


In dit artikel maakt politicoloog Alfred Pijpers eens te meer duidelijk, dát en hóe er vanuit de 
neoliberale elite (waartoe Diederik Samsom kennelijk ook behoort) en de ondernemers/bedrijven 
“indianen verhalen” worden verspreid, om de Brexit in een kwaad daglicht te stellen. 
De mensen  worden bij voorbaat en doelbewust/opzettelijk bang gemaakt voor vooral (economische) 
rampen, die een Brexit volgens hen met zich mee zal brengen. 

NB.1. 
Bij de Brexit gaat het alléén over het vrije verkeer van goederen; dus niet van mensen. Brittannië is 
nooit akkoord gegaan met het Schengen-akkoord, dat gaat over het vrije verkeer van mensen. 
De neoliberale politiek en de ondernemingen, waar zij mee samenspannen, slokken zoveel geld op, 
dat er geen geld meer is voor sociale-, maatschappelijke-, culturele-, zorg-, enz. voorzieningen. 

Pijpers weerlegt deze (uit de bevooroordeelde neoliberale lucht gegrepen voorspellingen) met feiten, 
getallen, logica en onderzoeken. Terecht somt hij de vele vóórdelen van een Brexit op en gaat hij in 
op de verschillende drijfveren, emoties, achtergronden (de toenemende kloof tussen arm en rijk; 
tussen macht en onmacht, enz.), die bij de keuze vóór een Brexit een bepalende factor zijn geweest. 

NB.2. 
Net als in Nederland en Frankrijk was het voor de Britten de eerste en enige kans, om zich in een 
Referendum uit te kunnen spreken over de EU, die onder vaak onwaarachtige voorwendselen haar 
neoliberale beleid aan hen feitelijk heeft opgelegd, zonder dat zij daar enige invloed op konden 
hebben. Alles werd steeds op regerings-, parlements niveau beslist. 
Het telkens overtuigende ‘nee’ in alle van de gehouden referenda (100% score) geeft duidelijk aan, 
hoe de Volken werkelijk denken over Europa. Nee dus; en weg ermee!! 
Zie ook de Krantenartikelen: De Brexit biedt kansen voor links; De gele hesjes en de woede die blijft; 
en Neoliberaal geloof leidt naar ondergang. 

Dit artikel is niet alleen een aanklacht tegen het ‘verschijnsel’/de neoliberale semi-dictatuur, die de 
elite en de EU zonder feitelijk democratische onderbouwing en/of mandaat op (semi)dictatoriale 
wijze met machtsmisbruik over hen heeft uitgerold. Het is evenzeer een aanklacht tegen de manier, 
waarop de EU/elite het democratische systeem naar hun hand heeft gezet, vervormd en misbruikt.  

Als de (harde) Brexit op 29 maart a.s. een feit is, dan zal Brittannië weer verlost zijn van het 
dwingende EU-keurslijf. Dan kan inderdaad het geld, dat dan niet meer aan de EU hoeft te worden 
afgedragen, besteed worden aan sociale doelstellingen, -projecten en natuurontwikkeling, 
milieudoelen, klimaatmaatregelen, enz. 
Na de Brexit kan zou ook begonnen kunnen  worden aan het herstel van de democratische 
rechtstaat, die (ook in Brittannië) door het neoliberalisme in verval is geraakt/in het tegendeel is 
veranderd.  
Zij zouden daarbij steun kunnen ondervinden van het heilzame Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++, dat 
als een tot in detail uitgewerkt ‘draaiboek’ kan worden gebruikt. 
Maar dan moeten de Britten er ook van op de hoogte zijn gebracht. Het zou dus geweldig zijn, als dit 
heilzame, super democratische nieuwe Kiesstelsel ++ niet alleen in Nederland en Frankrijk, maar ook 
onder de aandacht van de traditioneel denkende Britten zou kunnen worden gebracht. 


