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Klaus Schwab staat al meer dan een halve eeuw aan het
roer van het World Economic Forum. In eigen gelederen
klinkt er stevige kritiek op zijn positie.

Een groep huidige en voormalige medewerkers van het WEF
heeft contact opgenomen met de Britse krant The Guardian.
Ze schrijven dat de 82-jarige Schwab op eigen houtje
handelt en zich omringt met ‘nietsnutten’ die niet in staat
zijn om de organisatie die hij begin jaren zeventig heeft
opgericht, te leiden.
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Huiverig
Hij legt op geen enkele wijze verantwoording af aan mensen
binnen en buiten de organisatie, zegt de groep, die anoniem
wil blijven. “We zijn huiverig om naar buiten te treden,
aangezien Klaus veel connecties heeft en ons het leven heel
moeilijk kan maken, zelfs als we weggaan bij het WEF.”

De groep WEF-medewerkers zegt een kritisch stuk te
hebben geplaatst op LinkedIn, maar dat is op verzoek van
het World Economic Forum verwijderd, iets wat de
organisatie ontkent.

Addernest
In het stuk valt onder meer te lezen dat het WEF niets is
zonder Klaus en dat de raad van bestuur een ‘addernest’ is.
De medewerkers verwachten dat de bestuursleden elkaar in
de haren zullen vliegen zodra Klaus wegvalt.

De Britse oud-premier Tony Blair wordt getipt als mogelijke
opvolger van Schwab.
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Klaus Schwab ziet zijn globalistische droom
uiteenspatten – Medvedev verklaart Wereld
Economisch Forum de oorlog
Door DissidentNL  - 2023-01-18

H et is voor de tweede opeenvolgende keer dat er geen Russische
delegatie is in Davos en de eerste keer dat er geen Chinese is.
Vorige keer verliet de Chinese delegatie de zaal toen Zelenski

het woord kreeg.

Het geeft precies de breuk weer die er ontstaan is in de wereld. Het WEF is alleen nog een

westerse organisatie.
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Het WEF was altijd al een Westerse organisatie, want het heeft zijn wortels in de Council on

Foreign Relations van David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski, en groeide uit een door de

CIA gefinancierd Harvard-programma, geleid door Henry Kissinger en gepusht door John

Kenneth Galbraith en de “echte” Dr. Strangelove, Herman Kahn.

Schwab was niet het brein achter het WEF. Die eer gaat naar zijn drie mentors – John K.

Galbraith, een Canadees-Amerikaanse econoom, diplomaat en beleidsmaker, Herman Kahn,
die concepten over nucleaire afschrikking bedacht die officieel militair beleid werden, en

Henry A. Kissinger, die Schwab rekruteerde op een internationaal seminarie op Harvard, dat

gefinancierd werd door de Amerikaanse CIA.

Het klonk me altijd al vreemd in de oren dat Rusland en China een één wereld regering

zouden accepteren waarvan iedereen wist dat dat een Amerikaans plan was.

Het WEF erkent nu zelf ook dat zijn globalistische droom uiteengespat is. Het thema van de

53e jaarvergadering is dan ook “Samenwerking in een gefragmenteerde wereld“.

HET WEF ZIET ZIJN GLOBALISTISCHE DROOM UITEENSPATTEN.

HET THEMA VAN DE 53E JAARVERGADERING IS
"SAMENWERKING IN EEN GEFRAGMENTEERDE WERELD".
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Medvedev heeft duidelijk plezier in zijn nieuwe rol. Terwijl hij eerder altijd gezien werd als
een ‘softie’ doet hij tegenwoordig uitspraken op zijn Telegram-kanaal waar menig hardliner

stijl van achterover slaat.

Medvedev hekelt WEF voor discussie over tankleveringen aan Oekraïne in plaats

van economie

Dmitri Medvedev wees op de opmerking van de Poolse president Andrzej Duda over de
oprichting van een coalitie van westerse landen voor de levering van gepantserd materieel

aan Kiev, meldt Tass.

Plaatsvervangend hoofd van de Russische Veiligheidsraad Dmitry Medvedev vindt het

beschamend dat deelnemers aan het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos praten over

tankleveranties aan Oekraïne.

“Wat een beschamende situatie, op zijn zachtst gezegd. Het forum van Davos bespreekt…

tankleveringen aan Oekraïne”, schreef hij dinsdag op Telegram. “Vroeger bespraken mensen

andere dingen in Davos. Zoals de economie en dat soort dingen”, merkte Medvedev op.

Volgens hem “is het goede dat er deze keer geen Russische of Chinese zakenlieden zijn.”

Medvedev wees op de opmerking van de Poolse president Andrzej Duda over de oprichting
van een coalitie van westerse landen voor de levering van gepantserd materieel aan Kiev.

“Ze hopen waarschijnlijk dat ‘een tankcoalitie’ de verdeling van Oekraïne dichterbij zal

brengen, waar de Polen van dromen,” veronderstelde hij. “Maar in plaats van een coalitie te

vormen, zouden ze dan een collectief document moeten opstellen waarin de overgave van

het verrotte regime in Kiev wordt aangekondigd om mensenlevens te redden en waarin de

toekomstige samenstelling van wat er van Oekraïne overblijft wordt gespecificeerd,” stelde

de plaatsvervangende chef van de Russische Veiligheidsraad voor.

Duda zei eerder dat de Poolse autoriteiten ernaar uitkijken om een internationale coalitie

van landen die Leopard tanks bezitten bijeen te brengen om Oekraïne te voorzien van een

volledige brigade van deze voertuigen. Polen verwacht dat Duitsland toestemming zal geven

om een compagnie van dergelijke tanks naar Oekraïne te sturen.

De bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum 2023 in Davos, met als thema
“Samenwerking in een gefragmenteerde wereld”, vindt plaats van 16 tot 23 januari. Net als

vorig jaar hebben de organisatoren Rusland niet uitgenodigd voor het evenement vanwege

de situatie in Oekraïne.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:
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— DISSIDENTNL (@DISSIDENTNL) JANUARY 17, 2023
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Insiders Wereld Economisch Forum uiten
bezorgdheid over Klaus Schwab, zeggen dat hij
“volledig onberekenbaar” is
Door DissidentNL  - 2023-01-20

V olgens de groep “is er niet veel toekomst voor het WEF na
Klaus” omdat er geen duidelijke opvolger is.

Huidige en voormalige leden van het globalistische Wereld Economisch Forum (WEF) uiten

kritiek op de oprichter van de controversiële organisatie, meldde The Guardian woensdag.

“Wij zijn een groep huidige en voormalige werknemers van het WEF. We willen onze rol

spelen in het bevorderen van het debat over de rol die deze organisatie in de wereld

speelt”, aldus de groep insiders, volgens het bericht van 18 januari.

“Klaus staat al 52 jaar aan het roer van het WEF,” vervolgde de groep. “Toen hij geboren

werd, bestonden 122 van de huidige 195 staten in de wereld nog niet eens.”

Volgens de groep maakt Schwabs langdurige rol hem “volledig onberekenbaar voor iedereen

binnen en buiten de organisatie“.

Ondanks het feit dat de WEF-insiders die contact hebben opgenomen met de krant hun

bezorgdheid openbaar hebben gemaakt, willen zij anoniem blijven, naar verluidt uit vrees
voor mogelijke tegenacties, meldt LifeSite.
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De groep stelt ook dat “er geen toekomst is voor het WEF na Klaus“, deels wegens het

ontbreken van “een duidelijke opvolger” voor de rol van voorzitter en deels wegens

vermeende interne conflicten binnen de hogere leiding.

Een woordvoerder van het WEF probeerde de beweringen over zijn bestuur echter van de

hand te wijzen door de krant te vertellen dat zijn “raad van trustees beslist over alle

toekomstige benoemingen van institutioneel leiderschap“, en eraan toe te voegen dat het

WEF “een sterke institutionele bestuursstructuur heeft om ervoor te zorgen dat het zijn

missie volledig kan blijven ondersteunen“.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:
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Davos
Mutiny erupts among WEF staff over role of ‘Mr
Davos’
Founder and chair Klaus Schwab has run forum for 52 years but is
now seen by some past and present staff as ‘a law unto himself’

UN chief accuses big oil of peddling big lie on climate change

Larry Elliott Economics editor
Wed 18 Jan 2023 12.15 GMT

The future of Klaus Schwab – Mr Davos for more than half a century – has
become a talking point at this year’s meeting after World Economic Forum
employees voiced strong criticism of their chair and the lack of a succession
strategy.

A group of current and former WEF staff members who contacted the Guardian
said the 82-year-old Schwab was a law unto himself and had surrounded
himself with “nobodies” who were incapable of running the organisation he
founded in the early 1970s.

https://www.theguardian.com/business/davos
https://www.theguardian.com/business/live/2023/jan/18/davos-day-2-zelenskiy-scholz-stoltenberg-guterres-ukraine-tanks-inflation-business-live
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“Klaus has been at the helm of the WEF for 52 years. When he was born [in 1938]
122 of the 195 states in the world right now did not even exist. He is completely
unaccountable to anyone inside and outside the organisation,” the group said.

“We are a group of current and former employees of the
WEF. We want to play our role in fostering debate about the role this
organisation plays in the world.”

The group said it wanted to remain anonymous. “We are hesitant to come
forward as Klaus is very well connected and can make life very difficult for us
even after we leave the WEF.”

Speculation about Schwab’s future has intensified this week after a piece on the
online publication Politico said the WEF’s strategic partners – the firms that
bankroll the $390m (£315m) a year business – were unhappy about the lack of a
succession strategy.

The group of WEF staff members said they had posted their criticisms on the
social media platform LinkedIn but they had been removed at the request of the
WEF, something the organisation denies.

The posts, shared with the Guardian, said: “There isn’t much of a future for the
WEF beyond Klaus not just because there isn’t a clear successor but also
because his managing board is such a viper’s nest that senior leadership will be
at each other’s throats the moment the old man pops off.”

A WEF spokesperson said: “The board of trustees decides any future
institutional leadership appointments. The forum has a strong institutional

governance structure in place to ensure its continued ability to fully support its
mission.”

Former UK prime minister Tony Blair is one of the leading international figures
who has been linked with the role.

The group of past and current WEF employees questioned the ability of the
organisation to function without Schwab at the helm.

“In most organisations the next generation of top leadership is faintly visible at
the higher levels of management but at the WEF Klaus has surrounded himself

https://www.politico.com/newsletters/global-insider/2023/01/17/the-race-to-succeed-klaus-schwab-00078057
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the higher levels of management but at the WEF Klaus has surrounded himself
with such a group of nobodies at the top that it’s hard to see how any of them
could be taken seriously by anyone of consequence inside or outside the
organisation.

“Klaus picks his leaders using the same criteria Putin uses to pick deputies for
the state duma: loyalty, guile, sex appeal. The quality of people at the top is
reflective of the type of people who work for the rest of the organisation.”

The head of one UK company agreed that there appeared to be no successor to
Schwab lined up. “My impression is that he will die with his boots on,” the
executive said.

Another longstanding Davos attender expressed surprise that Schwab had
allowed speculation about his future to surface. “If I am honest I find it a bit
disrespectful [given everything he has done] but he should have known it would
happen and taken steps to head it off.”

The World Economic Forum is a Swiss foundation and does not have
shareholders.
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Jacinda Ardern stapt op als premier terwijl
burgers haar arrestatie eisen voor “misdaden
tegen de mensheid”
januari 19, 2023

J acinda Ardern heeft aangekondigd dat ze aftreedt als
premier van Nieuw-Zeeland, wat miljoenen mensen ertoe
aanzette om via social media te eisen dat de extreemlinkse

autoritaire politica voor de rechter wordt gedaagd voor haar
misdaden, bericht Newspunch.

Ardern, die een World Economic Forum Young Global Leader is, zal uiterlijk op 7
februari het ambt van premier neerleggen, nadat ze had verklaard dat ze “niet langer

genoeg in haar mars had” voor de baan.

“Ik vertrek, want bij zo’n bevoorrechte rol hoort verantwoordelijkheid. De

verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden en

ook wanneer niet,” zei Ardern. “Ik weet wat deze baan vergt. En ik weet dat ik niet

meer genoeg in mijn mars heb om het recht te doen. Zo simpel is het.”

“Ik ben menselijk, politici zijn menselijk. We geven alles wat we kunnen, zolang we

kunnen. En dan is het tijd. En voor mij is het tijd.”

Tijdens de COVID-19 pandemie legde Ardern het Nieuw-Zeelandse publiek
draconische lockdowns op. Nadat de beperkingen kortstondig waren opgeheven,
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stelde het land na de melding van één enkel geval van COVID-19 opnieuw lockdowns
in, waarbij de burgers werden opgeroepen thuis te blijven, behalve in gevallen van
“essentiële persoonlijke verplaatsingen.”

Ardern heeft ook de parlementsverkiezingen in augustus 2020 met vier weken
uitgesteld vanwege de pandemie: “Uiteindelijk wil ik ervoor zorgen dat de

verkiezingen goed verlopen en dat alle kiezers de beste kans krijgen om alle

informatie te ontvangen die ze nodig hebben.”

De bevolking van Nieuw-Zeeland heeft het haar niet vergeven dat zij Nieuw-Zeeland
heeft gebruikt als proeftuin voor het beleid van het World Economic Forum en
vaccins heeft opgedrongen aan de goedgelovigen en kwetsbaren in de samenleving.

Social media werden overspoeld met oproepen om Ardern te arresteren voor
“misdaden tegen de mensheid” onmiddellijk na het nieuws dat ze zal aftreden als
premier.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke
herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
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GroenLinks is in diepe rouw: de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern
heeft haar vertrek aangekondigd. “Wat een leiderschap heeft ze getoond. In
al die jaren en ook nu in dit besluit: eerlijk, kwetsbaar én krachtig. En wat
een gemis, want dit leiderschap hebben we zo hard nodig!” twittert Tweede
Kamerlid Suzanne Kröger.

Haar collega Corinne Ellemeet voegt toe: “Wat een gemis gaat dit zijn. Wát
een rolmodel is zij geweest. Ook voor mij.”

De Young Global Leader van het World Economic Forum heeft aangekondigd
dat ze per 7 februari haar functie neerlegt. Ze deed haar verrassende
aankondiging donderdag tijdens haar eerste persconferentie van 2023. “Ik
weet wat deze baan vereist en ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank
heb,” zei ze. Zaterdag kiest haar Labour-partij een nieuwe leider.

Prinses lockdown exit: ‘Wereldleiders beginnen heel
nerveus te worden’

Robin de Boer • 20 januari 2023 14:00  129  11.432  1 minuut leestijd
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Angst
Haar lichaamstaal was verschrikkelijk, zei voormalig portfoliomanager van
BlackRock Edward Dowd in Bannon’s War Room. Hij vraagt zich af of een
burn-out de echte reden is dat ze is opgestapt. Volgens Dowd is ze bang.

De ‘angst’ in haar lichaamstaal zou er volgens hem op kunnen wijzen dat ze
bang is voor eventuele vergelding voor haar acties tijdens corona.

Steve Bannon wees erop dat Ardern ook wel ‘prinses lockdown’ werd
genoemd. Ze oogstte veel kritiek. In oktober 2021 zei ze dat er twee
verschillende klassen zouden zijn, gevaccineerd en ongevaccineerd, en dat je
allerlei rechten hebt als je gevaccineerd bent. “Dat is wat het is. Yep,” zei ze.

https://rumble.com/v26aeso-ed-dowd-new-zealands-pm-is-resigning-to-avoid-accountability-for-her-covid-.html
https://www.nzherald.co.nz/nz/politics/covid-19-delta-outbreak-jacinda-ardern-hopes-auckland-boundary-can-loosen-by-summer-but-no-guarantees/5WJNSOIKZMI3J2EJGQQAGPPT5U/
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Vaak weigerde ze lastige vragen te beantwoorden. Ze beëindigde in
november 2021 zelfs een persconferentie vanwege een kritische vraag.

In maart 2020 zei Ardern dat ‘wij uw enige bron van waarheid zijn’. “We
delen elke dag de meest actuele informatie met u. U kunt ons vertrouwen als
informatiebron,” zei ze tegen journalisten.

https://www.nzherald.co.nz/bay-of-plenty-times/news/coronavirus-jacinda-ardern-dismisses-nationwide-lockdown-speculation-on-social-media/I2FTKPSA36LJIDNLBFIYECXDHM/
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Ze bleef die boodschap herhalen:

“Het lijkt erop dat één van de Ringgeesten van het WEF is gevallen,” zei
Dowd nog. “Vandaag is een goede dag. Wereldleiders beginnen heel nerveus
te worden.”



Wereld Economisch Forum verklaart dat
pedo�elen ‘de mensheid zullen redden’
Door DissidentNL  - 2023-01-04

E en controversieel initiatief dat in de wandelgangen wordt
gepromoot door Klaus Schwab’s Wereld Economisch Forum in
Davos zal gezinnen en iedereen die om kinderen geeft, in

beroering brengen, schrijft Baxter Dmitry.

Het Wereld Economisch Forum roept nu op tot de decriminalisering van seks met kinderen,

met het argument dat wetten tegen “liefde tussen leeftijdsgroepen”, beter bekend als

pedofilie, “de mensenrechten schenden”.

In plaats van een plaag is de pedofilie-epidemie die de wereld overspoelt eigenlijk een

“geschenk van de natuur” aan de mensheid, volgens Klaus Schwab, wiens Wereld

Economisch Forum heeft verklaard dat pedofielen niet voor niets in steeds grotere aantallen
door de natuur worden gecreëerd.

Volgens een op het WEF in Davos gepresenteerd onderzoek vertegenwoordigt het

pedofielenfenomeen een poging van de natuur om de aarde te reinigen en de “mensheid”

van zichzelf te redden. ‘Tot minderjarigen aangetrokken mensen’ hebben veel minder kans

om grote aantallen nakomelingen te produceren, volgens academische gegevens, en de

zogenaamde “minderjarigen” waarmee zij zogenaamde “relaties” hebben, hebben statistisch
gezien minder kans om zelf hoofd te worden van grote gezinnen.

Dit spreekt het WEF aan en hun visie om de gezinseenheid te vernietigen en de aarde te

ontvolken.
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Het WEF, dat de mainstream media heeft opgedragen het verhaal door te drukken, wil een

internationaal beleid invoeren waardoor de meeste landen hun wetten tegen pedofilie

moeten decriminaliseren of op zijn minst versoepelen.

De New York Times, altijd in de voorhoede van de globalistische agenda, heeft een

opiniestuk gepubliceerd waarin wordt gesteld dat pedofilie geen misdaad is.

Volgens de Times moet de bescherming van burgerrechten worden uitgebreid naar

pedofielen. “Zonder wettelijke bescherming kan een pedofiel het niet riskeren om

behandeling te zoeken of zijn status aan iemand bekend te maken voor steun.”

Om niet achter te blijven, reageerde CNN met een artikel waarin werd verkondigd dat
pedofielen geen “monsters” of “sociale afwijkingen die in de schaduw leven” zijn. Volgens

CNN is het hoog tijd dat de samenleving haar beeld van pedofielen bijstelt.

CNN volgde dit artikel met een nog explicietere oproep tot sympathie. In plaats van

kindermisbruikers te beschouwen als het laagste van het laagste, moeten we hen de hand

reiken en proberen hen te begrijpen, aldus CNN, want, zo beweren ze, “Men kan er niet

voor kiezen geen pedofiel te zijn.”

De psycholoog Jesse Bering, auteur van “Perv: The Sexual Deviant in All of Us,” spoort de

lezer ook aan sympathie op te brengen voor kindermisbruikers, door te schrijven dat

mensen met pedofilie “hun leven niet in de kast leiden; ze zitten eeuwig in een

paniekkamer”.

Salon deed ook mee en riep ons op pedofielen te ontmoeten die het goed bedoelen.

En de BBC, die tientallen jaren lang de beruchtste pedofiel van Groot-Brittannië, Jimmy

Savile, in de doofpot heeft gestopt, wil ook dat we positief denken over de nieuwe generatie

pedofielen.

Vergis je niet, er is een gecoördineerde poging gaande om pedofilie als “ongevaarlijk” te

presenteren.
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Wat is er aan de hand? De media presenteren ons een klassiek geval van het [verschuiven

van het] “Overton-venster”. Volgens de politicoloog Joseph Overton is er een venster

waarbinnen er ideeën zijn die door de samenleving als “aanvaardbaar” worden beschouwd

en daarom zelfs worden getolereerd door degenen die ze niet delen. Ideeën buiten dit

venster worden als “extremistisch” beschouwd en niet geaccepteerd in het publieke debat.

Vanuit dit Overton window idee is er een beweging geweest om te theoretiseren hoe een

idee dat momenteel radicaal is erin kan slagen geaccepteerd te worden door de

samenleving, of zelfs populair beleid te worden. Het is een schaal van percepties, waarbij
men gaat van een idee zien als ondenkbaar, naar het zien als radicaal, dan aanvaardbaar,

dan populair en, op dat punt, vertaald in de praktijk door de politiek.

Volgens de mondiale elite in Davos is het tijd dat de reguliere samenleving hen inhaalt en

het achterhaalde maatschappelijke taboe op pedofilie versoepelt. En wat is een betere

manier om de maatschappelijke moraal te veranderen dan de kinderen te hersenspoelen?

Deze week nog werd Klaus Schwab betrapt op opscheppen over hoe het Wereld Economisch

Forum in veel landen volledig is geïnfiltreerd in het onderwijssysteem. Volgens Schwab

kunnen kinderen volledig worden geïndoctrineerd als ze maar jong genoeg worden

blootgesteld aan de WEF-ideologie.

Ze zijn geïnfiltreerd in de scholen, en plannen een koers recht op onze kinderen af. En we

weten al dat ze in de kabinetten zijn geïnfiltreerd.

Regeringen over de hele wereld, opererend onder controle van het Wereld Economisch

Forum, voeren oorlog tegen onze kinderen. De Young Global Leaders van Klaus Schwab

proberen systematisch pedofilie te normaliseren en seks met kinderen over de hele wereld

te decriminaliseren.

Deze week verklaarde een rechter in het extreem-linkse Nieuw-Zeeland van Jacinda Ardern
dat 12-jarige kinderen kunnen instemmen met seks met volwassenen. Je hebt me goed

gehoord. De zaak in kwestie betrof een 45-jarige man die zich verdedigde met de bewering
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dat zijn 12-jarige slachtoffer “het wilde”. Volgens de man van middelbare leeftijd zette het

12-jarige meisje hem onder druk voor seks.

“Ik weet dat ze een kind was, maar de manier waarop ze naar me toe kwam was als een
volwassen vrouw. Ik weigerde haar, maar ze bleef bij me terugkomen. Ze wilde dit echt

doen,” zei de 45-jarige over het kind dat toen 12 was.

In de laatste dagen van het proces behandelde rechter Earwaker de kwestie van

toestemming voor een persoon onder de 16 jaar, volgens een verslag van de New Zealand

Herald:

“Wettelijk gezien kan een persoon onder de 16 geen toestemming geven voor

beschuldigingen van onfatsoenlijke handelingen, daarom hoeft u als jury alleen maar te

beslissen of de onfatsoenlijke handelingen hebben plaatsgevonden,” zei hij.

Toen kwam de clou. De rechter vertelde de jury:

“Maar wat geslachtsgemeenschap betreft, een persoon onder de 16 kan toestemming

geven. U moet overwegen of de toestemming al dan niet werd gegeven op basis van het

bewijs dat u hebt.”

Welkom in Klaus Schwab’s Nieuw Zeeland.

Maar wacht tot je hoort wat er in Frankrijk gebeurt.

Emmanuel Macron is eerder dit jaar herkozen als president in een verkiezing die alom als

verdacht wordt beschouwd. Het is misschien geen verrassing dat hij ook een van de Young

Global Leaders van Klaus Schwab is en dat Frankrijk ook pedofilie normaliseert.

De regering van president Macron stemde in 2018 tegen een minimum leeftijd van

instemming in Frankrijk en werd daarmee een van de eerste landen die toegaf aan de druk
van een internationale cabal die vastbesloten is seks met kinderen over de hele wereld te

decriminaliseren.

Dit betekent dat de federale wet in Frankrijk geen wettelijke toestemmingsleeftijd kent, en

dat volwassenen die seks hebben met kinderen van welke leeftijd dan ook, niet zullen

worden vervolgd voor verkrachting als het kindslachtoffer niet in staat is “geweld,

bedreiging, dwang of verrassing” te bewijzen.

Het wetsontwerp tegen seksueel en gendergerelateerd geweld, bekend als de wet Schiappa,

werd op 3 augustus door het Franse parlement ondertekend, wat in Frankrijk tot

verontwaardiging leidde omdat ouders en kinderrechtengroeperingen de regering-Macron

ervan beschuldigden de kinderen van het land te verraden.

Door het ontbreken van een toestemmingsleeftijd lopen miljoenen kinderen in Frankrijk
ernstig gevaar seksueel te worden misbruikt, aldus functionarissen van de
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kinderbescherming.

Dat is een understatement. Maar moeten ze verbaasd zijn? Net als Jacinda Ardern van

Nieuw-Zeeland is Macron een van de Young Global Leaders van Klaus Schwab. Ze zijn
allemaal vastbesloten om oorlog te voeren tegen onze kinderen.

Natuurlijk zijn de reguliere media medeplichtig aan hun stilzwijgen. Ook zij zijn geïnfiltreerd

door het Wereld Economisch Forum en ze zullen proberen je te elimineren als je je durft uit

te spreken over een van deze kwesties. Volgens de mainstream media in 2020 is obesitas

gezond. Experimentele vaccins zorgen er niet voor dat mensen omvallen en sterven. En

abortus is liefde.

George Orwell waarschuwde ons voor deze tijden. Hij zei dat de elite ons zou proberen te

overtuigen dat twee en twee gelijk is aan vijf. Dat oorlog vrede is.

Nu proberen ze ons ervan te overtuigen dat kinderen verkrachten een manier is om de

wereld te verbeteren.

Zelfs Orwell dacht niet dat ze zo ver zouden gaan.

Maar als u de afgelopen tijd aandacht hebt besteed aan het absurde beleid van het WEF,

zult u niet verbaasd zijn. Alle beleidsmaatregelen van het WEF hebben één ding gemeen: ze

ontmenselijken, vernederen en bespotten ons. Ze zijn ontworpen om alle geneugten van

het leven weg te nemen en maximale pijn toe te brengen.

Wanneer stoppen we ze en zeggen we “genoeg”? Hoe vaak moet het Wereld Economisch

Forum zijn sinistere bedoelingen verkondigen voordat de wereld stopt en luistert?

Klaus Schwab’s rechterhand, de joodse homofiel Yuval Noah Harari, die een lange

geschiedenis heeft in het hardop zeggen van het stille gedeelte, heeft verklaard dat God

dood is en “Jezus nepnieuws is”.

Volgens Harari is er in de moderne wereld geen plaats voor traditionele christelijke

waarden. Het wordt tijd dat de wereld de goddelijkheid van het Wereld Economisch Forum

accepteert en ouderwetse sociale taboes loslaat.

Het wijzen op de slechtheid van de elite lijkt nooit een impact te maken of enige invloed op

hen te hebben. Waarom? Omdat ze zich niet schamen. Ze hebben geen schaamte omdat ze
geen moreel kompas hebben. Ze hebben geen moreel kompas omdat ze geloven dat God

dood is en leven volgens de regel “doe wat je wilt”. Dit principe doordringt elke vezel van

hun ideologie, van verkiezingen tot open grenzen, klimaatverandering, abortus, pedofilie,

noem maar op.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen
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Pedo�lie is het volgende dat het satanistische
Westen wil normaliseren
Door DissidentNL  - 2022-12-31

W oedende reacties nadat de Schotse politie pedo�elen
omschrijft als “mensen die zich aangetrokken voelen tot
minderjarigen”.

Dit is niet de eerste keer dat we deze omschrijving gebruikt zien worden.

Campagnevoerders zien de omstreden term, die in een politierapport wordt gebruikt, als

een poging om de overtreding om te dopen tot een onschuldige seksuele voorkeur.

The Telegraph:

De Schotse politie benadrukte dat het ertegen was pedofielen als MAP’s te
omschrijven en hield vol dat de term alleen in het rapport was opgenomen

omdat hij in de opdrachtdocumenten van het project werd gebruikt.

Het rapport werd gepubliceerd tegen de achtergrond van bredere bezorgdheid

van campagnevoerders over wat zij zien als pogingen om pedofilie als een

onschuldige seksuele voorkeur te bestempelen.

De term MAP is omstreden omdat kindermisbruikers proberen te ontsnappen aan

het stigma dat aan pedofilie kleeft en beweren dat zij moeten worden beschouwd

als een nichegroep naast de LGBT-gemeenschap.

De term is onzin

7

https://dissident.one/author/dissidentnl/
https://archive.vn/9cr50#selection-1193.1-1197.127
https://dissident.one/wp-content/uploads/2020/10/politieauto.png


Kenny McAskill, voormalig minister van Justitie van Schotland, zei dat het

gebruik van eufemismen voor pedofielen eenvoudigweg “de realiteit en hun

gevaar verhult”.

“De term in welke context dan ook is onzin,” voegde hij eraan toe.

Maggie Mellon, een onafhankelijke sociaal werker, zei dat de term MAP “het

gevaar inhoudt dat een ernstig misdrijf wordt genormaliseerd en daardoor

misschien wordt gedecriminaliseerd”.

Het zijn donkere tijden. Het Westen is veroverd door de dienaren van de duivel. Zij bepalen

de regels hier.

De cultureel-marxisten van de Frankfurter Schule hebben, nadat zij eind jaren dertig uit

Duitsland verdreven werden, via de Columbia University in New York waar zij zich toen

vestigden, langzaam onze hele samenleving in hun greep gekregen. Zij hebben geen middel

geschuwd.

Het Westen is gecorrumpeerd om atheïstisch, Goddeloos, woke en globohomo te worden.

Alle normale normen en waarden zijn omgekeerd. Wat je ook van ze denken mag; het is

niet voor niets dat Vladimirovitch Poetin, Dmitri Medvedev, Ramzam Kadyrov, Alexander

Doegin en Patriarch Kirill zeggen te strijden tegen het satanisme.

Je mag je afvragen waar de leden van onze marionetten-regeringen mee gechanteerd

worden. Voor die lullige 120K per jaar als parlementslid laat niemand zich omkopen toch?

Dat zou wel heel goedkoop zijn.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

Email

Abonneer!

DissidentNL
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WEF-Elite eist benzineauto’s in Davos –
“Elektrische auto’s zijn onbetrouwbaar”
Door DissidentNL  - 2023-01-20

W EF-leden worden in Davos rondgereden in auto’s die op
brandstof rijden omdat elektrische voertuigen onbetrouwbaar
zijn, aldus een insider.

De Japanse journaliste Masako Ganaha sprak met een chauffeur die de VIP’s van het WEF

rondrijdt. Hij vertelde haar dat het hem door de elites was verboden elektrische auto’s te

gebruiken om de VIP’s rond te rijden.

Het WEF heeft dit jaar enkele wijzigingen aangebracht. Davos heeft een heliport zodat VIP’s
weer in helikopters kunnen rondvliegen. Daarnaast geldt er geen CO2-limiet meer voor

auto’s, meldt RAIR.

Twitterbaas Elon Musk vindt het “ironisch” dat de VIP’s van het WEF de voorkeur geven aan

brandstofauto’s, want de Tesla Model Y is de best verkochte auto in Zwitserland. Met andere

woorden: elektrische voertuigen voor het gewone volk en auto’s op fossiele brandstoffen

voor de Elites.

Terwijl het WEF een einde plant aan alle autoverkeer voor het gewone volk, maken ze een

uitzondering voor zichzelf.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:
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Wereld Economisch Forum: Onze agenda is het
creëren van een “Nieuwe Wereld Orde”
De hyper-partijdige wereld belemmert de vooruitgang

Door DissidentNL  - 2023-01-20

E en spreker in Davos schetste expliciet de agenda van het Wereld
Economisch Forum toen hij verklaarde dat het doel was een
“Nieuwe Wereld Orde” te creëren.

De opmerking werd gisteren tijdens de jaarlijkse elitaire conferentie gemaakt door Bilawal
Bhutto Zardari, de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken, meldt Summit News.

“Hier op het WEF…is er veel discussie over wat de nieuwe wereldorde zal zijn…hoe werken

we toe naar die nieuwe normatieve internationale orde die ons in staat stelt onze verschillen

en geschillen als beschaafde wereld aan te pakken,” zei Zardari.

“Ik geloof dat we ons op dit moment in zo’n hyperpartijdige, hypergepolariseerde tijd

bevinden dat we vandaag niet in staat zullen zijn om het nieuwe Helsinki te vormen, maar

vooruit … we moeten onze normatieve en internationale institutionele orde internationaal

vormen en verbeteren zodat we deze klachten kunnen aanpakken,” voegde hij eraan toe.

“Ik hoop dat deze keer, wanneer we deze nieuwe wereldorde of nieuwe op regels
gebaseerde orde opbouwen, de stem van het mondiale zuiden en de ontwikkelingslanden

erbij wordt betrokken,” zei Zardari.

Een andere spreker klaagde over landen die hun eigen soevereiniteit belangrijker vinden

dan de belangen van de “wereldorde”.
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De gevestigde media behandelen de “Nieuwe Wereld Orde” nog steeds als een

complottheorie die niet bestaat, behalve wanneer echte globalisten de term gebruiken, in

welk geval hij wel bestaat en een goede zaak is.

Hoe zal het leven er onder de Nieuwe Wereld Orde uitzien?

We hoeven er niet naar te gissen, talrijke andere deelnemers aan Davos hebben expliciet

uiteengezet hoe die zich zal manifesteren.

Zogenaamde 5 minuten steden, die eruit zien als gevangenissen.

Het einde van alle autoverkeer.

Geïmplanteerde hersenchips.

Een digitale databank om na te gaan wie is ingeënt en wie niet.

Een nieuwe pandemie op COVID-schaal.

Een hard optreden tegen “desinformatie” die mensen ervan weerhoudt vaccins te nemen.

Het einde van de vrije meningsuiting.

LGBT ondermijning van alle cultuur.

Een wereldreligie gebaseerd op klimaatwaanzin.

De versnelling van klimaathysterie om meer macht te grijpen en de levensstandaard te

verlagen.

Elon Musk tweette onlangs dat het “WEF steeds meer een ongekozen wereldregering wordt

waar het volk nooit om gevraagd heeft en niet wil.”

Davos globalisten lijken de memo niet te hebben ontvangen.


