Waar gaat het eindigen met al die handelsoorlogen?
Vrijdag, 10 augustus 2018 18:46

In de relatief korte tijd dat Donald Trump president is, is de wereld, die al rommelig was,
veranderd in een totale chaos.
Deze man heeft een proces in gang gezet dat zo langzamerhand niet meer te stoppen lijkt en
veel mensen vragen zich dan ook af waar dit in 's hemelsnaam naartoe moet.

Wat er ook verder zal gebeuren, Donald Trump zal niet de geschiedenis in gaan als de man
die erin geslaagd is de wereld een meer stabiele plek te maken.
Integendeel, in de korte tijd dat hij aan het roer staat van Amerika is de complete wereld elkaar
over en weer in de haren gevlogen en lijkt alles van kwaad tot erger te gaan.

De handelsoorlog met China lijkt niet meer te stoppen en ook de Chinezen zijn nu op een punt
aanbeland
dat ze niet langer hun mond
dichthouden.
Tot voor kort
hadden de Chinese staatsmedia de opdracht terughoudend te zijn met agressieve taal richting
Trump en Amerika, maar dat is nu afgelopen.

Na weer een week vol opschepperij van Trump waarin hij claimde de beste papieren te hebben
om deze handelsoorlog te winnen, houden de Chinese media zich niet langer in.

Ze schrijven nu dat China er klaar voor is, dat ze bereid zijn offers te maken en dat de afpersing
door Trump wat hen betreft absoluut niet zal werken.
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Volgens een redactioneel commentaar in de Global Times is China voorbereid op een
langdurige handelsoorlog en niet bang om op de korte termijn economische opofferingen te
moeten doen. Dit om de “onredelijke eisen” van de Amerikanen te weerstaan, eisen die volgens
de krant bedoeld zijn om de soevereiniteit van China te ondermijnen en te proberen om van het
land een (economische) vazal van Amerika te maken.

De andere spreekbuis van de Chinese overheid, de People’s Daily, zei dat Trump een hoofdrol
speelt in zijn eigen georkestreerd misleidend straatvechtersdrama, waarbij diplomatie volledig
overboord is gegooid ten faveure van America First.

En zo gaat het artikel nog een tijdje verder, om te besluiten met: “China zal nooit toegeven aan
chantage en zal opstaan om zichzelf te verdedigen wanneer haar nationale belangen en
waardigheid op het spel staan”.

We hebben natuurlijk ook al gezien hoe Amerika op ramkoers ligt met Turkije en ook daar
schijnt de zaak steeds verder te escaleren en kan de NAVO waarschijnlijk binnenkort Turkije als
partner afschrijven.

Dan natuurlijk ook nog de dreigingen van Trump en Amerika richting de Nordstream II pijplijn en
eventuele consequenties voor Duitse auto’s
in Amerika wanneer Duitsland doorgaat met dit project. Rusland ligt
deze week nog meer onder vuur
zoals gewoonlijk, want Amerika heeft nu sancties ingesteld vanwege de Skripal zaak. Een zaak
waar
nooit enig bewijs
voor is geleverd dat Rusland verantwoordelijk zou zijn, alles wijst zelfs naar de Engelsen zelf,
maar dat is bijzaak.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt nieuwe maatregelen tegen Rusland
vanwege de vergiftiging van de oud-geheim agent Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië.
Volgens de VS is bewezen dat Rusland achter die aanval zit en daarbij een zenuwgif heeft
gebruikt.
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Om nog maar te zwijgen van Iran, waar deze week de eerste Amerikaanse sancties van kracht
zijn geworden en Europa op het laatste moment maatregelen heeft genomen om Europese
bedrijven die zaken blijven doen in Iran te beschermen.

Europese bedrijven die handeldrijven met Iran of economisch actief zijn in het land worden
vanaf dinsdagochtend zes uur juridisch beschermd tegen Amerikaanse sancties. Op dat
moment stelt de EU het zogenoemde blokkadestatuut in werking dat de herinvoering van de
Amerikaanse sancties op hetzelfde tijdstip niet erkent.

Europese ondernemingen die door de Amerikaanse maatregelen worden getroffen, kunnen
voor schade worden gecompenseerd. Tegelijk verbiedt het statuut personen of bedrijven uit de
EU om zich aan de Amerikaanse sancties te houden, tenzij met toestemming van de Europese
Commissie.

De EU betreurt de sancties, waaronder de blokkering van bepaalde financiële transacties, ,,ten
zeerste'', aldus een gezamenlijke verklaring van EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de
Duitse, Franse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken.

Het duurde dan ook niet lang voordat er een reactie kwam van Trump. Op de voor hem
typerende manier volgde er uiteraard een serie dreigementen richting Europese bondgenoten
door te zeggen dat zij die niet meewerken aan de Amerikaanse sancties tegen Iran risico lopen
op ernstige consequenties.

Ondertussen is er ook weer door de EU gereageerd die nu zeggen dat wanneer Europese
bedrijven zich voor wat betreft Iran zullen houden aan de door Amerika gedicteerde sancties
tegen dat land, zelf te maken zullen krijgen met sancties vanuit de Europese Unie.
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Dan natuurlijk nog de handelsoorlog tussen Amerika en Canada die nu ook al maanden voort
suddert en waar voorlopig geen einde aan lijkt te komen.

Verder nog de Amerikaanse sancties tegen Rusland die voorlopig voort zullen duren en waar
afgelopen maand juni weer nieuwe aan werden toegevoegd vanwege de vermeende
Russische cyberaanvallen.

Ook tussen Amerika en India botert het niet en zijn sinds enkele maanden ook daar de
contouren zichtbaar
van een
beginnende handelsoorlog.

Kortom, Captain Chaos doet precies wat hij moet doen en het slechte nieuws voor de wereld
is, dat hij nog maar net begonnen is. Het einde is nog lang niet in zicht, zeker niet voor wat
betreft de situatie met China.

En als dan Lord Jacob Rothschild waarschuwt dat door al deze ontwikkelingen de New World
Order gevaar loopt, dan weet je dat dit alles is gepland richting ultieme chaos, van waaruit dan
uiteindelijk Groot Israël zal herrijzen
met als hoofdstad Jeruzalem en de herbouwde Derde Tempel.
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