




Jan de Boer doet hier een scherpe conclusie over Europa, die we eigenlijk allang kennen. 
Ook is allang bekend, dat dit niet zozeer Europa betreft, maar dat dit een van de belangrijkste 
problemen is van het neoliberalisme en globalisme wereldwijd. 
In de geschiedenis van de mensheid was er eigenlijk altijd een elite, die de anderen overheerste en 
naar zijn hand zette; altijd was en is er nog overal sprake van “dictatuur” van een elite. 
Kolonialisme met zelfs slavenhandel en slavenarbeid bepaalt ook nu nog steeds het beeld tussen de 
economisch en financieel machtige (en dus rijke) en de arme machteloze landen, volken en staten. 
Niet alleen bij het ‘communisme’ is dit het geval, maar ook bij het kapitalisme, het neoliberalisme, 
imperialisme, kolonialisme en feitelijk alle godsdiensten en andere dictatoriale politieke systemen. 
Democratie, waarbij het Volk echt zelf regeert bestaat nergens meer; (semi) dictatuur is de ‘norm’. 
(Zwitserland lijkt met zijn referendum-systeem een zeldzame uitzondering op deze regel). 
Zie ook, Bibliotheek, Brief aan prof. drs. Wallage punt NB.6. A—F.

Altijd waren en zijn er nog steeds bloedige oorlogen tussen zulke elkaar beconcurrerende dictaturen.  
Altijd ontstond er ook van onderaf verzet tegen die overheersing, die altijd gepaard ging met 
machtsmisbruik, , rechteloosheid, slavernij en andere onderdrukking van machteloze “armen”. 
Natuurlijk is dit ook met Europa het geval.  
Natuurlijk schetst deze terechte constatering een heel erg kwalijk beeld van Europa en Nederland. 
Natuurlijk geeft ook dit aan, hoezeer Europa feitelijk een elitaire dictatuur is, waarop de EU-burgers 
geen enkele invloed kunnen uitoefenen.  
Natuurlijk heeft dit neoliberale Europa (en Nederland) niets meer van doen met de democratie, 
terwijl het die nog steeds met de mond belijdt en in de media blijft rondbazuinen; nepnieuws dus! 
Zie ook, Bibliotheek, Krantenartikel, Een nieuwe Eerste Kamer. En Bibliotheek, Begrip, Democratie.

Natuurlijk zijn de voorbeelden, waarmee De Boer zijn stelling onderbouwt, onweerlegbare feiten. 
Natuurlijk is het verweer van de elite, dat de “volksklassen” nationalistische en xenofobe 
vreemdelingenhaters zouden zijn, volstrekt onjuist en uit de lucht gegrepen. 
Natuurlijk slaat dit onzinnige “verweer” feitelijk terug op de kwalificaties van de elite zélf. 
Natuurlijk is dit het “Europa van de rijke elite”, dat zich zelf en de grote bedrijven bevoordeelt en de 
“armen” berooft. 

NB. 
Natuurlijk is de EU allerminst een heilzame samenwérking tússen volken; in werkelijkheid is er alleen 
een heilloze en corrupte samenspánning mét meedogenloze grote bedrijven en dito dictaturen, enz. 

Het is echter onjuist te denken, dat het hier geschetste ‘Europa van de rijken’ in staat en van zins zou 
kunnen zijn, om zich vrijwillig, van binnenuit te hervormen en totaal te veranderen in het tegendeel. 

NB. 
Het hier realistisch geschetste Europa is in toenemende mate een bedreiging voor de mensen, voor 
de Natuur en Milieu en dus voor de Toekomst van alles wat leeft op deze Wereld. 
Zie ook het commentaar bij de Bibliotheek, Begrip, EU = Europese Unie. 

Het is dus in het Algemeen Belang, dat dit EU van het politieke (wereld) toneel verdwijnt. 

NB. 
Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ is het enige stelsel, de enige mogelijkheid en het bij uitstek 
geschikte ‘instrument’, om de neoliberale EU en politieke partijen van het politieke toneel te laten 
verdwijnen, het Volk de democratische macht terug te geven en de (ecologische) Wereld te redden. 


