Trump haalt geld bij burgers weg voor defensie en Israel (video)
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De man van het volk, dacht men. De man die schoon schip zou maken met betrekking tot
de praktijken van Wall Street en die op zou komen voor de gewone man.
Donald Trump heeft zijn nieuw begroting gepresenteerd en veel mensen die op hem hebben
gestemd, kijken vol ongeloof en weten niet wat zien.

In rap tempo worden er meer mensen wakker en beseffen dat ze met president Trump niet de
man van het volk hebben zoals velen hadden gedacht en vooral gehoopt, maar een nog betere
lakei van Wall Street dan zijn "tegenstrever" Hillary Clinton.
Donald heeft ondertussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel op bezoek gehad en dat
verliep nogal stroef. Het eindigde met het zogenaamde "handshake gate", waarbij Trump
weigerde om voor de aanwezige pers handen te schudden met Merkel en net deed alsof hij
niets hoorde, ook niet toen Merkel het hem vroeg.

Deze president die is aangesteld met als enige doel enorme chaos op de wereld
veroorzaken, liet wel even later via Twitter wel weten dat de Duitsers nu eindelijk eens moeten
beginnen met het betalen voor de NAVO, omdat Amerika wel heel veel geld uitgeeft om
Duitsland te beschermen.
En dan was er natuurlijk het G-20 overleg in Duitsland.
Tijdens G20-overleg in het Duitse Baden-Baden was de nieuwe politieke wind uit Washington
voelbaar. De VS lagen flink dwars.
De Amerikaanse regering voelt zich niet langer gebonden aan internationale pogingen om de
vrijhandel te bewaken. En dat wekt in de rest van de wereld veel wrevel op. Dit bleek vrijdag in
het Duitse kuuroord Baden-Baden, waar de eerste vergadering van de G20-landen plaatsvond
na de inauguratie van president Donald Trump. De nieuwe politieke wind van America First was
scherp voelbaar in Baden-Baden, waar de ministers van Financiën en de centrale bankiers van
de G20 tot en met zaterdag bijeen zijn.
De meeste G20-landen, China voorop, oefenden vrijdag zware druk uit op de Amerikaanse
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minister Steven Mnuchin om akkoord te gaan met een passage in de slotverklaring tegen
protectionisme. Omdat Mnuchin dit niet wilde, eindigde de vergadering vrijdag zonder akkoord
over de tekst van de slotverklaring. Die moet zaterdag worden gepresenteerd.
Die slotverklaring kwam er ook niet zaterdag, althans niet één zoals de afgelopen decennia,
waarin wordt gesteld dat wereldwijde vrijhandel essentieel is en dat landen zich afzijdig dienen
te houden van protectionisme.
“Het gewone volk” dat voor een groot deel op Trump had gestemd omdat ze gehoopt hadden
dat hij voor hun belangen zou opkomen, hebben de schrik van hun leven gekregen toen hij zijn
nieuwe geplande begroting de afgelopen week bekendmaakte.
Alles wat ook maar enigszins in het belang van de normale bevolking is, gaat verdwijnen of er
wordt drastisch in gesneden. Het geld dat hij hiermee bespaart, wordt hoofdzakelijk gebruikt
voor het opschroeven van de spionageactiviteiten en het nog veel meer uitgeven aan defensie.
Hieronder de voorgestelde begroting van Trump. Verder commentaar is overbodig en zoals
her en der blijkt, zijn mensen met stomheid geslagen en geloven ze hun ogen niet.
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