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(met drie commentaren)

De uitwisseling van gevangenen waartoe besloten was in Parijs heeft eindelijk

 
plaatsgevonden in Oekraïne.

 

Wat hierbij opvalt, is hoe de desinformatie-expert van het

 
Spiegel-kantoor in Moskou, Christina Hebel, hierover rapporteert.

De uitwisseling van gevangenen vond op zondag plaats. Tot het einde werden onderhandelingen

 
gevoerd over wie zal worden vervangen. En dit waren moeilijke onderhandelingen, omdat je moet

 
onthouden dat het niet alleen om krijgsgevangenen gaat. Aan beide kanten worden gevangenen

 
beschuldigd van misdaden die niet direct verband houden met de oorlog. En beide partijen zeggen

 
dat de andere partij de misdaden uitvindt, in werkelijkheid zijn ze politieke gevangenen. Daarom werd

 
om de afzonderlijke namen op de lijsten geweldig geworsteld.
Het is echter een succes dat deze uitwisseling tot stand is gekomen. Het laat zien dat Selensky

 
daadwerkelijk een verschil wil maken omdat er al drie jaar geen uitwisseling was onder Poroshenko.

 
Maar in iets meer dan zes maanden sinds Selensky aan het roer stond, is dit de tweede uitwisseling.

 
Dit zijn belangrijke stappen op weg naar vrede.
Dat was zondag het nummer één onderwerp in de media in Oekraïne en Rusland. In Rusland werd

 
gemeld hoe de Russische gevangenen konden terugkeren naar hun families en de foto's uit Kiev

 
werden getoond op de Russische televisie, waar Selensky en de familieleden de gevangenen

 
individueel op de luchthaven begroetten.
Voor Selensky is het een groot binnenlands succes, dat hij ook in de media moet gebruiken. Dit is

 
geen beschuldiging omdat de nationalisten in Oekraïne zijn vredesloop proberen te torpederen. Ze

 
zijn niet de meerderheid in Oekraïne, maar ze zijn een zeer luide en goed bewapende minderheid .

 
Selensky moet het succes van zijn politiek opvoeren in propaganda om zijn koers en het succes dat

 
hij brengt te promoten.

Mevrouw Hebel, de correspondent in Moskou voor Spiegel, staat bekend om haar desinformatie. Het

 
meest gelezen artikel aller tijden in de antispiegel gaat over haar. Ze had vrijmoedig over een ander

 
onderwerp gelogen en ik heb deze leugen gemakkelijk bewezen. De spiegel veranderde het artikel

 
slechts enkele uren later, maar dat maakte het niet beter. Ik liet dat ook zien en mijn artikel over deze

 
leugen van mevrouw Hebel in de spiegel en de daaropvolgende cover-up van het voormalige

 
nieuwsmagazine werd tot nu toe het meest gelezen artikel van Anti-Spiegel.

Nu mocht mevrouw Hebel op de gebruikelijke manier rapporteren over de uitwisseling van

 
gevangenen. Ze begint haar artikel met emotionele beschrijvingen van de reünie in Kiev en zegt geen

 
woord over het feit dat er soortgelijke scènes aan de kant van de rebellen waren. Het conditioneert

 
zijn lezers pro-Oekraïens en rapporteert niet objectief aan beide kanten. Ze presenteert het alsof het

 
alleen Kiev is dat belang heeft bij de verdere uitwisseling van gevangenen. Het was Kiev dat drie jaar

 
lang elke uitwisseling verhinderde, terwijl Rusland het eiste.

De gevangenenruil is ook overeengekomen in de nertsovereenkomst, waar een ruil "alles voor

 
iedereen" is vereist. Ik noemde het probleem: het is een kwestie van wie deze "allen" zijn. Zijn zij ook

 
degenen die aan de ene kant als criminelen worden beschreven, terwijl de andere kant over 'politieke

 
gevangenen' spreekt? In Parijs werd daarom overeenstemming bereikt over een uitwisseling van

 
"allen overeengekomen voor alle overeengekomen" gevangenen. Alleen een dergelijke

 
compromisformule heeft een uitwisseling in deze situatie realistisch gemaakt. Mevrouw Hebel

 
vermeldt deze details echter alleen in een bijzin, de Spiegel-lezer kan de verbindingen niet begrijpen.

Mevrouw Hebel neemt eenzijdig de Oekraïense propaganda over en schrijft bijvoorbeeld:

“Voor Kiev zou deze uitwisseling slechts het begin moeten zijn van verdere overdrachten. Volgens

 
Oekraïne zitten nog steeds tientallen politieke gevangenen op het Krim-schiereiland aan de Zwarte
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Zee, geannexeerd door Moskou, en in Rusland, evenals tientallen soldaten en burgers in de Donetsk- 
en Luhansk-regio's die worden bezet door pro-Russische jagers. De Oekraïense geheime dienst SBU 
spreekt van meer dan 150 mensen. "

Vanuit het perspectief van Oekraïne is dit allemaal correct, maar het maakt deel uit van een 
objectieve rapportage om beide partijen te citeren. Rusland en de rebellen beschuldigen Oekraïne 
ook van politieke gevangenen die graag willen worden geruild. En zoals ik al zei, het was niet 
Rusland dat de uitwisseling van gevangenen in de afgelopen drie jaar heeft geblokkeerd. Lezers van 
mevrouw Hebel's desinformatie-artikelen komen hier echter niet achter.
Mevrouw Hebel heeft ook last van het feit dat Kiev bijvoorbeeld vijf Berkut-politieagenten heeft 
vrijgelaten. De speciale eenheid Berkut wordt door Kiev verantwoordelijk gehouden voor het schot 
van Maidan, dat nog niet is opgelost. De mannen brachten vijf jaar zonder proces door in de 
gevangenis in Kiev. De OVSE en de VN bekritiseren Kiev al vijf jaar omdat ze niet hebben 
geprobeerd het doodschieten op Maidan te onderzoeken. Alleen met mevrouw Hebel is er geen 
woord. In plaats daarvan schrijft ze:

"Nogmaals, Selenskyj moest een hoge prijs betalen voor de vrijlating van soldaten en burgers. Oekraïne 
heeft ook vijf jagers van de speciale troepen van Berkut overgedragen aan de pro-Russische separatisten, 
die demonstranten tijdens de Euromaidan-protesten in Kiev op brute wijze hebben aangevallen in 2014. Op 
dat moment stierven 100 mensen en raakten tientallen gewond. Toen zaterdag bekend werd dat de vijf 
Berkut-mannen zonder oordeel zouden worden vrijgelaten, probeerden familieleden van de Maidan-
slachtoffers tevergeefs de toegang tot een gevangenis in Kiev te blokkeren waar de Berkut-officieren zaten. 
"

U kunt hier de bekende details over de Maidan-geweerschoten vinden . Het is echter belangrijk dat 
mevrouw Hebel geen woord zegt over de internationale kritiek op Kiev dat het onderzoek naar de 
dodelijke schoten is vertraagd, zoals zelfs kon worden gelezen in UNHCR-rapporten. Sinds de 
Maidan zijn er 34 UNHCR-rapporten over Oekraïne geweest en allen hebben kritiek geuit op het 
gebrek aan duidelijkheid over het doodschieten van mensen op de Maidan en het bloedbad in 
Odessa . Het laatste rapport is van 12 december 2019 en op pagina 17 kunt u de kritiek van de 
UNHCR op Kiev duidelijk lezen.

Maar niet bij mevrouw Hebel, ze vermeldt niets dat niet past in haar gewenste pro-Oekraïense en 
anti-Russische verhaal. Wat zij ermee doet, is per definitie propaganda, niet verslaglegging.
De desinformatie van mevrouw Hebel wordt echter bijzonder brutaal wanneer ze aan het eind van 
haar artikel over de Minsk-overeenkomst schrijft. We herinneren ons: tot nu toe hebben media en 
politiek in West-Rusland het ervan beschuldigd de Minsk-overeenkomst te hebben geschonden en 
daarom kunnen sancties niet worden afgeschaft. Dit is een leugen, zoals blijkt uit de Minsk-
overeenkomst: Rusland wordt niet genoemd in de 13 punten van de overeenkomst en Rusland - 
zoals Duitsland en Frankrijk - heeft het zelfs niet ondertekend. De woordvoerder van de federale 
overheid kon de vraag niet beantwoorden hoe Rusland een overeenkomst moet nakomen waarin 
geen eisen aan Rusland werden gesteld.
Er zijn veel punten in de overeenkomst die Kiev moet nakomen. Kiev heeft nog geen enkel punt 
geïmplementeerd. Dit wordt altijd geheim gehouden in het Westen, maar het is waar. De details en 
de originele tekst zijn hier te vinden als u het zelf wilt controleren.

Tot nu toe kon je altijd in de spiegel lezen dat de Minsk-overeenkomst moet worden uitgevoerd. 
Iedereen is het daarmee eens - behalve Kiev. Maar nu draait mevrouw Hebel zich om en dat zullen 
we waarschijnlijk binnenkort in de mainstream lezen. In Parijs eiste Selensky dat de overeenkomst 
zou worden gewijzigd, Poetin is ertegen. Hier kun je de argumenten van beide partijen lezen , omdat 
ik de verklaringen van Poetin en Selensky volledig heb vertaald uit de persconferentie in Parijs.

Mevrouw Hebel schrijft plotseling over de Minsk-overeenkomst:
"Selenskyj wil eigenlijk de Minsk-overeenkomst" bijwerken "om eindelijk vrede te vinden na meer dan vijf 
jaar in de Donbass-oorlog met ongeveer 14.000 doden en 2,8 miljoen vluchtelingen. Wat Kiev betreft, 
herwint Oekraïne de oostelijke grens met Rusland voordat er verkiezingen plaatsvinden in de afgescheiden 
gebieden. Moskou is hier niet klaar voor: Poetin wil alleen de Minsk-overeenkomst uitvoeren, waarna er 
verkiezingen moeten komen. Dit is hoe het Kremlin zijn invloed in Oekraïne wil behouden - en het ziet er 
momenteel niet naar uit dat het van deze lijn afwijkt. In tegenstelling tot Selenskyj staat Poetin niet onder 
druk om zo snel mogelijk resultaten te leveren zoals beloofd. "

Dus de slechte Poetin wil dat de overeenkomst wordt uitgevoerd zoals afgesproken. Wat is daar mis 
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mee? De spiegel zelf heeft dit altijd al vijf jaar geëist.
De voorstellen van Selensky zijn ook onrealistisch, ongeacht wat Poetin wel of niet wil. De 
overeenkomst bepaalt dat Oekraïne Donbass een speciale status verleent met uitgebreide 
autonomie, amnestie voor iedereen en vervolgens verkiezingen. Daarna moet Kiev weer de controle 
krijgen over de gebieden, inclusief de grens.
Deze volgorde is logisch, want hoe kun je de rebellen uitleggen dat ze hun wapens moeten 
neerleggen als ze onmiddellijk daarna arrestaties moeten verwachten omdat er nog steeds geen 
amnestie en geen speciale status is? Het is gewoon onrealistisch. Maar dat is precies wat Selensky 
eist. Mevrouw Hebel legt deze achtergrond niet uit en spreekt van een "update" van de overeenkomst 
en presenteert het alsof Poetin er alleen tegen was uit machtsbelang.
Dit is objectief niet waar, Poetin heeft zeer goede redenen om tegen het voorstel van Selensky te zijn. 
En aan de andere kant: Merkel en Macron steunden ook Selensky's alternatieve voorstel in Parijs 
niet, omdat ze zich ook bewust zijn dat zoiets volkomen onrealistisch is.
Maar mevrouw Hebel ziet haar taak niet als het verstrekken van informatie aan haar lezers; ze houdt 
zich bezig met eenzijdige desinformatie, die - zoals gezegd - per definitie propaganda is.
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3 commentaren bij: "Gevangenenuitwisseling in Oekraïne: In de 
spiegel weer alleen desinformatie"

Rainer Hmbrg zegt:

30 december 2019 om 17:23 uur 

Ik begrijp niet waarom deze hefbomen nog steeds deze onzin kunnen schrijven. Het is zo 
eenvoudig in zijn denkstructuren en zo gemakkelijk te weerleggen. Welnu, positief voor 
degenen die feiten zoeken. Er is niet veel voor nodig om deze vrouw te doorzien. Ze heeft 
zoveel vrije ruimte op zijn eigen "harde schijf".

Frank Gottschlich zegt:

31 december 2019 om 16.23 uur 

Nee, het is niet zo moeilijk te begrijpen. Tenminste voor degenen die weten hoe het konijn 
rent in de propagandadiensten van het Westen. En nu ik enkele van uw opmerkingen heb 
gelezen, neem ik aan dat u een van degenen bent die weet hoe het met het konijn gaat. 

🙂

 
Het konijn heeft een evenement gerelateerd aan Rusland. Ze moet zich melden. Nu is de 
basisstrategie van de westerse waarde op geen enkele manier veranderd. Sancties zijn 
opgelegd. Sancties worden dan gerechtvaardigd door het huis en de griffiers ... Het maakt 
niet uit hoe doof, hoe meer verward men de onzin dan leest ... Het maakt niet uit. Het 
belangrijkste is dat de strategie wordt gevolgd. Vanuit haar - en vanuit het oogpunt van de 
spiegel, doet ze haar werk bijna net zo goed als ZDF-lijm. Waarschijnlijk nog beter omdat 
ze alleen het geschreven woord beschikbaar heeft. Ik denk dat ze uitstekend zou hebben 
verdiend bij Göbbels.
Dezelfde procedure als elk jaar ..!
Er is maar één ding veranderd op oudejaarsavond….
De massa leest hopelijk ANTI-SPIEGEL en niet der Spiegel….
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Alleen ... wat gebeurt er als der Spiegel plotseling een antispiegel moet worden omdat de 
basisstrategie van de propaganda-afdeling verandert? 
En als deze basisstrategie niet verandert, zal deze eind 2020 dezelfde onzin verbruiken 
dan voorheen ...

AnSp-TR zegt:

31 december 2019 om 14:01 uur 

Misschien kan in de gekoppelde video een bijdrage uit 2016 op 33C3, waarin een zeer mooie 
analyse van der Spiegel wordt getoond, verklaren waarom mevrouw Hebel zo en niet anders 
schrijft. Dit geldt echter niet alleen voor mevrouw Hebel, maar moet ook gelden voor de hele 
redactie. https://www.youtube.com/watch?v=-YpwsdRKt8Q 
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