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Demonstraties zijn nutteloos

Demonstrations are useless

Demonstraties leiden tot rechtenloosheid onder groeiende
groepen mensen. Ook in Holland.

Demonstrations bring lawless lives for groups of people,
growing in numbers. Even in Holland.

Individuen & vakbonden zijn vaak initiatiefnemers voor
een demonstratie tegen de politiek. Hierbij sluiten aan:
leden van politiek partijen, het parlement & NGOs. AVOs
schrijven nieuwe rapporten. Media liegen vrolijk verder.

Individuals & trade unions are often initators for a

Ik heb nog nooit iemand met een studentenwettenbundel
in de hand bij een demonstratie gezien. Dit betekent dat
individuen & vakbonden, die schreeuwend over straat
gaan, niet begrijpen hoe zij thuis of op kantoor - in alle
rust - dossiers kunnen vormen die hun mensenrechten
afdwingen & waarborgen. In Nederland heeft nog nooit
een demonstratie plaatsgevonden die parlementsleden
dwingt hun wettelijke verplichtingen volgen het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden en Grondwet uit te
voeren....'Verdrag gaat boven wet' is onbekend bij het
merendeel van volk.... dus claimen zij geen rechtstaat....

I have never seen someone with a students collection of
laws in the hand at a demonstration. This means that
individuals & trade unions, who cry out on the streets,
do not understand how they can form a file for the
demand & guarantee of their human rights, at home or
in office - at ones leisure -. In Nederland a
demonstration that forces members of parliament to
execute their legal obligations according the Statute &
Constitution, have never taken place. 'Treaties are more
significant the national law' is unknown with the majority
of the public, so they don't claim a state of law...

Parlementsleden genieten van deze uitingen van
'zwakbegaafdheid van de menigten'...en doen vage
beloften die zeker niet op juridische constructies zijn
gefundeerd. Intussen verhogen zij hun salaris, corruptie &
politiek geweld op buitenlanders....en Hollanders...

Members of parliament enjoy these expresions of
'retarded crowds'... and make vague promises, not
founded in legal constructions. In the mean while they
increase their salaries, corruption & political violence on
foreigners... and Dutch...

Een goed voorbeeld voor deze week is Afghanistan.
NAVO weet dat zij oorlogsmakers zijn, ten gunste van
bedrijfsleven en leden van het parlement die helden in de
geschiedenisboeken willen zijn...
Het Afghaanse parlement gelooft in vredeshandhaving &
reconstructie van het land, uitgevoerd bij ISAF & NAVO.
Maar gisteren, bij www.eenvandaag.nl toonde aan
journalist een video welke bewijst dat Holland meer
dorpen vernietigd dan scholen, ziekenhuizen...etc.. bouwt.
Afghaanse burgers van het platteland 'hebben Holland niet
meer nodig nu zij ondervinden hoe ISAF werkt'. NAVO
heeft inmiddels 'lichtere wapens ingezet'....
De Afghaanse regering in Kabul weet nog niet welke
schade ISAF aanbrengt. Het Nederlandse volk is inmiddels
tegen verlenging van de missie in Uruzgan. Dus gaan zij
demonstreren tegen de NAVO. Maar, niemand van de
demonstranten weet wat er precies in het Statuut &
Grondwet staat over 'ministers die internationaal recht
moeten toepassen'. NAVO, AVOs, parlement &
bedrijfsleven weten dit wel, dus negeren zij hun
verplichtingen. Liegen tegen demonstranten.

A good example for this week is Afghanistan.
NATO know they are war-producers, in favour of
business and members of parliament who want to be
hero's in historybooks...
Afghanistan-government believes in peacekeeping &
reconstruction of the country... executed by ISAF &
NATO. But yesterday on www.eenvandaag.nl a reporter
showed a video that proves that Holland destroys more
villages than they build schools, hospitals ...etc...
Afghanistan-civilians from the countryside 'don't need
Holland anymore now they undergo the way ISAF
works'. NATO has brought 'lighter weapons into action
by now'.
The Afghanistan-parliament in Kabul is not informed on
the damages ISAF causes, yet. The Dutch people are
against extension of the Uruzgan-mission, by now.
Thus they demonstrate against NATO. But nobody of the
demonstrators know exactly what is written down in the
Statute & Consittution about 'execution of internationla
law by ministers'. NATO, AVOs, parliament & business
are well-informed, so they ignore their obligations. Lie
against demonstrators.

Gevolg: Uruzgan-missie wordt verlengd, meer mensen
zullen sterven in Afghanistan. Dictatuur Holland groeit.
Niemand wordt gestraft. Afghanistan wil Holland straffen.
NLF-advies voor buitenlanders
Ga niet demonstreren, maar bespreek in groepsverband
wat er in wetten staat. Schrijf brieven aan de regering
waarin je eisen staan vastgelegd. Kies eerst je eigen
Grondwet, daarna die van andere landen...welke ook van
toepassing zijn in je leven. Ga gesprekken aan over
wettelijke verplichtingen van het parlement, AVOs, NGOs
& media. Thuis, op het werk & op straat.

demonstration against politics. Others who join in:
members of political parties, parliament & NGOs. AVOs
write new reports. Media becomes more contented.

Result: Uruzgan-mission is extended, more people will
die in Afghanistan. Dictatoship Holland grows. Nobody
will be punished. Afghanistan will punish Holland.
NLF-advice for foreingers
Don't demonstrate, but discuss contents of laws in
groups of people. Write letters to the parliament, lay
down your demands. First chose your own Constitution,
second that of other countries...which influence your
life. Talk about legal obligations of the parliament,
AVOs, NGOS & media. At Home, at work & on the street.

