NO-FLY ZONE IS NEWSPEAK
Newspeak is de benaming door George Orwell bedacht voor de woordenschat
waarmee in “1984” de bevolking gesust wordt, door de positieve klank, voor wat in
feite het omgekeerde is. “Heropvoeding” staat voor eindeloze martelingen die ervoor
zorgen dat een burger alleen de juiste gedachten heeft, en dit wordt uitgevoerd in het
Ministerie van Liefde. Vrijheid betekent: mogen zeggen dat 2+2=4 is. Zie:
http://www.newspeakdictionary.com/
No-fly zone is ook newspeak. Inderdaad wordt volop gebombardeerd op de grond. De
NAVO die nu officiëel de leiding kreeg, spreekt van “een verschuiving van de ingreep
op de grond”. Journalisten terplaatse melden een kerkhof van uitgebrande tanks,
pantserwagens en militaire vrachtwagens. Hier zaten ook levende mensen in. In Bin
Jawad is een gebouw van de gemeente (“municipal”) gebombardeerd. Een arts die in
Ras Lanuf regeringssoldaten verzorgt spreekt van honderden doden, en mannen met
een afgerukte arm of been; door de luchtaanvallen. Foto’s hiervan zijn zowat
onbestaande; we zien meestal juichende rebellen, inbegrepen een sjieke madam met
Burberry sjaal en rode nagels (wat is dat nu voor flauwe opmerking? mogen
revolutionnaire vrouwen hun nagels niet lakken?!). In de miljoenenstad Tripoli
hoorde men 10 zware bommen vallen. Uit de VS meldt Tom Vandyck van De
Morgen dat de VS meer dan honderd kruisraketten afschoot – ook op de grondtroepen
van Kadaffi. De State Department (Hillary Clinton) noemt dat een “kinetische
militaire actie” (newspeak!).
“Ter bescherming van de Libische bevolking”.
Volgens de beslissing van de Veiligheidsraad (resolutie 1973) dient de interventie om
de bevolking te beschermen tegen Kadaffi. Opnieuw newspeak. We weten immers
allen dat het rebellen, opstandelingen, revolutionnaire troepen (“forces”) zijn.
Zichtbaar zijn zij geen vreedzame betogers, maar ze dragen kalashikoffs,
granaatwerpers, bazookas, rijden rond met afweergeschut. Een F-16 die we brandend
zagen neerstorten was zelfs van de rebellen, wist iedereen te melden (er viel ook een
Amerikaanse, wegens motordefekt; ook in ons land waren vallende F-16’s courant).
De leiding van de opstandige troepen is in handen van een Libische generaal die 20
jaar in de VS heeft gewoond, en enkele weken geleden in Libië is aangekomen. Dat
meldt De Morgen (met foto!), die het waarschijnlijk heeft van de Kansas City Star:
http://www.kansascity.com/2011/03/26/2755053/new-libyan-rebel-leader-spent.html
De man heet Khalifa Hifter, ook geschreven Haftar, Hefter, Huftur. Wat hij deed in de
VS is niet bekend. Niet deze man, maar een andere rebellenwoordvoerder zegt dat hij
hoopt dat de luchtbombardementen duizenden regeringssoldaten hebben gedood. Het
“staakt-het-vuren” dat geëist werd door Resolutie 1973, geldt alleen voor de Kadaffitroepen; niet voor de rebellen. Opnieuw newspeak.
Dat de finaliteit van Oddyssee Zonsopgang dubieus was, besefte ook Dirk Van Der
Maelen. http://dirkvandermaelen.spa.openminds.be/internationaal/index.php . Helaas,
wie heeft daar iets aan, indien men nadien toch VOOR stemt? Militaire interventies
hebben hun eigen logica.
Humanitaire operatie
De volgende newspeak is “de humanitaire operatie” , die morgen dinsdag al in
Londen wordt besproken door de NAVO regeringen samen met de Arabische landen
die steun verlenen aan de no-fly zone. Zoals na elke oorlog zal er veel hulp moeten
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geboden worden aan vluchtelingen (die stroom is al een paar weken aan de gang), aan
de energie- en voedselvoorziening, ziekenhuizen, wegen- en bruggen en havens,
olieterminals, enz. Het kan niet anders of terplaatse in Libië zullen buitenlandse
organisaties aan de slag gaan. Dat vereist de totale uitschakeling van de ordediensten
van het Kadaffi-regering, die immers niet van voldoende goede wil en medewerking
zullen verdacht worden. We kunnen ons een idee vormen hoe dat zal verlopen, aan de
hand van de ervaringen in Irak: ontslag en ontmanteling van politie, gerecht,
ambtenarij, publieke voorzieningen, onderwijs. Dit resulteert vrij snel in een non-staat
die overgeleverd is aan bewapende en rivaliserende milities en misdadigers van
gemeen recht. Erdogan, Turkse eerste-minister, maakt precies die vergelijking met
Afghanistan en Irak: daar hebben de interventies al tot “een miljoen doden geleid, en
de beschaving is zo goed als in elkaar gestort” . In Libië is een burgeroorlog aan de
gang en die moeten wij doen stoppen. Erdogan voert besprekingen met Kadaffi, en
verzet zich tegelijk in de NAVO tegen voortzetting van de bombardementen. Ook
Brazilië (president Dilma Rouseff!) en vele andere Latijns-Amerikaanse landen, plus
China en Rusland zijn openlijk tegen de militaire tussenkomst.
Maar zo gemakkelijk zullen Sarkozy, Cameron en Obama hun greep niet lossen. Ze
krijgen een kans om hun gezag uit te breiden over een nieuw grondgebied, dat
toevallig veel olie heeft. Wie kan daar tegen zijn? Hebben we niet allen olie nodig, nu
kerncentrales door de domheid van de Japanezen in een slecht daglicht zijn komen
staan? Stilaan krijgt The Project for a New American Century vorm (PNAC:
www.newamericancentury.org ). Dat is het grootse projekt dat door de neocons
tijdens de periode-Bush, door Perle, Kristol Kagan, Cheney, Rumsfelt,Wolfovitz,
Zoellick, e.a. is op papier gezet, nog VOOR 9/11. Na de implosie van de Sovjet-Unie
staat immers niets de wereldheerschappij van corporate America in de weg.
Althans, dat is hun redenering.
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/27/libya-nato-strike-gaddafi-forces
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/27/libya-rebels-advance-gaddafi-hometown
http://www.nytimes.com/2011/03/29/world/africa/29libya.html?_r=1&hp
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/27/libya-turkey-mediators-primeminister?intcmp=239
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/24/turkey-france-clash-libyacampaign?INTCMP=ILCNETTXT3487
Toegevoegd op 30/3: waar we naartoe gaan in de vrije wereld: blijvende bezetting en
oorlog: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/30/doodsteek-dreigt-vooronderhandelingen-met-taliban
Toegevoegd op 31/3: Vaticaan tendienste van Kadaffi !! Beweert dat de NAVO
burgerslachtoffers maakte: http://www.demorgen.be/dm/nl/9616/Onrust-in-hetMidden-Oosten/article/de...
PS: bij de kommentaren van lezers in DWM wordt een connectie van Hifter met de
CIA vermeld: http://www.opinion-maker.org/2011/03/libya-a-cia-commander-for-therebels/
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