




Václav Claus was premier en later President van Tsjechië. Hij is dus een oudgediende in de politiek, 
die zeker recht van spreken heeft. Met zijn 77 jaar heeft hij bovendien ruime persoonlijke ervaringen 
mét en ván het communistische regiem en de EU. Zijn kritiek op de EU is dus deugdelijk onderbouwd. 
Zijn opmerkingen over EU-subsidies, dat die de markt kapot maken en ook nog eens de grondslag zijn 
van corruptie, snijden dus ook hout. Dit geldt ook voor zijn uitleg over hóe en waardóór de 
“Visegrad-landen (Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije), gezamenlijk stelling nemen tegen de 
“dictatuur van Brussel” in het algemeen en tegen de migratie politiek in het bijzonder. 
Daarbij zegt hij vanuit zijn ervaring, dat de neoliberale EU/Brussel niet zo prachtig is, als zij de 
mensen wil doen geloven; in veel opzichten is het tegendeel het geval.  
Steeds weer en steeds meer blijkt, dat door hun eenzijdige gerichtheid op winst, geld, economische 
macht, onderdrukking, enz. van neoliberale regiems, het morele besef te ontbreken en dat zij in hun 
positie en macht ‘dienstbaar’ behoren te zijn aan hun Volk en aan de grote Algemene Belangen van 
burgers, Natuur, Milieu, de Aarde, enz. 

Met het streven van de EU, om een Europese superstaat te vormen, dreigt Brussel de soevereine 
‘Natiestaten’ te vernietigen. Daar verzetten niet alleen de Visegrad landen zich tegen, maar groeit 
ook in andere (nu nog ‘soevereine’ staten) het verzet. En dus stemt men daar massaal op Thierry 
Baudet, Marine Le Pen, Nigel Farage en andere “populisten”. 

Wil deze ongewenste toestand in de EU worden veranderd en de toekomst van de Volken, de Aarde, 
Natuur, Milieu, enz. worden veilig gesteld, dan is er maar één oplossing:  
Het neoliberalisme in Europa, en de Wereld moet worden ontmanteld, haar macht moet hen worden 
ontnomen, c.q. het moet van het politieke wereld toneel verdwijnen. 

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, het vertrouwen van het Volk in de 
politiek te herstellen en de (ecologische) Wereld te redden. 
Het kan zónder Grondwetswijziging, dus met een gewone meerderheid van stemmen in de Tweede 
Kamer worden aangenomen en ingevoerd. 


