
 

 

WAT IS ER WERKELIJK AAN DE HAND IN 

KAZACHSTAN, RUSLAND, OEKRAÏNE, 

DE US EN DE EU ? 

10 januari 2022, Carine Knapen 

Sinds de burgeropstand van 05.01.2022 zien we in de Belgische en internationale pers allerlei 
berichten verschijnen over de toestand in Kazachtstan. Zoals gewoonlijk is het weer 
eenheidsworst. Eén krant publiceert iets en alle andere kranten nemen het letterlijk over zonder 
ook maar iets te checken. Waar hebben we dat nog gezien ? Juist. In het kader van corona. Het 
maakt eigenlijk niet uit welke krant je open slaat of welke tv zender je opzet. Het draaiboek is 
overal hetzelfde. Ze doen niet eens de moeite om de tekst of het scenario aan te passen. 

 

 

De enige krant die kritische bedenkingen maakt en de juiste vragen stelt is de VOLKSKRANT. NL. Ik 
citeer dan ook graag - bij wijze van introductie - een deel van de tekst van hun artikel van 
10.01.2022. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/president-kazachstan-zegt-staatsgreep-te-
hebben-verijdeld-maar-noemt-geen-
namen~b19db30a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F 
"President Kazachstan zegt staatsgreep te hebben verijdeld, maar noemt geen namen. 
Het online gepubliceerde dodental van 164 burgers werd snel weer ingetrokken, en ook verder 
hangen er rond het oproer in Kazachstan vooral vraagtekens. President Tokajev heeft het over 
‘een poging tot staatsgreep’, Poetin over ‘buitenlandse inmenging’, en tegelijkertijd wijzen acties 
van Tokajev in de richting van de oude leider Nazarbajev. 
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/president-kazachstan-zegt-staatsgreep-te-hebben-verijdeld-maar-noemt-geen-namen~b19db30a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F


 

 

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev heeft het geweld van de afgelopen dagen 
omschreven als een poging tot een staatsgreep. Hij zei maandag dat acties van gewapende 
militanten in het hele land gecoördineerd zijn vanuit ‘een enkel centrum’, maar zei niet welk 
centrum." 
 
"‘Terroristen’ 
President Tokajev zegt dat de orde nu is hersteld, maar dat de jacht op ‘terroristen’ doorgaat. Zijn 
veiligheidsdiensten meldden maandag dat er bijna achtduizend mensen zijn gearresteerd. Dat is 
slechts een klein deel van het aantal tegenstanders waar Tokajev enkele dagen geleden over sprak: 
hij zei vrijdag dat alleen Almaty al onder vuur lag van ‘twintigduizend bandieten’, onder wie in het 
buitenland getrainde strijders. 
Voor het ordeherstel bedankte hij maandag de Russische president Poetin en andere 
regeringsleiders van de leden van het de door Rusland geleide Verdragsorganisatie voor 
collectieve veiligheid (CSTO). Door de komst van deze buitenlandse troepen zonk ‘de militanten’ de 
moed in de schoenen, en zagen ze af van plannen om het presidentieel paleis in te nemen, aldus 
Tokajev. 
De buitenlandse troepen blijven voorlopig in Kazachstan. President Poetin kondigde aan dat zij 
blijven ‘zo lang als nodig is’. CSTO-lidstaten Rusland, Armenië, Belarus, Tadzjikistan en Kirgizië 
hebben samen ruim tweeduizend militairen en honderden militaire voertuigen naar Kazachstan 
overgebracht. Ze hebben onder meer de controle over de luchthaven van Almaty. 
Net als Tokajev zoekt Poetin de oorzaak van het geweld in het buitenland. Kazachstan is volgens 
Poetin doelwit geworden van internationaal terrorisme. De Russische president sprak maandag 
ook over het inzetten van ‘Maidan-technieken’, genoemd naar het Maidan-plein in Kiev dat het 
centrum was van de volksopstand in Oekraïne van 2013 en 2014 – een opstand die volgens Poetin 
was georkestreerd door het Westen. " 

Waar gaat het nu in werkelijkheid om ? 
Het gaat om aloude machtsverhoudingen tussen grootmachten en .. ... om minuten. 

Om te begrijpen wat er werkelijk speelt moeten we even terug in de tijd. Naar de jaren 60 om 
precies te zijn. 
Tijdens de Koude Oorlog, had de US nucleaire kernkoppen opgesteld in Turkije die gericht waren op 
Rusland en die grote steden zoals Moskou en St-Petersburg 5 minuten na de lancering volledig in 
de as konden leggen. 
Om haar eigen belangen veilig te stellen heeft Rusland, als reactie op deze actie van de US, ook 
nucleaire wapens opgesteld in Cuba die gericht werden op de US en die ook een inslagcapaciteit 
hadden 5 minuten na de lancering. 
Er zijn wederzijds straffe dreigementen geuit. Het heeft toen niet veel gescheeld of de wereld zou 
- letterlijk plat gelegd zijn door wederzijdse nucleaire aanvallen. Gelukkig heeft toen niemand zijn 
koudbloedigheid verloren. Er werd uiteindelijk een deal gesloten. De US heeft haar kernkoppen in 
Turkije ontmanteld en Rusland de hare in Cuba ook. 

De Koude Oorlog is formeel al vele jaren beëindigd maar in werkelijkheid is ze altijd blijven 
bestaan. 
Onder de administratie van US President Obama en Vice President Dick Cheney hebben de beide 
heren - die zeer oorlogszuchtig waren- het plan opgevat om Oekraïne in te palmen. 
Zij waren in hoge mate geïnteresseerd in het land en meer specifiek het Krim, locatie die 
strategisch van zeer groot belang is, onder meer omwille van de grote zeehaven die uitgeeft op de 
Zwarte Zee en in de winter niet bevriest. Ideale plaats voor de US om militaire troepen te 



 

 

stationeren en nucleaire installaties te plaatsen. 
Er zijn honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in Oekraïne en mega deals afgesloten waar ook 
Joe Biden en zijn zoon Robert ( nickname " Hunter ") niet vies van waren. Zij waren, als het ware, 
kind aan huis bij vooreerst voormalig president Janoekovitch ( 2010-2014) en vervolgens 
voormalig President Porosjenko ( 2014-2019) 
Toen puntje echter bij paaltje kwam en de US in ruil voor al haar investeringen in het land 
bepaalde toegevingen van Porosjenko eiste keerde hij zijn vest en weigerde. 
Er zijn geënsceneerde riots en onrusten georganiseerd in het land die geleid hebben tot de val van 
de regering en van Porosjenko ( wat overigens een herhaling was van het lot dat de regering onder 
Janoekovich al had ondergaan ). 

De US heeft getracht om in Oekraïne een " puppet government" te installeren die zij naar haar 
hand zou kunnen zetten om alzo alsnog haar zin te krijgen, maar dat was zonder de waard 
gerekend. Putin zou Putin niet zijn als hij niet door had wat er aan de hand was. 
Het volk dat woonachtig was in het Krim was hoofdzakelijk van Russische origine. Putin heeft een 
team naar het Krim gestuurd om van deur tot aan de bevolking te vragen of ze akkoord waren om 
terug onder Rusland te vallen en de Russische nationaliteit te verwerven. Ze waren allemaal 
akkoord. 
Tot grote woede van de US en de Nato heeft Putin daaropvolgend het Krim geannexeerd, zijn 
militaire troepen naar de grens met Oekraïne gestuurd en ... een reeks nucleaire wapens opgesteld 
op het Krim, gericht op Europa met een inslagcapaciteit na 5 minuten en de bedreiging dat hij niet 
zou aarzelen om de knop in te drukken. 
Wat weinigen weten is dat er een hevige strijd heeft plaats gevonden tussen het Russisch en 
Oekrains leger in Donetsk en Luhansk waarbij 14.000 doden gevallen zijn. 
Dat de hele kwestie met een sisser is afgelopen is louter omdat Putin de overmacht had. Oekraïne, 
de US en Nato trokken aan het kortste eind. 

Ex President Jorosjenko wordt, as we speak vervolgd wegens hoogverraad ten voordele van 
Rusland. Ex President Janoekovitch werd intussen al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 
jaar wegens hoogverraad. Hoewel er overweldigende bewijzen bestaan van hoogverraad en 
persoonlijke verrijking met ernstige benadeling van het Oekraïens volk in hoofde van Joe en 
Hunter Biden ontspringen zij tot nader order de dans. 

Oekraïne heeft hetzelfde jaar verkiezingen georganiseerd. Voormalig acteur, Zelensky, een 
populist die het goed kan uitleggen maar zonder echt politiek programma werd verkozen tot 
President. 
De man is formeel " pro-Europa " maar in werkelijkheid niets anders dan een marionet van de US, 
de EU en Nato. 
Tijdens de Trump administratie is het vrij rustig gebleven. Onder Trump zijn er enkel 
vredesakkoorden gesloten. Heel opmerkelijk is dat Trump de enige President is in de geschiedenis 
van de Verenigde Staten die geen oorlog ontketend heeft of mee op de oorlogstrein gesprongen 
is. Er kan over de man veel gezegd worden maar dit is toch wel één van zijn grote realisaties. 
Joe Biden zat echter nog niet goed in het zadel of het hek was terug van de dam. Niet toevallig 
werd Rusland toen plots door de media weer kop van Jut. De pers stond bol van een beweerde 
Russische agressie. 
Het werd publiek bekend dat de US nuclaire kernwapens wilde opstellen in Oekraïne gericht op de 
grote steden in Rusland met een inslagcapaciteit na 7 minuten op Moskou en 10 minuten op de 
Russische nucleaire installaties. Bovendien hadden de staten Donetsk en Luhansk kenbaar gemaakt 
dat zij ook wilden toetreden tot Rusland wat noch de Nato noch Oekraïne konden accepteren en 



 

 

ertoe geleid heeft dat Oekraïne de helft van haar leger naar de staten Donetsk en Luhansk 
gestuurd heeft. 
Nato rolde met haar spierballen met als resultaat dat Putin het afgelopen jaar zelf ook een grote 
hoeveelheid tanks via treintransport naar de grens met Oekraïne gestuurd heeft evenals een 
overweldigende hoeveelheid militairen. 
In respons heeft de US een reeks US F16's, 30.000 militairen en 60 gevechtshelicopters via de haven 
van Vlissingen ( NL ) naar Nederland en Duitsland gestuurd. Zij worden om de 6 maanden 
afgewisseld. 
Er werden ook US F15's opgestald in Roemenië, zwaar gescbut opgestald in Polen en 1000 M1A1 
en M1A2 US tanks verscheept naar Griekenland en Roemenië. Naar verluidt zou de grote 
aanwezigheid van Amerikaanse militairen, F15's, F16's, tanks en gevechtshelicopters tot doel 
hebben om Oekraïne bijstand te verlenen in geval dat ... 
De toestand is al geruime tijd zeer kritiek. 

Terwijl dit alles zich voor het oog van de wereld ontspon ( 2010-2021) hebben de US en de Nato 
hun plan B terug opgevist. Kazachtstan, waarvan het grondgebied tot 60 x groter is dan NL en 90 
x groter dan België en .... met de langste landgrens langs Rusland. 
Kazachtstan is gedurende 29 jaar bestuurd geworden door de megalomane President Nazarbajev 
die het land beschouwde als zijn privé eigendom. 
De Obama administratie heeft de man ingepakt en andermaal, net zoals in Oekraïne, honderden 
miljoenen dollars geïnvesteerd in het land. In de voormalige hoofdstad Astana, de huidige 
hoofdstad Almaty en diverse andere steden zijn gigantische bouwwerken neergepoot die bol staan 
van de illuminati symboliek. 
In 2019 heeft Nazarbajev de Skepter formeel doorgegeven aan de huidige President Tokajev maar 
in werkelijkheid is de macht in handen gebleven van Nazarbajev die tot een paar dagen geleden 
Hoofd van de Veiligheidsraad was en meeheulde met de Amerikanen. 
Kortom, de US heeft met Kazachstan exact hetzelfde gedaan als met Oekraïne met de bedoeling 
om " iets " in ruil terug te krijgen. Dat " iets " was het opstellen van nucleaire kernkoppen op het 
grondgebied van Kazachtstan gericht op Rusland. 
Tokajev is echter loyaal gebleven aan Rusland en heeft geweigerd. Resultaat ? Hetzelfde als in 
Oekraïne : geënsceneerde riots en onrusten in de grote steden waar heel toevallig een grote 
hoeveelheid voertuigen en trucks zijn aangetroffen die vol geladen waren met riot guns en andere 
wapens (vergelijkbaar met de stapels bakstenen die voorafgaandelijk betogingen in België en 
Nederland toevallig in het straatbeeld verschijnen ). 

De US en de Nato hebben net zoals in Oekraïne een staatsgreep proberen te plegen om de 
regering te doen vallen en Tokajev uit te rangeren. Als Kazachstan valt en er een regering 
geïnstalleerd wordt die de US en de Nato gunstig gezind is, dan kan de US alsnog haar 
kernkoppen plaatsen, Rusland omsingelen en haar positie versterken. maar dat was ook deze 
keer zonder de waard gerekend. 
Tokajev heeft meteen de hulp ingeroepen van Putin die uiteraard heeft toegezegd en direct 
militaire bijstand heeft gestuurd. 
Volgens de internationale pers zouden er 4.000 betogers opgepakt zijn en een aantal civiele doden 
gevallen zijn. Degenen die opgepakt zijn echter niet gewone burgers maar de volksverraders die de 
US had ingezet. Nazarbajev is uit het zadel gelicht, zijn rechterhand is opgepakt en wordt 
beschuldigd van hoogverraad. Tokajev heeft de zaken weer in de hand. Zijn acties waren en zijn 
niet gericht tegen de bevolking maar tegen de buitenlandse inmenging. 



 

 

De gebeurtenissen in Kazachstan zijn overduidelijk slechts een afleidingsmanoeuvre want... 
ondertussen heeft de US samen met de NATO verder gewerkt aan haar plan A. De nucleaire 
raketten in Oekraïne. De spanningen lopen hoog op. 
Putin heeft 2 weken geleden veiligheidsgaranties gevraagd aan de NATO dat er geen nucleaire 
kernwapens tegen Rusland zullen ingezet worden. Nato heeft geweigerd. 
Een week geleden heeft Putin opnieuw veiligheidsgaranties gevraagd, dit maal formeel aan Nato 
en al haar lidstaten. Het is evenzo geweigerd door Jens Stoltenberg ( Nato ), waarop Putin te 
kennen heeft gegeven dat hij het probleem dan wel op zijn manier zal oplossen. Dit wordt 
begrepen als een stille bedreiging dat hij de eerste zal zijn die de knop zal indrukken om Rusland te 
beschermen. Anders gezegd, Nato zet Rusland onder zware druk. 

Op 10.01.2022 heeft er in Genève een bespreking plaats gevonden tussen afgevaardigden van de 
US, NATO en Rusland. 
Volgens de internationale en sommige Vlaamse pers zou die vergadering tot doel hebben om de 
onrust in Kazachtstan te bespreken. Niets is echter minder waar. 
De bespreking had en heeft uitsluitend tot doel om de door Rusland gevraagde 
veiligheidsgaranties te bespreken en hieromtrent een akkoord te treffen. Putin is niet van plan om 
zich te laten doen. 

Rusland bevindt zich nog steeds in een overwegende machtspositie. 
Zij beschikt over : 

1. Hypersonische raketten die binnen de 10 minuten ook de US kunnen raken. De US en Nato hebben 
dit niet. Als Rusland hypersonische raketten afvuurt hebben de US en NATO geen tijd om zelf 
raketten af te vuren of ze zelfs maar uit hun silo's te halen. 

2. Rusland heeft een S-50 lucht defensie systeem ( vaste inrichtingen en mobiel die gemakkelijk te 
verplaatsen zijn ). https://www.youtube.com/watch?v=NyN3kCjBFsE 
Hoewel de afgelopen decennia miljarden en miljarden gespendeerd zijn beschikken de US, de EU 
en Nato niet over een degelijk raketten afweer systeem. Er bestaan slechts een 40tal raketten 
interceptors waarvan sommige opgesteld staan in Alaska en andere in Vandenberg Air Force Base 
in Californië. Dat stelt niets voor. 

3. In 2020 heeft Rusland een - geruime tijd op voorhand aangekondigde - "bomb shelter drill 
"geoefend met haar bevolking. ZIj hebben in een record tempo 40 miljoen burgers in nucleaire 
schuilplaatsen ondergebracht. De US, de EU en Nato hebben geen bom schuilplaatsen. Ze 
beschikken zelfs niet over een fatsoenlijk alarm systeem om de bevolking te waarschuwen. Enkel 
een app die de burgers via email en sms verwittigt ( voor wie de app gedownload heeft ). Van enige 
nucleaire oefening met de bevolking is geen sprake. Meer nog, er wordt met geen woord gerept 
over de grote problemen tussen US, Rusland en Nato noch over het risico op een nucleaire oorlog. 

4. Rusland beschikt over zeer grote ondergrondse faciliteiten waar enorme hoeveelheden voedsel, 
water, medicijnen, gereedschappen, kortom alles wat nodig is, onder gebracht werd. Rusland kan 
een nucleaire aanval overleven. Wij niet. De US heeft weliswaar op vele plaatsen DUMB's gebouwd 
maar die zijn niet toegankelijk voor de gewone bevolking. Enkel voor " the happy few ". 

Het zullen nog spannende dagen worden. Alles zal afhangen van wat er de komende dagen beslist 
wordt. 
Het is niet erg terugstellend dat zowel Joe Biden als Kamala Harris gisterenavond in stilte, elk 
afzonderlijk met Airforce 1 en Airforce 2 onder militaire begeleiding overvlogen zijn naar de 
geheime basis Area 51 ( Nevada ) om persoonlijk gebriefd te worden over de situatie. De 
toestellen zijn een paar uur later terug gevlogen naar Washington maar het is niet geweten of ze 
aan boord zijn of niet. 

https://www.youtube.com/watch?v=NyN3kCjBFsE


 

 

Secretary of State Anthony Blinken heeft tijdens een persmedeling gisteren ( zondag ) reeds te 
kennen gegeven dat er " de komende week " geen doorbraak verwacht wordt tussen de US en 
Rusland. 
" “We're going to be able to put things on the table, the Russians will do the same, both directly 
with us at NATO at the OFCS and we'll see if they're grounds for moving forward,” klonk het. 

Aanstaande woensdag is er in Brussel, op het hoofdkwartier van Nato nog een NATO-Russian 
Council voorzien op donderdag gevolgd door een vergadering in Wenen bij de OFSC ( Organization 
for Security Cooperation ). 
Blinken heeft reeds te kennen gegeven dat de terugtrekking van US troepen uit Oost-Europa en 
de Stinger rakketten uitgesloten is. 
Over de vraag of de US haar zware bewapening uit Polen zal verwijderen en meer naar het Westen 
te verplaatsen is geen rechtstreeks antwoord verschaft. 
De Russische minister van Buitenlandse zaken Sergei Ryabkov heeft te kennen gegeven dat de 
kans groot is dat de besprekingen van zeer korte duur zullen zijn en mogelijks al zullen eindigen na 
de eerste bespreking ( in Genève ). 

 

UPDATE KOUDE OORLOG USA/NATO/ OEKRAINE & RUSLAND 

Vandaag 12.01.2022 heeft de eerder door Nato aangekondigde Russia Council plaats gevonden. 
Uit de persmededelingen die vandaag verricht zijn blijkt dus wel degelijk dat het voorwerp van de 
besprekingen NIET de onrusten in Kazachstan en de interventie van Rusland was, zoals 
aangekondigd in de pers maar wel degelijk de problematiek tussen de US en Nato enerzijds en 
Rusland anderzijds ( met Oekraïne als inzet ). 

Er is maar weinig juist in de berichtgeving die de media kenbaar gemaakt heeft. Of dit komt door 
de inhoud van de debriefing van Jens Stoltenberg ( Nato ) aan de pers dan wel door de media 
zelve, laat ik in het midden. 

Het weinige dat de waarheid enigszins benadert is dat noch de NAVO-topman, noch de 
Amerikaanse adjunct-minister van Buitenlandse zaken Wendy Sherman na afloop van de 4 uur 
durende bespreking erg optimistisch waren en Rusland zeer koel gereageerd heeft op de 
aankondiging van Nato dat er kan gepraat worden over de wederzijdse beperking van raketten en 
wapensystemen. Langs de zijde van de US en Nato is al de rest bladvulling die enkel tot doel heeft 
Rusland andermaal in een slecht daglicht te plaatsen. 

Rusland heeft helemaal niet gevraagd laat gestaan geëist dat Nato voor eens en altijd Oekraïne en 
Georgië zou uitsluiten van het lidmaatschap van Nato. Daar gingen de besprekingen helemaal niet 
over. 
Wat daarentegen wel uitgebreid aan bod is gekomen, is het verwijt van Rusland dat Oekraïne ( 
en de US ) op vandaag geen enkele van de modaliteiten van het Minsk-2 akkoord van 2015 
gerespecteerd en uitgevoerd heeft/hebben. Adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Aleksandr 
Grushko ( Rusland ) heeft te kennen gegeven dat als Oekraïne ( en de US ) de Minsk-2 
overeenkomst alsnog respecteren Oekraïne geen enkele territoriale bedreiging te vrezen heeft. 
Oekraïne ( en de US ) weigeren echter om de akkoorden die ze ondertekend hebben uit te voeren. 
Daarnaast is uiteraard ook gesproken over de veiligheidsgaranties die Putin de afgelopen weken 2 
x gevraagd heeft dat er geen nucleaire wapens zullen ingezet worden tegen Rusland (wat 



 

 

Stoltenberg telkens heeft geweigerd ) en over de wens van de Oekraïnse staten Donetsk en 
Luhansk om zich af te splitsen en aan te sluiten bij Rusland wat de US en Nato evenzo categoriek 
weigeren. 
Het is daarop dat de besprekingen spaak gelopen zijn. 

Voor 
de volledige tekst van het Minsk-2 akkoord : klik hier https://thesaker.is/full-text-of-the-minsk-2-
agreement/ 
port 

Wat staat er in het akkoord van Minsk? https://nos.nl/artikel/2018873-wat-staat-er-in-het-
akkoord-van-minsk  
 Beide partijen moeten zware wapens weghalen uit het gebied.  
Beide partijen moeten hun troepen terughalen van de frontlijn, zoals die is afgesproken in het 
Minsk-akkoord van 19 september 2014 
Verwijdering van alle buitenlandse militaire troepen, wapens en huurlingen onder toezicht van 
de OVSE. 

Op 12.01.2022 omstreeks 14u53 heeft de US ambassade in Kiev ( Oekraïne ) het volgende ALERT 
bericht de wereld in gestuurd : "Concerning reports of further unusual Russian military activity near 
Ukraine’s borders and in Crimea, US citizens are reminded the security conditions may change with 
little or no notice." 

Volgens de E-8 US vliegtuigen ( die permanent in het luchtruim circuleren om de activiteiten in het 
Krim en West-Rusland te meten ), zouden een grote hoeveelheid treinladingen met tanks, 
gewapende militairen, artillerie en raketwerpers van Oost- en centraal Rusland richting het 
Westen trekken. 

Biden heeft ongeveer simultaan via zijn administratie kenbaar gemaakt dat als Rusland met haar 
tanks Oekraïne binnen valt, de US sanctie doelwitten op Rusland klaar heeft ( "ready to go " ) 

https://thesaker.is/full-text-of-the-minsk-2-agreement/
https://thesaker.is/full-text-of-the-minsk-2-agreement/
https://nos.nl/artikel/2018873-wat-staat-er-in-het-akkoord-van-minsk
https://nos.nl/artikel/2018873-wat-staat-er-in-het-akkoord-van-minsk


 

 

Grusko heeft hierop omstreeks 15u 45 gereageerd met de volgende boodschap : "Russia-NATO 
relations are at a critically low level. We have made it clear that their further deterioration carries 
serious risks." en voorts " any missile .fired at Russia will be seen as a possible nuke. Before it hits 
Russia will launch a full-scale nuclear strike at the attacking nation " 

Dat is heel duidelijke taal, me dunkt. 

Als de komende dagen het internet, de elektriciteit, het banken -en communicatie systeem 
uitvallen (= te verwachten technische doelwitten ) dan weet u hoe het komt en aan wat het ligt. 

Pro memorie ( cf vorige post ) : morgen 13.01.2022 komen alle Europese Ministers van Defensie 
met Nato en US samen in Brest ( Frankrijk ) voor strategisch overleg. Ik ga er van uit dat geen enkel 
EU land zijn nucleaire wapens zal inzetten tegen Rusland ( althans dat hoop ik ). 

https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/navo-bereid-om-te-praten-met-rusland-over-
wapenbeheersing-maar-niet-over-wie-er-bij-de-navo-mag/ar-AASI0wz?ocid=msedgntp  

 

https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/navo-bereid-om-te-praten-met-rusland-over-wapenbeheersing-maar-niet-over-wie-er-bij-de-navo-mag/ar-AASI0wz?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/navo-bereid-om-te-praten-met-rusland-over-wapenbeheersing-maar-niet-over-wie-er-bij-de-navo-mag/ar-AASI0wz?ocid=msedgntp

