CIA heeft namen “daders” in oor gefluisterd van MH17 JIT team
Zondag, 16 juni 2019 12:48

We kunnen ons de komende week weer opmaken voor een nieuw stuk geschiedvervalsing.
Het heeft even geduurd voordat ze het scenario voor het verloop van de MH17 ramp,
gebaseerd op ontmaskeringen in de afgelopen jaren rond de grove leugen, in elkaar hebben
gedraaid, maar nu is het zover.

De bevolking wordt voorbereid op een spannende ontknoping van het MH17 dossier. Er zullen
namen genoemd worden van “daders”.
Het volgende bericht was te lezen in het AD:
Er lijkt een doorbraak te komen in de MH17-zaak. Onderzoekscollectief Bellingcat zegt
volgende week nieuwe namen van betrokkenen bij de aanslag te onthullen. Het Openbaar
Ministerie maakt bekend verdachten te gaan vervolgen, meldt RTL Nieuws.
Bellingcat heeft de gegevens ‘al een tijd geleden’ gedeeld met het JIT, het Joint Investigation
Team dat de vervolging van MH17 voorbereidt. ,,We willen hun onderzoek natuurlijk niet voor
de voeten lopen en zouden niet willen dat er na de publicatie van ons onderzoek informatie
offline wordt gehaald voordat het JIT dat heeft gezien.” Het JIT bevestigt informatie van
Bellingcat te hebben ontvangen.
Het wordt sowieso een week van de waarheid voor MH17, want ook het JIT komt aanstaande
woensdag met een persconferentie, zo meldde het Nederlandse Openbaar ministerie eerder
vandaag. Daar zal het JIT aankondigen enkele verdachten te zullen vervolgen, meldt RTL
Nieuws op basis van anonieme bronnen. De verwachting is ook dat namen van verdachten
zullen worden genoemd.
Kortom, de bron voor de onthullingen op de persconferentie van JIT zijn afkomstig van
Bellingcat, een zogenaamd onderzoekscollectief dat wordt gerund door een "eenvoudige
huisvader", Elliot Higgins, die al zijn informatie bij elkaar scharrelt via internet en sociale media.
Joost Niemöller zegt het volgende over Bellingcat.
Het bedrijf Bellingcat, dat zich nog steeds weet te presenteren als een eenvoudige huisvader op
een bank, maar dat in werkelijkheid de gewenste MH17 content aanlevert voor de Westerse
media die het geloof willen blijven versterken dat de raket van Poetin kwam, is, zoals ik in het
eerste deel vast stelde, een enorm succes. Het is een merk geworden voor Westerse
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redacteuren van tv programma’s en voor Westerse journalisten van de grote kranten. Het merk
Bellingcat is nu ook zelf betrokken bij nieuwe mediaproducties die steevast anti-Poetin zijn. In
het Westen bestaat er geen twijfel. Wat Bellingcat brengt is waar, en dus nieuws. Het is ‘bewijs.’
Wat Bellingcat zegt is bewijs voor de media en het JIT en wij schreven eerder het volgende
over deze Elliot Higgins/Bellingcat:
Higgins is niet een eenzame nerd met een vreemde hobby. Hij is een onderdeel van The
London Project Investigation Media Network, een samenwerkingsverband van hackers en
journalisten van The Financial Times.
Zij werken naar eigen zeggen ook samen met de nog veel grotere OCCRP, The Organised
Crime and Corrupting Reporting Project. Offciëel is het een onderzoeksprogramma naar de
georganiseerde misdaad, maar in werkelijkheid een anti Russische informatiedatabase. De
OCCRP wordt gesponsord door organisaties zoals The Open Society van niemand minder dan
George Soros
.
Een andere sponsor is het bekende front voor de CIA, USAID , een organisatie waarover wij
al
eerder hebben
geschreven:
“Public records show that USAID has long been a front for CIA intelligence gathering, as well as
a conduit for CIA funding to foreign governments and agencies”.
Een professor in digital arts van de universiteit van Sheffield zegt het volgende:
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