Eerste stappen naar Europees leger
Woensdag, 03 januari 2018 14:18

Het is zoals met alles, voor de bühne wordt er tegengestribbeld, maar in werkelijkheid gaan
de voorbereidingen in volle vaart verder.
Zo komen er nu berichten dat het Duitse leger op zoek moet naar ingezetenen uit andere EU
landen om de militaire vacatures te kunnen vullen.

Minister Bilderberg Ollongren heeft onlangs duidelijk laten weten wat we in de nabije
toekomst kunnen verwachten:

De veranderende verhoudingen in de wereld maken het noodzakelijk te streven naar een
Europees leger. Dat heeft vicepremier Ollongren gezegd op een bijeenkomst in Kopenhagen,
georganiseerd door Radikale Venstre, de Deense zusterpartij van Ollongrens D66. Haar
uitspraken staan haaks op het standpunt van het kabinet.

"Ik denk dat we ons een heldere hemel moeten voorstellen met een Europees leger aan de
horizon", zei Ollongren. Ze voegde eraan toe dat ze wel gewoon in de NAVO wil blijven, en ook
de nationale legers gewoon wil laten bestaan. Maar ze wil een verregaande samenwerking
tussen de krijgsmachten van de verschillende EU-lidstaten.

Voor de vorm wordt er natuurlijk her en der tegengestribbeld, maar dat er een Europees leger
gaat komen is nu al zo goed als zeker.
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Alleen zal het zoals gebruikelijk op een geniepige manier gaan zoals we nu zien in het
volgende soort nieuwsberichten.

Duitsland heeft grote problemen met het vullen van alle militaire vacatures omdat ze ook daar
geen dienstplicht meer hebben. Steeds meer mensen worden verstandig en weigeren zich te
laten gebruiken als kanonnenvoer voor de elite en dus zijn er te weinig sollicitanten.

Daarnaast moet Duitsland het leger ook nog eens gaan uitbreiden als gevolg van de grote druk
door de Amerikaanse president Trump die eist dat NAVO lidstaten hun bijdrage verhogen naar
de 2 procent van de begroting, zoals ooit afgesproken.

Duitsland gaat dat percentage opkrikken van de huidige 1,2 naar 1,5 procent en er dus de
komende jaren flink wat militairen bij geworven dienen te worden.

Duitsland heeft het zo moeilijk met het vinden van het juiste personeel dat het niet uit te sluiten
is dat het land ingezetenen uit andere EU landen zal moeten aannemen om de vacatures te
vullen. Wel wordt er bij gezegd dat het alleen gaat om specialistische functies zoals artsen of IT
specialisten.

Het schijnt dat hierover achter de schermen al overleg is geweest met andere EU landen.

Ze hebben alleen nog een juridisch probleem op te lossen, want de Duitse wet is na de Tweede
Wereldoorlog aangepast en daarin staat dat alleen Duitsers militair kunnen worden in het Duitse
leger. Maar, ongetwijfeld zullen ze daar wel een soort inlegvel voor bedenken.
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Ze hebben op dit moment al 900 niet Duitsers in dienst bij het leger, maar die zijn dan nu nog
formeel burger.

Niet alleen Duitsland is op zoek naar het vullen van de legervacatures met buitenlanders,
Engeland doet hetzelfde, want ook daar loopt het niet storm met kanonnenvoer.

De legers moeten formeel worden uitgebreid om weerstand te kunnen bieden aan de boeman
Rusland die van alles wat er gebeurt in de wereld de schuld krijgt, zodat er hele generaties
kinderen bij ons opgroeien die denken dat Rusland en Poetin vreselijke agressieve monsters
zijn die zomaar vliegtuigen vol met Nederlanders uit de lucht knallen .

Zo zullen de nationale legers steeds verder uitgebreid worden met inwoners uit andere EU
landen en het enige dat er dan straks nog nodig is, is dat het bevel van die afzonderlijke legers
wordt gecoördineerd vanuit een EU commandocentrale en je hebt een kant en klaar Europees
leger. Deze soldaten worden in andere landen dan hun eigen ingezet waardoor ze met veel
meer gemak geweld zullen gebruiken tegen de lokale bevolking.

Dat is ook hard nodig voor de elite, want er wachten ons roerige tijden, waarbij gele hesjes
uiteindelijk zullen worden bestreden met legereenheden. En dan is het heel handig als je
Bulgaren, Roemenen of Polen hebt in het Duitse, Franse of Nederlandse leger om op eigen
burgers te schieten.
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