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Een veel gebruikte term hier bij ons in het Westen is “de-escalatie”, daarmee doelend op de
gespannen situatie in de Oekraïne.

Dat is iets waar “wij” volop ons best voor doen, althans die indruk wekken we graag. Alleen ligt
die akelige Poetin iedere keer dwars met zijn agressieve gedrag.

Daarom zijn Amerika en ook Europa, helaas gedwongen om over te gaan tot sancties. En
daarom is in het kader van verdere de-escalatie de NAVO helaas gedwongen om extra troepen,
vliegtuigen en schepen naar de Oostelijke lidstaten te sturen.
Natuurlijk laten “wij” ook de Oekraïne niet financiëel aan hun lot over want “wij” zijn bereid om
via het IMF een aantal noodleningen te verstrekken aan de Oekraïne.
De tranen zouden je bijna in de ogen springen van zoveel goede wil en intenties aan de kant
van het Westen. Echter, bewaar je tranen tot je het werkelijke verhaal hebt gehoord want dat is
inderdaad om te huilen.
De Oekraïne gaat in totaal ongeveer een bedrag ontvangen van 17 miljard Dollar aan IMF
leningen. Dit geld krijgen ze niet zomaar want er zitten enkele fikse adders onder het gras.
Dat was natuurlijk te verwachten.
De bevolking zal hier, net zoals in Griekenland gebeurde, allesbehalve wijzer van worden. De
energieprijzen zullen met 50 procent gaan stijgen, de pensioenen zullen worden gehalveerd,
enorme belastingverhogingen zullen volgen alsmede een hoge inflatie en daarnaast nog een
bevriezing van het minimuminkomen.
Een fiks deel van het geld zal onmiddellijk verdwijnen naar het Russische Gazprom om de
achterstallige energierekening te betalen en er zal ongetwijfeld een fiks deel aan de bekende
strijkstok blijven hangen voor de door het Westen in Kiev geïnstalleerde marionetten.
Het echte venijn zit 'em zoals altijd in de staart. Want er zijn nog een aantal condities waaraan
de regering in Kiev moet voldoen om de volledige lening binnen te harken. De voornaamste
voorwaarde is dat Kiev er hoe dan ook in moet slagen om het land intact te houden en dat ze
onder geen voorwaarde mogen toestaan dat een deel van het oosten zich gaat afscheiden.
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Want als dat gebeurt dan zal de totale lening alsnog worden herzien.
Christine Lagarde, hoofd van het IMF, heeft al gezegd dat ze regelmatig zullen controleren of
Kiev zich houdt aan de voorwaarden van de lening. Eén daarvan is dat Kiev het IMF heeft
beloofd militaire acties te zullen uitvoeren om Russische invloeden in het oosten van het land uit
te bannen.
Vrij vertaald betekent dit dus dat Kiev door het IMF wordt gedwongen een militaire confrontatie
met Rusland aan te gaan. Want, wanneer Kiev militair geweld zal gebruiken tegen hun eigen
bevolking dan zal Poetin met zekerheid ingrijpen. Deze laatste heeft gisteren ook gereageerd
op de acties van Kiev:
“Door toedoen van de Oekraïense regering is alle hoop op een vreedzame oplossing voor de
crisis in het oosten van Oekraïne vervlogen. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin
vrijdag. Hij beschuldigt Kiev ervan te zijn overgeschakeld naar 'een gevechtsmodus' en
vreedzame plaatsen aan te vallen”.
Het IMF forceert op deze manier een lokale oorlog tussen Kiev en Moskou waarbij de grote
kans bestaat dat dit zich verder zal uitbreiden naar een volledige Derde Wereldoorlog.
De marionetten in Kiev willen het geld van het IMF. Niet in de laatste plaats omdat ze daar
persoonlijk stukken beter van zullen worden. Zij zullen alles doen wat hen wordt opgedragen
want ze willen geen enkel risico lopen dat ze het toegezegde geld zullen mislopen.
Aangezien het IMF de volledige Oekraïne wil leegplunderen net zoals ze dat gedaan hebben in
Griekenland en Cyprus, zijn ze klaarblijkelijk bereid om zodanige risico’s te lopen dat er
misschien miljarden mensen zullen omkomen door het scenario dat zij creëren.
Van de marionetten in Kiev hoef je niets te verwachten. Zij voeren opdrachten uit en worden
verblind door de mogelijke persoonlijke rijkdommen die hen ten deel zullen vallen.
Ook van de Europese landen hoef je niets te verwachten. Zij staan als bange hazen langs de
zijlijn te wachten op de volgende orders van de bankiers uit Wall Street. Ze bidden en smeken
dat ze niet teveel sancties tegen Rusland moeten instellen want ze weten dat ze er zelf
uiteindelijk het slachtoffer van zullen worden. En toch, ze doen alles wat hen wordt opgedragen.
De eindconclusie blijft gelijk aan die wij al meerdere malen hebben onderbouwd. Die Derde
Wereldoorlog zal er komen
; of links- of rechtsom.
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