
Paus schrijft in encycliek dat alle landen
macht moeten overdragen aan Nieuwe

Wereld Orde onder VN bestuur

Paus Franciscus is één van de belangrijkste sleutelfiguren in de huidige oprichting van een
communistische VN werelddictatuur. (Afbeelding: (3)).

—————————————————————————————————————————————-

Vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking moeten verdwijnen en plaats maken voor ‘universele
broederschap’

—————————————————————————————————————————————-

Paus Franciscus schrijft in zijn laatste Fratelli Tutti (encycliek) dat het marktkapitalisme heeft gefaald,
en dat alle landen hun macht moeten overdragen aan de Verenigde Naties, zodat er een Nieuwe Wereld
Orde kan ontstaan. De in eigen kerk omstreden leider van het Vaticaan heeft zijn Marxistische ideeën
nooit onder stoelen of banken gestoken, en pleit nu dus openlijk voor een wereldwijde communistische
dictatuur – precies wat ook de Nederlandse regering stapsgewijs aan onze eigen samenleving aan het
opleggen is.

Vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking moeten verdwijnen

Franciscus wil ‘sterkere en efficiëntere internationale instituten, met functionarissen die eerlijk met
overeenstemming tussen nationale regeringen worden aangesteld, en de macht krijgen om sancties op
te leggen.’ Daarom moet er ‘een bij wet geregelde vorm van een wereldautoriteit’ komen, die ‘de macht
krijgt zich wereldwijd voor het algemene belang in te zetten, honger en armoede te elimineren, en de
verdediging van fundamentele mensenrechten te verzekeren.’

Dat vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht kernwaarden van die fundamentele
mensenrechten zijn, die juist totaal zullen worden vernietigd om zo’n wereldautoriteit mogelijk te
maken, daar ging de paus in zijn communistische pleidooi gemakshalve maar aan voorbij.

De VN is volgens Franciscus het meest geschikt om die wereldautoriteit te vormen. Met uitzondering
van de Veiligheidsraad wordt de Algemene Vergadering gedomineerd door een anti-Westers en
antisemitisch machtsblok van (extreem)linkse en islamitische landen, waar de paus openlijk
bondgenoot van is. Ook is hij een fervent pleitbezorger van de Klimaatagenda rond de antropogene
global warming hoax, open grenzen (onbeperkte massa immigratie), en – hoe kan het ook anders voor
een overtuigde Marxist – de gedwongen herverdeling van de welvaart van het Westen naar de Tweede
en Derde Wereld, zodat straks iedereen ‘gelijk’ is (= even arm).

Meer macht naar VN voor ‘universele broederschap’

Hiervoor moet de VN naar zijn overtuiging wel hervormd worden, omdat de organisatie nu niet machtig
genoeg is. ‘Het concept van een familie van naties kan dan echte tanden krijgen.’ Dat kan alleen als de
VN ‘duidelijke wettelijke beperkingen’ gaat opleggen aan ALLE landen, wat betekent dat die hun
soevereiniteit zullen moeten opgeven. Daardoor kan de VN ervoor zorgen dat landen niet te machtig
worden, en hun eigen ideologieën aan anderen gaan opleggen. De wereldregering zèlf is daar natuurlijk
van uitgezonderd.

Om deze van hogerhand afgedwongen ‘universele broederschap’ (op zich al een oxymoron van je
welste) mogelijk te maken, moeten er voor iedereen gestandaardiseerde wetten komen, die gebaseerd
zijn op ‘rechtvaardigheid’ en als een ‘kanaal van vrede’ werken. Dat is volgens Franciscus ‘een
essentiële voorwaarde’ om de Nieuwe (Groene) Wereld Orde te doen slagen. ‘De noodzaak bestaat om



https://www.xandernieuws.net/algemeen/paus-schrijft-in-encycliek-dat-alle-landen-macht-moeten-overdragen-aan-nieuwe-wereld-orde-onder-vn-bestuur/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/paus-schrijft-in-encycliek-dat-alle-landen-macht-moeten-overdragen-aan-nieuwe-wereld-orde-onder-vn-bestuur/


te voorkomen dat deze Organisatie wordt gedelegitimeerd. Haar problemen en tekortkomingen kunnen
namelijk gezamenlijk worden opgelost.’

Dan constateert de ‘heilige stoel’ – op even absurde wijze als onlangs de Nederlandse Koning – dat de
VN tijdens zijn 75 jarige bestaan, en zeker in de 21e eeuw, heeft bewezen dat het onverkort toepassen
van ‘internationale normen echt effectief is, en dat het schadelijk is om hier niet overeenkomstig mee te
handelen.’

Die ‘normen’ hebben we duidelijk gezien ja, met in tientallen jaren vrijwel nul veroordelingen van de
ergste mensenrechten schendende moslimstaten, en tegelijkertijd honderden eenzijdige resoluties
tegen Israël. Om over de vele nooit voorkomen conflicten en oorlogen maar niet te spreken.

Multilaterale verdragen leiden tot werelddictatuur

Toch moet de VN gaan zorgen voor een één-wereld-systeem, waarin de belangen van individuele naties
(en individuen) ondergeschikt zijn gemaakt aan het ‘algemene belang’. Oftewel: communisme pur sang.
We zagen in de Sovjet Unie, en zien in Noord Korea, hoe goed en fijn dat daar voor iedereen werkt.

Door middel van multilaterale verdragen (multilateraal is het woord dat Koning Willem in zijn troonrede
dus niet zomaar gebruikte) zal die wereldregering kunnen worden opgezet, vervolgde de paus. Doorgaan
op de huidige weg, waarbij landen en machtsblokken hun eigen koers varen, kan volgens hem niet
meer, vanwege een ‘gebrek aan coördinatie in complexe situaties’ en een ‘gebrek aan aandacht voor de
mensenrechten, en de kritieke noden van bepaalde groepen.’

Daar lijken ook de Covid-vaccins onder te gaan vallen, die volgens Franciscus ‘op billijke wijze’ eerlijk
over de hele wereldbevolking moeten worden verdeeld. (1) Een globalistische regering is in zijn ogen
hete antwoord op de ‘pandemie’ (2), die zoals u ongetwijfeld al weet een opzettelijk gefabriceerde
wereldcrisis is rond een virus dat niet schadelijker of gevaarlijker is dan een seizoensgriep. Deze
pandemie-hoax is enkel bedoeld om alle landen te dwingen hun macht over te geven aan de door de
paus en zijn communistische kompanen zo vurig gewenste werelddictatuur.

Kardinalen waarschuwen, maar paus wil leider worden van wereldreligie

In mei van dit jaar waarschuwden een aantal katholieke kardinalen en aartsbisschoppen in de
gezamenlijke brandbrief ‘Veritas liberabit vos’, (‘de waarheid zal u vrijmaken’) dat het coronavirus wordt
misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, voor verplichte vaccinaties, en
voor de oprichting van een tirannieke wereldregering:

‘Wij strijden tegen een onzichtbare vijand, die de burgers onderling, de kinderen van hun ouders, de
kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun zielzorgers, de scholieren van hun leraren, en
de klanten van hun verkopers scheidt.’

‘Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus wordt
weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met
onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een
uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.’

In deze ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’ voorziet de paus voor zichzelf echter de rol van de eerste leider
van een nieuwe, samengevoegde één-wereld religie. Voor andersdenkenden, conservatieven,
tegenstemmers en andere ‘weigeraars’, zoals ook de genoemde bisschoppen en kardinalen, zal daarin
geen plaats meer zijn.
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