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Nog steeds wachten veel Nederlanders vol spanning op de dingen die gaan komen van de
grote winnaar bij de Provinciale Staten verkiezingen.
Forum voor Democratie is “hot”, maar op echt belangrijke onderwerpen laten ze het afweten.

De rust is enigszins weergekeerd nadat de emoties hoog opliepen net na de Provinciale
Statenverkiezingen.
Mensen die normaal gesproken de rust zelve zijn, gingen volledig uit hun dak omdat wij
kritiek durfden te uiten
op de ware doelstelling van Forum voor Democratie. We deden dit in een artikel
dat nergens terug te vinden is in de zoekmachines
; alsof het er niet is.
Onze kritiek die in hield en houdt dat Forum voor Democratie een heel gelikte marketing
campagne heeft gevoerd, maar dat hier niets nieuws onder de zon is. Dat de kans bijzonder
groot is dat deze partij is opgezet om ontevreden kiezers te vangen, net zoals dat gebeurde met
Donald Trump in Amerika en Emanuel Macron in Frankrijk.
In een opvolgend artikel hebben wij uitgebreid uitgelegd hoe Forum voor Democratie niets
anders dan kiezersbedrog is, mede gezien de manier waarop ze hun mening over een
Nexit (NL uit de EU) opeens 180 graden omkeerden na de verkiezingen en ook hebben we
daarin een opsomming gemaakt van punten waarom FvD niet de partij is die velen hopen dat
het is.
Een belangrijk punt dat daar ondanks dat het wel genoemd werd in het rijtje, niet uitgebreider
aan de orde kwam is vaccinaties en het standpunt van FvD in deze.
Micha Kat komt tot de volgende conclusie:
Forum voor Democratie weigert niet alleen stelling te nemen tegen Joris Demmink, de Haagse
pedofielen en de criminele rechtspraak, maar ook het NWO-vaccinatie-programma lijkt te
kunnen rekenen op zege van de ‘wereldhervormers’ van Thierry en Theo
horror: eind oktober vorig jaar steunde forum een pro-vaccinatie-motie inzake pneumokokken
Wanneer je wat verder rondneust, dan is er eigenlijk opvallend weinig te vinden over het
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standpunt van FvD voor wat betreft vaccinaties.
Misschien heeft dat te maken met het feit dat uit een peiling van Maurice de Hond in
augustus 2018 bleek dat 65 procent van de FvD kiezers niet begrijpt dat er mensen zijn die zich
niet willen laten vaccineren tegen de mazelen.
Wellicht vinden ze het verstandig om voorlopig maar te zwijgen over dit onderwerp, want
hoewel een kritische blik richting vaccinaties zeker kiezers zou trekken, is het toch een
afweging voor ze omdat het merendeel van de kiezers van FvD pro vaccinaties zijn.
En daar komt nog het volgende bij, naar aanleiding van een artikel in het
vaccinatiepropagandablad
, het AD:
Het kabinet is bereid ook een vaccinatieplicht onder de loep te nemen, in een zoektocht naar
opties die zorgen voor een hogere vaccinatiegraad.
Op de expliciete vraag of daar ook onderzoek naar een vaccinatieplicht bijhoort, gaf de
VVD-bewindsvrouw aan: ,,Ik heb net gezegd in de Kamer dat ik niks schuw, dus dan schuw ik
ook niks. Want dat moet je dan niet doen.’’
Het onderzoek naar de varianten komt er nadat een VVD-motie daartoe half februari werd
aangenomen in de Tweede Kamer.
Dit was de titel van de motie:
Motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te
verhogen
En het zal dan ook niemand verbazen dat FvD vóór stemde.
Kortom, wederom een bevestiging dat we hier te maken hebben met een partij van het
establishment en zeker niet met een frisse democratische wind.
Voor je gezondheid hoef je voorlopig nog steeds niet te rekenen op de politiek, dus neem het
heft in eigen hand en zorg voor je eigen gezondheid en maak gebruik van het Orjana aanbod
van deze week:
Je kunt als Niburulezer deze week zowel de 10 ml als de 30 ml rauwe hoogwaardige
kwaliteit CBD olie van Orjana kopen met tien procent korting. Voer bij het afrekenen als
kortingscode "10CBD10" in. Dit aanbod is geldig tot en met volgende week zondag 14 april
2019.
Let op! De kortingscode in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje invoeren en niet in het
opmerkingen-/commentarenveldje. De korting wordt anders niet doorgevoerd bij het afrekenen.

2/3

Merendeel Forum voor Democratie kiezers pro vaccineren
Woensdag, 10 april 2019 08:28

Mensen die wietolie nodig hebben, maar problemen ondervinden met het verkrijgen daarvan,
kunnen contact opnemen met Stichting Heel de Wereld.
Meer informatie over vaccinaties:
Vaccinvrij
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