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Zowel de klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding als de klacht neergelegd bij het Parket tegen onze voorzitster zijn
geseponeerd wegens gebrek aan bewijzen.

Wij stellen ons open voor samenwerking met alle religies op maatschappelijk vlak en benadrukken de
gemeenschappelijk pro-life en pro-family standpunten.
We hebben meer contacten met de Ultra-Orthodoxe joden (Thorajoden http://www.truetorahjews.org ) dan met de Modern-Orthodoxe joden, omdat
eerstgenoemde de bestudering van de Thora centraal stellen. Ook wij hebben de Thora als
leidraad binnen ons programma: respect voor het leven, voor het gezag, voor het bezit van
anderen, voor de waarheid, voor de rustdag. De Thora-joden zijn antizionistisch ingesteld en
zien het land Israël niet als hun thuisland. Zij verwachten van de komende Messias een
nieuw Jeruzalem. VCP ijvert voor een vredevolle oplossing tussen Israël en Palestina en verzet
zich tegen het radicaal zionisme die de nederzettingenpolitiek goedkeurt en hierdoor het
vredesproces bemoeilijkt.

Men mag de holocaust niet misbruiken om het zionisme te rechtvaardigen. Er zijn nog volkeren die vervolgd zijn en
nu geen eigen land bezitten. De Thora-joden zeggen heel duidelijk geen behoefte te hebben aan een eigen land.

We staan kritisch tegenover het bankensysteem/geldsysteem maar willen geen volk, ras of religie in discredit
brengen. We klagen heel concreet het volgende aan ‘De bankierselite onder aanvoering van de Rothschilds heeft in
1913 de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken van de VS opgericht. Vanaf dat moment was het
geldscheppingsproces in handen gekomen van de bankierselite onder leiding van de Rothschilds en daarmee was de
totale controle over het geldscheppingsproces in de toen toonaangevende westerse wereld compleet (‘Geld komt uit
het niets ’, van Ad Boere, tweede druk, 2013, p. 67).
We wijzen erop dat zowel het bankwezen als onze
economie en handel hoe langer hoe meer internationaal
wordt gestuurd (door het IMF, de Europese Commissie en
de Europese Centrale Bank: de Trojka) en dat de
soevereiniteit van de landen hierdoor dreigt verloren te
gaan. Dat hierbij enkel de joden het voortouw nemen is
onjuist. In de bankenwereld zijn ook namen gekend van

niet-Joden zoals de Rockefellerfamilie, de Lehman Brothers, Bear Stearns…
Rockefeller zegt zelf “Onze Rockefellerfamilie wordt gekarakteriseerd als internationalisten, die graag samenzweren
met anderen in de wereld, om een globale politiek en economische structuur op te bouwen, één wereld zo u wilt. Ik
beken schuld… en ik ben er trots op.”

Landen die de staat Israël en de nederzettingenpolitiek steunen (het zionisme), al dan niet openlijk, steunen ook het
VS-imperialisme. Hiertoe horen de EU-landen, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, en Qatar, Saoedi-Arabië,
Turkije. Zowel zionistisch gezinde joden, christenen , moslims als atheïsten ondersteunen deze imperialistische
politiek. Dus het steunen van het zionisme is geen losstaand feit.
De vrijmetselaars, die deze wereldhegemonie sturen, vinden de bouw van de tempel te Jeruzalem van essentieel
belang. Voor de nationalistisch gezinde Joden is de terugkeer naar Israël belangrijk, de vrijmetselaars zien verder. “In
de Encyclopedie van de Vrijmetselarij, Albert Mackey, MD, 33ste en Charles T.
McClenachan, 33ste graad, bevestigt dat de tempel het belangrijkste doel is
van de vrijmetselarij: Van alle voorwerpen die de Vrijmetselaars-wetenschap
van de symboliek ondersteunen, is de belangrijkste en meest gekoesterde
vorm door de Vrijmetselaar, en veruit de belangrijkste: de Tempel in
Jeruzalem. De vergeestelijking van de tempel is de eerste, meest prominente
en het meest doordringende, van alle symbolen van de vrijmetselarij [...]
Neem de afhankelijkheid naar de tempel van de Vrijmetselarij af; laat iedere
verwijzing naar dit heilige gebouw, en de legendes en tradities met haar
verbonden weg uit het ritueel, en het systeem zelf zou in een keer vervallen en sterven.” Meer over de vrijmetselaars
vindt u hier .
“Algemeen bekend is, dat de Joodse staat beschikt over een arsenaal aan kernwapens. Volgens de gezaghebbende
Global Nuclear Weapons Inventories heeft Israël nu 80 kant –en-klare kernwapens en beschikt het land daarnaast
over de onderdelen om er nog eens 115 tot 190 bij te maken (Israël heeft 80 kernwapens, Gerard Driehuis - 18
september 2013).” Dus de Staat Israël heeft de nodige militaire controle in geval van oorlog.

