Eurocraten in Brussel vinden dat zij geen ruimte hebben om te bezuinigen (video)
Zaterdag, 01 juli 2017 23:14

Met het mogelijke vertrek van Groot Brittannië uit de Europese Unie (Brexit), ontstaat er
voor de fat cats in Brussel een acuut financieel probleem.
Bezuinigen kunnen en willen ze niet omdat ze onmisbaar zijn voor de Europese Unie,
zeggen ze, en dus moet de belastingbetaler dan maar weer het gat van ruim 10 miljard euro
dichten.

Langzaam maar zeker verdwijnen de individuele Europese landen. Ze verdwijnen omdat ze
worden overspoeld met rassen en culturen uit andere streken , waardoor de eigen cultuur
volledig aangepast dient te worden aan de nieuwe bewoners en vervolgens verdwijnt wat er
dan nog over is van de individuele landen in het Nazimonster dat Europese Unie heet.
Er is straks geen verschil met de oude Sovjet tijden toen je het Politbureau had.
Het politbureau (afkorting van politiek bureau) is het uitvoerend orgaan van vele
(communistische) partijen. In landen met een marxistisch-leninistische ideologie wordt de
communistische partij beschouwd als de voorhoede van het volk. Niet het parlement, maar de
partij bezit daarom de macht en die macht is doorgaans geconcentreerd in het politbureau.
Ons huidige Politbureau zetelt in Brussel en de tactiek is identiek aan die uit de Marxistische
en/of Leninistische ideologie. Brussel weet alles beter en Brussel heeft de macht en niet de
nationale parlementen.
Vergeet niet dat het hele concept van een New World Order is gebaseerd op een soort
supersocialisme, waarbij de centrale staat weet goed is voor de wereldburger.
Het Europese Politbureau bestaat louter uit mensen die daar zitten voor eigen gewin. Dit kan
vele vormen aannemen, zoals het hoge salaris en de riante onkostenvergoedingen, de
beloningen vanuit het bedrijfsleven na de politieke carrière of het zich simpelweg laten kopen
door bedrijven, personen of instellingen om in Brussel een bepaalde agenda te promoten.
Maar, nu dreigt er een potentieel probleem voor het Politbureau vanwege Brexit. De club in
Brussel vreet letterlijk geld en door het vertrek van Groot Brittannië hebben ze een gat in hun
begroting van maar liefst 10 miljard euro.
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Uiteraard zijn het formeel bestuurders die dan ook zelf met een oplossing moeten komen en
dat hebben ze dan ook gedaan. Alles en iedereen moet gaan bezuinigen om dit gat te dichten,
behalve zijzelf.
De verklaring om hun hoge salarissen, pensioenen en gigantische onkostenvergoeding intact
te laten is, omdat hun werk cruciaal zou zijn voor de Europese Unie om te kunnen blijven
functioneren, ook na het vertrek van de Britten.
Wat ze verder hebben voorgesteld is om in de resterende 27 lidstaten de belastingen te gaan
verhogen om het gat te dichten.
Op dit moment hebben de Eurocraten in Brussel volgens de Engelse Daily Mail een
begroting van ongeveer 1.000 miljard euro en daar moet door het vertrek van Groot Brittannië
nu hard aan worden gesleuteld om te zorgen dat de fat cats in Brussel aan hun trekken blijven
komen.
Uit documenten die zijn ondertekend door drankorgel Jean-Claude Juncker blijkt dat de
Eurocraten niet van plan zijn om op welk onderdeel dan ook zelf te bezuinigen. Zonder riante
onkostenvergoedingen bedraagt het gemiddelde salaris en pensioen voor eurocraten 60.000
euro.
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