De waarheid kwetst

Klik op de afbeelding en wees getuige van
een werkelijk historisch moment.
Tijdens het debat trapte het Britse Europarlementslid Nigel
Farage op zere tenen toen hij de EU vergeleek met de maffia.
Farage is van mening dat Brussel aan Londen geld schuldig is.
“Je moet ons zien als een aandeelhouder die vertrekt. Maar de
maffia die dit parlement is wil onredelijk veel geld van ons”,
aldus Farage.
Hierop volgde een zogezegd verontwaardigde reactie van
zittende parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Daarop
nuanceerde Farage zijn uitspraak fijntjes door te verwijzen
naar de Italiaanse afkomst van Tajani. “Ik snap de
gevoeligheid. Laten we zeggen:
parlement“, aldus Farage.
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De EU-dictators waren niet blij!
Wie er nog aan mocht twijfelen dat Farage overschot aan gelijk

had leze het boek “Heren van de misdaad” uit 1998 (ISBN
9063037856) van Jean Ziegler. Hierin brengt deze auteur een
schokkend verhaal en stelt open en bloot de vraag “Worden de
Europese democratieën ondermijnd door toedoen van Maffia en
drugsbaronnen? Jean Ziegler onthulde het toenmalige netwerk
van de georganiseerde misdaad.
Als we vandaag terug de door hem gepubliceerde definities van
de georganiseerde misdaad lezen moeten we vaststellen dat het
hele EU-apparaat en haar nomenclatuur van niet-verkozenen
perfect beantwoordt aan twee definities van de georganiseerde
misdaad. De eerste definitie was afkomstig van de experts van
het Nationaal Zwitsers fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek,
en de tweede definitie was geformuleerd door de Verenigde
naties ter voorbereiding van de conferentie van Napels.
Farage heeft dus (weer eens) overschot aan gelijk.

De Britten

stemden voor het behoud van hun nationale soevereiniteit en
het recht om hun eigen toekomst te bepalen en hun eigen
grenzen te bewaken. Door hun ontstellende arrogantie en
gigantische onbekwaamheid hebben de EU-oligarchen er voor
gezorgd dat de Britten uit de economische gemeenschap gestapt
zijn. Het gebral van een molenwiekende Verhofstadt en de
chantagepogingen van het drankorgel Jean-Claude Junker zal de
gevolgen voor de overblijvende door Brussel en Straatsburg
gegijzelde naties er niet minder op maken.

