Zwitsers laboratorium bevestigt dat Engelsen liegen in Skripal zaak
Zondag, 15 april 2018 17:59

Natuurlijk wisten wij al langer dat de Engelsen liegen alsof het gedrukt staat over de
vermeende aanval met een zenuwgas door Rusland op de spion Skripal.
De Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, heeft bekendgemaakt dat er
een heel ander middel is gebruikt dan Novichok, zoals de Engelsen beweren.

Afgelopen donderdag was het volgende bericht te lezen bij de NOS:
De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag heeft bevestigd dat de
voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal is vergiftigd met een zenuwgas, zoals de
Britse regering heeft vastgesteld.

De OPCW laat weten dat het om een middel gaat met een hoge graad van zuiverheid. Dat duidt
erop dat het alleen in een geavanceerd laboratorium gemaakt kan zijn. Details maakte de
OPCW niet openbaar, maar die staan wel in een geheim rapport.

Hoewel de OPCW de uitkomst van het Britse onderzoek over de samenstelling van de
chemische stof onderschrijft, gebruikt de organisatie het woord novitsjok niet, zoals de Britten
wel doen. Londen verwijst daarmee rechtstreeks naar Rusland. Ook noemt de OPCW geen
bron waar het zenuwgas vandaan komt.

Voor de Britse minister Johnson van Buitenlandse Zaken is het nu volkomen duidelijk dat
Rusland achter de aanval op Skripal zat. Johnson dringt nu aan op een verklaring van Moskou
over de zaak-Skripal. "Alleen de Russen hebben de middelen, de mogelijkheden en het motief
om dit te doen."
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Echter, er zijn verrassende ontwikkelingen te melden die Boris niet leuk gaat vinden. Want één
van de meest gerenommeerde laboratoria ter wereld, het Zwitserse Spiez lab, heeft bevestigd
dat er in het geval van Skripal een zenuwgas is gebruikt dat BZ heet.

Dit gif is nooit gemaakt in Rusland, maar is wel gebruikt in verschillende NAVO landen waaron
der Amerika en Engeland.

De Britten hebben monsters overhandigd van het gebruikte zenuwgas en dit is vervolgens
geanalyseerd door Spiez en zij komen tot de conclusie dat het hier gaat om 3-Quinuclidinyl
benzilate ook wel &nbsp;BZ
genoemd.

Lavrov vindt het bijzonder vreemd dat de OPWC deze conclusie van het Zwitserse
laboratorium niet in haar verslag heeft opgenomen en hij zal ze daar dan ook nog de nodige
vragen over stellen.

BZ is niet dodelijk zoals Novichok, maar schakelt iemand tijdelijk uit. De effecten zijn merkbaar
na ongeveer 30 tot minuten kunnen een dag of vier duren.

Volgens de NOS:

Het OPCW-onderzoek is uitgevoerd in vier laboratoria, waaronder het OPCW-lab in Rijswijk.
Daarbij is een stof getest die onderzoekers van de OPCW zelf hebben aangetroffen in
Salisbury.
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Er wordt met geen woord gerept over het Spiez laboratorium.

Lavrov zegt letterlijk het volgende: “Als de OPCW ontkent dat ze het Spiez laboratorium hebben
gebruikt, dan wordt het heel interessant om naar hun uitleg te luisteren”.

Het volgende staat op de website van Spiez:

As OPCW designated laboratory we investigate samples from OPCW inspections.

Zal ons benieuwen hoe Theresa May en Boris Johnson zich hier uit weten te kletsen.

En de vraag die wij Nederlanders onszelf moeten stellen, is waarom er weer een dergelijke
organisatie in Den Haag zit,
met recht
een piratennest
zoals we eerder vast stelden.

Natuurlijk vindt er onmiddellijk "damage control" plaats na de mededeling van Lavrov, waarbij
de NOS maar weer eens uitblinkt in de kunst van het liegen, door het volgende te schrijven:

Minister Blok noemt de berichten die Rusland verspreidt over het OPCW-onderzoek in de
zaak-Skripal een nieuwe vorm van desinformatie.

In reactie op de mededeling van Lavrov tweette het laboratorium in de Zwitserse stad Spiez dat
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de conclusie van het OPCW-onderzoek blijft dat op de plaats waar de bewusteloze Skripal
werd gevonden, sporen zijn aangetroffen van het in de Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas
novitsjok.

Dat is een leugen want als je de tweet bekijkt, dan zegt Spiez dat helemaal niet. Wat zij
zeggen is dat zij niet twijfelen aan het feit dat Porton Down Novichock heeft ontdekt omdat het
net zoals Spiez een heel kundig laboratorium is. Met andere woorden, als Porton Down zegt dat
het zo is, dan twijfelt Spiez daar niet aan. Dat is ook usance in het algemeen tussen dit soort
onderzoeksinstituten, ze zullen elkaar niet snel en publique afvallen.

Echter, Spiez zelf, die het monster ook heeft onderzocht, heeft klaarblijkelijk géén Novichok
gevonden, anders hadden ze dat wel vermeld. Daarnaast heeft Porton Down zelf ook nooit
gezegd dat er Novichok is gevonden.

Zowel Blok als de NOS kunnen niet lezen, of zij zijn degenen die bewust desinformatie
verspreiden.

Het volgende is de conclusie zoals Porton Down die aan het Engelse Hooggerechtshof
presenteerde:

Er is dus helemaal niet door analisten van Porton Down vastgesteld dat het om Novichok gaat.
Er wordt gesproken over een zenuwgas van een Novichock-achtig soort of een gas dat
daaraan is gerelateerd. En er wordt al helemaal niet gerept over een gas dat uit Rusland
afkomstig zou zijn.
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