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Terecht merkt de organisatie ‘We love index’* op dat de nationale besturen niet meer hun democratische functie
kunnen uitoefenen omdat ze door Europese en internationale besturen overkoepeld en gestuurd worden.
Indien deze internationale besturen, zoals het IMF, de Europese
Centrale Bank meer transparant zouden zijn en mocht er over
deze organen een democratische controle bestaan, dan zou er
meer financiële ruimte gecreëerd kunnen worden voor de
Europese naties om naar hun burgers te luisteren en hun noden in
te willigen. Nu loopt de nationale schuld van deze landen
voortdurend op, ondanks de besparingen. De oorzaak hiervan is
dat de grote renteschuld die afbetaald moet worden zwaar weegt
op de begroting van elk land. Door het redden van de nationale
banken (to big to fail) is de schuldenlast van de landen en dus ook
de renteaflossing enorm gestegen. Indien die nationale banken
enkel hun schuld zonder de rente zouden terugbetalen, dan lijdt de
staatskas hierdoor een groot verlies. Wat België betreft is tot nu
toe zelfs het geleende bedrag exclusief de rente door de banken
samen nog niet terug betaald....
De Europese Centrale Bank is een orgaan dat enkel
democratische controle zal verdragen als de politiek hierop druk uitoefent. Tot nu toe lopen de machtspartijen
mee met de bankenelite. De Trojka bundelt het IMF, het ECB en de EC, zijnde de financiële en bestuurlijke macht
van Europa. Democratische controle kan enkel opgelegd worden vanuit de oppositie. We hebben een grote
democratische oppositie nodig die de macht van de Trojka omverwerpt! En diezelfde bankenelite heeft
wereldwijd tentakels die de verschillende centrale banken van de diverse naties controleert. Enkel de bank van
Iran, Noord-Korea en Cuba zijn nog niet onder hun heerschappij. De centrale banken die het laatst toegevoegd
zijn, zijn die van Afghanistan, Irak, Libië en Soedan.
Met de rentewinsten die hun centrale banken opleveren kopen ze multinationals op en zo centraliseren ze de
macht. Daarom is het voor hen goed dat de bedrijfswereld geliberaliseerd wordt en voordelen bekomt via de
TTIP-onderhandelingen (de Trans-Atlantische handelsverdragen) zodat bedrijven opgekocht kunnen worden en
woekerwinsten kunnen maken. Ze kopen ook bedrijven op die levensnoodzakelijke producten beheren of
produceren of levensnoodzakelijke diensten verlenen, zoals water, graanvoorziening (Monsanto), farmacie,
vervoer... Hierdoor zijn we met handen en voeten aan hen gebonden. Ook de nationale regeringen doen niet wat
ze willen.
Onder het mom van een oproep voor een duurzame aarde en tegen klimaatopwarming hebben ze een mondiaal
netwerk met een wereldbestuur opgericht dat bevoegdheid gekregen heeft over de verdeelsleutel van de
energiebronnen en het beheer van een jaarlijks bedrag van 100 miljard euro geschonken door de rijke landen om
het CO2 te reguleren. Het is een jammerlijk feit dat diezelfde bankenelite en multinationals achter dit globalistisch
netwerk staan voor een duurzaam planeet. Het is niet omdat men van fossiele brandstof overschakelt op groene
energie dat men met andere beheerders te maken hebben. Zij alleen hebben het geld in handen om die
omschakeling mogelijk te maken.
En jammer genoeg hebben ook religieuze leiders dit pact mogelijk gemaakt, te beginnen met de Paus door met
zijn groene Laudato si encycliek een politiek standpunt in te nemen, wat nog nooit eerder is gebeurd. Hij heeft het
VN-congres, dat de klimaattop in Parijs voorbereidde, plechtig geopend en daar zijn encycliek voorgesteld, om de
krachten te bundelen van staat en kerk en om de ontwikkelingslanden ook achter dit globalistisch plan te krijgen.
In de NWO moeten de afzonderlijke religies vernietigd worden en werkt de pseudo religie samen met de nieuwe
wereldregering.
Diezelfde NWO, speelt onder het mom van de zogenaamde ‘war on terror’ de big brother over alle wereldburgers
door hun zogenaamde veiligheidsdiensten. Die ‘war on terror’ heeft hen ook het fiat gegeven om oorlog te voeren
met die landen waar de centrale bank nog niet onder de bevoegdheid van het IMF is geplaatst of waar de
multinationals nog onder eigen nationaal beheer staan.
Dat een Rothschild zowel het monopolie heeft over de bankenwereld als een sturende rol bij het ontstaan van
Israël en bij het invoegen van de Illuminatie binnen de vrijmetselarij, spreekt boekdelen.
Daarom is het belangrijk steeds de opkomst van deze dictatoriale NWO met als centrale macht de bankenwereld

onder de aandacht te brengen, ook bij het bespreken van lokale en regionale problemen. De oorzaak is meestal
te zoeken hoger in de piramide

* ‘We love index’ is een organisatie die zich inzet voor het behoud van de index zodat de lonen evenredig stijgen met de prijs
van een korf levensnoodzakelijke producten. De indexsprong doet de koopkracht van de burger aanzienlijk dalen.
(http://www.weloveindex.be/nederlands/ ).

