Nederland Lage Lonenland
Alles draait om het beleid om Nederland een LAGERELONENLAND te maken voor stimulering van
de export. Daarvoor moeten de sociale kosten zo laag mogelijk worden en de sociale bescherming
afgebroken. Dit ondanks het gigantische handels- en kapitaal overschot. Alle heil wordt gezocht in
het werken en produceren voor het buitenland. In de politiek hoor je nauwelijks iets over de
730.000 gezinnen (2,5 miljoen burgers incl. kinderen) die de huur niet meer kunnen opbrengen.
Dat wordt met alle bezuinigingen en lastenverzwaringen alleen maar erger en erger.
Jullie protesteren als Bijstandsbond (terecht) tegen dit asobeleid, ook van de Kunduz-club en de
zwaar christelijke partijen die een afgekloven bot krijgen toegeworpen, als ze maar meegaan met
de ideologie van meer verpaupering en het werkloos maken van honderdduizenden; om zo
'Sterker uit de crisis” te komen!. Vraag: Wie komen er sterker uit? Per jaar plegen nu al meer dan
400 medemensen zelfmoord om aan de terreur van deurwaarders, advocaten en rechters te
ontsnappen. Wat rechtsstaat? Wat democratie? Wat persvrijheid?
Ik pleit al zo lang ervoor dat jullie gezamenlijk de aanval openen op de onwetendheid,
ondeskundigheid, onwil en naakte angst van politici (de journalisten in het kielzog daarvan) en de
complete vakbeweging, om het functioneren van ons geldsysteem als bloed van de samenleving
ter discussie te stellen. Niemand waagt het vragen te stellen, ook jullie niet, de vakbondsleden niet
en de slachtoffers in de bijstand niet. Pas wanneer jullie het aandurven om over de kern van het
probleem vragen te stellen, dan is er uitzicht op verbetering.
Kijk maar naar de onderwerpen die dringend om aandacht vragen: Het verdwenen Spaarfonds
voor de AOW en de structuur van de staatsschuld.
Excuus voor het toemailen naar de mij bekende mailadressen van FNV, CNV, MHP en de
Bijstandsbond. Zonder de juiste vragen aan politici zal geen verbetering tot stand kunnen komen.
U kunt namelijk vandaag geen brood eten dat morgen pas gebakken wordt. Wanneer u dat wel
kunt, mag u alles laten wegbezuinigen ten gerieve van het speculatieve internationale
grootkapitaal. Want het aanbod van arbeid op de geglobaliseerde wereld zal steeds veel en veel te
groot zijn voor de behoefte en het mogelijk volume aan werkgelegenheid tegen een redelijk loon.
Weten jullie dat de FED per maand 85 miljard dollar er bijdrukt, en dat die miljarden bijna geheel in
de zakken verdwijnen van de rijke beleggers op Wall Street in aandelen op de beurs? De FED
subsidieert en compenseert de verliezen van het grootkapitaal met nieuw gecreëerde dollars.
Japan en het Verenigd Koninkrijk doen het ook en de ECB veel en veel te weinig. Niemand weet
wat geld is, jullie ook niet, en willen het kennelijk ook niet weten. Wat jullie ook niet weten is dat de
meeste pensioenfondsen nu weer voldoende dekkingsgraad hebben dankzij de geldpers van o.a.
de FED. Is er een oplossing denkbaar? Ja, hoor de Belgische verdwijntruc.
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