


Barbara Debusschere meldt vanuit Brussel, dát en hóe de EU alwéér in volstrekte willekeur, zonder 
deugdelijk onderzoek zijn macht misbruikt, door goed gemeenschapsgeld weg te gooien naar slechte 
onjuiste en/of dubieuze zaken. 
Dit keer betreft het subsidie óp en beleid vóór biobrandstof; die zou goed zijn voor het Klimaat. 
Alwéér blijkt de EU gevoelig voor de fabeltjes, die hen door belanghebbende industriëlen zijn verteld 
Zelfs is het heel goed mogelijk, dat deze fabeltjes door hen zelf zijn bedacht, om met biobrandstof 
goede sier te kunnen maken met betrekking tot het Klimaatbeleid en tegelijk de ondernemers van de 
biobrandstoffenlobby te helpen.  
Alwéér een duidelijk geval van ‘vriendjes politiek’! 
Natuurlijk is het verbijsterend, dat dit gebeurt, terwijl een onderzoeksrapport van de eigen Europese 
Commissie de schadelijke effecten voor het klimaat in kaart heeft gebracht. 
Dit tegenstrijdige beleid, van enerzijds krampachtig vasthouden aan het neoliberale dogma, dat 
economische groei het hoogste ‘goed’ is en anderzijds een schijnheilig streven naar 
klimaatverbetering duidt erop, dat niet alleen onze Regering, maar ook de EU de ‘weg’ kwijt zijn. 
De scholieren demonstraties, (die gesteund worden door minstens 123 wetenschappers), Urgenda
en de bekende ‘gele hesjes’ markeren het einde van, zowel het neoliberalisme, globalisme, en de 
marktwerking, als het ondemocratische politieke partijstelsel. Het loopt kapot tegen de ‘muren’ van 
het de Natuur, Milieu, Klimaat, het opkomende Nationalisme en het onherroepelijke feit, dat alles 
nu eenmaal de cyclus doorloopt van: opkomst, groei en bloei, neergang en einde. 

Alwéér zijn dit tekenen, die er op duiden, hoe onbetrouwbaar, schijnheilig, corrupt, dictatoriaal, 
ondemocratisch, enz. de EU en onze Regering zijn (geworden) door het Neoliberalisme. 
Alwéér is dit een teken, dat de chaos groeit. Alwéér blijkt er een grote behoefte is aan een nieuw 
betrouwbaar democratisch stelsel. 
Alwéér kan het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ uitkomst bieden. 

Zie ook: Krantenartikel, Klimaatwet is symbool politiek.


