Europejska Deklaracja Wolności i Suwerenności
Widmo krąży po Europie - widmo powszechnego zniewolenia. Widmem tym, jest
korporacjonizm, który poprzez proces przyśpieszającej globalizacji staje się z dnia na dzień
coraz trudniejszą do zniesienia rzeczywistością, która kradnie dobrobyt, majątek,
bezpieczeństwo i sprawiedliwość Europejczykom.
W Polsce, w Niemczech czy we Francji widać rozwijające się w różnym tempie, ale
jakościowo to samo zjawisko: zawłaszczania przez potężne korporacje suwerenności
państwowej oraz osiągania dominacji, której celem jest totalna kontrola nad obywatelem
(włącznie z życiem prywatnym i zdrowiem) oraz pełna kontrola nad rodziną i narodem.
Niknie klasa średnia, iluzją staje się wolny rynek, wzmaga się fiskalizm, a pieniądz, jako
oprocentowany dług, jest narzędziem zniewalania milionów, przez monopolistyczną
oligarchię finansową. Uderzenie w podstawy bytu Europejczyków odbywa się również
poprzez wymuszoną przez międzynarodowe korporacje, obcą kulturowo, emigrację
zarobkową, która potęguje efekt uspołecznienia kosztów i prywatyzacji zysków, podsyca głód
pieniądza, co wzmaga popyt na oprocentowany dług, który jest najgroźniejszym orężem
współczesnego świata.
W dzisiejszej Europie nie ma problemu konfliktów między narodami. Jest za to wspólny
konflikt między narodami europejskimi a kosmopolitycznymi korporacjami, super –
państwami, z anonimowym właścicielem, poza demokratyczną i prawną kontrolą.
Narody europejskie powinny połączyć się w sprzeciwie wobec bezwzględności i chciwości
drapieżnych korporacji międzynarodowych, które skorumpowały ekonomicznie i politycznie
rządy i państwa oraz wiele struktur ponadnarodowych, czyniąc z nich antyobywatelski
instrument rabunku, kontroli i opresji.
Europejczycy powinni zintegrować się i wspólnie dążyć do:
• Suwerenności i nadrzędności państw nad działającymi na ich obszarze korporacjami,
• Suwerenności narodowych walut, których emisja musi powrócić do narodowych banków
centralnych,
• Powszechnego oddłużenia i uwolnienia społeczeństw europejskich od jarzma monopolu
pieniądza dłużnego.
Coraz szybsze podporządkowywanie naszego życia prywatnego i publicznego interesom
międzynarodowych korporacji uderza w podstawy cywilizacji łacińskiej, w ideę Europy
Ojczyzn, wolnej, sprawiedliwej i bezpiecznej wspólnoty europejskich narodów!
Nasze dążenia, mimo pozorów różnych celów w różnych krajach, łączy paneuropejska idea
prawa do wolności na poziomie rodziny, narodu i państwa.
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