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A brüsszeli EU a demokráciát fenyegeti
Magyarországot rendszeresen
támadja a brüsszeli EU az állítólagos „antidemokratikus” intézkedések miatt. Pont azok a nem
választások útján kinevezett bürokraták kritizálnak minket, akiknek a bűnös múlttal rendelkező,
cseppet sem demokratikus
gyógyszer- és vegyipar segített
pozícióba kerülni. Brüsszelben
összesen 50 ezer bürokrata dolgozik azon, hogy a dolgok a vállalati érdekeknek megfelelően
alakuljanak. És az Európai Parlament? Az sem több mint egy fügefalevél, mely ezt az antidemokratikus felépítést palástolni
próbálja: tagjai még csak javaslatot sem tehetnek új jogszabályokra, ami pedig a demokrácia
alapja lenne!
Magyarország népének tisztában
kell lennie a brüsszeli EU sötét
múltjával és a céljaival! Ezek ismeretében biztosan senki sem
fogja hagyni, hogy belegázoljanak a magyarok méltóságába.

ISMERD MEG CARL WURSTERT
ÉS HELMUT KOHLT

ISMERD MEG AXEL SPRINGERT
ÉS PAUL CARRERT

Nem sokkal ezután ismét ugyanezen vezetők kezébe került a német ipar irányítása. Carl Wurster, az IG Farben egyik
vezetője azok közé tartozott, akik felelősek voltak az auschwitzi halálkamrákban használt Cyclon B elnevezésű mérgező gáz előállításáért. Ez az ember lett
a BASF vezérigazgatója, és a fiatal Helmut Kohl mentora, akit a BASF egyik
jogászi pozíciójából egész a német kancellárságig segített.

A német Axel Springer SE csoport ma
Európa egyik legnagyobb médiabirodalma. Az 1950-es években az alapító,
Axel Springer egyik legbizalmasabb tanácsadója, Paul Carrel volt, aki a náci
időkben Ribbentrop alatt dolgozott a Külügyminisztérium propagandafőnökeként.

Kohl 16 évig tartó kancellársága alatt a
brüsszeli EU-t tudatosan a német gyógyszer- és vegyipari kartell globális politbürójává formálta.
ISMERD MEG HELMUT KOHLT
ÉS ANGELA MERKELT
Több pénzügyi botrány és egy elsöprő
választási veszteség után Kohl át kellett
adja a hatalmat ambiciózus utódjának,
Angela Merkelnek, akit már egy ideje
arra képzett ki, hogy ő is a kartell politikai
bábja legyen.

ISMERD MEG AZ IG FARBENT
Az IG Farben egy a Bayer, BASF,
Hoechst és több más német gyógyszerill. vegyipari társaságok által alapított
kartell volt. A résztvevők célként a világuralmat tűzték ki, ez volt a II. világháború mozgatórugója. A nürnbergi per
(1947-48) anyagaiban ilyen kijelentést
tettek a kartellről: „Az IG Farben
nélkül nem lett volna II. világháború.”
Az IG Farben több vezetőjét is bűnösnek
találták tömeggyilkosság, rabszolgaságba taszítás és egyéb emberiesség elleni bűn elkövetésében.

Angela Merkel és Helmut Kohl

ISMERD MEG WOLFGANG
SCHÄUBLÉT
Kohl másik pártfogoltja, és a pártvezéri
cím várományosa Wolfgang Schäuble
volt. Szerencsétlenségére Schäuble belekeveredett a német politikai történelem
legnagyobb pénzmosási botrányába, és

A képen az IG Auschwitz látható, mely 100%-ban az IG Farben leányvállalata. Az IG Farben egy a
Bayer, BASF, Hoechst és más német vegyipari cégek által alapított kartell volt.

le kellett mondania, amivel majdnem
romba döntötte az egész pártot is. Manapság ez az érdekes páros, Merkel és
Schäuble, arra törekszik, hogy Európa
polgárait alárendelje azoknak a vállalati
érdekeknek, amelyeknek ők maguk a politikai karrierjüket köszönhetik.

A brüsszeli EU minden olyan kormánynyal szemben fellép, amely védeni próbálja országa szuverenitását és méltóságát, és nem hagyja polgárait alárendelni
a kartell érdekeinek. Így vált Magyarország és Lengyelország is az EU-s támadások célpontjává.

ISMERD MEG A GYÓGYSZER- ÉS
VEGYIPARI KARTELL POLITBÜRÓJÁT

ISMERD MEG WALTER HALLSTEINT

Miután a II. világháborúban a német kartell katonai erővel nem tudta meghódítani Európát és a világot, most ugyanezt
a célt megvesztegetéssel és politikai nyomáskifejtéssel próbálja elérni. Európa
elkövetkező évszázadait úgy képzelik el,
hogy lesz egy hegemón Németország,
melyet vazallus államok vesznek körül.
Európa „kormánya” – az Európai Bizottság – nem választások útján kerül
kinevezésre, így demokratikusan nem is
legitim. Ezek az alakok, akiket a kartellérdekeknek megfelelően neveztek ki,
több mint 50 ezer fizetett technokrata
segítségével próbálják irányítani Európát. Az Európai Parlament nem sokkal
több mint egy fügefalevél, és hiányoznak
belőle a demokrácia legalapvetőbb jogai,
mint például a jog egy jogszabály kezdeményezésére.

KÖNYVÜNKET INGYEN ELOLVASHATOD:

Ki alapozta meg ezt a kimondottan antidemokratikus szervezetet? Az illetőt Walter
Hallsteinnek hívták. Hallstein egy ismert
német jogász volt, többek között ő képviselte a náci államot azon a döntő 1938-as
találkozón, ahol a fasiszta olasz állammal
közösen megtervezték, hogy hogyan nézzen majd ki a II. világháború utáni, náci/
kartell ellenőrzés alatt álló Európa.
19 évvel később Hallstein ismét Rómába
látogatott. Ezúttal egyike volt annak a
12 főnek, akik aláírásukkal hitelesítették
a római szerződést, vagyis a brüsszeli
EU alapító okiratát. Negyedszázados tapasztalatával ő vált a szerződés fő megalapozójává, és nem meglepő módon őt
nevezték ki az Európai Bizottság első vezetőjévé is. Hallstein közel 10 évig maradt
ebben a pozícióban, ami nagy siker volt a
kartellnek.

Manapság a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. az ország egyik legnagyobb médiavállalata, és ezáltal jelentős
befolyást gyakorol a közvéleményre.
ISMERD MEG GÜNTHER
OETTINGERT
Oettinger 5 éven keresztül a dél-németországi Baden-Württemberg tartomány
miniszterelnöke volt. Elődje és mentora
Hans Filbinger, a hírhedt náci jogász
volt, aki még a II. világháború vége után
is halálos ítéletet követelt a dezertáló
német katonáknak.

arra, hogy megpróbálja kitörölni gyalázatos múltjának nyomait?
Ezeket a milliárdokat egyetlen célra fordították: Ugyanazok a gazdasági érdekkörök, amelyek a II. világháború mögött
álltak, most a brüsszeli EU-n keresztül
gazdasági nyomásgyakorlással és megvesztegetéssel igyekeznek elérni céljukat.
Az európai demokráciát ugyanazok az érdekkörök fenyegetik,
amelyek a korábbi bajokért is felelősek voltak. Minden politikust
támogatnunk kell, aki felismeri ezt
a veszélyt és védeni próbálja népe
szuverenitását és méltóságát.
Magyarország népe és kormánya
nincs egyedül! Egész Európában
egyre többen látják, hogy a kartell
politikai ügyintézőjeként funkcionáló brüsszeli politikusok hamis
ígéretekkel dobálóznak és nem az
emberek érdekeit szolgálják.

Oettinger búcsúbeszédében méltatta
Filbingert a nácikkal szembeni ellenállásáért. Az ezt követő nyilvános
felháborodás miatt meg kellett válnia
minden németországi pozíciójától.
Ekkor kapta kinevezését Brüsszelben, mint az EU médiaügyi biztosa.
Ez az ember követelte 2016 elején
azt, hogy Lengyelországot róják
meg a kormány állítólagos antidemokratikus döntései miatt!
ÉGETŐ KÉRDÉSEK:
● Szerinted véletlen, hogy még sosem hallottál az IG Farbenről?
● Hány milliárd eurót költött a
gyógyszer- és vegyipari kartell
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