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Europese Unie

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: "Dit is niet alleen een oorlog 
die Rusland heeft ontketend tegen Oekraïne (...). Het is een oorlog tegen onze energie, een oorlog 
tegen onze economie, een oorlog tegen onze waarden en een oorlog tegen onze toekomst".

De opmars naar de oorlog

De NAVO zet haar escalatie voort door de toepassing van resolutie 2202 van 17 februari 2015 te 
weigeren. 

Haar militaire industrie kan niet meer genoeg wapens leveren. Een tiental NAVO-lidstaten heeft in
het geheim al speciale troepen gestuurd om deel te nemen aan de gevechten. Rusland blijft zijn 
speciale militaire operatie uitvoeren. China weet dat het Taiwan niet zal kunnen terugwinnen als 
Rusland verliest.

Washington aarzelt om de Russische Federatie als een "terroristische staat" aan te merken, terwijl 
Moskou en Peking erover discussiëren of zij de VS als een "terroristische staat" moeten 
bestempelen.

Het Westen heeft een ontwerp voor de organisatie van zijn strijdkrachten gepubliceerd, 
opgesteld door de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen. Het 
plan is om een kerngroep te vormen bestaande uit de VS en het VK, Canada, Polen, Italië, 
Duitsland en Frankrijk, Australië, Turkije, de Baltische staten en de landen van Midden- en Oost-
Europa. Deze zal de oorlog leiden. De kerngroep zal worden bijgestaan door een bredere groep, 
waaronder de andere bondgenoten van Washington en Londen.

Rusland heeft gereageerd door 300.000 van de mogelijke 25 miljoen troepen te mobiliseren. Dit 
komt bovenop de huidige 290.000, terwijl het Oekraïense leger beweert 1.000.000 man in de strijd
te hebben. President Poetin heeft het Westen ook gedreigd met kernwapens. De westerse media 
hebben het idee dat hij die in Oekraïne zou kunnen gebruiken, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk
daar er geen natuurlijke barrières zijn die kunnen vermijden dat de effecten van het gebruik van 
nucleaire wapens in Oekraine zich uitbreiden naar Rusland.

Op dezelfde dag riep de Chinese president Xi Jinping het Volksleger op klaar te zijn voor oorlog.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/043/71/PDF/N1504371.pdf?OpenElement
https://www.voltairenet.org/article218041.html


Na de ontdekking van 440 lijken in Izum 
(Oekraïne) heeft het Tsjechische voorzitterschap 
van de Europese Unie opgeroepen tot de 
oprichting van een internationaal tribunaal voor
de berechting van Russische oorlogsmisdaden in
Oekraïne. In werkelijkheid is dit geen massagraf,
maar een geïmproviseerde begraafplaats waar 
Donbass-troepen gesneuvelde Oekraïense 
soldaten hebben begraven die niet door hun 
troepen waren opgepakt.

De Europese Unie koopt zoveel mogelijk olie 
voordat ze de russische olie gaat verbieden. De 
Indiase minister van Olie Hardeep Singh Puri 
zei: "De Europeanen kochten meer in een 
middag dan ik [voor India] in een kwartaal".

Onder druk van Peking heeft José Casimiro 
Morgado, directeur van het Informatie-en 
Situatiecentrum van de Europese Unie, naar 
verluidt een voor oktober gepland "topgeheim" 
bezoek aan Taiwan geannuleerd, meldt Politico.

De Europese Unie overweegt sancties op te 
leggen aan Turkse bankiers die hun instellingen 
(VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank en
Halkbank) aan het Russische betalingssysteem 
Mir hebben gekoppeld.

Duitsland

"Als staat met de meeste inwoners, de grootste 
economische macht en gelegen in het centrum 
van het continent, moet ons leger de hoeksteen 
worden van de conventionele defensie in 
Europa, de best uitgeruste krijgsmacht in 
Europa (...) Dat is het doel. En we voelen ons 
aangemoedigd door het feit dat onze Europese 
vrienden en partners dit niet als een bedreiging 
zien, maar eerder als een waarborg en een 
belofte," zei kanselier Olaf  Scholz op 16 
september tegen de Bundeswehr-conferentie. 
Op 29 augustus had hij in Praag gezegd dat de 
vraag was "waar de scheidslijn in de toekomst 
zal liggen tussen dit vrije Europa en een neo-
imperiale autocratie".

Het Zweedse dagblad Nya Dagbladet (dicht bij de 
Zweedse Democraten) onthulde een 
vertrouwelijk niet-ondertekend document van 

de Rand Corporation van 25 januari. Het 
adviseert de regering-Biden een energiecrisis in 
Europa te organiseren om te voorkomen dat 
Duitsland en Frankrijk concurrenten van de VS 
worden. Het taalgebruik doet denken aan de 
Defense Planning Guidance die Straussian Paul 
Wolfowitz in 1992 schreef. 

De grootste gasimporteur, Uniper, was niet 
bestand tegen de onrust op de markt. De 
regering Sholz besloot daarom tot nationalisatie 
"om de bevoorradingszekerheid van Duitsland 
te waarborgen".

Italië

De Duitse sociaal-democratische partij van 
bondskanselier Olaf  Scholz heeft de toespraak 
van de 'Italiaanse Broederpartij'(FdI) van 
Giorgia Meloni veroordeeld. Volgens de SPD 
zou FdI toetreding tot de regering de Europese 
Unie in gevaar brengen. Mevrouw Meloni 
steunt het standpunt van de Hongaarse premier 
dat de Unie geen supranationale structuur moet 
zijn, maar een coördinatie van soevereine staten.

Zweden

De rechtse coalitie heeft de 
parlementsverkiezingen gewonnen. De Zweedse 
Democraten, die in 1988 door neofascistische 
elementen zijn opgericht, maken er deel van uit.
Deze partij is echter geëvolueerd en is niet 
langer extreem rechts.

Cyprus

De Verenigde Staten hebben het embargo op de
uitvoer van wapens naar Cyprus, dat zij sinds 
1984 hadden gehandhaafd, opgeheven. Zij 
heroverweegt haar standpunt nu Rusland in de 
Middellandse Zee aanwezig is en in de Syrische 
territoriale wateren aardgas exploreert.

Verenigd Koninkrijk

Koning Charles III is persoonlijk betrokken bij 
het Britse toezicht op de Moslim Broederschap. 
In 1993 plaatste hij het Oxford Centre for 
Islamic Studies onder zijn beschermheerschap, 
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terwijl het hoofd van de Saoedische geheime 
dienst, prins Turki, er directeur van werd. In 
juni van dit jaar onthulde The Times dat de prins 
van Wales 1 miljoen euro had ontvangen van 
sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, de 
voormalige premier van Qatar en financier van 
de Broederschap.

De regering van Liz Truss heeft het moratorium
op hydraulisch fracken voor de winning van 
schaliegas, dat sinds 2019 van kracht was, 
opgeheven.

Verenigde Staten

De FBI gebruikt de Fog Reveal applicatie om de 
bewegingen van 250 miljoen mobiele telefoons 
in de VS te volgen en te archiveren. Elke 
mobiele telefoon wordt dubbel geïdentificeerd 
door zijn oproepnummer en fabricagenummer.

De VS-delegatie gaf  onnauwkeurige 
antwoorden op 20 vragen van de Russische 
delegatie over haar militair-biologische 
activiteiten in Oekraïne. De delegatie had 
toegegeven te hebben geexperimenteerd op 
arme Oekraïners. De Oekraïense delegatie 
weigerde te antwoorden.

Traditioneel verzetten de Democraten zich sinds
2010 tegen de geheimhouding rond donaties 
aan politieke partijen. Deze lijn voortzettend, 
vragen zij hedentendage om opheffing van de 
geheimhouding. Maar in de campagne van 2020
werden de zaken anders en haalde de 
Democratische partij tweeënhalf  keer zoveel 
geld op als de Republikeinse partij. Het public 
relations bedrijf  Arabella Advisors heeft in 2020
1,7 miljard dollar opgehaald om Joe Biden te 
steunen.

Volgens een peiling van NBC is de waardering 
van voormalig president Trump 34%, terwijl 
54% een negatief  oordeel over hem heeft. 

30 Republikeinse senatoren hebben procureur-
generaal Merrick Garland gevraagd de titel van 
"special counsel" te geven aan de Delaware 
advocaat David Weiss, die toezicht houdt op het 
gerechtelijk onderzoek naar de zoon van 

president Biden, Hunter Biden. De titel zou de 
advocaat beschermen tegen ontslag tijdens zijn 
onderzoek en zou de procureur van Delaware 
verplichten uitleg te geven aan het Congres als 
dat zou gebeuren.

De officier van justitie John Durham heeft 
vastgesteld dat de informant van het Steele 
dossier, Igor Danchenko, geen bron had toen hij
beweerde dat Donald Trump ooit prostituees 
had gezien in het Ritz-Carlton in Moskou en 
betrokken was bij een "samenzwering" met het 
Kremlin. Igor Danchenko maakte zichzelf  
beroemd door in het Brookings Institution te 
beweren dat president Vladimir Poetin het 
proefschrift dat hij verdedigde aan het Instituut 
voor Mijnbouw van Sint-Petersburg over 
"Strategische planning van regionale 
hulpbronnen in het kader van de vorming van 
marktverhoudingen" gedeeltelijk had 
geplagieerd.

Generaal Anthony J. Cotton, voorgedragen als 
bevelhebber van het Strategisch Commando 
(StratCom), zei tijdens een 
bevestigingshoorzitting van de Senaat dat een 
verenigde Russisch-Chinese nucleaire dreiging 
de Verenigde Staten voor ernstige problemen 
stelt. Zowel Rusland als China beschikken over 
hypersonische draagraketten, zei hij. De 
Chinese strijdmacht ontwikkelt zich in een 
onvoorstelbaar tempo. Bovendien kan Rusland 
Amerikaanse satellieten vernietigen die 
kernbommen geleiden. De twee landen werken 
steeds meer samen. De upgrade van het 
nucleaire militaire systeem zal minstens 8 jaar 
duren en minstens 634 miljard dollar kosten.

Rusland kan de mogelijkheid van een 
Amerikaanse nucleaire aanval elimineren door 
de Amerikaanse NC3 communicatiesatellieten 
te vernietigen. Het bewees dat het dat kon in 
een test die het in november 2021 uitvoerde.

House Speaker Nancy Pelosi heeft toegegeven 
dat er wetgeving nodig is over 
aandelenaankopen door parlementsleden om 
hun neutraliteit te waarborgen. Volgens Insider 
hebben de Pelosi's hun enorme fortuin verdiend 
met verschillende speculaties. Onlangs verkocht 
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haar man, Paul Pelosi, voor 5 miljoen dollar aan
aandelen in een grote fabrikant van 
computerchips, enkele dagen voordat het Huis 
een wetsvoorstel zou aannemen om de 
binnenlandse productie van deze chips te 
versterken.

Voormalig CNN Pentagon correspondent voor 
17 jaar, Chris Plante, presenteert elke 
zondagavond een nieuwe show op NewsMax 
TV, "The Biden Chronicles". Politiek commentaar 
en analyse worden afgewisseld met video's van 
president Biden (79) die zijn veranderde 
geestestoestand tonen.

Volgens Robert Cahaly van het peilbureau 
Trafalgar Group zijn de Amerikaanse politieke 
peilingen steeds onnauwkeuriger omdat 
Republikeinse kiezers bang zijn om als 
"deplorable" (Hillary Clinton's woord) of  "semi-
fascist" (de woorden van Joe Biden) te worden 
bestempeld als zij hun mening geven. Veel 
mensen zijn bang hun baan te verliezen als ze 
zich hierover uitlaten.

Staten die zich verzetten tegen de woke-
beweging stellen het bestuderen van de 
oprichtingsakten (Onafhankelijkheidsverklaring, 
Grondwet) op basisscholen verplicht.

Volgens een Ipsos-peiling vindt 69% van de 
Amerikaanse volwassenen dat de VS "op het 
verkeerde spoor zitten"; 88% van de 
Republikeinen, 74% van de Onafhankelijken en
51% van de Democraten is het daarmee eens.

Vertegenwoordiger Liz Cheney heeft de eerste 
behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging 
van de bekendmaking van de resultaten van de 
presidentsverkiezingen erdoor gedrukt. De vice-
president zou geen inspraak meer hebben. De 
meeste bezwaren van wetgevers zouden niet 
langer ontvankelijk zijn en de meerderheid die 
nodig is om de uitslag aan te kaarten, zou 
worden verhoogd.

Haïti

De rellen gaan door in Haïti, waar premier Ariel
Henry een verhoging van de olieprijs heeft 

aangekondigd. Hij kwam aan de macht na de 
moord op president Jovenel Moïse in juni 2021, 
waarvan hij nu wordt beschuldigd een van de 
sponsors te zijn, en heeft alle legitimiteit 
verloren.

Chili

Het Chileense ministerie van Buitenlandse 
Zaken heeft de nieuwe Israëlische ambassadeur, 
Gil Artzieli, ontboden om uitleg te vragen over 
de dood van een 17-jarige Palestijnse jongen, die
door het Israëlische leger in Jenin is gedood. De 
Chileense president Gabriel Boric weigerde de 
getuigschriften van de diplomaat.

Venezuela

President Nicolás Maduro betreurt het embargo
tegen Rusland, maar herhaalt dat zijn land 
bereid is het Westen van olie te voorzien. De 
Venezolaanse olie-industrie herstelt zich 
geleidelijk van jaren van sabotage en 
verwaarlozing. Het produceert nu 700.000 vaten
per dag tegen 3,2 miljoen onder Hugo Chávez.
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Voltaire Netwerk analyse

- "Zélensky : de hoax van het tegenoffensief"  
door Thierry Meyssan, 20 september 2022. 
De NAVO-propaganda verheerlijkt het 
Oekraïense tegenoffensief  in het oosten van het 
land. In werkelijkheid zijn de westerse troepen 
alleen het grondgebied binnengetrokken dat 
niet door Moskou wordt opgeëist. 

- "Het offensief  van het militair-industrieel 
complex", door Manlio Dinucci, 17 september 
2022.
Het westerse militair-industriële complex kan 
geen wapens meer leveren omdat het zoveel 
orders krijgt. Amerikaanse leasing biedt het 
vooruitzicht op een onbegrensde markt. De 
fabrikanten worden betaald bij de bestelling, 
terwijl de sponsors veel later betalen.

https://www.voltairenet.org/article218051.html
https://www.voltairenet.org/article218051.html
https://www.voltairenet.org/article218046.html


Iran

Na de dood van een jonge vrouw in hechtenis 
van de politie braken verschillende 
demonstraties uit, aangemoedigd door de 
Verenigde Staten. Het religieuze geweld is 
toegenomen sinds de verkiezing van Ebrahim 
Raissi tot president.

De VS overwegen nieuwe sancties tegen Iran 
nadat is ontdekt dat de oproepen tot executie 
van Salman Rushdie tot 2016 zijn doorgegaan, 
hoewel de fatwa van Ayatollah Khomeini na zijn
dood in 1989 niet meer geldig was.

De leider, Ayatollah Ali Khameney, heeft al zijn 
afspraken voor de afgelopen maand afgezegd, 
inclusief  zijn reguliere vergadering met de Raad
van Experts. Iraniërs speculeren over zijn 
gezondheid. Het is al lang bekend dat hij aan 
een hartkwaal lijdt. De pro-Amerikaanse kant 
heeft het over de ambitie van zijn jongste zoon, 
Mojtaba Khamenei, om hem op te volgen, wat 
onmogelijk lijkt aangezien hij weinig erkenning 
krijgt van zijn gelijken. Volgens zijn voormalige 
bondgenoot, voormalig president Mahmoud 
Ahmadinejad, beheert hij grote sommen geld en
heeft hij gestolen uit de staatskas. Het is de Raad
van Deskundigen die de opvolger van de Leider 
moet aanwijzen.

Moslim Broederschap

Er ontstaat een crisis tussen de Britse tak, geleid 
door Ibrahim Munir, en de Turkse tak, geleid 
door de voormalige secretaris-generaal van de 
Broederschap, Mahmoud Hussein. In 2020 had 
de laatste de benoeming van de eerste tot 
opperste gids aangevochten. Het lijkt erop dat 
de twee facties om amnestie in Egypte strijden in
het kader van de toenadering tussen Doha en 
Caïro.

Egypte

President Abdel Fattah El-Sisi heeft amnestie 
verleend en de Tsjadiër Tom Erdimi, broer van 
[Tsjadische] leider van de Unie van 
Verzetsstrijders Timan Erdimi, vrijgelaten. 
Erdimi is sinds 2010 in ballingschap in Qatar. 

Zijn mannen vochten in Libië aan de kant van 
de Moslimbroederschap tegen maarschalk 
Haftar. Deze amnestie is een gebaar van goede 
wil van Caïro naar Doha en de 
Moslimbroederschap.

Türkye

"Het is niet nodig om namen te noemen, maar 
ik kan ondubbelzinnig zeggen dat ik het 
standpunt van het Westen niet juist vind. Omdat
het Westen een beleid van provocatie voert, zal 
het niet mogelijk zijn om daar [in Oekraïne] 
resultaat te boeken"; aldus president Recep 
Tayyip Erdoğan.

Syrië

Na gesprekken in augustus in Damascus tussen 
de hoofden van de Syrische geheime dienst, Ali 
Mamelouk, en de Turkse Hakan Fidan, komt er 
een ontmoeting tussen de ministers van 
Buitenlandse Zaken van beide landen, 
waarschijnlijk in Moskou. Vluchtelingen in 
Turkije kunnen terugkeren naar Syrië. Er 
zouden lokale verkiezingen worden 
georganiseerd. De overeenkomst van Adana, 
waarin het recht van het Turkse leger is 
vastgelegd om eventuele Koerdische agressie te 
vervolgen, zou worden vernieuwd.

Russische Federatie

In het kader van de Umka-2022-oefeningen heeft
Rusland anti-scheepsraketten afgevuurd over 
een afstand van 400 kilometer in de 
Tsjoektsjenzee (Noordpoolgebied). Ze werden 
door twee door kernenergie aangedreven 
onderzeeërs uitgevoerd, de Omsk en de 
Novosibirsk.

Armenië

Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse 
Huis, heeft Armenië bezocht om de 
Azerbeidzjaanse agressie aan te klagen. De VS 
willen met dit conflict Rusland in verlegenheid 
brengen, die met beide partijen goede 
betrekkingen proberen te onderhouden.
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Oekraïne

Een raket heeft de omgeving van de 
kerncentrale van Pivdennoukrainsk geraakt. De 
kerncentrale in Zaporizhia is al bezet door het 
Russische leger. Alle Oekraïense 
elektriciteitscentrales zijn buiten werking. De 
winter komt eraan.

Op initiatief  van Turkije en Saudi-Arabië zijn 
Oekraïne en Rusland overgegaan tot twee 
uitwisselingen van gevangenen, onder wie het 
Oekraïense oppositieparlementslid Viktor 
Medvedchuk.

Zuid-Afrika

President Biden heeft zijn Zuid-Afrikaanse 
ambtgenoot Cyril Ramaphosa ontvangen. Aan 
het eind van de bijeenkomst herinnerde de 
laatste aan de neutraliteit van zijn land in het 
conflict in Oekraïne. Vervolgens bekritiseerde hij
het wetsvoorstel dat momenteel bij het Congres 
ligt en dat in theorie beoogt "kwaadaardige 
activiteiten van Rusland in Afrika tegen te gaan"
("Countering Malign Russian Activities in Africa Act"). 
Hij wees erop dat deze wet in de praktijk 
neutrale Afrikaanse landen zou straffen en niet 
Rusland.

Ethiopië

De door de VS gesteunde Tigray-rebellen 
hebben ermee ingestemd dat de Afrikaanse 
Unie de vredesbesprekingen mag voorzitten. Zij 
hadden zich hier eerder tegen verzet. De 
gevechten zijn echter hervat.

Somalië

De regering van de nieuwe president, Hassan 
Sheikh Mohamoud, lanceerde een door het 
Pentagon gesteund offensief  tegen de Shebab 
(Youth Fighting Movement). De Amerikaanse 
drone bombardeerde een groep van 27 
jihadisten in Hiran.

Cyber

41 soorten cyberwapens zijn door het aan de 
NSA gelieerde Tailored Access Operations 
Office (TAO) gebruikt bij de onlangs 
blootgelegde cyberaanvallen op de 
Polytechnische Universiteit van Noordwest-
China. De Verenigde Staten zijn er naar verluidt
in geslaagd gevoelige informatie te stelen.

Covid-19

De Commissie voor Covid-19, opgericht door 
The Lancet en voorgezeten door Jeffrey Sachs, 
heeft haar rapport uitgebracht. Het hekelt de 
schandelijkheid en ondoeltreffendheid van de 
regeringen die zich niet verenigden tegen de 
ziekte, maar allen in hun eentje hun rol 
speelden. Zij benadrukt dat het vertrouwen niet 
kan worden hersteld als de oorsprong van deze 
pandemie, die door dieren is overgedragen of  
uit een laboratorium is ontsnapt, niet wordt 
onderzocht.
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- AUKUS update 2: September 2022—the one-
year anniversary, Malcolm Davis, Ben Stevens, 
Dr Alex Bristow & Marcus Hellyer, Australian 
Strategic Policy Institute

- The geopolitical implications of  Russia's 
invasion of  Ukraine, Paul Dibb, Australian 
Strategic Policy Institute

- La «paz total» de Gustavo Petro: el imperativo 
de proteger a los defensores de los derechos 
humanos en Colombia, Anna Ayuso, CIDOB

- Russia and India: A New Chapter, Rajan 
Menon & Eugene Rumer, Carnegie Endowment
for International Peace

- Jawboning against Speech. How Government 
Bullying Shapes the Rules of  Social Media, Will 
Duffield, Cato Institute

- Russia in the Arctic: Gauging How Russia's 
Invasion of  Ukraine Will Alter Regional 
Dynamics, Andrea Kendall-Taylor, Jim 
Townsend, Nicholas Lokker, Heli Hautala, & 
Col James Frey, Center for a new american 
security

- Competitive Connectivity. Crafting 
Transatlantic Responses to China’s Belt and 
Road Initiative, Andrea Kendall-Taylor, Lisa 
Curtis, Jacob Stokes, Carisa Nietsche, Joshua 
Fitt & Nicholas Lokker, Center for a new 
american security

- Germany bids farewell to coal. The next stage 
of  the Energiewende, Michał Kędzierski, 
Center for Eastern Studies

- UK trade and the war in Ukraine, Chatham 
House

- Survive and thrive: A European plan to 
support Ukraine in the long war against Russia, 
Piotr Buras, Marie Dumoulin, Gustav Gressel &
Jeremy Shapiro, European Council on Foreign 
Relations

- Nordic resilience: Strengthening cooperation 
on security of  supply and crisis preparedness, 
Finnish Institute of  International Affairs

- Re-securitizing climate: From ‘climate security’
to ‘ecology of  peace’?, Emma Hakala & Vadim 
Kononenko, Finnish Institute of  International 
Affairs

7 - Voltaire, internationaal nieuws - N°7 - 23 september 2022

Documentatie
Supplement

3 - Think Tanks

https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/09/bp348_re-securitizing-climate_emma-hakala-vadim-kononenko.pdf
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/09/bp348_re-securitizing-climate_emma-hakala-vadim-kononenko.pdf
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/09/report70_nordic-resilience_strengthening-cooperation-on-security-of-supply-and-crisis-preparedness.pdf
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/09/report70_nordic-resilience_strengthening-cooperation-on-security-of-supply-and-crisis-preparedness.pdf
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/09/Survive-and-thrive-A-European-plan-to-support-Ukraine-in-the-long-war-against-Russia.pdf
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/09/Survive-and-thrive-A-European-plan-to-support-Ukraine-in-the-long-war-against-Russia.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2022-09/2022-09-01-uk-trade-war-in-ukraine-lawrence_0.pdf
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/OSW-Report_Germany-bids-farewell-to-coal_net.pdf
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/OSW-Report_Germany-bids-farewell-to-coal_net.pdf
https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/BRI_2022_Final+(1).pdf
https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/BRI_2022_Final+(1).pdf
https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/BRI_2022_Final+(1).pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/RussiaintheArctic_2022_Final.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/RussiaintheArctic_2022_Final.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/RussiaintheArctic_2022_Final.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2022-09/pa-934.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2022-09/pa-934.pdf
https://carnegieendowment.org/files/Menon_Rumor_-_Russia_India-v4.pdf
https://www.cidob.org/en/content/download/81834/2632220/version/17/file/278_ANNA%20AYUSO%20%26%20AINA%20FERRETTI_CAST.pdf
https://www.cidob.org/en/content/download/81834/2632220/version/17/file/278_ANNA%20AYUSO%20%26%20AINA%20FERRETTI_CAST.pdf
https://www.cidob.org/en/content/download/81834/2632220/version/17/file/278_ANNA%20AYUSO%20%26%20AINA%20FERRETTI_CAST.pdf
https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2022-09/SR189%20Geopolitical%20implications%20of%20Russia's%20invasion%20of%20Ukraine.pdf
https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2022-09/SR189%20Geopolitical%20implications%20of%20Russia's%20invasion%20of%20Ukraine.pdf
https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2022-09/ASPI%20AUKUS%20update%202.pdf
https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2022-09/ASPI%20AUKUS%20update%202.pdf


- India’s approach to the Russian Invasion of  
Ukraine: An Example of  the BJP’s 'India First' 
Thinking and What it Means for the West, 
Alessandra Barrow & Paul van Hooft, Hague 
Center for Strategic Studies

- War or Peace? Turkish Moves in Syria, Carmit
Valensi & Gallia Lindenstrauss, Institute for 
National Security Studies

- Islamic Republic or Islamic Monarchy? The 
Possible Transfer of  Power in Iran to the 
Supreme Leader's Son, Raz Zimmt, Institute for
National Security Studies

- Difficulties in the Negotiations with Iran: 
Implications for Israel, Eldad Shavit & Sima 
Shine, Institute for National Security Studies

- Ukraine-Krieg: Hintergrundanalysen in 
Moskau, Eberhard Schneider,  Institut für 
Strategie- Politik- Sicherheits- und 
Wirtschaftsberatung 

- Le paysage politique américain à deux mois 
des élections de mi-mandat. Les démocrates 
éviteront-ils la défaite ?, Institut français des 
relations internationales

- Les géants européens du maritime, Institut 
supérieur d'économie maritime

- Powering Change. Italian and EU Energy 
Transition in Times of  War, Giulia Sofia Sarno 
& Alberto Rizzi, Istituto affari internazionali

- From Tiger Forces to the 16th Brigade: 
Russia’s evolving Syrian proxies, Gregory 
Waters, Middle East Institute

- The ‘QuadFather’: The Legacy of  Shinzo Abe
and the Quad, Jeff  M. Smith, Observer 
Research Foundation

- Understanding the Rejuvenation of  China’s 
Revolutionary Impulse, Amit Kumar, Observer 
Research Foundation

- The Long(er) Ukraine War: Lessons for the 
Indo-Pacific, Manoj Joshi, Observer Research 
Foundation

- Does the U.S. Economy Benefit from U.S. 
Alliances and Forward Military Presence?, 
Bryan Rooney, Grant Johnson, Tobias Sytsma &
Miranda Priebe, Rand Corporation

- U.S. Counterterrorism Reimagined: Tracking 
the Biden Administration's Effort to Reform 
How America Addresses Violent Extremism, 
Matthew Levitt, Washington Institute for Near 
Esat Policy

- Movimientos geopolíticos en Asia Central, 
Federico Aznar Fernández- Montesinos, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos

- La seguridad energética europea en el contexto
de la guerra en Ucrania, Youssef  Louah 
Rouhhou, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos

- Las trece crisis: la supervivencia de la OTAN a
sus cuestionamientos internos, José Díaz 
Toribio, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos

- Nuclear rhetoric and escalation management 
in Russia’s war against Ukraine: A Chronology, 
Anna Clara Arndt & Liviu Horovitz, Stiftung 
Wissenschaft und Politik

- Dealing with Taiwan, Hanns Günther Hilpert,
Alexandra Sakaki & Gudrun Wacker, Stiftung 
Wissenschaft und Politik
• Introduction 
• Taiwan Foreign Policy 
• Trade and Technolgy/Taiwan 
• USA/Taiwan 
• Japan/Taiwan 
• Singapore/Taiwan 
• South Korea/Taiwan 
• Australia/Taiwan 
• India/Taiwan 
• Europe/Taiwan 
• Conclusion 

8 - Voltaire, internationaal nieuws - N°7 - 23 september 2022

https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=72
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=66
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=58
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=52
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=44
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=36
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=29
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=19
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=12
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=7
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/Arndt-Horovitz_Working-Paper_Nuclear_rhetoric_and_escalation_management_in_Russia_s_war_against_Ukraine.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/Arndt-Horovitz_Working-Paper_Nuclear_rhetoric_and_escalation_management_in_Russia_s_war_against_Ukraine.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO75_2022_JOSDIA_OTAN.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO75_2022_JOSDIA_OTAN.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO77_2022_YOULOU_Seguridad.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO77_2022_YOULOU_Seguridad.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA56_2022_FEDAZN_Asia.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/media/5772
https://www.washingtoninstitute.org/media/5772
https://www.washingtoninstitute.org/media/5772
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA700/RRA739-5/RAND_RRA739-5.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA700/RRA739-5/RAND_RRA739-5.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/08/ORF_IssueBrief_573_Ukraine.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/08/ORF_IssueBrief_573_Ukraine.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/09/ORF_OccasionalPaper_366_Xi-Ideology.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/09/ORF_OccasionalPaper_366_Xi-Ideology.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/09/ORF_IssueBrief_581_QuadFather.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/09/ORF_IssueBrief_581_QuadFather.pdf
https://www.mei.edu/sites/default/files/2022-09/Gregory%20Waters%20-%20From%20Tiger%20Forces%20to%20the%2016th%20Brigade.pdf
https://www.mei.edu/sites/default/files/2022-09/Gregory%20Waters%20-%20From%20Tiger%20Forces%20to%20the%2016th%20Brigade.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip2223.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip2223.pdf
https://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2022/08/Note-de-Synthese-243-Les-geants-europeens-du-maritime.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nardon_paysage_politique_americain_midterms_2022.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nardon_paysage_politique_americain_midterms_2022.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nardon_paysage_politique_americain_midterms_2022.pdf
https://www.ispsw.com/wp-content/uploads/2022/09/868_Schneider.pdf
https://www.ispsw.com/wp-content/uploads/2022/09/868_Schneider.pdf
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/09/No.-1642.pdf
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/09/No.-1642.pdf
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/09/No.-1644.pdf
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/09/No.-1644.pdf
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/09/No.-1644.pdf
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/09/No.-1640.pdf
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2022/09/Indias-approach-to-the-Russian-Invasion-of-Ukraine-An-Example-of-the-BJPs-India-First-Thinking-and-What-it-Means-for-the-West%E2%80%AF-PDF.pdf
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2022/09/Indias-approach-to-the-Russian-Invasion-of-Ukraine-An-Example-of-the-BJPs-India-First-Thinking-and-What-it-Means-for-the-West%E2%80%AF-PDF.pdf
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2022/09/Indias-approach-to-the-Russian-Invasion-of-Ukraine-An-Example-of-the-BJPs-India-First-Thinking-and-What-it-Means-for-the-West%E2%80%AF-PDF.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2022RP09_DealingWithTaiwan.pdf#page=84

