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Beste vrienden, kennissen en geïnteresseerden,

Het coronabeleid van het kabinet heeft grote gevolgen voor de democratie, de grondrechten,
de economie en het sociale leven van mensen.
Het kwam tot stand zonder noemenswaardige publieke discussie over alternatieven. Ook zijn
de maatregelen NOOIT! door publicatie van onderliggende documenten en modellen
onderbouwd. Een lamgelegd parlement, zonder dat de burgers iets te zeggen hadden.

Als burger hebben we weinig tot geen invloed op het regeringsbeleid. Je kan nog zoveel
petities of demonstraties organiseren, dit kan door regerenden altijd commentaarloos terzijde
worden geschoven.

En om heel eerlijk te zijn:
Als burger hebben wij überhaupt geen juridische mogelijkheden om invloed af te dwingen.

 

Het parlement
Anders is dit bij het parlement. Deze heeft wel deze juridisch mogelijkheid. Het zwaarste en
meest effectieve middel hiervoor is een parlementaire enquête. Iedereen die wordt gevraagd
om te getuigen – inclusief kabinetsleden en leden van het Outbreak Management Team – is
wettelijk verplicht te verschijnen en staat onder ede.

 

Oproep
Wij vragen om uw steun voor deze oproep voor een parlementaire enquête. Hierbij gaat het in
eerste instantie niet over de vraag of Corona nu wel of niet een bedreiging was.

https://wakkermens.info/?nltr=MzY7MTM0NDtodHRwczovL3dha2tlcm1lbnMuaW5mby8%2FbmE9diZuaz0xMzQ0LWEyMDkzMzMyOGMmaWQ9MzY7O2U0N2VjZTZlN2E3NjVkMTAxZjQ4Yzc0MWNmYjlkYjAy
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Deze oproep gaat over openheid van zaken. Op basis van welke gegevens heeft de regering
ons tot deze verboden en geboden gedwongen?
Op basis van welke wetenschappelijke kennis, op basis van welke ervaringen? Hierover is
nooit openheid van zaken geweest.

Er moet een grondig onderzoek komen naar de hele toedracht om lessen te trekken voor deze
en een eventuele volgende crisis. Want de volgende crisis komt ook.

Inmiddels is deze oproep door meer dan 11.000 mensen ondertekend en dat is, gezien de
specifieke uitingsvorm over burgerlijke bezorgdheid, zeer veel.

 

Doe mee en deel je bezorgdheid!
Aan de Tweede Kamer:

Wij, de ondertekenaars, vragen met klem om een parlementaire enquête over het coronabeleid
op de kortst mogelijke termijn. Burgers moeten hierbij een belangrijke rol krijgen. Er moet
onderzocht worden hoe de democratie en de burgerrechten beschermd worden in tijden van
crisis, en hoe de burgers het laatste woord kunnen hebben over noodmaatregelen die raken
aan onze grondrechten.

Ik teken de oproep: en dat doet u hier

 

Stop de ontwikkeling naar een dictatuur
en deel deze nieuwsbrief met je hele netwerk!

 

Blijf gezond zelfstandig denken!
Hartelijke groet & Dank,
Ronald.

 

 

ECB vreest voor deflatie

Madelon Praat over de 'zeer diepe crisis in aantocht'! Bron: biflatie Joost van
Buuren zet de dagelijkse economische en maatschappelijke onderwerpen uiteen.
Ook onze Nederlandsche Madelon Vos waarschuwt, net als…
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De zin en onzin van demonstraties

Het geldt als een van de verworvenheden van onze moderne democratische
samenleving dat we onze protesten “mogen” laten horen en zelfs
gemeenschappelijk hieraan uiting “mogen” geven door te demonstreren. Deze…

De Persconferentie die je niet mag horen!!

Een bericht van Tisjeboy Jay op Facebook Leuke filmpjes allemaal Jay maar wat
doe je eigenlijk voor werk? Of is dit je werk? Mijn werk bestond voornamelijk
alleen maar met…

Corona-apps laten zien: geen overheid kan meer zonder Apple
en Google

Dit bericht is van de Correspondent en kwam uit de pen van Dimitri Tokmetzis en
Morgen Meaker Overheden die corona willen indammen met een app, zijn
overgeleverd aan de strenge…

Vlag halfstok: Democratie vaarwel

Wij hebben geen vlag thuis, omdat dit voor mij altijd zo een nationalistisch trekje
heeft. Viruswaanzin.nl roept hiertoe op. Demonstreren is ons grondrecht. Nu
VRIJWEL alle demonstraties worden verboden lijkt…

Gevolgen Coronawet

Een bericht van Cyntha Koeter 𝗪𝗘𝗧𝗦𝗩𝗢𝗢𝗥𝗦𝗧𝗘𝗟 𝟭 𝗝𝗨𝗟𝗜: 𝗧𝗢𝗧 € 𝟰.𝟯𝟱𝟬 𝗕𝗢𝗘𝗧𝗘
𝗢𝗙 𝗚𝗘𝗩𝗔𝗡𝗚𝗘𝗡𝗜𝗦𝗦𝗧𝗥𝗔𝗙 𝗕𝗜𝗝 𝗢𝗩𝗘𝗥𝗧𝗥𝗘𝗗𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔-𝗥𝗘𝗚𝗘𝗟𝗦 (Ja, u leest het
goed) 𝗜𝗡 𝗛𝗘𝗧 𝗞𝗢𝗥𝗧 Er ligt een wetsvoorstel klaar waarin per…

Kijk naar de cijfers: het virus is weg uit het land!

Dit bericht hebben we overgenomen van De Dagelijkse Standaard   Maurice de
Hond heeft donderdag 18 juni in de radio-uitzending van Wilfred Genees Veronica
Inside volledig de open haard aangemaakt…
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De complot-ontkenners

Ten tijde van het verhitte corona-debat dreigen materiële interesses en een
respectvolle omgang met elkaar volledig uit het zicht raken. Een bericht van
Sascha Pahl op Rubikon.news Het land…
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