Rusland bereidt zich voor op oorlog (video)
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Overal rondom Moskou worden nu in sneltreinvaart bunkers gebouwd, anticiperend op een
nucleaire aanval, omdat de kans op een Derde Wereldoorlog met de dag groter wordt.
Voor de Russen zelf bestaat er geen enkele twijfel en vormt de demonisering van het land de
voorbode van de echte oorlog.

Toen de Amerikaanse president Obama aan de macht kwam in 2009 dacht de wereld dat er
een nieuwe heilige was opgestaan. Een Afro Amerikaan die vrachtwagens vol met hoop leverde
aan een publiek dat aan zijn lippen hing.
We zijn nu bijna acht jaar verder en deze public relations man heeft precies het
tegenovergestelde gedaan van wat hij heeft beloofd. Hij beloofde het arsenaal kernwapens in
de wereld verminderen, maar meer dan ooit worden er in Amerika miljarden dollars uitgegeven
aan de verdere ontwikkeling van nieuwe kernwapens.
Hij bracht de wereld hoop, maar de werkelijkheid is dat er na acht jaar Obama nu nog slechts
tien landen ter wereld zijn die niet betrokken zijn bij een conflict. Dit volgens de auteurs van de
Global Peace Index,
die zeggen dat de wereld in 2016 weer een heel stuk gevaarlijker is geworden dan in 2015.
De tekenen zijn overal te ontwaren, de retoriek gaat onverminderd door. Waar je ook kijkt, je
ziet het aantal conflicten in de wereld toenemen. We weten allemaal dat de huidige oorlogen in
het Midden Oosten slechts een vonk nodig hebben om een ongekende ramp te veroorzaken,
waarbij de grootmachten worden meegesleurd in iets veel groters.
Amerika is als een dolle stier tekeer gegaan op het wereldtoneel de afgelopen jaren en zelfs
de verhoudingen tussen Amerika en Europa beginnen drastisch te verslechteren.
Harde kritiek komt er onder ander uit Hongarije waar de Vicepresident van het International
Relations Committee van het parlement, Martin Gyongyosi, de volgend opmerking maakte die
veel bijval kreeg van andere EU leiders:
“Amerika heeft het vluchtelingenprobleem voor Europa veroorzaakt en nu leunen ze
achterover en leveren kritiek op de Europese landen omdat die niet goed en efficiënt met het
probleem zouden omgaan”.
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Ook de onderhandelingen met de door Amerika gewenste handelsverdragen zoals TTIP
verlopen stroef en er is zelfs een aanzienlijke kans dat de onderhandelingen helemaal zullen
worden afgekapt.
Europa zelf gaat steeds onstabieler worden. Waar we bij het begin van de EU in 1993 nog 25
nationalistische partijen hadden binnen de Europese gemeenschap, is dat aantal nu met 150
procent gestegen en zijn er nu 64. Eén van die partijen is de Engelse Ukip, grotendeels
verantwoordelijk voor de verrassende Brexit uitslag .
Zoals wij eerder schreven afgelopen week zal er het komende jaar een politieke
aardverschuiving plaatsvinden en Europa als continent nog veel onstabieler worden.
De al in de achtergrond woedende oorlog tussen Amerika en China begint zich ook steeds
prominenter te manifesteren. We kennen ondertussen de problemen in de Zuid Chinese Zee,
waar de spanningen met de week verder oplopen.
Net zoals Amerika Rusland volledig heeft omsingeld met NAVO bases, zo hebben ze ook
China als het ware omcirkeld met in een grote boog maar liefst 400 Amerikaanse bases.
China voelt zich bedreigd en heeft de status van haar kernwapens dan ook veranderd naar
“alert”. Dat wil zeggen dat voorheen China de raketten en de bijbehorende kernkoppen apart
van elkaar bewaarde, maar die nu heeft samengevoegd.
Een belangrijke factor waardoor de bankiers pushen voor een oorlog is de stagnerende
wereldeconomie. Niet alleen vormen bankiers een dagelijkse bedreigingen voor de bevolking
vanwege het bestelen van burgers wat ze doen, maar ook vormen ze een grote bedreiging voor
de wereldwijde stabiliteit. In tijden van oorlog verdienen zij kapitalen.
De economische situatie van nu is heel erg vergelijkbaar met die van net voor de Eerste
Wereldoorlog. In de jaren tot 1913/14 had de wereld een stormachtige groei doorgemaakt, maar
toen was het over met de pret en had de groei haar limiet bereikt. De wereld maakte toen een
fundamentele verandering mee. De curve van kapitalistische groei die vanaf rond 1890
fenomenaal omhoog schoot, creëerde in feite al de condities voor de komende ineenstorting.
De wereld was terechtgekomen in een periode van langdurige economische stagnatie. Verder
gaande economische groei zoals men die in de voorgaande periode had meegemaakt, bleek
niet meer mogelijk. Resultaat van dit alles waren ook de klassenoorlogen die ontstonden wat
vervolgens leidde tot het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.
Wat we nu zien, is dat na de door de bankiers veroorzaakte crisis in 2008 de wereld er
economisch eigenlijk nooit meer bovenop is gekomen. Net zoals voor de Eerste Wereldoorlog
zijn de manieren om de economie op een normale manier weer op gang te krijgen zo ongeveer
uitgeput en net zoals toen worden de mensen over de hele wereld boos, naarmate de kloof
tussen arm en rijk groter wordt.
Rusland weet dat die oorlog gaat komen en is druk bezig met de voorbereiding daarvan.

2/3

Rusland bereidt zich voor op oorlog (video)
Maandag, 12 september 2016 11:36

Volgens berichten in Engelse media vorige week worden rondom Moskou op strategische
locaties nucleaire bunkers gebouwd en heeft de Russische president Poetin opdracht gegeven
om in het Oeral gebergte nog een nieuw militair onderkomen te creëren, van waaruit Russische
operaties kunnen worden gedirigeerd.
Militaire experts verwachten dat wanneer de oorlog tussen Amerika en Rusland daadwerkelijk
zal uitbreken, dit waarschijnlijk zal gebeuren ergens rond de drie Baltische NAVO staten,
Estland, Letland en Litouwen.
Iemand die alle conflicten wereldwijd al heel lang volgt en ziet dat de wereld wederom
afstevent op een nieuwe wereldoorlog is de auteur en documentairemaker John Pilger.
Hierna een interview dat hij enkele maanden geleden heeft gegeven aan RT waarbij hij er
geen doekjes om windt waar de schuldigen gezocht moeten zoeken.
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