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„De landen van Europa moeten tot de superstaat worden gebracht zonder dat de mensen begrijpen wat er
gaande is. Dit kan worden bereikt door geleidelijke stappen, elk vermomd als zijnde economisch van belang,
maar wat uiteindelijk en onomkeerbaar zal leiden tot een federatie“.
- Jean Monnet (Grondlegger van de EU).
Op 12 juni 2008 zal het lot van bijna 500 miljoen
mensen worden bepaald door een land met
slechts 4,2 miljoen mensen. De inwoners van de
Republiek Ierland zullen de enige ‘onderdanen’
van de Europese Unie zijn die de gelegenheid
krijgen hun stem uit te brengen over wat potentieel de meest fundamentele wetgeving is in de geschiedenis van het ‘Oude Continent’. Alle andere
lidstaten hebben gewoon de wensen van hun volk
genegeerd en de ratificatie overgelaten aan hun
betreffende parlementen. Echter, het is noodzakelijk voor alle zevenentwintig lidstaten om de ratificatie te voltooien voordat het ‘Verdrag’ wettelijk
bindend wordt.
Dus als de Ierse stem ‘NEE’ is, zal het verdrag
niet geimplementeerd kunnen worden, ten
minste, op korte termijn. Maar als het Ierse volk
de massale ‘Pro-Verdrag’ propaganda slikken en
‘JA’ stemmen, zal het lot van, en onvermijdelijk
de ondergang van de Landen van Europa bezegeld zijn. Er zullen geen noemenswaardige hindernissen meer zijn voor Federalisatie. De lang gewenste (door de Federalisten) Verenigde Staten van Europa zal een realiteit zijn.
Men heeft veel, zoniet de meerderheid van de mensen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan decennia lang laten geloven dat de EEG/EU over een ‘vrije handelszone’ gaat. Dit is absoluut niet het geval, zoals
het citaat hierboven van de heer Monnet duidelijk aangeeft. Dus wat zijn de gevolgen als de Ieren ‘JA’ stemmen?
De grondlegging van de Europese Unie was gebaseerd op leugens en bedrog in de hoogste regeringskringen. Dit spoor van bedrog heeft zich sindsdien voortgezet, en is op donderdag 13 december 2007 even gestopt in Lissabon waar de ‘hoogwaardigheidsbekleders’ van de lidstaten van dit ‘handelsblok’ het ‘EU-Hervormingsverdrag’ tekenden.
Dit ‘Verdrag’ vervangt de EU-Constitutie die in 2005 door zowel Frankrijk als Nederland werd afgewezen. Angela Merkel, de Duitse Kanselier, de voormalige Franse President ‘Giscard D’Estaing’ en vele andere Europese ministers hebben bevestigd dat het ‘Verdrag’ niets anders is dan de Constitutie onder een andere
naam. Het enige verschil is dat in het nieuwe document de artikelen m.b.t. de EU-vlag, het EU-volkslied en
het EU-motto zijn weggelaten. Maar slechts twee dagen voor de ‘Historische gebeurtenis’ in Lissabon kwamen zestien lidstaten naar voren en riepen op tot een verbetering van het ‘Verdrag’ en het herstel van deze
drie artikelen, waardoor het ‘Verdrag’ zou worden getransformeerd tot de oorspronkelijke Constitutie. Zij willen ook de ‘eenheidsmunt’ opdringen aan die lidstaten die nog steeds hun eigen munt hebben, en stellen
voor dat een ‘Europese dag’ een feestdag wordt.
De leider van de Onafhankelijkheidspartij van het Verenigd Koninkrijk ‘Nigel Farage’ zei: “Het hele bedrog
dat de mensen krijgen voorgeschoteld komt eindelijk helemaal aan het licht. De bedroevende pogingen te
beweren dat dit niet de Constitutie was, zijn helemaal mislukt. De vlag, het volkslied en het motto, het komt
allemaal terug. Het betekent dat wat voor 96% de oorspronkelijke constitutie was, nu 100% is. Laten we het
niet meer hebben over het ‘Hervormingsverdrag’. Dit is de afgewezen EU-Constitutie die in alle prachtver-

toon terugkomt.
De Deense Minister-President Anders Fogh Rasmussen heeft besloten geen referendum te houden over het
Verdrag en laat de ratificatie over aan Deense parlementsleden. Hij vertelde journalisten dat het 'Verdrag'
'goed is voor Denemarken'. Denemarken was in 2005 van plan een referendum te houden over de Constitutie, maar door het 'NEE' van Frankrijk en Nederland werd daar van afgezien. Het Deense Ministerie van Justitie heeft vastgesteld dat het 'Verdrag' geen bedreiging vormt voor de Deense Soevereiniteit. De heer Rasmussen zei letterlijk: “Wanneer de soevereiniteit wordt prijsgegeven is een referendum noodzakelijk, maar
als de soevereiniteit niet wordt prijsgegeven, zal het Parlement de tekst ratificeren.” Hij bevestigde ook dat er
plannen zijn om een nieuw referendum te houden over de 'Eenheidsmunt' (EURO) en alsnog akkoord te
gaan met het verdrag van Maastricht betreffende defensie, justitie en binnenlandse zaken.
Dus geen bedreiging voor de soevereiniteit? Laten we eens kijken naar de implicaties; Als een Soeverein
Land niet langer de controle heeft over zijn eigen Economie, Defensie, Rechtssysteem en Binnenlandse Zaken, kan het dan werkelijk nog een Soeverein Land worden genoemd? Het antwoord is heel eenvoudig NEE.
De Politieke en Financiële Elite van Europa hebben naar dit moment toegewerkt sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog. In elke lidstaat kunnen de persoonlijkheden anders zijn, maar de retoriek is altijd dezelfde: 'Geen verlies van Soevereiniteit, goed voor de mensen, goed voor de economie', enzovoorts.
Goed, laten we eens kijken wat dit 'Verdrag' werkelijk inhoudt. Wat is het verschil tussen dit document en de
oorspronkelijke Constitutie? De Duitse jurist Klaus Heeger, een onderzoeker en adviseur voor de Onafhankelijke Democratische groep in het EU-Parlement heeft de volgende conclusies getrokken m.b.t. de twee documenten:
Volgens zijn analyse gaf de Constitutie de EU 105 nieuwe ‘bevoegdheden’. Het ‘Verdrag’ geeft ook 105 nieuwe gebieden van bevoegdheid. De EU-symbolen (vlag, volkslied, motto) verdwijnen). Klimaatverandering
wordt toegevoegd. De overige 104 gebieden blijven onveranderd.
Besluitvorming door bevoegde meerderheid vervangt ‘unanimiteit’ in 62 nieuwe gebieden in het Hervormingsverdrag. Een meer dan in de Constitutie. ‘Intellectueel eigendomsrecht’ verdwijnt, Energie en klimaatverandering worden toegevoegd. De overige 60 blijven onveranderd.
Zijn conclusie: De EU-Constitutie onder een andere naam.
Dit zesde en definitieve ‘Verdrag’ is de ‘doodsteek’ voor de soevereiniteit van de lidstaten van de EU. Vergis
je niet, en ook al willen jullie ‘gekozen’ leiders jullie van het tegendeel overtuigen, dit is het. Dit is de culminatie van jaren van beramen, misleiden en samenzweren tegen de bevolking van Europa. Wat is dan het probleem, zullen velen vragen? Lees verder en je zult het zien.
Dit ‘Verdrag’ is het meest geheime en snelst opgestelde document van de EU tot nu toe. Oppositie en de onderkenning dat de EU een politiestaat in wording is groeit, en zij (de samenzweerders) weten dat snelheid
essentieel is. Tony Blair stemde ermee in in juni 2007 en dit was zijn laatste ‘steek in de rug van Engeland’.
Ministers van Buitenlandse Zaken gingen akkoord met de voorwaarden in september 2007 en op 13 december, twee maanden later, tekenden de vertegenwoordigers van elke lidstaat het document, en nu is alleen
nog het wachten op ratificatie, en dan zal het gebeurd zijn.
Dus als de Ierse stem ‘JA’ is en alle overige lidstaten doen wat zij hebben aangegeven, het ratificeren van
deze verraderlijke schanddaad, hoe zal ons leven worden beinvloed?
Onze Nationale Parlementen zullen overbodig worden omdat alle resterende macht aan Brussel zal worden
overgedragen. Het zal het formele einde betekenen van die Historische Landen van Europa die lidstaten zijn
van de EU. Nationale Ambassades over de hele wereld zullen onder de bescherming komen van EU-bureaucraten. De oude landen en provincies zullen worden samengevoegd en gecombineerd tot ‘EU-bestuursregio’s’. (De recente fusie van Communes in Denemarken is hiervan een duidelijk voorbeeld, zoals ook de betekenisloos geworden parlementen van Schotland en Wales, binnenkort gevolgd door de vernietiging van
‘Engeland’ en de vorming daar van dezelfde bestuurseenheden).
Politie, leger, nucleaire wapens, muntvoorraden en de Noordzee-olie zullen allemaal eigendom worden van
de EU zoals omschreven in het Verdragsdocument. Leden van onze politie en strijdkrachten zullen verplicht
worden een eed van loyaliteit af te leggen tegenover de EU. Weigering betekent ontslag. De EU zal volledige
controle hebben over alle militaire zaken, middelen en faciliteiten.

Politieke partijen zullen worden afgeschaft, geleidelijk worden geëlimineerd of overgenomen. Alleen Pan-Europese partijen zullen worden toegestaan. Onafhankelijkheidspartijen zullen onwettig zijn want door de beslissing in 1999 van het Europese Gerechtshof (zaak 274/99), is het verboden om kritiek te hebben op de
EU. (Zelfs nog voor de Ierse stem geeft nieuws uit Brussel al aan dat er al plannen zijn om elke ‘Eurosceptische groep’ in het EU-Parlement te elimineren). De EU zal het recht hebben om Nationale Parlementen en
Vergaderingen te sluiten.
Veel mensen zullen werkeloos worden omdat de EU-regel van ‘hertraining’ op eigen kosten van de inwoners
overal zal gelden (inclusief het kopen van een Certificaat dat de hertraining bevestigt). Honderdduizenden
kleine bedrijven zullen gedwongen moeten stoppen vanwege de invoering van talloze onpraktische en onwerkbare voorschriften.
Zo’n 107.000 EU-wetten zullen velen criminaliseren omdat gehoorzamen aan zoveel wetten onmogelijk is.
Wij zullen regelmatig boetes krijgen en zelfs gearresteerd worden omdat wij vanzelfsprekend niet op de
hoogte zullen zijn. Neem de volgende voorbeelden: Vanaf januari 2006 is het verboden om je eigen sanitair
en electra of zelfs je eigen auto te repareren. Als je een boot koopt die na 1999 is gebouwd en meer dan
1,80 meter lang is, moet je het equivalent van £4000 in Euro’s betalen, of zes maanden de cel in. Naarmate
de EU ‘Politiestaat’ steeds meer zijn spierballen laat zien, zal ieder van ons onder de angst en dreiging leven
van arrestatie of vervolging voor een van de ontelbaar mogelijke overtredingen, zelfs kleine.
De grote Corporaties zullen natuurlijk welvaren, en gebruik maken van massale immigratie zowel binnen als
buiten de EU en heel weinig loon betalen aan immigranten ten koste van de inheemse bevolking, waardoor
salarissen gedwongen omlaag zullen gaan. Verder zullen deze corporaties een bijna-monopolie hebben op
werkgelegenheid (samen met de regering), en arbeidsvoorwaarden bepalen zonder bang te hoeven zijn voor
tegenspraak.
Topfuncties in de regering en de onvermijdelijke corruptie die met deze monopolie gepaard zal gaan, zal een
nieuwe ‘Klassenverdeling’ veroorzaken waardoor de rijken rijker worden terwijl de meerderheid zal wegzakken in armoede. Belastingen zullen toenemen om de kolossale groei van bureaucratie te kunnen betalen.
Het zal niet mogelijk zijn om klachten in te dienen via plaatselijke ‘democratische’ wegen omdat er geen
plaatselijke of enige andere democratie zal zijn. Regionaal EU-regeringen zullen niet verkozen zijn (zie het
EU-regionalisatieplan op de EU-website). Onze enige stem zal voor het EU-parlement zijn dat geen macht
heeft. Wij zullen worden geregeerd door de niet verkozen EU-commissarissen, die geen enkele verantwoording hoeven af te leggen aan het volk.
Als wij demonstreren of protesteren kunnen we worden gearresteerd en overgeplaatst naar een andere regio
binnen de EU. Het EU-arrestatiebevel en de verschillende wetgevingen die in de EU zijn ingevoerd sinds 11
september 2001, zullen de autoriteiten absolute macht over ons geven. Het doodschieten van de onschuldige ‘Philip Prout’ en ‘Jean de Menezes’ waren onder de EU-wet volkomen legaal. De intimidatie en groeiende
Moslim-haat overal in de EU begint steeds meer te lijken op de behandeling van Joden in het vooroorlogse
Duitsland. Een Federale Europese Staat zal een heel onaangename plaats zijn om te verblijven.
De Federatie-plannen volgend zou Europa over zo’n 15 jaar kunnen bezwijken onder het gewicht van zijn eigen bureaucratie en corruptie. Er zal zo weinig productie zijn dat zelfs de hoogste belasting de grote, lompe,
corrupte en spilzieke regeringsmachine niet zal kunnen dragen. Velen zullen armoede kennen en de hongerdood nabij zijn. De totale afwezigheid van controle en evenwicht zal de deur openzetten voor elke mogelijke
dictatuur.
De EU, monsterlijk als hij is, is niet meer dan een ‘opstap’ naar een ‘Wereldregering’. Voordat je dit artikel afdoet als ’angstzaaierij’ of ’samenzweringstheorie’, moet je maar eens kijken hoeveel politici van je eigen land
lid zijn van geheime organisaties zoals de Bilderbergers, de Trilaterale Commissie, de Club van Rome, en
het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken.
Alle bovengenoemde organisaties zijn geheel toegewijd aan een ‘Een-Wereldregering’ en zien een Federaal
Europa als een noodzakelijke stap in die richting. Hun lidmaatschap kan worden gezien als ‘wie is wie van de
planetaire machtspelers’. Deense lezers bijvoorbeeld, zouden heel verrast zijn door te ontdekken wie van de
politieke en financiële elite van hun land de Bilderberger-samenkomsten bijwonen, die op de voorgrond van
machinatie hebben gestaan om de Europese Federalisatie te bespoedigen. Om erachter te komen wie van
jullie verkozen vertegenwoordigers leden zijn van een van de bovengenoemde groepen, hoef je alleen maar
de naam van de organisatie in een bekende zoekmachine in te typen. Ga ervoor zitten en bereid je voor op
een ontgoocheling.

We leven in een tijd waarin mensen alle verantwoordelijkheid voor hun eigen leven lijken te hebben afgestaan aan de Regering. Dit is gaande sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar is duidelijk versneld sinds de jaren 80. Deze ‘sociale onverantwoordelijkheid’ heeft ons tot Lissabon geleid op 13 december
2007, waar onze zogenoemde leiders onze oude rechten en vrijheden wegtekenden uit naam van hun ‘grote
plan’. Als wij blijven zitten en niets doen, zal de rest van ons leven een nachtmerrie worden die we zelf hebben veroorzaakt, want uiteindelijk zullen wij zelf onze rechten en vrijheden in de handen van ‘wolven’ hebben
gelegd.
De toekomst en het welzijn van een heel continent ligt in de handen van het Ierse volk. Zij hebben onze hulp
nodig. Zij moeten weten dat zij niet alleen zijn. Het wordt tijd dat jullie je ‘verkozen’ afgevaardigden gaan
schrijven en gaan onderzoeken wat deze EU eigenlijk is. Tijd om de TV uit te zetten en een boek te pakken
over de EU, of de vele internet-sites te raadplegen die het hebben over de ‘Superstaat in wording’. Doe iets,
spreek erover met je vrienden, buren, familie. Doe in ieder geval iets voor het te laat is, en dat is het bijna.
Philip Jones.
Postscripta: Een ieder die geeft om vrijheid zou http://www.irish-friends-vote-no-for-me.org/index.php?set_language=en&cccpage=sign_petition moeten bezoeken en de online petitie moeten tekenen en
ook de e-mail-link true_brit58@hotmail.co.uk moeten gebruiken om een Ier te vragen voor hem/haar ‘nee’ te
stemmen.
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