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AMUSE GUEULE
Er komen toeristen naar Frankrijk en dat brengt ruim 42 miljard per jaar op. Maar de fransen als toersten
geven samen “maar” 32 miljard uit. Beide inkomsten stegen fors sinds 2003 al bleef Frankrijk met de
inkomsten achter met +22% in 10 jaar; wereldwijd is de stijging 58%... Maar de uitgaven van fransen in
het buitenland liep iets sneller op met 31%. Het saldo bleef grosso modo gelijk op ca 10 miljard en is
daarmee de derde bron van buitenlandse deviezen. De agrobusiness en de vliegtuigen zijn beter maar de
auto’s zijn pas nr. 4..
Als je het gem. inkomen van +65-ers uitrekent en zet naast dat van de rest van de bevolking krijg je een
goed idee van de kwaliteit van de pensioenen in een land. Frankrijk doet hier 97% (dus bijna gelijk!). De
VS zit op 90%, de OECD op 86% Duitsland op 85% en het UK op 81%... Dit jaar geen indexering in de
privésector in Frankrijk tot boosheid van de vakbonden. Maar als je naar armode kijkt is die bij
pensionados beperkt en bij jeugdigen stijgende… In de hele OECD overigens en dat geeft aan hoe de
jeugd-ww toeslaat en ook hoe slecht ongeschoolden jongeren het hebben.
Op 5,5 miljoen ambtenaren zijn er 2,4 van de rijksoverheid, 1,1 van de rijkshospitalen en 2 miljoen voor
het locale bestuur.
Zo’n 84% van de franse burgemeesters zijn mannen en 43% van hen zijn gepensioneerd.
De Denen hebben de meeste privé-schulden: 266% (tov de inkomsten) en dan komen de Nederlanders
met 250%. Dan de Ieren met 198 en de noren met 180%. De laagste scoorders zijn hier: de letten met
38%, de slowaken met 45 en de slovenen met 48%. Het gemiddelde in de eurozone is 98% en de
Fransen zitten op 83% dus in de middenmoot.
Het reglement voor de arbeid werd in twee jaar 120 pagina’s dikker en dat is een pagina per week..
De ondernemingen van de franse autoroutes zagen tussen 2007 en 2013 hun omzet met 17% groeien.
Terwijl het verkeer maar met 4% toenam. Dure kilometers dus..
De turn-around bij werknemers is sterk veranderd. Per 100 werknemers was er sprake van 177 in- en
uitdiensttredingen binnen één jaar… Dat was vroeger 38%... De grootste beweging zit in de kunst en de
artiestenwereld en het minst is het aanwezig bij banken en verzekeraars..
Sinds Hollande regeert vertrokken er 100.000 fransen “in betere doen” naar België. Daar zijn er nu ca
250.000 aangekomen nu… Fiscaal beter en gratis onderwijs van prima kwaliteit. Sapin zag dat “er ook
nog vele bleven…”…
In 2013 telde men 780 cyberaanvallen op de computers van Defensie in Frankrijk. De Calid strijdt daar
tegen sinds drie jaar en bekent dat het zeer moeilijk is geworden.
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Dank zij Sarkozy en zijn vriend DSK kozen de fransen Hollande en dank zij deze Hollande kozen ze
daarna (waarschijnlijk) weer Sarkozy..
In Frankrijk koopt men al voor 60% via het internet, maar slechts 11% van de bedrijven doet daaraan
mee..
Een bestaand huis kopen kost in Frankrijk gemiddeld zo’n 4,5 jaar inkomen.
Zo’n 290.000 buitenlandse studenten zijn er hier en maar 65.000 franse studenten gaan naar het
buitenland studeren.
Frankrijk is 1% van de wereldbevolking, 4% van het wereld-BBP en 15% van de sociale uitkeringen…
De prijs van een nieuw appartement daalde in Ile de France van 272.000 naar 248.000 in 4 jaar. Bijna
10% dus..
Een franse man sterft met 87 en zijn ega met 92 jaar

De europese jongeren tussen 25 en 34 jaar wonen nog al eens bij hun ouders. 2% in
Denemarken, 11% in Frankrijk, 17% in Duitsland, 47% in Italië en 53% (!) in Griekenland..

INHOUD

02

REDACTIONEEL

05

.VOORAF

05

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

06

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 06
1ALGEMEEN.
06

OOST-EUROPA

DE CRISES EN HUN ACTEURS…
06
.WE MOETEN NU `SINGULIER` GAAN DENKEN..
.MENSEN EN MONOGAMIE
.INVESTEERDERS WORDEN NU NERVEUS VAN..
.INVENTARIS VAN RISICOLANDEN
.STERKE VALUTA REMT HERSTEL
.DE BANKEN KRIJGEN EEN BUFFERLAAG
.DE HERINDUSTRIALISATIE EN DIE ROBOTS
.APPLE WINT OP DE BEURS VAN EXXOMOBIL 09
.DE TOVERTAX IS 10 MILJARD WAARD!
.TATA IS EEN GOEDE AUTOBOER!
.EEN LAGERE EURO DOET GEEN WONDEREN!
.GEOGRAFIE VAN DE ANGST..
Zie ook OLIE: ISIS/
INTER NET/MEDIA
.GOPRO HET VDEO SUCCES!
.DE I-PHONE WERD MASSA-ARTIKEL

28

Zie ook O-AZIË: De nieuwe as Peking-Moskou
.GEORGIË VOELDE POETIN’S ADEM..
.ROEMENIË SILICON VALLEY VAN DE EU?
.DE KONING VAN ROEMENIË IS TERUG?
.RUSLAND SPEELT MET DE GASKRAAN…
.LIMONOV VINDT POETIN TE SLAP

OOST-AZIË

.DE VS EN PIK
.GEBREK AAN

29

Zie ook W-Europa: China wil vliegveld Toulouse?
.DE NIEUWE AS PEKING-MOSKOU
.CHINA GAAT NAAR DE MAAN!

ZUID-AZIË

31

.INDIA HERVORMT OOK!

NOORD-AMERIKA

11

32

.DE DRUGSMAFFIA VAN MEXICO
.PIKETTY EN DE VS
.GEBREK AAN GOED PRESIDENTSKANDIDATEN

2

.GOOGLE GAAT IN DRONES?
.INTERNET EN “EMOTIONELE BESMETTING”
.ONDERWIJS EN ICT/INTERNET
.ANTI-SILICON VALLEY FRONT

.OBAMA IS ZEER VERMOEID..
.DE HISPANOS KEREN ZICH AF VAN OBAMA..
GUANTANAMO
.6 inmates naar

DIVERSEN
12
.DE HUURSOLDATEN VAN DE CYBEROORLOG..
.DE PADDENSTOELEN , DE NIEUWE HIGH-TECH?
.GELD MAAKT NIET HAPPY MAAR…
14
.2015: JAAR VAN `ALLES VERBONDEN MET ALLES`
.PIKETTY REIST EN KRIJGT COMMENTAAR
.GROEI IN HET LUCHTTRANSPORT
.BRITSE GROEI PUSH´T EUROSTAR
.VERKOOP DURE AUTO’S STIJGT..
.MOOC HET NIEUWE WERELD-ONDERWIJS
.DIE SNELLE ROUTE DU RHUM VAN 2014!

OLIE (Energie, water)
.DIE DOLLE OLIEPRIJS
.DIE GiGA-METHAANVOORRAAD
.CHINA VERKNOEIT VEEL WATER!
.RUSSISCH GAS EN BLINDE WESTEN
.DIE OLIEPRIJS VERDEELT DE WERELD..
.DE MINI-FUSIE REACTOR IS ER?
.MISTIGE FRANSE ENERGIETRANSITIE
.WORDT HET TOCH DE BRANDSTOFCEL?

RELIGIES

LATIJNS-AMERIKA

17

CO-2, KLIMAATVERANDERING

34

MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN

34

TRENDS/TECHNOLOGIE
Zie ook Alg. Internet:GOPRO het video-succes
.3D-GEPRINTE CONTACTLENZEN MORGEN?
.DE GLAZEN COMPUTER
.LET OP UW URINE
.BOOT TEGEN ZEEZIEKTE
.HET VISROBOTJE
.DE SMAAKLEPEL
.INSTANT CAMERA à LA POLAROID
.DE YOU-TUBE CAMERA
.DE DRONE-ACHTIGE SPIN
.DE ROBOT FRENCHY
.DE TRANSCEDENTE PERCEPTIE?
KANGAROE’S

19

20
20

21

Zie ook MIGRATIE : Migratie in La France
.POLITIEKE VOORKEUREN..
.RENZI MOET MANOEUVREREN
.IS FRANKRIJK TE LIBERAAL ?
.BERLIJN IS ACTIEF IN BRUSSEL
.WAAROM TREKT DUITSLAND DE EU NU NIET?
.EN DE EURO ZAKTE
.CHINA WIL VLIEGVELD TOULOUSE
.ECONOMISCHE DEAL CANADA-EU
.HET CORSICAANSE PARADIJS
24
.DIVERSE FRANSE EVENTS
.FRANKRIJK GOKT STEEDS MEER
.DAT ANDERE FRANSE MODEL ?
.PENSIOEN IN FRANKRIJK EN ELDERS
26
.LA FRANCE: MEER INDUSTR. PARLEMENTARIËRS
.FRANSE TAXI-PROBLEMEN….
.HET NIEUWE ZWEEDSE ULTRA-RECHTS €Trends :
.CATALONIË MAAKT DE FACTUUR OP..

TOPICS-CAPITA SELECTA

OCEANIË
.AUSTRALIË: DE BRUGOOST-WEST?
.DE VECHTERS VAN IS: WAAR VANDAAN?
.DE HELDEN EN DE HORROR VAN KOBANÉ..
.IRAN IS OVERAL EN WIL EEN VERDRAG
.TUNESIË: DE REVANCHE VAN “DE LEKEN”
.LIEBERMAN’S OPINIES (Israël)

.AFRIKA VECHT TEGEN EBOLA..
.AFRIKA 2.0. BESTAAT EN BEWEEGT
.DE EEUWIGE AFRIKAANSE LEIDERS..
.ETHNISCHE OORLOGEN IN Z-SOEDAN

WEST-EUROPA

34

.MADURO GAAT HET NIKS GOED (Venezuela).

.CHRISTENDOM IN CHINA

AFRIKA

34
Urugay

37
37

Zie ook OLIE: Die giga-methaanvoorraad.
-HET MONSTERVERBOND CHINA-VS
-DAT CO2 MOET IN DE BODEM!

3

36

-WAAR BLIJFT AL ONZE VRUCHTBARE AARDE?

MIGRATIE

38

-MIGRATIE IN LA FRANCE
-LINKS TWIJFELT: MASSA-IMMIGRATIE EN MULTI-CULTI..
-WIE HEEFT HOEVEEL IMMIGRANTEN?
-HET TOEBEDELEN VAN ASIELZOEKERS IN DE EU
-WAAR BLIJVEN DE FRANSE RETRAITÉES?
40

-DEMOGRAFIE

40

-EINDELIJK ERKENNING?.

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

41

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World;CCTV Amerika (int. Chinese zender)
RT (Russische int. Nieuwszender), NHK WORLD (Tokyo, japanse nieuwszender).
Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.

“SUPERBRONNEN”
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
Churchill zei over De Gaulle : Hij lijkt vaak op een vrouwelijke lama, die men verraste in de
badkuip.
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In 2030 telt China 250 miljoen christenen en heeft dan de grootste gemeenschap van
christenen ter wereld..
Opbrengst van landbouwhectaren… 48 miljoen voor cannabis, 38 miljoen voor coca, 1,5
miljoen voor tomaten, 0,6 miljoen voor druiven…
Meer dan 50% van de landen kent een democratische opzet…
Maar 25% van de Fransen denken dat je hard moet werken om te slagen. Tegen 49% van
de duitsers, 60% van de Britten en 73% van de Amerikanen..
Zo’n 90% van de Amerikaanse gezinnen zijn nu even welvarend als ze waren in… 1986 !
De VS heeft 1629 meer miljonairs dan een jaar geleden. Het UK 478, Frankrijk +310 en
Duitsland 243…
Marcel Gauchet zei : « Hollande is de minst « hervormbare » van alle Fransen » !
Maar ook :’alle eurpese leiders van nu hebben een gebrek gemeenschappelijk : ze denken
niet strategisch en zijn niet in staat zich echt goed te oriënteren in de nieuwe
gemondialiseerde wereld ».
Frankrijk gaf 70 miljoen aan de Ebola-bestrijding…, de Gates-foundation deed 40 miljen,
China kwam met 25 miljoen en Mark Zuckerberg met 20 miljoen…
De asielzoekers in de EU: Duitsland zag er 22.315 worden ingeschreven en Frankrijk
11.600 minder…
China doet nu 48,5% van de wereld staalproductie en dat was in 1999 ongeveer 16%.
In 10 jaar ging in de VS het aantal journalisten terug met 17% naar nu 43.700. Public
relations specialisten nemen toe met 22% tot nu minstens 200.000.
Het aantal registraties van vrachtauto's in de EU in 9 maanden van 2014: +8% in Frankrijk,
+22% in het UK en +27% in Spanje!
In oktober 2014 was 60% van de E-mails SPAM… Minder dan in augustus met 77%..
In september stapten 2% op uit hun baan in de VS: een record sinds 2008!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

kritieke opvolger te worden. Zeker
voor
de
EU
met zijn
vele
verkiezingen in de zuidelijke landen,
op de brink van deflatie, met een

*VOORAF
Het jaar 2014 eindigt in grote
onzekerheid en 2015 lijkt een zeer
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weer geldloos Griekenland en een zeer
arm Frankrijk.
Het jaar van de waarheid voor de euro
komt er nu echt aan en als de sociale
onrust ook tot andere regeringen leidt
die het bezuinigen opschorten dan
zullen de markten hun spel spelen. En
zal onze wereld een pas achteruit
moeten gaan. Om daarna bevrijd en
lichter aan een EU te werken zonder
een brede euro zoals we ruim 10 jaar
geleden ook deden. En na geleerd te
hebben van wat voorwaarden zijn voor
een echte muntunie à la VS kunnen we
dan opnieuw beginnen…
Gelouterd, verarmd maar ook “more
honest”. Een harde les moest vooraf
gaan aan herstel en we leerden dat
euforie verhinderde te zien dat de
boomtoppen hun plafond raakten..
En al doende leert men…

WE MOETEN NU SINGULIER GAAN
DENKEN
Dat vind ene Kurz Wel van Singularity
University in Silicon Valley.. De naam
komt van John van Neumann die in de
50/er jaren schreef over superrobots die
slimmer zouden worden dan de mens.. De
Wet van Moore voorspelt dat elke 18
maanden de rekensnelheid verdubbelt en
dat is nu ver gevorderd… Denk aan de
legende van Sissa, die een schaakspeler
voorstelde om op een vlakje van het bord
een rijstkorrel te leggen, dan op het tweede
te verdubbelen, idem op het derde vlakje
en zo tot… 64 vlakken… Op het laatste
vlakje zouden dan 18 miljard rijstkorrels
moeten liggen en dat is 1000 keer de
huidige wereldproduktie aan rijst. Wie kon
dat weten… Het illustreert hoe de huidige
opleidingen verouderd zijn.. We denken
dus sekwentieel ouderwets en daar wil
Kurzweil een verandering in aanbrengen..
Ook zegt hij: IBM had 46 jaar nodig om zijn
eerste miljard dollar te verdienen, Google
deed dat in 8 jaar, Facebook in 5 jaar en
Groupon in 18 maanden… Zijn nieuwe
kreet is nu dan ook, `Verander of sterf… `.
Denk dus `Out of the box` , neem risico,
stimuleer uw fantasie. Laat uw hersens
draaien op psychologische brandstof en
sta s´morgens op met dat idee dat… in 10
jaar het leven van 1 miljard aardbewoners
zal veranderen…
U bent gewaarschuwd!
Zie ook dat initiatief van Xavier Niel die in
10 jaar 70 miljoen steekt in wat heet Ecole
42 )School 42). Beelden van deze
merkwaardige
`school`
zijn
nogal
verwarrend…
commando-achtig
en
mysterieus tegelijk. Vol met slaapzakken
en beeldschermen ook…. En continu open
en wakker… Om er op te komen moet je je
inschrijven via Internet, zoals alle 50.000 al
deden. Dan kun je worden geselecteerd
voor wat heet `het zwembad`.. Met 300
andere een in augustus en het andere in
september. Daar moet je dan 26 dagen
programma´s schrijven en andere dingen…
Men let vooral op je vermogen om in teams
te werken en elke zwemmer corrigeert of
verbetert het programma van een collega..

LEON

Leon
Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS
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Vele zijn van school vertrokken en komen
hier voor 3 a 5 jaar en krijgen geen diploma.
Iedereen, arm of rijk kan komen er is geen
schoolgeld te betalen. Een van hen was na
een jaar zo goed dat ze naar Princeton
mocht.. Niel wil zo een bijdrage leveren aan
het oplossen van het tekort van 30.000
programmeurs in La France….
Niel riep op TV recent dat Frankrijk `een
fiscaal paradijs is` en doelde op het `credit d
´impot`voor researchkosten… En zegt hij,
`ondernemers die niet slagen zijn dat zelf
schuld`… Hij kreeg bij zijn bezoek van `ecole
42` een staande ovatie. Terwijl Hollande weer
een tranche `emplois aidés`aankondigde..
En, dat `42` komt van de `Guide du voyageur
galactique` )Douglas Adams), waar u ziet dat
42 een GEEK.getal is… En dat gebouw aan
Boulevard Bessieres 96, heeft ook een
oppervlak van 4242 meters..

En omarmen elkaar, strelen veel en maken
veel amoureuze gebaren. Ze zijn ook
gepassioneerde vrijers, terwijl die bonobo’s
echte libertijnen zijn… De eerste
menselijke van ca 7 miljoen jaar geleden
waren waarschijnlijk niet monogaam en
leefden in tijdelijke gemengde groepen. Die
monogamie hangt kennelijk af van een
aantal specifieke factoren: de territoriale
ruimte tussen de vrouwtjes, de vaderlijke
zorg en het mijden van infanticide.
Niets wijst er dus op dat de man van nature
monogaam zou zijn. Vanaf het paleoliticum
( -4000 à -12000 jaar geleden) ziet men
gemeenschappen ontstaan waarin zich om
vrouwtjes
heen
monogame
relaties
vormen. Die later weer vervangen lijken
door polygynie.. Zo gauw de mensen de
natuur indammen met wetten, ouderlijke
regels en religieuze verboden zien we dat
ontembare verlengen weer snel opduiken..
Aldus Jean-Didier Vincent in Le Point.

MENSEN EN MONOGAMIE
Men demonstreerde in Frankrijk voor
handhaving van “de natuurlijke orde”. Maar
kijk eens wat dat in de natuur dan eigenlijk is!
Overal die sexuele drift die noodt tot
copuleren… En de meeste dieren doen het
“tijdens
de
toevallige
ontmoeting”..
Monogamie is daar uitzonderlijk: zelfs bij
parasiten en schistomen wordt in het wilde
weg gecopuleerd. Bij de ephemeren is dat
maar een keer het geval: men wordt geboren,
copuleert, het vrouwtje legt meteen een ei en
beide sterven… Zij leven enkel voor die ene
keer… : ze hebben zelfs geen mond om te
eten! Van de 2 miljoen soorten in de natuur is
slechts 2% monogaam. De vogels vallen op:
90% van hen is redelijk monogaam. Maar ook
daar zijn zondaren te vinden. Bij de
zoogdieren is slechts 5% monogaam,
opvallend zijn de 20% bij de aap-achtigen.
Ook bij de prosimiens, (zie de lémuriens), zijn
er dus monogame. Net als bij de ouistitis en
de tamarins van de Nieuwe wereld..
Maar bij de mensapen is het al fout: enkel de
gibbons en de siamangs preferen het
monogame leven. Zij lijken in veel op mensen
en zitten de hele dag in de bomen van Azië
en leven monogaam. Ze verdedigen ook hun
familie en hun grond (ca 30 hectaren!)… Ze
zingen graag en maken veel liefdesgeluiden..

INVESTEERDERS
WORDEN
NU
NERVEUS VAN…
De rente blijft laag in de VS tot minstens
half 2015. Maar ondanks dat vrezen vele
toch zware schokken op de financiële
markten.
Maar
vooral
door
de
economische vertraging in China en de
EU.. Daar komt dus voor de VS geen
steun vandaan voorlopig.
In Brazilië haalde Roussef het maar net en
ze gaat nu het kiesstelsel aanpakken om
het grote aantal partijen tegen te gaan. En
er hoort ook een wet bij over de
financiering van politieke partijen vanwege
de geconstateerde groeiende corruptie op
dit punt. Daarna moet ze ook de
investeerders en financiers geruststellen
om de afgezakte groei van 1% wat terug te
brengen richting die 7% van 2010! Ook wil
ze zich meer richten op de buren in eigen
regio , heel anders dan haar rivaal Neves
wilde. Die mikte op de VS, Japan en de
EU.. De buurlanden waren dus blij met de
overwinning van Dilma..
De BRICS en de EU in moeilijkheden dat is
vrij ernstig.. als je werkterrein de
wereldeconomie is.
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STERKE VALUTA REMT HERSTEL
De N-europese landen met hun eigen valuta
kropen zeer snel uit het dal van 2009: index
118 tov 2008! De EU-landen zitten nog op
103% index. Dat komt omdat nu niemand kan
of durft te devalueren zoals wel in 1930
gebeurde. Toen was Japan, het UK, de VS
en Duitsland weer op peil in 8 jaar. Sterke
euro is ook een voordeel maar nu niet voor
BBP-herstel.

DE HERINDUSTRIALISATIE EN DIE
ROBOTS.
Vooral ook in Frankrijk denkt men dat herindustrialisatie
de
groei
en
de
werkgelegenheid moeten terug brengen.
En dat om drie redenen:
-men heeft de industrie te veel “laten
vertrekken” en het aandeel er van zakte
van 35% naar 20% tussen 1970 en 2010.
In Frankrijk en ook elders: Duitsland zag dit
cijfer gaan van 48% naar 28%.. En de
europese ranglijst veranderde eigen lijk
niet al die jaren. Het verband: groei en
industrie-aandeel in het BBP was er
nauwelijks dus.. –de industrie is de betere
banenvoorziener, denken nog vele. Maar
dat is een versleten gedachte van vóór de
robotisering.. Het massawerk van de
lopende banden is nu robotwerk..
In
Frankrijk kwam 4 miljoen jobs bijna volledig
uit de dienstensector.. en niet uit de
industrie.
-de industrie brengt ook de export op peil ,
denkt men. Inderdaad: de export dat is
voor 70% goederen en 30% komt uit de
diensten. Maar nu zien we veel bedrijven
diensten in het buitenland diensten
produceren en de winst komt dan terug van
daar.. In Frankrijk kwam 40 miljard van
winsten op diensten in het buitenland
binnen.. en dat is bijna het hele
handelstekort! De statistieken bedriegen
ons want we lezen die “op de oude
manier”.. We zijn dus echt aangekomen in
het post-industriële tijdperk..
en dus
moeten de maatregelen ook daarmee
kloppen.
Maar er is ook een andere overweging:
industrie in de buurt stimuleert ook de
innovatieve krachten en capaciteit. Zie hoe
de VS dat deed met de electrische
batterijen. En Z-Korea liet zien hoe bij zijn
verplaatsing van de produktie naar het
externe productiedeel Foxcon, waardoor
de
opdrachtgevende
onderdelen
verzwakten. De nabijheid van industrie is
nodig voor het behoud van een soort van
keten,
een
totaalsysteem.
En
ze
bevruchten vele andere takken ook het
onderwijs en ook de dienstverlening.. Daar
zit dus de crux in deze discussie! Want uit

DE BANKEN KRIJGEN EEN BUFFERLAAG
In 2019 zullen 29 systeembanken op de
wereld moeten voldoen aan de TLAC: Totall
Loss Absorbing Capacity. Dat betekent dat
banken dan zoiets van 5 à 25 miljard boven
op hun huidige reserves moeten hebben. 8
amerikaanse, 4 franse, en 4 britse ook zei de
G20 recent. Dat zal de kosten echter ook
doen stijgen, dus dat gaat de economie ook
merken. Maar het is nodig en ook goed voor
die EU-bankenunie.
INVENTARIS VAN RISICOLANDEN
Het
franse
Coface
inventariseert
economische risico’s voor zo’n 160 landen en
kleurt ze in op de kaart. A1A4 gevolgd door
B, C en D in toenemend risico. Dan zie je in
Afrika: zeven A’s, enkele B en C’s en 5 D’s.
Niet echt slecht voor een woelig continent als
Afrika! Het hele MO is 10 x D: linke boel… WEuropa is nog helemaal A… O-Europa niet
daar is B en C overwegend te zien. Azië is
overwegend A (meer dan 15) met een drietal
D’s (N-Korea, Birma bv). L-Amerika doet
overwegend A (maar veel A4) en Venezuela,
Cuba en Suriname doen er C en D. In NAmerika zien we A met Mexico op de
scheidslijn A-B.. Kortom een nogal labiele
boel, maar er zijn ook kansen en ook voor WEuropa. Die kunnen profiteren van het
verzwakkende BRICS-geheel…
Schat je de veranderingen in dan heeft Afrika
betere kansen op meer A en het MO helaas
omgekeerd. Opgemerkt wordt dat de
veranderingen nu ook vooral snel gaan…
Dus het is meer oppassen geblazen dan
even geleden. Dus: breidt de (economische)
diplomatie uit!
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de cijfers blijkt dat de industrie blijft de topper
bij de het goederenverkeer en bij de R&D.
Daar is ze zelfs aanwezig voor 80%.. Het is
dus de idee van een totaalsysteem dat
onderling bevruchtend werkt.. En waaruit je
niet één vitaal element moet “wegslopen”!
Zie ook: Le dechrochage industriel. Van o.m.
Elie Cohen (Fayard) en “10 idées qui coulent
la France. Van Augustin Landler (Champs
actuel).
Daarbij komt ook nog de noodzaak van
arbeidskrachten die passend zijn opgeleid.
De PIAAC-rangorde laaat zien dat sommige
landen in de EU hier sterk achter blijven zoals
Frankrijk en Italië! Zweden en Duitsland doen
het hier het beste.. Het onderwijs moet dus
anders worden opgezet en zeker ook met
een combinatie van theorie en praktijk. Mede
daarom zien we veel mislukking in hogere
opleidingen die ver af staan van enige
praktijk. En er moet ook een tweede kans
onderwijs
komen
met
een
echte
praktijkinslag. Wat moet passen bij de vele
+25 jarige uitvallers…. Hier zijn de cijfers van
landen ook zeer verschillend van 1 tot wel
7%..

nieuwe functies maar dat zou maximaal
500.000 zijn… en vooral betreffen
onderhoud
van..
robots(!)
en
programmering ervan plus ontwikkeling.
Maar er zou via robots ook zo’n 30 miljard
meer kunnen worden verdiend in La
France aan fiscale inkomens en uitgavenbesparingen..
Want de prijzen gaan
zakken en dat levert dus extra koopkracht
op… Nu zijn de witte boorden de klos na
de blauwe, vooral in de “hogere
middenklasse”. En op langere termijn
kunnen robots praktisch zonder mensen
werken..
In Nederland ging deze discussie aangezet
door minister Asscher verder… Maar daar
zei een dame van de Uni van Tilburg dat
het veel grotere probleem zou worden…
het tekort aan… goed geschoolden voor de
nieuwe wereld! Me Judice, een platform
hoorde dat aan en ook dat er steeds meer
mensen met pensioen gaan en… er naar
verhouding mínder jongeren bijkomen.
Want Nederland krimpt net als Duitsland
en eigenlijk heel Europa (op Frankrijk ná!).
Deze ontwikkeling boven op de eerste zal
een stevig tekort aan hoger geschoolden
opleveren. Bedrijven voelen het maar
weten niet erg precies waar het gaat
knijpen… en reageren dus te traag in hun
personeelsbeleid. Me Jeduci hoorde dat er
in het flexwerk oplossingen liggen dus niet
vaste meer aannnemen.. En de bedrijven
moeten
nauwer
samenwerken
met
opleidingsinstituten om wijzer te worden.
De wijsheid kwam van Charissa Freese…
Die heeft al een baan!

APPLE WINT OP DE BEURS VAN
EXXONMOBIL!
Apple zag de winst met 13% stijgen terwijl
Samsung daalde! Ze doen het zelfs beter dan
Exxonmobil met 35 miljard winst (Apple: bijna
40!).. Dat had natuurlijk ook met de val van
de olieprijs van doen.. Terwijl Apple in vijf
jaar zijn omzet zag verdrievoudigen.. vooral
door zijn I-Phone die nu goed is voor 56%
van de omzet, naast zijn I-Pad die het ook
prima deed. Andere tijden..

EBOLA LEIDT ONS WAT AF VAN
ANDERE ELLENDE?
Dat verzuchtte een redacteur in een Frans
weekblad.. Na een opsomming van alle
huidige zorgen náást ebola! Brusselse
pijnen met zichzelf en de franse begroting
2015, de 3300 doden in Oekraïne waar de
verkiezingen aanrazen. Terwijl Poetin een
akelige gasruzie uitknokt die niet enkel
Oekraïne aangaat maar ook het gas voor
de europese winter raakt! Kiev ziet 9% van
zijn BBP verdampen.. en het IMF moet
weer helpen. Onderwijl gaat het er hard

DE ROBOTS GAAN REVOLTE MAKEN!
In Frankrijk zouden tot 2025 zo’n 3 miljoen
banen gaan verdwijnen door robots… Boven
op de 11% die nu werk zoekt en de al 3.4
miljoen fransen zonder enig werk! Want 20%
van de hogere midden-klasse-jobs zouden
gaan verdwijnen: robot neemt daar over dus!
Niet zo zeer in het onderwijs, cultuur en de
zorg, maar wel in bijna alle andere sectoren.
Van landbouw tot horeca, bouw, industrie en
publieke services… De ww zou zo op wel
18% kunnen komen… Ondanks de ook vele
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aan toe in Kobani in Syrië, waar de koerden
heldhaftig tegen IS stand houden: met veel
coalitiebommen… En ondanks een zeer
merkwaardige spagaat van de turken. Dat
wel zijn “eigen terroristische koerden in
opstand” bombardeerde..
En de ebola-aanpak toont helaas ook dat er
op de wereld een “effectieve centrale leiding"
ontbreekt. Toch is het de grootste Afrikaanse
epidemie ooit… naast die 905 zieken van
cholera, paludisme en nog 70% van die van
Aids…
En onderwijl moet ook nog worden gevreesd
voor een krach op de financiële markten?
Zo kom je op de gedachte dat ebola eigenlijk
een beetje afleiding is van nog veel akeligere
zaken… Een zieke gedachte die toch, -en al
is het schandelijk-, een kern van waarheid
bevat!
Want zie hoe “het westen” zich tracht te
barricaderen terwijl iedereen weet dat het niet
zal lukken in de huidige open wereld… Terwijl
er maar een ding helpt: alles op alles zetten
wat verpleegcapaciteit betreft om fors te
remmen en om…een serum te verkrijgen!
Cuba stuurde 450 verplegers, wat recht
evenredig gerekend betekent dat de VS er
12.000 moet leveren en de EU 22.500.. En
het zijn er de facto veel minder dan de helft
daarvan! En dan ook nog te weten dat ebola
er nu zo nadrukkelijk is omdat de westerse
farmaceuten niets wilden doen. Ondanks de
vele signalen van de WHO!
Het kan nu nog worden ingehaald maar wie
staat er met geld en plannen klaar? Ebola
toont hoe ernstig we de gevaren op termijn
verzaken omdat die op korte termijn ons zo
bezig houden.. Dat is geen goed nieuws voor
de toekomstige generaties! En dat zijn we
zelf als we nog 25 jaar kunnen meedoen…

eigen financiële instellingen: die zouden
gaan krimpen (mn Paisbas en Soc.
Generale)… Dus dat wondermiddel heeft
ook al bijwerkingen..
EEN LAGERE EURO DOET GEEN
WONDEREN!
Er wordt veel over gepraat nu: de euro zou
te duur zijn en de export bederven! Vooral
voor de fransen. Maar de import moet ook
worden betaald en dan zijn daarvoor dus
meer euro’s nodig. Hoe zit het nou?
Zo’n 10% lager betekent een euro van
1,17 dollar.. Maar op dat punt is er geen
balanseffect: import wordt evenveel
duurder als export afneemt…
Enkel
Dutsland zou er bij verliezen en wil daarom
ook niet.. Maar de Fransen, Italianen en
Spanjaarden zouden er profijt van hebben..
Zie Frankrijk: zijn export gaat voor 11%
naar buiten de eurozone..
en 10%
goedkopere euro zou die optrekken naar
7% meer. Dus +0,77% bij het BBP. Maar
olie etc. betaal je in dan duurdere dollars
en dat geeft het BBP een tik van 0,6%
omlaag. Saldo dus: 0,17% BBP stijging..
Dus daar zit het wondermiddel ook al niet.
DE GEOGRAFIE VAN DE ANGST..
In het MO is men het bangste voor…
religieuze of etnische oorlogen (34%...
Afrika volgt met 24 en ook de VS!); Europa
vreest vooral sociale ongelijkheid (32%; de
VS doet hier 27%). Azié is bang voor
vervuiling en milieugedoe (22% en Latijns
Amerika doet hier 25%); Latijns-America
vreest atoom-wapens (26% net als 23%
van de amerikanen). Afrika vreest aids etc.
(29% gevolgd door l. Amerika met 19%). U
ziet het ca 1/3 van de bevolking is bang
voor een bepaalde bedreiging als eerste
malheur.. En waarvoor dat is nog niet
gemondialiseerd!

DE TOVERTAX IS 10 MILJARD WAARD!
De tax op de financiële transacties (TFT) kan
de EU wel 24,4 miljard opbrengen! Maar dat
zou ook obligaties 15% doen dalen en voor
75% andere transacties kunnen doen
verminderen. Saldo eerder 15 miljard of nog
minder = 9,6 miljard…Ook Duitsland houdt er
17 à 28 miljard aan over: niet niks dus. Maar
de discussie in Brussel sleept zich voort..
Parijs is toch bang voor schade aan zijn

TATA IS EEN ECHTE AUTOBOER!
Tata scoort en zeker ook met die vroegere
engelse automerken van prestige: Jaguar
en Land Rover.. In 2008 nam het Land
Rover over en na een jaar verkocht het
+350.000 stuks meer! Opende in het UK
een nieuwe fabriek en kwam op een marge
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van 17,2% wat beter is dan de duitsers doen.
Jaguar blijft een kleintje met 63.000 auto’s
maar pluste ook met 10%. De baas van Tata
is gek op die oude engelse merken en vroeg
aan de duitse ingenieur Ralf Speth om de
kwaliteit op te voeren.. Er is geld genoeg
zelfs in Europa: dat beweees de introductie
van de Landrover Discovery de Luxe Sport
en een kleine Jaguar XE om te concurreren
met Audi A4, BMW serie 3, Mercedes C . De
kleine Jag doet 37.000 euro. De fabrieken
mochten 3 miljard investeren en men nam
11.000 mensen in dienst. En gaat nu zelfs in
China en Brazilië een fabriek openen om
daar ook met Audi en BMW beter te kunnen
concurreren..

naast de militaire applicatie op vele
plekken
wordt
ingezet..
Van
wijnveldencheck, olieplatformbewaking tot
bij Disney Land. Daar werden het
vliegende marionetten.. Ook Amazon is er
druk mee en weet dat het een succes
worden zal. Straks bestelt u per internet,
de magazijnrobot pakt meteen uw artikel
en de drone vliegt naar uw huis. Hij belt u
tevoren en kijkt met Google Streets hoe uw
huis ligt… En spreekt met u af waar uw
pakje afdalen zal om xx uur.
Dag postbode!
INTERNET EN “EMOTIONELE BESMETTING”
Facebook zei niets tegen de 700.000
klanten die het “gebruikte” bij een
opvallend experiment. Ze stuurden met
opzet een tijd lang meer positieve dan
negatieve info naar hen en keken of ze ook
minder negatief reageerden. Want iets
meer weten over hoe en in welke mate je
de emotionele toestand kunt beïnvloeden
bij grote groepen mensen, is razend
interessant…. Maar als je dat stiekem doet
is dat ook nogal controversieel..
Ene Gabriël Tarde bedacht eerder “de
theorie van de imitatie”
waar ene
Goebbels al verstand van leek te hebben in
de duitse nazitijd. Natuurlijk weten we al
lang van de rol die media kunnen spelen bij
wisseling van politieke macht, maar zó
experimenteren in het geniep roept vragen
op…
Want het is niet voor niets dat China
Facebook, Twitterv en Google verbood en
we weten ook van die schandalige fotovervalsing via Twitter over Oekraïne en
Venezuela en in Gaza… Dat zou ook ooit
kunnen uitgaan van de bazen van
Facebook en Twitter zelf…
Ook al is Facebook dat puur juridisch
gezien niet verplicht (het overtrad geen
enkele wet!), want het contract wat de
betrokkenen met hun hebben maakt ook dit
mogelijk. Men mag dit soort onderzoek met
data doen en de resultaten verkopen: de
klanten gaven dat rect voor eeuwig bij hun
handtekening.

INTERNET/MEDIA
GOPRO HET VIDEO-SUCCES!
Hij staat op fiets- en motorhelmen, hangt aan
drones of zit aan een violocello… Met zijn
bereik van 170 graden is het een megasucces. Filmpjes met drones gemaakt in de
natuur zijn ook al grote successen.. Op
Youtube loopt het storm met deze creaties en
het is iets voor narcisten en explorateurs.
Sinds die heelalsprong van 1300 km hoog is
het een daverend succes en de jonge
oprichter is zelf al goed voor… 3,9 miljard! 8
van de 10 videocamera’s zijn al Gopro nu en
het laatste wifi-model kost 400 euro, filmt 30
beelden per seconde en kan tot 40 meter
diep onder water. Nick ontdekte het surfen en
kwam op het idee dat te filmen in actie. Hij
leende om zich heen wat geld en begon en
een japans bedrijf kocht zijn eerste
videocamera’s. Nu is de omzet ruim over 1
miljard en de beurswaarde is bijna 10 miljard.
Hij staat nu tussen Acer, Lenovo, Samsung
en HTC.
Ook hier blijkt de gouden formule: pas hightech toe in een product dat past in de “selfie
en narco-hype” van vandaag. Daar liggen de
miljardenmarkten nu… Met de jeugd en de
bobo’s als gangmakers.
GOOGLE GAAT IN DRONES?
In Australië experimenteren ze met drones
die pakjes bezorgen en die neerlaten aan
touwtjes… Google Wings ziet dat de drone
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Maar ethisch gezien en zeker met de tekste
van de Verklaring van Helsinki in de hand ziet
het er anders uit. Die verklaring eist het
tevoren inlichten van betrokkenen omdat “hun
fysieke of mentale gezondheid” in het geding
zou kunnen komen. Want Facebook heeft
met zijn experiment getracht de stemming te
beïnvloeden en kan zelfs depressieve
toestanden hebben opgeroepen. Dat is tegen
een medisch principe: “Als het maar even kan
niemand schade toebrengen”!
Maar ook de klanten moeten hun
verantwoordelijkheid kennen:
-ze tekenden voor dit soort mogelijkheden
van hun data-gebruik
-ze gingen uit vrije wil “on-line” en stelden
zich zo ook bloot aan invloeden van andere..
Dus wil u dit niet dan moet u het contract
opzeggen en elders googelen of twitteren…
Het aloude motto van Facebook: “Never do
wrong” blijft intussen wat stilletjes overeind en
niemand gaf commentaar langs dit aspect..

De rol van leraren zal veranderen in
“mediateurs”. Zij zijn niet primair degene
die de kennis “distribueren” maar de
“helpers” van de leerlingen bij het
verwerken
van
de
door
“andere”
gedistribueerde kennis. Via MOOC of via
ander soort internet-onderwijs.
De concurrentie in onderwijsaanbod zal
zeer gaan toenemen. In Nederland zette
een leerling een cursus op via zijn PC en
op zijn jeugdige manier. Het werd een
giga-succes op het internet!
En die eeuwige vrees voor meer
“ongelijkheid” ook in het onderwijs lijkt wat
onzinnig. Zonder ICT was het al jaren een
zorgpunt en de redenen daarvan blijven en
moeten dus sowieso worden bestreden.
Die liggen buiten de methode maar veel
meer in het aanwezige “culturele verschil”!
ANTI SILICON-VALLEY FRONT
Er was al de OECD die hen verweet veel te
weinig belasting te betalen waardoor ze het
westen oneerlijk beconcurreren. En Iliad
wil niet dat Google en Netflix de
internetboxes inpikken.. Nu is er Gabriel
Weinberg in Pensylvania die een nieuwe
zoekmachine inzet: DuckDuckGo geheten
naast de bestaande Qwant. Maar nu Apple
en Facebook ook nog de eitjes gratis laten
invriezen van hun vrouwelijke personeel, is
de bom gebarsten! Gaat men daar nu ook
nog “in de leven-business”? Zijn ze daar
nou vernieuwers of zijn ze gewoon
onaardige concurrenten? Het wordt
verwarrend en er begint gegrom hoorbaar
te worden… Wereldwijd.

ONDERWIJS EN ICT/INTERNET
De kansen maar ook de grenzen, dat werd
geraakt in een Franse discussie tussen
“experts”. Een van hen herinnert er aan dat
de inzet van de TV in Franse scholen nooit is
gekomen… Dus dat moet nu niet weer
gebeuren met ICT! Geruststellend is dat het
personeel in het onderwijs veel zelf aan ICT
doet: dat is één. Maar er moet veel meer
gebeuren aan het “leren omgaan met ICT”
door de leerlingen.
De school is een systeem dat kennis
aanbiedt op geprogrammeerde wijze. Internet
is een “vraag-georienteerd systeem”.
De opkomst van de MOOCS (lesgeven via
internet) is eigenlijk de klassieke aanpak. De
leraar spreekt enkel tot leerlingen verspreid
over vele plaatsen. Maar natuurlijk is MOOC
als aanvulling prima en moet niet als
“concurrent in pedagogische kwaliteit”
worden gezien! Mogelijk zijn er echter mét
MOOC veel extra-leraren nodig.. Voor de
nazorg. Maar de MOOC-leraren kunnen het
spel ook zelf interactiever gaan doen.. Maar
de vorm waarin na MOOC de stof
klassikaal/lokaal wordt nabesproken is goed
voor te stellen. Dus beter maar niet perse
minder leraren!

DIVERSEN
DE HUURSOLDATEN VAN DE CYBEROORLOG
Op het Grimaldi-forum in Monaco was het
even serieus. Daar komen jaarlijks de ICTbosses van de grote industrieën bij elkaar
en daar sprak ook de baas van Anssi een
Franse overheidsdienst. En daarbij sprak
hij ook over het Franse bedrijf Vupen, dat
had aangekondigd uit Frankrijk te gaan
vertrekken… Dit bedrijfje heeft een sterke
reputatie en won al drie keer het
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hackerstoernooi Pwn2Own.. Het bood al bij
herhaling aan Google en Microsoft gratis (!)
zijn vindingen aan: gaten dus in hun software!
Ze hebben als betalende klanten de
overheden en de grote bedrijven die hun
software kopen tegen goudprijs. Want met
die aankopen kunnen zij binnenkruipen vanuit
hun spionage-diensten… En er mee…
saboteren. De baas van Vupen (Chouki
Bekrar) heeft als bijnaam Dark Vador die
voorkomt in de film De oorlog der planeten.
Maar hij levert aan NSA en opende ook een
filiaal in Maryland dichtbij hun. Én men
besloot uit Frankrijk te gaan.. vertrekken!
Teveel juridisch-adminisrratieve bemoeienis
van de overheid is de reden… Men vertrekt
naar Luxemburg en Singapore.
Dat komt slecht uit nu de Franse Defensie net
een nieuwe legerafdeling opende voor de
Cyberdefensie mede onder de nieuwe wet op
de defensie-programmering. Saar gaat het
om: “het hebben van een middel om terug te
slaan in het geval van een cyberaanval.
Tegen de economie of de eigen Defensie”.
Dus moet u denken aan transport van water,
electriciteit en telecommunicatie, En men
weet van de vele kleine bedrijfjes, vrije
electronen heten ze ook wel, die al te graag
hun duistere diensten aanbieden. Maar die
nu ook moeten gehoorzamen aan nieuwe
strenge regels.. Die staan in het Verdrag van
Wassenaar en die door 42 landen werden
ondertekend. En die in december 2014 in
gaan.. Deze wet gaat over het verbieden van
export van technologie met een “dubbelgezicht”. Civiele en militaire en dan moeten
we denken aan: kernreactoren, radars,
computers en ook… die cyber-aanvalssoftware. Voor telecomsystemen ook en hun
beveiliging. Vupen bezweert dat ze daar niet
tegen zijn. Maar een hoge franse oud-militair
zegt dat het niet best is dat ze gaan
vertrekken uit het land. Maar zei er bij dat er
al nieuwe waren zoals Quarks Lab uit Parijs.
Die gaan in 2015 nauw samenwerken met
softwaremakers om daar “de gaten te vinden
en te stoppen”. Voor regeringen en bedrijven
natuurlijk, maar men zegt zeer “selectief te
zijn bij de klantenkeuze”.
Het
bedrijf
Ercom
kreeg
met
overheidstoestemming al de kans om “een

paard van Troje” te maken. Dat kan “op
afstand”: uw toetsenbord gebruiken, een
microfoon aanzetten en ook de camera
(van computers en I-Phones) en… het
wordt niet ontdekt door het antivirussysteem! Dat valt onder dat Akkoord
van Wassenaar en dat geldt ook voor een
initiatief van de staatssecretaris Fleur
Pellerin die een systeem entameerde voor
binnendringen
in
telecomsystemen.
Frankrijk heeft er ervaring mee sinds de
affaire Amesys die een afluistersysteen
opzetten in Tripolis en dat in 2007 en 2008
Kadaffi’s geheime dienst hielp om de
stouteriken af te luisteren. Na de val van K.
wist de Wall Street Journal veel van deze
affaire te melden. En daardoor kwamen er
ook
klachten
van
mensenrechtenorganisaties tegen de leveranciers van
deze spionagesoftware. De Fransen
leverden software en trainden ook in
Tripolis diverse Libiërs.. Intussen werd
Amesys door Bull opgekocht en werd de
activiteit Eagle gestopt.. Maar degene die
overnam was de ex-directeur van Amesys,
ene Stephane Salies. Nu heet het
CEREBRO en is deel van Advanced
Middle-East Systems gevestigd in Duba”.
Én de Arabische Emiraten hebben die
Akkorden van Wassenaar niet getekend.
Zo redt je ook “eigen technologie”dus..
Maar er speelde daar ook een bedrijf
Qosmos mee dat samenwerkte met de
Universiteit van Parijs (Paris–VI). Dat
sondes maakt voor het afvangen van info
op knooppunten. Die ook in Tripolis zijn
getest…
Er is ook nog Asfador dat door een Duitse
onderaannemer is opgepakt. En dat zou
Assad helpen om de bevolking te
bespioneren. De technologie van Qosmos
kwam vreest men in handen van totalitaire
regiems en in dat bedrijf werd de
verantwoordelijke voor documentatie al
ontslagen. En nu is daarmee ook de
Franse overheid in verdenking geraakt: die
moet er van hebben geweten, zegt men.
Want sinds 2011 financierde men daar..
Sinds 2009 had het bedrijf een superhuisvesting in Parijs. Deuren en ramen
geblindeerd, bewegings-detectoren en
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warmtesensoren zitten ook in het gebouw.
Want men werkt daar voor Defensie en Biza.
En voor de geheime diensten.. Het nieuwe
project heet Kaïros.
Qosmos verzekert nu niets meer te leveren
aan niet-democratische regiems sinds 2011.
Maar werkte samen met het Duitse Travicor.
Dat eerder behoorde tot Nokia-Siemens
Network dat veel leverde aan landen in NAfrika en het MO. Zoals Egypte, Jemen,
Bahrein etc. Wat hoogst merkwaardig is:
want men vervolgt er voorvechters van
mensenrechten.
Er is nog meer in Frankrijk (leaggal dan wel):
Alcatel-Lucent, Aqsacom, en Thales met
systemen als: Ulis, Alis en Spider..
Mogen die doorgaan onder “Wassenaar”?
Sinds 1990 speelt cyberwar een rol in de
franse Defensie. De 785e compagnie voor
Cyberoorlog is er het bewijs van. Want om
verstand te krijgen van defensie op dit gebied
moet je vooral ook leren “aanvallen”. Er is in
Parijs een 5 –jarenplan van 1 miljard tot 2019
waarop nu ook wat bezuinigd wordt. Maar de
VS doen hier 4 miljard enkel in 2015.. Toch
heeft Frankrijk op bepaalde punten nog
voorsprong, heet het. Maar met het vertrek
van Vupen is dat minder geworden en dus is
dat geen goed nieuws. In het zicht van die
supermachtige NSA. Want Inlichtingen zijn
vitaler geworden dan ooit eerder… Wat de
Chinese generaal Sun Tzu uit de 6e eeuw
voor JC al wist.. zie zijn boek “De kunst van
de
Oorlogsvoering”.
Daarin
staat:
“vermenigvuldig die spionnen, tot in het paleis
van de vijand, in zijn ministeries en tot in de
tenten van de generaals. Stel lijsten op van
de belangrijke officieren in de dienst van uw
vijand”. Wel dat geldt nu nog en zeker bij de
huidige stand van de technologie..

ontwikkelen van medicijnen.. Alexander
Fleming ontdekte (door de chaos in zijn
lab…) de stam van de Picellium notatum
en vervolgens kon Mary Robinsun deze
stam isoleren om zo penicilline te kunnen
maken. Me5t behulp van een meloen..
De ramp van Tsjernobyl kon ook worden
bestreden met inzet van paddenstoelen. 15
jaar later maakte men simili-polystereen als
fixatie in verpakkingen… Wat je na gebruik
in de tuin kon gooien als bemesting.
Mycelium kan dienen om harde, lichte en
isolerende materialen te produceren. Een
fransman vond uit dat je het telefoonboek
beter maakte met champignons…
Mycelium heet nu ook al “het internet van
het bos” omdat het vegetatie en afval
verbindt op slimme wijze. De Cordyceps
transformeert mieren in zombi’s en kan
veel gaan betekenen in de landbouw. Een
paddenstoel met wat pijnbomen kunnen
duizenden brakke hectaren doen herleven
waaronder de argaanplantages in Algerije.
Een Amerikaan Rhim Lee presenteerde op
een conferentie een doodskleed dat in
staat is de zware metalen van onze
stoffelijke resten te vangen om zo
vervuiling van de kerkhoven te bestrijden…
En nu weet men ook beter hoe je vervuilde
industriegrond kunt cleanen..
Dus ja: de paddenstoelen gaan meehelpen
met onze aarde te redden, zeggen nu de
champignon-experts.
2015, JAAR VAN `ALLES VERBONDEN
MET ALLES`
Het begon met die I/watches aan de polsen
die praten met I/phones en tablets. Maar
nu in 2015 gaat het pas echt los, met die
TV´s
aan
het
internet
en
de
huisautomatisering..
Niet enkel voor
beveiliging
maar
ook
voor
energiebezuiniging, uw meteostation met
opnemers.. Daarna hangen al uw
apparaten aan elkaar en wordt ook u zelf
voortdurend doorgemeten en alles gaat
naar de PC van uw huisarts of specialist…
En uw lampen kunt u programmeren en in
duizenden kleuren laten schijnen.. en uw
huisrobot is niet ver meer… Mogelijk heet
de eerste Keecker en u mag hem ook

DE PADDENSTOELEN, DE NIEUWE HIGHTECH?
Mycotech heet het en eigenlijk vonden de
sjamanen die al uit. Zij zorgden al eeuwen
voor fermentatie (van wijn), van brood en
kazen en ze werden ook de basis van de
antibiotica. En nu gaan ze helpen tegen
vervuiling, straling, verbeteren ook het
schoonmaken van onze grond, helpen bij het
maken van betere insecticiden en het
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Homepod noemen, dir grote lopende ei. Hij
projecteert op uw wanden, filmt van alles,
doet uw muren opleven, leest uw mails…
meet uw huis door, en bewaakt het… Hij
heeft nog een hoge prijs, 4990 euro en hij is
er vanaf april 2015.
Maar er komt ook die intelligente
tandenborstel en dat slimme smeermes! En
we hoeven ook niet lang meer te wachten op
die sensoren onder onze huid voor 32 euro,
die injectiekit voor 80 euro en dan die pil
waarin uw burgerservicenummer zit… Dat
van buitenaf uitleesbaar is…

Fransen in de private sector en 59% in de
publieke erkennen dat ze deze vergelijking
van belang vinden. Dus het gaat om de
relatieve perceptie: stijgen alle inkomsten
dan stijgt het persoonlijke geluk niet echt.
Dat verklaart ook waarom de rijken zich
altijd gelukkiger voelden dan de armen;
overal dus en te allen tijde. Easterlin keek
ook naar het aspect van “gewenning”. Zo
gauw een doel is bereikt gaat de mens op
weg naar een nog hoger doel… En dat blijft
dus zo doorgaan.
Maar dat geluksgevoel hangt evenveel af
van “persoonlijkheid” en “mentaliteit” als
van objectieve condities.
Kijk je naar landen dan ontdek je dat
mensen uit Latijns-Amerika zich over het
algemeen gelukkiger voelen dan je zou
denken als je hun welvaartsniveau ziet. Dat
is overigens omgekeerd in Oost-Europa:
daar is er een sterke correllatie tussen
geluksgevoel en BBP per inwoner..
Frankrijk laat een toont het grootste en het
meest blijvende deficiet in geluk. Sinds de
eurobarometer bestaat (1973) blijkt dat
Belgen steeds gelukkiger zijn dan de
Fransen, de Duitsers, de Engelsen, de
zweden etc. … Die is niet uit een lager
welvaartsniveau te verklaren maar wel uit
een cultureel verschil. Er zou een meer
pessimistische mentaliteit heersen… Dat
is ook te zien in het buitenland waar
fransen veelal minder happy zijn dan
andere buitenlanders. In Australië bleek
duidelijk dat Fransen er veel minder happy
waren dan zweden. Dus die mentale kant
van de Fransen emigreerde met hun mee..
Niemand weet welke hervorming mensen
gelukkiger maakt. Dus als die groei zou
weerkeren zou dat vooralsnog bij de
Fransen niet veel helpen. Hun pessimisme
en hun wantrouwen zouden dat blokkeren.
En doen dat dus ook naar de innovaties,
de hervormingen, de investeringen etc. .
In La France heerst dus eigenlijk “de
economie van de ontevredenheid”… Dus
toch ook hier weer die Exception
Française?

GELD MAAKT NIET HAPPY MAAR
ARMOEDE MAAKT WEL UNHAPPY!
De groei is weg en lijkt niet snel terug te
komen. Dus grotere welvaart ligt niet om de
hoek, wat na al 7 jaar van dalende
koopkracht niet echt fijn is. Maar: nu dalen
ook de prijzen. Niks goed roepen dan die
wijsvingerige deflationisten..
Geld maakt niet gelukkig, is een gezegde en
dat werd door ene Richard Easterlin (VS)
degelijk bestudeerd al in de 70-er jaren.
Tussen 1947 en 1970 vond hij dat het
antwoord “zeer gelukkig” (+30%) in de
bevolking niet toenam in aantal. Idem in
Japan waar een jaarlijkse groei van 5%
tussen 1958 en 1986 ook geen aanleiding
was
tot
grotere
tevredenheid.
Dus
concludeerde hij: Groei maakt niet gelukkiger!
Nu kwam er een essai van ene Claudia
Senik, die hetzelfde zegt. Maar op korte
termijn lijkt er wel een effect te zijn dat op
langere termijn verdampt.. Het oscilleert wat
wel wat met het werkeloosheidsniveau en
ook de Beursstand, maar op de lange run
blijft het geluksgevoel stabiel, en dat staat los
van het inkomen per hoofd, ook al stijgt dat
behoorlijk. Dat is “de paradox van Easterlin”..
die sommige er toe bracht te geloven in een
soort van verzadigingsdrempel bij een
bepaald welvaartsniveau. Daarboven doet de
welvaart niets meer aan het gevoel van
geluk.. Deze hypothese is nooit bewezen
maar er zijn wel die theorieën van “de
vergelijking” en van “de gewenning”.
Je geluksgevoel hangt sterk af van wat een
vergelijking met je omgeving oplevert. Met
vrienden en familie dus. Zo’n 46% der
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PIKETTY REIST EN KRIJGT COMMENTAAR
Het inkomen per inwoner in de wereld is iets
dat zeer sterk varieert. Qatar scoort 144.400
dollar! Ver vóór Luxemburg met 92.500 en
Singapore met 81.000. De VS staan op plek
10 met 55.000 en Duitsland is nr. 17 met
45.000. Net voor Frankrijk met 40.000 (plek
26). China staat op nr. 85 met 13.000 en de
Centraal Afrikaanse Republiek doet 600
dollar. Piketty keek naar de ontwikkelingen in
het westen : van inkomen en vermogen.. Hij
signaleerde toenemende ongelijkheid… Hij
was minder “geschrokken” als hij over de
hele wereld had gekeken… Dus stel ik voor:
een tax op de rijken in het westen tbv de
armen in het zuiden. Ja toch?
De Franse econoom Landais is een soort
“Pikettist” maar wel een kritische. Hij begint
met het Franse belastingsysteem dat een
groot ondoorzichtig kluwen is waardoor er
een steeds groter idee van onrechtvaardigheid ontstaat. Vooral bij de middenen kleinbedrijf. Dat is een..
Verder laat het plaatje vóór belastingen
inderdaad een grote ongelijkheid zien maar
ná belastingen is dat een heel ander verhaal..
Dat is dus punt een als kritisch punt naar
Piketty en zeker zijn politieke adviezen..
Ook is die discussie over “waar ik sta en mijn
buurman” op de grote ladder van de
inkomens wel een die vele bezig houdt maar
dat is niet de fundamentele vraag! Punt een
kan het zijn dat in een samenleving, waar de
inkomsten een factor 100 à 400 verschillen
het niet beter of slechter leven is dan in een
waar er factoren zijn van 40 à 80… Geluk
hangt daar mogelijk niet zo sterk van af.
Veel belangrijker is die (on)gelijkheid van
kansen! Mogelijk kan er een gelijke kans zijn
voor ieder om 400 keer meer te behalen in de
ene maatschappij en 80 keer in een andere.
De toenemende ongelijkheid in vermogen
zou kunnen tonen dat er sprake is ontstaan
van ongelijkere kansen! Dus moet je kijken
naar hoe het zit met de belasting op de
opbrengst van werken in vergelijking tot de
belasting op vermogensopbrengsten.
Dus heeft iemand met vele talenten dezelfde
kans op succes als een ander die erfde?
Daar moet een evenwicht in zijn en mogelijk

is dat verstoord geraakt. Daar zet Piketty
ook zijn cursor neer maar dan komt hij tot
een
mondiale
danwel
minstens
internationale belasting op vermogen..
Het beroemde “trickle down-concept” dat
zegt dat die rijkdom via de hoge uitgaven
van de rijken uiteindelijk weer ten goede
komt aan de gemeenschap is nooit
bewezen. Die enkele die van niets heel
veel maakten zijn niet de regel. En die paar
die grote delen van hun vermogen
wegschenken zijn ook niet de maat der
dingen. In de VS zijn 90% van de
amerikanen nu armer dan ze waren in
1985..
Dit zei de Prof van de London School of
Economics, Camille Landais. Hij schreef
samen met Piketty en Saez een boek in
2011. Dat heette: Op naar een fiscale
revolutie.
GROEI IN HET LUCHTTRANSPORT
Stakingen in Europa, slechte resultaten
alom in de luchtvaart, maar op termijn is
het halleluja in deze sector. In 20 jaar een
verdubbeling van passagiers zegt IATA wat
neerkomt op +4% jaarlijks. Natuurlijk komt
die uit de opkomende landen en China
gaat daarbij N-Amerika voorbij in 2034. De
curve van de groei van de wereldbevolking
loopt steil maar die van het aantal
passagiers nog steiler. In 2030 zijn er 8,2
miljard mensen op de wereld en 4,5 miljard
passagiers! De wereldmiddenklasse gaat
namelijk naar 5 miljard.. en ook de
stadsbevolking zal 5 miljard zijn in 2030 al.
Het aantal stadspolen dat meer dan 10.000
passagiers kent voor de lange afstand zal
oplopen van nu 42 naar 90! Het aantal
migranten stijgt ook: nu 240 miljoen en er
komt veel meer verkeer hierdoor. De
groeiers zijn: China +850 miljoen, VS 560,
India 260, Indonesië 183 en Brazilie 170..
BRITSE GROEI PUSHT EUROSTAR.
De curves lopen zowat gelijk op, BBP van
het UK en passagiers van Eurostar samen
omhoog! Meer dan verdubbeld in 15 jaar…
Maar de prognoses van lang gelden die nu
30 miljoen passagiers zagen dat lukte niet,
het werden er in 2013 10 miljoen.. Nu lijkt
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de groei op ca 1,9% te blijven lopen. Meer
Engelsen dan Fransen zitten er in maar ook
Frankrijk trekt nu meer Britse toeristen..
Eurostar wil dus ook lijnen naar Lyon,
Avignon en Marseille..

Het was weer 6559 kilometer naar
Guadeloupe en Loïck Peyron deed er nu 7
dagen, 15 uur en 8 minuten over… Iets
van 900 km per dag over het water bijna 40
km/uur dus.. Dat was 1/3 van de reistijd
van 1978… en iets meer dan de helft van
die van 1998…
Maar nu was de
catamaran ook 31 meter lang wat bijna 3
keer de lengte van 1978 was. Allemaal
high-tech en uitmuntende organisatie…
Dus volgende keer nog een dag sneller?

VERKOOP DURE AUTO’S STIJGT
De verkoop van de dure groeide 3x sneller
dan de hele markt: Lexus met +13% voorop
gevolgd door Mercedes (+12,5%), dan komt
Audi met +10%, BMW met +9,2% en dan
Volvo met 9,1%..... De markt is totaal:
+4,1%..
Hun marktaandeel is in Duitsland 30% en ca
11% in de rest van Europa. Zo´n 3% in
Brazilie, 1% in India maar 9% in China. Daar
moet het snel 12% worden weet men.. De
klanten willen kwaliteit, luxe en design naast
techniek en veiligheid. Maar pas op± hun
afschrijving is laag. Een BMW doet na drie
jaar nog 70% van de nieuwprijs! Dat is bij een
andere vaak 50%... En ze zijn meestal
nauwelijks duurder in brandstof. Hoezo crisis
dus…

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
.DIE DOLLE OLIEPRIJS
De Opec besloot tot handhaving van het
huidige productieniveau einde november.
Daar door blijft de prijs laag en dat geeft
1000 miljard dollar ruimte voor andere
bestedingen… De helft van de Franse
staats-schuld.. Ondanks Syrië en Irak,
Oekraïne en ebola zakte de prijs tot onder
de 80 dollar/barrel. Dat doen die VS met 4
miljoen barrel schalie-olie per dag.
Washington werd numero 1… meer dan 10
miljoen per dag komen er aan. Dus gaat de
produktie nog verder stijgen.. Willen de
saoudi’s Iran straffen en Washington
Moskou?
De niet-producerende landen hebben nu
voordelen zoals de EU en China. Ook de
VS haalt een extra-economie van 30
miljard per jaar.. De Golflanden kunnen de
klap incasseren maar voor Venezuela,
Iran, Algerije en Nigeria ligt het anders.
Risland zag zijn roebel diep duiken en
verliest bijna 100 miljard aan inkomsten.. .
Frankrijk en zijn industrie profiteren want
men importeerd 99% van de olie en 98%
van het gas.. Vorig jaar kostte dat inkopen
51 miljard en dat zakt nu naar 46 miljard.
De prijzen aan de pomp zakken: 11
centime voor da diesel maar het blijft bij
5%.. Die prijs is bestaat voor 2/3 uit
belastingen en marges. De transition
energetique is er niet mee gediend.
Duurzaam blijft hetzelfde in prijs en olie en
gas zakken.. Het bitumenzand van Alberta
ligt er al uit.. En de olieboeren die op veel

MOOC, HET NIEUWE WERELD-ONDERWIJS
De franse regering kondigde FUN aan,
waarmee Frankrijk zou instappen in de
wereldwijde MOOC (= massive open on-line
courses). Maar dat liep geen storm en bleef
bij enkele instituten die meestal volwassenen
als studenten vingen. Is de idee van Claude
Allegre van de 90-er jaren dan toch niet zo
goed?
Maar pas op: de barrières die er nog zijn voor
een zekere wereldwijde standaardisatie van
de onderwijsaanpak vallen.. Door de
opkomende klassementen van de diverse
internationale cursussen (zie dat van
Sjanghai), door die betogen die wijzen op het
verband tussen groei en innovatievermogen..
en het opkomen van diverse “internationale
off-shore campussen”
waaraan ook
amerikanen en europeanen deelnemen in
Azië..
MOOC gaat het worden en zal dé grote
onderwijsrevolutie blijken van de komende
decennia.
DIE SNELLE ROUTE DU RHUM VAN 2014..
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plekken giga-investeringen deden zijn
onrustig: fusies zijn er nu ook niet uit te
sluiten. Maar Halliburton deed al een
overnamebod op Hughes en komt zo op 52
miljard omzet. En wordt groter dan
Schlumberger. Er komen nog andere
bewegingen aan als Technip die biedt op
cGG in Frankrijk. Air France heeft het goed
hiermee: minder brandstofkosten voor iets
van 700 miljoen. Ze zijn nu eindelijk voorbij
aan die gewoonte van meerjarencontracten
die de prijs niet deden volgen.. Dat deden
andere niet en Ryanair en Lufthansa sponnen
er veel garen bij.. Die dansende olieprijs
veroorzaakt een nog woeligere wereld.

De VS heeft weinig met Rusland van doen
maar de EU moet 30% van zijn
energievoorziening daar helen! Van de
450 miljard m3 per jaar levert Gazprom er
125 miljard waarvan 75 miljard via
Oekraïne.. De rest komt via Northstream
(van Duitsland via de baltiek via Yamal
(20%) en dan naar Polen gaat (ook 20%).
En dan is nog Bluestream dat voor 10% via
Turkije verloopt. Als dus Rusland stopt zit
de EU vast: er zijn echt niet genoeg
vloeibaar gas alternatieven. Zelfs dus in
zachte winters zal de EU in de problemen
komen: vooral ook Italië, Griekenland,
Turkije en de Balkan.. Dan moet de EU
naar de vloeibaar gas-boys die ca de helft
van dat Russische gas kan vervangen.
Maar wel met een prijs van =^0%!
Dus het blokkeren van de gasleveringen
via Oekraïne ligt meer voor de hand. Dat
zou vereisen:
-meer gas via Nordstream (door Gazprom)
-meer uit opslag doen en onderlinge hulp
(bij koud-vagen). Maar dat vereist meer NZ verbindingen.
-Aankoop van vloeibaar gas en op tijd om
redelijke prijzen te krijgen binnen de totale
omvang van 30 à 70 miljard die er is.
-Diplomatieke effort om een goed contract
te maken tussen Rusland en Oekraine..
Slecht een voorwaarde is nu vervulbaar:
90% van de opslag is er nl 81 miljard m3.
En dat verdrag Oekraïne-Rusland kende
een begin in Milaan. Waar de betaling van
3 miljard vis IMF-lening en levering tegen
de prijs van 385 dollar per 1000 m3 werd
bereikt.
Het is verbijsterend dat de Europese Raad
nieuwe afpraken ging maken voor CO2
uitstoot tot -40% en meer duurzame
energie (27%) in 2030. Maar zonder een
woord over die Engpassen in de nationale
gasleidingen . (twee ervan liggen in het
Rhonedal).
Niemand had het daar over: die rampzalige
energiepolitiek, die beperkingen in de
logistieke structuur, de explosie in de
consumentenprijzen, de handicap voor de
EU-industrie die dan naar de VS moet
vertrekken, de grote afhankelijkheid van de
import en die ramp van meer Amerikaanse

.RUSSISCH GAS EN HET BLINDE WESTEN
Geopolitiek was die Poetin knap bezig. Die
inlijving van de Krim was een meesterzet
maar hij verkeek zich op wat er economisch
nodig is voor een nieuw Groot-Rusland.
En de EU doet erg raar met zijn
energiepolitiek en die grote klap die er kan
ontstaan als ze dat russische gas niet meer
krijgen op redelijke voorwaarden! De nieuwe
euro-commissaris Oettinger lijkt daarbij ook
wat naïef over die nieuwe gasdeal… Die niet
verder reikt dan maart 2015.
Want gas is echt een mooie energiebron voor
lange termijn die enkel wat lastig te
transporteren is. Met Pipelines of door dat
vloeibaar te maken en dan te vervoeren en
het daarna weer tot gas laten terugkeren..
Dat laatste is nogal duur: 10 miljard voor de
fabriek en 300 miljoen voor die gastanker..
Dus moet je zicht hebben op lange termijn
contracten voor de financiering.
We kenden recent drie energie-revoluties:
-Het schaliegas van de VS waar men nu
leverancier van vloeibaar gas wil worden.
-Die catastrofe van Fukushima en dat
stoppen van 54 japanse kerncentrales wat de
prijs omhoog deed vliegen in Azië (15 BTU
daar, Europa 9 en de VS 4).
-Die ruzie van de EU met Rusland die met
20% de grootste gasproducent ter wereld is.
En ook die herrie over Oekraïne met zijn
Maidanrevolutie en later die bemoeienis van
P. met Oost-Oekraïne. Gevolgd door de
sancties van het westen en de represailles
van het Kremlin.
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steenkool gebruiken, meer kernenergie en
meer gas..
De Zweedse minister Persson zei ooit: Je
moet niet vergeten goed gebruik te maken
van een crisis! Dat moet Brussel zich ter
harte nemen nu er zo’n viertal opduikt!
– het deflatierisico.. en die hoge schulden dat
is één
– die dreiging van een euro-implosie is twee
– die energievoorziening is drie… Beklemd
tussen het Amerikaanse schaliegedoe en
onze afhankelijkheid van Rusland..
– die Russische Groot-Rusland politiek is
vier..

een eeuw mee vooruit! Canada is ook al
bezig en idem India, China en Z-Korea..
Maar er moet technologisch nog jaren
gewerkt worden voor massa-exploitaties.
En wat doet dit met de diepe zeebodem?
Komen er tsunami’s van? En wat doet het
met de microbiologie daar beneden? Die
zich voeden met dat methaan? Dus komen
nu de klimaatspecialisten ook overeind en
spreken over “grote industriële rampen bij
de
winning”.
Dus
wat
is
die
methaanvoorraad nou: onze energetische
redding
of
onze
klimatologische
ondergang?

De EU moet snel zijn met een veel betere
energiepolitiek en afrekenen met het daarbij
vergeten van de enorme veiligheidsrisico’s!
Nadruk dus op efficiency van de bronnen en
verbruik, high-tech oplossingen en ophouden
met die subsidie-aanpak bij de duurzame
energie.. Die de staten ook ruineert!
Dus op naar dat europese investeringsprogram van 300 miljard ook voor de
energievoorziening en de reductie van onze
afhankelijkheid!
En die imperialistische koers van Poetin moet
worden ingedamd….
Er moet dus een veel beter programma
komen, want de kosten voor de EU van een
energieconflict zijn hoog.
De EU moet zich ook snel voorzien van een
geopolitiek plan à la Rusland! Dat is helemaal
niet strijdig met het voortzetten van de
dialoog. Ook moet er daarbij gepraat worden
over het terrorisme en het komen tot een
strategisch pact tussen… de EU én Rusland!

CHINA VERKNOEIT VEEL WATER!
De tweede fase is klaar van het grootste
kanaal ter wereld: het brengt water van het
vochtige zuiden naar het droge noorden..
Dat noorden heeft 2/3 van de vruchtbare
grond maar slechts 20% van het vereiste
water daarvoor.. In 1952 wilde Mao al het
1400 jaar oude Grote Kanaal verbreden…
En in 2002 startte fase 1 om 15 miljard m3
te transporteren 1100 km meer noordelijk.
De tweede fase kwam einde dit jaar gereed
die nog 13 miljard m3 toevoegt. De stad
Peking zal er ook blij mee zijn: veel te
weinig water daar… Zo’n 330.000 mensen
moesten voor deze verbreding weg uit hun
woonplekken en deze waterverplaatsing
zal ook parasieten naar het noorden
brengen.. en algengroei gaan bevorderen.
De kosten die 15 miljard leken zijn nu al 60
miljard geworden! Maar men doet niets aan
de grote verspilling in dat noorden! Daar
gebruikt de industrie 10 keer meer water
dan “normaal” is. Ook al zijn de tarieven
verhoogd men pompt maar wat aan..
Peking wil niet dat industrie wegtrekt uit het
noorden: dat zal tot protesten leiden.. Dus
komt er die fase drie nog bij…

DIE GIGA-METHAAN VOORRAAD
Ze zitten in de oceanen en vooral onder de
Noordpool: methaanhydraat is daar in
overvloed. Het zat daar vast in de kou meer
dan 10.000 jaar. Genoeg voor eeuwen (!)
energie voor de hele wereld. Door de
aardopwarming komt er methaan vrij maar
door het ijssmelten komen er ook meer
bomen in het noorden. De japanners staken
kort geleden de eerste toorts van diep
gewonnen methaan aan.. Voor hun met hun
kerncentrales die niks geliefd zijn, een waar
alternatief voor morgen? Zij kunnen er zeker

DE OLIEPRIJS VERDEELT DE WERELD
Die dalende olieprijs is een zegen voor de
consumenten en importlanden maar een
ramp voor de producenten! Het vat zakte
25% naar nu onder 85 dollar..
Saoudi/Arabiè slikt. Dit betekent 1000
miljard minder omzet.. dat is voor
Venezuela, Rusland en Iran niet zo best..

19

Maar voorspellen is hier link± zie die libische
chaos en de saoudi´s deden de prijs down
om de VS te plagen. Zelfs de investeringen in
Antarctica worden nu onzeker.. Ook Irak en
Nigeria zijn wat onrustig nu. Maar een
hoofdoorzaak is de crisis en die is morgen
niet voorbij. En dat lagere brandstofverbruik
van auto´s ook niet± 25% in 10 jaar! Verder
verwachten sommige ook een CAR PEAK
dus een hoogste top in de autoverkopen.. En
die fracturatie gaat steeds beter, de VS
gingen van 3 miljoen naar nu 8,5 miljoen
barrel per dag.

WORDT
HET
TOCH
DE
BRANDSTOFCEL?
Toyota kwam met de hybride auto van
1000 pk en deed al 7 miljoen hybrides
rijden sinds de Prius van 1997! Ook Audi
reed de 24 uur van Le Mans met hybride..
De 100% e-auto’s dat loopt niet echt hard
en die brandstofcel dat gaat nog 10 jaar
werken kosten. De eerste komt er van
Toyota in… 2015.
Brussel eist een
gemiddelde uitstoot van 95 gram CO2 per
km voor 2021 en met niet-hybriden kom je
aan 65-70 gram. Zo’n 50 gram dat vereist
een hybride.. Die zijn benzine of diesel met
een e-motor en 2 km autonomie met
uitstoot 0. Met een echte batterij wordt dat
40 km. En daarna 4 uur laadtijd. Toyota
mikt daar op en hij kost wel meer dan 9000
euro. In 2020 schat men de hybridemarkt
op 18%, de oplaadbare op 5%, en de fulle. auto’s op 3%.. Dus de huidige
verbrandingsmotor heeft nog mooie jaren
voor zich.

DE MINI-FUSIE-REACTOR IS ER?
Lockeed Martin zegt dat: over enkele jaren
zullen zij fusie-reactoren bouwen van de
grootte van een vrachtauto. Dus ca 10 keer
zo klein dan de huidige.. Daarmee kun je dan
80.000 gezinnen van stroom voorzien dus
Marseille zou er dan een tiental of zo moeten
installeren. Ook grote vliegtuigen en
ruimteschepen zijn dan goed van energie te
voorzien en kunnen sneller reizen. Over 5
jaar meer zekerheid maar in Caderache zei
men al onder de indruk te zijn van Lockeed’s
idee! Stel je dat voor en al mogelijk over 20
jaar net op tijd!

Terug naar inhoud
RELIGIES
CHRISTENDOM IN CHINA
In Whenzou komt het christendom op: het
bloeit op de zaadjes van de vroegere
missionarissen in dit nu zo communistische
land. Mao vervolgde ze ooit stevig (hij zou
er 500.000 hebben doen vermoorden) en
nog steeds is er actie tegen hen. Zo
moesten 230 kruizen op kerken weg , het
waren illegale bouwsels en er werden ook
kerken vernield. Het wordt nu nog gezien
als restant van een westers imperialisme
net als elders op de wereld. China Aid
zegt: er worden er nu zo’n 7500 actief
vervolgd ook al zijn er 3 miljoen partijleden
(van de 80 miljoen) ook christen.. In 2030
zouden er gezien de huidige groei ca 250
miljoen christenen in dit land wonen. Ze
komen steeds meer op en worden
mondiger.. Hun model lijkt op dat van ZKorea.

MISTIGE FRANSE ENERGIETRANSITIE
Hollande beloofde (punt 41): “Ik sluit
Fessenheim (oude kerncentrale)”… Maar
Segolene weet het nu niet zeker als huidige
energie-minister. En zei iets als: “we vinden
elders wel twee andere om te sluiten”.
Intussen draait Fessenheim (Elzas) krakend
verder…
Die belofte: kernstroom terug van nu 75 naar
50% over… 10 jaar lijkt onmogelijk. Het kon
ook eigenlijk nooit! Zo’20 à 24 reactoren
sluiten van de totaal 58… En die moet je dan
ook helemaal “ontmantelen”. Die van Brenliss
die in 1985 dicht ging bewijst dat er zeker 30
jaar nodig zijn alles te stoppen. De kosten zijn
nu al 25 keer hoger dan geraamd.. Voor de
58 franse reactoren moet minstens 22 miljard
op tafel… De britten met hun 11 reactoren
zouden 60 miljard moeten ophoesten..
Kortom er is van alles wat zeer mistig is in het
franse kernenergie geplan…

Terug naar inhoud
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heersers sinds 1986. En in 2012 verloor
Wade de verkiezingen na drie keer te zijn
gekozen..
Afrika is in een aantal landen nogal uit fase
met de rest van de wereld en deze
satrapen zijn wel “stabilisatoren” maar
tegelijk ook vaak “remmers van de
vooruitgang”. En we zagen en zien ook
vaak hun zwakte tegenover die religieuze
conflicten: Zie Mali eerder en nu ook
Nigeria. In Azië zien we ook nog wel
restanten van dit verschijnsel..
Vaak zijn deze oudjes op zeer goede voet
met “het westen” en ze hielpen ook niet
zelden met bevrijdingen van westers
gijzelaars. Die band maakt ze mogelijk nu
ook kwetsbaarder nu de jeugd zich verder
ontwikkelt en ook via internet die revolten
ziet in die Arabische landen.
Dus iedereen is gewaarschuwd: er gaat
nog meer komen dat ook leiden kan tot
grote veranderingen inde oude relaties
“westen en Afrika”..
Dus naast die explosieve groei en die grote
dynamiek, die opkomende middenklasse
en haar koopkracht, moeten de economen
ook wat meer letten op deze “revolutionaire
risico’s” in dit grote continent met bijna 50
landen..

AFRIKA
AFRIKA VECHT TEGEN EBOLA
De zuid-Saharalanden vechten met succes
tegen de propagatie van het virus en kunnen
ook de economische schade beperken. Dat
lukt de drie Sierra Leone, Liberia en Guinée
niet… Veel Franse bedrijven in Guinée zien
de ramp zich voltrekken en moesten soms
ook hun activiteiten indammen. Zoals in
Conakry de havenuitbreiding stilleggen.. De
wereldbank ziet het BBP van Guinée met 2
punten zakken en de bedrijven zakken ook al
op de beurzen. In 2014 zal West-Afrika aan
BBP ca 4,8 miljard verliezen en als men het
niet te pakken krijgt in 2015 wordt dat iets van
25,2 miljard! Krijgt men het wel onder
controle dan kan dat op 1,6 terug vallen.. De
drie verliezen in 2014 359 miljoen en in 2015
kan dat naar 815 miljoen oplopen.. De hoge
groei daar zou wel eens geheel kunnen
instorten ook voor wat langer.. .
Maar de andere West-Afrikaanse landen die
best wat toerisme zien wegvallen vooral
Ghana,
zouden
het
ergste
kunnen
voorkomen. Nigeria voerde zeer strikte
maatregelen in en idem Senegal. Het IMF is
het eens en voorspelt voor 2014 nog +5% in
sub-Sahara. De bedrijven daar zien dat ook
zo. Maar dan moet alles meevallen rond
ebola..

Terug naar inhoud

DE EEUWIGE AFRIKAANSE LEIDERS
Comapaoré uit Burkina Fasso moest na 27
jaren presidentschap het vege lijf met hulp
van Frankrijk. En daarna kwam er een hoop
herrie waarin de militairen meemixten. Deze
eindigde vooralsnog in een militaire
tussenpaus
die
zorgt
voor
nieuwe
verkiezingen over 1 jaar… Maar de rust is
nog niet
weergekeerd.
Een
nieuwe
Afrikaanse revolutie?
De lijst van soortgelijke “eeuwige leiders” is
best indrukwekkend. Paul Biya uit Kameroen
zit er al sinds 1975, Mbasogo is al de baas
sinds 1979 na een staatsgreep en ook in
Angola bleef Dos Santos in 1979 ook zitten;
ook na een staatsgreep. En wie kent niet de
hoogbejaarde Mugabe van Zimbabwe die er
al is sinds 1980..
Ook Oeganda en
Swaziland (met een koning) hebben dezelfde

WEST-EUROPA
POLITIEKE VOORKEUREN
Bij europees (ultra)-rechts denk aan FN in
Frankrijk, Ukip in UK en nog veel meer in
O-EU, is het best een geschakeerde boel.
En ook daar zie je de sporen van de
geopolitiek. Poetin leent 44 miljoen (!) aan
het Franse FN, is het verhaal nu, Uit
onderzoek blijkt dat de aanhang van deze
club nogal wat antisemieten kent en dus
ook anti-Israël aanhangers. Maar 27% van
de Fransen denkt nog dat Israël oprichten
niet juist was en binnen het FN is dat 48%..
Dus zij die denken in La France dat Marine
Le Pen en haar FN “normaler” werden
moeten oppassen..
Ook Wilders lijkt Poetin niet echt af te
wijzen en ziet daar ook anti-EU aspecten
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bij. Die hij ook bij clubgenoot Le Pen in
Brussel tegenkomt. Waar ze weer niks
moeten hebben van die Israël-liefde van
Geert en diens pleidooi voor de homo’s.. een
bonte verzameling dus.
Ach eigenlijk zijn deze “rare scheidslijnen” nu
overal te vinden. Alle grote partijen kraken
binnen de eigen gelederen. In de Franse PS
en ook in de Nederlandse PvdA (waar vele
wegliepen naar SP en PVV). Zie nu ook in de
Franse UMP waar het midden en rechts
elkaar bestrijden, met een oog op het ultrarechtse FN. Forza Italia ook al en waar is het
anders? In een tijd van veranderen, opnieuw
zoeken en het verwaaien van oude
waarheden en ideologieën is het eigenlijk
verblijdend dat de politieke groeperingen
intern ferm bewegen. Dat is een teken van
het echte begin van de verandering. Die zeer
nodig is: daaraan kan nu niemand meer
twijfelen. Dus de echte basiswaarden hoeven
echt niet te verdwijnen maar hun vertaling
naar politieke programma’s en standpunten
móet ook anders. Je kan best voor solidariteit
blijven zonder elke huidige sociale maatregel
en/of subsidie te onderschrijven toch? Na
versplinteren komt weer samenballen en nu
leren politici ook te besturen met een
mozaïek van minderheden… Wat best een
prima democratische oefening is.

de mondialisering, de vrijhandel en willen
de machtige staat behouden. Le Pen en
Aubry spreken zelfs van de beruchte
“austerité” die over het land zou zijn
gekomen. Zo kwam er ook een grote dikke
dijk tussen hen die willen hervormen en
hen die terug willen naar eerder. Zij geven
de schuld aan dat verdoemde liberalisme..
Zie die golven van privatisering in 1986 en
1993, zeggen ze. Maar de cijfers spreken
anders: de publieke ondernemingen
hebben nu 795.000 personen in dienst (5%
van alle werknemers) en dat was in 1985
nog liefst 1,85 miljoen (dus ruim 10% van
het totaal)! Maar dat klopt niet.. want sinds
1980 groeide het publieke werk twee keer
zo snel (42%) als het totaal. Nu heeft
Frankrijk 5,5 miljoen ambtenaren wat 1,6
miljoen meer is dan in 1980. Want zie: de
staatsambtenaren werden 7,2% groter in
aantal (van 2,17 naar 2,44 miljoen), die in
de overheids-gezondheidssector gingen op
met liefst 72% (van 0,67 miljoen naar nu
1,15 miljoen) en de overige ambtenaren
gingen op met 87% (!; 1,02 miljoen naar
1,91 miljoen). Dus komt de franse publieke
sector op 20,4% van alle werknemers wat
in de OECD gemiddeld 15.5% is. In de
statistiek van het % overheidsambtenaren
ten opzichte van de bevolking komt La
France op plek 5 ter wereld. Dat ziet er dus
niet echt super-liberaal uit. Dit is ook dé
hoofdoorzaak
van
die
gestegen
overheidsuitgaven in 35 jaar: de salarissom
ging naar 23% van de staatsuitgaven. En
zelfs Friedman acht dit cijfer dé maat voor
het meten van de staatszwaarte. Zo wordt
dus de conclusie dat Frankrijk nu het minst
liberaal ooit werd! In 1912 waren de
publieke uitgaven 13% (van BBP), in 1938
werd dat 26%, in 1960 al 35%, in 1970
40% en 45% in 1980. Nu: 57,9% in
2014….
Deze cijfers laten het omgekeerde zien van
“een liberaliseringsgolf”. In de VS bleven
deze uitgaven constant: 37% in 1983 en nu
38,7%. En de echte liberale landen zagen
die uitgaven nu net dalen: -17% in Zweden,
-10% in Duitsland, -6% in Italië
bijvoorbeeld. Wat dit betreft is Frankrijk dus
nooit echt veranderd. Enkel Finland ging

RENZI MOET MANOEUVREREN
Weer deflatie in Italië en Renzi maakte snel
een wet voor een liberalere arbeidsmarkt. En
verhoogde het budget voor 2015: stimuleren
dus.. Maar nu moest hij weer vrezen voor zijn
meerderheid in het parlement. Hij tracht nu
met een andere coalitie Forza Italia de nek
om te draaien en dat kan door de
verzwakking rond Berlusconi. Die voor fraude
is veroordeeld en werd uitgesloten. Dus zet
Renzi nu in op het kleine NCD en andere
kleine parijen in plaats van op Forza Italia. Zo
tracht hij de situatie te halen om verder te
hervormen en 2018 te halen. Dus ook hij
heeft het moeilijk met zijn coalties..
IS FRANKRIJK TE LIBERAAL?
De oude ideologische dijken zijn gebroken en
de Fransen herkennen het oude land nu niet
meer… Sommigen spreken zelfs negatief van
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dezelfde weg met nu 58,9% van het BBP aan
staatsuitgaven. De andere noordelijke landen
werden al gepasseerd. En de meest liberale
lande tonen: 33% voor Z-Korea, 34% voor de
Zwitsers en 35% voor Australië. E
Zie ook de inhoudingen (impots en sociale
lasten) die zijn nu in Frankrijk 46% van zijn
BBP. Ze waren in 1960 31%, in 1970 34%, in
1980 werden ze 38% en in 2008 liep het op
naar 42%. Met een overmacht aan
ambtenaren
in
de
gezondheid,
het
onderwijs,de gepensioneerden, R&D en de
culturele sector. En een staat die nog nooit
eerder zoveel innam en uitgaf… Dát ultraliberaal noemen is werkelijk een grap. PierreAntoine Deshommais verschafte hier het gros
van het cijferwerk.. Dat ook “het liberale
Brussel” en ook Berlijn, ernstig verontrust.

investeringen in Duitsland al heel lang
sterk achterbleven en ook op een veel
lager niveau lopen dan die in Frankrijk,
Spanje en Italië.. Daar heeft het nu recent
wat beterschap beloofd… +10 miljard
publieke uitgaven erbij voor drie jaar…
Maar Berlijn zit erg met dat lage
geboortecijfer en die bevolkingskrimp.
Slechts 1,2 kid/vrouw nu dus zakt het
tussen nu en 2050 van 82 naar 74 miljoen
inwoners. In 2040 heeft men daar ook 35%
ouder dan 60 jaar. Dus dat betalen van die
pensioenen wordt een giga-probleem daar
en mede daarom is de spaargraad in het
land liefst 16% en de buitenlandse
tegoeden zelfs 50% van hun BBP
(obligaties, aandelen etc. in buitenland).
Hun ww is dus ook superlaag en hun
activiteitsgraad is zelfs 73% (Frankrijk 64).
Maar nu stokt de groei…
De industrie is goed gemoderniseerd: er
zijn twee keer zoveel robots dan in
Frankrijk: 2 per 1oo werknemers is het al.
Dus de Duitse motor kan nauwelijks harder
hij is oud en moe en moet letten op een
nog moeilijker morgen.. Dus is in de EU
eigenlijk Frankrijk de motor die moet
trekken want Berlijn heeft echte problemen.
Het enige wat zou kunnen is die Duitse
investeringen in het buitenland omzetten in
Europese project-bonds vooral ook voor
wat Europese opleving. Want de Duitse
consumptie opjagen dat ziet daar niemand
zitten..

BERLIJN IS AKTIEF IN BRUSSEL!
Berlijn plaatste in alle stilte zijn mannetjes
overal in Brussel terwijl de Fransen vooral
met zichzelf bezig waren.. In het
Europarlement zijn 3 en 0 Fransen aanwezig
in de voorzitterschappen van de groepen en
idem bij die van de commissies: 3 Duitse en 2
Fransen. Vice-voorzitters commissies: 11
Duitse en 9 Franse…
In de EU-commissie zelf is het idem.
Algemeen directeuren: 8 Duitsers en 4
Fransen; Kabinetschefs: 5 Duitse en 1
Franse en vice-kabinetschefs: 3 Duitse en 1
Franse..
Vroeger was het Brusselse centrum vooral
Frans.. Merkel plaatste al jaren haar mensen
daar: in het parlement Welle en nu ook
Regling, Corpius, Hoyer en natuurlijk Martin
Schulz. Ook in de partijen is het zo: de EP
kent 96 Duitse leden en 74 Franse en op
rechts is het Franse FN vooral actief..
En in de commissie zelf zitten veel Duitse
vrienden: Nederland, Letland en Finland en
dan ook nog de Poolse Tusk als voorzitter.
Parijs betaalt de rekening van te lang
navelstaren.

PROFIEL VAN FRANKRIJK: 1% van de
wereldbevolking, 3,7% van de wereldproductie en 15% van de sociale
overdrachten! Waarlijk “une exception
mondiale”.
DE
EURO
DWARRELDE
WAT
OMLAAG…
Sinds de lente zakte hij al en wel 10% ten
opzichte van de dollar. Dat komt ook omdat
Draghi de ECB pot met 1000 miljard deed
toenemen. En omdat de Amerikaanse
economie nog beter werd natuurlijk! Dat
komt goed uit nu ook nog de energieprijzen
zakken ook dank zij het schalie-gedoe in
de VS… Daar krijgt Frankrijk ca 0.6%

WAAROM TREKT DUITSLAND DE EU NU
NIET?
Berlijn staat er toch zo goed voor ook al
dreigt nu even de deflatie ook daar. Maar kijk
eens wat preciezer en zie dat de publieke
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groei van… dus meer dan Nataxis dacht.
Maar het is nog leuker voor Berlijn met zijn
dikke export. Frankrijk doet maar 1/3 met die
hoge dollar…

RECENTE FRANSE EVENTS
--ZORGENKIND DE BOUW
De bouw is net een jojo in dit land als je
vanaf 1990 kijkt naar aantallen woningen
en appartementen. De piek uit 2006 is lang
geleden: nu schiet de nieuwbouw omlaag
naar niveaus van ruim 10 jaar geleden.
Zakkers van ruim 20%.. terwijl het aantal
gezinnen steeg van 22 naar 29 miljoen.
Alleen daarom zou men nu op ca 400.000
vergunningen moeten zitten om deze groei
bij te houden. Men zakte nu al onder de
320.000.
--TOERISME WERD CHINEES
Een op de 10 toeristen is in Frankrijk een
chinees. En deze groep is koopkampioen
met 120 miljard jaarlijks. Ver boven de
Duitsers en Amerikanen met 70 miljard en
de russen met 50. Gemakkelijke visa’s is
de truc en goede verbindingen vliegveldsteden: in de VS kun je al visa krijgen bij
grote banken. En Harrods in Londen heeft
al speciale Chinese terminals voor
bankkaarten. Chinezen tonen zich zeer
gevoelig voor een vriendelijke ontvangst,
zeggen experts..
--VAKBONDEN BEETJE “UIT”?
De opkomst op 1 mei was droevig in Parijs
en elders. De fut is er uit. In Marseille was
het defilé ook gauw voorbij. Ook een
aangekondigde pilotenstaking werd al snel
afgezegd. Nadat de minister van transport
zich er mee bemoeide maar ook omdat er
in de groep veel tegenstanders bleken te
zijn..
De droevige economische toestand en de
gigantische WW zijn daar niks vreemd aan.
Nog wat vakbondscijfers per grote
onderneming: CGt doet 48,6% bij het bijna
failliete SNCM, 44% bij de grote
winkelketens en 35,6% bij de SNCF. De
laatste verloor liefst 10% in 10 jaren.

CHINA WIL VLIEGVELD TOULOUSE?
Toulouse-Blagnac is te koop: de staat en de
lokale overheden stappen er uit. Er zijn drie
franse gegadigden en een…. Chinese
(samen met canadees). Het is een bedrijf dat
vliegtuigen least (CALC) en vliegvelden
bestuurt elders. Dit vliegveld doet nu 7,5
miljoen passagiers met 30 vliegbedrijven en
is 117 miljoen euro omzet. De chinezen willen
liever hier dan op Roissy en vanaf hier
verdere reismogelijkheden bieden. Men denkt
hier snel naar 20 miljoen te kunnen…. Pikant
is ook dat CALC een order bij Airbus plaatste
voor 100 A320’s wat 8,2 miljard is… Dat zal
hun zeker helpen..
ECONOMISCHE DEAL CANADA-EU
Het
is
nog
niet
echt
rond
dat
vrijhandelsverdrag maar het komt er aan. Het
is goed voor 23% van de buitenlandse
handel… Karel de Gucht is voorzichtig ook
omdat het Europarlement het zal uitspellen
ook op juridisch gebied. Dat duurt wel 18
maanden zegt hij want alles gaat in 23 talen.
Dus sneller kan, als men óf minder talen
accepteert of meer vertalers… Dat is de EU
dus ook: een taai draaiende machine?
HET CORSICAANSE PARADIJS
Corsica is en blijft een uitzonderlijk eiland: het
mooiste deel van Frankrijk zegt men, het deel
met de meest fanate afscheidingsbeweging
en dat met de vele voordelen… De BTW is er
voor 255 miljoen per jaar lager dan elders,
meer belastingaftrek op bedrijfswinst en een
lagere successiebelasting… Daarnaast helpt
Parijs met liefst 131 miljoen per jaar doet nog
1,5 miljard aan investeringssubsidies en ook
Europa doet nog 425 miljoen in de pot. Men
heeft hier dan ook een aparte grondwet… en
wil nog meer aparts hebben. Wat in Parijs
niet goed is ontvangen. Dat alles voor een
eiland met 310.000 inwoners: iets als
Luxemburg dus. En dit landje in zee is
intussen zeer verwend en afgeven van
voordelen is nergens populair.

FRANKRIJK GOKT STEEDS MEER
Gokken met geldinzet beloopt in Frankrijk
nu al 5 miljard van de staatsinkomsten en
dat geld komt uit de krappe budgetten van
de armste in het land. In de PressesTabacs stikt het van het gegok:
Euromillions, Bingo, Banco, Poil à gratter,

24

Solitaire, Astro, Cash, Vegas dat zijn de
namen van de geluksbrengers. De totale
omzet lag in 2012 op liefst 46 miljard en dat
lijkt op de kosten van de staatsschuld! Een op
de twee Fransen gokt regelmatig en
gemiddeld vergokt een speler 2000 euro per
jaar. Verlies: 9,5 miljard dus ca 400 euro per
speler. Dat laatste was 10 jaar geleden nog
maar 250 euro en nog 10 jaren terug 120
euro. En de omzetten stijgen nog 4% per
jaar. Het aanbod schept de vraag dus, ook
hier… Heel vroeger had je enkel het
paardenrennen en daarna kwamen de
spelmachines in de casino’s . Gevolgd door
de loterijen en krasloten. Zo’n 0,9% van de
budgetten gaat nu minstens naar gokken en
dat was in 1976 ca 0,8%: + 15%. Maar het
blijft bescheiden vergeleken bij de slovenen,
Spanjaarden, finnen en de grieken die al
gauw op 2% komen! Belgen, Polen en
Duitsers zijn de voorzichtigste hier. Blaise
Pascal schreef er al over en beweerde dat
het ging om het spel en niet om gewin… Dus
tegen de verveling vooral.. Nu lijkt het vooral
een stukje dromen, van geluk in de crisistijd..
Want in een land waar financieel succes op
waarde wordt geschat en aan geld komen op
legale weg niks eenvoudig is, zoekt men
andere wegen. Een daarvan is het gokken,
het spel. De staat speelt hier een opvallende
rol: ze is regulateur maar ook aandeelhouder.
Zo’n 72% van de club Française des Jeux is
van de overheid. Terwijl men ook strijd tegen
de grote schade die spelen aanricht terwijl
spelen nu net veel van die schade
veroorzaakt… Zeker in de armste milieu’s.
Want hoe meer opleiding hoe minder men
gokt! Vooral de ongeschoolden houden van
gokken. Het nieuwste spel in Frankrijk heet
Defoulo en een journalist suggereerde voor
de volgende nieuwigheden hier de namen
Cynico en Tartuffo! Het verschijnsel is een
deel van “het spiegelbeeld van de moderne
mens”. Enerzijds de “homo economico” , de
rationele mens die met verstand acteert en
anderzijds de romantische, avontuurlijke en
zich vervelende mens…

het land willen aanpassen aan de nieuwe
tijden.
Dat
zijn
een
aangepast
keynesianisme, de mondialisatie gebiedt
een bijstelling. Zeer voorzichtig zijn met
EEN minimumloon voor het geheel. Want
dat kan hogere ww opleveren. De BTW is
een der betere belastinginstrumenten.
Beter consumptie belasten dan de
ondernemingen… Zo worden besparingen
en investeringen niet geraakt! Natuurlijk de
ctor. schulden afbouwen en niet met wat
kaasschaven! En dan ook minder het
kapitaal belasten… bijvoorbeeld op de
Zweedse manier.
Dat is nog vloeken in de Franse kerken,
maar lijkt nu onvermijdelijk te zijn
geworden. En is een must geworden om
de Franse PS op termijn te redden!

DAT ANDERE FRANSE MODEL
Het sociaal/liberalisme rukt op met enkele
zeer knappen economen in de gelederen die

MEER
PARLEMENTARIERS

PENSIOEN IN FRANKRIJK EN ELDERS
Als alles wordt meegenomen kom je in
Frankrijk op 96% van het gem. inkomen als
je de pensioenen bekijkt. Dus een verschil
van maar 4%! Dat is heel anders in
Oostenrijk met 7%, Italië met 8%, Duitsland
met 10, Nederland met 13, Spanje met 17
en UK met 19%. Zelfs Zweden doet hier
23% en Denemarken zelfs 28%.
En dan die indexatie: nu koos men al
bezuinigend voor bevriezing tot oktober
2015, wat een losloper van 1,3 miljard
betekent voor de kassen. Wat even lucht
geeft… Als er tot nu toe niets zou zijn
gedaan zou het pensioendeel in het BBP
ca 21% (!) zijn geweest. Als de
hervormingen van Chirac er niet waren
gekomen in 1987 maar toen al wel een
indexatie op prijzen (en niet op salarissen
zoals nu) dan zou nu over 16% van het
BBP worden gesproken. Alle hervormingen
tot nu toe PLUS indexatie op prijzen zou nu
zelfs 13% opleveren… Frankrijk zit nu 5%
hoger dan het OECD-gemiddelde qua
BBP-aandeel en 3% hoger qua koopkracht
pensioen. Dus iedereen weet het: die
indexatie is erg effectief.
Gaat Valls dat doen ná oktober 2015?
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INDUSTRIËLE

De bazen van Axa, Michelin, Saint-Gobain en
Cap-Gemini stimuleren managers om deputé
te worden en zo wat te doen aan die 55% van
de deputés die uit… de ambtenarij komen.
Slechts 60 van de 577 zijn nu afkomstig uit
de privésector. In de VS is dat 43% (!) net als
in het UK. Parijs doet het met 9%... De
schroom van de privaten om in de politiek te
gaan moet verminderen en daarom willen
industriebosses dat ook hun mensen
voordelen zien om elu te gaan worden. Zoals
hun
vrije
tijd
te
geven
in
een
verkiezingscampagne, hun te helpen bij hun
campagne en ook retour garanties te geven.
Dat gaat bij de grote bedrijven maar
nauwelijks in het Midden- en Kleinbedrijf
helaas. Maar men is nu ontwaakt op dit punt
en dus is er enige hoop op echte verbetering
in dit land met een nogal slappe industriële
traditie…

begroting in evenwicht, staatsschuld op
40% BBP en BBP per kop neemt toe…Ze
zijn daar nog maar voor 10% van het BBP
afhankelijk van de bancaire sector: UK is
nu op 9%...
Men heeft er 15 van de grootste
ondernemingen. De federale staat kost
maar 19,5% van het BBP (1/3 centraal, 2/3
cantons) wat 30% beter is dan in La
France. De cantons waken zeer sterk over
de uitgaven waar in Frankrijk niemand daar
over lijkt te waken, behalve het ministerie?
Welaan: kijk dus bij de buren en verlaag de
overheidskosten..
UURKOSTEN DU-FR BIJNA GELIJK?
De invoering van de CICE dat is een
reductie van belasting op gemaakte winst
moet de oorzaak zijn. Eurostat zei het zelf:
Du zit nu op 32,90 en Frankrijk schoof naar
35,70 euro. Let wel: Duitsland ondervond
een stijging en dat helpt. Nu komt er nog
het effect van het beroemde “Pacte” bij dat
voorziet in een verlaging van de
werkgeversbijdrage aan sociale premies.
Maar het gat van 20 miljard dat deze
maatregel sloeg in de staatsinkomsten
moet nog worden gedekt…. Welke
uitgaven gaan er nu aan? Wel dat is voor
Valls om uit te zoeken, de nieuwe premier.

FRANSE TAXIPROBLEMEN
Op Roissy staan duizenden taxi’s te wachten
op een plek die men “Guantanamo Bay”
noemt. Zij wachten daar drie uur op klandizie
dus op hun beurt terwijl de klanten in Parijs
zich een ongeluk wachten.. Een minister
wilde ooit het aantal taxi’s doen toenemen
van 15.000 tot 20.000 in Parijs lukte het
niet… Een taxi-vergunning kost nu al bij de
235.000 euro en in de Midi waar de
dagomzet 1000 euro wordt kost die al
400.000! De taxi-lobby is de baas en hier zou
het verhoogde aanbod zomaar tot veel meer
vraag kunnen leiden en dus tot meer werk en
banen! Nu komt ook hier de “internettaxi” en
Parijs heeft er pas 4000… New York 60.000
en Londen idem. En als er iemand ook maar
iets aan tracht te doen is het weer taxi-oorlog
in Frankrijk. Intussen zijn er in Parijs 20%
rijken die samen 40% van de taxi-capaciteit
consumeren.. In Londen en NY gebruiken de
20% armste 1,5 keer vaker de taxi dan de
20% rijkste… Een verroest systeem dat zal
worden opengebroken via Internet zoals ook
al het hotelwezen nu ontdekte..

DE WW IN FRANKRIJK EN DE EU
Van de openstaande jobs blijkt 35%
moeilijk te vervullen in Frankrijk. Thuishulp,
bediening in de horeca, animateurs,
wijnbouw,
landbouw,
keukenhulpen,
onderhoudsvolk,
koks,
ingenieurs,
hotelpersoneel en comm. assistenten zijn
moeilijk te werven. Het gaat hier om 60%
tot 40% van de vacatures per sector! In
totaal zo’n 250.000 open staande banen
die niet kunnen worden vervuld… Het doel
om via omscholing 30.000 op te leiden
werd gehaald, maar er kan veel meer. Dus
wil Valls nu naar 100.000 in een jaar..
In de EU-prent (2008-2014) ging de franse
ww omhoog net zoals in Spanje en
Griekenland (de hoogste!), in Italië,
Portugal, Ierland, Cyprus en zelfs in
Nederland,
Finland
,
Slowakije,
Luxemburg.. En een beetje ook in België,

ZWITSERSE LESSEN VOOR LA FRANCE?
Zwitsers
zijn
zeer
gedecentraliseerde
mensen terwijl La France al 40 jaar praat
over decentralisaties. En hun WW zit goed,

26

Malta en Oostenrijk. Duitsland glorieert met
een verlaging van zijn WW!
Volgens onderzoekers is maar 2% van de
WW van 12% conjunctureel: dus liefst 10%
structureel! Geen goed nieuws voor de bijna
20 miljoen ww-ers in de EU.

handicap. Het “stille vertrek” via fusie
buitenlandse vestiging houdt zij die het
doen uit de publiciteit. Allemaal huwelijken
zegt Bavarez, die in het buitenland luid
worden gevierd… Waaruit kinderen worden
geboren buiten Frankrijk. Het land verliest
zo al zijn “industriële substantie” en alle
talent (ook het jeugdige) vertrekt. En hij
somt een lange rij van recente
gebeurtenissen op die tonen hoe de groten
“wegsluipen”!
Vervolgens
roept
hij
dramatisch op om te keren en om van een
andere politiek een “nationale zaak” te
maken. Laat, maar mogelijk nog net op
tijd?

FRANKRIJK MET SLECHTE CIJFERTJES...
De Duitse budgetspecialist van de CDU-CSU
heet Norbert Barthle vindt het maar niks dat
ene Moscovici uit Parijs de man van
Economische Zaken in Brussel zou worden.
Een fransman de bewaking opdragen van het
“Stabiliteitspact”: dat ziet hij echt niet zitten.
Want in eigen land wordt het geplande tekort
van 3,8% niet gehaald, het lijkt nu zelfs op…
4,4% voor 2014. Dus nog eens 12 miljard
aan bezuinigen vinden wat een echte ramp
is. Zegt ook Gilles Carrez van UMP:
“Frankrijk is het enige land dat het niet lukt
om zijn tekort te verkleinen (want 2013
eindigde in -,4,3% tekort!), Wat zullen de
geldschieters er van gaan denken?”.. Parijs
wordt in 2015 de Europese leningskampioen
omdat nu naast de doorgaande uitgaven ook
nog een blokkade kwam bij de inkomsten.
Inderdaad: “Teveel belastingen kilt de
belasting-inkomsten”. Niemand kan nog
geloven dat Frankrijk in 2015 die 3% halen
gaat, dat schrijft nu Moody’s ook al. Terwijl
ene Moscovici dat iedereen bezwoer toen hij
minister was… Dus nu moet die de fransen
gaan bestraffen in 2014 vanuit Brussel??

RENZI ITALIË AAN HET STUUR
Staatsschuld 132,6%, begrotingstekort
2,7% (!), WW 12,9% en groeiprognose
2014 0,8%.. Ziehier de klusplek van Renzi
die zelf zei: “De boodschap moet duidelijk
zijn: ik pak die foute elite aan om de macht
terug te geven aan het volk. Ik ben Robin
Hood”. Ferme taal en ziehier zijn remedie
voor het moment:
Hoge ambtenaren maximaal 240.000
jaarlijks; 60 miljard om de schulden van de
overheid aan bedrijven te regelen; 80 euro
minder belasting voor hen die minder dan
1850 euro/maand krijgen; meer flexibiliteit
op de arbeidsmarkt; een nieuwe kieswet;
veranderen van de Senaat in een Kamer
(Assemblee)
van
de
regio’s
en
vermindering van de macht der provincies.
Niet niks…
En hij moet het na Monti en Letta ook
opnemen tegen de populist Grillo en nam
dus 1000 dienstauto’s af van de regering
(= 90%!). hij is een grote verrassing door
zijn talent en stoutmoedigheid, maar zal
het ook moeten hebben van stabiliteit in
zijn partij de PD… Renzi is nog niet echt
duidelijk in zijn aanpak: niet binnen en niet
buiten Italië. Maar hij is verfrissend niet
bedorven en maakt een kans…
zijn
populariteit is 55% en hij maakte in Europa
ook een goede indruk. En nu dus
afwachten…

PENSIOENGEDOE IN FRANKRIJK
Frankrijk kent een omslagstelsel in elk van
zijn pensioenkassen. Zowel in de algemene
kas als in die van de leidinggevenden… En
daar wordt jaarlijks het saldo van bepaald…
De grafiek laat zien hoe scherp dat saldo
positief bijtrok nadat in 2010 de leeftijd van 60
naar 62 ging..
Maar dat van de
leidinggevenden schiet nu snel negatief..
Want er is nu 1,58 premiebetaler voor elke
leidinggevende met pensioen… Dat was in
1990 nog 2,72… Dus het moet weer anders!
DE FRANSE DESINDUSTRIALISATIE
Via fusies en buitenlandse vestiging krimpt de
franse industrie razendsnel. Sneller en sneller
en vestiging in Frankrijk wordt een ware

WAPENMAKERS
FRANKRIJK
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DUITSLAND-

Een land met een groot leger heeft ook iets
met wapens in zijn industrie. Je gebruikt ze
zelf, hebt er meer verstand van en probeert
er nog wat mee te verdienen. Zo brengt
Defensie ook nog wat op… Nu gaan de
franse Nexter die onder meer de Leclerc tank
maakt fuseren met Kraus-Maffei Wegemann
(KMW) die Leopards maakt. Elk doet nu 800
miljoen omzet en de nieuwe tent zal voor
50% eigendom zijn van de Franse overheid
en de andere helft zal de familie Bode zijn. Zo
moet er beter iets gedaan kunnen worden
tegen de dominante anglo-saxen en
opkomende landen. Europa kent 17
montagelijnen en de VS heeft er maar twee,
zei Tom Enders van Airbus… Maar met zijn
1,6 miljard omzet en 6000 werknemers is de
nieuwe de grootste ter wereld. De Duitsers
zijn de echte exporteurs met Leopard 2 die
15 landen gebruiken en er zijn daar 3500
stuks…
Nexter kan van deze clientèle
profiteren…. Een soort tweede EADS gaat
het proberen…

(16% inwon. Spanje), 192 miljard BBP
(19% van het spaanse BBP), 26.700
euro/inwoner (Spanje: 22.300) en 66,6
miljard aan export (=27% export Spanje)..
de
onbalans
is
duidelijk.
Hun
belastingsurplus is niet geherinvesteerd
voor 17 miljard zegt men. Andere zeggen
dat het eerder 8,5 zou zijn. Madrid houdt er
een subsidiecultuur op na, is het verwijt en
Catalonië komt er bekaaid af. Maar pas op:
45% van hun productie gaat naar de rest
van Spanje.. Dus weglopen kan duur
worden. Een zakker van 6% van hun BBP
is denkbaar.. Dus er zijn ook risico’s, maar
het moet anders vinden de Catalanen…
De uitslag bij een opkomst van 37% was…
80% voor afscheiding: een dreun voor
Madrid. Die het allemaal illegaal blijft
noemen.. Maar hun premier Artur Mas
was blij met 2,3 miljoen ja-stemmers en dit
geeft hem extra-push. Mariano Rajoy moet
nu echt onderhandelen… Dit is een
duidelijk signaal waar vele in de EU
bezorgd naar kijken.

HET NIEUWE ZWEEDSE ULTRA-RECHTS!
Hij ziet er blits uit in zijn deftige pak met
stropdas, de winnaar van de laatste Zweedse
verkiezingen. Die echter niet premier zal
worden… Jimmie Akesson kreeg 13% van de
stemmen als hoofd van de Zweedse
Democraten. Dubbele score en goed voor 50
zetels. Zeer voorzichtig in zijn speeches en
meteen ingrijpend als iemand van zijn club
ultra-rechts uitglijdt. Ook pakt hij nooit
rechtstreeks de immigratie aan (Zweden
ontving liefst 80.000 asielzoekers in 2014!)
maar hij praat wel over “zijn vrees voor het
voortbestaan van het Zweedse sociale
model”.. en de kosten van de immigranten.
Een politiek gevaar voor de sociaaldemocraten hier die het lukte centrum-rechts
buiten de deur te houden maar die nu wel
een coalitie aan moet gaan met groenen en
ultra-linksen..

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
GEORGIË VOELDE POETIN’S ADEM
Drie ministers moesten weg alle drie prowesters…
Een schok voor deze exsovjetrepubliek van 4,5 miljoen inwoners
die niet meer weet of Zuid-Ossetië en
Abkhazië nog bij hun horen… Sinds 2008
zijn ze onder Russische invloed…De
ministers van Buiza, Defensie en Europese
integratie zijn opgestapt nu Defensieminister Garibachvilli werd ontslagen toen
hij voor de rechter werd gedaagd. Ook
oud-president Saakachvilli moest daar al
zijn.. De twee kampen pro-Rusland en
pro-Europa strijden verder. Deze slag is
dus weer voor Poetin… en de zijnen.

CATALONIË MAAKT DE FACTUUR OP
Het referendum mocht niet maar de regio
richtte nu wel zijn Raad voor de Transitie op.
Die gaat werken aan meer autonomie want
de regio betaalt veel meer dan ze ontvangt
en dat al jaren! Met zijn 7,2 miljoen inwoners

ROEMENIË: SILICON VALLEY VAN DE
EU?
De stad Cluj in Transylvanië is dé
Europese
onderaannemer
nu
op
informaticagebied. Duizenden ingenieurs
maken er “onze websites”voor 400 euro
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per maand… Maar ze betalen er geen
belasting, dat ook. En: het is meer dan het
gemiddelde salaris in dit land! Zo’n 20.000
Roemeense ingenieurs werken er vooral voor
Franse en Britse bedrijven en ze komen van
de twee technische faculteiten in Cluj. Die uni
bestaat al sinds 1872 en is zeer bekend. Er
zijn natuurlijk ook vele “Start-ups” en er zijn
de nodige jonge Franse ondernemers ook
hier begonnen. Ze maken veel sites voor
nogal wat kleinere Franse bedrijven die daar
niets van weten en dus alles uitbesteden
moeten. Er worden nu ook de nodige apps
hier gemaakt en er wordt ook steeds vaker
voor grotere EU-bedrijven gewerkt. Sommige
Roemeense ingenieurs verdienen nog wat bij
met taalles aan… buitenlandse studenten
hier. Bijvoorbeeld van japanners. Maar alles
heeft ook een andere kant: het snelle geld
brengt teveel studenten er toe hier te gaan
werken zonder hun studie af te maken. Daar
wordt nu iets tegen ondernomen o.m. via de
door
Bosch
en
Volkswagen
hier
gefinancierde research. En ook de VS heeft
Cluj ontdekt en al enkele ingenieurs zijn
vertrokken naar Facebook in Californië.
Roemenië heeft ook nogal wat Franse en
Belgische medicijnenstudenten die in beide
landen “uit de boot vielen”. Omdat ze te lage
examencijfers hadden en dus thuis niet aan
de medicijnen mogen beginnen.. Er zijn nu
800 Franse studenten die per jaar hier 5000
euro betalen moeten. Een opleiding op z’n
Frans en op vergelijkbaar niveau ook.
Roemenië toont hoe goed opgeleide jeugd op
eigen wijze zijn toekomst bouwt. En op eigen
wieken! Opmerkelijk: de nieuwe wereld van
“do it yourself”.. is er ook hier al!

hij al twee keer gekozen met 2/3 aan
stemmen. Want die nieuwe wetten
beginnen te werken.. Nu is Mazare best
goed met Victor Ponta premier nu die ook
presidentskandidaat zal zijn. Ze zijn beide
lid van de sociaal-democratische partij.
Nee, dat grote geld (90.000 euro) op die
rekening in Israël heeft niets van doen met
die grote woningbouw opdracht aan een
Israëlisch bedrijf, zegt hij. Puur toeval:
iemand betaalde me eindelijk een oude
schuld terug.. Maar justitie gelooft hem
niet meer.. en hij moet zich nu uitgebreid
verweren en draagt daarom ook een
battledress..
Hij is een van de 4000
dossiers die nu al 350 miljoen in de
staatslade brachten.
Maar hij is zeer populair en doet veelaan
amusement in de stad die vele toeristen
trekt bij al die feestelijkheden. Waarbij hij
zich gaarne verkleed in Ramses of
Ceasar.. Zijn omkleedpartijen in koning
Etienne III zijn echter het meest bekend.
Een Moldavische koning uit de 15e eeuw,
heilig verklaard door de orthodoxe kerk
hier. Maar hij liep ook al rond in Duits
uniform, volgens hem deed hij von
Stauffenberg na, die deelnam aan het
complot tegen Hitler.. Daarmee was zijn
partij echter niet blij, maar de stad van
300.000 vond het prachtig. Hij bleef
populair en heeft lokaal nauwelijks
tegenstanders.. Slechts een oppositielid
durfde wat te zeggen: zoals die
schandelijke wetjes die laat 's avonds
werden aangenomen… En die erg goed
zijn voor de huidige en de veroordeelde
corrupte politici. Maar de echte blijven
hopen op betere tijden en rekenen daarbij
vooral op Brussel.
Zeker na dat
ongelukkige verloop met Oekraïne.., zegt
men hier.

DE KONING VAN ROEMENIË IS TERUG?
De burgemeester van Constanza de grote
Roemeense havenstad is een hele machtige
figuur. Nu wordt hij ook door justitie
aangepakt en dat mede in het licht van de
verkiezingen van begin november.. Wordt het
land weer wat feodaal en geregeerd door
potentaten met veel plezier in corruptie?
Want er verandert hier toch langzaam iets nu
justitie durft door te pakken en de boeven
worden wat nerveus. Ook Radu Mazare van
de stad aan de Zwarte Zee dus.. Ook al werd

RUSLAND
SPEELT
MET
DE
GASKRAAN..
Poetin kwam te laat aan in Milaan en ook
nog met wat nare boodschappen!
Porosjenko en Merkel spraken hem en het
was als altijd best wat lastig… Hij beloofde
deze winter gas te leveren aan Oekraïne
áls ze wel even de openstaande factuur
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van 4,5 miljard wilden voldoen! Maar daar is
weinig geld voor mede door de oorlog en…
Oost-Oekraïne dat is 30% van de inkomsten
van Kiev.. Dus moet IMF dat al 17 miljard
leende weer optreden als bankier!
Maar het is nog wat erger: als dit niet zou
lukken dan levert Poetin enkel gas aan
Europa maar wel via die zelfde pipeline door
Oekraïne… Die natuurlijk dan uit dat gas zal
gaan “jatten voor de eigen kachels” en dan
moet P. dus de kraan toch helemaal
dichtdraaien. Natuurlijk! Dus krijgen we dan
“oorlog tussen Europa en Oekraïne”? Zo gek
gaat het dus echt worden! Intussen kwam
van de Franse inlichtingendiensten wat cijfers
op tafel: minstens 1000 soldaten en/of
agenten van speciale diensten waren begin
oktober 2014 nog in Oost-Oekraine. Dat is
veel minder dan andere meldden, maar ook
dit aantal wordt door Moskou ontkent..

OOST-AZIË
DE NIEUWE AS PEKING MOSKOU
Twee jaar geleden zagen vele de nieuwe
as Peking-Washington. Maar de dingen
veranderen zoals dat sterk opkomende
nationalisme in China en die verzwakking
van de VS. En nu zien we die toenadering
Moskou-Peking met aan de andere kant de
as EU-VS! En Rusland en Peking kunnen
beide veto-spelen in de V-raad. Alles
begon met dat nieuwe gascontract en met
beider probleem dat je “het binnen rustig
moet houden met vijanden van buiten” te
benadrukken. En dan zijn er vooral die
zwakke groei cq deflatie in die landen! Dus
hamert ook de pers in beide landen op: die
bedreigingen uit het buitenland.. En
intussen drukt de VS op zijn Pacific
vrijhandelsverdrag. Moskou voelt de
sancties steeds zwaarder en lijdt onder de
zakkende olie-prijs. Dat komt door
Oekraïne als vervolg op de Krim en in 2008
Georgië… Poetin wil dolgraag ook die EU
laten springen en wijst ook de Russische
jongeren nu de vijand in het westen aan..
Maar nu zijn de landen onderling veel
sterker afhankelijk dan in 1930 en China is
ook geopolitiek best handig en maakt
verschil met Moskou.. Zie ook dat
klimaatverdrag VS-China. En China weet
heel goed dat Moskou wapens levert aan
India en Z-Vietnam. Dus hangt nu veel af
van het antwoord van VS en EU samen.
Rusland is een korte termijnspeler en
China zoekt weer de lange termijn vooral.
Maar die toenadering Moskou-Peking
wordt een importante factor en daar moet
niet een nieuw soort isolationisme van de
VS nog bijkomen en een afbrokkelend
Europa...

LIMONOV VINDT POETIN TE SLAP
Hij is een oude bolsjewiek en viel eerder bij
Poetin c’s. in ongenade. Maar vanwege zijn
sterke betogen voor Nova Russia op TV etc.
mag hij nu weer veel zeggen. En hij vindt dat
Poetin en snel veel verder moet gaan. En
heel Oekraïne moet inlijven! Want hij is mooi
gestart met het optillen van Rusland tot
nieuwe grandeur maar moet het sterker
spelen. Hij spreekt ook graag over “die nazi’s
uit Oekraïne” die onder Hitler erger waren
dan de Duitse.. Ze kilden 60.000 polen weet
hij. En die Europese sancties doen hem
lachen.. Die energieprijs zal alles goed
maken en nu gaan die Russische boeren
eindelijk ook zelf weer wat te eten
verbouwen. Hij werd de leider van de nieuwe
politieke partij: Ander Rusland en schrijft ook
weer voor Izvestia.. Maar weer in Frankrijk
gaan wonen waar hij jaren meedeed aan het
blad: De internationale idioot, dat ziet hij niet
meer gebeuren. En over Hollande zegt hij:
die man is vreemdeling in eigen land: hij doet
immers niks aan die vreselijke immigratie!
Veel Fransen kennen hem nog van de jaren
80… toen hij Parijs regelmatig schokte. Hij is
een van de russen van nu die niet volledig
Poetin steunt maar wel zijn nieuwe
“imperialisme”.

CHINA, ZIJN CORRUPTIE EN ZIJN
DISSIDENTEN
Xi Jinping besloot tegen de corruptie te
gaan vechten: hoog nodig. Maar nu blijkt
dat zijn trouwe agenten ook nogal
twijfelachtige manieren inzetten tegen niet
alleen foute corrupte chinezen maar ook
tegen dissidenten!
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Zoals het verhaal van Zhou Wanguyan laat
zien die nu al enige tijd zoek is. Zijn vader die
in 1949 bij de eerste was van de toenmalige
PC, weet niet waar zijn zoon is. Ze denken
dat deze ambtenaar, die aangifte deed van
marteling van enkele ondergeschikten door
agenten van de overheid, is ondergedoken
om zelf uit hun handen te blijven. Want men
zoekt hem nu “voor machtsmisbruik” ..
Idem bij Xiao Yifei, die nu weer gevangen
werd genomen. Omdat hij liet weten bij eerste
arrestatie ook gemarteld te zijn..
Er achter zit de Jiwei van ene Wang Qishan,
vertrouweling van Xi Linping die de “tijgers”
(= hoge leden PC) ook moet aanpakken.
Maar het daarbij niet laat en ook dissidenten
pakt. Daarbij is een regeling die Shanggui
heet van belang: iemand mag voor
onbepaalde tijd op een onbekende plek
worden vastgehouden.. En dat kan best 180
dagen worden zoals Wanggyan ontdekte. Hij
en zijn familie weten nu wel waar hij zat en hij
zegt dat hij een tweede keer niet zal
overleven. Hij is na terugkeer hulpbehoevend
geworden…
hij werd van corruptie
beschuldigd van omkoping. Die hij bleef
ontkennen en zijn familie denkt dat een
collega wraak nam..
Nu weten zij alle een stuk van het
afschuwelijke martelrepertoire dat er is om
mensen tot bekennen te dwingen. Klappen in
je gezicht enkele keren per dag, trappen met
zware schoenen of kaakslagen. Uren staan
met een stuk papier tussen de knieën en als
dat valt krijg je slaag.. of trekt men je
baardharen uit.. . Nog erger is wat heet “de
Amerikaanse lunch” die bestaat uit het
opeten van “urine en excrementen met wat
water”… ook wordt zijn mond gevuld met
brandende sigaretten en wordt hij aan zijn
haren rondgesleept..
Er is een geval bekend van ene Yu Oiyi
waarvan het dode lichaam na gevangen te
zijn gehouden huid miste en zijn gewicht was
15 kilo minder. Na 35 dagen gevang. Want hij
wilde niets bekennen..
In de Krant Nieuws van Peking stond dat er in
de stad drie ondervragingscentra zijn waarin
alles met schuimplastic is bedekt en de
ramen tralies hebben. Om te voorkomen dat
gevangenen zelfmoord plegen.. Jiwei is er

trots op om in 2013 al 182.000 ambtenaren
te hebben “gecorrigeerd”.. En onder hen
zijn ook hoge functionarissen, wie weet ook
politiek niet zo betrouwbare figuren..
Prof.
Cabestan
van
de
baptisten
Universiteit in Hongkong schreef over Het
chinese politieke systeem Edit. Presse
Sciences Politques, 2014). En bewert:
enkel de PC mag de wet etc. interpreteren
en is net als de Grondwet “een black box”.
Ondanks beloften over verandering bleef
het echter: Een externe en onafhankelijke
blik op de partij is ondenkbaar. Wat dus
ook een rem betekent voor een
onafhankelijke justitie.
Wordt je als ambtenaar aan gegeven dan
moet je echt voor je loopbaan en toekomst
vrezen. Vele gaan daarom weg of plegen
zelfmoord.. Zeker na een eerste ronde met
vaak martelingen in de gevangenis. En om
er uit te komen moét je iets bekennen..
Pu Zhiqiang is advocaat en heeft zo’n 30
medewerkers interpreteerde wat Xi had
gezegd veel te vrij. Hij met een collega
spraken met Associated Press ook over
corruptie, en de methoden toegepast bij de
anti-corruptie dienst.. en ze werden dus
gearresteerd en wachten nu op hun
proces. Zijn licentie werd ingetrokken en
zijn medewerkers moesten dus weg. Zij
worden vaak ook gevolgd door de
Veiligheidsdienst.
Ook
worden
ze
afgeluisterd en ze zijn bang. Er wordt tegen
hun ook een dossier opgesteld en voor het
vervolg zijn ze bang.
Xi begon fors met zijn anti-corruptie en
kreeg tegenstand.. Ook politieke… En zo
komt het wel vaker dat de “anti-corruptie
dienst” zich ook tegen de politiek foute
richt. Zie wat Poetin deed en doet in
Rusland. Waar rijke olieboeren die niet
naar hem luisterden het gevang invlogen
beschuldigd van corruptie, waarna ze
werden
veroordeeld
en
vastgezet.
Sommige mochten na jaren naar het
buitenland en recent won een van hen een
proces
tegen
Moskou:
hij
kreeg
miljardenschade toegewezen die hij kan
innen via buitenlandse bezittingen van
Rusland.. Vaker werden er journalisten
gedood met veel geweld en ook
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advocaten.. Idem in Egypte onder Sissi. Zo
werkt het al gauw in een “quasi”-dictatoriaal
systeem en dan is elke onafhankelijkheid van
justitie snel verdwenen..

afgeschaft en er werd geliberaliseerd. De
campagne “Made in India” zet het zelf
verbeteren van de infrastructuur op plek 1
en men wees 100 intelligente steden aan..
die industrie en export sterk moeten
oppakken. Toen privatisering voor 6 miljard
en
uitgaven
vermindering
en
het
begrotingsgat ging terug naar 4,1% (Fr.
4,3% nu). Met name privatisering in de
energiesector bij: Coal India, ONGC-gas
en Hydro-electrische NHPC… En, eindelijk,
het ontmantelen van het kastensysteem…
En het Modi-effect trad op met een groei
boven 5%, ww minder dan 4%, inflatie
onder de 6,5% en een sprong op de beurs
van Bombay van 25%! Op het moment dat
China wat wegzakt staat India er prima bij
en ook die remming in Rusland en Brazilië
doen de energieprijs dalen en andere
primaries.. Goed dit alles voor een groei
naar 8% na 6% in 2015. Nu moet hij de
hoge kindersterfte aanpakken: 31 per 1000
hier! En de strijd tegen armoede en
ongelijkheid ook waar 363 miljoen mensen
onder lijden. En de vrouwenrechten: zo’n
300 miljoen van hen worden mishandeld..
Ook het analfabetisme dat nu 29% is bij de
< 25 jaar moet omlaag. En de
investeringen omhoog zeker in de
infrastructuur
en daarvoor
is ook
buitenlandse steun te verwachten.
De machtige Premier is weer terug sinds
Neroe en Indira Ghandi… Dus er zijn vele
voorwaarden nu vervuld, maar er moet
worden opgepast voor protectionisme. Het
Akkoord van Bali werd geblokkeerd… En
het hypernationalisme ligt ook op de loer.
Laatste hindernis: Modi, de man van de
staat Gujerat, is vooral de kampioen van
de hindoes, zeker als hervormer. Nu moet
hij echter de premier van alle indiërs
worden!
Hij is van de ultra-nationalisten van de
partij RSS die hamert op de indische
identiteit. Ooit werd door hen Gandhi
vermoord in 1948.. de naam van de
politieke tak is BJP nu. Hij was dé grote
hervormer van Gujerat waar de groei 10%
werd… Hij is de man van de meritocratie
en nationalistisch en… vrijgezel. En
selfmade ui een groot arm gezin. Het

CHINA GAAT NAAR DE MAAN!
Peking werkt verder aan zijn maanprogramma en gaat nu weer een importante
test uitvoeren. De sonde Chang 4 gaat
omhoog en om de aarde cirkelen om dan
later terug te keren. Met een speed van
40.000 km/uur… Dat is nodig om een
retourreis met maan-stofjes in 2018 zonder
problemen mogelijk te maken. China wil
koste het wat het kost bij de groten der aarde
komen in de ruimtevaart..
ZUID-AZIË
INDIA HERVORMT OOK!
India is in het nieuws: na die Nobelprijs voor
de Vrede ook de overname van Peugeot
Scooters door Mahindra. Deze groep
internationaliseert zeer snel en de nieuwe
president Modi stimuleert dat in dit giga-land
met al 1,25 miljard inwoners. De oude
Congrespartij is de bal kwijt: onder hun zakte
de groei van 9 naar minder dan 4%, ging de
inflatie naar 10%, het begrotingsgat naar 7%
en de staatsschuld naar 66% vh BBP. De
roepie kelderde ook nog..
Het BBP per inwoner bleef hier steken op
1500 dollar: China doet al 6500! Hun
investeringen bleven op 22% BBP steken en
het gebrek aan infrastructuur werd zeer
nijpend en remmend. Overregulering, te foute
belastingen, enorme corruptie die het land
zeker 4 à 12 miljard dollar kost.. India staat
op plek 186 van de 189 als het om corruptie
gaat. En met justitie zit het ook niet erg goed..
De politiek bleef te latent bij dit alles.. .
Modi en zijn bankbaas Rajan zetten de zaak
op de kop met een ware shocktherapie en
een forse aanpak van de ongelijkheid. Eerst
een staatshervorming waarbij de eerste
minister weer echt de baas van de ministers
werd.. en de plicht alle besluiten te
publiceren… En een checksysteem om de
aanwezigheid van alle ambtenaren vast te
stellen: biometrisch en electronisch! Ook
werd de supermachtige Plancommissie
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duurde lang voor hij zijn weg vond en reisde
ook veel. Hij wil dat zijn land de
hindoewaarden vooraan plaatst en geen
vriend van de grote groep moslims in dit land.
Hij organiseerde de grote anti-moslimdemo in
Kasjmir in 1991. Hij staat bekend als zeer
machtswellustig.. Hij was zegt men
verantwoordelijk voor de represaille op de
moslims na een brand in een trein, die door
hen zou zijn gesticht. Duizenden doden
volgden in een soort van progrom in Godra in
2002. Maar Justitie sprak hem vrij van schuld
daaraan. Toch heet hij voor vele nog: “de
koopman van de dood”. Hij is hét symbool
van het grote succes van de staat Gujerat..
Waar ook Tata vandaan komt en ook
Bollywood bloeide. De man is uiterst
charismatisch en zeer op luxe gesteld en
noemt zichzelf “weinig religieus”. Maar ook
zeer agressief en machtbewust waardoor niet
weinige bang zijn voor de persvrijheid. In zijn
entourage bevinden zich enkele zeer
geweldadige en weinig democratische
figuren. Zoals ene Amit Shah de president nu
van zijn partij BJP..
Vooralsnog roept hij voortdurend: “India
eerst…”! Dus: let op het nieuwe India!

in de buurt is dat geen makkie. De terreur
van de drugsmaffia is al langer bestreden
en zorgde zowat voor een soort
burgeroorlog in het land. En vele doden.
Niemand weet nog hoe je dit land op een
minder misdadig pad kunt krijgen: al vele
regeringen kwamen er niet klaar mee.
DE LESSEN VAN HET DRAMA VAN
MEXICO
Er brak een politieke crisis uit na de
ontdekking van het verdwijnen van 43
studenten in de staat Guerrero. Ze werden
gedood en verbrand nadat de politie ze
arresteerde en uitleverde aan de locale
drugsmaffia. Nu wordt er hevig tegen de
president Pena Nieto gedemonstreerd en
zijn partij PRI zit in de problemen en tegen
zijn wet tegen de kartels en de laksheid
van de politie… In 2006 verklaarde
president Calderon de drugsmaffia de
oorlog en 30.000 mensen verdwenen
waarvan ruim 22.000 gevallen nooit
werden opgeklaard. Dit gebeurt in een
CDOE-land dat nr. 14 is op de wereld in
BBP. Waar politiek en misdaad elkaar
goed kennen en ook politie en justitie
gecorrumpeerd zijn. Nieto maakte in twee
jaar een topper van zijn land ook vanwege
het achterblijven van Brazilië. Zijn Pact
voor Mexico zette zijn partij voorop en
duwde de oppositie (PAN en PRD) terug.
Zo kon hij het land economisch
moderniseren, evenals het onderwijs en
kwam zo tot minder armoede en
analfabetisme. Dat raakte 45% van de
bevolking.. Maar nu zit deze politiek in het
slop. Zijn fiscale hervorming deed de groei
terug vallen naar 1,1%. Maar dat kwam
vooral door minder belastingontvangsten
van de olieboer Pemex: goed voor 30%
van deze inkomsten. Ook trok de partij
PRD (links) zich terug uit het Pact uit
protest tegen de energiehervormingen. En
nu kwam dat studentendrama daar nog bij
met dat failliet van de rechtsstaat… Nieto
wacht nu bang op de verkiezingen van
2015. Dit kan het succes sterk gaan
beïnvloeden: die hoge groei die terugkwam
(3,5%), de beperkte inflatie en een ww van
maar 4,9%.. Zelfs het begrotingstekort liep

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE DRUGSMAFFIA VAN MEXICO
De burgervader van Iguala zette zijn
politieclub aan om 6 mensen te vermoorden
en er verdwenen er nog eens 43.. Want hij
heeft iets met de locale drugsmaffia..
In 10 jaar waren er in dit land 100.000 doden
en 25.000 ontvoeringen.. in het kader van die
keiharde drugsoorlog. En nu vond men in
Iguala ook nog 25 verbrande lijken.. die niets
van doen hebben met die verdwenen
studenten… Bewees een DNA-onderzoek. Er
zijn
hier
provincies
met
tientallen
drugsbendes die elkaar belagen en die zijn
verbonden met politici en bestuurders. Hun
omzet wordt geschat op liefst 40 miljard dollar
waarvan jaarlijks zo’n 15 miljard wordt
witgewassen. De regering laat nu 3000
agenten zoeken naar die 43 vermiste
studenten maar met die corrupte bestuurders
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naar 3 à 3,8%. Maar nu komt hét grote
probleem toch boven. En blijkt dat dit echt
eerst moet worden opgelost om verder te
komen. Ook om de vooraanstaande
economische positie te behouden. Anders
volgt het Venezuela of Argentinië. Het land in
N-Amerika met een Latijnse cultuur is een
strategische macht in die beide Amerika's
geworden. Zeker nu Brazilië dat 60% doet nu
afhaakt. De beide landen openden de grote
Amerikaanse vrijhandelsmarkt, waarvan de
bevolking snel de EU passeert. Zo zou dit
geheel op gelijke hoogte kunnen komen met
Europa, in inwoners en ook in termen van
energie, attractiviteit en vrijheid. En zou zo
kunnen rivaliseren met het aziatische
continent.

Europeanen graag denken dat de VS op
ons lijken maar dat is in het geheel niet
juist. Dat moet men zich dus beter
realiseren in Europa: de amerikanen
denken heel anders dan wij….
GEBREK AAN GOEDE PRESIDENTS
KANDIDATEN.
Hillary is er en op eenzame hoogte, het
republikeinse kamp toont niet veel sterke
tegenstanders. Rand Paul, Marco Rubio,
Scott Walker, Ted Cruz of Bobby Jindal…
het zijn alle harde, maar weinig ervaren
kandidaten. Jeb Bush aarzelt want de
herinnering aan de voorgangers uit zijn
familie is niks goed, maar hij heeft een
Mexicaanse ega.. Sommige mikken op
Chris Christie die 50 kilo afnam of op Mitt
Romney die tegen Obama verloor.. Dus
Hillary staat er niet slecht voor bij deze
repu´s
verdeeld
in
hardliners
en
puriteinen..
En, de Clintons zijn ook die van een
positieve economie en Bill kreeg die
extremisten in dat repu congress best
gekalmeerd.. Dus de herinnering aan
Clinton is niks slecht..

DE VS EN PIKETTY
In de VS deelden de republikeinen rake
klappen uit bij “misterm”. Ondanks de fraaie
economische cijfers van Obama koos 70%
der amerikanen voor de andere kant.. Ook al
zette hij zijn land op +7,8% export, joeg hij de
industriële productie op met goedkope
energie, pushte de groei stevig (3,5%) en
deed de WW dalen (5,8%) alsook het
begrotingstekort (…3%!)! In een jaar 2,5
miljoen banen er bij… Lessen voor
twijfelende europeanen!
Maar let op: het mediane inkomen steeg
minieme 0,3% en bleef zo 8% onder het
niveau van… 2008! En dat voor arm tot aan
redelijk welgesteld… Maar het inkomen van
de rijke 5% is ook nog niet terug op het
niveau van voor 2008, namelijk met 20.000
minder.. Dus die fraaie economie is niet in de
salarissen te zien..
Toch is men in Frankrijk overtuigd door
Piketty dat in de VS de ongelijkheid enorm
zou zijn en dé oorzaak zou zijn van de afkeer
van Obama. Nee, het is ómgekeerd: de
amerikanen vertrouwen die verzorgingsstaat,
waar Obama hun aan doet denken, niet! Ook
hoge belastingen en hoge schulden, daarvan
moeten ze niks hebben. Zij zijn voor de
individualistische staat dat berust op oude
waarden. Zoals “beloning naar werken”…
Want 60% denkt dat armoede de eigen
schuld is…; in Europa denken dat maar 22%
van de mensen. Ook al willen veel

OBAMA IS ZEER VERMOEID…
De VS zitten weer eens in een fase van
“isolationisme”. Europa ziet het afglijden en
in Azië komt het grote monster overeind..
Maar zoals steeds eerder zal Washington
het niet laten gebeuren..
Na die extreme cowboy-politiek van de
familie Bush zien we nu het wazige
optreden van Obama. Hij deed het internVS best goed maar “buiten werd het een
zoodje”. Dat wordt nu nog erger omdat O.
ook zijn meerderheid in de Senaat kwijt
gaat raken bij de tussentijdse verkiezingen.
Dat gebeurde wel vaker “at midterm-time”
ook met eerdere presidenten. En dat is
goed nieuws voor onder meer, IS…
DE HISPANOS KEREN ZICH AF VAN
OBAMA
Het waren twee keer zijn trouwe kiezers
maar nu zijn poging om 11 miljoen
clandestiene hispanos te regulariseren fout
liep, keren ze zich af. Er zullen er 25
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miljoen niet komen stemmen op 4 november
bij de “midterms”.. Terwijl in New York vele
niet worden uitgewezen omdat ze juridisch
goed werden geholpen zien we in Texas
bussen vol over de grens worden gezet.
Obama
zorgde
ervoor
dat
jong
binnengekomen clandestienen later niet
gemakkelijk konden worden uitgewezen… De
wet was wat onhandig en veroorzaakte dat er
70.000 minderjarigen binnenkwamen die
daarop gingen gokken…
En mede hierdoor is er nu van alles aan het
gebeuren
bij
de
politieen
immigratiediensten. Die vertellen nu da zelfs
ebola en ook de helpers van IS via de
Mexicaanse grens binnen komen !!
Zo komt het dat 54 miljoen Amerikaanse
Mexicanen, en dat is al 17% van de
bevolking, zich in de steek gelaten voelt. Een
groot probleem voor de democraten bij de
midterms en ook bij de opvolging van Obama
later..

OCEANIË
AUSTRALIË: DE BRUG OOST-WEST?
Het is ver weg maar ook dichtbij het
nieuwe centrum van wereldmacht. En dus
in een brugpositie al aarzelde het niet met
het meestrijden tegen IS.
Waarvoor het nu al een prijs moest
betalen…
Het land van immigratie aarzelt nu ook en
gaat op de rem. Maar het zal in de nabije
toekomst van groot belang zijn voor de
verhoudingen. Op koele afstand van ons
alle, maar met het voordeel van een “klein”
land met een cultuur die we goed kennen.
Een strategische positie voor een mediator
dus…

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE VECHTERS VAN IS: WAAR KOMEN
ZE VANDAAN?
Duitse bronnen melden dat ze eind
november kwamen uit liefst 43 landen.
Daarbij moet u weten dat er tientallen
landen moslimlanden zijn op de wereld.
Maar er kwamen er ook uit 15 europese
landen
net
als
uit
15
afrikaanse/magrhebiaanse landen.. Ook uit
2 landen van N-Amerika en 2 landen van
O-Afrika. En uit 5 O-europese landen..
Dus Europa levert qua landen gezien
75%.... wat u zou kunnen verrassen en
verontrusten.

GUANTANAMO
ZES INMATES NAAR URUGAY

Nu gaan 6 inmates als “vluchtelingen” naar
Urugay: zij zaten 12 jaar vast zonder proces.
Enkele waren ook hongerstakers. Na 13 jaar
zijn er nu nog 136 over en Obama lukte heel
weinig.
Omdat
het
Congress
hem
tegenhield… Een groot juridisch onrecht
achtervolgt het land dat het recht hoog heeft
zitten en zeker de rechten van de mens.
Terroristen zijn geen mensen ook al is er
niets bewezen..

Terug naar inhoud

DE HELDEN EN DE HORROR VAN
KOBANÉ
Begin november al meer dan 60 dagen
duurde de slag om de derde stad van
Syrië… De komst van wat peshmetga’s
hielp zeker maar was niet afdoende. Nu is
er te weinig water, voedsel en munitie… En
Turkije kijkt en kijkt… Het lijkt daar op
Stalingrad en de wreedheden van IS lijken
vreselijk te zijn. Het moet daar op een
schilderij van Bosch lijken en zou een
tweede Sebrenica kunnen worden.. Hier

LATIJNS AMERIKA
MADURO GAAT HET NIKS GOED.
Venezuela draait op olie en daar is het nu mis
mee. Dus is Maduro niet meer in staat de
droom van Chavez overeind te houden. De
oppositie gromt en de inflatie giert. En nu
komen de verkiezingen in dit zeer onrustige
olie-land. Zelfs Cuba kan nu niet meer
helpen…
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staat meer op het spel dan de historie van de
koerden: de westerse beschaving is hier ook
in het geding.. Dit gaat nog vele opbreken die
toekeken: no boots on the ground dus..

Op 24 november was het een grote dag
voor die onderhandelingen. Men was
tevoren redelijk optimistisch… En Moskou
moest natuurlijk zijn hulp voor twee
kerncentrales aankondigen..
Na het
vertrek van Amadi-nedjad is die Rohani
een verademing. Men wil sommige
reactoren ombouwen tot RenD- installaties
onder controle van de AIAE … Maar wat
zal uiteindelijk Ali Khameini de Grote Gids
doen..? Dat is zeer belangrijk…

IRAN IS OVERAL EN WIL EEN VERDRAG..
In de vele brandhaarden verlies je al gauw
het spoor. Maar dat van Iran dat zegt zonder
bom te willen leven is overal te vinden..
Iran is in de regio een zwaargewicht en is
betrokken bij alle conflicten. Maar het is ook
het terrein waar russen en het westen (en
andere!) elkaar tegen komen. Zie de Groep
5+1 (VS, Rusland, China, Frankrijk, UK en
Duitsland).
Rusland wil best die voorraad verrijkt uranium
opbergen want is ook de leverancier van de
kerncentrales in Iran. En daarmee krijgt
Moskou een centrale rol…
Het handige spel der mollah’s heeft succes
gehad: in alle hoofdsteden van het MO zie je
Iran… In Beiroet met zijn Hezbollah waar het
de regering verzwakt, in Damascus waar de
religieus verwante Assad veel militaire en
financiële steun krijgt, In Bagdad waar de
regering vooral sjiietisch is en trouwens het
land is in meerderheid sjiiet.
Ook in Jemen rond Sanaa waar Iran de
sjiieten steunt die vechten met de soennieten.
Hier zijn het de zaydieten (een tak van het
sjiietise die wel 50% van de bevolking
aanhangt!).
Kortom Iran mixt overal ferm mee en is
nergens over het hoofd te zien… Ook het IS
probleem oplossen gaat enkel met óók Iran
er bij.. Wat Assad zeer goed uitkomt en de
VS en de EU weer niet. Daarom doet
Washington zo zijn best om dat verdrag rond
te krijgen en Obama wil dat voor hij zijn
meerderheid verliest in januari 2015! En
Rohani moet echt van die langdurige en zeer
hinderlijke sancties af.
Het zit helemaal niet lekker om nu te moeten
gaan onderhandelen op alle fronten met dat
Iran dat eigenlijk een importante rol speelde
in het doen ontvlammen van deze regio..
Bravo dus voor de intelligente diplomatie en
tactiek van Teheran… Waar de molla’s nog
steeds veel vingers in de pap hebben
ondanks ook die wrijving conservatief contra
modern in het land.

TUNESIË: DE REVANCHE VAN DE
LEKEN..
NIdaa Tounes werd de grootste partij en
dat betekende de “leken” die wonnen van
de islampartij. Verrassend en met 80 tegen
60 zetels. Dus moet deze partij de regering
vormen… Na de revolutie en goed
verlopen verkiezingen wint hier de
seculiere partij met een liberaal-sociale
kleur. Een verrassing en ook een
uitzondering in de landen van de Arabische
revoluties. Het is een mix van rechtsen,
vakbondsmensen, socialisten en zelfs exBen Ali-aanhangers. Ze verklaarden zeker
met andere te wilen regeren en waarom
niet ook met de tweede partij (de
moslimpartij) Ennadah. Maar eerst komt er
eind
van
november
nog
de
presidentsverkiezing waarvoor Caïd Essebi
van 87 jaar de favoriet lijkt. Ennadah
betaalt voor de gezakte economie: de
moslimpartijen hebben geen gunstige
reputatie waar het gaat om de welvaart..
Het lijkt in dit land vooralsnog voorbeeldig
te
verlopen
gezien
vanuit
een
democratische gezichtshoek.
LIEBERMAN’S OPINIES
Lieberman is boos op de EU over hun
steun aan de palestijnen. Deze landen
zouden de geschiedenis niet kennen, niet
begrijpen en zo de oplossing van het
conflict onmogelijk maken… Hij is ziedend
over Zweden dat Palestina erkende en zo
het aantal landen bij de 50 bracht die dat al
deden… hij sprak ook over Qatar: “de
grootste terroristen sponsor op de wereld
op vandaag…”. En zei terloops dat Israël in
Gaza “bijna de hele Hamas had
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uitgeroeid”.. Dit was een van zijn meest
schokkende interviews van de laatste jaren.
Israël voelt zich sterker dan ooit..

versterkt met inkt met kleine deeltjes
zilver… Er wordt nu gewerkt aan het
maken van bio-afbreekbare motoren en
betterijen… En daarna zal de drone na
enkele weken zijn verzwolgen door de
natuur waaruit hij was gemaakt. Daar wordt
een gewoon mens best stil van..

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
3D-GEPRINTE CONTACTLENZEN MORGEN?
Stelt u het zich voor: morgen print u thuis of
bij de Hema 3D-printshop uw eigen
contactlenzen, die ook nog info aan u laten
lezen als u wil en ook uw gezondheidsdata
verzamelen.. Op Princeton kwam iemand op
het idee niet eklke laag van hetzelfde
materiaal te printen met zo’n 3D-ding maar
met verschillende lagen van diverse
materialen..
Met
wat
nanotech
eigenschappen
en
trucjes.
Waaruit
bijvoorbeeld gekleurd licht komt en waarin
ook electronische circuitjes zitten.. De US
Airforce subsidieert dit onderzoek want die
willen beter zicht voor hun piloten en hun al
vliegend data laten zien én hun gezondheid
meten… Ene Michal Alpine bedacht het en hij
behoort nu ook tot zij die de wereld vooruit
helpen..

LET OP UW URINE
Een mens produceert er ca 38.000 liters
van in zijn leven.. zo´n 450 liters per jaar…
ruim 1 liter per dag. De samenstelling kan
veel over onze gezondheid verraden en
vroeger geloofden vele mensen ook in het
beplassen van de eigen voeten als
genezend of preventief goede gewoonte.
Tegen `wintervoeten` … hoorde je wel
eens. Er zitten zo´n 7000 stamcellen in een
plasje die zeer bruikbaar zijn.. , men
beweert dat urine ook goed is voor de huid
en prima om eieren te koken.. Verder is het
prima mest met zijn fosfor, magnesium,
potassium… goed voor de tomaten zegt
men ook. Niet weinige denken dat de urine
in de toekomst vaker apart zal worden
opgevangen… Want het is te jammer voor
het riool.
BOOT TEGEN ZEEZIEKTE
Zo’n hele dikke boot daarop wordt je niet
gauw zeeziek maar op een kleinere is dat
anders. Nu heeft Hydros Innovations de
HY-X ontwikkeld in Frankrijk: een hybride
die eigenlijk meer vliegt dan vaart.. Boven
de 15 knopen komt ie op zijn “poten” boven
het water uit en dat maakt alles beter. Hij
gaat harder, gebruikt ook minder brandstof
en het vaart veel comfortabeler.. Let wel:
het is een klein jachtje!

DE GLAZEN COMPUTER
De optische computer komt na 40 jaar R&D!
Daar racen fotonen in rond die veel harder
gaan dan electronen. Britten maakten u een
soort glas dat je in electronische circuits kunt
gebruiken om te beginnen in die giga-grote
supercomputers. Nu ontsnappen we aan die
krap geworden electronische speeds… door
licht te gebruiken als carrier. De wet van
Moore blijft overeind!

VISROBOTJE
Robotswim heet hij en hij zwemt als de
beste. Hij staat op de Salon van Las Vegas
en komt uit Marseille.. Hij kan alleen
zwemmen en dus onder water spioneren..
Als er veel boten zijn is dat best
gemakkelijk: voor bootmensen en politie.
En voor funpeople natuurlijk!

DE BIODRONE IS ER!
Hij is er in enkele weken in de natuur niet
meer want hij was van mycelium. Dus van
“paddenstoel” gemaakt dat snel “oplost in de
natuur”. Uitvinding van NASA Ecovatiif
Design die dit materiaal al gebruikt in
verpakkingen en in het binnenste van
surfplanken. Dat spul is bedekt met blaadjes
cellulose die met eiwitten zijn versterkt die je
vindt in wespenslijm om hun nesten
waterdicht te maken… De circuits zijn

DE SMAAKLEPEL
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Stelt u zich voor: U heeft een dieet en snakt
naar verboden smaakjes! Wel een dame uit
New York ontdekte dat je met electrische
pulsen de smaak kunt aanpassen dus zouter,
zoeter, bitterder of zuurder kan allemaal.
Zelfs electrodes op een flessehals maken het
drankje anders! De tests zijn nogal positief al
moet er nog gefine-tuned worden… En
sommige klaagden over een wat metallieke
tik in het voedsel.. Dit is het einde dus voor
de lasten van de gediëteerde en mogelijk ook
van de fine keuken?

40 cm hoog en lijkt op een rechtopstaand
ei.. Hij gaat in Frankrijk gemaakt worden..
DE TRANSCEDENTE PERCEPTIE
De start-up Magic Leap vangt nu al veel
geld zelfs meer dan 500 miljoen dollar via
de chipsfabrikant Qualcomm en het fonds
Andreessen + Horowitz.. en ook van
Google. Men schat een toekomstige
aandelenwaarde nu al op 2 miljard dollar
terwijl er nog niets meer is dan een “goed
idee”. Want “men” gaat: virtuele beelden in
ons
dagelijks
leven
integreren…
Bijvoorbeeld een olifantje dat in de palm
van u hand danst.. of een walvis die op het
strand danst… Dat zou wel eens een
leuke aanvulling op Googleglass kunnen
worden en ook Facebook kunnen
verrassen. En nog miljoenen dingen
meer…

INSTANT-CAMERA À LA POLAROID
Hij heet de Lomo Instant en kost 119 euro:
een pack met camera plus drie objectieven
extra doet 149 euro. Je kunt ook meerder
foto’s samenvoegen en mooie opnamen
maken met weinig licht… En er zijn veel
speciale effecten mogelijk. Fuji levert de film
en hij ziet er fraai ouderwets uit! Kopen dus!

Terug naar inhoud

DE ‘YOU TUBE” CAMERA
Hij is klein en lijkt op een aansteker.
Opgeladen aan de USB-poort kan hij hij
filmen zelfs 1 meter diep onder water. Zo’n
100 minuten en op 16 megapixels… Hij kan
direct praten met Wi-Fi en straks direct video
zetten op You Tube. Hij weegt 65 gram en
kost 229 euro. Vertraagd filmen kan ook nog.

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
HET MONSTERVERBOND CHINA-VS
China wil in 2030 over de top: dus van daar
af gaan verminderen aan CO2-etc. uitstoot.
De VS gaan tot 2025 op -26/28% (tov
2005).. Een sterk signaal dus: historisch
dus maar ook los van andere in de VNconferenties er over… Het recht van de
sterken. Uiteraard is dit OK uitstoten van
rotzooi, wat dan ook, moet minimaal zijn.
En of dat de klimaatverandering en de
aardopwarming gaat veranderen weet
niemand! Dat is een heel andere kwestie!
Andere zeif€den: Rusland wil naar 75%
van het nivo van 1990 in 2020, Brazilië
heeft maatregelen tegen de ontbossing
genomen (CO2 etc. +45% voor de
landbouw (1990-2012) en +64% voor
auto’s 2009-2012. India ging zelfs op 180%
+ van 1990-2010. En +5% in 2013.. Dus
politiek-diplomatiek gezien is dit alles mooi
maar het is ver weg van die VN-doelen.
Greenpeace weet dat het 15 jaar zal duren
voor in China iets zal veranderen en wat

DE DRONE-ACHTIGE SPIN
Stelt u zich voor: we sturen vele drones de
lucht in die elk een portie draad kunnen
spinnen om een skelet en dat van laag tot
heel hoog in de lucht. Als een stel spinnen
dus die zonder arbeiders zo een
wolkenkrabber bouwen… Gestuurd door een
PC met slimme programmering. Dat werd al
gedemonstreerd door ene Augugliario van
het Federale Techno Instituut in Zürich.. En
men zag hoe er rond wat balen driftig werd
gesponnen.. Zou dat echt kunnen morgen?
DE ROBOT FRENCHY
Een ex-Googlelaar Lebeau geheten maakte
Keecker, weer een nieuwe robot-star. Hij kan
360 graden rondom filmen én projecteren…
en kan die beelden overal heen sturen. Dus
alles wat u wil weten over thuis als u er niet
zelf bent en nog veel meer. Frenchy is maar
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Obama deed is het max haalbare nu hij in
Congress zijn meerderheid verloor. De repu’s
in de VS riepen al: dit is niks goed voor de
ww… in de VS!

europese immigranten, gevolgd door UK
en Spanje en daarna komen Italië en
Duitsland. De binnenkomers zijn nu hoger
opgeleid zo’n 63% heeft voortgezet
onderwijs gehad. Slechts 25% is
ongediplomeerd en komen vooral uit Azië
en Oceanië. De hoog-gediplomeerden
komen vooral uit de VS, W-Europa en ook
China..
Zo’n 40% van de gediplomeerde zijn snel
aan de slag: europeanen 55% (vooral de zeuropese buren)
binnen een jaar na
aankomst en afrikanen minder snel, 21%
na een jaar. De crisis veroorzaakte dat
deze cijfers niet verder stijgen nu..
Natuurlijk betreft het hier de officieel
geïmmigreerde en niet de asielzoekers en
de klandestien. Die cijfers zijn de politieke
speelbal vooral van ultra-rechts… Als we
hun gelovigen zijn er dat meer dan de
fransen zelf..

DAT CO2 MOET IN DE BODEM
Die GIEC mensen zouden daar wat meer op
moeten hameren om die CO2 uitstoot te
verminderen. Door dat CO2 bij de bron al op
te vangen wat in vaktermen ook wel CSC
heet. Dat doen ze daar niet zo graag want
daarmee krijg je die steenkool dan niet zo
weg… wat publicitair voor hen zeer belangrijk
werd. Maar ze weten toch ook dat het
aandeel van fossiele energie nog heel lang
stevig blijft? Wat houdt ze daar dan tegen?
Hier zit echt een belangrijk middel om CO2
uitstoot te verminderen door die onder de
grond te stoppen bij de plek van productie bij
voorkeur…
WAAR BLIJFT AL DIE VRUCHTBARE
AARDE?
Elke dag verdwijnt er 2000 hectare aan
vruchtbare grond! Door verzilting…!! Het
bewateren zonder drainage is daarvan de
oorzaak want dat zout plakt dan aan de
wortels van het gewas…, Zoals vooral bij de
Eufraat en de Tigris waar het water nogal
zout van is.. Dat verandert de grond en ook
het landbouwrendement. De VN denkt dat dit
gebeurt bij ca 20% van de aardoppervlakken
dat geïrrigeerd wordt..

LINKS TWIJFELT: AAN MASSA-IMMIGRATIE EN MULTI-CULTI..
Het begon bij David Goodhart in Engeland
met zijn boek: The British Dream, die ook
de baas was van de Thinktank Demos.
Daarin analyseert hij de massa-immigratie
in Engeland na WOII. Zijn invalshoek is dat
“het nu van belang is opnieuw te werken
aan de nationale identiteit omdat dit ons
gerststelt en positiever doet zijn”.
Dat veroorzaakte in zijn linkse kamp en
elders veel ophef. UKIP de ultra-rechtse
partij ging er gelijk mee aan de haal en ook
Cameron heropende het (europese) debat
over die massa-immigratie al. Dat hielp ook
met een meerderheid in het parlement om
meet te doen aan het bombarderen van
IS… En nu doet dit alles ook veel debat
ontstaan in Frankrijk: dus werd Goodhart
geïnterviewd.
Deze zegt dat de massa-immigratie van
direct na WOII geringere effecten leek te
hebben omdat toen “de nationale cohesie”
heel sterk was. Maar de tweede golf van
de 90-er jaren was massaler en had
economisch en psychologisch veel meer
betekenis. Wel 75% van de engelsen
zeggen nu dat het “te veel is geworden”.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
MIGRATIE IN LA FRANCE
De franse overheid telt 5,8 miljoen
immigranten: dat zijn zij die buiten La France
werden geboren dus. Zo kom je op 9% van
de bevolking.. In 2004 waren het er 800.000
minder. Het aantal dat jaarlijks binnenkomt is
ongeveer 200.000 personen en het saldo is
90.000 per jaar (-overlijden en vertrek).
Het aandeel hierin vanuit Europa stijgt en
bereikte de 45%: dat was 40% in 2004. En
het aantal uit Afrika vermindert en werd 30%
(was 35%). De helft van hun komt uit de
Maghreb. Portugal is de topscorer bij de
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Een aantal van ca 250.000 per jaar moet
geen probleem zijn en is zelfs prima maar
niet meer. Vooral de ouderen voelen zich niet
meer thuis in eigen land en vinden dat het
land “te snel verandert”. Ook spreekt men
van “concurrentie bij banen en woningen”…
Die grote golf poolse immigranten (1,5
miljoen begin 90-er jaren !), gaf een
schokeffect.
Mensen werden individualistischer en denken
anders over onderlinge solidariteit. Ook is het
”benadrukken van de groep” sterker
geworden en zo ontstaat twijfel aan dat
“multi-culturalisme”. Vooral na Thatcher
veranderde de jeugd wat het denken aangaat
over die “verzorgingsstaat”. En dat alles
versterkte zich later nog.
Multiculturalisme gaat over de manier waarop
de
relaties
organiseert
tussen
de
minderheden en de bestaande maatschappij.
We zagen die “franse idee van de assimilatie”
naast de idee van “het multi-culti” elders. In
Frankrijk waren zij die in het eigen “rijk”
geboren waren “Frans” maar elders was er
een verschil. De britten zagen dat hun
immigranten “hun cultuur en levenswijze
wilden behouden” en accepteerden dat maar.
Eerst waren er ook niet zo vele en niemand
werd ongerust. Die idee “gelijkheid van
culturen” was er zeker bij links ook, vanwege
dat “schuldgevoel”.
De idee dat “het multi-culturele verrijkte” was
er lang maar nu ziet men dat deze ook leidt
tot “scheiding der groepen”. Hoor ook prof.
Eric Kaufmann uit Londen die opmerkte dat
“bijna de helft van de etnische minderheden
daar woont waar de “blanken sterk in de
minderheid zijn”. En dat is de laatste jaren
nog sterker geworden. Zie ook die “witte en
zwarte scholen”. Minder contacten tussen
autochtone en allochtone vergroot de
“scheiding tussen de groepen” en werkt ook
in op een minder groot gevoel van
“solidariteit” en minder “saamhorigheidsgevoel”. Die scheiding veroorzaakt ook een
lagere sociale en beroepsmatige mobiliteit bij
de “apart wonende minderheid”. En als die
“minderheidsgroepen groter worden” kunnen
ze ook beter zonder contacten met “de
andere-autochtone- leven”. In Canada is dat
sterk ondervonden in Toronto en Vancouver

waar de integratie moeilijker blijkt dan die
in de kleinere steden. En nu blijkt ook
duidelijk dat de integratie en de
ongelijkheid in Londen veel sterker is dan
elders… te er was.
Ene Paul Yonnet schreef in Frankrijk in
1993 al over “het verdwijnen van die
nationale roman” toen hij studeerde op die
ultra-rechtse bewegingen in opkomst.
Vanaf de 70-er jaren zagen we immigratie
en racisme gelijk opgaan… Maar dat
verliep minder sterk dan bij dat NoordIerland probleem., het wegvallen van het
“Empire” en de opzet van de EU. De elite
ontwikkelde wel een steeds sterkere
scepsis over de “natie-staat”. Nu zie je
liberalen en linksen elkaar meer vinden bij
minder open grenzen, ook voor personen.
Links dat ooit zo voor gelijkheid was op
economisch gebied werd dat veel minder
op het gebied van immigratie en multiculti.
Het erkennen van de individualiteit blijft
maar men erkent nu sterker ook het belang
van “behoren tot een sociale of etnische
groep”. Het “progressieve dilemma” was
geboren en werd niet opgelost. En werd
versterkt door de crisis met zijn schulden
en tekorten..
Steeds meer landen van de EU
ondervonden dat fenomeen van die
“parallelle manier van leven van groepen”..
Toen in N-Engeland die opstandjes
uitbraken in 2001 en later ook die
aanslagen in 2007 in Londen er kwamen,
werd het onbehagen groter. Er was hier en
daar de opmerking te horen van “het paard
van Troje” dat refereerde aan die ontstane
radicale islamitische scholen in Engeland.
Waar men waarden leek te brengen die
zelfs anti-westers waren. Dat werd eerst
maar als een feit geaccepteerd maar nu
niet meer. Men moet nu “meedoen of
verdwijnen”.
Zij die denken dat de staat “achter ons ligt”
zien de andere werkelijkheid van nú niet.
Want die staat is ook de drager van onze
identiteit, taal, ervaringen en geschiedenis.
Ook die idee van herverdeling van rijkdom,
sociale contracten, democratische verantwoordelijkheden. Met “waarden moet je
hier oppassen”: immers iedereen wil voor
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alles dat burgers kunnen samenleven met
“vele verschillende waarden”. En dan zijn er
nog die sterke instituties van de staat:
gezondheidszorg,
omroepen,
publieke
diensten, onze belastingen en sociale
steun… De verzorgingsstaat wordt overeind
gehouden door de staat en de staat houdt de
verzorgingsstaat intact…
(naar: Le Point, nov. 2014)

vroegen er 25.000 in Italië asiel aan: ca
1/3. Uit berekeningen blijkt dat zowel het
inwonerscriterium als dat van het BBP de
huidige toestand totaal op de kop zou
zetten. Duitsland overigens nauwelijks,
daar “klopt het nu al ongeveer”. Maar voor
Zweden zakte het dan naar 20% of zo van
het huidige; voor Malta tot ca 1/3 en voor
Cyprus tot de helft. Omdat door de vele
oorlogen en geweld tegen mensen nu het
aantal asielzoekers gestaag stijgen blijft zal
de EU zich over een sleutel voor verdeling
moeten uitspreken..

WIE HEEFT HOEVEEL IMMIGRANTEN?
Luxemburg heeft liefst 39% immigranten
voornamelijk portugezen. Zwitserland komt
op twee met 24% en Australië en nieuwZeeland beide met 32,6%.
De VS en
Duitsland zitten met hun 13% net boven het
OECD-gemiddelde van 12,6%... Frankrijk
komt niet verder dan 9% en Japon is niet
meer dan 1,7%. Z-Korea doet 1,1% en
Mexico… 0,9%... Nederland met iets van
11% steekt hier niet zo gek bij af… Die Geert
zit ons te klieren toch?

WAAR BLIJVEN DE FRANSE RETRAITÉES?
Er zijn er nu al 13 miljoen: ca 15% van de
bevolking dus. In de Limousin, PoitouCharantes en de Auvergne is nu meer dan
25% al retraitée vanwege het vertrek van
vele jongere.. Zo’n 50% van hen heeft
minder dan 20.000 euro aan inkomen…
Dat is ca 7% minder dan bij de werkende.
Uit het buitenland kwamen er 378.000 naar
Ile de France, 276.000 naar de Paca,
175.000 naar Rhones-Alpes, 130.000 naar
de Languedoc, 98.000 naar de MidiPyrenées en 90.000 naar Aquitaine. Ook
komen er nog 52.000 naar Nord Pas de
Calais en 57.000 naar de Lorraine.. Kortom
de grote club gaat zuidwaarts: ruim
800.000 in totaal en maar 100.000 gaan
noordelijk….
Van de franse zien we 89.000 vertrekken
uit Ile de France naar de Paca… En 80.000
van daar gaan naar het Centre en 51.000
naar Aquitaine. Ook komen er ca 51.000
uit Rhone-Alpes naar de Paca. En nog
52.000 gaan van Ile de France naar
Bretagne.
Zo’n 6 van de 10 retraitées in de Paca
komen van elders.. en dat betekent dat er
twee keer zoveel leven die van elders
komen dan die er zijn geboren. Dat is ook
zo in Ile de France.
Deze cijfers bevestigen in grote lijnen het
beeld dat er algemeen bestaat van het
gesjouw..

HET TOEBEDELEN VAN DE ASIELZOEKERS IN DE EU
Het eerste halfjaar 2014 al 230.000 asie
lzoekers, dus nu op naar iets van een half
miljoen per jaar. Die nu vrij willekeurig
verdeeld zijn over de 28 landen: Zweden,
Malta, Cyprus en Duitsland zijn nu de
toppers.. Wat zou een fair criterium voor
verdeling zijn? Het inwoneraantal? De
economische rijkdom? In Duitsland intern is
er nu een sleutel die op beide berust voor de
verdeling over de Länder.
In de EU geldt dat asiel enkel wordt gegeven
aan hen die worden vervolgd voor ras,
geloof , nationaliteit of geaardheid (van de
vluch-telingsconferentie
van
Geneve).
Economische criteria gelden dus niet en ook
niet een burgeroorlog etc. an sich!
Voor de verdeling over de EU-landen geldt de
zg Dublin-regel: het land waar de vluchteling
de EU binnenkwam is het land dat hem moet
opnemen.. Dus dat is in het nadeel van de
landen rond de Middellandse Zee… Al wordt
Italië er van beschuldigd te rommelen: het
laat hen die daar binnenkomen meteen
doorreizen naar elders.. Er kwamen er in
2014 in zes maanden 68.000 aan en daarvan

-DEMOGRAFIE
EINDELIJK ERKENNING?
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Demografie is nu ook voor de massa een
cruciale factor voor een moderne economie
van een gezond type. Een dynamische jeugd,
goed opgeleid en energiek blijkt importanter
dan ooit. Vraag het aan Duitsland dat
miljoenen jongeren importeert, kijk naar
Japan dat nog slechts stuntend overeind blijft
en zie ook dat vermoeide zuchten in
Nederland. Terwijl Zuid-Europa leegloopt en
echt vergrijst… Economische groei zit dus
ook tussen de oren en vereist een juiste
mentaliteit. Maar die is niet stimuleerbaar als
het een land té goed gaat en morgen té ver
weg is.. Dan moet de wal het schip keren!

ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog ee
n “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat
staat, op voorraad. Laat even weten dat u die
wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt
lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel
en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links
… en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets
niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt
nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen
lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat
nu niet meer kunnen… “Elk voordeel heb ook zijn
nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125% of
150%, is het kolommen “leesprobleem” eigen-lijk
ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel
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