11

EURÓPAI IDÕ
2010 / 6

Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

És jön a hódító
hadsereg...
Az Európai
Csendõrség
Mi rejtõzködik az ‘’EU-Megszállási joggal’’ rendelkezõ EuroGendFor, - azaz (az Európai Csendõri Erõk) mögött?
...“Ha az EuroGendFor bevetését az egyik fellázadt EU-államban már eldöntötték, akkor a csendõrség támadása, behatolása
után azok a területek, régiók, városok, városrészek, vagy épületek, melyeket elfoglaltak, lényegében kikerülnek az adott ország
hatóságainak a fennhatósága alól és azon túl csakis az Európai
Csendõri Erõk irányítása alá tartoznak...“
...“A bevethetõ fegyvereinek és módszereinek nincsenek
korlátai, minden módszere csakis a gyõzelemének van alárendelve...“
...“A lázadások hangadóit kiemelhetik anélkül, hogy az illetõ
országok a saját katonaságukkal vagy rendõrségükkel tennék azt,
melyek esetleg a lakossággal szimpatizálhatnának!...“
Van egy félig-meddig titkos belügyi hadsereg az Unióban,
mely már viszonylag régóta létezik, de csak kevesen tudnak róla. Ez az Euro-Gend-For, amely a European Gendarmerie Force rövidítése, magyarul; az Európai Csendõri Erõ, vagyis, az EU Csendõrség.
Ennek a csendõri - speciális rendõri erõnek meglepõen nagy
hatáskört adott az Európai Unió vezetése, az Európai Bizottság
(feltehetõleg az Európa Parlament teljes támogatásával) és felhatalmazta olyan cselekmények megtételére is, mely csak a Liszaboni Szerzõdés teljes ratifikációja után vált lehetségessé. Ez
az a bizonyos „Megszállási jog“, mely az EU Csendõrséget felhatalmazza a katonai beavatkozásra az Európai Unió bármely tagállamában.
Ez lényegében az adott ország törvényeinek feletti hatalommá teszi az Európai Csendõrséget.
Ennek a jelenleg már mintegy 3000 emberbõl álló európai
Különleges bevetési egységnek, az Euro-Gend-For (European
Gendarmerie Force / németül; Europäische Polizeitruppe) - EU
Csendõrség, parancsnoksága az észak-itáliai Vicenzaban található meg.
Az EU Csendõrség életre hívásának a kezdeményezõje a korábbi francia védelmi-miniszter, Michelle Alliot-Marie volt azzal a
már egyáltalán nem is titkolt céllal, hogy az egyes tagállamok
egyre jobban elégedetlenkedõ lakosságának a lázadásai, ezen
csendõri erõ bevetésével, könyebben leverhetõk legyenek. Elsõ
példa erre az évek óta nyugtalankodó franciaországi külvárosok

John Howard Ausztrália 19952007 közötti miniszterelnökének
„aranybeszéde“
„A BEVÁNDORLÓKNAK KELL ALKALMAZKODNIUK, NEM A
HAZAIAKNAK! Vegyék tudomásul, vagy hagyják el az országot.
Elegem van abból, hogy a mi nemzetünknek kell folyton óvakodnia, nehogy bizonyos egyének vagy nemzetük megsértõdjék.
Kultúránk évszázadok alatt fejlõdött ki, amely olyan nõk és
férfiak harcára, bátorságára és gyõzelmeire épül, akik valamennyien a békét keresték és akarták.
Legtöbbünk anyanyelve angol, nem pedig más nyelv. Ezért,
ha a mi társadalmunkhoz akartok tartozni, ....tanuljátok meg a
nyelvünket!
A legtöbb ausztrál istenhivõ. Nem csupán néhány keresztény, nem a szélsõjobb, nem politikai
kényszer, nem - puszta tény, hiszen
nemzetünket keresztény meggyõzõdésû férfiak és nõk alapították, és
ez egyértelmûen dokumentált.
És ezért nem elvitatható, hogy
ezt iskoláink falain kifejezésre is juttassuk.
Ha Isten megbotránkoztat benneteket, akkor azt tanácsolom nektek,
válasszátok hazátokul a világ valamely más táját, mert Isten a MI KULTÚRÁNKNAK alapja.
El fogjuk fogadni a ti hiteteket,
nem fogjuk megkérdõjelezni. Csupán
annyit kívánunk, hogy a mi hitünket is
fogadjátok el, és éljetek velünk harmóniában, békében és örömben.
Ez itt A MI NEMZETÜNK, A MI FÖLDÜNK és a MI ÉLETVITELÜNK, és minden lehetõséget megadunk nektek, hogy javainkból
részt kapjatok és velünk együtt élvezhessétek.
De ha állandón panaszkodtok, sajnálatot hajhásztok, történelmi zászlónkat égetitek, hitünket becsmérlitek, keresztény értékeinket semmibe veszitek, életvitelünket elítélitek, akkor arra biz-

bevándorolt lakossága lázadásainak a leverése volt.
EuroGendFor a jövõben az EU-tagállamokban kiiktatja, teljességgel hatályon kívül helyezi a nemzeti jogot és nemzeti szuverenitást! A különbözõ EU-tagállamokban történõ bevetésérõl egy
EU-Haditanács dönt, amely az EuroGendForban résztvevõ, valamint az érintett (fellázadt - a szerk.) állam védelmi- és biztonsági, belügyi (Magyarországon a rendészeti) minisztereibõl áll.
Így fektették ezt le az új EU-Rendõrségi Alapító-Okmányban,
melyet a Velseni (NL) szerzõdés az uniós jogban jártak számára
tisztán és egyértelmûen szabályoz.
Lényegében tehát ez a szerzõdés; Uniós törvényi felhatalmazást
ad az EU Csendõrségnek arra, hogy
bármely tagállamot erõszakosan
megszállja - akár annak a felkelõ népe ellenében is!
Nem más ez, mint egy teljes
„EU-Megszállási jog“. Ugyanis ha az
EuroGendFor bevetését az egyik fellázadt EU-államban már eldöntötték,
akkor a csendõrség támadása, behatolása után azok a területek, régiók,
városok, városrészek, vagy épületek,
melyeket elfoglaltak, lényegében kikerülnek az adott ország hatóságainak a fennhatósága alól, és
azon túl csakis az Európai Csendõri Erõk irányítása alá tartoznak.
De a helyzet még még ennél is sokkal rosszabb! Az EuroGendFor (Európai Csendõrség) az adott esetben nem csak rendõrségi jogokkal van felruházva, hanem titkosszolgálati jogokkal
is, és az adott ország katonaságával szorosan együttmûködve
kell a rendet és nyugalmat helyreállítania.
Szükség esetén az EuroGendFor minden szükséges eszközt
és jogot megkaphat, amire csak szüksége van, hogy feladatát
teljesítse. A bevethetõ fegyvereinek és módszereinek nincsenek
korlátai - minden módszere csakis a gyõzelemének van alárendelve.
Az európai kormányok EuroGendFor-nak, az EU Csendõrségnek köszönhetõen, kibújhatnak minden felelõsség alól!
A jövõben egy szociális nyugtalanság vagy a nagy tiltakozások, demonstrációk, tüntetések esetén büntetlenül lövethetnek
a tömegre!
Bevezethetik a rendkívüli állapotot, városokat, akár országrészeket katonai közigazgatás alá helyezhetnek az EU-Csendõrség
segítségével.
A lázadások hangadóit kiemelhetik anélkül, hogy az illetõ országok a saját katonaságukkal vagy rendõrségükkel tennék azt,
melyek esetleg a lakossággal szimpatizálhatnának!
Ugyanígy EuroGendFor-t sem lehet a bekövetkezett véres
események miatt felelõsségre vonni. Az Európai Csendõri Erõ
csakis az EU-Haditanácsnak tartozik beszámolással és felelõsséggel.
Az European Gendarmerie Force - az Európai Csendõri Erõ
tatlak benneteket, éljetek demokráciánk és társadalmunk egy további elõnyével: AZZAL A JOGGAL, HOGY ELHAGYJÁTOK AZ
ORSZÁGOT!
Ha nálunk nem vagytok boldogok, akkor MENJETETEK EL!
Nem kényszerítettünk benneteket, hogy ide jöjjetek. Ti akartatok
hozzánk jönni. Hát fogadjátok el azt az országot, amely titeket is
elfogad.“
Mikor hallunk ilyet magyar miniszterelnöktõl?
Minél többünk olvassa és gondolja végig az ausztrál miniszterelnök érvelését, annál jobb esélyünk lesz, hogy a mi nemzetünk tagjai is újra megérezik, hogy van gerincünk, s ugyanezt az
igazságot kimondják, és támogatják.
Forrás: nemzetihirhalo

Bogár László:

Az új kormánynak új
alkut kell kötnie
a „birodalommal“

Bogár László közgazdász szerint új megállapodást kell kötni
a külföldi tõke képviselõivel. Az egyetem i tanár errõl a „Van ki út?!“ címû mai, budapesti konferen cián beszélt.
Bogár László közgazdász szerint
Bibó István 65 évvel ezelõtt pontosan megfogalmazta azt, mibõl származnak a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális nehézségek Magyarországon. A magyar politikai gondolkodás meghatározó alakja Eltorzult
magyar alkat, zsákutcás magyar történelem címû dolgozatában azt írta:
ha egy emberi közösség a hazugságok egy bonyolult rendszerébe beleszorul, ahol a dolgokat a nevükön nevezni nem lehet, nem szabad, akkor
ez elkerülhetetlenül vezet elõször az elitek, aztán az egész közösség értelmi és erkölcsi lezülléséhez.
Az egyetemi tanár a Van kiút?! címmel Budapesten megrendezett konferencia után az InfoRádiónak ennek kapcsán arról
beszélt: ha egy társadalom önámító hazugságokban él, akkor folyamatosan fél attól, hogy kiderül az igazság. Márpedig aki fél,
hajlamos újra és újra hazudni, ezzel pedig öngerjesztõ folyamat
indul be.

széleskörû bevethetõségének a jogalapját a Liszabonni Szerzõdés teremtette meg,
melyet a Magyar Parlament tagjai szinte olvasatlanul, és
szolgalelkûen ratifikáltak, kiszolgáltatva ezzel hazánkat az idegen
katonai beavatkozásnak.
Az Európai Csendõri Erõben jelenleg a következõ országok
különleges egységei vesznek részt, mint teljes jogú tagok:
- A Francia Nemzeti Csendõrség
- Az Olasz „Carabinieri“
- A Holland Királyi Katonai Rendõrség
- A Portugál Nemzeti Köztársasági Gárda
- A Román Csendõrség
- A Spanyol Polgári Gárda
Valamint partnerként képviselteti magát a Lengyel Katonai Csendõrség.
Mindezek
mellett
nagyon
könnyen elképzelhetõ, hogy ezek az
erõk a nem is távoli jövõben még bõvülni fognak más tagállamok, különleges egységeivel, esetleg az Unióhoz
nem is tartozó államok egységeivel.
VIDEO: http://www.youtube. com/ watch?v=HcaVKA2ovyw
AZ EURÓPAI CSENDõRI-RENDõRI ERõK KÖZÖS KIKÉPZÉSE
Részlet a videó kísérõ szövegébõl:
Egy francia kisvárosban 17 európai állam 300 rendõre gyûlt
össze közös kiképzésre (az EU Csendõrség keretében).
A kiképzés célja: Hogy a résztvevõk megtanulják, hogyan kell
közös erõvel beavatkozni a határokon átnyúló válságok ellen.
Még egyszer: ...hogyan kell közös erõvel beavatkozni a határokon átnyúló válságok ellen...
Video: Amir Alvb
No, és nézzük meg azt is, hogy az Európai Nemzeteknek mi
is lesz erre a válaszuk:
POKOLBA AZ UNIÓVAL!
NÉMET ELLENÁLLÓK TILTAKOZÁSA AZ EU-DIKTATÚRA ELLEN
Pokolba a Liszabonni Szerzõdéssel! Pokolba az Európai Csendõrséggel, és pokolba az Új Világrenddel! Pokolba az EU-Diktatúrával!
Ütõs videó, jó zenével, kitünõ képi információkkal! Felvilágosító film a beszûkült agyaknak, a közeli jövõrõl... Mely hozzánk is
nemsokára elérkezik.
video:
http://www.youtube.com/watch?v=HA2q7xyQ_7M
(Nemzeti Hírháló, Jövõnk Info - Szabad Riport Tudósító Iroda
/ Fort András)
2010. február 21. - 14:06 Jövõnk.info
Forrás: nemzetihirhalo
Ezt példázzák Bogár László szerint az elmúlt két évtized fejleményei, amikor a társadalmi elit azt hazudta önmagának és a
népnek, a nép pedig az elitnek, hogy elhiszi: a most fennálló
rendszert szabadság, demokrácia, piacgazdaság, jólét és felemelkedés jellemzi. „Eltelt húsz év, és egyértelmûen kiderült,
hogy ez nem igaz, egyszerûen annyi történt, hogy megváltozott
a birodalmi függésünk természete“ - magyarázta Bogár László.
Ez az állapot anyagilag és szimbolikusan is folyamatos kárt
okoz az országnak, ezért új alkut kellene kötni a minket függésben tartó birodalommal - fogalmazott a közgazdász. Szerinte
nyíltan ki kellene mondani: tény, hogy a 2008-as adatok szerint
az itt mûködõ külföldi vállalatoknál halmozódik fel az összes
megtermelõdött profit 92 százaléka. Ahogyan azt is tisztán kellene látni, hogy az országból évente a megtermelt jövedelem 25
százalékát szivattyúzza ki részben az adósságszolgálat, részben
pedig az itt tevékenykedõ külföldi vállalatok profitja.
„Ez olyan megterhelést jelent a magyar társadalomnak, ami
láthatólag romba dönti részben a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatát, a fizikai testét - vagyis a népesedését és az egészségét , valamint a gazdaságát is“ - hangsúlyozta Bogár László.
A közgazdász hozzátette: az elmúlt 21 év során a külföldi
vállalatok nagyjából 6 ezer milliárd forinttal több állami támogatást és adókedvezményt kaptak, mint amennyi pénzt az államkasszába adók és járulékok formájában befizettek.
Az egyetemi tanár szerint az csak mítosz, hogy ezek a cégek
munkahelyeket teremtettek. Mint mondta, 1968-tól 1989-ig a
munkahelyek száma félmillióval nõtt, az elmúlt 21 évben viszont
- amióta bejöhet a külföldi tõke - több mint 1 millióval csökkent,
és míg a GDP emelkedése az elsõ idõszakban évente átlagban
4, addig az utóbbiban 1 százalékos volt. „A reálbérek pedig jelenleg a 32 évvel ezelõtti szinten vannak: a 120 ezer forint hajszálpontosan annyit ér, mint az a 3600, ami 1978-ban volt“ fûzte hozzá.
A szakértõ szerint e problémák megoldásához a pusztítás
mértékének felmérésével kellene hozzálátni. Ezután új, átfogó
társadalmi, gazdasági és politikai nemzetstratégia kidolgozására volna szükség, amely újrarendezné a viszonyt a „birodalommal, azzal a szimbolikus térben létezõ globális hatalmi rendszerrel, amelyet elsõsorban a multinacionális vállalatok, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és a hitelminõsítõk alkotnak“ - magyarázata.
Az új kormány feladata az lesz, hogy kezdeményezze annak
az alkurendszernek az újraszabályozását, amely régión belül éppen Magyarországra vetítette a messze legpusztítóbb következményeit - fogalmazott Bogár László.
Hanganyag: Farkas Dávid
2010. február 21., vasárnap 11:33 InfoRádió
Forrás: nemzetihirhalo

