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Gele Vesten willen BINDEND
REFERENDUM
Politieke kontenneukers wijzen het met DROGREDENEN af
Inleiding
Het moet uit zijn met de potverteerdersdemocratie in België en de EU. Als corrupte politici met
alle miljarden die ze via hun gewettigde maffiaorganisatie Belastingdienst elke maand van ons stelen nog niet toekomen moeten ze onder curatele van het volk worden gesteld. Daarom hebben we
een bindend referendum nodig in elk EU land. Hierdoor worden er heel wat zaken compleet overbodig.
1) we hebben geen corrupte beroepspolitici meer nodig
2) het heeft geen nut meer om politici nog om te kopen of te chanteren
3) we hoeven geen politieke partijen meer te onderhouden van onze belastingcenten
4) het koningshuis is overbodig we hebben geen koning meer nodig om wetten te ondertekenen
5) alle veranderingen dienen met een referendum aan het volk voorgelegd te worden
6) we maken gelijk schoon schip bij banken en bij de EU commissie
7) voortaan leggen politici, rechters en advocaten een eed af die trouw aan het volk in zal houden
8) alle verzonnen wetten van de EU commissie terugdraaien en vernietigen voor de hele EU
9) terug grenzen instellen voor elke soevereine staat in de EU
10) direct terugsturen van alle economische vluchtelingen
Together with neutrality and federalism, direct democracy is a part of the Swiss national identity and
helps unite the various languages, religions and cultures in the country. This video gives you a short introduction to this unique political system. (Produced by swissinfo.ch on behalf of the Organisation of the
Swiss Abroad)

En we kunnen de Zwitserse procedure waarschijnlijk nog verbeteren zodat de politiek geen ZAK
meer te vertellen heeft en alleen lopende zaken kan afhandelen. Ze worden dan ook HOOFDELIJK
AANSPRAKELIJK voor alles wat ze doen. Werknemers zijn dat ook via de arbeidswet al beseffen
velen dat niet.
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Politieke tegenwerkende drogredenen
Om te beginnen een reportage.
Moeilijke beslissingen nooit via een referendum. Het schijnt dat de corrupte klojo’s daar alleen
verstand van hebben. Tja, zal hen mooi niets opleveren. ALLE BESLISSINGEN via referendum.
Als het publiek niet goed is ‘ingelicht’ over bepaalde zaken dan is dat de politiek haar schuld, niet
de schuld van het volk. Maar een ezelsbruggetje kan zijn. Wat de politiek ontzettend graag wil kun
je beter maar afwijzen want anders ben je genaaid!
FAKE NEWS viert hoogtij. Klopt. Alleen zijn de kopstukken van het FAKE NEWS de politici
zelf en de gevestigde nieuwszenders, staatszenders en kranten. Iedereen is daar al achtergekomen.
Naar het schijnt dat de politiek zichzelf nog steeds ziet als ‘integer’? Zijn die klootzakken echt gek?
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Ze nemen BREXIT als voorbeeld voor een slecht referendum. Maar alles draait daar om geld!
Dat heeft niets te maken met de vrijheid die de Engelsen wensen. En ze vergeten te vertellen dat de
EU een FASCISTISCHE DICTATORIALE gemeenschap is. Wetten worden er doorgedrukt door
een stelletje NOOIT VERKOZEN KLOOTZAKKEN! Dus is niet democratisch. Dat onze kontenneukers naar die klootzakken luisteren dat zal mij een rotzorg zijn. Het volk wil dat NIET! Het EU
Parlement is DOOD. ALLERLEI corrupte uitgerangeerde kontenneukers kunnen daar een beetje
lullen over punten en komma’s. Iets tegenhouden KUNNEN ze niet. Zo ver gaat hun bevoegdheid
niet. Ze zitten daar voor SPEK en BONEN. Natuurlijk GOED BETAALD terwijl wij door de belastingdiensten dagelijks worden bestolen om dat soort klootzakken hun riante salarissen te onderhouden.

Rijkentaks
Er zullen nog meer ASOCIALE klotenwetten bij elkaar gefantaseerd worden om de eenvoudige
man zand in de ogen te strooien. Wetten die het tegendeel bereiken en waarschijnlijk op de lange
duur iedereen zijn eigen huis gaan kosten omdat ze geopperde belastingen niet meer kunnen betalen. Vergeet niet dat AL UW BEZITTINGEN HIER OP HET SPEL STAAN. Vooral al onze huizen.
Wij MOETEN als volk gaan regeren via referendum en de politieke klootzakken moeten allemaal
monddood gemaakt worden. Zo niet zijn we in de toekomst allemaal alles kwijt.
Zweden heeft de rijkentaks terug afgeschaft voordat alle rijken kapitaalvlucht zouden plegen. De
rijkentaks bracht hen 500 miljoen op en kostte hen 166 miljard. Het is maar dat u het weet. Rijken
kunnen weg met geld. Wat politici ook vergeten is, neem de arbeider alles af en waarom zou die dan
blijven? Elke arbeider is kapitaal voor het land. Omdat Rusland alle failliete Amerikaanse en alle
Zuid-Afrikaanse weggepeste boeren opnam wordt dit land in de toekomst de voedselleverancier van
Europa en misschien zelfs de wereld.
Over een tijdje zullen er geen Europese boeren meer zijn want de EU maakt hen met al hun regelnichterij werken en leven onmogelijk. Ik denk dat de Russische hulp op tijd komt. En als de EU nog
wat lang wacht om zakelijk met Rusland in zee te gaan zal het waarschijnlijk derdewereldhulp worden die we van Rusland gaan krijgen!
In France, 513 wealthy households left the country every year for 35 years because they were tired of
paying a wealth tax – taking an estimated $175 billion of assets with them. But when the wealthy leave,
they take more than their money… they also stop investing and creating jobs.
So France also lost 400,000 jobs (adding 2% to unemployment).
Even worse, Sweden raised $500 million with their wealth tax, but lost $166 billion from capital leaving
the country.
The wealth tax simply does not work. In fact, it hurts any country that imposes one, because…

Ooit al die dwaze politici hier over horen soebatten? Economen hierover horen prietpraten of verhalen van economische journalisten hierover gelezen? Nee, natuurlijk niet. Dat wordt allemaal
doodgezwegen. U mag als MEDE-EIGENAAR van een land niets weten. U moet hersendood ge-
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maakt worden want dat is gemakkelijk voor de politieke kontenneukers van rijk en machtig om u te
misleiden met hun gezeik en gezever!
The war on terror hasn’t ended. The Great Society didn’t solve poverty. The war on drugs is a failure…

Dat bedoel ik met gezeik en gezever. Nog nooit heeft al dat gezeik en gezever enig resultaat gehad. Dus, wat zou er nu van al hun beloftes terechtkomen denkt u? Niets toch! Of hebt u nog vertrouwen in dat gajes? Ik in ieder geval niet meer.

We hebben een BINDEND REFERENDUM nodig. EN WEL
METEEN.
“The biggest issue is that there is only so much one can squeeze out of a debt cycle and most countries
are approaching those limits”.
The world is drowning in debt. And there’s no austerity measures in sight. In fact, a rising tide of
socialist politicians want to explode government spending (paying for free healthcare, education and everything else under the sun).
We don’t know when this monetary experiment will end. The European Central Bank and Bank of Japan
both essentially reneged on their plans to start tightening monetary policy. And yesterday, the Federal Reserve has signaled it will stop hiking rates.
Global central banks, it seems, have already given up on their weak attempts to tighten… fearing the
economy wouldn’t hold up.
If they step back on the gas of QE, I believe that’s the point when people lose faith in fiat… and the US
dollar specifically.
And while this all goes down, the central banks (who control the printing press) have been buying gold at
the fastest pace in years. You may want to consider doing the same.
Gold is one of the few asset classes that hasn’t risen to absurd heights. But it may be coming back to
life… the metal rallied to an eight-month high this week.

We kunnen niet vertrouwen op de bank, niet op de kerk en niet op
de politicus.

De gemiddelde pastoor is een pedofiel.
De gemiddelde bankier is MAFFIA.

Elke politicus is een mes in de rug
van elke normale mens
We staan er alleen voor als volk!
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