Etienne van Rattingen

25 aanbevelingen om de economie
weer op poten te krijgen
voor het geval we nog iets willen maken van deze
BANANENREPUBLIEK en de rest van de wereld!
I Economie / Werk:
1. Belastingen: Omschrijf in de GRONDWET dat de staat nooit meer dan 20% van het loon
mag belasten. (met BTW en andere belastingonzin ‘verdienen’1 ze dan nog meer dan genoeg
over onze rug)
2. Uitkeringen / Loon: Verhoog per direct alle minimumlonen, salarissen, uitkeringen en pensioenen met 40%.2
3. Inhuren door de staat: Inhuren van zoveel ambtenaren als nodig om de krakkemikkige
‘service’ van de staat weer op een menselijk en fatsoenlijk peil te krijgen. Met name een ander personeelsbeleid voor ziekenhuizen, scholen, stations, postkantoren enz.
4. Wonen: Er moeten zo snel mogelijk plannen komen om goedkope huurwoningen te bouwen. Ook hier zal de economie en werkeloosheid mee geholpen zijn. Straf de hoogste politieambtenaren en burgemeesters van steden die daklozen op straat laten slapen. Desnoods op
staande voet ontslag als hun gedrag in deze niet verbetert!
5. Banken: Banken moeten kleiner worden zodat ze zichzelf beter kunnen beschermen tegen
een crisis. Ontspin het ganse bankkartel, maak Ponzifraude en Fractioneel Reserve Bankieren strafbaar. Verbied bail-in en bail-out methoden om banken hun financiële zwarte gaten
met ons belastinggeld of spaargeld te vullen zodat ze verder kunnen gaan met ons te bestelen en iedereen te bedriegen.
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Persoonlijk vind ik dit gelegaliseerde diefstal! Een staat moet zorgen dat er genoeg echt geld in omloop is!
Dan balanceert iedereen zo ongeveer op het ECHTE minimum. Eigenlijk zou alles met 60% omhoog moeten!
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6. Schulden: Alle schulden, voor overheid en burger, zijn op leugenachtige, bedrieglijke manier voor elkaar gekregen door banken. Ze hebben nooit geld uitgeleend. Altijd hebben ze
‘geld’ uit de gebakken lucht getoverd in de vorm van krediet. Dit niet bestaand geld dat alleen in hun bankcomputer bestaat moet worden terugbetaald MET RENTE! Zulke handelingen heten volgens de strafwet; misleiding, fraude en diefstal, vals geld maken en vals geld in
omloop brengen. En, dit gebeurt met medewerking van de staat, deurwaarders, advocaten,
notarissen en Raden van Bestuur van banken en ‘nationale’ banken. CONCLUSIE: SCHULDEN BESTAAN NIET! Staats- / bankcriminelen en universitair geschoolde criminelen wel.

II Regelgeving:
1. Grondwet: Herschrijf de GRONDWET met het volk voor het volk. Referenda moeten worden verplicht voor alle ‘populaire’ en indringende initiatieven. (Zelfs dan kunnen we nog
niet spreken over een ECHTE democratie maar het gaat al wat meer die richting op.)
2. Lobbyen verbieden: Alle vormen van netwerken moeten direct worden verboden. Niet voor
even maar voor eeuwig. Geen enkele vorm van inmenging of corruptie mag de integriteit
van politici, hun partij en entourage of ministerie in opspraak brengen. Indien zoiets gebeurt
moet de ganse regering aftreden. Hiervoor moet een strafwet worden gemaakt. Allen die een
politicus beïnvloeden mede de corrupte politicus zelf MOETEN levenslang worden uitgesloten zodat ze geen staatsbanen of politieke functies meer kunnen uitoefenen.
3. BEXIT: Het is noodzakelijk om als land uit de EU te stappen. Alleen dan is het mogelijk om
onze politieke, financiële en economische soevereiniteit weer te herkrijgen. Stap uit alle verdragen zoals verdrag van Lissabon (artikel 123) en ESM. Dit zal België vele tientallen miljarden per jaar besparen omdat ze dit geld niet uit moeten geven.
4. Belastingvlucht: Haal alle geld terug dat ergens in belastingparadijzen is geparkeerd. Begin
al een keer met het leeghalen van criminele banken zoals HSBC, Deutsche Bank, JP
Morgan, Goldman Sachs en dat soort oplichters, dieven en moordenaars. Noem het restitutie
van gestolen belastinggelden en witgewassen drugsgelden.
5. Privatiseren: Direct stoppen met privatiseren van allerlei staatsbedrijven. Al deze staatsbedrijven zijn staatsbezit en dus bezit van de burger. Geen enkele regering heeft de macht, al
denken deze oplichters en dieven dat wel, om bezittingen van de burger te verkopen. Draai
alles terug door degenen die het mogelijk hebben gemaakt te vervolgen voor criminele feiten zoals DIEFSTAL VAN HET VOLK. Verkopen die zijn voortgekomen via en met behulp
van criminele feiten kunnen allemaal ongedaan worden gemaakt!
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6. Radars/camera’s: Breek alle niet noodzakelijke radarinstallaties en verkeerscamera’s af.
Boetes zijn niets meer dan verkapte BELASTINGAANSLAGEN. PURE OPLICHTERIJ!
7. Onderwijs: Verbiedt het onderwijzen van ideologieën en theorieën. Leer kinderen van jongs
af aan dat ze mede-eigenaar zijn van een land. Leer ze ook dat ze mogen falen en schaf alle
onnozele testen en examens af. Alle testen en examens zijn anti-educatief. Ondernemen gaat
met vallen en opstaan. De massa heeft geleerd dat falen niet mag. Dus, het wordt werkvee
en daar zijn juist degenen die de ganse aarde KAPOT hebben gemaakt, mee gediend. Begin
met leraren te zoeken die een vak hebben uitgevoerd ipv een veredelde schoenpoetser voor
de klas te zetten die feitelijk ook maar herkauwt.
8. Justitie: verviervoudig het budget, maak procedures veel korter en zorg dat mensen binnen
een ZEER beperkte tijd kunnen worden berecht. Maak de ganse wet en rechtsgang simpeler
en vooral toegankelijk voor iedereen. (Dat kan door wetten te schrijven in volkstaal ipv in
‘legalees’ en iedereen een eed af te laten leggen aan het volk en de nieuwe grondwet voor
het volk, ipv ‘trouw’ te zweren aan de koning en ZIJN Grondwet)
9. Media: Ook hier horen monopolies en kartels tot in de grond te worden afgebroken. Propaganda is geen nieuws. Ook politieke propaganda is geen nieuws. Zie de klimaathysterie in
deze tijd. Het publiek trekt aan het verkeerde eind van het touw. Maar ze worden onnozel
gehouden door politiek, media en onderwijstheorieën die in het dagelijkse leven worden gebruikt door imbeciele ‘wetenschappers’ om hun gelijk te bewijzen dat is geschoeid op te
weinig informatie en teveel ontbrekende parameters. Ze hebben dus een gecomputeriseerde
kristallen bol en zijn dus oplichters. Zoiets MOET in de toekomst worden voorkomen.
10. Garantie voor vrijheid: Via de nieuw te schrijven grondwet voor het volk moet worden opgenomen dat iedereen in het land RECHT om vrije keuzes te maken zonder inmenging van
de staat. Met name zich niet bemoeien met onderwijs, manier van leren en lesgeven, gezondheid, gezin en al deze elementaire toestanden.

III Gezondheid / Ecologie
1. Uit ongebruik halen: Verplicht fabrieken om garantie voor alle apparatuur uit te breiden tot
minimaal 10 jaar door hen op te leggen dat ze minimaal 10 jaar lang reserve onderdelen in
stock dienen te hebben om reparaties te kunnen doen aan alle door hen geproduceerde en
verkochte apparaten.
2. Plastic: Direct alle marketing voor plastic verbieden. Daarna beginnen met het afbouwen
van het gebruik van plastic en vooral plasticproductie.
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3. Farmaceutische bedrijven: Breek hun invloed totaal af. Ze zijn niet speciaal maar worden
in leven gehouden door marketing, universiteiten, ziekenhuizen en politiek. Het volk kan in
een land waar de grondwet voorziet in vrijheid van keuze zonder inmenging van de staat een
overdachte eigen keuze maken. De gezondheid van iedereen zal hierbij floreren.
4. Agricultuur: Ban alle GGO’s, pesticiden, kankerverwekkende zooi, middelen die onze endocriene cycli verstoren enz..
5. Herindustrializering: Begin landelijk weer zoveel mogelijk te produceren. In dat geval kan
de import beperkt worden en zo helpen we mee om extra vervuiling te voorkomen. Daarbij
kost import extra geld. Eigen fabricaat is goed voor het volk en werkgelegenheid.

IV Geopolitiek
1. NAVO: Directe terugtrekking als lid uit deze oorlogszuchtige organisatie en een eind maken
aan de uitdagende manier van ‘werken’ van de NAVO. België hoort helemaal niet meegesleurd te worden in daden van agressie in landen waar we geen zak mee te maken hebben.
2. Congo: Laat Congo volledig los. Geef het land en alle bodemschatten aan het Congolese
volk, ipv dictators en andersoortige lokale klootzakken te onderhouden en al hun bodemschatten in geld om te zetten waar niet de Congolese noch de Belgische burger ooit iets van
terugziet. Verdeel de rijkdom van het Belgische Koningshuis onder de bevolking van België,
tenslotte is het koningshuis rijk geworden door Congo leeg te stelen en wij als volk hebben
daar nooit een cent van gezien. Vergeet niet dat wij hen onderhouden van onze bestolen salarissen! Indien de koning hiermee niet akkoord gaat moet hij zijn eigen kosten maar gaan betalen of ophoepelen! Met een grondwet van en voor het volk zou ik niet weten wat voor nut
een koningshuis nog heeft!
3. Immigratie: Voorkom migratiestromen die niet kunnen worden ondergebracht zonder dat ze
integreren. Dat heeft de bevolkingscrisis veroorzaakt die Europa en ook België nu doormaken. (Vertel me niet dat het sukkelaars zijn die naar hier komen gezien de prijzen)
4. Buitenlandpolitiek: Respecteer het internationale Recht tot op de letter. Zodoende kan het
hoofdstuk De Krim voor eens en voor altijd worden afgesloten. Ook de Israëlische massamoordenaars en genocideplegers uit de regering en Generale Staf van Israël kunnen dan
zonder problemen opgepakt en bestraft worden door het Internationaal Gerechtshof.
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