Ecuador verkoopt Julian Assange aan Amerika (video)
Donderdag, 11 april 2019 14:30

Iedere keer als je denkt dat de wereld niet nog dieper kan zinken, gebeurt dit toch.
De president van Ecuador heeft Julian Assange letterlijk verkocht aan de Amerikanen in ruil
voor een lening van het IMF .

We schreven net voor het weekend al dat de arrestatie van Julian Assange aanstaande was
en zoals velen misschien al hebben gehoord of gelezen is dit inmiddels vanmorgen ook
gebeurd.
Wat iedereen verwacht had gebeurde niet. Namelijk dat Assange op een gegeven moment de
ambassade zou worden uitgezet om vervolgens op Brits grondgebied gearresteerd te worden.
Dit was een gecoördineerde operatie tussen Ecuador en Groot Brittannië, waarbij Assange
werd gearresteerd door de Britten in de ambassade. De Britse politie heeft geen enkele
bevoegdheid op het grondgebied van een buitenlandse ambassade, behalve als Ecuador daar
voor toestemming geeft.
(Wie bijvoorbeeld in de Nederlandse ambassade in Parijs een moord pleegt, heeft deze op
Frans grondgebied begaan en zal dan ook naar Frans recht worden vervolgd. Uiteraard zal de
moordenaar pas kunnen worden gearresteerd door de Franse politie wanneer de Nederlandse
ambassadeur hen toestemming heeft gegeven de ambassade te betreden).
In dit geval kunnen we dan ook spreken van ontvoering door de Britten met toestemming en
medewerking van Ecuador. Alle regels en wetten worden gemaakt om ons, de slavenburgers,
in het gareel te houden en worden nimmer in acht geomen door de elite. Sterker nog, ze zijn in
beginsel al niet gemaakt voor hen. Alleen deze gebeurtenis met Julian is daar al overtuigend
bewijs van, maar ook bijvoorbeeld de ongegeneerd brute moord op de journalist Khashoggi in
de Saoedische ambassade in Istanboel.
De grote vraag die iedereen bezighoudt, is waarom Ecuador en dan met name de huidige
president Lenin Moreno, dit doet?
Er zullen misschien meerdere redenen zijn, maar één heel belangrijke reden is dat Amerika
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Julian Assange heeft gekocht van Ecuador.
Ze hebben dat niet betaald met contant geld, want dat zou teveel opvallen, maar ze hebben
dat betaald met een lening van het IMF.
Onlangs tekende president Moreno voor een lening van 4,2 miljard dollar van het IMF.
Niet alleen is Amerika de grootste aandeelhouder van het IMF, maar het heeft praktisch
gezien ook nog eens vetorecht,
waardoor in de praktijk het land de volledige controle over het IMF heeft, zoals we ook schreven
in een eerder artikel.
Het gaat zelfs zo ver dat er in een Amerikaans militair handboek staat dat de Amerikaanse
overheid het IMF beschouwt als een financieel wapen dat gebruikt kan worden in niet
conventionele oorlogsvoering.
Pikant detail is dat dit handboek “Unconventional Warfare” in 2008 door Wikileaks werd
gepubliceerd.
Er staat letterlijk dat de “overtuigende invloed” die Amerika heeft over het IMF gebruikt kan
worden door het leger om bepaalde tegenstanders te overtuigen.
Afgelopen februari heeft Lenin Moreno met Amerika de deal gemaakt dat zijn land voor 4,2
miljard leningen krijgt van het IMF in ruil voor het overhandigen van Assange. Dat staat
uiteraard niet als zodanig in de kleine lettertjes van het contract. Verder werd overeengekomen
dat Ecuador nog eens 6 miljard dollar aan leningen zal krijgen van door Amerika gedomineerde
instituten.
Ecuador heeft nu voldaan aan de door Amerika gestelde voorwaarden voor deze leningen
zodat ze heel binnenkort ook kunnen tekenen voor de 6 miljard dollar aan leningen.
En het vervolg laat dan ook niet lang op zich wachten.
De VS hebben om uitlevering gevraagd van de donderdag in Londen aangehouden Australiër
Julian Assange. De medeoprichter van de website WikiLaeks is in Londen in de eerste plaats
aangehouden wegens schending van de voorwaarden voor zijn borgtocht. Maar de Britse politie
zei dat hij ook wegens een uitleveringsverzoek van de Amerikaanse justitie is aangehouden.
Het gaat naar verluidt om een Amerikaanse aanklacht uit december 2017 waarin Assange
wordt beschuldigd van samenzwering met Chelsea Manning. Deze Amerikaans militair
openbaarde geheime gevoelige informatie via WikiLeaks.
Ongelofelijk hoe gecoördineerd deze hele actie is verlopen. Nu alleen nog even snel een
corrupte Engelse rechter vinden die het uitleveringsverzoek goedkeurt. Maar, dat is het minste
probleem.
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En de zieke wereld waarin wij leven laat dit alles gebeuren.
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