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De meerderheid van de Algemene Vergadering van de VN zwenkt naar de Russisch-
Chinese kant

In drie maanden tijd is het conflict tussen twee werelden dat sinds de geleidelijke ineenstorting van
de Sovjet-Unie is ontstaan, met de confrontatie in Oekraïne in een stroomversnelling geraakt : aan
de ene kant een wereld die wordt geregeerd volgens westerse regels, aan de andere kant een wereld
die wordt bestendigd door het internationale recht.
Niemand zei iets toen de NAVO Servië aanviel zonder goedkeuring van de Veiligheidsraad. 
Niemand protesteerde toen de VS en het VK, nog verdergaand, tegen de Veiligheidsraad logen 
om hun agressie tegen Afghanistan, Irak en Libië te rechtvaardigen.
Sinds Rusland het Syrische volk en nu ook het Oekraïense volk te hulp is geschoten met resolutie 
2202, worden de zaken echter duidelijker.
Thans zweren beide partijen dat zij gelijk hebben, maar de eerste hoort niet meer wat de tweede 
zegt. Niet andersom.
Het Westen probeert Rusland momenteel uit te sluiten van alle intergouvernementele organisaties.
Ze zijn daar al in geslaagd in de Raad van Europa en dachten dat ze ook in de Verenigde Naties 
zouden slagen, net zoals ze in 1939 de USSR hadden uitgesloten van de Volkenbond. Daartoe 
zouden zij eerst het VN-handvest moeten wijzigen, wat drie maanden geleden nog kinderspel leek.

Op 13 oktober veroordeelden 143 staten de "invasie" van Rusland in Oekraïne en slechts 35 
verwelkomden de uitvoering van Resolutie 2202.
Op 30 december veranderde de meerderheid echter van kant. 
Zevenentachtig staten stemden ervoor dat het Internationaal Gerechtshof  (ICJ), de huisrechtbank 
van de VN, de bezetting van de Palestijnse gebieden illegaal verklaart, tegenover 26 staten voor 
wie de wereld volgens westerse regels 75 jaar wetteloosheid moet accepteren.



AMERIKA

Amerikaanse sabotage in Rusland 
voorbereid sinds 2017

Volgens Jack Murphy, werden de 
sabotageoperaties in Rusland en Belarus 
preventief  goedgekeurd door president Barack 
Obama vlak voor het einde van zijn 
ambtstermijn. Zij worden gecoördineerd door 
functionarissen van het Centrum voor Speciale 
Activiteiten van de CIA die gedelegeerd zijn aan
het Europees Missiecentrum van de CIA. In de 
praktijk worden ze nooit uitgevoerd door 
Amerikaanse burgers. 
Gedurende verscheidene jaren hebben niet-
Amerikaanse CIA-agenten boobytraps geplaatst 
op verschillende locaties van het Russische en 
Wit-Russische militair-industriële complex. Pas 
na de Russische interventie in Oekraïne kwamen
ze in actie, met zware schade tot gevolg.

Wat de Twitter Files onthullen 

In het laatste nummer van de Twitter Files, 
verzameld door CEO Elon Musk, leren we dat 
de FBI Twitter niet alleen heeft gevraagd om 
informatie over de zaak Hunter Biden te 
censureren, maar hen daarvoor ook 3,5 miljoen 
dollar heeft betaald. De CIA was betrokken bij 
vergaderingen om te beslissen wat er 
gecensureerd moest worden. 
Dit gedrag van inlichtingendiensten tegen 
Amerikaanse burgers is ongekend sinds de 
McCarthy- heksenjacht van 1953-54.
De bedrijfsaandelen van Elon Musk zijn gestaag
gedaald op de beurs omdat sommige van zijn 
investeerders hem hebben laten boeten voor zijn
politieke inzet voor het vrije woord.

Eric Schmidt subsidieert het FAS en 
betaalt ambtenaren tot in het Witte Huis

Volgens Politico, zijn er twee dozijn onderzoekers
van de Federation of  American Scientists (FAS), 
een prestigieuze pacifistische vereniging, in 
dienst van de regering Biden bij de Raad van 

Economische Adviseurs van het Witte Huis, de 
Milieuraad van het Witte Huis, de minister van 
Energie, de minister van Onderwijs, de minister 
van Volksgezondheid en Human Services, de 
minister van Vervoer, de minister van 
Binnenlandse Veiligheid en de Federal Trade 
Commission. Ze worden niet betaald door de 
regering Biden, maar door miljardair Eric 
Schmidt. Eric Schmidt is de voormalige 
voorzitter van Google en vervolgens Alphabet 
en is volgens Bloomberg de 54e rijkste persoon 
ter wereld. Hij is een groot voorstander van 
investeringen van de federale overheid in 
technologie. Hij is lid van de Trilaterale 
Commissie en de Bilderberg Club.

RNA-vaccins" verzwakken over het 
algemeen patiënten

Volgens Dr. Robert Malone, uitvinder van de 
door Pfizer en Moderna gebruikte 
boodschapper-RNA processen, lopen mensen 
die meerdere boostershots van het Covid 
"vaccin" krijgen meer kans om opnieuw 
geïnfecteerd te worden en te sterven dan 
degenen die een enkele injectie krijgen. 
The Epoch Times heeft deze schijnbare paradox in
17 van de 18 staten waarvoor statistieken 
beschikbaar zijn, geverifieerd.

De laatste speculaties van de Rand 
Corporation

De eeuwenoude denktank van het Amerikaanse 
militair-industriële complex, de Rand 
Corporation, heeft een korte voorspellende 
studie gepubliceerd : Responding to a Limited 
Russian Attack on Nato in the Ukraine War. 
Rand Corporation gaat ervan uit dat Moskou 
doelen in Europa kan treffen, zoals de 
Amerikaanse basis in Ramstein, maar niet het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen en
het Pentagon in Washington, zoals de 
voormalige Russische ambassadeur bij de 
NAVO heeft gesuggereerd.
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Zoeken naar nieuw bewijs in de zaak 
Hunter Biden

Kevin D. Evans, een advocaat uit Colorado die 
gespecialiseerd is in de overdracht van officiële 
documenten, spande in maart een rechtszaak 
aan tegen het ministerie van Justitie om het te 
dwingen 400 documenten te onthullen die het in
haar bezit heeft over de financiële zaken en 
zakelijke transacties van Hunter Biden in 
Rusland, Oekraïne en China.
De Freedom of  Information Act (FOIA), 
geïnspireerd op het Zweedse voorbeeld, 
verplicht federale instanties om hun 
documenten openbaar te maken.

Ron DeSantis tegen wokisme

Gouverneur van Florida Ron DeSantis 
wijdde zijn nieuwjaarstoespraak aan het 
verdedigen van de vrijheid en het opstaan tegen 
de ’woke’-ideologie die in steden en staten in het
hele land de overhand heeft gekregen.
"Wij streven naar normaliteit, niet naar 
filosofische waanzin (...) Wij zullen niet toestaan 
dat realiteit, feiten en waarheid vrijblijvend . Het
is een opvolger van de fascistische en 
antisemitische Ustasha die zich aansloot bij de 
nazi’s en vervolgens met Angelsaksische hulp 
naar Latijns-Amerika vluchtte. De groep staat 
bekend om zijn aanvallen op de Aymara 
indianen. Hij speelde een centrale rol in de 
rellen die leidden tot de vlucht van de herkozen 
president Evo Morales en de machtsovername 
door president Jeanine Áñez. Destijds berichtte 
de internationale pers dat de verkiezingen 
vervalst waren en dat het volk had gewonnen 
van de dictator. Later bleek echter dat dit niet 
het geval was, zoals bevestigd door een MIT-
studie.
Declassified UK documenteerde dat Boris 
Johnson’s VK de samenzweerders had geholpen 
met het verkrijgen van vergunningen om 
Boliviaans lithium te exploiteren.

President Jeanine Áñez is al gearresteerd en 
veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.

Colombia hervat contacten met 
Venezuela

De nieuwe Colombiaanse president, Gustavo 
Petro, en zijn Venezolaanse ambtgenoot, Nicolás
Maduro, hebben de brug geopend die de 
Colombiaanse deelstaat Norte de Santander 
verbindt met Tachira. Het werd in 2016 
voltooid, maar nooit ingehuldigd vanwege de 
tegenwerking van president Ivan Duque tegen 
zijn Venezolaanse ambtgenoot.

Venezuela maakt zich op om de bladzijde
over Juan Guaidó om te slaan

De Venezolaanse oppositie wil af  van de 
schaduwregering van Juan Guaidó. Uiteindelijk 
werd de regering slechts erkend door ongeveer 
50 staten, allemaal verbonden met Washington. 
Het is nu bezoedeld door een aura van corruptie
en heeft geen resultaten opgeleverd. Volgens een
opiniepeiling zou 57% van de Venezolanen om 
haar ontbinding vragen en zou haar steun in het
land slechts 6% bedragen.
President Nicolás Maduro zei op 1 januari in 
een interview dat zijn land "volledig klaar" was 
om de betrekkingen met de VS te normaliseren.

EUROPA

Verenigd Koninkrijk gaat Revolutionaire 
Garde tot "terroristen" verklaren

Generaal Ken McCallum, directeur van MI5, 
beweert dat de Iraanse Revolutionaire Garde 
operaties in het Verenigd Koninkrijk plant, 
zowel tegen Iraanse onderdanen als tegen 
Britten. Hij pleit ervoor de organisatie tot 
"terrorist" te verklaren.
Iran heeft een lange traditie van het 
vermoorden van zijn politieke tegenstanders in 
het buitenland, lang voor de Islamitische 
Republiek. Londen was niet altijd zo kieskeurig 
toen het Teheran steunde. Bijvoorbeeld na de 
moord op de revolutionaire filosoof  ’Alî 
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Sharî’atî door de Savak van Shah Reza Pahlevi 
in Southampton, in 1977. Sharî’atî was bevriend
met Jean-Paul Sartre en Frantz Fanon.

De erfenis van paus Benedictus XVI

Voormalig paus Benedictus XVI is overleden. 
Zijn duistere kant zit in de manier waarop hij de
bevrijdingstheologen in Latijns-Amerika 
bestreed of  homoseksualiteit hard aanpakte toen
hij prefect van de Congregatie voor de 
Geloofsleer was. Maar deze grote intellectueel 
heeft de katholieke theologie vooruit geholpen 
door de moderne zonden van buitensporige 
rijkdom, drugsgebruik, drugshandel, 
milieuvervuiling, genetische manipulatie, 
menselijke experimenten, sociaal onrecht, 
armoede, abortus en pedofilie aan de kaak te 
stellen. 
De controverse die door zijn opmerkingen in 
Rastisbonne (2006) over de moslimopvatting 
over transcendentie is ontstaan, heeft uiteindelijk
geleid tot een permanente dialoog tussen 
christendom en islam.
Hij koos ervoor zijn ambt op te geven (niet 
"ontslag te nemen" of  "afstand doen van"), niet 
om gezondheidsredenen zoals zijn biografen 
beweren, maar omdat hij weigerde toe te geven 
aan chantage.

De CIA censureerde het internet om 
Emmanuel Macron te beschermen

Uit de documenten van Twitter Files blijkt dat 
de CIA heeft ingegrepen bij Twitter, Yahoo, 
Twitch, Cloudfare, LinkedIn en Wikimedia om 
vermeende "Russische desinformatie" over 
president Emmanuel Macron te censureren 
tijdens zijn herverkiezingscampagne in 2022.

François Hollande bevestigt dat de 
Minsk-akkoorden een westerse 
manoeuvre waren

In een exclusief  interview met de Kyiv Independent
bevestigt voormalig president François Hollande
de opmerkingen van voormalig bondskanselier 

Angela Merkel aan Die Zeit  .   
Op de vraag "Denkt u ook dat de Minsk-
onderhandelingen bedoeld waren om de 
Russische opmars in Oekraïne te vertragen ?" 
antwoordt hij "Ja, Angela Merkel heeft op dit 
punt gelijk".
Voormalig president Petro Poroshneko 
verklaarde bij de ondertekening van de 
overeenkomsten publiekelijk dat hij ze nooit zou 
uitvoeren.
Alleen de vierde ondertekenaar, Vladimir 
Poetin, geloofde in de goede trouw van zijn 
partners. Uit het feit dat hij de VN-
Veiligheidsraad heeft voorgesteld een resolutie 
2202 aan te nemen waarin deze overeenkomsten
worden bekrachtigd, blijkt echter dat hij het 
Westen niet langer geloofde en de huidige 
interventie begon voor te bereiden. Deze 
resolutie geeft hem, als garant van de Minsk-
akkoorden, het recht om in te grijpen uit hoofde
van zijn "verantwoordelijkheid om te 
beschermen".

België en Luxemburg geven tegoeden vrij
van westerse bedrijven die in Rusland 
werken

België en Luxemburg, waar de 
clearinginstellingen Euroclear en Clearstream 
gevestigd zijn, hebben hen toegestaan 5 miljoen 
beleggers gelden terug te geven die in naam van 
de "sancties" tegen Rusland waren bevroren. 
Onder de getroffen klanten bevonden zich 
westerse bedrijven die in Rusland werken, zoals 
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Amazon en Netflix. De opheffing van deze 
sancties door deze twee staten heeft sommige 
Russische klanten in staat gesteld hun activa 
terug te krijgen. Het geldt alleen voor transacties
die begonnen zijn vóór de aankondiging van de 
"sancties".

Polen vormt alliantie met Italië tegen 
Frans-Duits project van Europees 
federalisme

In een interview met La Stampa     , kondigde de 
Poolse premier Mateusz Morawiecki aan dat hij 
samen met de regering van Giorgia Meloni de 
krachten bundelt tegen het Frans-Duitse project 
voor een supranationale Europese Unie. Voor 
hem : "De EU is opgericht opdat de 
afzonderlijke staten zich naar hun beste 
vermogen zouden kunnen ontwikkelen, 
sommige sneller dan andere, maar altijd 
rekening houdend met hun economische 
omstandigheden (...) We hebben de keuze tussen
een echte solidariteit van gelijke staten of  het 
model van één enkele superstaat waarin de 
kaarten uiteindelijk in enkele van de grootste 
hoofdsteden zullen worden verdeeld, met 
uitsluiting van de andere landen.

Polen bestelt observatiesatellieten bij 
Frankrijk

Polen heeft bij Frankrijk twee Pleiades Neo-
satellieten en een beeldverwerkingsstation 
besteld voor een totale waarde van 575 miljoen 
euro. Elke satelliet kan dagelijks 500 000 km² 
fotograferen. De beelden worden gemaakt met 
een resolutie van 30 cm.

Polen trekt protest tegen Oekraïense 
integrale nationalisten in

De Poolse premier Mateusz Morawiecki 
publiceerde op 1 januari een tweet waarin hij 
protesteerde tegen de viering van de 114e 
verjaardag van de misdadiger tegen de 
menselijkheid Stepan Bandera door de 
Oekraïense autoriteiten, wat hij 

"onaanvaardbaar" noemde.
De volgende dag trok hij de tweet echter weer 
in.
Stepan Bandera, geboren op 1 januari 1909, 
wordt door integraal-nationalisten beschouwd 
als de vader van Oekraïne. Hij organiseerde de 
afslachting van miljoenen Oekraïners voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hongarije roept op tot ontbinding van 
het Europees Parlement

Tijdens zijn jaarlijkse persconferentie op 21 
december zei de Hongaarse premier Viktor 
Orbán : "De Hongaren willen dat het Europees 
Parlement in zijn huidige vorm wordt 
ontbonden (...) En [de Europese partners] 
kennen natuurlijk ons politieke standpunt : het 
moeras moet worden drooggelegd.
Brussel weigert Boedapest 6,3 miljard euro in de
EU-begroting voor 2021-2027 en 5,8 miljard 
euro in het herstelplan na de crisis te betalen.

De EU laat Russische meststoffen vrij die
zij eerder in beslag had genomen

Na acht maanden van impasse heeft de 
Europese Unie haar economische 
oorlogsmaatregelen tegen Rusland, bekend als 
"sancties", herzien om het vervoer van Russische
meststoffen naar Afrika mogelijk te maken. Tot 
nu toe verboden de op 8 april aangenomen 
teksten (de zogenaamde "5e reeks sancties") de 
invoer van Russische meststoffen in de Unie. Dit
gold ook voor Europese schepen die meststoffen 
naar niet-Europese bestemmingen vervoeren en 
voor Europese verzekeringspolissen die dit 
vervoer garanderen, ongeacht de vervoerder of  
de bestemming. Rusland had aangekondigd dat 
het de 260.000 ton meststoffen die vastzaten in 
EU-havens zou geven aan Afrikaanse staten die 
zouden betalen voor het vervoer, maar Westerse 
sancties verhinderden dat deze schepen de 
Europese havens verlieten en dat deze staten de 
Russische schepen zouden betalen.
De Financial Times     had deze kafkaiaanse situatie 
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aan de kaak gesteld.
Uitgaande van gemiddelde 
weersomstandigheden zullen de acht maanden 
lange blokkering van Russische meststoffen door
de EU in 2023 naar verwachting leiden tot een 
daling van de wereldgraanproductie met 
ongeveer 20%. Dit zal op zijn beurt 
hongersnoden veroorzaken in 2024.

Corruptie in het Europees Parlement : 
Sacharovprijs in het geding

Volgens Le Soir     uit Brussel hebben Belgische 
onderzoekers zojuist een nieuw spoor geopend 
in de zaak van corruptie in het Europees 
Parlement : de Sacharovprijs voor de vrijheid 
van denken.
Het blijkt dat in 2021 de kandidaturen van de 
Saharaanse Sultana Khaya en de Boliviaanse 
Jeanine Áñez na geheime betalingen aan leden 
van de Commissie buitenlandse zaken zijn 
verworpen ten gunste van die van de Rus Alexeï 
Navalny. Terwijl het duidelijk is dat Marokko het
tegen Sultana Khaya opnam, is het niet 
duidelijk wie zich tegen Jeanine Áñez keerde.
Midden in de burgeroorlog in 2022, toen 
Rusland militair ingreep om resolutie 2202 van 
de VN-Veiligheidsraad af  te dwingen, werd de 
Sacharovprijs toegekend aan het "Oekraïense 
volk" als geheel.

Zeer hoge spanning tussen Servië en 
Kosovo

De situatie tussen Servië en Kosovo staat op het 
punt van oorlog. Veel Kosovaarse ambtenaren 
hebben ontslag genomen uit protest tegen het 
besluit van hun regering om hun etnisch-
Servische burgers te dwingen hun voertuigen 
niet langer in Servië te registreren. 
President Aleksandar Vučić gaf  zijn minister 
van Defensie, generaal Milan Mojsilović, 
opdracht het Servische leger in staat van 
paraatheid te brengen. Uiteindelijk lijkt de 
spanning wat te zijn verminderd en zijn de 
barrières tussen de twee landen opgeheven, 

maar de Kosovaarse Serviërs hebben een 
afspraak gemaakt met de Serviërs. Als er weer 
een probleem is met Pristina, zullen ze alle 
communicatie met Kosovo verbreken.
Kosovo riep zijn onafhankelijkheid uit, zonder 
referendum, toen de NAVO Servië versloeg. Het
werd erkend door de Verenigde Staten en de 
Europese Unie, maar niet door de Verenigde 
Naties. In de beginjaren was heel Kosovo een 
Amerikaanse militaire basis.

Oekraïens leger integreert Turkstalige 
huurlingen uit Azië

De autoriteiten in Kiev hebben een nieuw 
moslimbataljon in hun leger opgenomen : 
"Turan". Het bestaat uit voormalige Centraal-
Aziatische huurlingen die in 2014 deelnamen 
aan de burgeroorlog in de Donbass onder 
leiding van de Kirgiziër Almaz Kudabek uulu. 
Wellicht om de Turken in verlegenheid te 
brengen, wijst de Oekraïense pers op de 
aanwezigheid van leden van de Turkse Grijze 
Wolven onder hen.

President Zelensky benoemt seksuologe 
tot ambassadeur

President Volodymyr Zelensky heeft iemand 
zonder diplomatieke of  regeringservaring, zijn 
vriendin, de seksuologe Olesya Ilashchuk, 
benoemd tot ambassadeur in Bulgarije. Deze 
persoonlijkheid, oprichtster van de juwelier 
Jemma, presenteert zich als specialist in 
hypnose.
Het bedrijf  Jemma is van de miljardair Ivan 
Rynzhuk. De politie nam 650.000 dollar in 
contanten in beslag in het kader van een 
onderzoek naar het witwassen van geld.

Alliantie tussen Oekraïense "integraal-
nationalisten" en Israëlische 
"revisionistische zionisten" werkt niet

Toen de Algemene Vergadering van de VN 
stemde om de Westelijke Jordaanoever naar het 
Internationaal Gerechtshof  te verwijzen voor 
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een uitspraak over de vraag of  deze al dan niet 
door Israël wordt bezet, belde de nieuwe 
Israëlische premier Benjamin Netanyahu met 
president Volodymyr Zelensky voor hulp. 
Zelensky bevestigde dat hij hem zou steunen als 
Tel Aviv zou breken met het beleid van Naftali 
Bennett en eindelijk wapens zou leveren. De 
heer Netanyahu antwoordde dat Israël geen 
wrok bij Rusland kon koesteren zonder de 
mogelijkheid te verliezen om Iraanse posities in 
Syrië te bombarderen, maar dat hij zou zien wat
hij kon doen. Uiteindelijk heeft Oekraïne zich 
van stemming onthouden.

Oekraïne bereidt een "vredestop" tegen 
Rusland voor

Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro 
Kuleba bereidt een vredestop voor op 24 
februari 2023, de verjaardag van de intocht van 
het Russische leger in zijn land. Hij zei dat 
Rusland niet kan deelnemen zolang het niet 
voor een internationaal tribunaal wordt 
gebracht voor zijn misdaden. Hij dringt erop 
aan dat de secretaris-generaal van de VN, 
António Guterres, aanwezig is en dat de kwestie 
van de uitsluiting van de Russische Federatie als 
lid van de VN publiekelijk wordt besproken.

Rusland breidt zijn gasactiviteiten uit

President Vladimir Poetin heeft de exploitatie 
van het Kovykta-gasveld in Oost-Siberië 
opgestart. Het zal de Siberische gasleiding naar 
China bevoorraden. De capaciteit bedraagt 
1.800 miljard kubieke meter.
De volgende dag kondigde Rosneft de 
ontdekking aan van een grote 
koolwaterstofafzetting tijdens geologische 
exploratiewerkzaamheden in de Republiek 
Sacha. Het omvat meer dan 9,5 miljard kubieke 
meter gas en meer dan 1,5 miljoen ton olie.

De politieke instabiliteit in de westerse 
koolwaterstofmarkt wijst op een zeer 
ernstige energiecrisis in het verschiet

Volgens de Russische vice-premier Alexander 
Novak leidt het westerse beleid van 
energie-"sancties" ertoe dat multinationals in de 
sector niet meer investeren en hun winsten uit 
keren in divident. Hierdoor zal het tekort aan 
investeringen van hun kant over 5 tot 10 jaar 
voelbaar zijn, waardoor een diepe crisis in het 
Westen zal ontstaan.

Het standpunt van Sergei Lavrov

Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov 
gaf  een interview aan het agentschap Tass.
Hij zei dat Moskou niet geïnteresseerd is in 
nieuwe betrekkingen met de Europese Unie 
vanwege de manier waarop het zich heeft 
gedragen. 
"Natuurlijk zal er geen sprake meer zijn van 
’business as usual’ met dergelijke actoren. Wij 
zijn niet van plan om aan een gesloten deur te 
kloppen of  gezamenlijke projecten te starten. 
Godzijdank is de EU niet het centrum van het 
universum voor ons. Wij hebben veel politieke 
vrienden in andere delen van de wereld. Als en 
wanneer Europa ontwaakt uit de huidige 
russofobe woede en er na ontnuchtering 
nationaal georiënteerde politici komen die de 
voordelen inzien van een gelijkwaardig en 
wederzijds voordelig partnerschap met Rusland, 
verzeker ik u dat er van onze kant geen 
problemen zullen zijn," zei hij.
In hetzelfde interview gaf  Lavrov commentaar 
op het plan van het Pentagon, zoals vermeld in 
Newsweek. "Sommige ’ongenoemde 
functionarissen’ in het Pentagon hebben 
daadwerkelijk gedreigd het Kremlin te 
onthoofden, maar dit is in werkelijkheid een 
dreigement om het Russische staatshoofd fysiek 
te elimineren. Als dergelijke ideeën inderdaad 
door iemand worden ontwikkeld, moet die 
persoon heel goed nadenken over de mogelijke 
gevolgen van dergelijke plannen," zei hij. 
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"Wat de duur van het conflict betreft," zei 
Lavrov ook, "ligt de bal bij het regime en 
Washington. Ze kunnen op elk moment een 
einde maken aan zinloos verzet. De vijand is 
goed op de hoogte van onze voorstellen inzake 
de demilitarisering en denazificatie van door het
regime gecontroleerde gebieden, het wegnemen 
van de bedreigingen voor de veiligheid van 
Rusland die daar vandaan komen, met inbegrip 
van onze nieuwe gebieden - de regio’s DPR, 
LPR, Kherson en Zaporozhie. Het enige wat 
rest is ze vrijwillig toe te passen. Anders wordt 
dit probleem door het Russische leger opgelost.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
heeft de nederlaag van het Azov-bataljon het 
"nazi-probleem" niet opgelost, aangezien de 
belangrijkste elementen van de staat nog steeds 
in handen zijn van integraal-nationalisten en 
monumenten, stadions en straten nog steeds de 
namen dragen van Banderistische 
oorlogsmisdadigers.

Rusland trekt zich terug uit alle 
verbintenissen met de Raad van Europa

Rusland, dat geen lid meer is van de Raad van 
Europa, moet zich ook terugtrekken uit de 
verdragen en overeenkomsten die met deze 
instelling zijn gesloten. Dit is reeds het geval 
voor de internationale samenwerkingsgroep 
inzake drugs en drugsverslaving ; de 
gedeeltelijke overeenkomst van 1990 tot 
oprichting van de Europese Commissie voor 
Democratie door Recht (de zogenaamde 
"Commissie van Venetië") ; de gedeeltelijke 
open overeenkomst inzake voorspelling, 
preventie en bijstand bij natuurrampen en 
technologische rampen. Dit zal binnenkort ook 
het geval zijn voor het Europees Steunfonds 
voor de coproductie en distributie van 
cinematografische en audiovisuele werken ; voor
het Europees Waarnemingscentrum voor de 
audiovisuele sector ; voor het uitgebreide 
deelakkoord inzake sport van de Raad van 
Europa ; voor het uitgebreide deelakkoord 

inzake culturele trajecten en voor het 
Waarnemingscentrum voor 
geschiedenisonderwijs in Europa.

President Poetin verbiedt olieverkoop 
aan de EU en Australië

President Vladimir Poetin heeft een decreet 
uitgevaardigd dat de uitvoer van olie en 
olieproducten naar landen met een prijsplafond 
verbiedt. Momenteel leggen alleen de Europese 
Unie en Australië de prijs van Russische olie vast
op 60 dollar per vat. Het besluit is van kracht 
van 1 februari tot en met 30 juni 2023. 
Afwijkingen kunnen per geval worden 
toegestaan.

Ringen om de GOS te symboliseren

Op de top van het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten (GOS) heeft president 
Vladimir Poetin een gouden ring aangeboden 
met de nieuwjaarswensen erin gegraveerd. Bij 
deze gelegenheid erkende hij dat er enige 
verschillen waren tussen de deelnemers, maar 
dat daar in vertrouwen binnenskamers aan 
gewerkt wordt.
De Wit-Russische president Alexander 
Loekasjenko stak de zijne meteen om zijn vinger.

Tatarstan wordt volledig geïntegreerd in 
de Russische Federatie

Het parlement van de Republiek Tatarstan heeft
besloten de titel van zijn leider met ingang van 
de volgende verkiezingen te wijzigen. Hij zal 
niet langer "president" zijn, maar "raïs" zoals in 
Arabische landen.
Tatarstan was in december 1991 toegetreden tot
het Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
(GOS), maar had geweigerd het Verdrag van 
maart 1992 te ondertekenen dat de banden 
binnen de Russische Federatie moest regelen en 
had in plaats daarvan voor 62% voor 
soevereiniteit gestemd. Uiteindelijk 
onderhandelde Tatarstan over meer autonomie 
dan de andere regio’s, wat resulteerde in een 
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apart verdrag in 1994. Dit werd in 2017 niet 
verlengd.
Het opgeven van de titel "president" brengt 
Tatarstan op één lijn met andere regio’s van de 
Russische Federatie die hun leiders niet meer 
rechtstreeks kiezen. Voortaan worden de leiders 
gekozen door hun lokale parlementen op 
voorstel van de federale president.

Sabotage in de scheepswerven

De sabotage vond plaats tijdens de reparatie van
Ruslands enige vliegdekschip, de Admiraal 
Koeznetzov. Er brak brand uit terwijl het in het 
droogdok lag.

Russische marine wereldkampioen 
kernonderzeeërs

De Russische marine heeft een nucleair 
aangedreven onderzeeër ontvangen, de 
Generalissimo Suvorov. Dit is de zesde van de 
Borei A-klasse, die uniek is in de wereld. Deze 
onderzeeërs zijn uitgerust met 20 Bulava 
strategische ballistische raketten. Elk draagt 6 tot
10 kernkoppen die conventioneel of  met 
kernwapens van 100 tot 150 kiloton elk geladen 
kunnen worden.

AFRIKA

Algerije vordert 20 miljard dollar terug 
die is verduisterd door Said Bouteflika’s 
clan

President Abdelmadjid Tebboune onthulde in 
zijn eindejaarstoespraak dat hij 20 miljard dollar
aan activa heeft teruggevorderd van corrupte 
figuren uit het schaduw-regime van Said 
Bouteflika. Vanwege de scepsis van zijn kiezers 
gaf  minister van Justitie Abderrachid Tabi een 
catalogus van 1.400 bladzijden vrij met 4.200 
eigendommen en 6.000 bankrekeningen die de 
autoriteiten beweren in beslag te hebben 
genomen. Het rapport bevat ook 2 vliegtuigen, 
evenals jachten, meer dan 11.000 voertuigen, 
plus juwelen, luxe horloges en contant geld.

De Algerijnse autoriteiten onderhandelen echter
nog steeds met de rechtbanken van bevriende 
landen om beslag te leggen op de naar het 
buitenland gesluisde activa.

Algerije zwicht voor Amerikaanse druk 

President Abdelmadjid Tebboune zei tegen Le 
Figaro over de Russische particuliere militaire 
onderneming Wagner in Mali : "Het geld dat 
deze aanwezigheid kost, zou beter op zijn plaats 
zijn en meer nut hebben als het naar de 
ontwikkeling van de Sahel zou gaan. 
Onmiddellijk werd zijn reis naar Moskou 
geannuleerd.

In de Algerijnse begroting voor 2023 is sprake 
van een daling van 20% van de middelen voor 
het leger als gevolg van het stopzetten van de 
Amerikaanse steun.

Gevechten in Zuid-Soedan

Bij gevechten tussen de Nuer en de Murle 
stammen zijn ten minste 57 mensen 
omgekomen in de regio Groot Pibor. 30.000 
mensen zijn verdreven. Dit volgt op een incident
in de staat Upper Nile medio november.

Volgens de VN zullen 9,4 miljoen van de meest 
kwetsbare mensen in Zuid-Sudan in 2023 
dringend levensreddende hulp en bescherming 
nodig hebben.

ASIA

Benjamin Netanyahu’s toezeggingen

Premier Benjamin Netanyahu heeft publiekelijk 
de volgende toezeggingen gedaan aan zijn 
regeringpartners 
- Uit de basiswet clausule 7a schrappen die 
openlijk racistische partijen verbiedt aan 
verkiezingen deel te nemen. 
- De antidiscriminatiewet wijzigen om het 
financieren van genderspecifieke evenementen 
of  structuren mogelijk te maken en het weigeren
van diensten op basis van geloof  toe te staan. 
- De plaatselijke autoriteiten dwingen 
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ultraorthodoxe scholen te financieren, ook al 
worden zij niet centraal gecontroleerd en volgen
zij het leerplan niet en weigeren zij seculiere 
basisvakken zoals wiskunde en Engels te 
onderwijzen. 
- De distributie van voedselbonnen weghalen bij 
het ministerie van Sociale Zaken en 
toevertrouwen aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Als criterium voor de 
verdeling zal hij het niet betalen van belastingen
hanteren, aangezien de ultra-orthodoxen zijn 
vrijgesteld van het betalen van belastingen, 
ongeacht hun middelen.

De premier was er echter op gebrand zich te 
distantiëren van zijn bondgenoten. Hij 
verklaarde : 
- dat hij nooit zou toestaan dat zijn geloof  wordt
gebruikt als reden om diensten aan een 
Israëlische burger te weigeren. 
- "Er zal elektriciteit zijn op Shabbat. Er zullen 
[gemengde] zwemstranden zijn. We zullen de 
status quo handhaven. "Er zal geen land 
[geregeerd] worden door halacha." 
- "Er komt geen wijziging van de Wet op de 
Terugkeer" (de bondgenoten van de premier 
eisen dat elke kandidaat voor terugkeer moet 
bewijzen dat hij of  zij een Joodse ouder heeft in 
de strikte zin van het woord). 
- Hij viel zijn zoon Yair Netanyahu af  omdat de 
rechters die hem beoordeeld hebben toen hij 
nog premier was, verraders zijn en als zodanig 
moeten worden gestraft. 
 Uiteindelijk koos hij de enige openlijk 
homoseksuele afgevaardigde, Amir Ohana, tot 
voorzitter van de Knesset.

Sefardische rabbijnen tegen de voorzitter
van de Knesset

Rabbijn Meir Mazuz, hoofd van de Tunesische 
gemeenschap in Israël, zei dat Knesset-
voorzitter Amir Ohana "besmet is met een 
ziekte". De voormalige Sefardische opperrabbijn
Shlomo Amar hekelde de parlementsleden die 

voor de benoeming hadden gestemd en zei dat 
het een "ongekende schande" was.

De minister van Buitenlandse Zaken is 
niet degene die ze zeggen dat hij is

Het ministerie van Buitenlandse Zaken valt voor
één jaar onder de voormalige minister van 
Economie en Inlichtingen, Eli Cohen, 
vervolgens voor de volgende twee jaar onder de 
voormalige minister van Inlichtingen en 
Financiën, Yisrael Katz, en opnieuw onder Eli 
Cohen als de regering tot die tijd aanblijft.
In de praktijk is het Ron Dermer, de voormalige
ambassadeur in Washington, die vanuit het 
ministerie van Strategische Zaken de touwtjes in
handen krijgt. Deze afdeling, die door de 
regeringen Bennett en Lapid werd opgeheven, 
houdt zich officieel alleen bezig met de strijd 
tegen de BDS-beweging (Boycot, Divestment en 
Sancties).

Wijziging van de status van de militaire 
opperrabbijn

Een wetsontwerp van de regeringscoalitie 
bepaalt dat de opperrabbijn niet langer onder 
het bevel van de stafchef  van de strijdkrachten 
zou staan, maar onder een civiele commissie van
rabbijnen. Bovendien zou hij bevorderd worden 
tot generaal-majoor, wat hem gelijk zou stellen 
met de stafchef. Tegelijkertijd moet de wet alle 
jonge Haredi-mannen vrijstellen van militaire 
dienst.

De regering-Netanyahu zal het Verdrag 
ter bestrijding van geweld tegen vrouwen
niet bekrachtigen

De nieuwe regering-Netanyahu zal het Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de voorkoming 
en bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (2011), het zogenaamde 
"Verdrag van Istanbul", niet ratificeren. 
Het is aangenomen door 45 staten en de 
Europese Unie, maar Türkiye heeft zich eruit 
teruggetrokken.
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De coalitieregering betwist de volgende punten :
- verlening van de verblijfsstatus aan slachtoffers 
van geweld die deze nog niet hebben ; 
- de verplichting van de staat om slachtoffers 
van geweld te compenseren in situaties waarin 
noch de dader noch de 
verzekeringsmaatschappij schadevergoeding 
betaalt ; 
- de mogelijkheid om gewelddadige huwelijken 
te beëindigen ; 
- de toekenning van asiel in gendergerelateerde 
gevallen ; 
- Tenslotte de omschrijving van het 
toepassingsgebied van het verdrag, in de 
wetenschap dat de Westelijke Jordaanoever niet 
onder Israëlische soevereiniteit valt.

Noam stelt lijsten op van slechte burgers

Volgens Yedioth Ahronoth heeft de Noam-partij, die
campagne voert tegen iedereen die de 
ultraorthodoxe joodse opvatting van het gezin 
bedreigt, een lijst opgesteld van homo’s die in de
media werken en een andere lijst van 
medewerkers van het ministerie van Justitie die 
een opleiding hebben gevolgd bij verenigingen 
die de integratie van Arabische Israëli’s 
bepleiten (Association for Civil Rights in Israel 
(ACRI), The Nazareth Nurseries Institute, Israel
Women’s Network, Center for International 
Migration and Integration, Israel Union for 
Environmental Defense (Adam Teva v’Din), 
Movement for Quality Government in Israel en 
Kav LaOved).

Israël raakte zijn contractsafspraken 
met Pfizer kwijt

Volgens   i24news  , beweerde het ministerie van 
Volksgezondheid voor de rechtbank dat het niet 
in staat was de met het farmaceutische bedrijf  
Pfizer ondertekende overeenkomst betreffende 
het delen van epidemiologische informatie over 
coronavirusvaccins te vinden, en verklaarde het 
zelfs niet te weten of  de overeenkomst was 
ondertekend.

"We hebben geen ondertekende overeenkomst 
gevonden," zei advocaat Ahava Berman van het 
openbaar ministerie, die namens het ministerie 
van Volksgezondheid sprak. "We hebben alle 
plaatsen doorzocht, inclusief  het kantoor van de
CEO en de juridische afdeling.
6 miljoen Israëli’s kregen gratis mRNA-injecties 
van Pfizer in ruil voor het verstrekken van hun 
gezondheidsgegevens aan het farmaceutische 
bedrijf, die voorheen onder het medisch 
beroepsgeheim vielen.

Ben-Gvir in Sharon’s voetsporen op de 
Tempelberg

De minister van Nationale Veiligheid, Itamar 
Ben-Gvir, heeft op 3 januari 2023 in strijd met 
de regels van de locatie tien minuten lang 
zelfstandig het islamitische deel van de 
Tempelberg/het Heiligdom bezocht. 
Het islamitische deel van de Tempelberg/het 
Heiligdom valt onder de jurisdictie van Jordanië
en niet van Israël. Het is alleen toegankelijk voor
moslims en hun gasten, net zoals het Joodse deel
alleen toegankelijk is voor Joden en hun gasten.
Binnen enkele minuten hebben Saoedi-Arabië, 
de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde
Staten, Egypte, Frankrijk, Jordanië, de 
Organisatie voor Islamitische Samenwerking en 
Palestina de actie veroordeeld.
De Sefardische opperrabbijn, Yitzhak Yosef, 
schreef  aan de minister dat de opperrabbijnen 
deze schending van de regels van de 
gebedsplaats ten strengste hadden verboden.
Hamas had van tevoren laten weten dat het op 
deze provocatie zou reageren met "explosief" 
geweld.
De Islamitische Jihad heeft van haar kant 
voorgesteld elke Palestijn te bewapenen met 
handwapens en munitie om weerstand te bieden
aan de nieuwe regering-Netanyahu.
Op 28 september 2000 heeft het bezoek van 
parlementslid Ariel Sharon de tweede Intifada 
uitgelokt.
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De Verenigde Naties gebruiken hun 
interne rechtbank om de Israëlische 
bezetting van de Palestijnse gebieden 
onwettig te verklaren

Premier Benjamin Netanyahu tweette : "Dit zijn
de basisrichtlijnen van de nationale regering die 
ik leid : het Joodse volk heeft een exclusief  en 
onbetwistbaar recht op alle gebieden van het 
Land Israël. De regering zal nederzettingen in 
alle delen van het Land Israël aanmoedigen en 
uitbreiden - in Galilea, in de Negev, op de 
Golanhoogte, in Judea en Samaria.
Dat werd hem niet in dank afgenomen. De 
Algemene Vergadering van de VN heeft deze 
resolutie aangenomen met 87 stemmen voor 
(waaronder Rusland en China), 26 stemmen 
tegen (waaronder de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, Australië, Oostenrijk, 
Canada, Duitsland en Italië) en 53 
onthoudingen (waaronder Frankrijk, Brazilië), 
Denemarken, Finland, Japan, Nederland, 
Zweden, Zwitserland en Oekraïne), de resolutie 
(A/77/400) waarin het Internationaal 
Gerechtshof  (d.w.z. het interne VN-tribunaal) 
wordt opgeroepen zich uit te spreken over de 
Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.
De tekst vraagt :
"a) Wat zijn de juridische consequenties van de 
aanhoudende schending door Israël van het recht van het 
Palestijnse volk op zelfbeschikking, van de langdurige 
bezetting, kolonisatie en annexatie van het sinds 1967 
bezette Palestijnse gebied, met inbegrip van maatregelen 
gericht op wijziging van de demografische samenstelling, 
het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem, 
en van de vaststelling door Israël van daarmee verband 
houdende discriminerende wetten en maatregelen ?
(b) Welke gevolgen hebben het in punt 18 a) genoemde 
beleid en de praktijken van Israël op de juridische status 
van de bezetting en wat zijn de juridische gevolgen 
daarvan voor alle staten en de Verenigde Naties ?"
In 2004 heeft het Internationaal Gerechtshof  
verklaard dat de Israëlische nederzettingen op 
Palestijns grondgebied en de delen van de 
scheidingsmuur op datzelfde Palestijnse 

grondgebied onwettig zijn. Er bestaat weinig 
twijfel over de reactie van het ICJ. Zij moet de 
bezetting van de Palestijnse gebieden, met 
inbegrip van Oost-Jeruzalem, illegaal verklaren.
Premier Benjamin Netanyahu zei in een reactie :
"Het Joodse volk is geen bezetter van zijn eigen 
land en is geen bezetter van zijn eeuwige 
hoofdstad Jeruzalem. Geen enkele VN-resolutie 
zal deze historische waarheid verdraaien.
Parlementslid Zvika Fogel van Jewish Force 
concludeerde : "De bezetting is niet langer 
tijdelijk, maar permanent.

Omringd door talrijke politie-eenheden 
blijft Riad Salamé gouverneur van de 
Bank van Libanon

De Europese justitie, die onderzoek doet naar de
verduistering van 330 miljoen dollar en 5 
miljoen euro aan Libanese fondsen, gepleegd 
tussen 2002 en 2021, zal magistraten en 
politieagenten sturen om in Libanon onderzoek 
te doen. 
Momenteel heeft EuroJust al beslag gelegd op 
120 miljoen euro in Duitsland, Frankrijk, 
Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland. Het 
onderzoek draait om de gouverneur van de 
Centrale Bank van Libanon en zijn ontelbare 
minnaressen die als zijn zaakwaarnemers 
fungeren.
In Libanon, waar hij is aangeklaagd, geniet 
Riad Salamé een voorrecht van immuniteit. Hij 
weigert verantwoording af  te leggen aan justitie,
die hij ervan beschuldigt gepolitiseerd te zijn. 
Vorige week arresteerden de met de zaak belaste
onderzoekers op de luchthaven de actrice en 
MTV-presentatrice Stéphanie Saliba, die naar 
verluidt "close" is met de gouverneur. Eerder 
werd Anna Kosakova, een voormalige minnares 
van Riad Salamé, geïnterviewd.
De Europese missie is gebaseerd op het Verdrag 
van de Verenigde Naties tegen corruptie. Het 
zou moeten plaatsvinden onder toezicht van 
Libanese magistraten die als enige bevoegd zijn 
om te dagvaarden en te ondervragen.
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De heer Salamé, die tot de clan Hariri behoort, 
werd beschouwd als een uitstekende gouverneur.
In 2021 verscheen zijn naam echter in de 
Pandora Papers samen met die van andere 
Libanese persoonlijkheden (bankier Marwan 
Kheireddine, premier Najib Mikati, vice-
gouverneur van de Banque du Liban 
Muhammad Baasiri en voormalig premier 
Hassan Diab).
Volgens zijn tegenstanders heeft Riad Salamé 
een systeem opgezet om geld van Latijns-
Amerikaanse kartels wit te wassen. Via zijn nicht
heeft hij een samenwerkingsverband gesmeed 
met een grote maffiafamilie in New York.

Frankrijk, de Verenigde Staten en Qatar 
willen hun presidentskandidaat opleggen
aan Libanon

Frankrijk, de VS en Qatar bereiden een 
bijeenkomst over Libanon in Parijs voor. Zij 
zouden de volgende president van de Republiek 
kunnen kiezen, zoals in 2008. De succesvolle 
kandidaat zou tijdens een bijeenkomst van 
Libanese politieke partijen in Qatar worden 
goedgekeurd en vervolgens door het parlement 
in Beiroet worden benoemd. Dat kan het hoofd 
van het leger zijn, generaal Joseph Aoun, of  een 
verrassingskandidaat, voormalig minister van 
Financiën Jihad Azour. Deze was onlangs te zien
in Qatar, Saudi-Arabië, Koeweit en de 
Verenigde Arabische Emiraten. Hij zal 
binnenkort Egypte bezoeken.
In 2008 had Frankrijk de kandidatuur van 
Michel Sleiman gepusht, tegen wie justitie in 
Parijs een onderzoek had ingesteld en op wie 
dus politieke druk kon worden uitgeoefend. Hij 
werd in Beiroet gekroond, niet door zijn 
voorganger, maar door de emir van Qatar in het
parlement, in aanwezigheid van de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken die niet op de 
publieke banken zat, maar op die van de 
Libanese regering. 
Deze verkiezing schond de grondwet, die een 
tijdslimiet voorschrijft voordat een legerleider 

president van de Republiek kan worden.
Het onvermogen van het Libanese parlement 
om een president van de Republiek te kiezen 
heeft zijn weerslag op de mogelijkheid om 
koolwaterstoffen in de territoriale wateren te 
exploiteren, ondanks de ondertekening van de 
Israëlisch-Libanese overeenkomst. Het legt het 
zoeken naar nieuwe grondstoffen stil. Het 
ontwricht de hele regio omdat voor de 
exploitatie van koolwaterstoffen pijpleidingen 
nodig zijn die pas kunnen worden aangelegd als 
alle actoren aanwezig zijn.
Het Frans-Amerikaanse-Qatari plan maakt 
echter weinig kans, zelfs als Gibran Bassil, de 
schoonzoon van president Michel Aoun, de 
kandidatuur van Jihad Azour goedkeurt. De 
secretaris-generaal van Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, riep op 3 januari inderdaad op tot 
een Libanese oplossing, bekrachtigd door de 
buitenwereld, en niet het tegenovergestelde. 
Tegenover het precedent van Michel Sleiman 
stelde hij dus dat van Michel Aoun.

858 miljoen dollar om Syrië in verband te
brengen met Captagon

Op 23 december 2022 heeft president Joe Biden
de Countering Assad’s Proliferation Trafficking And 
Garnering Of  Narcotics Act (H.R. 6265) 
ondertekend.
Officieel is het de bedoeling de handel in deze 
synthetische drug tussen Libanon en Saudi-
Arabië te stoppen. Officieus gaat het erom een 
nieuw voorwendsel te vinden voor de agressie 
van de Verenigde Staten tegen de Arabische 
Republiek Syrië.
De afgelopen twee jaar, terwijl de Verenigde 
Naties de hulp van Syrië inriepen tegen de 
smokkelaars, werd in veel persartikelen de 
Libanese Captagon-handel in verband gebracht 
met de Syrische president Bashar al-Assad.
De drug werd door de NAVO in het Midden-
Oosten geïntroduceerd om jihadi’s een gevoel 
van onoverwinnelijkheid te geven. Het bestaat 
uit een amfetaminemolecuul dat via een 
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ethylbrug is verbonden met een 
theofyllinemolecuul.
De Verenigde Staten, die de oorlog die zij via de
jihadisten voerden hebben verloren, zijn een 
nieuwe oorlog begonnen, ditmaal een 
economische oorlog, tegen de Arabische 
Republiek Syrië onder het voorwendsel dat deze
op grote schaal martelt (Wet Caesar). Het land 
wordt belegerd zodat het zelfs voor humanitaire 
NGO’s en de VN onmogelijk is om iets in te 
voeren. Sinds de leveringen uit Rusland zijn 
stopgezet door de sancties tegen Moskou, 
hebben de Syriërs geen brandstof  meer, geen 
elektriciteit (op 2 uur per dag na) en lijden ze 
honger. Het is dus niet mogelijk om de 
bestanddelen van Captagon daar te krijgen. Het
is moeilijk voor te stellen hoe het "regime" 
Captagon onder deze omstandigheden zou 
kunnen produceren.
De CAPTAGON-wet voorziet in een 
internationale perscampagne om deze drug 
tegen alle logica in in verband te brengen met 
president al-Assad en om het idee te 
populariseren dat de Arabische Republiek Syrië 
een narcostaat is. Bovendien zal de Amerikaanse
regering verslagen over de zaak moeten 
opstellen. Voor deze indoctrinatiecampagne is 
een budget van 858 miljoen dollar uitgetrokken.

Turks-Syrische normalisatie op handen

De Turkse en Syrische ministers van Defensie 
Hulusi Akar en Ali Mahmoud Abbas hebben 
elkaar in Moskou ontmoet in aanwezigheid van 
hun Russische ambtgenoot Sergei Shoigu. De 
gesprekken gingen vooral over "manieren om de
Syrische crisis en het vluchtelingenvraagstuk op 
te lossen", en over "gezamenlijke inspanningen 
om extremistische groeperingen te bestrijden". 
Dit is de eerste Turks-Syrische ministeriële top 
in 11 jaar.
Sinds september hebben de hoofden van de 
geheime diensten van beide landen, Ali 
Mamlouk en Hakan Fidan, elkaar meermaals 
ontmoet in Damascus. Ze woonden de top in 

Moskou bij. In november had de Turkse 
president Recep Tayyip Erdoğan een 
topontmoeting met zijn Syrische ambtgenoot 
Bashar al-Assad mogelijk geacht.
Türkiye heeft de in Turkije ondergebrachte 
Syrische oppositieorganisaties gewaarschuwd 
dat het zich spoedig zal terugtrekken uit de door
haar bezette Syrische gebieden ; degenen die 
zich tegen deze verzoening verzetten, is verzocht
te vertrekken. Er wordt een gezamenlijk 
optreden van Rusland, Syrië en Turkije tegen de
PKK-terroristen verwacht, en uiteindelijk een 
topontmoeting van de twee staatshoofden.
Via Oman hebben de Verenigde Staten Syrië 
een gedeeltelijke opheffing van de sancties tegen 
dat land aangeboden als het de besprekingen 
met Turkije zou afbreken. Damascus weigerde.

Bashar al-Assad ontvangt Abdullah bin 
Zayed al-Nahyane

Ondanks het Amerikaanse verbod is de minister 
van Buitenlandse Zaken van de VAE, Abdullah 
bin Zayed al-Nahyane, naar Damascus gereisd 
voor een ontmoeting met de Syrische president 
Bashar al-Assad.
De VAE is een belangrijke ondersteuner van 
Syrië.
De bijeenkomst komt tot stand nadat het bezoek
van de Iraanse president Ebrahim Raisi, dat 
voor vorige week was gepland, is "uitgesteld".

Qatar wil stoppen met de uitvoer van gas
naar de EU

Qatar overweegt de gastoevoer naar de 
Europese Unie stop te zetten als vergelding voor 
de Belgische anticorruptieoperatie. Er is genoeg 
vraag vanuit Azië om van klant te veranderen.

Qatar treedt toe tot het Jemenitische 
conflict

Terwijl Saudi-Arabië in het geheim en 
rechtstreeks onderhandelt met de Houthi’s, in 
afwezigheid van de Jemenitische regering, 
organiseert Qatar op 9 januari in Washington 
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een conferentie met als titel "Naar een 
duurzame vrede en democratie in Jemen".
Het wordt officieel georganiseerd door de 
Tawakkol Karman Foundation en de organisatie
Democracy for the Arab World Now. De 
Moslim Broederschap zal op grote schaal 
deelnemen. Tegelijkertijd verzekeren de 
internationale media van Qatar, onder leiding 
van Al-Jazeera, dat er niets aan de hand is 
tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische
Emiraten.

Turkije herstelt betrekkingen met Israël

Israël en Turkije hebben de diplomatieke 
betrekkingen, die vier jaar geleden werden 
onderbroken, hersteld. President Recep Tayyip 
Erdoğan heeft ambassadeur Irit Lillian 
ontvangen en haar gevraagd de felicitaties van 
zijn land over te brengen aan premier Benjamin 
Netanyahu met zijn verkiezing.
In 2018 had Ankara gebroken met Tel Aviv voor
het bombarderen van de Moslimbroeders van 
Hamas in Gaza. Tegenwoordig herinterpreteert 
Turkije zijn Ottomaanse erfgoed. Zij ziet 
zichzelf  niet langer als leider van de 
Broederschap maar als beschermer van de 
Turkstalige volkeren en heeft daarom haar 
belangrijkste ambities in de Arabische wereld 
laten varen.

Iran past zich aan aan de komst van 
China in de Arabische wereld

De Chinees-Arabische toenadering in Riyad 
klonk als een donderslag bij heldere hemel in 
Teheran. Het is waar dat China al duizenden 
jaren een bondgenoot van Iran is en het nu 
steunt in nucleaire aangelegenheden, maar het is
niet blind. Zij heeft de kant van de Arabieren 
gekozen in het geschil tussen Teheran en Abu 
Dhabi over drie eilanden in de Golf. Bovendien 
heeft het besloten om onafhankelijk van de 
Perzen zijn zijderoutes uit te breiden over de 
hele Arabische wereld.

India begint zich te organiseren zonder 
de dollar

India begint zijn internationale handel niet in 
dollars maar in roepies te organiseren. De 
Centrale Bank van New Delhi richtte een 
speciale afdeling op om het voor deze 
overschrijvingen benodigde geld te 
immobiliseren.

Rahul Gandhi kiest partij voor 
Washington

Rahul Gandhi zei dat China tegenover India 
dezelfde positie had ingenomen als Rusland 
tegenover Oekraïne. De voormalige 
partijvoorzitter van het Congres beschuldigde de
regering van Narendra Modi ervan de ambities 
van China niet te begrijpen. Volgens hem 
bereidt China zich voor om de geografie van 
India in Ladakh en Arunachal (Pradesh) te 
veranderen.

Myanmar laat 7.000 gevangenen vrij

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van 
onafhankelijkheid heeft het leger van Myanmar 
een krachttoer op touw gezet in Naypyidaw. De 
vrijlating van 7.012 gevangenen werd 
aangekondigd, hoewel het niet duidelijk was of  
het om gewone of  politieke gevangenen ging. Er
werden algemene verkiezingen aangekondigd, 
zonder te specificeren of  het huidige kiesstelsel 
met één ronde zou worden gehandhaafd. De VS
noemde ze preventief  een "schijnvertoning". Er 
werden medailles uitgereikt aan prominenten, 
waaronder de boeddhistische monnik Wirathu, 
een voorvechter van de massamoorden op niet-
boeddhisten.
In 2020 won de Nationale Liga voor 
Democratie (NLD) de verkiezingen, maar deze 
werden onmiddellijk ongeldig verklaard en haar 
voorzitster, speciaal adviseur Aung San Suu Kyi,
werd gearresteerd. Zij werd op 30 december 
achter gesloten deuren veroordeeld tot 33 jaar 
gevangenisstraf. Ze zit nog steeds in de 
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gevangenis, maar kan mogelijk weer huisarrest 
krijgen.

Noord-Korea wordt sterker

Noord-Korea heeft net voor het einde van het 
jaar 3 middellangeafstandsraketten afgevuurd. 
Ze stegen tot een hoogte van 100 kilometer en 
vielen 370 kilometer van de kust in 
internationale wateren. 
In 2022 vuurde Noord-Korea drie keer zoveel 
raketten af  als het jaar daarvoor. Het heeft de 
spanning over Oekraïne aangegrepen om zijn 
arsenaal tactische kernwapens, een nieuwe 
intercontinentale ballistische raket, 
hypersonische glijdende kernkoppen, nucleair 
aangedreven onderzeeërs en 
verkenningssatellieten aanzienlijk uit te breiden. 
Opperste leider Kim Jong-un onthulde op 27 
december dat hij een nieuwe veiligheidsstrategie
had aangenomen, maar deze is nog niet 
gepubliceerd. Op 1 januari riep hij op tot een 
"exponentiële uitbreiding van het kernarsenaal" 
om de groeiende westerse dreiging het hoofd te 
bieden.

China verandert zijn Covid-beleid

Het Chinese gezondheidsagentschap kondigde 
op 26 december 2022 aan dat het de categorie 
Covid-19-infectie met ingang van 8 januari 
2023 zou verlagen van klasse A naar klasse B. 
Dit betekent dat er geen quarantaine meer zal 
zijn voor mensen die het land binnenkomen, 
geen verplichte afzondering voor Covid-19-
patiënten en geen isolatie van risicogebieden.

Volgens de Chinese centrale overheid duurt het 
twee weken voordat haar nationale richtlijnen 
op lokaal niveau worden toegepast.

Gezamenlijke Chinees-Russische 
manoeuvres

De Chinese en Russische marine hebben een 
gezamenlijke oefening gehouden in de Chinese 
Zee, Joint See 2022. Het betrof : Aan Chinese 
zijde de destroyers Baotou en Jinan, de fregatten 

Binzhou en Yancheng, het bevoorradingsschip 
Gaoyouhu, een onderzeeër, vaste vleugel 
vliegtuigen voor vroegtijdige waarschuwing, 
anti-onderzeeboot patrouillevliegtuigen en 
scheepshelikopters ; en aan Russische zijde de 
raketkruiser Varyag, het fregat, maarschalk 
Shaposhnikov de korvetten Aldar Tsydenzhapov en 
Sovershennyy, alsmede vliegtuigen en helikopters.

Taiwan breidt militaire dienstplicht uit

Taiwan zal de verplichte militaire dienst 
verlengen van de huidige 8 maanden tot 1 jaar 
eind 2023. De Chinese rebellenprovincie wil 
zich voorbereiden op een militaire operatie van 
Peking.

Vier ministers van de regering Kishida 
treden af

Kenya Akiba, minister van Wederopbouw, heeft 
op 26 december zijn ontslag ingediend. Hij is de
vierde minister van Fumio Kishida die binnen 
twee maanden de regering verlaat, na Daishiro 
Yamagiwa (minister van Economische 
Heropleving, die op 25 oktober ontslag nam), 
Yasuhiro Hanashi (minister van Justitie, op 11 
november) en Minoru Terada (minister van 
Binnenlandse Zaken en Communicatie, op 17 
december). Alle vier gaven ze toe overheidsgeld 
te hebben verduisterd of  door de Moon-sekte te 
zijn gecorrumpeerd.

Japan versterkt zijn verdediging tegen 
China

Minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa 
Hayashi heeft zijn geplande reis naar Peking 
geannuleerd nadat Tokio zijn nationale 
veiligheidsstrategie bekendmaakte waarin China als
"de grootste strategische bedreiging" wordt 
genoemd.
In 2005 probeerde de Japanse regering de 
grondwet te wijzigen om de rol van de 
strijdkrachten internationaal uit te breiden. Het 
wetsvoorstel werd echter niet aangenomen. Na 
verschillende pogingen en ondanks het 
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unanieme verzet van de advocaten van het land,
herinterpreteerde het kabinet in 2014 artikel 9 
van de Grondwet. Zij is nu van mening dat 
"collectieve defensieoperaties" zijn toegestaan.
In dit kader heeft de regering Kishida besloten 
zich uit te rusten met "tegenaanval"-capaciteiten
tegen China. Zij heeft ook onlangs de 
verdediging van de Nansei-eilanden versterkt, 
met inbegrip van Yonaguni, waar zij een 
eenheid voor grond-luchtraketten heeft 
geïnstalleerd. Deze basis ligt op 110 kilometer 
van de opstandige Chinese provincie Taiwan.
Tenslotte stelt de regering Kishida een lijst op 
van 600 plaatsen van strategisch belang, zodat 
zij deze en het omliggende gebied kan 
controleren. Het heeft zojuist de eerste 58 
onthuld.

Corruptie bij de Olympische Spelen in 
Tokio

De voorzitter van het Comité voor de 
Olympische en Paralympische Spelen van 
Tokio, Haruyuki Takahashi, is beschuldigd van 
corruptie. Hij werd vrijgelaten op 80 miljoen 
yen (563.000 euro) borgtocht na vier maanden 
hechtenis. Hij zou 198 miljoen yen (1,39 miljoen
euro) hebben ontvangen van het bouwbedrijf  
Aoki Corporation.

OCEANIA

Australië zoekt opnieuw toenadering tot 
China

Minister van Handel Don Farrell zei dat 
Canberra zijn WTO-klacht tegen China zou 
kunnen intrekken als Peking wat hij noemde 
"sancties" tegen Australische producten zou 
opheffen. 
China gebruikt geen "economische sancties". 
Hij heeft tarieven ingevoerd voor gerst, wijn, 
vlees en kreeft.
Er zijn steeds meer tekenen van een 
ontspanning tussen Australië en China : premier
Anthony Albanese ontmoette president Xi 
Jinping tijdens de G20 op Bali in november. De 

Australische minister van Buitenlandse Zaken 
Penny Wong reisde in december naar Peking 
voor een ontmoeting met haar ambtgenoot 
Wang Yi.

INTERGOUVERNEMENTELE 
ORGANISATIES

Nieuwe leden van de VN-Veiligheidsraad

De niet-permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad zijn nu : 
Nog één jaar : Albanië, Brazilië, Gabon, Ghana 
en de Verenigde Arabische Emiraten. 
Voor twee jaar : Ecuador, Japan, Malta, 
Mozambique, Zwitserland.
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