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Waarom censureert de
ROTHSCHILD kontenneukersmedia
belangrijke berichten in EUROPA?
Frankrijk en Duitsland beslissen eenzijdig dat de Europese
Commissie volledige financiële macht krijgt over alle
lidstaten
De politieke kontenneukers van Rothschild, Merkel en Macron, hebben maar weer een keer een
verwoede poging gedaan om te zorgen dat de ganse politieke klotenzooi in de fascistische EU niet
volledig in elkaar stort. Een poging om te voorkomen dat alle lidstaten het voor gezien houden.
M&M stellen eenzijdig voor een volledig FISCAAL EU budget te ontwikkelen, dat dan de nodige
macht zou geven aan de NIET VERKOZEN FASCISTISCHE KLOOTZAKKEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE in Brussel, om hen als DICTATORS te laten heersen over elke lidstaat.
Is dit echt geen TOELICHTING waard aan de volkeren van de EU? Is het niet zo dat in een DE MOCRATIE het VOLK het laatste woord heeft? Wat maakt dat van alle politieke klootzakken in de
EU en alle lidstaten? Toch LANDVERRADERS zeker? Moeten ze dan de BOL niet af?
Officials from the Eurozone’s two largest economies, France and Germany, say that they have reached a
consensus on basic principles of a single budget for the bloc. Proposals for a common fiscal policy have
been floated for years as a possible next step in the European integration project, and the push for a greater Eurozone unity has intensified in the wake of Brexit. According to a report from the German government on Friday, Germany and France have agreed on a detailed plan to establish a fiscal union in the Eurozone, which will create a single budget to standardize the level of taxation and spending across the
bloc. – Sputnik News

Waarom moeten we alle NIEUWS over de fascistische M&M DICTATORS van de EU via BUITENLANDSE media te horen krijgen?
Tja, Brexit is bijna een feit en ook Italië heeft al te kennen gegeven aan de EU om hun gat te vegen aan de dictatoriale monetaire EU opleggingen. Ze stappen nog liever uit de EU dan aan deze
klootzakkerij toe te geven. En, als we willen voorkomen dat we straks NIETS meer te vertellen
gaan hebben over onze EIGEN PORTEMONNEE dan moeten we de ganse KONTENNEUKERS
POLITIEK naar de verdoemenis helpen! Niet alleen in de EU, ook LANDELIJK!
In een DEMOCRATIE heeft het VOLK alles te zeggen, de POLITIEKE LANDVERRADER
niets! Dat ze ons verraden is een FEIT!

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

