
 

 

OORLOG RUSLAND-OEKRAÏNE 

Maart 2022, Tegenstroom 

De opinie van de Westerse media kennen we voldoende. 

Omdat deze berichtgeving heel eenzijdig is, willen we de 

twee andere opinies doorgeven.  

 

1)De eerste opinie wijst op het feit dat de NAVO, vooral 

o.l.v. de VS, een expansiepolitiek voert naar het Oosten en 

hierbij ook een militair offensief inzet. Want de NAVO is een 

militair bondgenootschap met de missie om elkaar te verdedigen in geval van oorlog. 

Daarom heeft ze vele kernkoppen in Oekraïne geplaatst en in de nieuwe aangesloten 

lidstaten bij de NAVO op de grens met Rusland.  Poetin wil dat Oekraïne een neutraal land 

blijft. Hij voelt zich bedreigd. 

2)De tweede opinie ziet een ‘verdeel en heersstrategie’ in deze oorlog. De politieke leiders, 

zowel van het Westen als van Rusland,  hebben het spanningsveld rondom Oekraïne 

gezamenlijk gecreëerd met de bedoeling chaos en armoede te scheppen om hierna de 

‘Great Reset’ te kunnen uitvoeren.  

 

1) Oekraïne crisis, een antwoord op de expansiepolitiek en het militair offensief van de 
NAVO. 

 
Oekraïense crisis: analyse van generaal Lalanne-Berdouticq 

 
Generaal Lalanne-Bertouticq, voormalig directeur van het  Institut des Hautes études de la 

Défence nationale (IHEDN) geeft een grondige analyse - 25 februari 2022  



 

 

 

 

- De verre voorbereiding: Oekraïne en Rusland zijn twee afzonderlijke landen maar wel 

onafscheidelijk met elkaar verbonden. Sinds de instorting van de Sovjetunie heeft het 

westen als overwinnaar niets anders gedaan dan zijn machteloze tegenstrever 

vernederd: “tragische vergissing”. 

- De nabije oorzaken. Na de val van de Berlijnse  muur (1989) werden Oost en West 

Duitsland herenigd. Rusland zou zich terugtrekken en het westen zou alle landen van 

het voormalige Warschau pakt en de voormalige Sovjetunie gerust laten. Het westen 

hield zijn woord niet. Het trok een hele reeks landen rond Rusland tot zich en 

plaatste duizenden kernkoppen aan de grens met Rusland. De protesten van Rusland 

werden niet gehoord. Rusland lag als machteloos overwonnen op de grond en het 

westen bleef maar schoppen. Inmiddels had Poetin geleidelijk  het land hersteld en 

gezuiverd van de plunderaars. In 2013 organiseerden Amerikaanse en Britse geheime 



 

 

diensten een staatsgreep in Oekraïne (Maidan) en brachten een prowesterse en anti-

Russische regime aan de macht. 

 

 

- De onmiddellijke aanleidingen. De VS, die oorlogen nodig hebben om de NAVO 

overeind te houden, begonnen de ene oorlog na de andere: Balkan (1995, 1999), de 

“genocide” in Servië en Kosovo, Afghanistan (2001), Irak (2003), Libië, Syrië… 

Ondanks onnoemelijke doden en verwoestingen en  fabelachtige investeringen, 

konden de VS en NAVO nergens enige overwinning behalen. In 2014 keerde de Krim 

terug naar Rusland. Het was voorheen (tot 1955) nooit een deel van Oekraïne.  De 

roemloze aftocht uit Afghanistan gaf het beeld van een VS-reus op lemen voeten. Het 

Oekraïense leger en regime waren inmiddels flink in handen van neonazi’s, door het 

westen gesteund. De in hoofdzaak Russische bevolking van de 2 provincies in O. 

Oekraïne werden aangevallen en vochten voor hun onafhankelijkheid. In 2014 en 

2020 werden akkoorden van Minsk gesloten die een staakt-het-vuren garandeerden. 

Van de kant van Oekraïne werd geen enkel staakt-het-vuren gerespecteerd. 

 

  
 



 

 

- De oorlog in Oekraïne. Na een bijzonder heldere en niet mis te verstane toespraak 

van Poetin, trekken de Russische troepen Oekraïne binnen in de morgen van 24 

februari 2022. Hun doel is het Oekraïense leger met alle westerse dreiging uit te 

schakelen om Oekraïne tot een neutraal land te maken, de overwegend Russische 

provincies, die om hulp riepen,  te beschermen. De president is een marionet van 

de neonazi’s en het westen en is dank zij de staatgreep van 2013 aan de macht. De 

grote beschermer van de president is Ihor Kolomoïsky, miljardair en neonazi! 

- En de toekomst? Moeilijk te voorspellen. Het Russische leger zal zonder veel 

moeite het Oekraïense leger kunnen  uitschakelen. Zal het westen Rusland als 

gelijkwaardige partner eindelijk erkennen of zijn  agressie opdrijven en Rusland 

dwingen nog harder te antwoorden? 

Bron>> Crise ukrainienne : analyse du général (2S) Lalanne-Berdouticq 

 

Bevrijding in Donetsk? 

Heeft de westerse media ook maar enigszins aan verslaggeving gedaan over de 

onophoudelijke terreur en bombardementen die delen van de Oekraïne al acht jaar ten deel 

valt? En waar waren de westerse politici om zich in klare taal uit te spreken over de 

beschietingen van schoolbussen en kinderdagverblijven? Het bericht van deze jonge Duitse 

vrouw wonend in Donetsk laat een ander verhaal horen dan ons vanuit de reguliere pers 

wordt voorgeschoteld. 

Luister verder>>  

 

2)Verdeel-en-heersstrategie?  

We zitten in een propagandaoorlog tegen de bevolking van 
Europa, Amerika, Rusland … die slechts één doel dient: de 
economie crashen ten bate van de Great Reset.  
 
Alle betrokken partijen van deze oorlog staan aan dezelfde kant. 
Dat houdt concreet in dat zowel de Europese leiders, als de 
Amerikaans, Oekraïense en Russische leiders, dit schaakspel 
gezamenlijk spelen en dat de vijand van Oekraïne niet Rusland is, 
net zomin als Rusland de vijand van het Westen is. 

In de Great Reset-agenda spelen zowel Amerika als Europa als 
Rusland als China een rol. In deze video ziet u Klaus Schwab dan ook vriendschappelijk 
handje schudden met Xi Jiping (de president van China). In deze video ziet u Vladimir Poetin 
deelnemen aan het WEF-congres van 2021. Ze werken allemaal samen aan het masterscript.  
Poetin is recent uit de WEF gezet, maar doet men dit niet om de publieke opinie te 
misleiden? 
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Om elke stap in het script volgens schema te laten verlopen, hebben al die politieke leiders 
het spanningsveld rondom Oekraïne gezamenlijk gecreëerd, zoals ze gezamenlijk de 
virusleugen verkocht hebben. Rondom de virusleugen zagen we vingertje wijzen van de VS 
richting China en vice versa. Rondom de huidige oorlogsstorm zien we vingertje wijzen van 
het Westen naar Rusland en andersom. In werkelijkheid is het een gepland en bewust 
geschapen spanningsveld, waarin alle partijen hun rol spelen. 

De Europese leiders mogen boos zijn op Poetin en sancties introduceren om zo feitelijk de 
voedingsbodem te helpen scheppen bij ons voor de gewenste tekorten en prijsstijgingen die 
de economie moeten doen crashen.  

Dit is niet een oorlog om land en territorium, dit is een oorlog om de gehele Westerse 
bevolking richting Great Reset en Build Back Better te drijven via chaos. Propaganda speelt 
daarin de hoofdrol. 

De energieprijzen stijgen  
Wegens het opzeggen van de oude contracten met Rusland, afgesloten toen de gasprijs nog 
laag stond, gaat men nu nieuwe contracten aan met andere leveranciers waarbij de 
hedendaagse prijzen veel duurder zijn. We treffen vooral onszelf met deze actie (Bron>>). 
Gedwongen invoering van energierantsoenering , reisbeperkingen zullen het gevolg hiervan 
zijn.  
 
Media: In Europa is het uitzenden van de in Rusland gevestigde zenders RT en Spoetnik 
verboden. In Rusland heeft men een nieuwe mediawet goedgekeurd. De journalisten die de  
Kremlin-opinie niet volgen worden gestraft.  Men krijgt aan beide zijden van het conflict 
maar één visie voorgeschoteld. Dit is een ideaal middel om de polarisering te doen 
escaleren. Verdeel en heers. 
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