
rapportage over internationale ontwikkelingen
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A86/44 8 december 1986

VOORBEELD VAN EEN SOVJETGERUCHTENCAMPAGNE!
"VS VERANTWOORDELIJK VOOR AIDS"

Ongeveer een jaar geleden is de Sovjetpropaganda voor eigen doeleinden gaan
inspelen op de publieke emoties rond de ziekte AIDS. Er lijkt een goed
klankbord voor te zijn omdat de ziekte bezig is angstwekkende afmetingen aan
te nemen.

Over de afgelopen vijf jaar bedraagt het geschatte aantal patiënten ongeveer
100.000, waarvan 4500 in Europa (200 in Nederland), 30.000 in de Verenigde
Staten en in de Centraal Afrikaanse landen ruim 60.000, terwijl ongeveer
10 miljoen mensen 'dragers' van het virus zouden zijn. Omdat de vuistregel is
dat er elke tien maanden een verdubbeling van het aantal besmettingsgevallen
zal optreden voorspelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onlangs dat in
1990 waarschijnlijk 100 miljoen mensen het virus bij zich zullen dragen.
Volgens de huidige schattingen zal het percentage van hen dat ook
daadwerkelijk AIDS krijgt in de buurt van de 40 liggen en niet zoals lange
tijd werd aangenomen rond de 10. Van de mensen die de ziekte AIDS krijgen
sterft ongeveer 40 % in het eerste jaar, de rest binnen vijf a zes jaar. De
WHO gaat er van uit dat alleen al in Afrika totnutoe tenminste 50.000 mensen
aan de ziekte zijn overleden. AIDS is zich in snel tempo wereldwijd aan het
ontwikkelen tot volksvijand nummer 1.*

Blijkbaar uit vrees dat de aandacht van het publiek hierdoor in toenemende
mate zal worden afgeleid van andere mondiale problemen waaruit voor de Sovjets
politieke munt valt te slaan, heeft de Sovjetpropaganda gezocht naar
mogelijkheden om het thema AIDS ook politiek te kunnen gebruiken.

*Gegevens ontleend aan artikelen in NRC Handelsblad dd 5 december 1986

- l -



VOORBEELD VAN EEN SOVJETGERUCHTENCAMPAGNEt
"VS VERANTWOORDELIJK VOOR AIDS"

Aanleiding
In de Sovjetunie heeft men zich waarschijnlijk in een vroeg stadium
gerealiseerd dat de epidemische ontwikkeling van AIDS mogelijk negatieve
gevolgen kan hebben voor de belangstelling voor de gebruikelijke motieven in
de Sovjetbeïnvloeding. De kans is immers groot dat de door de Sovjetmedia
gevoede angst voor "het (Amerikaanse) bacil van de bewapening"* zal verbleken
bij het concrete en acute levensgevaar dat het AIDS-virus vormt voor grote
delen van de wereldbevolking. Dat zou op den duur ten koste kunnen gaan van de
zorgvuldig opgebouwde permanente publieke en politieke druk op de Verenigde
Staten om op bijvoorbeeld militair terrein tegemoet te komen aan de eisen van
de Sovjetunie.

Hierop anticiperend heeft het Kremlin ongeveer een jaar geleden door Radio
Moskou een geruchtencampagne laten starten die inmiddels over de gehele wereld
is uitgewaaierd en op 6 december ook Nederland bereikte.** De kern van het
gerucht is dat het AIDS virus in geheime Amerikaanse militaire laboratoria
"door de vijanden van de mensheid" is ontwikkeld ten behoeve van biologische
oorlogsvoering.

Modus pperandi
Omdat het illustreert op wat voor een cynische wijze men in de Sovjetunie
tracht uit zelfs een mondiaal medisch probleem politieke munt te slaan wordt
in de bijlage bij deze FOCUS de letterlijke tekst van een aantal berichten uit
deze campagne in chronologische volgorde weergeven.

Uit het verleden zijn gevallen bekend waarin het KGB persberichten via
bevriende buitenlandse journalisten in uitheemse kranten liet plaatsen waarna
Tass of Radio Moskou zich konden beroepen op die kranten bij het verder
verspreiden van een gerucht. Zo kan er een web ontstaan van ondoorzichtige
verwijzingen naar bijvoorbeeld niet nader genoemde maar desondanks toch
"beroemde" wetenschappers, naar "onlangs verschenen rapporten" en naar met
name genoemde maar tot dan toe onbekende "prominenten". Op den duur wordt het
volstrekt onmogelijk de oorsprong van het gerucht nog te traceren.

Ook de huidige Sovjetcampagne draagt alle kenmerken van wat in het jargon
'desinformatie' genoemd wordt: een opzettelijke vermenging van deels juiste en
verifieerbare, deels valse, incomplete en misleidende informatie met het doel
de ontvanger te laten geloven in de betrouwbaarheid van het bericht en bij hem
of haar een bepaalde anti-Amerikaanse stemming te kweken of aan te wakkeren.
Vele elementen daarvan zijn terug te vinden in de nu op gang gebrachte
berichtenstroom, zoals allerlei shockerende opmerkingen ("Amerikaanse
wetenschappers zijn hedendaagse tweelingbroers van MENGELE, het ontbreekt ze
alleen aan handige concentratiekampen"), het aanwakkeren van een angst-
psychose, en het uitbuiten van bestaand wantrouwen zoals in dit geval tussen
de buurlanden India en Pakistan. De hierdoor opgewekte emoties zouden zich
bijvoorbeeld kunnen ontladen in demonstraties tegen Amerikaanse (militaire)
aanwezigheid in land of regio.

*Beeldspraak van Moritz MEBEL, de voorzitter van de Oostduitse afdeling van
het IPPNW, tijdens het Wereldvredescongres in Kopenhagen.
**Volkskrant dd 6.12.86
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Kenmerkend is ook dat de campagne met name gericht is op de Derde Wereld
waarvan de bevolking traditioneel ontvankelijker lijkt te zijn voor
falsificaties dan die in de westerse wereld. Het duurde bijna een jaar voordat
het gerucht in Nederland in de pers verscheen, en dan nog min of meer
toevallig en beschreven als een onwaarschijnlijke zaak. Door defectors van
Oosteuropese inlichtingendiensten is echter herhaaldelijk benadrukt dat het
succes van een desinformatiecampagne vooral wordt gemeten aan het aantal keren
dat een bericht opduikt in de media: alleen de herhaling is belangrijk als het
er om gaat of een gerucht een eigen leven gaat leiden.

Opmerkelijk is tenslotte de draai die in het kader van de geruchten over het
ontstaan van AIDS gegeven wordt aan het gebruik van chemische en biologische
wapens in het grensgebied van Pakistanen Afghanistan. Tegenover de afdoende
bewijzen van gebruik van strijdgassen door de Sovjetlegermacht worden heel
nieuwe "bewijzen" geplaatst.

Cartoon in het CPSO-dagblad PRAVDA
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BIJLAGE bij FOCUS A86/44

VOORBEELD VAN EEN SOVJETGERUCHTENCAMPGNE;
"VS VERANTWOORDELIJK VOOR AIDS18

Chronologisch overzicht van de geruchtenverspreiding*
Voorzover dzz kan worden vastgesteld begon de geruchtencampagne over
Amerikaanse betrokkenheid bij het ontstaan en de verspreiding van AIDS op
tweede Kerstdag 1985.
Op 26 december 1985 zond Radio Moskou Wereldomroep in het Engelstalige
programma 'News and Views' het volgende bericht uit:

Begin citaat;
Artsen in verschillende landen doen hun uiterste best een nieuwe
ongeneeslijke ziekte te bestrijden, AIDS. Niet minder geheimzinnig is de
bron van AIDS, dat, zoals de specialisten voorspellen, wel eens de meest
dodelijke ziekte zou kunnen worden in een aantal landen. Hier het
commentaar van onze waarnemer Viktor IVANOV.

Als de bron van een ziekte bekend is is het makkelijker een remedie te
vinden. Op zoek naar de bron heeft Dr John SEALE uit Engeland geconcludeerd
dat het AIDS virus kunstmatig is ontstaan en dat het uitbreken ervan
waarschijnlijk te wijten is aan een menselijke vergissing. Deze conclusie
steunt de gedachte dat de AIDS epidemie veroorzaakt is door experimenten
met menselijke proefpersonen zoals die in de Verenigde Staten zijn
uitgevoerd als onderdeel van het ontwikkelingsprogramma voor nieuwe
biologische wapens.
Dr SEALE stelt in zijn rapport dat het wat betreft genetische manipulatie
geen enkel probleem is het AIDS virus kunstmatig samen te stellen,
aangezien men slechts een gen hoeft toe te voegen aan een virus dat een
soortgelijke ziekte veroorzaakt bij schapen. Er is voldoende bewijs om aan
te nemen dat een dergelijke manipulatie uitgevoerd is in een geheim
Amerikaans laboratorium.

Het Amerikaanse legertijdschrift 'Research, Development and Acquisition'
heeft herhaaldelijk geschreven dat in het Amerikaanse Centrum for
Biologische Oorlogsvoering in Fort Detrick proeven werden genomen die er op
gericht waren de menselijke immuniteit te veranderen. De directeur van een
'bio-engineering' laboratorium daar, kolonel John ALBERTON, is een expert
in microbiologie en genetische manipulatie. Er zijn vele voorbeelden van
massa-experimenten met menselijke wezens in de Verenigde Staten om nieuwe
virussen te vinden die besmettelijke ziektes kunnen veroorzaken. Volgens
geheime Pentagon documenten uit de jaren '50 en '60 zijn nieuwe biologische
wapens illegaal getest in een aantal dichtbevolkte gebieden in de Verenigde
Staten en Canada. Micro-organismen van gevaarlijke virusziekten werden over
deze gebieden verspreid. Het behulp van spuitbussen, ingebouwd in speciale
koffers, werden pathogene bacteriën verspreid op de vliegvelden van
Washington, Chicago, San Fransisco en andere steden. Als gevolg hiervan
ontstonden merkwaardige epidemlen die slachtoffers maakten.

De specialisten van het Pentagon en de CIA testten virussen, drugs en
psychochemische stoffen op mensen en gebruikten ziekenhuispatienten,
gevangenen en verslaafden als proefpersonen. De patiënten van het Allan

*Waar in de geciteerde artikelen passages voorkomen die vrijwel letterlijk ook
in eerdere berichten werden opgenomen wordt volstaan met (...)
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Memorial Institute in Canada die het overleefden, bleven lijden aan
ongeneeslijke ziekten. De experimenten werden uitgevoerd door psychiater
Ewen CAMERON, een Amerikaanse tweelingbroer van de Nazi doodsengel Joseph
MENGELE.

In zijn analyse van de onderzoeken naar de oorsprong van AIDS stelt Dr
SEALE dat het virus van de ziekte zou kunnen stammen uit een militair
laboratorium. Als dat het geval is is het duidelijk waarom het is
uitgebroken en op zo'n grote schaal verspreid is, met name in de Verenigde
Staten. Ongetwijfeld zullen nieuwe feiten licht werpen op de Amerikaanse
voorbereidingen voor bacteriologische oorlogsvoering."
Einde citaat.

Op 8 juni 1986 maakte Tass melding van een artikel in Sovetskaya Rossiya waarin,
volgens Tass, werd gesteld dat "een paar Franse en Britse virulogen ... een
deugdelijke bevestiging" hadden gegeven van "de mogelijke betrokkenheid van de
CIA bij de verspreiding van AIDS".

Op 17 juli vervolgens tekende de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, HARTMAN,
protest aan tegen berichten in de Russische pers als zou de ziekte AIDS bewust
gecreëerd zijn als onderdeel van het Amerikaanse programma voor biologische
oorlogsvoering. In open brieven aan de hoofdredacties van de tijdschriften
Literaturnaya Gazetta en Sovjetskaya Rossiya noemde de Amerikaanse ambassadeur
de bewering dat de CIA en het ministerie van Defensie het AIDS virus via
genetische manipulatie zouden hebben gemaakt "even laakbaar als onjuist".
Volgens HARTMAN waren deze berichten niets anders dan een "duidelijke en
weerzinwekkende" poging om haat en angst te zaaien onder de Russische bevolking
en om een "medische ramp die mensen over de gehele wereld treft" te gebruiken
voor propaganda-doeIeinden.
De Sovjetpers bleek echter immuun voor zijn opmerkingen.

In de tweede week van september verscheen in het internationale Sovjetweekblad
Nieuwe Tijden het artikeltje "AIDS, een zaak van het Pentagon ? "

Begin citaat;
"AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, is het resultaat van
Amerikaanse experimenten op het gebied van bacteriologische oorlogsvoering,
aldus de Franse wetenschappers Jacob en Lily SEGAL. Hun onderzoek heeft
aangetoond dat de structuur van het virus kunstmatig is ontstaan na
manipulatie van menselijke genen. (...) De incubatietijd duurde tot eind
1979, het jaar waarin de eerste gevallen van AIDS werden geconstateerd in
de Verenigde Staten. Minder dan drie jaar later deden zich soortgelijke
gevallen voor in West Europa en Afrika. Hoewel het Pentagonpersoneel zich
realiseerde dat de incubatietijd te lang was voor militair gebruik, kon de
verspreiding van de nieuwe ziekte niet voorkomen worden. Aangenomen wordt
dat in 1990 zo'n 5 miljoen mensen zullen zijn geinfecteerd. De hypothese
dat AIDS werd doorgegeven door een bepaald soort Afrikaanse aap mist elke
grond, omdat de genen van het dier qua structuur aanzienlijk verschillen
van de genen van het virus."
Einde citaat.

De Sovjetzender 'Radio Vrede en Vooruitgang1 nam op 22 september in de Engelse
uitzending die speciaal bestemd was voor luisteraars in Azië een bericht op over
"AIDS, het werk van Amerikaanse specialisten".

Begin citaat;
"Het is een bekend feit dat het Amerikaanse Ministerie van Defensie serieus
geprobeerd heeft de bewoners van een aantal ontwikkelingslanden te
gebruiken als proefpersonen voor zijn experimenten. Recent is informatie
verkregen dat het AIDS-virus, dat een syndroom is van een
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immuniteitsdeficiet, ook het werk is van deze zelfde Amerikaanse
specialisten. De Franse wetenschappers Jacob en Levi SEGAL hebben ontdekt
dat het AIDS-virus een kunstmatig product is dat werd verkregen als
resultaat van manipulaties met menselijke genen. In een rapport dat in
Harare werd verspreid merken wetenschappers op dat in 1977 op de basis Fort
Detrick (...) De Amerikaanse versie van verhaal , als zou het AIDS-virus
zijn oorsprong hebben gehad in Afrika, is onderdeel van een grootschalige
racistische operatie die is opgezet om te verhullen dat in de Verenigde
Staten voorbereidingen worden getroffen voor een bacteriologische oorlog,
aldus Jacob en Levi SEGAL."
Einde citaat.

De radioluisteraars in Turkije werden op l november door Radio Moskou in hun
eigen taal onderhouden over 'AIDS en de belangstelling van het Pentagon voor
biologische wapens'.

Begin citaat;
Geachte luisteraars, U luistert naar ons programma "AIDS is een bron van
zorgen voor de gehele mensheid".

Vraag : Wetenschappers, politici en de gewone man in de straat vragen zich
af waar deze ziekte, dat wil zeggen het 'Acquired Immune Deficiency
Syndrome' vandaan komt. Waar komt deze zeer gevaarlijke vijand vandaan ?

Geachte luisteraars, het virus dat we hier bespreken deed zich voor het
eerst voor aan het eind van de zeventiger jaren in de Verenigde Staten.
Dokters ontdekten dit virus in de organen van mensen die overleden waren
aan de meest alledaagse ziekten. Mensen stierven niet aan ernstige ziekten
maar aan verkoudheid, griep, en maagstoornissen als gevolg van een
afwijking in hun Immuniteit. Ook ontdekte men dat de ziekte besmettelijk
was. Het virus ging van mens naar mens, verspreidde zich als een olievlek
en maakte nieuwe slachtoffers in nieuwe landen. AIDS is daarom wel 'de pest
van de 20ste eeuw' genoemd. Dokters hebben vastgesteld dat van degenen die
besmet raken 40% in het eerste jaar sterft, de overigen in vijf tot zes
jaar.

Vraag : Waar komt deze duivelse ziekte, die tot voor kort onbekend was,
vandaan ? Is zij ons aangedaan door vreemde vijanden in de ruimte, op
andere planeten ? Nee, het is eenvoudiger en nog vreselijker. Deze ziekte
is het werk van vijanden van de mensheid hier op aarde zelf. Beroemde
Franse, Britse en Amerikaanse wetenschappers die deze ziekte bestudeerd
hebben zijn tot een nieuwe conclusie gekomen over het ontstaan van het
virus. Allereerst, dat het, gelet op de structuur, een kunstmatig virus is.
Op de tweede plaats dat dit virus door manipulatie met menselijke genen is
ontwikkeld met een heel specifiek doel. En tenslotte dat het virus is
gemaakt in een van de geheime laboratoria in de Verenigde Staten waar
biologische wapens worden ontwikkeld, namelijk in het medisch centrum van
Fort Detrick in Maryland. (...) Dat is in ieder geval de mening van
professor Jacob SEGAL, de Franse wetenschapper Jacques Leibowicz en een
aantal andere westerse onderzoekers.

Volgens het Indiase blad "Patriot" zijn onder andere de functionarissen van
het CDC, het Amerikaans medisch centrum in Atlanta, verantwoordelijk voor
het ontstaan van dit virus. Op missies voor het Pentagon hebben zij een
aantal Afrikaanse en Latijns Amerikaanse landen bezocht om geheime
biologische experimenten uit te voeren. Donorbloed werd geïnfecteerd met
het nieuwe virus en dit besmette bloed werd toegediend aan nietsvermoedende
patiënten, waaronder Amerikanen, die operaties ondergingen.

- 6 -



Op de een of andere manier zijn de Verenigde Staten de fabrikant van dit
afschuwelijke virus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de
Verenigde Staten het centrum van de epidemie die nu al over meer dan 70
landen is verspreid. Volgens verklaringen van beroemde medici verbonden aan
de Amerikaanse Academie van Wetenschappen neemt de AIDS epidemie de vorm
aan van een nationale tragedie. Duizenden mensen sterven. Net als de
afschuwelijke scheppingen van Dr. MOREAU in het werk van de Britse science
fiction auteur WELLS, vernietigen speciaal vervaardigde virussen
iedereen, genadeloos. Zoals de Amerikaanse onderzoeker Jeremy RIFKIN zegt,
biologische oorlogsvoering vormt een angstaanjagende bedreiging van het
menselijk bestaan. AIDS, een verontrustend signaal aan de wereldbevolking,
bevestigt dit."
Einde citaat.

Op 11 november jl. was Radio Moskou Wereldomroep in het Engels in de lucht met
het volgende bericht:

Begin citaat:
In de laboratoria van militaire bedrijven zijn zeer verfijnde

massavernietigingswapens ontworpen. Kranten in een aantal landen hebben de
laatste tijd herhaaldelijk het vermoeden uitgesproken dat het virus dat
verantwoordelijk is voor de nieuwe ziekte AIDS ook ontstaan is in het
laboratorium. Onze commentator:

Het Ierse dagblad "Sunday Press" schrijft dat wetenschappers in een aantal
landen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat het
dodelijke AIDS-virus door de mens gemaakt is. Een van hen, de Franse
professor Jacob SEGAL, is er van overtuigd dat (...) Verslaafden en
homosexuelen kregen de schuld, zelfs eenvoudige bloedtransfusie werd
verdacht. Amerikaanse artsen probeerden de verspreiding van de ziekte te
wijten aan de bevolking van Afrika, waar het gevaarlijke virus zogenaamd
zou zijn ontstaan. Maar meer en meer wetenschappers zijn er nu van
overtuigd dat deze kwade geest die totnutoe niet onder controle is te
krijgen, uiteindelijk afkomstig is uit de reageerbuisjes van de militaire
laboratoria. (...)

Tegelijkertijd wordt Amerika er pijnlijk mee geconfronteerd dat dit werk
( noot : dwz experimenten tbv biologische oorlogsvoering) in het geheim is
voortgezet, ondanks een officiële verklaring van de regering in 1969 dat
het was gestaakt. De westerse pers vestigt de aandacht op het feit dat het
microbiologisch onderzoek aanzienlijk is toegenomen, en met name de
structuurmanipulatie. Allerlei vormen van levensgevaarlijke ziekten worden
bestudeerd in supergeheime medische centra in diverse Amerikaanse staten.
Het AIDS virus zou weieens afkomstig kunnen zijn uit deze laboratoria. De
speurtocht naar een medicijn voor deze ziekte gaat verder.

Intussen blijft het Pentagon volgens de "Wall Street Journal" buitengewoon
geïnteresseerd in het onderzoek naar infectieziekten en nieuwe chemische
stoffen; alleen al dit jaar is 42 miljoen dollar gereserveerd voor dit
werk. Het Pentagon overweegt tevens de testgebieden voor biologische wapens
in Utah te heropenen. Het is angstaanjagend te bedenken welke nieuwe
virussen de Verenigde Staten gaan maken om militair overwicht te behalen.
Kranten in een aantal landen brengen in herinnering dat de Nazi kamparts
MENGELE genetische experimenten uitvoerde op gevangenen in Duitse
concentratiekampen. Hij probeerde een programmeerbare menselijke robot te
ontwerpen. Ook wordt in de kranten geschreven over de Japanse geheime
afdeling No. 731 die bacteriologische wapens testte op krijgsgevangenen.
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Overigens, de resulaten van hun proeven worden nog steeds gebruikt in de
laboratoria van Fort Detrick, Maryland, waar volgens sommige westerse
inununologen het dodelijke AIDS virus is gekweekt."
Einde citaat.

Op 12 november werd in het Italiaanse programma van Radio Moskou Wereldomroep
het volgende commentaar opgenomen:

Begin citaat;
Een paar dagen geleden heeft het radiostation Voice of America een
programma gewijd aan AIDS, die verschrikkelijke ziekte die zich al
verspreid heeft over 80 landen en elke dag meer slachtoffers eist. Totnutoe
is er geen vaccin gevonden tegen AIDS. Ik citeer de Voice of America.
Vandaag de dag is AIDS een van de grootste bedreigingen van de menselijke
gezondheid. Meer dan 5 miljoen mensen in de hele wereld zijn door het AIDS
virus geïnfecteerd. Honderden mensen zijn gestorven.

Na deze feiten trekt het radiostation van de Amerikaanse regering meteen
een aantal conclusies en beschuldigt de Sovjetunie ervan - en ik citeer
hier het vonnis - zonder enige wetenschappelijke basis het valse bericht te
hebben verspreid dat de AIDS epidemie het resultaat is van Amerikaanse
experimenten met biologische wapens die niet meer door de onderzoekers
onder controle konden worden gehouden, einde van het citaat. De Voice of
America voegt daar vervolgens nog aan toe dat hoewel het niet mogelijk is
om nu al met zekerheid vast te stellen hoe AIDS is ontstaan het in ieder
geval niet afkomstig is uit laboratoria. Het kan niet kunstmatig zijn
gemaakt.

Ik zeg hier in alle ernst dat ik werkelijk zou willen kunnen geloven wat de
Voice of America beweert. Het zou fijn zijn als zij gelijk zouden hebben en
niet die vooraanstaande westerse wetenschappers en artsen wier mening over
AIDS geciteerd wordt in de Sovjetpers: onder hen beroemde namen als Jacob
SEGAL en Jean LEBOVICH uit Frankrijk en Jeremy RIFKIN uit Amerika. Zij
hebben wetenschappelijke feiten en bewijzen die het kunstmatig ontstaan van
AIDS aantonen. Zij zijn van mening dat (...) Hierover is door westerse
wetenschappers al veel geschreven en gediscussieerd in wetenschappelijke
verhandelingen, boeken en artikelen, die, zoals de Voice of America
toegeeft, verschenen zijn in veel Europese, Aziatische, Afrikaanse en
Latijns Amerikaanse kranten.
Washington probeert dit allemaal af te doen als 'desinformatie' door het
toe te schrijven aan de perfiditeit van de Russen. Ik ben niet van plan me
al te zeer te verdiepen in deze vreemde logica en een officiële discussie
aan te gaan met de redacteuren van het radioprogramma. Daar zijn de zieken
niet bij gebaat en het zou evenmin een einde maken aan de verspreiding van
AIDS. In de traditie van Hippocrates is het nodig de ziekte te bestrijden
en niet zijn sypmtomen, te zoeken naar oorzaken en niet te volstaan met de
gevolgen. Ik herhaal, ik zou graag willen dat ik de argumenten van de Voice
of America over het natuurlijke ontstaan van het virus kon geloven, maar de
feiten kunnen niet genegeerd worden. Ik doel hier op het geheime onderzoek
dat uitgevoerd wordt in meer dan 30 Amerikaanse militaire, medische centra
en op de jaarlijkse verhoging van Pentagongelden ten behoeve van
voorbereidingen voor een biologische oorlog: in 1981 was dat 15 miljoen, en
vandaag is dat bedrag volgens de Wall Street Journal 3 keer zo hoog.

Hoe kan de misplaatste verontwaardiging van de Voice of America in
overeenstemming worden gebracht met het korte communiqué in het tijdschrift
"Army Research, Development, and Acquisition" over onderzoek in het
militaire laboratorium van Fort Detrick naar methoden om het menselijke
immuniteitssysteem te kraken ? Waarom ligt het epicentrum van de AIDS
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epidemie in de Verenigde Staten ? Er zijn nog teveel onbeantwoorde vragen
om de geruststellende woorden van de Amerikaans regeringsradio te kunnen
geloven."
Einde citaat.

Radio Moskou voor het binnenlandse luisterpubliek op 13 november:
Begin citaat;
"Uit Buenos Aires komt een schijnbaar ongelooflijk bericht: Amerikaanse
specialisten hebben op een Argentijnse boerderij een anti-rabies vaccin
getest. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Het blijkt echter
dat de proeven op een heel gevaarlijke manier werden uitgevoerd, en dat ze
verboden waren in de Verenigde Staten zelf. Ze werden daarom in het geheim
in Argentinië uitgevoerd. Argentijnse specialisten zeggen dat het om
genetische experimenten gaat die alle ethische normen overschrijden en een
enorm risico met zich meebrengen voor het land. Je zou kunnen zeggen dat de
traditie van Hitlers artsen, die wat wreedheid betreft hun weerga niet
kenden, door hun Amerikaanse collega's wordt voortgezet. Omdat die echter
geen handige concentratiekampen hebben, maken ze eenvoudigweg gebruik van
gevangenen, soldaten en, met speciaal genoegen, van buitenlanders. Kijk
maar naar de proeven met giftige stoffen, kijk maar naar de proeven met
kernwapens en radioactieve preparaten. En nu zijn ze dus ook in Argentinië
bezig."
Einde citaat.

Eveneens op 13 november verspreidde Tass vanuit New Delhi het volgende
persbericht:

Begin citaat;
Het virus dat AIDS veroorzaakt is het product van experimenten die in de

Verenigde Staten zijn uitgevoerd om nieuwe biologische wapens te ontwerpen.
Tot deze conclusie komen de biochemici professor Jacob SEGAL en Dr Lily
SEGAL. Het virus, zoals zij uiteenzetten in hun onderzoeksrapport dat
geciteerd wordt door het dagblad "Hindustan Times", is kunstmatig ontstaan
(...)
Einde citaat.

Ook op 13 november zond Het Sovjetrussische radiostation 'Radio Vrede en
Vooruitgang' het volgende commentaar uit voor luisteraars in Azië:

Begin citaat;
Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dit jaar 42 miljoen dollar
gereserveerd voor onderzoek naar en ontwikkeling van verschillende soorten
bacteriologische wapens. Zo moet het bedrijf Marconi onderzoek verrichten
naar een dodelijke virus van de zeldzame en snelwerkende'Rift Valley'
koorts. Het geheime bacteriologische centrum van het Pentagon in Fort
Detrick is wat dat betreft speciaal berucht omdat die laboratoria
verantwoordelijk waren voor de ontsnapping van het virus dat de
ongeneeslijke ziekte AIDS veroorzaakt, wat leidde tot een scherpe stijging
van het aantal slachtoffers van deze ziekte niet alleen onder de Amerikanen
maar ook, zoals werd geconstateerd, onder inwoners van andere landen die in
de buurt wonen van Amerikaanse militaire bases.

De Amerikaanse centra die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van
bacteriologische wapens zijn verspreid over de gehele wereld. Zo is er een
in de Pakistaanse stad Lahore, waar onder het mom van malariabestrijding
Amerikaanse specialisten in opdracht van de CIA en het Pentagon onderzoek
doen naar de ontwikkeling van nieuwe typen bacteriologische wapens,
waaronder zulke die ernstige geestesziekten veroorzaken. De plaatselijke
bevolking wordt door de onderzoekers van het Lahore-laboratorium gebruikt
als proefkonijn; al meer dan 500 inwoners van de stad lijden aan gele
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koorts, geelzucht of geestesziekten als gevolg van deze misdadige
experimenten. Het Indiaase weekblad "Blitz" meldt dat Labore sinds 1980 het
centrum is van de productie van buitengewoon gevaarlijke muskietenvarianten
voor gebruik tegen de bevolking van Afghanistan. Het is algemeen bekend dat
er pogingen zijn ondernomen om met behulp van deze muskieten een epidemie
te laten uitbreken onder Afghaanse en Pakistaanse nomaden. Een jaar geleden
werd een totdantoe onbekende besmettelijke ziekte geregistreerd in de
Indiaase staat Rajasthan. Indiaase bacteriologen kwamen tot de conclusie
dat speciaal geprepareerde muskieten de dragers waren van de infectie.
Specialisten zijn van mening dat deze insekten afkomstig zijn van het
bacteriologisch centrum in Lahore.

Hoewel de bestaande voorraden voldoende zijn om de gehele wereldbevolking
totaal te vernietigen blijft het Pentagon doorgaan met het onderzoek en de
ontwikkeling van nieuwe typen bacteriologische wapens. Volgens het
Amerikaanse militaire establishment zijn dit de wapens van de toekomst
vanwege het hoge rendement omdat aangenomen wordt dat de productiekosten
per dodelijke eenheid slechts 2,5 % bedragen van de kosten van andere
wapens."
Einde citaat.

Op 14 november richtte Radio Moskou Wereldomroep zich met het volgende bericht
speciaal tot de Engelse en Ierse luisteraars:

Begin citaat;
De Verenigde Staten beschuldigen de Sovjetunie ervan voorbereidingen te
treffen voor een eventuele bacteriologische oorlog. De motieven voor deze
verzinsels van het Pentagon zijn niet moeilijk te bedenken. Het is een
klassiek voorbeeld van een ander beschuldigen van dingen die je stiekem
zelf doet, en er zijn in ruime mate bewijzen voorhanden van dergelijk
Amerikaans wangedrag. Zo was er de echte chemische oorlog van de Verenigde
Staten tegen de bevolkingen van Indochina in de jaren 60 en 70. Een ander
voorbeeld wordt gevonden in de misdadige experimenten met bacteriologische
oorlogsvoering zoals het verspreiden van de Maogriep in Cuba in 1981. En
tenslotte proberen de Verenigde Staten met deze verzinsels een
rechtvaardiging te vinden voor hun eigen programma van biochemische
oorlogsvoorbereiding waarvoor 42 miljoen dollar is uitgetrokken, volgens
zulke betrouwbare bronnen als de "Wall Street Journal".

Wat de Sovjetunie betreft, die houdt zich strikt aan de conventie die
ontwikkeling en productie van bacteriologische en giftige wapens verbiedt."
Einde citaat.

De geruchten bereikten op 6 december 1986 Nederland via een medisch redacteur
van De Volkskrant die In Afrika materiaal had verzameld voor een
achtergrondartikel over AIDS.

Begin citaat;
De Afrikaanse pers haakt gretig in op geruchten en beweringen dat het
AIDS-virus - in tegenstelling tot wat in westerse wetenschappelijke kringen
vrij algemeen wordt aangenomen - niet uit Centraal Afrika afkomstig is.
Twee weken geleden opende de aan de Tanzaniaanse eenheidspartij Chama Cha
Mapinduzi gelieerde Daily News met het bericht dat het AIDS-virus een
produkt is van de biologische oorlogsvoering van de Amerikanen, een
dodelijk virus dat per ongeluk uit een geheim laboratorium is ontsnapt. De
krant beriep zich hierbij op de Engelse Sunday Telegraph. Die zou gesproken
hebben met de gepensioneerde bioloog Jacob SEGAL uit Oost Berlijn, die
beweert over bewijzen te beschikken dat het AIDS-virus in 1977 in Fort
Detrick, Maryland (VS) is gefabriceerd. De Daily News maakte geen melding
van het feit dat de Sunday Telegraph het verhaal van SEGAL juist
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presenteerde als een voorbeeld hoe de Russische KGB poogt met AIDS de
Verenigde Staten in de Derde Wereld in diskrediet te brengen. Enkele weken
eerder verspreidde de Daily News het bericht dat het AIDS-virus Tanzania
binnenkwam met de na de recente liberalisering van de buitenlandse handel
op grote schaal uit de Verenigde Staten geïmporteerde kleding. Het bericht
ging vergezeld van adviezen aan het publiek de kleding voor gebruik grondig
te reinigen. "Nee, we ondernemen geen stappen tegen de verspreiding van
zulke verhalen. We lezen ze ook maar in de krant", aldus een diplomatiek
glimlachende dr J. TEMBA, hoofd van de afdeling preventie van het
Tanzaniaanse ministerie van Volksgezondheid."
Einde citaat.
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