVE Roundup resistente
gewassen. Deze gewassen worden op zo’n manier gemanipuleerd dat ze het product in zich dragen en er
dus niet door geveld kunnen worden. Zo moet de boer minder spuiten, maakt meer winst en hebben wij
minder vergif op ons voedsel. Althans, dat is wat Monsanto beweert.
In het begin kan het inderdaad misschien zo zijn, maar daar komt al heel snel verandering in. Na een tijd
gaat het onkruid zich op natuurlijke wijze aanpassen aan het herbicide waardoor de boer meer moet gaan
beginnen spuiten. Op het einde gaat de boer meer uitgeven dan ooit aan herbiciden en wordt hij wanhopig
waardoor hij verplicht wordt om de nieuwe generatie gemodificeerde zaden van Monsanto te kopen. Deze
nieuwe generatie moet dan weer minder bespoten worden en kan het hetzelfde liedje weer van vooraf aan
beginnen.
Oh ja, dan ben ik nog vergeten te zeggen dat de samenstelling van Roundup werd gebaseerd op die van
‘Agent Orange’ (chemisch wapen Viëtnam). Het zal wellicht toeval zijn dat de symptomen van de mensen
blootgesteld aan ‘Agent Orange’ van dezelfde aard zijn als die van de meest voorkomende aandoeningen in
onze huidige samenleving.
Je zou zeggen dat de boer dan maar geen zaad moet kopen van Monsanto, maar die ballon gaat niet op!
Normaal gezien houdt de boer een deel van zijn oogst als zaad voor de zaai van het jaar daarop, maar de
zaden van Monsanto zijn steriel! Dat wil zeggen dat ze niet voor nakomelingen kunnen zorgen en de boer
dus zaden MOET kopen. Uiteraard zijn deze ook niet bepaald goedkoop.
Ook biologische boeren worden gedwongen om over te stappen op ggo’s. Door kruisbestuiving raken hun
akkers besmet door de pollen van de ggo’s van andere akkers uit de omgeving. Het jaar daarop produceren
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hun zaden dus ook ggo’s en staan de biologische boeren er dus machteloos bij.
Nu neemt de ‘genenpolitie’ het over. Dat zijn onderzoekers van Monsanto die ZONDER toestemming op
akkers van boeren de gewassen gaan controleren op genetische manipulatie. De biologische boer die totaal
ongewild en meestal ook nog eens onwetend ‘betrapt’ wordt op bezit van ggo’s zonder toestemming van
Monsanto, wordt verplicht een boete te betalen of heel zijn akker laten platbranden. Het is het bedrijf immers
gelukt om een patent te krijgen op deze zaden en iedereen die zonder toestemming in het bezit ervan is,
moet zich verantwoorden. Een patent op levende organismen, zo ver reikt de macht van deze multinational.
Je kunt je natuurlijk inbeelden hoeveel boeren bankroet gaan terwijl
de winst van Monsanto blijft toenemen. In India is de situatie zo
ernstig dat er ieder half uur een boer zich berooft van het leven omdat
hij totaal geen zicht meer heeft op een degelijke toekomst. Het gaat
daar immers heel anders toe dan hier; gewassen kweken zijn voor het
grootste deel van de bevolking de enigste manier van inkomsten.
Maak de zaden en toebehoren duur en je ruïneert heel wat levens.
Monsanto maakt het boeren ook vrijwel onmogelijk om biologisch
zaaigoed te verkrijgen door de ‘gewone’ zaadproducenten op te
kopen. In Amerika is het zelfs zo ver gekomen dat men de biologische
boeren tegenwerkt om hun eigen zaad te verzamelen. Dat gebeurt
doordat de regering belachelijke regels en voorwaarden oplegt voor de teelt van biologisch gewassen
waardoor deze boeren wel ggo’s MOETEN kweken. Hoe dat gebeurt? Functionarissen van de regeringen
worden omgekocht door Monsanto door hun hopen smeergeld aan te bieden of ze een hoge positie in het
bedrijf verzekeren met een belachelijk hoog loon na hun termijn in de politiek. Zo worden bijvoorbeeld in het
ministerie van landbouw wetten goedgekeurd in het voordeel van Monsanto of zal de voedselveiligheid een
product veilig stellen voor de menselijke consumptie terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is.
Ook hoge piefen van Monsanto streven voor een positie in de politiek, maar natuurlijk alleen voor plaatsen
die het bedrijf wat kan opleveren. Veel geld voor de verkiezingcampagnes en insiders maken het dan ook
niet moeilijk om verkozen te worden. Nadat onze Monsanto- politieker enkele wetten heeft doorgekregen in
het voordeel van Monsanto, keert hij gewoon terug naar zijn oude functie in het bedrijf. Dit fenomeen noemt
men de ‘draaideurpolitiek.
En hoe zit het dan met de studies die beweren dat ggo’s veilig zijn? Twee maal raden wie dat hoofdzakelijk
financiert? Resultaten van experimenten worden ook vervalst, weggemoffeld of men voert ze niet deskundig
uit. Zo herinner ik mij een studie waarbij een ggo werd goedgekeurd door de voedselveiligheid, nadat slechts
enkele laboratoriummuizen gedurende twee maanden dat gewas te eten kregen. Na twee maanden kwam
men dus tot de conclusie dat er totaal geen gevaar was voor de volksgezondheid. Natuurlijk waren die
muizen nog gezond, het was pas na een jaar dat ze hun kankergezwellen zouden rondslepen in hun kooi.
Gezwellen die groter waren dan de muizen zelf!
Veel ggo’s zien er dan ook misvormd uit, bij maïs zie je bijvoorbeeld dikwijls meerdere kolven in een enkele
bladoksel terwijl dat maar één hoort te zijn. De planten groeien krom en vertonen vele soorten kankers. Vele
Insecten sterven bij het eten van ggo’s; nooit verwonderd waarom de bijen verdwijnen? En de effecten bij de
mens? Die zijn hetzelfde zoals bij de planten en dieren, bij ons duurt het gewoon langer voordat de gevolgen
zichtbaar zijn. Naast de herbiciden worden ook nog eens insecticiden gespoten op een akker. Maar wacht
eens, dat hoeft niet meer met de Bt-gewassen van Monsanto! Deze gewassen zijn op dusdanige wijze
gemanipuleerd zodat ze hun eigen insecticide aanmaken. Vierentwintig op vierentwintig, zeven op zeven
scheiden de planten een insectengif af. Deze gifbommen komen uiteindelijk gewild of ongewild op ons bord.
Bij ons in Europa mogen de ggo’s er niet in, maar is dat ook werkelijk zo? Wie van ons kan aan zijn voedsel
zien of er op microscopisch niveau mee geknoeid is? Daarbij is het ook een feit dat het in Europa wel
toegelaten wordt om het vee te voederen met ggo’s. Veel dieren worden ziek en dus ook de biefstuk die op
ons bord komt. En dan heb ik nog niets eens gepraat over de hormonen die de dieren ingespoten krijgen
door Monsanto. Zo heb je bijvoorbeeld Posilac waarmee de melkkoeien worden behandeld zodat ze meer
melk zouden produceren. Ik dacht dat we nu al een overschot hadden aan boter, melk en kaas?
Eerder vermeldde ik al dat Monsanto een patent heeft op ggo’s en hoe ‘gezonde’ planten worden
geïnfecteerd door kruisbestuiving. Doordat gewassen na een tijd allemaal geïnfecteerd zullen geraken en
dus genetisch gemanipuleerd, wil het zeggen dat Monsanto de eigenaar ervan wordt. We leggen dus de
globale voedselproductie in de handen van één multinational. Voedsel staat gelijk aan macht en wanneer je
de touwtjes in handen hebt kun je de wereld sturen naar je persoonlijk beeld.
Monsanto heeft iets in de natuur losgelaten wat straks niet meer valt tegen te houden. Hoe kun je er voor
zorgen dat een pollenkorrel van een ggo op de stamper van een ‘gezond’ gewas valt? Wanneer de mensen
niet meer langs de gevolgen heen kunnen kijken, zullen ze smeken voor biologische gewassen. Door de
toenemende vraag en schaarste zullen de prijzen explosief toenemen, in het geval er nog biologische
gewassen zijn.
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Maar geen nood, de ‘originele’ zaden van alle planten op de wereld worden bewaard in de streng bewaakte
Svalbard Seed Vault met het oog op toekomstige catastrofes. Het zal je dan ook niet verwonderen dat
Monsanto en de Rockefeller Foundation de grootste investeerders zijn. Zij weten al te goed dat in tijden van
chaos voedsel en geneesmiddelen de enigste vorm van betaling zullen zijn.
Er bestaat tegenwoordig heel wat informatie op het web over de wanpraktijken van Monsanto, doe de moeite
om je te informeren want het gaat tenslotte over je eigen gezondheid en van degenen die je dierbaar zijn. Je
moet niet naar mij luisteren, mij niet op mijn woord geloven, maar onderzoek het zelf en je zult zien dat mijn
waarheid ook de jouwe zal worden…
Met speciale dank aan Hypnos - Bron: Earthwatcher.eu

Internet kan plat in geval van crisis
maart 01, 2011 By: vader Jakob
Het is maar dat u het alvast even weet..u bent gewaarschuwd - bron
U bent bij voorbaat verdacht en gevaarlijk…
Het internet in Nederland kan niet met één druk op de knop worden
stilgelegd. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor de overheid
om communicatiemiddelen te blokkeren, in geval van terreurdreiging
bijvoorbeeld.
De Nederlandse overheid kan het internetverkeer in ons land
platleggen. In een “extreme crisissituatie” zijn particuliere
internetproviders verplicht te doen wat de overheid ze opdraagt – daar valt ook het stilleggen van een
netwerk onder. Dat blijkt uit een rondgang bij verschillende internetproviders en Govcert, het Computer
Emergency Responce Team van de overheid.
Het recente afsluiten van grote delen van het internet door overheden in landen als Egypte en Libië, doet de
vraag rijzen of een soortgelijk doemscenario zich ook in Nederland kan voordoen. Daarbij is een groot
verschil: in een land als Libië is het grootse deel van het internet in handen van de overheid, Nederland kent
tientallen particuliere providers die allemaal een deel beheren. Een rondgang bij onder andere Ziggo en
Xs4All leert dat zij “cruciale internetsstructuren aan de overheid ter beschikking zullen stellen, wanneer zij
dat eist in een crisissituatie”. KPN zegt “hier op dit moment geen uitspraken over te doen omdat er geen
directe aanleiding voor is”.
In welke ‘extreme crisissituatie’ de overheid dergelijke bevoegdheden heeft, lijkt niet gedefinieerd. “Dreiging
zit vaak in een jasje dat niet te voorspellen is,” zegt AIVD-deskundige Roger Vleugels. “Dus dat is niet te
bepalen. De overheid mag alles – als er maar een uitzonderingstoestand is. De brand in Moerdijk is al een
voorbeeld van een uitzonderingssituatie; er gaat gelijk een crisiswetgeving in, waarbij de hiërarchische
structuur bij de politie verandert. Zo zijn er een aantal hoofdvarianten waarbij verhoogde waakzaamheid
vereist is. Hoe dat is ingevuld voor het internet – wat precies mag en wanneer – is heel onduidelijk.”
Govcert ontkent dat die vage definitie van zo’n noodtoestand de overheid een hoge mate van vrijheid geeft.
“De infrastructuur is niet voor niets geprivatiseerd; we geloven in een vrij en open internet. Met een
crisiswetgeving is veel mogelijk; alle varkens in het land laten ombrengen zodra de varkenspest uitbreekt,
bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook niet. De situaties zoals die hier ontstaan, staan geenszins in verhouding met
wat er in het Midden-Oosten gebeurt.”
De grote valkuil zit volgens Vleugels juist in het onderschatten van de Nederlandse situatie. “Onze
voorbereiding op calamiteiten is abominabel. Steeds meer westerse computerexperts komen erachter dat
overheden die taak hebben verwaarloosd.”
Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs onderschrijft dat. “In Nederland zijn we economisch afhankelijk
geworden van internet. De overheid heeft geen belang bij het platleggen ervan – tenminste, dat zou je
denken. Toch zijn zelfs hier allerlei scenario’s denkbaar waarbij het wenselijk is om dat wel te doen. Het
komt niet zo ver als in Libië, maar wat als China om een politieke reden besluit een grootschalige
cyberaanval op Nederland uit te voeren? Dan wil je er wel wat stekkers uittrekken, zeg maar.”
Buiten een tijdelijke ‘internetblok’ zijn er tal van landen waar de inhoud van het internet stelselmatig wordt
gefilterd. In een land als Nederland is het slechts mogelijk websites te filteren op basis van strafbaar
materiaal als kinderporno. Toch is ook dit onderwerp van ethische discussies; want wanneer zijn websites
strafbaar, schokkend of beschadigend? De lijst van landen waar het internet zich kenmerkt door censuur
(samengesteld door Reporters without borders) bevatte in 2009 twaalf landen, waaronder Iran, Cuba, Egypte
en China. Bekendste ‘censuurland’ is China. Inhoud van websites als Youtube, Flickr, Facebook en Twitter
wordt stelselmatig geblokkeerd, meestal op basis van bepaalde trefwoorden en namen.
Zelfs Australië lag een tijdje onder vuur wegens het blokkeren van bepaalde websites. Het land werd echter
weer van de lijst verwijderd.
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Trends Institute: Arabische revolutie zal zich verspreiden naar Europa en Amerika
Een demonstrant in Jemen laat duidelijk zien waar het de mensen
werkelijk om gaat: ze willen gewoon in hun bestaan kunnen blijven
voorzien, maar dat wordt steeds moeilijker. Gerald Celente, voorman van
het inmiddels over de hele wereld bekende Trends Research Institute,
herhaalt in zijn meest recente Trends Journal - Trend Alert dat de in het
Midden Oosten en Noord Afrika uitgebroken maatschappelijke onrust zal
leiden tot een revolutie die zich zal verspreiden naar Europa en Amerika,
en uiteindelijk zal leiden tot een nieuwe Wereldoorlog. Celente wijst
degenen die niet geloven dat we ook hier Egyptische toestanden kunnen gaan meemaken erop dat de
massale bezuinigingsmaatregelen en onhoudbaar geworden schuldencrisis ook de als stabiel geachte
Westerse samenleving aan het wankelen zullen doen brengen.
'We schreven al vóór de oproer in Tunesië en Egypte dat dit soort opstanden zich wereldwijd zullen
verspreiden. De redenen zijn niet zozeer politiek maar gaan meer over 'brood en boter'. Omdat de
economieën achteruit gaan, de werkloosheid stijgt, belastingen worden verhoogd en gesneden wordt in
voorzieningen -terwijl degenen aan de top steeds rijker worden en bijna iedereen steeds armer- zullen de
revoluties zich verspreiden.' 'Zo wordt het door degenen die dit niet zagen aankomen echter niet aan de
burgers verkocht. De media, geleerden en politici geven een verkeerd beeld van de historische
gebeurtenissen die sinds het begin van het nieuwe jaar het nieuws beheersen. Vrijwel plotsklaps werden de
revoluties verheerlijkt als een moedige vrijheidsstrijd van de naar democratie hunkerende massa.' 'Het is
echter niet deze honger naar democratie waardoor ze gemotiveerd worden. Democratie, autocratie,
theocratie, monarchie -rechts, centrum, links- is meestal een gevoelszaak - een léég gevoel. Want als er
geen geld meer vloeit naar de man in de straat, zal er bloed gaan vloeien in die straat. Dat is een simpele
vergelijking. Een paar mensen aan de top hebben te veel, en teveel anderen hebben te weinig.' 'Als gevolg
van de opstanden in het Midden Oosten is de goudkoers gestegen tot boven de $ 1400 en steeg een vat
ruwe olie naar $ 113. Het einde van deze schommelingen is nog niet in zicht. Terwijl het geweld escaleert en
zich verspeidt zullen de gevolgen over de hele wereld worden gevoeld.' 'Vanaf het begin van de financiële
crisis in augustus 2007 en de paniek van 2008 hebben Washington, de Federal Reserve en de centrale
banken de Grote Depressie-achtige ineenstorting weten uit te stellen door een serie multi-biljoen dollar
kostende reddingspakketten, bailouts en stimulansprogramma's. Drie jaar lang hebben deze programma's
de illusie van een oppervlakkig herstel laten zien, die zonder een grote externe geopolitieke schok wellicht
tot aan de onvermijdelijke ontknoping volgehouden hadden kunnen worden.' 'Maar nu wordt deze schok over
de hele wereld gevoeld en wordt de illusie van herstel verbrijzeld. Eén en één worden echter niet bij elkaar
opgeteld, of dit nu bewust gebeurd (door opzettelijk beleid) of vanwege op angst gebaseerde ontkenning. De
huidige onrust blijft niet beperkt tot het Midden Oosten en Noord Afrika en zal zoals we voorspeld hebben
zich verspreiden naar Europa en andere delen van de wereld. En hoe heviger en wijd verspreider de
opstanden, des te groter is de kans dat een combinatie van gebeurtenissen (bijvoorbeeld een olieschok,
terreuraanslag, cyberoorlog of regionale oorlogen) de reeds kwetsbare economieën zal doen instorten en de
gezonde door elkaar zal doen schudden.' Politiek en democratie spelen nauwelijks een rol Politiek speelt dus
slechts een geringe rol bij de volksopstanden in het Midden Oosten. Ruim 30 jaar lang vertelden de
Egyptenaren en onze media ons hoe geweldig hun land en hun president wel niet waren. Van de één op
andere dag was Mubarak ineens een dictator die geen goed had gedaan en zijn volk tientallen jaren lang
had onderdrukt. Bij ieder ander land dat door de onrust wordt getroffen wordt ons een vergelijkbaar
verhaaltje op de mouw gespeld. De media presenteren de volksoproer als iets positiefs, als een roep om
democratie, maar daar heeft het nauwelijks iets mee te maken. Overigens hebben we enkele jaren geleden
in Gaza kunnen zien waar democratische verkiezingen in de moslimwereld toe leiden: tot meer extremisme,
nóg minder vrijheid en regimes die hun eigen bevolking nog harder onderdrukken. In Amerika hebben we
inmiddels de eerste protesten gezien. In Wisconsin gingen de lerarenvakbonden vanwege de enorme
bezuinigingen de straat op. De media bracht het als een strijd tussen de republikeinen en de democraten,
maar daar had het in werkelijkheid helemaal niets mee te maken. De mensen zijn gewoon bang voor hun
baan en hun (on)mogelijkheden voor hun gezin te kunnen blijven zorgen. Bevolking keert zich tegen steeds
rijker wordende elite Over de hele wereld moet de gewone man -dus u en ik- steeds meer geld inleveren,
terwijl de bankenelite zichzelf en hun werknemers steeds hogere bonussen geven, nadat hun failliete
instellingen met ontelbare miljarden belastinggeld moesten worden gered. Iedereen is hiervan het
slachtoffer, of u nu bij de overheid of bij een bedrijf werkt. De elite probeert de massa via de media te doen
geloven dat het een politieke strijd is. Zorg dat de mensen verdeeld zijn en elkáár haten, zodat ze zich niet
tegen de ware schuldigen keren. Als de mensen echter steeds hongeriger en armer worden, hun baan, huis
en (spaar)geld verliezen en zich realiseren dat de goede economische tijden niet meer terugkomen, zullen
ze zich echter in opstand gaan komen. Dat proces is nu begonnen in Noord Afrika en het Midden Oosten.
Dat proces zal volgens het Trends Institute uiteindelijk ook steeds harder op onze deur gaan kloppen. (1)
Xander - (1) Total Investor
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