
Zoekresultaat voor berlijn

Massale demo’s voor vrijheid in Berlijn en
Londen met Kennedy en Icke

Zaterdag 29 augustus gaat de geschiedenisboeken in als protestdag voor
vrijheid met massale demo’s in Berlijn en Londen. (maar ook in Parijs,
Argentinië, Canada, Polen, Wit-Rusland, enzovoort). Naar schatting zijn
meerdere miljoenen mensen in Berlijn […]

Berlijn nodigt Europa uit: Feest voor vrijheid
en vrede

Demo Berlijn toegestaan en Kennedy komt

De demonstratie in Berlijn van zaterdag 29 augustus is op het allerlaatste
moment door een rechter goedgekeurd. Robert Kennedy die op vrijdag al
in Berlijn is heeft een uitnodiging ontvangen van de organisatoren om
zaterdag […]

Massa demonstratie in Berlijn ondanks
medialeugens

In de Duitse pers circuleert het bericht dat tussen de 10 en 20 duizend
mensen afgelopen zaterdag 1 augustus geprotesteerd hebben, tegen 1,3
miljoen mensen volgens de organisatoren. Via de Duitse vrije pers komen
we […]

1 augustus demo’s luiden nieuwe fase in
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In Duitsland protesteren de mensen al maanden tegen de corona
maatregelen. Zij demonstreren daar tegen hun verlies van grondrechten
en doen dit op een onverzettelijke manier. In NL wordt al vele maanden
op kleinere schaal […]

Corona of bevrijding van angst

Dat waar alles om draait benoemt Rutte nergens in zijn persconferentie
van 21 april. Hij waarschuwt weer voor een piek in de besmettingen die
de zorg niet meer aan zou kunnen. Het is een oud […]

Demonstratie voor vrijheid van het volk, Den
Haag 28 april

Een pam�et verspreid via een Facebook groep roept mensen op een
demonstratie te houden op dinsdag 28 april op het Binnenhof in Den
Haag. ‘Onze mensenrechten worden genegeerd’ sinds de uitbraak van
COVID-19.’ De initiatiefnemers […]

Facebook scherpt censuur #corona berichten
aan, DLM Plus kiest voor Telegram en MeWe

Facebook gaat de censuur opvoeren op de berichtgeving over corona.
Niet alleen de media die nieuws verspreiden, dat de ‘fact checkers’ onjuist
vinden worden aangepakt, maar nu ook de Facebook gebruikers die dit
lezen en […]

Protest van Duitsers tegen lock down groeit
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Het is meer dan 30 jaar geleden dat massaal ‘Wir sind das Volk’ door de
straten van Duitse steden galmde. Op 11 april klonk het opnieuw. Een
advocate klaagt de Duitse regering en lokt een […]

Arts over #corona virus, niemand durft nog te
zeggen: Stop, er is niets aan de hand

Dr Wolfgang Wodarg durft zich als een van de weinige artsen kritisch uit
te laten over de crisis die is ontstaan rond het corona virus. Hij legt
glashelder uit hoe virussen zich ontwikkelen, hoe lang […]
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