A svájci hadgyakorlatok a gazdasági összeomlást és a menekültáradatok
kezelését modellezik
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Svájc nyilvánosságra hozta a hadseregének legutóbbi hadgyakorlata során
szimulált forgatókönyvek részleteit. A gyakorlat során egy kiterjedt gazdasági
összeomlást, erőszakos és tömeges tüntetéseket és a menekültek tömeges
beáramlását modellezték.

Nigel Farage, az Európai parlament képviselője, még az év elején arról beszélt,
hogy az európai és tulajdonképpen a globális gazdasági hangulat könnyen kiterjedt,
erőszakos forradalomba torkollhat a pénzügyi katasztrófa eredményeként.
Svájc minden bizonnyal odafigyelt szavaira, ahogyan azt a mostani hadgyakorlat
forgatókönyve is mutatja, aminek részeként például azt is szimulálták, hogy mi
történne, hogy az országot elárasztanák a szomszédos Franciaországból érkező
menekültek.
A hadgyakorlathoz használt forgatókönyv igen könnyen valósággá válhat,
amennyiben az Európai Unió az összeomlás szélére, Franciaország pedig csődbe
jut. A London Telegraph a következőket írta:
Csődbejutott franciák egész hordái szállják meg Svájcot, hogy visszaszerezzék

"ellopott" pénzüket. Ilyen és ehhez hasonló képzeletbeli helyzetek megoldását
gyakorolta a svájci hadsereg a múlt hétvégén nyilvánosságra hozott hadgyakorlat
forgatókönyve szerint.
A Lausanne-i Matin Dimanche napilap cikke szerint az augusztusban lefolytatott
gyakorlat során egy olyan helyzetet "játszottak el", amiben a pénzügyileg
megrogyott Franciaország háborúzó régiókra szakadt. Ezek közül az egyik,
"Sanonia" fedőnéven futó (a valóságban a Jura régió), támadásra készült Svájc
ellen, hogy visszaszerezze a Franciaországtól állítólag ellopott pénzeket.
A "Duplex-Barbara" fedőnevű hadgyakorlatban egy háromfrontos megszállást
szimuláltak, Neufchatel, Lausanne és Genf felől, írta a svájci lap.
"A svájci hadseregnek muszáj felkészülnie a XXI. század veszélyeire ahhoz,
hogy hiteles maradhasson," nyilatkozta Antoine Vielliard, Hauate-Savoie városi
tanácsának tagja a Matin Dimanche lapnak.
Nem ez volt az első ilyen képzeletbeli forgatókönyvön alapuló hadgyakorlat a
svájci hadseregben. A tavalyi gyakorlat során az európai fizetőeszköz összeomlását
és a kontinensen kialakuló káoszt követő menekültáradat kezelését szimulálták.
A "Stabilo Due" nevű hadgyakorlathoz egy 2010-ben készült kockázati térképet
használtak és különböző egymással háborúzó frakciókat modelleztek, valamint a
Görögországból, Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból és
Portugáliából várható menekültek kezelését gyakorolták.
Az erőszak Európán belüli terjedésére és erősödésére figyelmeztetve, Ueli
Maurer svájci védelmi miniszter akkor azt mondta, hogy "nem zárhatjuk ki, hogy
az elkövetkezendő években szükség lehet a hadseregre."
Svájc, amely 155 ezer sorkatonából álló hadsereggel rendelkezik és állampolgárai
katonai besorolású fegyvereket is tarthatnak otthon az ország honvédelmi
intézkedéseinek részeként, pontosan tudja, hogy mi történik.
Bár a hadsereg által szimulált helyzetek bekövetkezése jelenleg nem valószínű,
még véletlenül sem mondhatók pusztán képzeletbelinek, mint ahogyan azt a
Telegraph állítja.
Svájc a világ bankbirodalmának fővárosa és nyilván tisztában van vele, hogy a
jelenlegi gazdasági rendszer fenntarthatatlan. Az sem kerülhette el a figyelmét,

hogy a bankok szerte a világon aktívan készülnek a pénzügyi rendszer
összeomlására.
Amikor ez megtörténik, ahogyan arra Nigel Farage és mások figyelmeztettek,
Európában erőszakos forradalmak kitörése is elképzelhető, ahogyan az korábbi
évszázadokban nemegyszer megtörtént már.
Svájc nem bízza magát a véletlenre és felkészül az ország szó szerinti lezárására,
hogy megakadályozzon egy esetleges megszállást egy külföldi hadsereg, lázadó
erők vagy a menekültek által, amennyiben valamelyik európai ország tényleg
fizetésképtelenné válna.
Az Egyesült Államokban is tartottak hasonló hadgyakorlatokat, amelyek során a
pénzügyi összeomlást és a polgári felkelések veszélyét szimulálták.
Az amerikai kormány is tudja, hogy mi közeledik és fokozott ütemben készíti elő
a hatalmi hálózatot, hogy képes legyen megbirkózni a következményekkel.
A világ a szakadék szélén táncol, és aki egy kicsit is figyeli az eseményeket, követi
ezeknek a kormányoknak a példáját, hogy személyesen is felkészüljön a közeledő
viharra.

