Partij van de Arbeid opgericht door en onder controle vrijmetselaars
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Ooit is de Partij van de Arbeid opgericht om de belangen van de armere werkende klasse,
de arbeiders, te behartigen, tenminste dat is wat de meesten denken.
Deze partij is door de vrijmetselaars opgericht als “controlled opposition” (gecontroleerde
oppositie, geveinsde tegenstand dus) en dat is de reden dat ze hofleverancier zijn van
Bilderberg Conferentie klanten.

Arbeiden doet de Partij van de Arbeid wel, alleen arbeiden ze voor de verkeerde meesters.
Het is diep triest hoe er tot op de dag van vandaag argeloze mensen stemmen op deze partij
in de hoop op een beter leven. Heel vaak zijn deze stemmers mensen met een laag inkomen
die hopen via de Partij van de Arbeid een beter leven te krijgen met betere condities voor hen
en hun gezinnen.
Een stukje terug in de tijd ; het moment waarop de partij een lang van te voren geplande stap
neemt en formeel hun ziel verkoopt aan de grote industrieën.
Op het partijcongres van 29 januari 2005 werd een 'beginselmanifest' aangenomen.
Daarmee nam de partij afscheid van het oude beginselprogramma van 1977, waarin de
nationalisatie van belangrijke industrieën, banken en verzekeringsmaatschappijen werd bepleit.
Het nieuwe 'beginselmanifest' spreekt van het recht op 'de zekerheid van een fatsoenlijk
bestaan', waardoor iedereen 'volwaardig aan de samenleving kan deelnemen'.
Je ziet duidelijk wat er gebeurt. De oude waarden waar de partij ooit mee groot is geworden,
worden aan de kant gegooid en vervangen door: “We gaan alles privatiseren zodat de complete
maatschappij straks wordt gerund door steeds groter wordende bedrijven die machtiger zullen
zijn dan nationale overheden en die uiteindelijk door de Rothschilds en consorten via de
centrale banken zullen worden opgekocht
waardoor de BV Wereld in handen komt van een kleine elite.
Hoe ver die elite inmiddels al is gevorderd, is te zien op het volgende plaatje wat een
overzicht geeft van deelnemers aan de Bilderberg Conferentie en de belangen die zij
vertegenwoordigen.
Klik op het plaatje voor een grotere versie.
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