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 Kolen en staal Unie wordt staat van de burgers?   
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Respecteer  de referenda  van Nederland Frankrijk Ierland !

De EU politiek  van competitie in 
een vrije  markt  is de kern van het 
probleem. EU industrien kunnen 
geen extra kosten op zich nemen 
voor milieuzaken  om concuren-
tieel te blijven met lage lonen 
landen. Als ze geen steun krijgen 
verhuizen ze gewoon naar  China 
en India. E�ciente is de sleutel. De 
EU  geeft de  voorkeur aan 
atoomenergie. Protocol Twee van 
het verdrag van Lissabon  creert  de  
European Atomic Energy Commis-
sion (Euratom). Deze bevoorrecht 
atoomcentrales  ipv hernieuwbare 
energie projekten.  Als een 
bepaalde bevoegdheid naar de EU 
gaat krijgt een lidstaat die niet 
gemakkelijk meer terug. De stem 
regels maken dat grotere landen 
meer invloed hebben als de 
kleinere.  Drie landen verwierpen 
de EU verdragen per réferendum ; 
Ierland Frankrjik en Nederland 
stemden tegen het EU verdrag.  Dit 
werd niet aanvaard DOOR DE 
POLITICI.  21 Landen kregen geen 
mogelijkheid tot inspraak, 3 landen 
stemden voor. Luxemburg,  
Roemenie en  Spanje. Zij kregen vnl 
pro Eu informatie via de media. 

De EU en de VN zijn dat geen instrumenten van de  machtselite? Is het feiteijk 
geen  geldmachine voor hen? Bracht de EU  in 50 jaar wel  vrede? Er zijn  700 
militaire basissen van de VS wereldwijd  en 150 dode kinderen in Irak per dag.

Stel u de vraag...

Vroeger beroofden mensen banken, nu beroven 
banken de mensen! . De Eu heeft  de VS politiek 
ten volle  ondersteund en opgevolgd..Weinigen 
zullen ontkennen dat de Vs politiek  een globale 
ramp is. Vandaag,  5 october , 2008, werden de 
europese volkeren bedrogen door degene die ze 
verkozen om hen te vertegenwoordigen. De 
politici die stemden voor de Lifeline hebben hun 
eed verraden om het volk en de grondwet te 
respecteren. Er is geen twijfel aan wie die lifeline 
ten goede komt. Enkele van de rijkste en 
machtigste mensen  in deze samenleving zullen 
ze op strijken. Waarom deden ze dat?
Een aanbod van China en Japan om de daling va 
de dollar te helpen stoppen (zij hebben zelf veel 
dollars die ze liever niet in waarde zien zakken.), 
eerder dit jaar is geweigerd. Ons  Europees vredes 
projekt  heeft de mensen niet beschermd tegen 
deze gelegaliseerde plundering, die de angst van 
kleine spaarders gebruiken om hun slag te slaan. 
Bank - winsten verdubbelden de afgelopen jaren.

Het is tijd voor verandering. Prioriteiten zijn  werk 
koopkracht, een sociaal  programma, sterke open-
bare diensten, hernieuwbare energie en sterkte  
democraticshe  controle op banken en publieke 

�nanciering.              van onze redactie

met een welwillend oog 
bekeken. Europa was een 
baken van vrede. De integratie 
van nieuwe leden in de 
gemeenschappelijke markt 
verliep vlot. Een vlag, een 
hymne en natuurlijk de euro 
schenen één grote ruimte van 
voorspoed en vrede te schep-
pen. Kritiek was nauwelijks 
hoorbaar of verstaanbaar.
Het debat over de 
EU-Grondwet   heeft echter de 
echte aard van de EU    bloot 
gelegd:
Andersglobalisten in ATTAC en 
de Sociale Fora wijzen al lang 
op de gevaren van de neoliber-
ale mondialisering. Vooral 
voelbaar in het Zuiden door 
�nacniële crisissen in bijvoor-

Reutels  - Brussel -
ange tijd werd de 
Europese constructie 

beeld Thailand en Argentinië.  Het 
debat over de Europese Grondwet 
viel samen met nieuwe delocali-
saties en de doorbraak van China 
als fabriek van de wereld. De EU 
had de bescherming van de de 
Europese industrie opgegeven 
door de afbraak van douan-
etarieven in naam van de “ vrije en     
onvervalste concurrentie”. De 
Europese Raad van regering-
sleiders en de Europese Comis-
sieleden maken de wetten.Uw 
euro-verkozene kan geen 
wetsvoorstel indienen. 70% van 
onze wetten zijn nu al de eenvou-
dige doorslag of omzetting in 
nationaal recht van EU-besluiten, 
genomen door de Europese 
uitvoerende macht. Duizenden 
lobbyisten dicteren hun regels 
aan de EU-Comissie. 

Van kolen en staal Unie tot democratie?

actief in alle soorten media 
(kranten, tijdschriften, tv, radio, 
internet, productiehuizen en 
reclameregie). Opvallend is ook 
dat er tussen die vier media (en 
de VRT) steeds meer verstrenge-
ling is. Alle kranten schrijven 
hetzelfde en de Journaals ook. 
Het Journaal geeft 2 a 3 minuten 
nieuws en verder is het vermaak. 
De greep die bedrijven,  op de 
media hebben is groot. Journal-
isten worden ontslagen

als de documentaires die ze maken 
een bedrijf in dicrediet brengen . De 
overheid gebruikt de media voor 
propaganda. en praat de politiek  goed 
van vandaag om de banken te ‘redden’  
met de nationalisering van de 
schulden op onze kosten. Dit staat 
haaks op de liberale  EU politiek.
De basis van de bankcrisis is juist de 
vrije marktpolitiek van  de EU en van 
privatiseringen, die ons is  aangepraat 
als voorwaarde, om koopkracht, en 
tewerkstelling  te garandern.

Machtsconcentratie en  Infantilisatie.   Illusie van vrije keuze : Enkel  6 investeerders domineren de westerse media 

   e Vlaamse Regulator voor de 
media pende een interessant 
document neer over de concen-
tratie van de media in Vlaan-
deren. De auteurs stellen vast 
dat de belangrijke media in 
handen zijn van zeven groepen. 
Vier van die zeven groepen zijn 

De EU speelt  een belangr i jke  rol  in  het  I nternat ional  Munt  
Fonds ( IMF) ,  de Wereldbank ( WB)  en de Wereldhandelsorgani-
sat ie  ( W TO) .  De EU ondersteunt  de expor t  van lanbouw-  pro-
duc ten naar  Afr ik a .  Europese k ippen z i jn  goedkoper  op de 
markt  van Dak ar  dan Senegalese k ippen.  Dat  ont wr icht  de 
Afr ik aanse landbouw en dr i j f t  jongeren op de v lucht  naar  h ier  
.

De boodschap is dat de EU-constructie het algemeen belang van 
de burgers dient. Maar die informatie is eenzijdig.Vooral niet 
luisteren is de boodschap zoals het lot van de EU-Grondwet 
bewees. 98% van de verworpen EU-Grondwet is terug te vinden 
in het Verdrag van Lissabon. 

Milieubescherming  binnen de EU een farce!

Axel Miller, die aftreed als CEO nadat 
Belgie en  Frankrijk 6.4 billion-euro ($9 
billion) lifeline beloofden   aan de 
grootse landeigenaar  en bank van 
Belgie en NL, heeft  recht op een premie 
van 3.7 million euros, volgens het 
jaarverslag van de bank.    Miller 
verdiende vorig jaar 825,000 euros en 
kreeg een premie van  1.04 million 
euros, volgens het rapport op de  Web 
site  

www.indymedia.be

Verdrag EU verplicht lidstaten deel te nemen aan oorlogen buiten europa
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Verzoekschrift Constitutioneel Hof.
Op 8 dec 2008 dienen 5 belgen een verzoek-
schrift tot nietigverklaring van het instem-
mingsbesluit met het Verdrag van Lissabon van 
de Vlaamse regering  in bij  het  constitutioneel 
hof . De indieners zijn Jef Sleeckx,Raf 
Verbeke,Natan Hertogen,Frans Leens leden van 
het comitée andere politiek en  Pascal  
Debruyne, de Vooruitgroep.
Ierland Duitsland en Tsjechie hebben ook nog 
tegenwerping. Het verdrag gaat bij unanimiteit 
van kracht  .                            www.onzezeg.be 

De Bilderberg Groep 
ligt ten grondslag aan 
de vorming van de EU. 
Retinger, Rijkens en 
prins Bernhard lieten 
een aantal representa-
tief geachte top�guren 
uit Amerika en Europa 
schrijven over hun 
wederzijdse klachten, 
op basis waarvan 

de eerste Bilderberg 
conferentie werd 
gehouden in mei 1954 in 
hotel De Bilder-berg in 
Oosterbeek. De kosten 
werden betaald door  
Unilever en de CIA . 
Vanaf 1954 werden er 
jaarlijks een, en soms  
twee, Bilderberg-
conferenties gehouden.


