Oekraine is hun goudreserve al kwijt (video)
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Volgens berichten in de lokale media aldaar is de totale goudreserve van de Oekraïne in
vrachtwagens afgeleverd op het vliegveld van Kiev.

Het geheel moest onder gewapende bewaking snel worden overgeladen in een vliegtuig wat
onmiddellijk na het laden vertrok richting Amerika.
Het heeft niet zolang geduurd voordat de hand van bankiers zichtbaar werd in de Oekraïne.
De nieuwe regering heeft een lijst bekendgemaakt met zware bezuinigingsmaatregelen om de
economie “te stabiliseren
”.
Dat er bezuinigd gaat worden op overheidsuitgaven en dergelijke is uiteraard een goede zaak,
maar uiteindelijk is de bevolking weer de klos. Zo gaan de pensioenen van 160 Dollar in de
maand naar 80 Dollar zodat de Westerse bankiers betaald kunnen worden voor de leningen
aan de Oekraïne. Het wordt een vrijwel identieke kopie van het Griekenland scenario , waarbij
een land zal overblijven dat kaalgeplukt is en waarvan het merendeel van de bevolking
werkeloos thuis zit.
Er zijn nogal wat naïeve bewoners van de Oekraïne die denken dat ze beter af zijn met Europa,
maar die zullen in april ruw wakker worden als hun pensioenen worden gehalveerd. Het klinkt
alsof de Oekraïne wordt geholpen met geld van Europa, maar het is niets meer dan een lening.
Als voorwaarde bij die lening zit acceptatie van draconische bezuinigingen zoals geëist door h
et IMF.
Een ander teken aan de wand is dat de volledige goudreserve van de Oekraïne het land
verlaten schijnt te hebben. Een bericht in de plaatselijke media:
Volgens luchthavenpersoneel kwamen er vier vrachtwagens en twee bestelbusjes zonder
kenteken naar het vliegveld. De auto’s werden begeleid door ongeveer 15 personen in zwarte
uniformen, maskers, waren gewapend met zware machinegeweren en droegen kogelvrije
vesten.
Er werden in totaal zo’n veertig zware dozen/kisten in een vliegtuig geladen. Ook verschenen er
een aantal andere mysterieuze personen die ook in het vliegtuig gingen. Het laden gebeurde in
heel grote haast en zodra dit was gebeurd, vertrok het toestel.

1/2

Oekraine is hun goudreserve al kwijt (video)
Woensdag, 12 maart 2014 12:13

Ook de auto’s zonder kenteken verdwenen weer zo snel mogelijk en toen het personeel vragen
stelde over wat hier gebeurde kregen ze te horen dat ze zich niet moesten bemoeien met
andermans zaken. Later, toen het vliegtuig allang was vertrokken, kregen ze te horen van
een hoge ambtenaar van het Ministerie van Financiën dat op bevel van de “nieuwe leiders” in
de Oekraïne alle goudreserves van het land zijn overgebracht naar Amerika.
Wat de reden is van het overbrengen van dit goud naar Amerika is niet duidelijk. Waarschijnlijk
zal dit zijn gebeurd op basis van mooie praatjes dat het goud van de Oekraïne toch echt veiliger
is in de handen van de aasgierbankiers in Amerika.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat Amerika dit goud gaat gebruiken om Duitsland zoet te
houden. Want die druk uit Duitsland om een deel van hun goud terug te krijgen uit Amerika is
er nog steeds.
Dat er in Amerika bijna geen goud meer te vinden is, lijkt ondertussen wel duidelijk. Duitsland
dat geen enkele inspectie mocht uitvoeren van hun eigen goud dat bij de Federal Reserve ligt
opgeslagen, heeft een deel teruggeëist. Lang niet alles, slechts 5 procent, wat neerkomt op
zo’n 300 ton. Daar zegt Amerika 7 jaar over te moeten doen om dit terug te geven.
Als er dan eindelijk een klein gedeelte in Duitsland terugkomt blijken het niet de originele baren
goud te zijn die ooit in bewaring werden gegeven, maar omgesmolten goud.
Glenn Beck legt in onderstaande video haarfijn uit hoe het kan dat Amerika geen goud meer
heeft. Dus, wat denk jij zijn de kansen dat de Oekraïne ooit nog een grammetje van hun goud
terugziet?
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