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'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 1 Jaar geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Peter Mooring, Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten, Stichting Stopeg, stopeg.nl, < www.stopeg.nl/ >.

Quote: De enige manier om de wereld te redden is om uw nationale geheime diensten te stoppen. Overtreden van wetten en verschrikkelijke

schendingen van mensenrechten is hun manier van leven geworden. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste problemen in uw buurt, in uw stad, uw

land, in de wereld. Maak ze verantwoordelijk voor wat ze doen. Laat ze in detail verantwoording afleggen. Dwing ze hun organisaties open te stellen

voor grondig onderzoek. Bevries, verlaag hun budgetten als ze niet meewerken. Vervang directeuren en stafmedewerkers onmiddelijk door normale

mensen.

Read full article

www.stopeg.nl/

--- ----

Reacties, nujij.nl, 23.02.2009,

www.nujij.nl/aan-alle-politici-van-de-we...ionale.4914427.lynkx

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 1 Jaar geleden  

BIOEFFECTS : Welcome to the Secret Services Globalization!

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Marie-José Klaver, Protest tegen database Franse geheime dienst, NRC Handelsblad, weblogs3.nrc.nl, 7 augustus 2008, < weblogs3.nrc.nl/klaver

/2008/08/07/protes...anse-geheime-dienst/ >.

Quote: < … > De Franse inlichtingendienst wil alles, inclusief vakbondslidmaatschap en seksuele oriëntatie, van iedereen weten. De nieuwe database

van de Franse geheime dienst, EDVIGE geheten, zorgt in Frankrijk voor grote ophef. < … >

Privacydeskundigen en mensenrechtenbeschermers maken zich grote zorgen over de gegevensverzameling omdat er informatie over niet-verdachte

mensen in wordt opgenomen. De databank is bovendien zonder enig democratisch overleg ontwikkeld. Behalve de geheime dienst mag ook de politie

gebruik maken van de gegevens.

EDVIGE zal de volgende gegevens bevatten over personen: burgerlijke staat, beroep, adres, telefoonnummers, e-mail adres, identiteitskaart,

kenteken, vakbondslidmaatschap, fiscale informatie, eigendomsinformatie, verhuizingen, ervaringen met justitie en seksuele oriëntatie,

gezondheidsinformatie waaronder specifiek gegevens omtrent HIV. < … >

FORUMHOME NIEUWS VIDEO WEBLINKS PRIVACYPIXELS LEDEN MENU WAT IS VO?
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Read full article

weblogs3.nrc.nl/klaver/2008/08/07/protes...anse-geheime-dienst/

Nota Bene!

freedomfchs.com/ffchsmessages/viewtopic.php?t=563

NB!

ECHELON,

Google Search ,

www.google.com/unclesam

Codenaam Echelon, Dossier Echelon, NRC Handelsblad, NRC Webpagina's, nrc.nl, < www.nrc.nl/redactie/W2/Lab/Echelon/ >.

Quote: De vaste Kamercommissie voor Justitie onderzoekt in hoeverre Nederland deelneemt aan het internationale spionagenetwerk Echelon. Onder

die codenaam tapt de Verenigde Staten stelselmatig al het Europese telefoon-, fax- en e-mailverkeer af. < … >

Read full article

www.nrc.nl/redactie/W2/Lab/Echelon/

--- ---

VIDEO:

video.google.com, Echelon Le pouvoir secret NSA,

David Korn-Brzoza - fr.transnationale.org/, Dec 31, 2001,

< video.google.com/videoplay?docid=1319842311215805304 >.

--- ---

NB!

Paul Baird, Illegal Experimentation on Humans. Proof of Anti Personnel Technologies

Developed through Illegal Experimentation on Human Targets. ,Exposure. Vol5. No4. 1998. pp 34-35 , Satellite Surveillance, <

www.surveillanceissues.com/ >.

Quote: These technologies were tested (involuntarily) on civilian personnel using remote satellite tracking and over-the-horizon technologies. Today

they are also used by covert government agencies to oppress political targets. (It is a strong possibility that they are also "available" to certain defence

contractors and organised crime figures.)

It's a matter of US Congressional record that in the 50's and 60's the CIA conducted behaviour or mind control experiments using LSD etc. on innocent

victims. Only the most naive would claim that the "control" testing stopped…they merely changed their methods and focus. The world also knows that

US radiation experiments yielded tens of thousands of victims; vindicated, though rarely compensated. Indications are that the latest round of weapons

testing will produce even more victims. Tens of thousands worldwide have already lodged complaints. The truth must be faced and publicised!!! < … >

Read full article

www.surveillanceissues.com/

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 11 Maanden, 1 Week geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

E.R. Muller, De geheime dienst gecontroleerd, Ars Aequi, Juridisch Maandblad, actueel, Verdieping, arsaequi.nl, 13 april 2009, AA 2009,

p.223-232, < www.arsaequi.nl/maandblad/actueel/ >.

Quote: < … > Inlichtingendiensten kunnen gebruik maken van vergaande bevoegdheden. Het is dan ook van groot democratisch belang dat de

controle op de inlichtingendiensten volwaardig vorm krijgt. < … >

Read full article

www.arsaequi.nl/maandblad/actueel/

--- ---

Chapter 6: Acoustic & Microwave Weapons, Part 1, Bad Experiment - Through the Wall Surveillance & Harassment, badexperiment.com, 10

April 2008,

< www.badexperiment.com/chapter-6-acoustic-microwave-weapons/25/ >.

Quote: < … > About 20 US Government laboratories and military bases are working on acoustic weapons which can rupture organs, inflict

burns and cause death. < … >

Very low frequencies could cause internal bleeding while the highest would destroy human flesh. < … >

Please take note of how this class of weapon “that could be deployed at any moment (as of 1997)” operates. It targets victims with a “very low

frequency beam” that, with enough intensity, can “rupture organs, inflict burns and cause death.” Very low sound frequencies cannot be heard

by the human ear. They can only be felt. Therefore, these are silent weapons that emit an invisible beam. < … >

“When in weapon mode, LRAD blasts a tightly controlled stream of caustic sound that can be turned up to high enough levels to trigger nausea

or possibly fainting. The operators themselves remain unaffected since the noise is contained in its focused beam.” < … >

Tags: acoustic, beam, infrasonic, Long Range Acoustical Device, LRAD, painful, prototype, sound, surveillance, through-the-wall, ultrasonic,

weapon < … >

Read full article

www.badexperiment.com/chapter-6-acoustic-microwave-weapons/25/

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 11 Maanden geleden  

Democratische controle: “ ‘commissie-stiekem’ “

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Kim van Keken, Theo Koelé, SP treedt toe tot besloten overleg Kamer, de Volkskrant, volkskrant.nl, 17 april 2009, <

www.volkskrant.nl/binnenland/article1183...leg_Kamer?source=rss >.

Quote: < … > Al blijft het toetreden tot een geheime club een dilemma, zegt Kant. De SP heeft bezwaren tegen besloten overleg. ‘Dat is toch

een gebrek aan democratie. Maar als je niet meedoet met de commissie-stiekem, valt er helemaal niets te controleren.’ < … >

Dan zitten alle partijen in de commissie. < … >

Read full article

www.volkskrant.nl/binnenland/article1183...leg_Kamer?source=rss

--- ---

ANP, SP treedt toch toe tot 'commissie-stiekem', Trouw, trouw.nl, 17 april 2009,

< www.trouw.nl/nieuws/nederland/article273...missie-stiekem_.html >.

Quote: < … > De besloten club wordt ook wel de 'commissie-stiekem' genoemd. De informatie die in het overleg op tafel komt, mag niet

worden gebruikt in debatten. < … >

Read full article

www.trouw.nl/nieuws/nederland/article273...missie-stiekem_.html

--- ---

Geen vervolging CIA–agenten voor verhoormethodes, Reformatorisch Dagblad, refdag.nl, 17-04-2009, < www.refdag.nl/artikel/1404775

/Geen+vervo...verhoormethodes.html >.

Quote: < … > Dat wordt internationaal door velen beschouwd als een vorm van marteling. Obama wil nu ervoor zorgen dat

functionarissen van de geheime dienst

die de methode onder Bush „te goeder trouw" gebruikten terwijl zij „hun plicht deden", nu niet voor strafvervolging hoeven te vrezen.

Andere verhoormethodes die onder Bush waren toegestaan, waren

slaan en

het onthouden van slaap.

Ook mochten CIA–ondervragers

het hoofd van een verdachte tegen een muur slaan.

Soms werden insecten in de cellen van verdachten gezet. < … >

Read full article

www.refdag.nl/artikel/1404775/Geen+vervo...verhoormethodes.html

--- ---

‘Artsen betrokken bij martelingen CIA’, NRC Handelsblad, nrc.nl, 7 april 2009, < www.nrc.nl/buitenland

/article2206045.ece..._bij_martelingen_CIA >.

Quote: < … > Daaruit bleek dat de CIA in geheime kampen verhoortechnieken toepaste die neerkomen op martelen.

Uit gesprekken met de mannen blijkt dat er artsen of psychologen in de kampen waren. Zij behandelden hen niet alleen na hun verhoren,

maar controleerden ook tijdens de verhoren hun fysieke toestand. < … >

De martelingen zouden op aanwijzing van de artsen verscheidene malen zijn gestaakt. < … >

Het Rode Kruis stelt dat de artsen door mee te werken verscheidene

internationale medisch-ethische codes schonden

– óók als hun rol er op gericht was te voorkomen dat de gemartelden blijvende lichamelijke schade opliepen of het leven zouden verliezen. <

… >

Read full article

www.nrc.nl/buitenland/article2206045.ece..._bij_martelingen_CIA

--- ---

ANP, 'Niet vervolgen CIA-martelaren is illegaal', Trouw, trouw.nl, 19 april 2009,

< www.trouw.nl/nieuws/wereld/article273367...en_is_illegaal_.html >.

Quote: < … > WASHINGTON (ANP) - Het besluit van de Amerikaanse president Barack Obama om CIA-agenten niet te vervolgen voor het

ruw verhoren van terreurverdachten, is een schending van internationale wetgeving. Dat heeft de speciale rapporteur van de Verenigde

Naties inzake marteling, Manfred Nowak, zondag gezegd, meldde de BBC.

Volgens Nowak zijn de VS verplicht om mensen die gemarteld hebben, te vervolgen.

Dat is afgesproken op een VN-conventie tegen marteling. < … >

Geheime dienst < … >
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Read full article

www.trouw.nl/nieuws/wereld/article273367...en_is_illegaal_.html
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 10 Maanden, 3 Weken geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

ANP, Poetin wil officieel toegang tot staatsgeheimen, de Volkskrant, volkskrant.nl, 23 april 2009, < www.volkskrant.nl/buitenland

/article1186...sgeheimen?source=rss >.

Quote: < … > De huidige wetgeving zwijgt over wie de premier en andere topfunctionarissen toestemming moet geven om staatsgeheimen in te kijken.

< … >

Read full article

www.volkskrant.nl/buitenland/article1186...sgeheimen?source=rss

op NU.nl:

www.nu.nl/algemeen/1953219/poetin-wil-of...-staatsgeheimen.html

--- ---

Steve Connor, Fertility expert: 'I can clone a human being', independent.co.uk, 22 April 2009, < www.independent.co.uk/news/science/ferti...n-being-

1672095.html >.

Quote: < … > Panayiotis Zavos has broken the ultimate taboo of transferring cloned embryos into the human womb, a procedure that is a criminal

offence in Britain and illegal in many other countries. He carried out the work at a secret lab-oratory, probably located in the Middle East where there is

no cloning ban. Dr Zavos, a naturalised American, also has fertility clinics in Kentucky and Cyprus, where he was born. His patients – three married

couples and a single woman – came from Britain, the United States and an unspecified country in the Middle East. < … >

Williams said that he was present at the secret laboratory when the cloning was carried out by Dr Illmensee. "There's never been any question of

concealment, because we'd have known about it," Williams said. < … >

Read full article

www.independent.co.uk/news/science/ferti...n-being-1672095.html

--- ---

NationalGeographic, Video, CIA Mind Control, youtube.com, 6 maart 2008,

www.torrentz.com/b3dc09c9f6fbbfdf7e3196d6c00e76a114816b2e

Documentaire, tvgids.nl, www.tvgids.nl/programma/7952827/History%..._The_secret_history/

--- ---

bellaciao.org/en/article.php3?id_article=6205

freedomfchs.com/ffchsmessages/viewtopic.php?t=563

Hoogachtend.
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Mindcon Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 10 Maanden geleden  

BIOSYMPTOMEN: een stiekeme democratie ?!

Beste @Medemens,
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Lees hier verder:

Lucy Ballinger, Town halls hire citizen snoopers as young as SEVEN to spy on neighbours and report wrongs, Daily Mail,

MailOnline, dailymail.co.uk, 18th May 2009, < www.dailymail.co.uk/news/article-1183796...s-report-wrongs.html >.

Quote: < … > After basic training, volunteers are expected to be the 'eyes and the ears' of the town hall. < … >

Overall, a total of 8,442 volunteers have signed up at 17 councils in England. Other councils are set to follow their example and set

up their own networks of volunteers. < … >

'People are sick and tired of being spied … < … >

Read full article:

www.dailymail.co.uk/news/article-1183796...s-report-wrongs.html

--- ---

NB! QUESTION

groups.yahoo.com/group/MCVictimsEU/message/7081

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 8 Maanden, 4 Weken geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Cheryl Welsh, Outlaw nonconsensual human experiments now, Bulletin of the Atomic Scientists, thebulletin.org, 16 June 2009, <

www.thebulletin.org/web-edition/op-eds/o...uman-experiments-now >.

Quote: < … > Yet today, some officials still have the power to waive regulations requiring informed consent in classified government experiments. < …

>

Currently, the 1991 Federal Policy for the Protection of Human Subjects PDF is the binding regulation on human-subject research for 17 federal

agencies including the military and the intelligence agencies. Although it outlines the guidelines for informed consent, it also states, "Unless otherwise

required by law, department or agency heads may waive the applicability of some or all of the provisions of this policy." In other words, a person

participating in an experiment must be informed and give his consent unless a high-level government official doesn't think it is necessary. Not

surprisingly, this authority doesn't stop with the heads of agencies and departments. < … >

In order to overcome more than 50 years of failed reforms, new approaches to human subject protections for classified experiments need to be

developed, and troubling questions need to be an answered. How could this have happened and happened for so long? < … >

Read full article:

www.thebulletin.org/web-edition/op-eds/o...uman-experiments-now

--- ---

Cheryl Welsh, JD, mindjustice.org, June 2009, < mindjustice.org/legalhuman.htm >

It’s bizarre but true:

Nonconsensual human experiments have been legal for nearly twenty years

How did this happen and how is it that most experts, the media, and the public did not find out until now? < … >

Read full article:

mindjustice.org/legalhuman.htm

mindjustice.org/legalhuman.pdf

NB!

Stap voor stap van ‘commissie-stiekem’ naar ‘een stiekeme democratie’!

Kijk hier verder:

www.volksopstand.net/internet/digitale-s...video-materiaal.html

NB!

Re: Persoonlijke ervaringen

www.volksopstand.net/forum.html?func=vie...catid=28&id=1694

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 7 Maanden, 3 Weken geleden  

BIOSYMPTOMEN: een stiekeme democratie ?!

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Tom Burghardt, Dick Cheney's "Executive Assassination Ring". Was British Weapons Expert Dr. David Kelly a Target ?, Global Research,
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globalresearch.ca, July 17, 2009, < www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14423 >.

Quote: < … > Revelations that the Central Intelligence Agency launched a world-wide assassination program, and then concealed its existence

from the U.S. Congress and the American people for eight years, carries an implication that death squads may have been employed against

political opponents. < … >

According to Post reporter Joby Warrick, Bush's finding "imposed no geographical limitations on the agency's actions" and that the CIA was "not

obliged to notify Congress of each operation envisaged under the directive." This implies that targets could be hit anywhere, including on the

soil of a NATO ally or inside the United States itself. < … >

Read full article

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14423

NB!

Re: Persoonlijke ervaringen

www.volksopstand.net/forum.html?func=vie...catid=28&id=1694

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 7 Maanden geleden  

BIOEFFECTS: stiekeme democratie …

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Cheryl Welsh, New cable TV program on the mind control issue, U.S. secrecy methods for mind control weapons have fooled almost everyone,

mindjustice.org, August 11, 2009, < mindjustice.org/cabletv090811.htm >.

Quote: < … > I was interviewed for the Mind Control program and presented the argument that advanced mind control weapons are already developed.

No one has been able to establish enough evidence to prove either that there are secret advanced government mind control weapons, or that there are

not. Mind control weapons are an important public concern. The experts say it’s a future concern, while I argue, the public should be concerned now.

There is significant new information and a rarely heard argument in support of the existence of developed, advanced, remote mind control weapons, and

that illegal government mind control experiments allegation are true. I was also asked to discuss my claim of illegal government mind control

experimentation. Since the 1950s, thousands have made similar allegations. < … >

The government secrecy surrounding mind control research is a threat to democracy because the successful development of mind control weapons has

or almost certainly will take place in secrecy. < … >

I. < … > The human body is essentially an electrochemical system. Most U.S. bioresearch has focused on a biochemical approach to the human body,

such as drug research. The science of mind control weapons is based on the "electro" research of the electrochemical system of the human body. This

is the study of human electromagnetic signals in the brain and nervous system and the bioeffects of electromagnetic radiation (EMR) on the human

body. It can be shown that for over half a century, the U.S. government has underfunded, suppressed and controlled "electro" research, the scientific

basis for EMR mind control weapons.

The "electro" research is the scientific research that experts describe as the scientific basis for remote, advanced mind control weapons with the

capabilities of mind reading, implanting thoughts, direct communication with the brain, surveillance and tracking a human, etc. < … >

Conclusion

The experts were wrong about major facts of U.S. secrecy methods and mind control weapons. It will be up to the public to recognize the U.S. secrecy

methods and deceptive scientific tactics that has resulted in the record breaking mind control weapons secrecy. < … >

The government should declassify the "fact of" mind control weapons. Like the atomic bomb, the technical secrets can remain secret while the existence

of the atomic bomb can be publicly known. The outline of a silent, remote, advanced, EMR mind control weapon and weapons system is becoming

apparent. < … >

Read full article

mindjustice.org/cabletv090811.htm

--- ---

That's Impossible, Episode: Mind Control, history.com, < www.history.com/shows.do?action=detail&episodeId=472844 >.

Quote: Miracle technology could allow people to transmit their brainwaves and speak to each other mind-to-mind. Scientists are working to create

computers that read thoughts to find terrorists, and machines to scan our minds like thumbprints--causing some to wonder if "thought theft" could become

the crime of the future.

Watch this video

www.history.com/shows.do?action=detail&episodeId=472844

www.watchseries-online.com/2009/08/thats...x6-mind-control.html

www.zshare.net/video/63996849d2f008ad/

--- ---

Cheryl Welsh, In Contravention of Conventional Wisdom. CIA “no touch” torture makes sense out of mind control allegations, mindjustice.org, January

2008, < mindjustice.org/wisdom.htm >.

Quote: < … > XVI. Comparing “no touch” torture techniques of sensory disorientation and self inflicted pain to mind control allegations

< … >
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The intended effect of sensory disorientation for torture would be similar for mind control; to create an environment of radical uncertainty to enhance the

break down of the person’s will and personality. < … >

XVII. Conclusions: what everyone can agree on

Hard questions need to be asked of the experts. Who now controls the neuroscience weapons research and how advanced is it? As a result of U.S.

secrecy, an educated guess is all that is possible. The public deployment of advanced remote neuroscience weapons will be a world changing event,

affecting the lives of this generation and the next.

< … >

Read full article

mindjustice.org/wisdom.htm

--- ---

Peter Giesen, Een KGB-moord in Rotterdam, de Volkskrant, vkblog.nl, 24 november 2006, < www.vkblog.nl/bericht/89563/Een_KGB-

moord_in_Rotterdam >.

Quote: < … >

En zelfs nu kunnen we er nooit helemaal zeker van zijn. Geheime agenten staan nu eenmaal niet bekend om hun betrouwbaarheid. < … >

Read full article

www.vkblog.nl/bericht/89563/Een_KGB-moord_in_Rotterdam

Hoogachtend.
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De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.
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Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze

gebruiker te zien

Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 6 Maanden, 3 Weken geleden  

BIOEFFECTS: een stiekeme democratie !

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

ANP, CIA huurde bedrijf in om strijders te doden, Nu.nl, 20 augustus 2009, < www.nu.nl/algemeen/2064610/cia-huurde-be...ijders-te-doden.html

>.

Quote: < … > Incidenten

Blackwater veranderde zijn naam onlangs in Xe Services na een reeks incidenten in Irak, waarbij medewerkers van de onderneming buitensporig

geweld zouden hebben gebruikt. Zo schoten medewerkers van het bedrijf in september 2007 zonder serieuze aanleiding zeventien Iraakse

burgers dood. < … >

Read full article

www.nu.nl/algemeen/2064610/cia-huurde-be...ijders-te-doden.html

--- ---

NUjij.nl, reactie

www.nujij.nl/cia-huurde-bedrijf-in-om-st...-doden.6429569.lynkx

Quote: < … >

38 … door Luisje

Blackwater was ingehuurd voor de veiligheid?

Huurmoordenaars zijn het dus!

Die in de loop ook even wat kinderen vermoorden.

..vergeet niet dat Nederland politieke verantwoordelijkheid heeft voor deze oorlog en dus voor het tuig dat die oorlog uitvecht.

Grote schande! < … >

--- ---

ANP/DPA, 'Ook CIA-gevangenis in Litouwen', de Volkskrant, volkskrant.nl, 21 augustus 2009, < www.volkskrant.nl/buitenland

/article1280..._Litouwen?source=rss >.

Quote: < … > Indien de bronnen van ABC gelijk hebben, zou Litouwen het derde Europese land zijn waarvan bekend is geworden dat het

heimelijk meewerkte met de praktijken van de CIA. Die liet in het kader van de strijd tegen het terrorisme mensen ontvoeren, opsluiten,

ondervragen en naar verluidt martelen. Het was wat Europa betreft al bekend dat de CIA in Polen en Roemenië over geheime gevangenissen

beschikte. < … >

Read full article

www.volkskrant.nl/buitenland/article1280..._Litouwen?source=rss

Hoogachtend.

NB!

bellaciao.org/en/article.php3?id_article=6205
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Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Arie Jan Stapel, 'FBI heeft immense database over burgers', tweakers.net, 25 september 2009, < tweakers.net/nieuws/62703/fbi-heeft-

imme...009-09-25&u=1500 >.

Quote: < … > De FBI blijkt over een snel groeiende database van anderhalf miljard items over Amerikaanse staatsburgers en

buitenlanders te beschikken. Organisaties voor burgerrechten beschouwen dit als een ontoelaatbare inbreuk op de privacy. < … >

Ook het feit dat de regering dit plan in het geheim doorzet, zonder voldoende democratisch toezicht, kan op weinig waardering rekenen.

De FBI weigerde commentaar, maar uit de vrijgegeven documenten blijkt dat de organisatie zeer enthousiast is over de database en deze

drastisch wil uitbreiden. < … >

Read full article

tweakers.net/nieuws/62703/fbi-heeft-imme...009-09-25&u=1500

--- ---

ANP, AIVD geeft te makkelijk persoonsgegevens weg, Dag.nl, 30 sep 2009, < www.dag.nl/binnenland/aivd-geeft-

makkeli...soonsgegevens-317043 >.

Quote: < … > De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wisselt te makkelijk persoonsgegevens uit met buitenlandse

inlichtingendiensten. Daardoor verstrekt de AIVD soms onrechtmatig gegevens aan collega’s in het buitenland.

Dat concludeert de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten in een rapport dat woensdag is aangeboden aan het

parlement. Daarin staat ook dat de AIVD per afzonderlijke inlichtingendienst uit het buitenland onvoldoende controleert en motiveert of

deze in aanmerking komt voor samenwerking. < … >

www.dag.nl/wp-content/uploads/2009/09/ai...persoonsgegevens.jpg

Read full article

www.dag.nl/binnenland/aivd-geeft-makkeli...soonsgegevens-317043

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 5 Maanden geleden  

NB!

Stap voor stap naar ‘een stiekeme democratie’!

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Arne Hankel, 'Italianen betaalden Taliban voor rust rond Kabul', Elsevier, elsevier.nl, 15 oktober 2009, < www.elsevier.nl/web/Nieuws

/Buitenland/24...-rust-rond-Kabul.htm >.

Quote: < … > De Italiaanse geheime dienst betaalde de Taliban rond de Afghaanse hoofdstad Kabul om af te zien van geweld tegen

Italiaanse soldaten. Doordat het gebied daardoor rustig leek schatten de Franse opvolgers van de Italianen de risico’s daar verkeerd in.

Daardoor kwamen tien Franse militairen vorig jaar om het leven. < … >

Read full article:

www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/24...-rust-rond-Kabul.htm

--- ---

Premier moet documenten '100 dagen-dialoog' openbaren, NRC Handelsblad, nrc.nl, 14 oktober 2009, < www.nrc.nl/binnenland

/article2386422.ece...documenten_openbaren >.

Quote: < … > Inbreng burgers

De oppositie in de Tweede Kamer vroeg het kabinet om de inbreng van de burgers die zij had ontvangen. Want alleen dan zou geoordeeld

kunnen worden in hoeverre het kabinet rekening had gehouden met de opmerkingen die tijdens de 100 dagen waren gemaakt. Premier

Balkenende wilde echter zo ver niet gaan. < … >

Read full article:

www.nrc.nl/binnenland/article2386422.ece...documenten_openbaren

--- ---

NB! Reactie, Nujij.nl:

www.nujij.nl/italianen-betaalden-taliban...-kabul.6889488.lynkx

Trefwoorden bij dit artikel:

stiekeme democratie, geheime diensten, politici, Psychotronic Weapons, Mind Control, Psychological Control, Glazen DNA, Satellite

Surveillance, Echelon, enz. ....

Hoogachtend.
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gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien

Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 4 Maanden, 1 Week geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Novum, CIA-medewerkers veroordeeld, nu.nl, 4 november 2009, < www.nu.nl/buitenland/2116416/cia-medewerkers-

veroordeeld.html >.

Quote: < … > Het is de eerste veroordeling ter wereld van mensen die betrokken zijn bij het speciale ontvoeringsprogramma van de

CIA. < … >

Daar zat hij bijna vier jaar gevangen en werd naar eigen zeggen mishandeld en verkracht. Ook zouden hem elektrische schokken

zijn toegediend. < … >

Read full article:

www.nu.nl/buitenland/2116416/cia-medewerkers-veroordeeld.html

--- ---

Agenten CIA in Italië bestraft voor ontvoering, HET PAROOL, parool.nl, 05-11-09, < www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND

/a...oor-ontvoering.dhtml >.

Quote: < … > Behalve de Amerikanen, die door de Italiaanse justitie allen werden geïdentificeerd als agenten van de CIA, werden

ook twee leden van de Italiaanse geheime dienst wegens medeplichtigheid veroordeeld tot straffen van drie jaar. < … >

Read full article:

www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/a...oor-ontvoering.dhtml

Hoogachtend.
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De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2598

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 3 Maanden, 4 Weken geleden  

BIOEFFECTS: Welcome to the Secret Services Globalization!

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Gregory Fegel, The Illusion of Democracy in the Modern World, Pravda.Ru, english.pravda.ru, 11.11.2009, < english.pravda.ru/opinion

/columnists/11-...9/110420-democracy-0 >.

Quote: < … > The mainstream media in the USA, the UK, Israel, and their allied nations is thoroughly infiltrated and controlled by the allied

Western intelligence agencies, led by the CIA and Mossad. The CIA-controlled mainstream media functions as the propaganda arm of the

ruling elite. < … > … < … >

Read full article:

english.pravda.ru/opinion/columnists/11-...9/110420-democracy-0

--- ---

P.uncia, De illusie van democratie in de moderne wereld, zaplog.nl, 14 nov 2009, < zaplog.nl/zaplog/article

/de_illusie_van_...n_de_moderne_wereld/ >.

Quote: < … > … < … > De MSM in de VS, Groot-Brittannië, Israël en hun geallieerde landen wordt grondig geïnfiltreerd en gecontroleerd

door de geallieerde westerse inlichtingendiensten, geleid door de CIA en de Mossad. De door de CIA gecontroleerde MSM functioneert als

het propagandakanaal van de heersende elite. < … > … < … >

Read full article:

zaplog.nl/zaplog/article/de_illusie_van_...n_de_moderne_wereld/

Reacties, NUjij,

www.nujij.nl/de-illusie-van-democratie-i...wereld.7140659.lynkx

Hoogachtend.

NB!: ‘commissie-stiekem’
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BIOEFFECTS: Welcome to the Secret Services Globalization!

Beste @Medemens,

Lees hier verder:
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ANP, Sjieke Litouwse manege diende als CIA-gevangenis, de Volkskrant, volkskrant.nl, 19 november 2009, < www.volkskrant.nl/buitenland

/article1318...ed%3A+laatstenieuws+(Volkskrant+Laatste+Nieuws) >.

Quote: < … > … toestemming hebben gegeven voor een CIA-gevangenis uit dankbaarheid dat de VS zich hard maakten voor het Litouwse

lidmaatschap van de NAVO. < … >

Het detentie- en ondervragingsoord gold als een van de beruchtste CIA-gevangenissen, waar marteling geen uitzondering was. < … >

Eerder werd al bekend dat er geheime gevangenissen in Polen, Roemenië, Thailand, Marokko en Afghanistan waren. < … >

Read full article:

www.volkskrant.nl/buitenland/article1318...ed%3A+laatstenieuws+(Volkskrant+Laatste+Nieuws)

www.volkskrant.nl/buitenland/article1318...ngenis?service=Print

Reactie, NUjij,

www.nujij.nl/litouwse-manege-diende-als-...ngenis.7169966.lynkx

--- ----

Stichting Stopeg,

Quote: < … > Met electronische wapens en via groepstalking worden mensenrechten op gruwelijke manieren geschonden door nationale

geheime diensten. < … >

Electronische wapens,

Quote: < … > Met electronische wapens is het mogelijk te martelen en te moorden zonder bewijs. < … >

www.stopeg.nl/

--- ----

Verein gegen den Missbrauch psychophysischer Waffen e.V,

Quote: < ... > Wie ist es möglich, dass in unserem demokratischen Rechtsstaat schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Psychiatrisierung,

Kriminalisierung , Folter und Mord unter Mitwissen aller zuständigen und einflussreichen Organe über viele Jahre geduldet und verschwiegen

werden können?! < ... >

Read full article:

psychophysischer-terror.de.tl/Home.htm

Video, Staatliche Menschenversuche, Folter und Mord in der BRD, youtube.com , 4 augustus 2009,

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2602

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze gebruiker

te zien

Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 3 Maanden, 2 Weken geleden  

Stap voor stap naar een ‘stiekeme democratie’ ?!

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Ruud Pet's Blog, commissie Stiekem, Groenlinksalmere, September 16, 2009, blogger.xs4all.nl, < blogger.xs4all.nl/ftpgr123/archive/2009/09

/16/519629.aspx >.

Quote: < … > Volgens mij een thema dat juist in openbaarheid besproken zou moeten worden. Het gaat namelijk ergens over...verdubbeling

van de stad, voorzieningen, infrastructuur, bestaande stad. En als het ergens over gaat hoort een gemeenteraad daar in openbaarheid over

te spreken. Juist hier is een geheime agenda niet wenselijk. < … >
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Read full article:

blogger.xs4all.nl/ftpgr123/archive/2009/09/16/519629.aspx

--- ---

VIDEO, CIA Secret Experiments, National Geographic Channel, channel.nationalgeographic.com, Dec 21 9P,

Watch this video:

channel.nationalgeographic.com/episode/c...#tab-Videos/05121_00

Read more: channel.nationalgeographic.com/episode/c...121_00#ixzz0YEjkYpOj

Hoogachtend.
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Re:'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' 2 Maanden, 1 Week geleden  

Trefwoorden: veiligheidsagenten, passagiers, röntgenstraling, röntgen-bodyscanners, X-RAY SCANNING, X-Ray Body Scanning, Wetboek van

Strafrecht, „andere sensoren”, „heimelijk”, DNA-schade, privacybezwaren, enz.

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Melissa Cheung, New Airport X-Ray Too Revealing?, CBSNews.com, July 17, 2003, < www.cbsnews.com/stories/2003/07/17/eveningnews

/main563797.shtml >.

Quote: < … > But that fantasy has now become a bare bones fact. < … >

Read full article:

www.cbsnews.com/stories/2003/07/17/eveningnews/main563797.shtml

PART 1

Veiligheidsagenten stoppen explosieven in tas, nos.nl, 6 januari 2010, < nos.nl/video/127338-veiligheidsagenten-s...losieven-in-tas.html >.

Quote: < … > In Slowakije is een elektriciën, zonder het zelf te weten, met explosieven op het vliegtuig gestapt. Die hadden veiligheidsagenten er als

test ingestopt. < … >

Read full article:

nos.nl/video/127338-veiligheidsagenten-s...losieven-in-tas.html

--- ---

Video:

Man vliegt met explosieven in tas, RTL Nieuws, rtl.nl, RTL 4, 06.01.2010, 19.30, 15:30 – 15:53, <

www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/...RTL_Nieuws_s9_a6.xml >

--- ---

Slowaken blunderen met explosieven, NOS Journaal 20:00 uur, nos.nl, 6 januari 2010, 18:57 – 19:50,

< nos.nl/uitzending/6522-20100106-200000-n...urnaal-2000-uur.html >.

--- ---

Slowaken blunderen met explosieven, nos.nl, 6 jan 2010,

< nos.nl/artikel/127325-slowaken-blunderen-met-explosieven.html >.

Quote: < … > Agenten stopten afgelopen zaterdag kleine hoeveelheden explosieven in koffers en tassen van passagiers. < … >

Read full article:

nos.nl/artikel/127325-slowaken-blunderen-met-explosieven.html

=== ===

PART 2

Schiphol koopt er zestig scanners bij, 4 jan 2010, < nos.nl/artikel/126859-schiphol-koopt-er-...ig-scanners-bij.html >.

Quote: < … > De scanners kosten 150.000 euro per stuk. Als de overheid niet bijdraagt in

de kosten zullen die voor rekening van de passagiers komen,

zegt topman Nijhuis van Schiphol. < … >

Read full article:

nos.nl/artikel/126859-schiphol-koopt-er-...ig-scanners-bij.html

--- ---

Röntgen-bodyscanner SOTER RS,
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VIDEO:

Fabrikant bodyscanners heeft goede hoop, nos.nl, 6 januari 2010, < nos.nl/video/127313-fabrikant-bodyscanne...eeft-goede-hoop.html >.

Quote: < … > Om de scherpste veiligheidscontroles op vliegvelden te kunnen doen, zijn röntgen-bodyscanners nodig. Eén van de weinige fabrikanten

van die scanners zit in Nederland, en die verwacht het komend jaar veel scanners te verkopen. < … >

Read full article:

nos.nl/video/127313-fabrikant-bodyscanne...eeft-goede-hoop.html

--- ---

NOS Journaal 20:00 uur, nos.nl, 6 januari 2010, 16:54 – 18:38,

< nos.nl/uitzending/6522-20100106-200000-n...urnaal-2000-uur.html >.

--- ---

SOTER RS TECHNOLOGY, Corporate Risk Solutions, 2006-2009, < www.risksolutions.com.au/html/index-2.html >.

Quote: < … > The SOTER RS Body Scanner is manufactured in the Netherlands by OD Security.

The SOTER RS works by irradiating subjects with a 1.5 mm wide flat scanning X-Ray beam and its registration by a highly sensitive multi-element

X-Ray detector. < … >

Read full article:

www.risksolutions.com.au/html/index-2.html

=== ===

PART 3

Kritiek op invoeren bodyscan Schiphol, nos.nl, 30 dec 2009, < nos.nl/artikel/125955-kritiek-op-invoere...dyscan-schiphol.html >.

Quote: < … > Er is kritiek op het invoeren van de bodyscan op Schiphol.

De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom schrijft in een brief

aan minister Hirsch Ballin dat de 'naaktscanners' de privacy van reizigers schenden. < … >

Read full article:

nos.nl/artikel/125955-kritiek-op-invoere...dyscan-schiphol.html

--- ---

Janine Budding, Welke gezondheidsrisico’s zitten er aan de bodyscan met een millimeter wave scanner?, medicalfacts.nl, December 30, 2009, <

www.medicalfacts.nl/2009/12/30/welke-gez...imeter-wave-scanner/ >.

Quote: < … > Juist omdat de scan dwars door kleren kijkt en op het scherm een beeld verschijnt van een haast naakt iemand, ontstond in 2006 bij de

invoering van het apparaat veel ophef. Het Europees Parlement ging eerder vanwege de privacyschending en gezondheidsrisico’s niet akkoord met de

invoering van de bodyscan. < … >

Met een ander soort scan, de backscatter X-ray, kunnen nog gedetailleerdere plaatjes gemaakt worden, maar dat apparaat wordt op Schiphol niet

gebruikt. Planken: “De X-ray-scanner gebruikt röntgenstraling en die straling zou in principe tot DNA-schade kunnen leiden. < … >

Read full article:

www.medicalfacts.nl/2009/12/30/welke-gez...imeter-wave-scanner/

=== ===

PART 4

Wat is straling?, Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, nvs-straling.nl, < www.nvs-straling.nl/wat-is-straling >.

www.nvs-straling.nl/data/multimediamaint...00/06/p1bwgqk57m.jpg

Quote: < … > SOORTEN STRALING

< … > Ioniserende straling: Elektronen (negatief geladen) en nucleonen (positief geladen) welke gevormd worden en vrijkomen bij ionisatie, kunnen

schade berokkenen aan levend weefsel. De term radioactiviteit verwijst gewoonlijk naar het vrijkomen van ioniserende straling. Ook hoog-energetische

elektromagnetische straling is ioniserend (röntgenstraling, gammastraling). < … >

< … > RISICO'S

Het is bekend dat ioniserende straling schadelijk kan zijn voor het lichaam. De aard en ernst van de schade en de kans op optreden van de schade

hangt sterk af van de hoogte van de blootstelling. Bij zeer hoge dosis ioniserende straling worden lichaamscellen gedood en treedt directe

gezondheidsschade op. Van zowel hoge als van relatief lage dosis is bekend dat er een verhoogde kans op kanker wordt veroorzaakt. Zelfs in geval

van zeer lage blootstelling aan ioniserende straling, zoals de meeste mensen in hun leven ondervinden, kan een nadelig effect op de gezondheid niet

worden uitgesloten.

Doordat deze straling andere atomen kan ioniseren, kunnen er DNA-moleculen worden beschadigd. En daardoor kunnen lichaamscellen veranderen.

De beschadiging van het DNA in een enkele cel is meestal onschuldig, leidt eventueel tot de dood van de cel, maar het is mogelijk dat een cel zich

ongebreideld gaat delen: kanker. De kans op dit effect neemt toe met de blootstelling. < … >

Read full article:

www.nvs-straling.nl/wat-is-straling

--- ---

Röntgenstraling risico bij CT-scan gebruik, ACR en AAPM, nov 2007, Nieuws 2007,
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Medische Technologie, Nieuws 2007, < www.medischetechnologie.nl/nieuws/nieuws2007.html >.

Quote: < … > Röntgenstralen van medisch onderzoek veroorzaken kanker. Enkele getallen; In Nederland krijgen elk jaar 208 mensen kanker door

rontgenstralen van medisch onderzoek(Bron; The Lancet 2004 jan). Uit een studie in het medisch tijdschrift Radiology (2005 sep) blijkt dat van elke

1200 mannen die een CT-scan van hun hele lichaam laten maken, er 1 overlijdt aan kanker tengevolge van de stralingsdosis. In het tijdschrift The New

England Journal of Medicine is weer een artikel verschenen over het risico, om kanker te krijgen door Rontgenstraling bij CT. De The American College

of Radiology (ACR) en The American Association of Physicists in Medicine (AAPM) hebben een reactie gegeven op dit artikel. < … >

Read full article:

www.medischetechnologie.nl/nieuws/nieuws2007.html

=== ===

NB!

Wetboek van Strafrecht, Artikel 161quater, wetboek.net, < wetboek.net/Sr/161quater.html >

Quote: < … > Hij die opzettelijk mensen, dieren, planten of goederen aan ioniserende stralen blootstelt, dan wel mensen, dieren, planten, goederen,

bodem, water of lucht met radioactieve stoffen besmet, wordt gestraft:

1*. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of

levensgevaar voor een ander te duchten is;

2*. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor

een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft. < … >

Read full article:

wetboek.net/Sr/161quater.html

--- ---

Wetboek van Strafrecht, Artikel 161quinquies, wetboek.net, < wetboek.net/Sr/161quinquies.html >.

Quote: < … > Hij aan wiens schuld te wijten is dat mensen, dieren, planten of goederen aan ioniserende stralen worden blootgesteld, dan wel mensen,

dieren, planten, goederen, bodem, water of lucht met radioactieve stoffen worden besmet, wordt gestraft:

1*. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of

levensgevaar voor een ander te duchten is;

2*. met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en

het feit iemands dood ten gevolge heeft.

< … >

Read full article:

wetboek.net/Sr/161quinquies.html

PS!

Wilmer Heck, Politie: mobiele scanners bouwen, NRC Handelsblad, nrc.nl, 7 januari 2010, < www.nrc.nl/binnenland

/article2453129.ece...ndelsbladVoorpagina+(NRC+Handelsblad+|+Voorpagina) >.

Quote: < … > Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Rotterdamse korps en de VtsPN, een landelijke ondersteuningsdienst voor de politie,

een half miljoen euro subsidie gegeven om een prototype van zo’n scanner te bouwen. Dat moet er binnen drie jaar zijn. Volgens een voorstel waarmee

bedrijven en onderzoeksinstellingen worden benaderd, moeten alle korpsen worden uitgerust met de mobiele wapendetector, die volgens het document

ook „heimelijk” ingezet moet kunnen worden. < … >

Ook worden toepassingen in combinatie met cameratoezicht en „andere sensoren” voorgesteld.

< … > Invoering op straat is omstreden wegens privacybezwaren. < … >

Read full article:

www.nrc.nl/binnenland/article2453129.ece...ndelsbladVoorpagina+(NRC+Handelsblad+|+Voorpagina)

Hoogachtend.
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Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Bart Olmer, AIVD misleid door geloosde Irak-spion, De Telegraaf, telegraaf.nl, 14 jan 2010, < www.telegraaf.nl/binnenland

/article5783921.ece?cid=rss >.

Quote: < … > De Nederlandse geheime dienst AIVD heeft actief bijgedragen aan de valse beeldvorming over de militaire capaciteiten van

Irak, voorafgaand aan de inval in maart 2003.

< … >

Read More:

www.telegraaf.nl/binnenland/article5783921.ece?cid=rss

--- ---

'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten' ... http://74.125.77.132/search?q=cache:jUhIt3p4gA0J:www.volksopstand...

13 van 14 01.04.2010 23:35



ONDERWERP: 'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten'

Forum Tools

::Maak een nieuw onderwerp::

PDF

Toon laatste berichten

Regels

J. Grotenhuis, 'AIVD werkte met slechte bron', SPITS, spitsnieuws.nl, 14-01-10, < www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland

/2...et_slechte_bron.html >.

Quote: < … > De Nederlandse geheime dienst AIVD heeft actief bijgedragen aan de valse beeldvorming over de militaire capaciteiten van

Irak, voorafgaand aan de inval in maart 2003.

< … >

Read More:

www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2...et_slechte_bron.html

--- ---

Balkenende: met kennis van nu toen anders gedaan, de Volkskrant, 14 januari '10, < www.volkskrant.nl/binnenland

/article1337...ed%3A+laatstenieuws+(Volkskrant+Laatste+Nieuws) >.

Quote: < … > ‘Als je met de inzichten van nu terug zou kijken, denk ik dat je het anders zou hebben gedaan’, zei Balkenende in antwoord

op een vraag van GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema.

< … >

Read More:

www.volkskrant.nl/binnenland/article1337...ed%3A+laatstenieuws+(Volkskrant+Laatste+Nieuws)

www.volkskrant.nl/binnenland/article1337...gedaan?service=Print

NB!

Mindcon, STOP THE INFOWAR AGAINST CIVILIANS!, WordPress.com, 01.01.2010, < mindcon.wordpress.com/ >.

Quote: < … > MEMORIAL OF WWW < … >

Read full article:

mindcon.wordpress.com/category/censorship/

Hoogachtend.
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