Schaf nu a.u.b. een
idiote wetten af !!!

reeks

We zijn er van overtuigd dat vele kandidaat beroepspolitiekers
die het a.s. 25 Mei nog eens willen proberen om verkozen te
geraken véél meer succes zouden hebben bij de kiezers indien
ze zouden beloven geen enkele nieuwe wet meer te stemmen maar
beloven er alleen te zullen voor ijveren om tientallen idiote
bestaande wetten en gebruiken af te schaffen.
Hoe dikwijls hebben we de laatste tijd niet gehoord dat
koppels niet huwen en gewoon maar samenwonen omdat een
huwelijk hen financieel zou bestraffen! Kan het nog gekker?
Zo lezen we vandaag dat werknemers van Ford Genk voor een
moeilijke keuze staan. Indien ze een nieuwe job aanvaarden
verliezen ze een riante opzegpremie en indien ze de premie
aanvaarden zijn ze niet zeker dat de job die ze nu kunnen
krijgen er nog zal zijn op latere datum.
Leg aan een buitenlander maar eens uit dat een chirurg in ons
land véél meer mag vragen voor een operatie als de patient op
een eenpersoonskamer ligt. Dit is net hetzelfde of een
garagist zou voor een herstelling tot driemaal méér mogen
aanrekenen indien de klant thuis over een garage beschikt !!!
Het zijn al die zotte en destijds goedgekeurde wetten die onze
samenleving meer en meer verzuren.
Ook op gebied van de verkiezingen zelf loopt er veel verkeerd
en hebben onze verkiezingen nog weinig met democratie te
maken. Een handvol partijbonzen kunnen, dankzij het bestaande
systeem en dit weken voor de verkiezingen, reeds vooraf
beslissen wie er het grootste gedeelte van de beschikbare
mandaten zal kunnen in de wacht slepen. En zo bestaan er nog
reeksen voorbeelden die heel onze samenleving steeds meer en
meer onrechtvaardig maken.

Stem daarom een volgende maal eens op mensen met een gezond
boerenverstand en op kandidaten die tot op de dag van vandaag
nog nooit iets hebben mogen beslissen. Een vernieler van
bestaande domme wetten kan veel nuttiger zijn voor de
samenleving dan een parlementair die zijn stem geeft voor het
goedkeuren van een zoveelste nieuwe ramp!
Men zegge het voort,
Het is allemaal te zot voor woorden.

