
 

Loekasjenko –Rellen als
afrekening voor „neen“
tegen lockdown?
Wit-Rusland: gewelddadige demonstraties tegen de onlangs herkozen president 
Loekasjenko hebben het land wekenlang geschokt. Zijn deze protesten spontane 
uitingen van volksontevredenheid - of mogelijk gedreven door krachten van buitenaf? 
Wat zouden de redenen voor een dergelijke inmenging kunnen zijn en welke rol speelt 
de huidige corona-crisis hierin?

Op 9 augustus 2020 werd Aleksandr Loekasjenko met grote meerderheid herkozen als 
president van Wit-Rusland. Sindsdien zijn er protesten in het land en probeert de politie ze 
tegen te houden.
Volgens de toonaangevende media is de reden voor de rellen de ontevredenheid van veel 
Wit-Russen over de verkiezingsuitslag van 80 procent voor Loekasjenko, die al 26 jaar als 
president in Wit-Rusland regeert. Er zou verkiezingsfraude zijn gepleegd. Onlangs zijn er ook
beschuldigingen geuit dat Loekasjenko een wrede dictator is en mensen in gevangenissen 
heeft gemarteld.
Spiegel online kopte "Opstand tegen de laatste dictator van Europa"en de Zwitserse krant 
"Blick": "Loekasjenko heeft de demonstranten wreed gemarteld".

Maar zijn dit de echte redenen voor de protesten? Zou het kunnen dat de opstanden uit het 
buitenland zijn aangewakkerd, zoals de president beweert?
Dat dit een vrij gangbare praktijk is, blijkt uit voorbeelden uit het verleden, zoals de 
omverwerping van de regering in Oekraïne in 2014 en de poging tot omverwerping van de 
Syrische president Bashar al-Assad. In beide gevallen was er onbetwistbaar sprake van 
financiering van de opstand door externe krachten met deelname van buitenlandse 
inlichtingendiensten. Precies zoals nu het geval is met Loekasjenko, werden zowel de 
toenmalige Oekraïense president Janoekovitsj als de Syrische president Assad in de 
toonaangevende media afgeschilderd als wrede dictators - beschuldigingen die, achteraf 
gezien, volstrekt buiten proporties bleken te zijn. Net zoals de Wit-Russische 
veiligheidsautoriteiten nu worden beschuldigd van gewelddadige acties tegen vreedzame 
demonstranten, werd dezelfde beschuldiging in Oekraïne in 2014 geuit. Kla.TV onthulde dat 
het geweld in de Oekraïense Maidan in feite werd veroorzaakt door het bewust 
binnensmokkelen van gewelddadige demonstranten die zich vermengden met de vreedzame
demonstranten. (https://kla.tv/2548 Terroristische acties van "vreedzame demonstranten")
Dus als dezelfde werkwijze momenteel in Wit-Rusland wordt herhaald, wat zou dan de reden
kunnen zijn voor inmenging van buitenaf in het geval van Wit-Rusland?

Tijdens een bijeenkomst op 19 juni beschreef Loekasjenko pogingen uit het buitenland om 
Wit-Rusland te destabiliseren en een tweede Maidan te organiseren. Hij erkent de 
economische problemen die zijn verergerd door de huidige moeilijke mondiale situatie. Het 
IMF heeft echter voorwaarden verbonden aan de dringend noodzakelijke leningen. Luister 
naar president Loekasjenko zelf: "… De voorzitter van de Nationale Bank is de 
hoofdonderhandelaar bij het IMF. Wat is de toestand hier? Wat willen de partners van ons? 
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Ons werd verteld dat het mogelijk zou zijn om Wit-Rusland 940 miljoen dollar te geven als 
"snelle financiering". Wat is de situatie hier? Ik zou willen zeggen: We zullen niet naar hun 
pijpen dansen! Omdat er eisen zijn: Om het coronavirus te bestrijden, doe alsjeblieft zoals in 
Italië. Maar ik wil niet dat het wordt zoals in Italië. We hebben ons eigen land, we hebben 
onze eigen situatie!"  
Volgens Loekasjenko eist het IMF de invoering van quarantaine en avondklok.
Uit onderzoek van de Italiaanse historicus, schrijver en onderzoeksjournalist Nicola Bizzi 
blijkt dat de uitspraken van Loekasjenko aannemelijk zijn. Bizzi uitte het sterke vermoeden 
dat zijn eigen regering - namelijk de Italiaanse - tijdens de eerste lockdown ook onder de 
tafel werd betaald om de strengste en meest rampzalige lockdown van Europa af te 
dwingen. Bizzi letterlijk: "Ik weet van inlichtingendiensten dat veel andere Europese en niet-
Europese landen vergelijkbare aanbiedingen hebben gekregen. En ik weet ook dat veel 
staatshoofden en regeringsleiders, waaronder de Servische president Aleksandar Vučić, 
geen moment hebben geaarzeld om ze te accepteren".

Dat deze chantagepogingen niets nieuws zijn, wordt bewezen door klokkenluider John 
Perkins, een voormalige economische huurmoordenaar en agent van de Amerikaanse 
buitenlandse inlichtingendienst NSA. (https://kla.tv/15599 "Klokkenluider John Perkins legt 
geheim wereldimperium bloot"). Hij meldt dat het centrale banksysteem en het IMF al veel 
staten in hoge schulden en afhankelijkheid hebben gedreven door middel van chantage en 
corruptie. Als Loekasjenko zou ingaan op de vraag van het IMF om een lockdown in te 
voeren, zou dit betekenen dat zijn eigen economie enorm zou verzwakken en de behoefte 
aan leningen grenzeloos zou zijn. Als terugbetaling dan niet meer mogelijk is, plundert de 
financiële elite het land zonder scrupules. (https://kla.tv/9759 „IMF – een instrument om de 
volkeren uit te buiten“)

Conclusie: Blijkbaar is de regeringsleider van Wit-Rusland NIET bereid te buigen voor de 
dictaten van het IMF - en dus heerst er onrust in het land. Er zijn sterke vermoedens dat 
deze pogingen tot staatsgreep door de media en van buitenaf worden gecontroleerd. 
Volgens een gemeenschappelijk patroon worden daarbij vaak feitelijke misstanden gebruikt 
om de ontevredenen in het land tegen hun regeringsleider op te hitsen en het land in chaos 
te storten. Het is een steeds terugkerend scenario om zich te ontdoen van ongewenste 
staatshoofden en de controle over een land over te nemen. (https://www.kla.tv/5540 „Hoe 
functioneren moderne oorlogen?)

door kno./ag./mol.

Bronnen:

Der IWF gewährte Weißrussland nur ein Darlehen unter der Bedingung eines Lock
down:

Schweizer Aufklärer, Lehrer MaPhy (ab min 1:03): https://www.youtube.com/watch?
v=zo_-mUI0vVk

Ignaz Bearth, Schweiz: https://www.youtube.com/watch?v=7U6ttQbZSEY
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505706/IWF-an-Weissrussland-Kredite-gibt-es-nur-bei-
Ausgangssperren-und-Lockdown

Mainstream-Nachrichten:
„Spiegel online“: „Aufstand gegen Europas letzten Diktator“ 
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https://www.spiegel.de/politik/ausland/belarus-aufstand-gegen-europas-letzten-diktator-bilder-a-
9d8fc952-5277-4de5-947b-68e4c3c4fb96#

Schweizer Zeitung „Blick“: „So brutal lässt Lukaschenko Demonstranten foltern“.
https://www.blick.ch/news/ausland/verpruegelt-weil-er-fuer-freiheit-kaempfte-alexey-23-sass-eine-
nacht-in-lukaschenkos-folter-gefaengnis-id16045799.html

Ukraine: „Terroristische Aktionen friedlicher Demonstranten“ https://www.kla.tv/2389

Originalzitat Lukaschenko: 
https://www.reitschuster.de/post/corona-wollten-iwf-und-weltbank-lukaschenko-bestechen
https://nichtohneuns-freiburg.de/bezahlten-die-who-oms-fuer-einen-lockdown-in-italien/
https://www.youtube.com/watch?v=zI7f75gw9X0

Recherchen von Nicola Bizzi:
https://nichtohneuns-freiburg.de/bezahlten-die-who-oms-fuer-einen-lockdown-in-italien/
https://www.libreidee.org/2020/07/pagati-dalloms-per-fare-il-lockdown-la-bielorussia-accusa/

Dit zou u ook kunnen interesseren:

---

Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...

è wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
è zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
è nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl

Het is de moeite waard om het bij te houden!

Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail

verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl

Kennisgeving:

Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet 
volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er
elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te 
blokkeren of te benadelen.

Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!

Klickt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl

Licence:    Creative Commons-Licentie met naamgeving
Verspreiding en herbewerking is met naamgeving gewenst! Het materiaal mag echter niet uit de context gehaald gepresenteerd worden.
Met openbaar geld (GEZ, ...) gefinancierde instituties is het gebruik hiervan zonder overleg verboden.Schendingen kunnen strafrechtelijk vervolgd 
worden.
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