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AMUSE GUEULE
50% van de franse stemmers op rechts zijn gepensioneerden.
Het franse MKB zou van 90% van de belastingvermindering voor research –uitgaven kunnen
profiteren maar doet dat maar voor 20%
Fransen drinken per kop nog 42 liter wijn per jaar. Dat was in 1975 104 liter!
89% van de fransen is tevreden over zijn woning en onder eigenaren is dat 97%!
Frankrijk: 22 miljard van het handels overschot zit in de luchtvaart-industrie; 9 miljard in wijn en
sterke drank en 11 miljard in parfums en cosmetica.
Franse bedrijven hebben 37.000 filialen in het buitenland: waar ze 54% van hun omzet maken
en 5,4 miljoen mensen laten werken. In de VS staan de meeste met 590.000 personen, in
Brazilie 500.000, China 430.00, In de EU: UK met 370.000, Duitsland met 350.000 en Spanje
met 300.000.
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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”
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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
Duurzame stroom is er al voor 22% van de wereldproductie. Natuurlijk gas doet hier 21%,
Kernenergie 11% en kolen nog 41%!
Parijs—Punta Cana (Dom. Republiek) kan straks voor 150 euro retour. French Blue gaat
het doen: u krijgt de lunch niet gratis.
Een echte D-Day Shermantank die nog OK is kunt u kopen In het Katz Museum in
Normandië. Die kost u 200.000 andere oorlogsstukken zijn goedkoper..
In 2015 maakte China 21 miljoen auto’s en dat was in 2012 15 miljoen.
40% van de fransen zijn atheïsten, 27% van de duitsers, 6% van de italianen en 0% van
de roemenen..
In de VS zijn de uitgaven voor drank en tabak 8,7% van de totale uitgaven en dat is de
helft van die in de EU (16,4%). Maar dan de ziektekosten in de VS die zijn liefst 21% en in
de EU 4%.
De ontwikkelde landen samen zagen hun deel in de wereldgroei zakken van 60% in 1985
naar 20% in 2015! En de opkomende sprongen van 22 naar nu 55%. Dat bepaalt
grotendeels ook de richting van de investeringen zelfs bij rente bijna nul..
De publieke uitgaven in de EU blijven zorgelijk en redressering lukt nauwelijks. Het UK
doet het niet slecht samen met Duitsland: ca 45% van hun BBP. Italie zit op het
eurozonegemiddelde van ca 50%. En Frankrijk blijft de kampioen met 57%. En is ook de
enige die nog steeg.. zoals ook de belastingen dus deden. Het gat is ca 6,5% en dat is
voor 30% de pensioenen veel hoger dan elders. Ze zijn hoog, men gaat hier met 59 jaar
en zijn alle van het omslagtype. In de OECD gaat men gem. met 63 jaar.. Frankrijk stopt
ook 2% meer in arbeidsmarkt en wonen. Er is te weinig woonruimte en te veel normen en
lage woningproductie. Ook de bestuurlijke uitgaven zijn extreem waardoor lokale uitgaven
exploderen. En men werkt er te weinig. Kortom: werk aan de winkel in La France.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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REDACTIONEEL.
*VOORAF
De wereld heeft
nog
meer
schizofreens
gekregen
en
verward
ons
steeds
meer.
Maar het zijn alle
mensen die het
veroorzaken
maar
die
nu
minder
naar
elkaar luisteren?
Of
komt
het
omdat de ene
grote
politieagent het opgaf
en
dus
nu
iedereen
los
raakt? Is
dit
alles het gevolg
van
het
verdwijnen van
de
uni-polaire
wereld? Of komt
het gewoon door
de
mondialisering,
een meer open
wereld en die
massa’s
migranten? De
tijd
zal
het
moeten leren en
intussen zullen
wij moeten leren
leven met een
chaotische
wereld.
Vol
verrassingen en
gevaren.
Vloeibaarder en
vluchtiger
dan
ooit.
Geen

wonder als al
onze
kaders,
normen
en
morele houvast
lijkt versleten.
Het opbouwen
van de nieuwe
wereld is een
kwestie
van
veel strijd, wat
normaal
is.
Maar het bange
schuilt in de
manier waarop
die zal worden
gevoerd.
Zo
waarlijk helpe
mij god, zeiden
vroeger
de
koningen, maar
is die er nog
wel?
LEON

Leon
Theo

VOOR
GLOBETROTTE
RS EN FILOSO
FEN

GESCHIEDE
NIS
VAN
MORGEN?
ALGEMEEN
CRISIS.
HET
ZEETRANSPORT
ZAKT IN
Maersk stapte uit
het olietransport
en ging enkel op
handelsgoederen
terug. En begon
met zich in twee
te
splitsen.
Maersk doet 15%
van de containers
op de wereld.. De
Z-Koreaan Hanjin
ging failliet en zijn
schepen kwamen
stil
te
liggen
overal…
Na de uitvinding
van de container
in
1957
door
Malcolm MacLean
werd containers
tellen
de
graadmeter. Wel
80% van alles wat
wordt
getransporteerd
gaat
nu
in
containers.
Nu
zeggen de grote
transporteurs ook
CMA-CMG
Marseille dat het
slecht gaat: zeer
slecht..
De
zwakke vraag uit
de
ontwikkelde
landen is HET
probleem en de
overcapaciteit van
het zeetransport.
Zeker
nu
die
boten
langer

werden dan 400
meter zullen er
duizenden boten
naar de slopers
moeten..
DE
“POSTTRUTH”
WINT
VAN
DE
WAARHEID?
Trump lijkt dat te
tonen
en
nu
Clinton loog over
haar
zwakte
werd het nog
erger.
Trump
komt weg met
leugens
als:
Obama
schiep
IS, Ted Cruz was
bevriend met Lee
Harvey Oswald
de moordenaar
van
Kennedy..
De waarheid lijkt
hier
secundair:
de
emoties
winnen en de
feiten zijn : nuts”.
Dat
gebeurde
ook bij de Brexit
die het UK nu
wekelijks
400
miljoen kost.. Dit
ontstond door de
volkswoede over
politieke leugens:
denk
aan
Saddam met zijn
niet-bestaande
“arms of massdestruction”. De
media doen flink
mee
en
de
geruchten gieren
rond. De leugens
verpesten
het
politieke systeem
en kraken de
instituties. En het
internet is de

pressurecooker
geworden. Het zou
meer
als
een
instrument van de
waarheidsvinding
moeten
werken..
Als Trump in nov.
verliest is dat een
punt tègen, maar
we zagen hoe link
het populisme kan
zijn…
DEMOCRATUUR
CONTRA
DEMOCRATIE
Na de val van de
muur achtten vele
dat de democratie
had gewonnen men
had de lessen van
de
20e
eeuw
weggekrast. Niets
werd einde 20e
eeuw gedaan om
de
nieuwe
wereldorde zonder
de
sovjets
te
consolideren. (/11
maakte een einde
aan de schijnbare
rust. De VS stortten
zich
in
dwaze
oorlogen en we
kregen de zeepbeleconomie die in
2008 tot een plof
leidde. Het aloude
duo
nationalisme
en
religieus
fanatisme
van
Tocqueville bleken
springlevend.
En
we zagen nieuwe
regimes
verschijnen
met
democratuur
(uitvinding
van
Pierre Hassner) als
systeem opkomen.
Het blijken voral ex-

communistische
landen te zijn, ook
China en ook
Turkije. Ze zijn
niet op weg naar
democratie
ze
willen zo blijven
omdat het meer
stabiliteit biedt. Ze
lijken
nu
de
wereldtoppers te
hebben
bereikt:
een
voorbeeldsysteem
dus?
Het
zijn
cultsystemen:
de
sterke
man,
populisme zonder
grenzen,
met
nationalisme
en
religieus
fanatisme
als
sauzen. Ze doen
aan verkiezingen
maar manipuleren
die ook met veel
propaganda
en
greep op de pers.
Zoals
de
totalitairen in de
20e eeuw dat ook
deden.
Ze
pressen
de
persoonlijke
vriojheid en de
rechtsstaat
en
bweren dat te
mogen doen in het
volksbelang.
Ze
dromen van kracht
en schrikken niet
van
burgeroorlogen en
ook
externe
oorlogen. Het is
de brandstof van
hun
politieke
systeem. Ze zijn
niet
geisoleerd:
China, Rusland,

Turkije,
Egypte,
de
Philippijnen,
Venezuela en ook
Hongarije.
Zelfs
Polen doet mee.
We zien ze op alle
continenten zelfs
in de EU. Zij
geven
de
voorbeelden zoals
China met zijn
aspiraties in de ZChinese Zee, de
Krim-annexatie
door Rusland en
ook Erdogan wil
een groter rijk.
Zie
ook
de
culturele contrarevolutie
zoals
lopend
in
Hongarije
en
Polen die de lijn
met
de
EU
kraken. Ze staan
openlijk tegenover
de democratie die
best kan winnen,
maar zeker is dat
allerminst.
Die
laatste onderschat
zoals gewoonlijk
de dreiging en ook
hun vermogen om
opportuun samen
op te treden. Dat
zien we nu al:
Erdogen weer OK
met Poetin en
Linping idem met
Poetin ze vormen
assen als vroeger.
De democratieën
moeten zich snel
herbewapenen
want
de
democraturen
komen op. De
democratieën
moeten
hun
waarden
weer

oppoetsen
en
onderling
samenwerken.
En hun interne
crisissen
oplossen,
hun
vrijheden
herbeleven en de
angsten bij de
volken
verminderen. Dat
laatste is de
grootste vijand.
Lees ook Tere
Noire
van
Timothy Snyder
de amerikaanse
historicus
die
schrijft over een
retour van… de
Holocaust.
Na
zijn Terres de
Sang
over
europa
van
1932-1945
dat
ook
over
de
sshoah ging nu
dit
boek.
Hij
kraakte diverse
tabous: zoals dat
van het heilzame
communisme
met
zijn
miljoenen doden
en
ook
die
onmogelijke
samenwerkingen
zoals die tussen
Berlijn
en
Moskou over het
inpikken van de
baltische landen,
Polen, Oekraine
en
Witrusland.
Snyder maakte
een vergelijking
tussen nazisme
en communisme.
Eric Nolte had al
laten zien hoe

het antisemitisme
een
logische
tegenwicht
werd
voor
dat
communisme. Maar
Snyder werkt meer
geografisch
en
geopolitiek.
Hij
werkt
ook
statistisch:
hoe
meer landen er
door
nazi`s
en
communisten
waren
“vernield”
(Kroatie, Slowakije,
Baltische landen,
Polen, Nederland,
Belgie
en
Hongarije)
hoe
meer
joden
er
stierven.
In
de
samenwerkende
landen: Frankrijk,
Bulgarije,
Roemenie
en
Duitsland liep het
langzamer.
Hitler
zag de staat enkel
als instrument om
zijn
ras
te
behouden.
Een
soort van “foute
ecologie”
omdat
Hitler ook sprak
van een “tegennatuurlijk
wezen”
en zelfs geen echt
ras! Lebensraum,
rassenhaat,
volgden na WOI
en voor Hitler werd
de
jood
DE
schuldige. Die had
ook
de
staat
uitgevonden en dus
ook
die
moest
dood… Is dat nu
weer het geval nu
we opnieuw die
ondergang van de
staat beleven?

Snyder borduurt
verder op het
hitleriaanse
:
raciaal overleven
en destructie van
de staat, die nu
weer spelen. Zie
de oorlogen en
hongersnoden in
Afrika,
de
vernietigingen in
het MO, die het
islamisme
versterkten. Zie de
gerichtheid
van
china,, India en
van de arabieren
op Afrika en de
russische
strategie
tegen
Europa. Hij zegt:
“Wij delen Hitlers
nog
steeds
planeet en ook
zijn vooroordelen
dus
we
veranderden veel
minder dan we
dachten”. En hij
tracht te voorzien
of ook een nieuwe
holocaust
aankomt.
Slaat
Snyder op hol ziet
hij spoken? Is het
crazy een parallel
te zien tussen
Mein Kampf en de
COP21voorspellingen?
Want vergeet niet:
Hitler was een
echte
rampendenker die
een
ideologie
bedacht die het
paniekgevoel
verklaarde en het
zelfs
oploste.
Waarom zou nu
niet weer “een

soort
Hitler”
dezelfde
weg
kunnen
kiezen?
Het lukte H. in 10
jaar die weg te
bewandelen.. Tot
de Endlösung. En
dan denkt hij even
ook aan China.
Dat
de
mondialisatie
nodig heeft om te
kunnen overleven
met export en dat
ook “lebensraum”
nodig heeft om
zich
met
voldoende
voedsel
te
voorzien.
En
daarvoor hebben
zij Afrika in het
vizier.
Hun
“Lebensraum”…
Let ook: het FN
bewondert Poetin
en Rusland. Haar
opkomst (met die
van zusterpartijen
elders) betekenen
het einde van de
EU mogelijk. De
EU is ook een
“contraire van het
Hitlermodel”.
Deze EU is dus
een belemmering
voor die diverse
reactionairen en
imperialisten.
Daarom moet ze
ook ten onder..
EINDE VAN HET
FRANSE
SOCIALE MODEL
Publieke uitgaven
telt men in Parijs
op tot 57% van
het
BBP
en
daarvan
35%

sociale uitgaven.
Uniek
in
de
wereld.
Vrucht
van
een
ongeremde
royale
franse
sociale
politiek
die ook leidde tot
320
miljard
schulden en de
rentelast liep op
tot 100 miljard.
Cades moet daar
iets aan doen nu.
Uitgaven kappen
(Ondam),
belastingen dat
blijkt nu een raar
en
destructief
pakket.
Dit alles komt nu
ook
in
de
maalstroom van
grote
veranderingen
want de groei
blijft zwak en de
productiviteit is
niet
meer
stijgende. Daar
overheen komt
nog
de
numerieke
revolutie die kan
helpen maar niet
genoeg.
Er
komen
andere
tijden.
De
jongeren
zijn
kleine
baantjesjagers
en de generaties
komen in conflict.
En
de
ondernemingen
verliezen
hun
concurrentiekrac
ht. Hun lasten
zijn veel te hoog.
Cice
is
niet
voldoende.
En

de franse economie
gedraagt zich wat
anders dan de
politici willen.
Niet alles is zwart,
er
wordt
gereageerd. Maar
het is te weinig en
gaat
niet
snel
genoeg. Het moet
fundamenteel
anders
worden
aangepakt en te
grote wrijvingen en
echecs
moeten
worden vermeden.
De basis van de
franse
verzorgingsstaat
komt aan de orde
nu
zie
het
gekrakeel rond de
Wet Kohmri.
Frankrijk heeft veel
talent
en
zijn
research
heeft
wereldfaam. Maar
op vele terreinen
ontstaan er nu
obstakels. Talenten
vertrekken en de
moed zakt vele in
de schoenen. Er is
te weinig innovatie
omvorming,
ook
omdat de “elite”
niet
voldoende
reageert. Klanten,
burgers, patienten,
nemen zelf het heft
in handen. Via het
internet
ontstaat
steeds meer verzet
en tegen-actie. Het
gezegde
van
Voltaire (1764) kan
nu moed geven: De
fransen zijn vaak te
laat,
maar
ze
komen er toch wel”.
En in 1790 kwam

de
franse
revolutie..
Dit
schreef
Pascal
Beau in L`Express
van sept. 2016 en
had het ook over
de “derde weg”.
Want het dilemma
toont zich duidelijk
omdat
de
afnemende groei
en de op peil
blijvende
bevolking het niet
redden om de
sociale kassen te
vullen. Wat zelfs
zal leiden tot “een
meer bescheiden
(lager)
verzorgingsnivo”.
De rijken betalen
al
voor
hun
aanvullende
verzekering
zij
kunnen dat. Dus
zal
het
achterliggende
solidariteitsmodel
moeten
worden
gewijzigd. Dat is
een key-point voor
der verkiezingen
van 2017. De
kwestie van de
differentiatie van
sociale steun en
rechten komt nu
pijnlijk scherp op
tafel.
DE ECONOMIE
IS EEN (sociale)
WETEN-SCHAP
Twee
franse
hooggeleerden,
Andre Zylberg (exCRNS) en Pierre
Cahuc
(Polytechnique)
publiceerden vaak

ook samen. Nu
weer en ze binden
de strijd aan met
hen
die
hun
opinies
of
hobbies, verslijten
voor economische
waarheden. Lees
dus Les ennemis
de l`emploi en Les
reformes ratès du
president
Sarkozy.
Immigratie, meer
of
minder
staatsuitgaven,
kosten
of
belastingen, alles
kan
worden
bepaald vanuit de
economie
als
wetenschap. En
zij wijzen op het
experimentele dat
in de economie
een even grote rol
speelt als in de
medische
wetenschap. Ze
wijzen op het
bestaan van het
“negationisme
economique”
zoals dat bestaat
in
de
geschiedenis. Zie
de shoah en de
armeense
genocide.
In de economie
bestaan
naast
elkaar nu ook “de
collegiale kritiek”,
-dus
het
publiceren
van
artikelen
in
wetenschappelijke
tijdschriften-, en
het
“op
grote
schaal
experimenteren”.

Dank zij big data
is dat nu nog
veel
beter
mogelijk. En kan
men
ook
de
methode
:
testgroep naast
controlegroep
inzetten. Zoals in
de
medische
wetenschap met
placebo`s wordt
gedaan.
Economie
is
geen
exacte
wetenschap als
wiskunde
die
geheel abstract
is. Economie is
als
de
natuurkunde en
de biologie en
heeft
behoefte
aan
experimenten om
het zekerder te
weten.
Deze
wetenschappen
hebben alle ook
hun
eigen
modellen
en
protocollen.
Dus
Onfray,
Bourdieu
en
Meda ontkennen
vaak
de
resultaten van de
economische
wetenschap.
Bijvoorbeeld dat
als je in een land
het
minimumsalaris
omhoog doet ,
het
verlichten
van
de
werkgeverslaste
n meer effect
heeft
op
het
concurrentieverm
ogen
en

werkeloosheid als
je ze richt op de
lagere
salarisgroepen dan
op de midden- cq
hogere salarissen.
Dat
komt
sommigen
slecht
uit in hun sector
dus daar ontkent
men dat liever..
Hun voorbeeld: in
de VS vergeleek
men twe staten. Bij
de een ging het
minmumsalaris
omhoog
bij
de
andere niet. Bij de
eerste steeg de
werkgelegenheid.
Maar in Frankrijk
zagen
we
het
omgekeerde… Dat
komt omdat het
minimumsalaris in
de VS zeer veel
lager is dan in
Frankrijk! In de VS
kon je het verhogen
en meer mensen
aan
het
werk
krijgen in Frankrijk
daalde die omdat
het product te duur
werd.
Een
ander
voorbeeld is het
financieel
helpen
van
armere
gezinnen om in
betere buurten te
kunnen
gaan
wonen. Om het
effect
op
de
scholenmix
te
bestuderen.
Zou
dat ook goed zijn in
Frankrijk? Dat is
maar de vraag net
als bij de eis van
minimale

hoeveelheden
sociale
woningbouw
bij
franse
gemeenten.
Niemand bewees
ooit dat dat hielp..
Vele studies (van
Cuba tot Kosovo)
toonden aan dat
immigranten niet
het
werk
van
autochtonen
inpikken als de
arbeidsmarkt
voldoende
elastisch is. In een
land waarin het
minimumsalris
hoog is en de
kosten
van
ontslag hoog zijn
schept immigratie
meer
werkeloosheid. Al
bleef die meestal
beperkt.. Er zijn
veel
onzinredeneringen
bij
immigratiediscussies.
Dat
tonen
nu
een
vijftal studies aan.
Idem met die Wet
van Aubry: de
RTT en lagere
lasten
samen.
Daar werd nooit
duidelijk
wat
kwam door het
een en wat door
het ander. Later
bewezen
cijfers
dat RTT alleen
veel
werkgelegenheid
scheppen
kon..
Idem
ooit
in
Nederland
waar
de Vut invoering
bijna geen een

arbeidsplaats
opleverde omdat
er
op
veel
plaatsen gewoon
teveel mensen bij
de
overheid
werkten.
Daar
gebruikte men de
VUT
dus
als
correctie op de
overcapaciteit. De
Vut
kostte
lastenverhoging
maar
leverde
geen banen op..
Wat de 35 uur
betreft is er ook
geen enkel bewijs
van
positieve
werking ondanks
dat Piketty dat ook
beweert. Dat is
een pure linkse
hobby
die
nu
Hamon,
Meda,
Larrouturoe en de
CGT en de PCF
weer nastreven.
Idem het effect
van
hogere
belastingen op de
werkgelegenheid.
In IJsland leverde
de overgang naar
directe
belastingheffing
aan de bron een
jaar
nul
belastingen
op.
Dat leverde 6%
meer
gewerkte
uren op. Dat zou
ook in Frankrijk
mogelijk kunnen.
Dus dat moet
Sarkozy nu niet
meteen
weer
willen
veranderen..
Idem met meer
staatsuitgaven om

de economie op
te peppen a la
Keyns c.s. . Dat
helpt vaak als er
ook
voldoende
kredietmogelijkh
eden
voor
bedrijven zijn en
voldoende
gekwalificeerde
arbeid is. Dat
klopte in de VS
dus het werd een
Obama-succes.
Alles bewijst dat
ook
hier
het
meer is dan een
kwestie
van
volkse wijsheid.
Het
moet
wetenschappelijk
worden bekeken.
Esoms zijn er te
weinig inzichten
en gegevens om
het
te
onderzoeken.
Dat
quantive
easing door de
centrale banken
(geld lenen tegen
rente
nul)
is
wetenschappelijk
nog
een
onvoldoende
begrepen terrein.
En
opgepast
voor
fout
corporatisme.
Onder economen
zal
dat
meevallen men
checkt
elkaars
beweringen
volop. Maar pas
op met vreemde
hoog geleerden
in een vakgebied
al kunnen zij
natuurlijk wel iets
zeggen
over

onwetenschappelijk
e methoden van
onderzoek.
De economie is
geen volkse sport
helaas en ook geen
politieke
truccendoos. Maar
wordt te vaak een
snoepjesblik voor
populisten. Zie het
economische
programma van Le
Pen of Wilders..
(mede
naar
L`EXPRESS
aug
2016).
DE
NIEUWE
KLASSE:
HET
PRECARIAAT
Op
de
Bilderbergconferent
ies sprak Schmidt
(van Google) en die
noemde
Guy
Standing
van
Bureau
International
du
Travail in Geneve
en hij schreef twee
boeken over dit
nieuwe
verschijnsel:
The
Precariat: The new
dangerous
Class
en
A precariat
Charter:
From
denizens
to
Citizens.
Ze zijn in vele talen
verschenen maar
niet in het frans!
Terwijl ook daar de
Uberchauffeurs
wonen,
de
gestresste
werknemers
van
France Telecom en
vele
die
CV`s
sturen om werk te

vinden. Het zou
kunnen gaan om
liefst 40% van de
werknemers
kunnen gaan die
die zich intussen
“gefragmenteerd
en
aankomend”
kunnen noemen.
Als
die
samenspannen
zijn de westerse
landen
er
geweest..
Zie
Frankrijk nu: 4,14
miljoen
ontvangers
van
een van de 9
sociale uitkeringen
(RSA tot Minimum
vieillesse),
van
10,2%
werkelozen, waar
men liefst 626,7
miljard
sociale
uitkeringen betaalt
(29,3% BBP) en
waar
nu
76%
meer CDD kreeg
tussen 2000 en
2012. Guy gelooft
ook niets van dat
fraaie
sociale
franse model en
ziet teveel armen
in franse steden.
Hij zegt vooral dat
onze manier van
denken
over
werken
en
inkomen niet meer
past. Het officiële
armoedecijfer in
Frankrijk is 14%
…
Hij reist de
wereld rond en
praat met alle
niveaux. Hij zegt
dat de ontwikkelde
landen “teveel flex
en
diversiteit

hebben gestopt in
de
sociale
dempers en de
arbeidscontracten
”
en
de
maatschappij
gefragmenteerd.
Het vangnet zit vol
gaten en er zijn
teveel subsidies
en uitkeringen die
geheel
niet
werken.
Dat
verdeelt
de
mensen
in
“fragielen/kwetsba
re en anderen” .
Zie
de
toelatingseisen tot
ww-uitkeringen in
Frankrijk.
De
gewone
ww-ers
kunnen
jaloers
zijn op die van
intermittents en de
-50-jarigen zijn dat
op
de
mooie
positie van de
+50-jarigen. En de
+50 jarigen op de
junioren die vele
voordelen zien bij
de werkgevers die
hun
aanstellen.
Ouderen mogen
niet
alle
bijscholingen
volgen,
immigranten
mogen
niet
solliciteren
op
dezelfde
banen
als fransen. En
enkel hen die
meer vragen dan
2,5
keer
minimumloon
mogen in dienst
omdat de Cice
enkel werkt voor
deze categorie te

werk gestelden.
En
de
werkenden zijn
jaloers op de
vele
financiële
compensaties
voor de nietwerkende
.
Charité mag niet
de basis worden
van
de
maatschappij en
verandert vele in
slachtoffers
en
querulanten en
bedelaars voor
geld
van
de
staat.
Maar Guy volgt
niet de oordelen
van Piketty en
Lordon.
Die
praten enkel over
slachtoffers
terwijl het moet
gaan
over
perspectief- en
identiteitsverlies.
Men zoekt geen
aalmoezen maar
oplossingen om
beter beschermd
te zijn tegen een
onzekere
economie. Onze
landen hebben
een
economie
van de 21e eeuw
en
een
vakbondswezen
van de 19e. En
daar kunnen we
echt iets aan
doen: Guy blijft
optimist
dus.
Sinds
de
hervormingen
van de 80-er en
90-er jaren zijn
ook de crisis van
2008
en
de

digitalisering
gekomen.
De
manier
van
herverdeling moet
anders: de echte
renteniers zijn de
elites
en
de
gesalarieerde en er
is dus geen echte
solidariteit.
Daarmee zijn enkel
Le Pen en Trump
geholpen..
Guy debatterde ook
in
Spanje
met
Podemos in 2014.
Ook met Corbijn en
Sanders en noemt
ze geen nieuwe
leiders. Ze hebben
enkel de bestaande
linkse
partijen
gekliefd.. De CGT
is de ergste die
roept enkel: We
veranderen niets..
Piketty?
Een
ouderwetse
sociaal-democraat
van
de
oude
stempel. Hij bracht
zeer
wetenschappelijk
de ongelijkheid op
tafel gebaseerd op
zeer oud materiaal.
Maar weet niets te
zeggen over een
betere beveiliging
van mensen tegen
economische
uitwassen.
Ook
nogal hypocriet om
te blijven praten
over arbeiders en
bourgois!
Guy Standing is
voor het algemene
basisinkomen
en
voor iedereen van
rijk tot arm en van

net geboren tot
grijsaard. Hij volgt
daarin
Milton
Friedman
en
Michel Rocard. De
laatste
was
aanwezig bij een
bijeenkomst van
BIEN
(
Basic
Income
Earth
Network)
een
promotienetwerk
van
1986
opgericht
door
Standing
en
Philippe
van
Parijs.
Intussen zijn in
Frankrijk ook vele
LP-leden er voor
zij
het
met
modaliteiten.
Sarkozy
staat
achter
Lionel
Steru die deze
idee
promootte
onder
Giscard
D’Estaing.
Frederic
LevFebrve
wil
een deel van zijn
parlementaire
reserve besteden
aan
een
experiment
in
India dat Standing
begeleidt.
Standing
hoopt
dat
Xavier
Bertrand de idee
wil testen in Hauts
de France. Henri
de Castries van
AXA en lid van
Bilderberg
2016
zegt: Een leider
moet weten in
welke richting een
gemeenschap
zich ontwikkelt en
Standing
maakt

een prima analyse
met dynamiek er
in. Ik ben wat
gereserveerd
maar ook
zeer
geïnteresseerd.
Hij
beval
de
boeken
van
Standing aan aan
Gallois, lid van de
Politieke
Raad
voor
de
strijd
tegen armoede en
uitsluiting.
Die
boeken
moeten
dus snel in het
frans
worden
vertaald..
Al in 1797 was er
de
amerikaan
Thomas Paine die
een
minimum
inkomen
voorstelde
in
“Justice agraire”.
Elke
grondeigenaar
moet
aan
de
gemeenschap een
agrarische rente
betalen
want
grondbezit schept
ongelijkheden. Ik
eis een recht en
geen aalmoes, zei
hij. Nixon stelde
het de Senaat
voor die weigerde.
Canadese,
Indische
en
Namibische
steden
voerden
experimenten uit.
In
Zwitserland
werd het recent bij
referendum
verworpen..
In
Nederland
en
Finland gaat er in
2017 een test
lopen. En zelfs

Singularity
University is voor
een experiment.
Challenges sept
2016
Le negationisme
economique
(Philippe Cahuc
et
Andre
Zylberberg)
vernielt heel wat
heilige
huisjes.
Negationisme is
“ontkenning van
de realiteit of de
wetenschappelijk
e inzichten”. De
auteurs en ook
Jean
Tirole
(Nobelprijs
Economie)
achten
de
economie nu een
volwaardige
wetenschap als
de fysica en de
medische.
Er
publiceren
45.000
economen
in
vakbladen voor
discussie
met
collega`s. Maar
ook hier is er
sprake
van
financiering die
beoogt
invloed
uit te oefenen.
Ze pleiten ook
voor voldoende
ruimte voor een
on-orthodoxe
benadering vaak
op basis van
experimenten
vaak van microeconomisc type.
En benadrukken
het belang van
de
begrotings-

economie.
Want
door 2008 en de
daarop
volgende
crises bleek dat
een
superinteressant
onderwerp.
Ideologie en eigenbelangen
doen
politici, werkgevers,
vakbonden
en
soms
ook
wetenschappers
echt
inzicht
ontkennen. Dat kan
leiden tot enorme
massa`s
werkelozen
en
grote
geldverspillingen.
Er zijn dozijnen
voorbeelden
intussen. Een van
de
meest
beroemde
en
beruchte is “de
verkorting van de
werktijd”. Die zijn in
Duitsland, Canada
en
Frankrijk
bestudeerd.. Zoals
de
wetten
van
Aubry
in
2004
waarbij het ging om
35-urige werkweek
en verlaging van
sociale lasten. Die
leverden -350.000
banen op maar..
vooral
door
lastenverlaging! Dit
linkse
paradepaardje
is
dus
“uiterst
fragwürdig”.
De
beruchte CiCe van
Hollande, zo bleek
uit
een
niet
gepubliceerde
studie,
schept
enkel werk bij de

lagere salarissen
waarvan je de
minste
in
de
industrie vindt en
de meeste in de
services.
De
economen
die
veel
in
de
publiciteit
zijn
moeten
meer
gecheckt worden
op hun publicaties
en de kritieken
daarop..
Economie is geen
profeet net zoals
ook
medische
wetenschap geen
epidemie
kan
voorspellen.
Daarom
werd
2008 ook niet
voorzien
door
vele..
En de
beroemde
Recovery Act van
Obama in 2009
deed veel goeds.
Maar de wetten uit
de Senaat voor
hulp aan de lokale
economie deden
het omgekeerde.
Een ander mooi
voorbeeld is de
opinie van Marine
Le
Pen:
De
immigratie drukt
de
salarissen
omlaag.. Het staat
in
haar
programma en dat
van de franse PC.
Studies
van
immigratiegolven
in Florida (1980
125.000 immigr.
uit
Cuba)en
100.000 bosniers
naar
Oostenrijk
(1993) bewezen

het tegendeel. Er
kwam toen geen
hogere
werkeloosheid en
ook
geen
salarisverlaging
ook al was er wel
substitutie in de
lagere jobs. Idem
het PS-idee dat:
De
pre-retraite
(VUT) meer werk
voor
jongeren
betekent (1992).
Niets van waar:
de
vut
werd
gebruikt
om
oudere te lozen
en zo naar minder
arbeiders
te
komen, want men
had er teveel door
voortschrijdende
automatisering!
Gebeurde ook in
Nederland in de
80-er jaren vooral
ook
bij
de
overheid.
In
Chicago in 2010
bleek zelfs dat het
leidde tot minder
werk
voor
jongeren .. Alles
hielp niets tot op
vandaag:
zie
Hollande met zijn
plan van “een
oudere met een
jongere in de leer”
dat
jammerlijk
mislukte.
Toch rapporteerde
ene
Barbara
Romagnan nog in
2014 dat naar
voorbeeld van de
35 uur van 1998
er vele banen bij
kwamen en dit
een
goed

instrument was.
En beter dan de
verlaging
van
sociale lasten..
De
economen
lieten in een
dozijn
studies
zien dat het niets
opleverde: niet in
canada, niet in
Duitsland en niet
in
Frankrijk.
Publicatie
in
2009
in
het
Journal of Labor
Economics: het
effect
van
arbeidstijdverkort
ing
op
werkgelegenheid
is
verwaarloosbaar.
.
Dus die
rapportage van
Barbara
Romagnan
in
december 2014
in Frankrijk is
een
perfect
voorbeeld
van
“ontkenning/nega
tionisme”.
Nog
een voorbeeld:
“De
vierde
industriele
revolutie
vernietigt
werkgelegenheid
”.
Zei
Klaus
Schwab op het
World Economic
Forum. Hij zei
dat op basis van
een
enqueteuitkomst
onder
personeelsdirect
euren
van
bedrijven. Musk
is,
over
de
breedte gezien,
optimist
en

Hawking is echt
pessimist..
Maar
France
Strategie
vond dat maar 15%
van de huidige jobs
“gemakkelijk
automatiseerbaar”
zijn.
De OECD
spreekt over 9%
(2016),
Cabinet
Roland Berger over
42% (2014) Enrico
Moretti
(Berkeley
VS) heeft het over
“een multiplicatief
effect
van
de
nieuwe banen” . En
ook een enquete
op Linkedin melde
dat er nu al vele
nieuwe
banen
kwamen en echt
niet alleen voor
“geeks”. De data
sciences scheppen
ook
in
de
bestaande
nietnumerieke sectoren
van
zumba
tot
strandcoaches tor
meer
serieuze
sectoren. In de VS
melden
studies
zelfs “x 2,5”. Omdat
daar
de
arbeisdmarkt uiterst
flexibel is
zeker
geografisch gezien.
Conclusie hier, ook
van Zylberg en
Cahuc:
hoe
mobieler/flexibeler
de arbeidsmarkt is
hoe
minder
werkeloosheid bij
grote
veranderingen.
Zeker bij die van
technologische
aard.

En nog een: “Het
minimumloon
moet
omhoog”
zoals
Martinez
van CGT ons
zegt. Volgens vele
economen (John
Abowd,
Francis
Kramarz, Thomas
Lemieux,
David
Margolis) die vele
studies
deden
zeggen:
1%
omhoog heeft een
effect van -1% op
de
werkgelegenheid
van vrouwen en
-1,3 % op die van
mannen.
Terwijl
dat in de VS ooit
omgekeerd was!
In New Yersey in
1992 een PLUS
was
en
in
Pennsylvania
omgekeerd.
Waarom? Wel dat
kwam door het
verschil in het al
bestaande
nivo
van dat minimum.
Is dat zeer laag
dan is het positief
is het zeer hoog
dan
is
het
omgekeerd.
In
Frankrijk zou het
dus een ramp
voor
de
werkgelegenheid
gaan betekenen.
Challenges
gaf
nog
vele
voorbeelden
in
zijn nummer van
september 2016.
Ook Le Point deed
mee en citeerde
veel uit het boek
van
Francois

Lenglet en ene
Louis Chauvel.
Eerst
enkele
cijfers: Verhoging
van salariskosten
1999-2013:
Du
+34 en Frankrijk
+53%. Scheppen
private
banen
2000-2016:
Frankrik 0%, Du
+7% en VS +10%.
De
groei
in
Frankrijk
20072013:
8%
%
totaal, 14% in Ile
de France en 0%
in de Limousin. En
het BBP per kop
was in Ile de
France
+63%
boven het franse
gemiddelde.
Limousin zat 25%
onder
dat
gemiddelde.
Armoede: bij de
18-24 jarigen 20%
wat 3x meer is
dan bij de 65-69
jarigen:
arme
jongeren
en
rijkere
ouderen.
De
“aides
sociales” als deel
van het totale
inkomen van 2007
tot 2014 : 30,6%
tot
34,9%.
Jaarlijks
aantal
gewerkte uren per
inwoner: Frankrijk
600,
Duitsland
700 (+15%( en
UK 800 (+30%).
Het boek van
Lenglet heet: Tant
pis! Nos enfants
paieront. Hij zegt
o.m.: Sinds de 80er jaren toen de

babyboomers
overnamen is het
model op zijn
kop gegaan. Het
erste model was
gebaseerd
op
groei
en
investeren met
als
econom.
Instrumenten de
inflatie en de
devaulatie.
Daarin
was
staatsschuld
geen
groot
probleem.
Morgen
was
belangrijker dan
gisteren tijdens
Les
Trentes
Glorieuses” met
zijn privileges en
zijn slachtoffers
als altijd.
Het
huidige
model
straft
de
eigenaren en de
investeerders.
De
werkers,
vooral
de
jongere, dragen
nu de lasten met
name via de ww.
Hen vraagt men
nu de flexibiliteit
terwijl de rentiers
op hun kosten
leven
.
Het
verleden weegt
nu zwaar op het
heden en nam
ook de leiding in
de economie.
De groei ging
van zuid naar
noord.
Heliofuge..
ZEuropa
onderaan:
Spanje, Portugal
en Griekenland

en de nieuwkomers
in de EU zijn de
champions. Zoals
Polen. En Duitsland
en zijn industriele
buren (waaronder
Nederland) liggen
op kop: boven de
lijn
Lille-Sofia
(Bulgarije) zit het
ok. Daaronder ligt
de industrie op zijn
achterste
met
minnen van 10 tot
30%
in
de
industriele
produktie.
Den
Drang nach dem
Osten is er vlop en
de franse grote
bedrijven
volgen
die ook nu. Het
zuiden
incl.
Frankrijk
zakt
richting
laag
gekwalifeerder
industrieel
werk.
Het zit beklemd
tussen industrieel
Germania en de
landen
“a
bas
couts”
in
zijn
zuiden.
Lenglet
zegt:
Frankrijk
wordt het Lozère
van Europa…
De angst voor de
sterke neemt toe bij
de zwakkere en
men
vreest
te
worden
alleen
gelaten. Dat maakt
alle
andere
veranderingen
zoals
die
immigratie
nog
bedreigender. En
het volk ziet een
onmachtige staat
die hun niet meer
kan helpen..

Frankrijk
subsidieerde
laaggekwalificeerd
werk en belastte
steeds hoger het
inkomen
van
hooggekwalificeer
d werk. Dus kwam
er een export van
talent en rijken..
Een greep uit het
werk van Lenglet,
geen fraaie schets
van wat is en nog
komt..
DE
TOPSALARISSE
N IN DE WERELD
DE VS (gem. 17,7
miljoen topsalaris)
staat aan kop,
Japan is uiterst
bescheiden (maar
ook ondoorzichtig)
en Europa zit er
tussen in. Zie UK
met 7 miljoen,
Duitsland met 6,5.
Zwitserland met 5.
En Canada met
5,1 miljoen. Hier
speelt vooral het
grote
culturele
verschil een rol.
Wat zeer goed is
te zien als je die
gemiddelden
analyseert: in de
VS
is
82%
variabel
en
prestatieafhankelijk en in
Europa is dat
65%. Dus zijn ze
nogal
onvergelijkbaar in
enkel geld.
Maar
overal
grepen overheden
in met matregelen.

Zoals in het UK
met “say on pay”
waarmee
werd
bepaald dat de
aandeelhouders
iets te zeggen
kregen over de
topsalarissen.
Ook
Frankrijk,
Duitsland
en
Spanje
sloten
daarbij aan maar
die
aandeelhouders
adviseren enkel..
De EU deed dat
ook met en soort
van
hybridesysteem.
De
zwitsers zijn de
duidelijkste:
Gouden
parachutes
en
aankomstpremies
zijn verboden. En
de
aandeelhouders
beslissen
uiteindelijk
over
de topsalarissen.
In de VS kwam de
wet Dodd-Frank in
2010 die bedrijven
verplicht in hun
jaarstukken
om
het
verschil
tussen
het
hoogste en het
mediane
salaris
te tonen.
De
beursregulator
SEC ging verder
in 2015 met “Pay
for performance”
daar moet het
topsalaris
naast
het
rendement
voor
de
aandeelhouders
worden gezet.

Kortom
de
salariswereld is
een
ware
afspiegeling van
de volksaard =
cultuur ondanks
de
mondialisering.
LEVENSDUUR
VAN
BESCHAVINGE
N
Beschavingen
verdwenen vaak
door terrorisme,
deculturatie,
milieuverwoestin
g, economische
en morele crisis
of
sociale
depressies.. Nu
lijkt
ook
de
westerse
beschaving
in
een crisis te
geraken
door
oorzaken
van
binnenuit en van
buitenaf.
Verdwenen
beschavingen
lieten
vaak
resten achter en
de vraag hoe het
kon
gebeuren.
Pas in de 19e
eeuw
ontdekte
men
de
sumerische
beschaving
(huidige Irak) die
er was 4000 voor
JC. Die van de
Olmeques in ZAmerika
ging
vooraf aan die
van Inca`s en
Azteken. Egypte
werd bewonderd
door Plato en

Heracles en Minos
op Creta, Mycene
was er en de kelten
en de vikingen. De
Khmers in Azie
lietren
Ankor
achter. Paaseiland
en
Perta
(Nabateers) en de
Anaszazis in het
zuiden van de VS
van
voor
de
europeanen
kwamen. In totaal
weten we van vele
verdwenen
beschavingen:
8
stuks in Amerika, 3
in Afrika, 3 in Azie,
3 in Europa en 8 in
het MO… meer dan
25 kennen we er
nu.
Het
begrip
beschaving
is
breed: een gebied,
een gemeenschap
met
machtsstructuur,
hierarchie
en
zeden,
een
economie en een
gemeenschappelijk
e
mentaliteit.
Verdwijnen ze door
oorzaken
van
binnen
of
van
buiten of beide?
Zoals het romeinse
rijk.
Arnold
Toynbee (1950) zei
ze sterven alle door
zelfmoord en Rene
Grousset
(1946(
dacht
hetzelfde. Gebrek
aan visie, moed,
doorzettingsvermog
en…
Jared
Diamond
(2005)
ziet 5 factoren:

milieuschade
aangebracht door
henzelf of van
buitenaf komend;
vijandige
buren.
Te
grote
afhankelijkheid
van andere of
door
verkeerde
reacties
op
dreigingen
veroorzaakt door
de eerste vier
genoemden. Hun
onjuiste besluiten
deden
het
uiteindelijk denkt
hij.
Nietzsche
zei:
“Het doel van een
beschaving is het
temmen van de
mens, het roofdier
moet geremd en
geciviliseerd
worden”. Sigmund
Freud zei: “De
eerste mens die
een belediging uit
in plaats van een
steen te gooien is
de
grondlegger
van
een
beschaving”.
Elke beschaving
denkt lang eeuwig
te zijn, Ondanks
dat er eeuwenlang
degradaties zijn.
Paul Valery (20e
eeuw) had het
over: “We weten
nu
dat
beschavingen
kunnen sterven”.
Humboldt
(geograaf), Cuvier
(paleontoloog) en
(naturalist)
Darwin
trachten
alle dit immense

gebied
te
verkennen.
De
laatste
grote
oorlogen
in
Europa en de
Shoa
en
Hiroshima deden
ons beseffen dat
we
onszelf
konden
vernietigen. Ook
de
filosofen
speelden
een
grote rol en vaak
leken
de
beschavingen op
russische poppen.
“Een beschaving
kan sterven, de
beschaving niet”,
zei Lucien Febvre.
“Beschavingen
sterven
als
mensen,
maar
niet op dezelfde
manier. Want de
decompositie gaat
bij beschavingen
vooraf aan hun
dood”,
zei
Georges
Bernanos. Hegel
zei dat ze onstaan
rond ideeen maar
dat die slechte
een tijd duren. Het
blijven
stappen
van de mensheid.
Als
een
beschaving
verdwijnt
blijft
vaak het volk
achter zonder veel
betekenis.
Zie
Egypte,
Griekenland,
India.. Ze sterven
dus geestelijk niet
fysiek. Hegel ziet
een logica en acht
dit rationeel, we

gaan naar een
eindpunt. Marx
denkt gelijk net
als
andere
socialistische
utopisten.
Dus
voor hun wacht
aan het einde
een
paradijs..
De nieuwe mens
komt dus. Deze
idee lijkt ons te
hebben verlaten
nu.
Maar deze idee
dat alles tijdelijk
is
heeft
nu
wereldwijde
betekenis
gekregen:
de
hele
mensheid
weet van alle
anderen op de
wereld.
Dus
gaan we er nu
alle aan?
Dat leidt tot grote
verwarring… en
die
moet
bestreden
worden.
Onze
wereld
moet
veranderen is zo
niet
houdbaar
maar
onze
opvolgers leven
anders
maar
gaan verder. Dat
kunnen vele zich
moeilijk
voorstellen. Dus
resten er drie
mogelijkheden.
De eerste is: we
zijn zo bezig met
onze ondergang
dat
ons
overleven zeer
waarschijnlijk is.
De tweede is: we
zien het goed we

gaan er alle aan..
De aarde gaat op
de ijzige Maan
lijken. Dus is de
derde ook niet gek:
onze manier val
leven
gaat
om
maar al het andere
blijft.. Dat is onze
geschiedenis
al
sinds
mensenheugenis..
Er komt dus ook
geen Atlantis, voor
Plato
een
gedegenereerde
plek. Voor andere
ook de nazi`s was
het een modelland
met een superieur
volk, de ariers. Olof
Rubeck (1700) wist
zeker dat Zweden
uit
Atlantis
voortkwam.
Alle
nationalisten
hebben iets met
Atlantis en Alfred
Rosenberg maakte
zelfs van Jezus een
atlantiër die door
de
joden
werd
gevangen
gehouden.. Atlantis
is de onsterfelijke
beschaving
voor
vele, het symbool
van de hoop op
“een
beter
morgen”.
DIEPE DUIK IN DE
OCEANEN
Jamstec in Japan
maakte
een
duikmachine
die
naar -12.000 meter
kan en die zou dus
de Diepte van de
Marianen (NW in
de stille Oceaan)

met zijn 11.000
meter
diepte
kunnen bereiken.
De
duikboot
Shinkai
12000
geheten kan met
zes
mensen
duiken en kan
twee
dagen
beneden blijven…
hij is oersterk niet
uit titaan gemaakt
maar uit glas…
iets speciaals van
5 a`10 cm dikte.
Dus iedereen kan
vrij rondkijken…
Het wonder is nu
in aanbouw en
gaat
ons
alle
geheimen
laten
zien op de diepst
oceaanplekken ter
wereld…
Waar
men geen “andere
mensen” verwacht
te vinden.
INTERNET/MEDI
A
LINKE
“VERBONDEN
APPARATEN”
ALS ZOMBIES
Op
de
site:
Insecam.org kan
iedereen
via
diverse camera’s
kijken in winkels,
wasserijen,
makelaarsbureaux
. Niemand weet
wie achter deze
site zit.. Die ook
vele
camera’s
pirateerde
in
Rusland, de VS
en Japan. Het VSbedrijf Dyn (een
soort
van
internetgids) kreeg

te voelen hoe link
dat al is toen een
piraat hun site
platlegde
door
100.000 camera’s
en
andere
apparaten zich te
laten
verbinden
met hun site. Men
was urenlang plat
en
ook
vele
nieuwsbedrijven
als CNN, Netflix,
Twitter en The
Guardian..
Het
franse OVH dat
40 sites host in
Lille van franse
bedrijven en ook
het Elysee (!)
werd
ook
aangevallen
via
“de
verbonden
apparaten”.
Iemand
die
onbekend
bleef
gat zijn “soldaten”
het sein tot de
aanval = numeriek
platbombarderen
van OVH. Zoals
de film uit 1985 al
liet zien: Le jour
des morts-vivants,
heet die. Daarin
gaan
al
die
“verbonden
apparaten” samen
aan het muiten.
En
dat
alles
neemt toe. Want
deze
apparaten
zijn
nauwelijks
beveiligd als PC’s
en hun aantal
stijgt enorm. De
koelkasten,
babyfoons,
thermostaten etc.
“verbonden
aan
het
internet”,

worden dagelijks
massaal
verkocht. Het zijn
er nu 6,4 miljard
en daar komen
elke dag 5,5
miljoen bij. In
2020 zijn het er
20 miljard of
zelfs 50 miljard.
Hoe gaat het in
zijn werk? De
piraten scannen
die apparaten via
het internet en
stoppen er dan
“malware”
in.
Via
de
zoekmotor
Shodan
kan
iedereen
alle
apparaten op de
wereld scannen
en
hun
plek
bepalen.
In
Frankrijk
al
14.000 stuks in
de grote steden
met
hun
providers
(Orange
etc.).
Want
de
passwords
zijn
futiel en snel te
vinden… 1234,
root,
of
password!
Die
apparaten
samen zijn erg
krachtig
en
kunnen
grote
schade
aanrichten.
Kaspersky Lab
France berekent
die op 100.000 a
1,5 miljoen en
daar moet de
imagoschade
worden bijgeteld.
De mediaservers

en
die
van
videospelen zijn de
meest
gewilde
servers. Maar er
kunnen
echte
ernstige zaken mee
gedaan
worden:
geld jatten, politiek
activisme, etc. zijn
nu al gevonden.
Brussel
gaat
binnenkort
een
“veiligheidslabel”
voor die apparaten
eisen omdat de
malware Mirai veel
schade
aanricht.
Die maakt het zelfs
mogelijk “apparaten
via hen te huren”!
Voor 50 euro heeft
u al wat bij hun..
wordt
je
zo
aangevallen
dan
moet
je
snel
terugslaan en een
“wal
opbouwen”.
Dat
kan
duur
worden tot zelfs
200.000 dollar dat
Akamai
daarvoor
vraagt! Wat vele
niet
kunnen
betalen..
Europa
heeft
wereldwijd
het
meeste
camera’s , meer
dan China en de
VS.
Fabrikanten
van
internetapparatuur
kunnen
enorme
imagoschade
oplopen als ze er
niet
iets
tegen
inbouwen:
denk
aan die zelfrijdende
auto’s,
wasmachines,
tandenborstels en
insulinepompen.

Big Brother blijkt
nu een leger van
small brothers te
zijn..
DIVERSEN
BETER
BENUTTEN VAN
DE
HERSENS
KAN..
Dat houdt Idriss
Aberkane
ons
voor in zijn boek.
Ons
gezondheidskapit
aal
verbeterden
we al met meer
hygiene en ons
ons
mentale
kapitaal
vermeerderen kan
nu
ook.
Door
hinderlijke
blokkades
en
automatismen
weg te nemen en
dat
staat
in:
“Liberez
votre
cerveau”.
Deze
prof-onderzoeker
aan
de
Polytechnique
wijst
op
onze
neuronen en het
spel om ze beter
de
doen
functioneren. Hij
is specialist ook
via Stanford en
Cambridge in de
neuro-ergonomie.
En hij ziet een
“Renaissance 2.0”
komen. En ziet
neuru-economie
als nieuw vak
komen en ook
neuro-educatie en
neuropsychologie, deze

startup schepper
en spelontwerper
van
:
”pedagogische
spelletjes”. Vele
geestverwanten
zijn al overtuigd
en Frans de Waal
de
primaten
expert doet ook
mee.
Als
de
politici
onze
samenleving niet
beter
kunnen
maken moeten we
dat zelf doen met
onze
hersens
verder
te
ontwikkelen en zo
de wereld beter te
maken. Bevrijding
door de neuronen
en daarbij past
Goethe`s:
“Behandel
uw
hersens zoals het
moet en zorg zo
dat die zo goed
worden als maar
kan”. ..
Want we bleven
zitten
met
onvermogen dat
ons
werd
aangeleerd. We
kunnen veel meer
ook met onze
hersens en dat zei
William
James
(VS) ook eerder
al.
De
neurowetenschap
levert ons ne de
bewijzen dat dat
stemmetje
“dat
kan je niet” kan
worden
overwonnen. De
mens is superieur
aan alles wat hij
schiep en moet

zich
nooit
aanpassen aan
wat er al is: er
kan altijd meer.
Zie de grote stad
die een beetje op
een
“hersenachtig
bouwsel”
lijkt.
Met
zijn
gestapelde
hersenlagen
(mensen
in
gebouwen)
verbonden met
internet.
De
functies van ons
mentale bestaan
zijn enigszins als
een smartphone
en samengesteld
via:
elementen
als een land,
octrooien,
ontwerpen
die
zijn
geassembleerd.
Zie
hoe
ons
lezen
functioneert als
een soort van
logistieke keten..
In 2016 kwam de
“geografie
van
de hersens” een
stuk verder. Zie
de
computer
ontworpen door
Mathew Glaser
met zijn 180
zones die je kunt
zien
als
de
wereldlanden.
Stel u voor hoe
deze kaart er uit
zou zien in 1500
en
1950.
In
termen
van
resolutie
en
beeldkwaliteit
sprongen
we

zeker van 1500
naar 1950..
Als u uw hersens
beter zou kennen
zou u ook uw
gedrag,
dat
u
specifiek acht voor
uw identiteit en vrije
wil, beter begrijpen.
Als
“|
animale
begrenzingen die
de evolutie liet. Zie
in dat u bent
begrensd door uw
hersenfunctie
en
uw vooroordelen,
en dat conditioneert
u. Of u leert ze
kennen
en
overwinnen
of
andere
bedienen
zich er van om u
aan de lijn te
houden.
Onze
hersens zijn er niet
om ons “in te
houden” maar om
tegen te spreken
en te vergeten, dus
het
tegenovergestelde
wat u op school
werd geleerd. De
school is de kanker
van
de
neuroergonomie omdat
die is bedacht in
een tijd dat men
niets van onze
hersens snapte. Ze
veranderde weinig
terwijl de wereld
enorm veranderde.
De
video-spelen
zijn gelukkig veel
beter dan de school
en we moeten gaan
leren wat ze voor
ons kunnen doen
ook
bij
de
opvoeding.
Onze

school is uit de
industriele
revolutie en leert
ons
zwakke
hersens houden
die goed zijn in te
zetten
in
de
industrie.
De
meesters van de
Renaissance
zouden ons nu
zien
en
zich
schamen. Dat het
bouwen van de
pyramides of een
raket afvuren een
collectief vereist is
onzinnig. In het
echte leven is
autoriteit
tegen
spreken verboden
en dus zien we de
echte
goede
leerklingen
gedijen buiten de
scholen.
Arthur
Rimiandrisola die
op 11 jaar zijn bac
haalde was nooit
op school. Grace
Bush die twee
licenties had met
16 jaar leerde zich
alles
zelf
en
Taylor
Wilson
deed
een
kernfusie in de
garage thuis met
16 jaar. En hij
mocht met Obama
discussieren over
de energie van
morgen..
Spelen
is
de
natuurlijke manier
om te leren. Alle
dieren worden zo
volwassen
en
dieren die meer
spelen zijn ook
slimmer. Zie de

raaf
en
de
papagaai en de
mensaap. In de
natuur
is
niet
genoeg of niet
snel genoeg leren
dodelijk.
De
evolutie
werkte
ook zo…
Idriss
leerde
wiskunde met een
videospel en hij
beweert dat twee
zaken essentieel
zijn. De natuur en
het
videogame.
Omdat de natuur
dat is waarmee
onze
hersens
interacteren en ze
is multi-sensorieel
wat onze hersens
heel
sterk
aantrekt. Daarom
leer je ook piloten
met een videospel
beter vliegen en
nu ook al bij
chirurgen
beter
opereren.
Aristoteles
doceerde buiten
en leerde zijn
discipelen dus ook
alle zintuigen in te
zetten.
De ouders van
Idriss
waren
onderwijzers/
opvoeders en hij
heeft
drie
diploma`s.
Hij
zegt dat hij enorm
veel tegenwerking
voelde en via drie
doctoraten enkel
kon komen tot de
neuro-ergonomie.
Ook
de
Polytechnique
moest hij later

overtuigen.
Steve Jobbs zei:
“In Silicon Valley
brengt men veel
tijd door met
mislukkingen
meemaken”.
Idriss richtte drie
start-ups op en
maakte
veel
fouten maar ze
zijn
er
nog:
niemand
kon
hem dat leren.
Hij
haat
het
typisch
franse
van : “Tu reste a
ta place”. Hij zegt
dat
niet
de
school
maar
enkele excellente
meesters
hem
vormden.
Mentoren die per
toeval op zijn
weg kwamen en
dat is erg. We
hebben
vooral
behoefte
aan
goede en onorthodoxe
mentoren en op
school zijn er die
enkel per toeval.
Zijn helden zijn:
de
christelijke
neurobioloog
Francesco Javier
Varela,
de
onderzoeker
Richard Francis
Burton en de
hippie
Steve
Jobs.
Anticonformisten en
alleen dat doet je
waarheden
vinden.
Steve
Jobs zei: “Think
different”..
en
verwacht
van

enkel
jezelf
applaus. En wat nu
in de wetenschap
met
comité
na
comité gebeurt is
nutteloos. Het is
het
baden
in
conformiteit..
Heeft dat ook van
doen
met
“de
infobesitas”van nu?
Ook de school kiept
ons vol en laat ons
geen ruimte tot
ontwikkeling.
Op
school wordt bonze
kennis
verviervoudigd
maar dat is iets
heel anders dan
“wijsheid”.
We
worden dus niet
meer
echt
“onderwezen”. Op
het Lyceum kiept
men ons vol met
concepten zonder
enige praktijk.
De hersens zijn als
spieren maar de
hersengym
is
anders.
Dat
is
vooral steeds meer
varieren
in
associaties.En zo
kunnen we veel
verder komen.
Voeding speelt ook
een rol omdat bij
hersenontwikkeling
omega-3
van
belang bleek te
zijn. Dus vetzuren
zijn goed: Round
ass, smart baby
zeggen geleerden
in Oxford.
We worden meer
en meer intolerant
en hoe zit dat met
onze
hersens?

Amerikaanse
indianen zeiden:
“”O grote geest,
sta me niet toe te
oordelen voor ik
20 maten heb
afgelegd op mijn
mocassins”. Doe
zoals
John
Howard die in de
huid
van
een
zwarte kroop wat
je nu kunt doen
met die virtual
reality. In Oxford
zeggen wijzen dat
racisme
een
verkeerde
associatie
is
tussen
diverse
signalen en de
angst. En niets is
eenvoudiger dan
angst aan een ras
te knopen..
Zijn
er
ook
centrale
punten
voor
deradicalisering?
Radicaliseren
moet je vooral
voorkomen als het
is gebeurd is het
moeilijk
te
veranderen.
En
onze diplomaten
schijnen dat nog
niet te weten.
Is de AI iets
typisch
voor
mensen? Toen bij
de eerste film in
Le Ciotat er op het
doek een trein
binnenreed in het
station van het
dorp rende alle de
zaal uit. De AI zal
dus ook nieuwe
emoties oproepen,
ook
nieuwe

waandenkbeelden
omdat we nog
steeds een zeer
smal
inzicht
hebben in onszelf
nu.
US
Air
Force
werkt veel met
videobeelden.
Een
van
hun
helmen
kost
400.000 dollar en
daarmee kun je
piloten
veel
effectiever maken.
De
grootste
geesten werden
eerst
verkeerd
geleid: Einstein,
Tesla,
Nobel,
Archimedes,
Leonard. Frankrijk
is ook begonnen
in
Paris
VIII,
iLumens op Paris
Descartes, Hybrid
in Rennes, en
Supaero.
Maar
hun
vindingen
zullen gauw naar
het
buitenland
verdwijnen met de
mensen.
In het programma
“Les
extraordinaires”
van
Endemol
waarnaar
5
miljoen
mensen
keken
kwamen
zaken
op
die
Idriss veel kritiek
opleverde. Maar
de
wetenschap
gaat steeds meer
open en zal het
winnen..
We
moeten nog even
doorvechten. Het
verwijt
van
vulgarisering legt

hij naast zich
neer. Want de
Voyager is ver
weg
uit
ons
zonnestelsel…
En met popular
science is niks
mis.
Idriss was in het
leger waarom?
Omdat
hij
geboeid is door
geopolitiek
en
daarom
promoveerde hij
ook daarop in het
leger.
En ze
waren
geïnteresseerd.
Als hij niet dit
gebied was gaan
doen zou hij
diplomaat
of
sociaal
ondernemer
of
econoom kunnen
zijn
geworden.
Maar
ik
wil
steeds
kunnen
veranderen
en
denk dan aan JS
Elliot: “De tijd
achter ons en die
komt wijzen op
iets wat komt dat
er altijd was”.
Kunnen
ook
oude
mensen
hun
hersens
bevrijden?
Soefis
zeggen
dat
je
alle
“psycatrices”
kunt helen tot de
laatste dag van
een mens. Op
vandaag
kan
iemand zonder
armen en benen
surfen
en
zwemmen
en

een ander topper
zijn in schrijven
(Zie: Nick Vujicic en
Jessica Cox en
Anaya Ellick). De
mens kan oneindig
veel
met
zijn
hersens die nooit
verouderen..
DE DRIE GROTEN
IN
MILITAIRE
JAGERS
Amerikanen,
russen
en
de
fransen met hun
Rafales zijn de
wereldtoppers.
Naast de kleine
britten, de zweden
en de duitsers. En
nu
begint
het
hoogseizoen voor
de fransen: 24 in
Egypte,
24
in
Qatar, 36 India en
onderhandeld
wordt
nog
in
Maleisië over 18 en
de
Arabische
Emiraten over 60
stuks.. De missers
in
Marokko
en
Brazilie
uit
de
Sarkozytijd
zijn
bijna vergeten. En
de eigen franse
behoefte van 180
rafales is er ook
nog..
Dassault
maakt de Rafale
100% in Frankrijk
en
heeft
vele
fabrieken
en
toeleveranciers. Als
Thales, Safran, etc.
er
zijn
7000
mensen
bij
de
Rafale betrokken.
Er zijn wel 500
PME `s betrokken.

Dassault: nu 4
miljard
omzet
(60% civil en 40%
militair) 0,5 miljard
resultaat en idem
voor R+D. Mind
you: de idee is
van 1988 en in
1991 vloog het
prototype.
De
Rafale
is
DE
generalist zeggen
experts:
als
verkenner,
als
vechter,
landaanvallen,
zee-aanvallen en
als vlieger voor
vliegdekschepen.
Hij
kan
meer
apparaten
en
bommen
laden
dan zijn eigen
gewicht… Er werd
al mee gevochten
in: Libie, Mali, Irak
en
Syrie
en
Afghanistan.. De
Rafale kan mee
tot zeker 2040..
Nu zijn de drones
de
nieuwste
uitdaging en de
vraag
is
of
Frankrijk
weer
alleen
zijn
volgende
generatie
kan
ontwikkelen
en
betalen..

Migs en Jaguars
wilde vervangen.
En moest kiezen
uit MIG-35, F-18,
F-16,
Typhon
(Europa)
en
Gripen
uit
Zweden. In 2010
vallen F16 en
Gripen af en ook
Mig-35. F-18 zijn
te zwak op grote
hoogten en dus
bleven Typhoon
en Rafale over. Er
ontstond een ware
guerilla vooral van
China met zijn
Sukhoi.
Maar
India
wil
vele
Rafales
zelf
monteren (HAL)
wat
Dassault
weigert. Dan zakt
India van 126
naar 36 stuks “om
te
beginnen”.
Maar pas als de
prijs van 9 naar 8
miljard zakt lukt
het echt. De rest
komt er aan want
India wil in totaal
90 jagers. En
daarvan kan een
deel wel in India
worden
geassembleerd
zegt
Dassault.
Wordt vervolgd?

India is al sinds
1953 een trouwe
franse
klant:
Ourougan,
Mystere, Jaguar,
Mirage, en nu
Rafale. Met India
was de weg zeer
l;ang het begon al
in 2000 dat zijn

WIE WORDT DE
AUTOKONING?
Google,
Apple
interesseren zich
zeer voor de auto
van
morgen
volgeladen
met
software. Tesla en
Uber nog veel
meer sterker nog

die doen er al
aan. Ook al was
er
weer
een
incident met een
Tesla
die
automatisch reed
de
angst
beklijfde
niet
echt.
Iedereen
weet
en
accepteert nu al:
de
auto
van
morgen
is
electrisch en rijdt
“automatisch”.
BMW zet in op
2020 net als
Ford die dan ook
bosjes
taxi`s
zonder chauffeur
ziet.
Mercedes
en
Toyato
hebben
een
budget hiervoor
van 1 resp. een
half miljard. Ze
waren alle zeer
geschrokken van
die Tesla zonder
chauffeur..
Bij
Renault pas echt
na in een tesla te
hebben
gereden..
Alle
hebben nu een
intern projekt dat
“Tesla
Fighter”
heet.
De
eeuwenoude
automakers nu
dus tegen de
nieuwlichters van
het internet en
de high-tech. Dit
zal de markt op
de kop zetten..
en
er
zullen
doden vallen bij
de
derde
autorevolutie. De
auto kwam, werd

na
WOII
een
massa-artikel en nu
dit.. En het gaat
veel sneller dan
gedacht intussen.
De toekomst is
onweerlegbaar: de
E-auto
(ook
vanwege
het
milieu),
en
de
veilige zelf-rijdende
auto (ook tbv de
vergrijzing en de
veiligheid).
Op
vandaag staat een
auto 96% van zijn
tijd stil en rijdt 4%...
Veruit de meeste
uren staat ie stil en
wordt
minder
waard.. Een groot
economisch verlies
dat met algoritmes
kan
worden
verholpen, zeggen
ze bij Blablacar die
het
autoverhuur
onder pariculieren
stimuleert..
De
auto-eigendom zal
niet
blijven
voortbestaan zoals
nu: er komt een
derde weg. Tussen
eigen
auto
en
openbaar vervoer
zit “geen eigen auto
maar
wel
autorijden”.
En
straks
met
het
internet zijn alle
autos
ook
nog
zonder chauffeur..
Valeo en collega`s
die componenten
maken weten het
ook: Silicon Valley
gaat
ook
hun
aanpakken.
Google,
Apple,
Baidu en Amazon

(dat van bezorgrobots
droomt).
Uber is op weg
nar
zijn
auto
zonder chauffeur
dus dat is wat
anders
dan
VTC`s! Presée en
Lyft
zijn
nieukomers
en
Ford schiep met
Volvo een “Self
driving
coalition
for safer streets”.
En wat doen ze bij
dat
geheime
Titan-project
bij
Apple? En wat bij
Google die met
zijn Googlecar de
auto-automaat al
miljoenen
kilometers reed?
Gaan ze toch
vooral verder met
Google-maps en
Waze en niet echt
in auto`s maken?
En Renault denkt
over
een
“autonome Zoë”.
Het lijkt ook op
een “shock of
culturs”
en
iedereen
zoekt
onder druk zijn
partners in alle
gebieden. Toyota
met
Uber,
Volkswagen
en
Gett, GM en Lyft,
PSA en Koolicat…
Juli jongstleden:
4,2
miljoen
mensen kwamen
er no bij bij Uber
en Didi… Wie kan
de klant behouden
of
winnen?
Porsche weigert
nog steeds Andoid

te gebruiken van
Google, want het
wil niet dat Google
meekijkt in zijn
nieuwe
auto`s!
BMW, Audi en
Daimler kochten
samen Here een
specialist
in
cartografie
om
van Google af te
komen? Want de
cartografie
is
essentieel bij de
nieuwe
veilige
auto
voor
de
veiligheid
ook.
Morgen profiteren
ook
de
verzekeraars van
de
autodata:
continu en zeker
na een ongeluk..
Want
de
verantwoordelijkh
eid is cruciaal.
Wie is de oorzaak:
de
autostuurinrichting
of de software?
De invloed op het
aantal autos, de
modelcyclus
en
de prijzen zal
groot zijn. Tesla
laat nu als enige
alles
zien
en
riskeert
veel.
Gaan de andere
dat ook doen? Het
is link want je kunt
worden..
ingehaald! Tesla
is
het
“enfant
terrible”
en
iedereen
neemt
ze serieus nu.
Apple weet dat
het mee moet
doen anders gaat
het
er
aan:

vandaar
Titan.
China heeft ook
al zijn Faraday
Future van Jia
Yueting die met
de Tesla S wil
concurreren. Ook
op batterijgebied.
Google doet mee
op alle fronten en
reed al 2 miljoen
kilometer met de
auto-auto.. Het
aast ook op de
“connected cars”
en daarom kocht
het Waze. Uber
gaat
in
Pittsburgh
van
start met een
vloot auto-taxi`s
zonder
chauffeur.. Het
stopte met (het
chinese!) Volvo
daar
al
300
miljoen in.
De
onderdelenmake
rs
Mobileye
(Israel) en Delphi
(VS)
leveren
radars, sondes
en ook Lidar zijn
nu ook partners
in
R+D
geworden.
Blablacar
in
Frankrijk groeit
snel..
Het
beweegt aan alle
kanten dus we
gaan
allen:
anders rijden..
ONS
LEVEN
VOL
MET
ALGORITMES
We
zien
of
voelen ze niet
maar ze zijn er al
met duizenden in

ons dagelijks leven.
Recent werd die
oude foto uit de
Vietnamoorlog
*naakt meisje met
napalmverbranding
en) geweigerd door
Facebook: te naakt!
En in Parijs werd
vernomen dat de
toelating
van
leerlingen in de
colleges daar werd
gedaan door een
algoritme Affelnet
geheten. Het wees
een college daar
83% leerlingen met
een beurs toe: een
sociaal ongewenste
toewijzing.. En dan
lees je in Le Point
(sept 2016) dat
90% van de infos
voor
het
grote
publiek in 2025
door
algoritmes
zullen
worden
gefabriceerd
(Narrative Science,
Kris
Hammond).
Google liet in 2012
weten
dat
het
30.000
miljard
documenten
“inpikte”. Na enige
ophef werden de
cijfers nooit meer
gepubliceerd.. En
de
financiele
mensen weten het
al lang: 40 à 70%
van de opdrachten
lopen
via
algoritmen in de
financiele
wereld
van nu.
En Kathine Viner
hoofredacteur van
The
Guardian
beweert dat de

Google-algoritmen
de oorzaak waren
van de Brexit!
Niet
bewezen
maar het gaf vele
zorgen omdat het
kan.
Class
Business School
in Londen liet in
juli 2016 weten
dat
het
een
algoritme maakte
dat mails met
leugens
kon
selecteren. Zo kan
een bedrijf foute
klanten
van
serieuze
onderscheiden..
Want
de
taalkronkels
uit
foute mails en hun
opzet maken deze
selectie mogelijk..
Wel we zijn dus al
verder gevorderd
met algoritmes die
ons leven sturen.
Maar
een
algoritme
is
gewoon
een
“methode”
een
wijze van werken
die mensen vroer
ook
gebruikten:
als
werk
instructies. U tikt
ook
volgens
regeltjes, en ook
al jaren, op uw
calculator
en
smartphone
en
PC toch?
De Babyloniers uit
de derde eeuw
hadden
er
al
volgens gevonden
steles. Maar pas
in de 9e eeuw
vonden perzen de
algebra uit (zie Al-

Kharezmi: Abrege
du
calcul
par
restauration et la
comparaison).
Averroes in de 12e
eeuw sprak ook
over
deze
methoden. En ook
Descartes was er
mee bezig: hij zat
ook al op de weg
van
“het
programmeren”.
Maar met Alain
Türing 1936 zag
men
zijn
rekenmachines
die
volgens
regeltjes braaf en
supersnel
hun
werk uitvoerden.
En toen kwamen
de
grote
computers
etc..
Die de mens op
dit punt totaal
versloegen. En nu
die via Internet
met
elkaar
communiceren is
het hek van de
dam. De big data
technologie kwam
daar nu nog bij en
ieder die met PC
etc. zijn werk doet
of hobby`t werkt
voortdurend met
algoritmen. En zijn
info verkregen via
algoritmen,
bepaalt
zijn
dagelijkse leven al
in hoge mate. Zijn
agenda,
zijn
inkopen,
zijn
routes,
zijn
recepten alles is
al
vergaand
“veralgoritmiseerd
”.

De staten en hun
mensen werken
ook massaal zo
(politie,arbeidsbu
ro,
onderwijs,
etc. ). Maar ook
de dokters: met
hun MRI-scans +
diagnoses
en
labo-computers
doen volop aan
Mediagezondhei
dszorg (zie ook
Cardiologs,
Genepred
van
Yann Fleureau
en
Pierre
Dessein).
Moeten we er
zorgen
over
hebben?
Verliezen we de
beheersing over
deze golf? Ook
omdat
vele
bedrijven
“hun
slimme
algoritmes” voor
zich houden dat
zijn “black boxes”
voor de andere.
Maar let wel: het
zijn voor 90%
vertalingen van
wat
door
“gecontroleerde
mensen”
werd
besloten. Zelfs al
uw
profiel
gemaakt uit uw
“big data” wordt
gebruikt om u te
antwoorden, dan
is het nog steeds
een vertaling van
uw gewoonten..
Maar die vrije wil,
die wordt “meer
en meer ook
gestuurd”.
Dat
kun je natuurlijk

ook
een
soort
radicale
gedragssturing
noemen. Maar die
data weerspiegelen
onze keuzes maar
niet onze diepere
intenties
wat
Amazon en Netflix
niet echt bezorgd
maakt. Van elk van
ons
bestaat
er
eigenlijk al “een
algoritmisch
spiegelbeeld” dat
machines
gebruiken als we
met
ze
“communiceren”.
De
franse
onderzoeker Idriss
Aberkane zegt: De
technolgie
is
neutraal. Zij wordt
ook dat wat wij er
zelf van maken.
In 2020 leven we in
een wereld met 21
miljard “aan het net
verbonden
apparaten” die ook
onze
sporen
bevatten. En het
werkaanbod
algoritme van de
site Meteojob dat
3000 CV s op heeft
geslagen stuurt nu
al dagelijks 7000
potentiele
vacatures
naar
werkzoekenden..
Idriss
Aberkane
zegt:
“Die
algoritmen zijn een
bevrijding voor ons.
We doen ook niets
bewust aan onze
ademhaling
of
hartslag
toch

(=autonoom
zenuwstelsel ook
een
soort
‘algoritme’).
En
voegt toe: “De
beste blijven die in
ons, in onze geest
van onszelf, wij de
mensen”.
We worden dus
nog verdergaand
van routinetaken
verlost net zoals
nu
Tesla
c.s.
proberen te doen
met
autorijden.
Straks
zeg
je
tegen je Tesla:
Tesla haal de kids
op in school, en hij
gaat uit de garage
op weg. Op school
checkt hij wie er
instappen, en gaat
terug. Tenzij er
een
onbekende
instapte dan krijgt
u alarm.. Tja en zo
gaat dat steeds
maar door via de
AI-golf die nu
losbreekt.
Maar worden we
zo niet beperkt in
onze keuzes? Nee
zeggen Aberkane
en ene Pham Ti
de mens zal via
andere
goede
algoritmes nu ook
meer
keuzes
krijgen
aangeboden dan
voor dat algoritme
beston. Dat is bij
programmakeuzes
van studenten die
mochten
kiezen
met behulp van
een
speciaal
keuze-algoritme al

aangetoond. Meer
variatie en betere
keuzes waren het
gevolg. Dus ook
hier: beide kanten
zijn er. En : die
algoritmes
zijn
vaak al zelflerend
en worden dus
steeds beter al
“lerend”
uit
ervaringen.
Zie
Alphago dat won
van de beste go
speler ter wereld
omdat het alle gospelletjes bevatte.
Machine learning
betekent
voortdurende
algoritme
ontwikkeling. En
de staten houden
hun
algoritmes
voor defensie en
beveiliging
geheim. Zie de VS
met
zijn
dronekillers.
Daarom hebben
Musk en Hawking
gepleit voor een
moratorium
op
automatische
wapens… Want
een
fout
“begrijpend
killings-algoritme”
kan een ramp
veroorzaken.
(mede naar LP
sept 2016).
HET
WONDER
VAN
DE
SPIRULINE
One
fabrieken
zouden
moeten
produceren zoals
de
natuur
produceert.
Dat

schrijft
Idriss
Aberkane en is
ook het thema
van Gunter Pauli
(de Steve Jobs
van de duurzame
productie).
Hij
zegt:
“Op
vandaag is alles
wat goed is voor
de gezondheid
duur
en
omgekeerd. Dat
moeten
we
veranderen”.
En de natuur
heeft
zovele
kado`s voor ons
zoals:
de
spiruline. Deze
kleine
algbacterie werd al
eens beschreven
in
Current
Pharmacieutiocal
Biotechnology in
2008. Als de
meest rijke en
complete
bron
van voeding in
de natuur. Antioxydant,
antiviraal,
antikanker,
antionstekingen,
anti-allergiek,
anti-diabetes en
ze verbetert ook
de
darmflora
aanzienlijk..
Maar
vanag
1993 al werd
spiruline
beschreven op
deze wijze in The
Jiurnal of Applied
Phycology
als
het middel tegen
cholestorol,
virussen,
kankers,
anti-

straling, anti-lood
en
platinum,
reductor
van
obesitas
en
bestrijder van hoge
bloeddruk.
Toen werd het stil..
en
ook
zijn
weldaden
voor
gezondere
stamcellen, werden
vergeten..
Als we de wereld
zijn
als
een
natuurlijk wezen is
de constatering dat
die teveel CO2 in
haar bloed heeft
( in lucht en zee).
En spiraline voedt
zich met… CO2!
Een bedrijfje in
Thailand laat deze
algen in aquaria
groeien
op
hoteldaken. Daar
absorbeert het de
CO2 en de alg
wordt aangeboden
in de smoothies
van de hotels. Hier
zit gezondheid en
werkgelegenheid
van morgen. Als de
aarde ziek en arm
wordt kan ze niet
terug wonen bij
haar ouders, zoals
nu de jongeren
moeten doen.
(mede naar: Le
Point sept 2016
Idriss Aberkane)
DE
QUANTENTECHN
OLOGY KOMT ER
AAN
Na
de
digitale
revolutie komt de
quantenrevolutie

die nog veel meer
gaat betekenen.
Zegt o.m. Thierry
Breton van Atos in
Frankrijk. En zie
daar
China
lanceerde al een
quantensatelliet
die niemand kan
kraken
of
afluisteren..
ze
noemen die Mozi
en hij is 100%
safe
in
zijn
communicatie.
Zo`n 100 jaar
wetenschappelijke
ontwikkeling op dit
natuurkundige
veld werpen nu
vruchten af na de
laser, de leds, de
supergeleiders,
etc. . China weet
dat het daar zit
dus steekt men nu
ook
6
miljard
dollar
in
een
nieuwe
deeltjesversneller
die twee keer die
van de zwitsers is.
En nu komt de
quantencomputer
die
IBM
al
draaiend
heeft
met
gigantisch
grotere capaciteit
dan de huidige.
De tijd van de
transistor met zijn
bits (0 of 1) is
voorbij. Die van de
cubits komt die
niet twee maar
vele “toestanden”
kunnen
“vasthouden” . Dat
is het walhalla
voor de big data
en
de
blocck

chains..
De
quantenfysica is
de belofte voor
morgen
zegt
Serge
Harich
Nobelprijswinnaar
2012 met zijn
bedrijven als Atos,
sommige
universiteitslabo`s
in Frankrijk, of die
van CRNS en die
van
het
Commissariaat
voor
de
Atoomenergie.
Frankrijk is hier
goed wakker als
enige in de EU.
Nieutijden komen
en die faneuze
wet van XXXXX
kan binnenkort bij
het oude paper..
DE
NIEUWE
TGV`S
Alstom gaat nu
eerst een lowcost
TGV maken dat
vereist de markt
nu. Hetr sloot met
SNCF
een
partenariat
d`Innovation dat
op 8 september
werd
bekend
gemaakt. In 2022
moet die rijden.
Pepy moet er een
die veel minder
onderhoud vraagt
(-30%!),
ecologischer
(25% energie) en
meer passagiers
er in (+600 pers.).
Alstom zette een
partenariaat
op
met Ademe dat
Speed-Innov heet.

Daar wil men
zoeken
naar
lichtere
materialen
en
ook
energie
terugwinning bij
het
remmen.
Avelia
Liberty
werd de winnaar
voor
de
lijn
BostonWashington die
Amtrak
gaat
exploiteren.
Avelia
komt
naast
Euroduplex
(2
etages)
voor
SNCF ook al
verkoopt
die
slecht. En ook
blijft
Pendolino
die in de bochten
omknikt voor de
italianen die er 8
van
bestelden.
De wereld kreeg
koele trekjes ook
in het gigh-speed
transport.
ALZHEIMER
AANPAK HEEFT
SUCCES!
De medici zien
het
overal
Alzheimer wordt
bedwongen. Met
name uitgebreide
studies in de VS
tonen dat het
over
40
jaar
gezien met 44%
daalde en ook de
leeftijd
waarop
het
wordt
aangetroffen
verschuift.
Zie
New
England
Journal
of
Medicine
febr.

2016 waarin de
overwinningen
staan
van
de
wetenschap
die
alle
negative
voorspellingen
tegen spreekt. Wat
ziet
men
als
oorzaken? Wel als
erste de hoogere
opleidingsnivo`s,
de aanpak van de
hoge
bloeddruk
over jaren al en ook
de
cholestorol
bestrijding. Ook het
gematigde gebruik
van alocohol en
koffie beschermt ..
En mager zijn en
ook te dik en
suikerziekte
zijn
negatieve factoren
alsmede
depressies.
Dus
ook wat meer zon
en wat meer vit D
die de zon mee
helpt
aanmaken.
Eigenlijk zijn alle
zaken
die
de
levensduur
verlengen en al die
zaken
van
de
puriteinen
op
gezondheidsgebied
worden
tegen
gesproken.
Wat
zei zeggen verkort
de levensduur zelfs
vaak..
Maar de
investeringen
in
nog meer en beter
Alzheimeronderzoe
k stagneren en het
is ook jammer dat
de
media
erg
weinig
aandacht
geven aan dit prima
Alzheimernieuws.
Gelukkig zijn, niet

teveel alcohol en
koffie nemen, in
de
zon
maar
beperkt en een
beetje
gewichtsreserve
dat is wat helpt.
Dus moeten we
ook
“de
catrastrofisten”
wat in bedwang
houden die ons
steeds
bang
proberen
te
maken (LP Didier
Raoult, Marseille).

Terug
inhoud

naar

OLIE (energie),
WATER
TOTAL
GAAT
ECHT OM!
Total diversifieert
in hoog tempo
want ze weet dat
electriciteit
DE
bron van energie
wordt. Het volgt
dus
nauw
de
ontwikkeling in de
high-tech en de
electriciteit.
Het
kocht
Saft
de
betere
batterijproducent
voor 950 miljoen
en ook Lampiris in
België
(e+gas)
voor 200 miljoen.
Het stapte ook in
United Wind in NY
(miniwindmolens)
enen in Autogrid
in Californië. Zijn
concurrenten zijn
nog niet zo ver…
en Total blijft ook
in zijn oude vak.
Het
investeert

weer in schaliegas
in de VS. Het wil
meedoen met de
productie
van
durzame
eletriciteit.
Het
richtte dus een
nieuw bedrijf op:
Gas, Renewebles
en Power Grid
zijn divisie voor
morgen.
Daar
gaat jaarlijks 1
miljard in waarvan
500 miljoen voor
duurzaam is en
daar komt in 5
jaar
1
miljard
cashflow uit..
Opslag
van
electra is HET
onderwerp
nu.
Daarom is ook
gas nu nog de
schakel
naast
wind en zon. Want
midden op de dag
produceer je het
meeste stroom via
de zon daarbuiten
is het minder.
Daarom ging het
Saft kopen dat nu
batterijen maakt
voor ruimtevaart
en auto’s maar zet
daar nog maar 5%
om: dat moet nu
naar
meer.
Daarvoor
krijgt
Saft 50 miljoen
per
jaar.
De
nieuwe
Divisie
kocht Sunpower
dat 30 miljard
omzet. En gas
gaat dubbelen in 5
jaar. Nu moet het
geheel nog beter
geintegreerd
worden
voor

synergie.
Total
gaat eerst nog
overtuigen en wil
niet
blijven
steken zoals BP.
Met zijn Beyond
Petroleum kreeg
het
veel
aandacht maar
dat werd niks. Nu
doet Total in olie
voor 165 miljard
en dat is 99% vd
omzet.
Duurzaam is nog
1%.ISIS/

Terug
inhoud

naar

RELIGIES
DE
MOSLIMS
KOMEN
ZELF
TE
VOORSCHIJN
De intellectuelen
in
moslimland
laten zich steeds
meer horen in
Parijs en elders.
Omdat de islam
nu een publieke
affaire werd en
de
situatie
onmogelijk
wordt.
In
Le
Journal
de
Dimanche
van
juli 2016 komen
41 moslim-vip`s
aan het woord uit
alle beroepen. Zij
willen
een
kompas zijn voor
hun
bedreigde
geloof en er is
ook dat gevoel
van de “dubbele
schuld”. Frankrijk
liet hen studeren
en nu is dat

Frankrijk zelf in
gevaar. Zij willen
dat
er
een
organisatie
komt
die de islam beter
structureert
cultureel en qua
religie en niet onder
voogdij van andere
landen. Cazeneuve
vroeg
Chevenement als
president van een
fondation om de
islamvoormannen
te
helpen,
financieringen
transparant
te
maken en middelen
te vinden tegen de
radicalisering.
In
het JDD neemt
men
openlijk
stelling
tegen
smoezelige
financiering
en
foute
imamopleiding en
pleit men voor een
theologische
hervorming.
Een
senatrice van de
PS in parijs, een
chef anesthesiust
van
Hopital
Bobigny,
een
politiek
adviseur
van Raffarin, een
geriater,
een
adjoint-maire
en
een delegue van
een prefect. Pas
een begin want er
is een grote groep
van mosdlims zo
als zij die men wil
mobiliseren via de
“club 21e Siecle”
met nu 41 leden.
Nu zijn er vooral
aziaten
daarin

actief.
Men
prepareert
een
publicatie
voor
einde 2016 en de
moord
op
de
priester versnelde
hun plannen. Er is
ook al een website
die nadenken over
de
islam
propageert. Er zijn
activisten in de
studios van Radio
Orient, Beur FM
en Berbere TV.
Ze hebben relaties
met
de
“club
Averroes” en met
ex-leerlingen van
franse
grote
scholen
die
stammen uit de
Magrheb. Zij zijn
beter bewapend
dan
eerdere
moslimgeneraties
en ze zeggen dat
nu
de
jonge
geslaagde
moslims
op
moeten
komen
voor hun geloof en
groep. Zij moeten
ook het optreden
van
de
oude
verdeelde groep
verbeteren als de
CFCM. Nu zijn er
7%
van
de
moslims
hoger
kader
en
dat
waren er eerder
5%. Men moet
nog echt beginnen
met
zich
een
zichtbare plaats te
veroveren waarbij
het ook voor hen
lastig is bruggen
te slaan tussen de
moslims
met

wortels uit zeer
verschillende
regio`s. En men
vindt dat ook de
staat hier moet
helpen
zonder
partij
te
zijn.
Binnenkort
start
men in “de club
van
41”
een
handtekeningenac
tie en hoopt er
1000 te vangen in
25
departementen.
Men zegt: in 1851
heeft de franse
elite gewerkt aan
de integratie van
de joden. Dat
moet nu ook voor
de moslims. De
CFCM,
de
overheid en de
bovenlaag van de
moslims moeten
samen aan dit
werk.
Intussen
verschijnen er de
nodige
boeken
over
“de
moslimkwestie” in
Frankrijk.
Een
lange weg wacht
deze pioniers die
nu te voorschijn
moeten
komen,
ook voor de eigen
redding.
DE
POOLSE
KERK EN DE
PAUS
De kloof tussen
de clerus van de
poolse RK Kerk
en de visies van
de
paus
is
immens. Rond het
“katholieke
Woodstock”,
de

katholieke
jeugddagen
in
Krakau
waar
meer
dan
1
miljoen jongeren
kwamen, heerst
een stille strijd
die in de diverse
teksten te zien is.
Vooral als er
voortdurend over
de poolse paus
Johanes-Paulus
II wordt gerept.
De naam van
Franciscus staat
nergens en dat
betreuren
weinigen van de
poolse
katholieken, 95%
van
de
bevolking.
De
Kerk is nu in
handen van een
linkse paus die
de kerk als arm
en herderlijk wil
zien
wat
de
conservatieve
polen een gruwel
is. De bisschop
van Krakau is
gematigd en ziet
vele
vooroordelen.
Dat Franciscus in
zijn
teksten
tegen de kolenexploitatie
zou
zijn is zo’n totaal
onjuist verhaal.
De conservatieve
polen
denken
terug aan 17951918 toen het
land in drieën
was
gedeeld
door
de
orthodoxe
russen, Duitsland

en
OostenrijkHongarije. Na Jalta
werd de kerk de
enige
bindende
factor buiten de
communistische
partij. Solidarnosk
en Walensa werkte
samen met de kerk
en enkele van hun
werden door de
russen vermoord.
De kerk was toen
de bevrijder van
Polen en was de
grote strijder tegen
de bezetting. Die
autoriteit is er nu
nog te vinden en de
kerken zijn hier nog
vol.
En
het
conservatisme
heerst en tegen alle
nieuwigheid. Dus
ook
tegen
dat
verlichte Europa uit
Brussel. Nu groeit
de afstand tussen
Rome en de polen
die onder de grote
invloed staan van
de
radiozender
Radio
Maryja.
Inzegening van een
nieuwe
redemptoristenkerk
trok
50
bisschoppen
en
400 priesters en
ook
vele
regeringsfunctionari
ssen. Waaronder
de regeringsleider
Beata Szydlo. De
nieuwe kerk kreeg
6 miljoen subsidie
voor
een
geothermisch
verwarmingsproject
. De relaties Kerk
en Staat zijn in

Polen al sinds 966
zeer close maar
nu zijn die sterker
dan ooit. Vooral
tussen
nationalisten,
eurosceptici
en
de partij PiS die
aan de macht is.
Ook het leger zit
in dit verbond: het
werkte hard mee
aan
deze
katholieke
jeugddagen. Men
viert hier liefst
1050
jaar
katholicisme
en
dat heeft veel te
maken met het
nog grote boeren
platteland.
De
verlichting
ging
hier nooit diep hier
regeren nog “de
adel
en
de
bourgeoisie”.
Pater Rydzyk is
de leider van een
machtige
sekte
waarin bijna de
hele
clerus
is
terug te vinden.
Zijn
Marayaja
Radio is uiterst
populair en zij zien
in de EU en de
joodse-liberalen
hun
grote
bedreigingen. De
progressieven
zoals Znak zijn
niet
meer
hoorbaar
en
worden door de
media geboycot.
De
katholieke
intello`s
zijn
droevig. Vroeger
was
de
kerk
charismatisch en

moedig en nu is
ze een bange kerk
tegen
ieder
modernisme
gericht. En men
trekt zich terug op
zichzelf en heeft
geen
behoefte
aan
het
vrije
woord. Een ramp
en
de
poolse
jeugd
wordt
meegezogen. De
strijd om echte
democratie
lijkt
ook verloren nu.
PREVENTIEVE
THEOLOGIE
VOOR DE ISLAM
Dat predikt Tareq
Oubrou
uit
Bordeaux die de
moord
op
de
priester
pure
criminaliteit
noemde. En zegt
dat IS mobiliseert
via de social sites
delinkwenten en
psychisch
gestoorden
en
verwarde.
Dit
heeft niets meer
met
religie
te
maken en IS heeft
ook
niets
spiritueels
te
brengen. Wel zijn
enkele
disfunctionerende
sociale aspecten
aan
de
orde:
schoolverlating en
sociale uitsluiting.
En daarom zijn er
vele moslims bij
dit
franse
terrorisme
te
vinden. De politici
moeten stoppem

met de mensen
nog meer angst
aan te jagendoor
te zeggen dat we
in oorlog zijn.Ze
moeten
ons
beveiligen
en
geen
verkiezingstaal
uitslaan.
Ze
zouden
tot
bezinning
en
nadenken
moeten
oproepen
bij
deskundigen in
het onderwijs en
religieuzen.
Sinds de 80-er
jaren is er die
malaise al in de
maatschappij in
drie generaties
dus al bij hen die
tussen culturen
bleven
steken.
Regeringen
ontkenden
het
integratie-echec
en nu ontploft het
in ons gezicht,
via
een
minderheid
die
crimineel
werd
en een deel dat
religieus
verdwaalde. Men
moet op meer
dan
de
republikeinse
waarden
letten
en ook op het
schoolprobleem
letten , aan de
mislukking in het
beroepsleven,
die
mensen
kwetstbaar
en
fragiel maken en
de
imams
moeten
zich

afvragen wat zij
predikten over de
wereld en wat ze
deden en lieten. Nu
gaat het om de
burgerlijke vrede in
Frankrijk.
Want
onze
moskeeën
worden vaak niet
bediend door de
beste imams die
enkel in arabisch
prediken.
Jongere4n
verstaan dat vaak
niet en dar stapt IS
in
die
alles
“”uitlegt”.
De
prediking moet er
voor zorgen
de
gelovige
vrede
krijgt met zichzelf
en zijn omgeving.
Niet hen verdelen
en opzetten tegen
andere. We moeten
hun integratie niet
verder bemoedigen
en ons aangepast
richten op tweede
en
derde
generaties en niet
de
religie
tot
zondebok maken.
De moslims die hun
volgelingen
vertegenwoordigen
moeten de laïcité
uitleggen
en
toepassen.
De
islam is de grootste
in
de
gevangenissen en
daar zijn nauwelijks
moslim
aalmoezeniers te
vinden. Wat wel bij
de
christenen
geregeld is.
De grote religies
zijn alle sterk op de

i8dentiteit gericht
en dat leidt tot
sectarisme
en
communitarisme.
Gelukkig bestaat
er
een
interreligieuze
discussie
in
Frankrijk ook in de
grote steden en
zijn er in wijken
kerken, moskeeën
en synagoges.
Wat moeten de
individuele
moslims
doen,
vele verwijten hen
stil zwijgen. Wel je
kunt
ze
niet
vragen
zich
hierover op de
eerste plaats uit te
spreken
als
moslim maar als
burger.
Daarin
moeten
de
religieuze moslimorganisaties
voorop gaan en
liefst samen met
de andere.
Tareq werd al
vaak bedreigd ook
door IS. Hij wil
geen lijfwachten
maar moest wel
bewaking van zijn
huis laten doen.
Nu is een priester
vermoordt
en
morgen is het een
imam.
Ik veroordeel dat
ouderwetse
kalifaat, ook de
moslimstaat,
ik
ben te “cool” voor
vele. Ik sta op de
lijst om te worden
vermoord…

Zegt de auteur
van: “Ce que vous
ne savez pas sur
l’islam” (Fayard).

Terug
inhoud

naar

AFRIKA
FACEBOOK ZIET
AFRIKA
BEST
ZITTEN
In Afrika is plaats
voor de grootste
sociale site via het
internet , denkt
Zuckerberg
van
Facebook. En hij
met zijn 44 miljard
wil
Afrika
per
satelliet nu gratis
internet
geven.
Met de satelliet
Amos-6
(naam
van een profeet
uit de bijbel die
boos was over
ongelijkheid).
In
Afric moeten er nu
nog 800 miljoen
mensen op het
internet
worden
aangesloten.
Ruwweg is in zuid
en noord de nu ca
26
tot
50%
aangesloten en in
het centrum ca 0
tot
24%.
Facebook is hierin
partner met het
franse Eutelsat en
SpaceX zou de
satelliet omhoog
schieten.
Het
project
is
1,7
miljard waard en
via
zijn
filantropische
project
Internet.org
en

met contracten
met
locale
telefoonoperateu
rs (vele zijn al
van het franse
Orange)
wil
Zuck. 17 landen
om te beginnen
gratis
internet
geven.
Na
Europa en Azië
nu ook Afrika..
Nu is er al
Facebook light in
vele landen via
telefoonnet
in
Kenia, Roanda,
Malawi,
Benin,
Guinee Bissau,
Tanzania,
DR
Kongo. Met erbij
Afribaba (afrika`s
versie van het
chnese Alibaba),
en
de
zoekmachine
Fuzu.. Nu pas 25
miljoen op 1
miljard dus er ligt
een
enorme
groei achter ook
voor
de
telefoonoperateu
rs. Waar geen
telefoonnet
ligt
nu
dus
de
satelliet Amos-6.
De bijdrage aan
de omzet nu van
een
internetgebruiker
is per regio: 1
euro in Afrika en
Latijns-Amerika,
Pacific-Azie 1,56
euro, Europa 4
euro en de VS
12,70 euro. Zuck
sprak in de VN
over
een
“verklaring
van

aansluitingen”
samen met Bill en
Melinda Gates en
Bono alles voor de
nog
niet
deelnemende aan
de communicatie in
de wereld.
Er werd in de
satelliet 95 miljoen
50% Facebook en
50% Eutelsat maar
de
afrikaanse
bevolking gaat nog
eens van 1,2 naar
2,4 miljard: big
business.. En toen
ging de raket met
satelliet in de fik op
Cape Canaveral tot
groot verdriet van
Musk de baas van
SpaceX.
Deukje,
verzekering
betaalt?
DE
AFRIKATOPPERS
ZIJN ER AL
Het
instituut
Choiseul (Fr) kiest
elk
jaar
zijn
laureaten uit. De
hele
franse
politieken
en
industrietop was er
bij toen de nieuwe
afrika-elite in de
schijnwerpers
kwam. Onder het
motto:
Franse
ondernemers
investeert in Afrika!
Want het continent
komt
op
en
Frankrijk
zoekt
groei. Dus wilde
men erbij zijn toen
“Choiseul
100
Africa 2016” plaats
vond in Parijs. Er

is niet EEN Afrika
er zijn er 54,
heette het daar.
Want
de
diversditeit in dit
gigacontinent
is
enorm. Er bestaat
een kansrijk Afrika
naast
een
vervloekt Afrika.
Dat was ook ooit
zo in de EU toch:
zie die oostelijke
leden
nu
en
vroeger.
De
andere scheidslijn
is de Islam-linie.
Aqmi en Boko
Haram
en
de
Shebab
trekken
die. Dat lijkt soms
“een Afrika van
twee
“op
te
roepen?
De
rijkdom
en
grondstoffen
en
de
explosieve
demografie vallen
zeer op. En ook
steeds meer in de
EU dat begrijpt dat
zijn
migratieprobleem
daar
vandaan
komt…
Dat snapten ook
die 100 slimme
afrikanen die bij
Valls op bezoek
kwamen...
Afrika
internationaliseert
en
diversifieert
heet het. En heeft
een veel belovend
aandeel
vrouwelijke
toppers: dat komt
uit
hun
matricultuur voort. Het
vertrek van brains

wordt ook minder
recentere
jongeren
willen
ook
thuis
proberen. Afrika
heeft
net
als
andere
continenten
meerdere
gezichten:
Engelssprekende
versus
franssprekende,
Maghreb versus
subsahara, en nu
ook steden ( 52
steden
met
miljoenen
inwoners
nu)
versus platteland.
De Eu heeft er nu
pas evenveel..
China
is
een
belangrijke helper
maar Peking ligt
niet overal goed.
Het opereert tge
eenzijdig en “deelt
niet
echt”.
Francafrique is er
nog maar moet de
oude
mantel
verder afleggen.
En heeft goede
kansen: zie hoe
het al jaren in Mali
helpt…
(met
Nederland).

Terug
inhoud

naar

WEST-EUROPA
BEGROTEN OP
ZIJN FRANS
Sapin
presenteerde de
begroting 2017 en
dat
gaf
opschudding. Het
optimisme stond

haaks op
ede
vooruitzichten
maar het is dan
ook
verkiezingsjaar.
Sapin deed heel
moedig het tekort
omlaag
naar
2,7%: voor het
eerst onder de
3% dus! Maar
dat kwam vooral
ook door zijn
groei-aanname
van 1,5% die
andere eerder op
1,2
of
1,3%
schatten.. Zelfs
met 1,5 is er een
gat
van
14
miljard
te
dichten. De CSG
gaat wat omlaag,
de taux de credit
voor
de
bedrijven
gaat
omhoog en dat
levert per saldo 5
miljard op. Dan
nog
wat
belastingen:
tabak
+
1,3
miljard. En dan
wat
minder
strooigeld
voor
de verkozenen..
En de dikste: de
leningsrente.
Vele zeggen dat
die
)op
10
jaarsleningen)
oplopen
gaat
naar 2% maar
Sapin rekent met
0,14%.
Deze
kunstgrepen zijn
goed voor 14
miljard.
De
verbazing
was
overal groot tot in
Brussel..

DE
WAARHEID
ACHTER
DE
ALSTOM-RAMP
(Fr)
Alstom
Belfort
moest bijna sluiten:
geen
opdrachten
meer
voor
locomotieven. De
interne
franse
vraag viel plat met
de mislukking van
de
SNCF-vracht
onder-neming. De
geproduceerde
locomotieven
stonden stil en
SNCF moest er iets
mee. Dus richtte
men SGVMT op
dat nu Alkiem heet.
Dat
ging
die
locomotieven
verhuren..
Zo
begon Alkiem van
SNCF
dus..
Daarna ging het
verder met het
lucratieve verhuren
van zijn 320 diesel
en electro-locs in
wel 13 landen. En
die kocht men bij…
Alstom maar vooral
bij
Siemens
(Vosloh), en EMD
(VS). En recent
werd
ook
bij
Bombardier
(Canada) gekocht..
En men verhuurt
ook
aan
vrachtconcurrenten
van
SNCF
natuurlijk:
Thello
(It.) en ECR (Du).
Nu werken er 40
mensen en men wil
verdubbelen.
Daartoe
sloot

SNCF
een
financieringscontr
act af met het
duitse Deutsche
Asset
Management,
filiaal
van
de
Deutsche Bank en
die is nu voor 50%
aandeelhouder.
Akiem is dus nu
geen staatsbedrijf
meer…
SNCF
(staatsbedrijf)
is
50%
aandeelhouder:
finito. En Akiem
hoeft niet meer te
werken met die
“open
offerte
procedure”
en
Alstom
(20%
staat) gaat nu
kapot. Alkiem doet
dus niks verkeerd
en koopt locs die
het vooral in het
buitenland
verhuurt en dan is
Alstom vlotjes te
duur. En wie weet
zal SNCF Alkiem
gaan verkopen om
zijn hoge schuld te
verminderen..
Vossloh verkoopt
de locs voor 15%
minder
dan
Alstom
en
fabriceert ze in
Kiel.. En kan zo
mooie
verhuurprijzen
scoren.
Zou
Alkiem
Alstom
hebben
kunnen
reden?
De
vakbonden
roepen: jazeker.
Maar dee experts
twijfelen fors want

de franse order
van 44 locs zou
Alstom maar even
hebben
gered:
hoogstens
twee
jaar. En daarbij
komt dat de site
van Alstom in
Belfort.. sterk is
verouderd.
In
inrichting en zelfs
in knowhow.
BURGEMEESTE
R
CONTRA
STAAT
OVER
VLUCHTELINGE
N (Fr)
Op 40 km van
Calais begon de
burgemeester
zonder de staat
zelf
een
net
vluchtelingenkam
p. Met licht en
stroom en zonder
tenten maar in
houten
gebouwtjes. Hij is
“groen” en kon de
geraaiveerde
arme
drommels
uit Irak niet meer
laten zitten in de
modder..
Het
begon met 800 en
nu zijn er 3000.
Nu de winter komt
vroeg hij de staat
om hulp…
Hij
schakelt
ook
Artsen
zonder
Grenzen in en zet
ook publieke druk.
Nadat de staat
hem liet zitten en
hij zelfs de bussen
voor een demo
voor de prefectuur
moets
stoppen
vanwege
de

prefect. Die het
te link achtte.
Utopia56
een
vereniging
van
een artiest komt
hem helpen en
die halen geld
op: het is een
begin.
Dan
komen
twee
ministers
met
hem praten en hij
krijgt 3,9 miljoen
voor een jaar om
het
kamp
te
runnen.
Maar
dan begint de
herrie
tussen
staat, mairie en
verenigingen
vooral
over
afsluiting van het
kamp. Dan komt
de missive enkel
nog
zeer
kwetsbare
personen op te
nemen:
vooral
vrouwen en kids.
Niet acceptabel
vinden
de
initiatiefnemers..
In zijn stad met
24% ww en 30%
armen gaat het
dan
rommelen
en het FN is er
niet vreemd aan.
Dan komt de
prefect en eist
dat
enkel
asielaanvragers
in
het
kamp
mogen blijven en
het kamp loopt
leeg. Men wil ook
hier naar het UK.
De
passeurs
krijgen meer en
meer greep op
de situatie en

dan komt de politie.
En arresteert ook
diverse personen
en met geweld. De
passeurs
incasseren 700 a
8000
euro
per
persoon en runnen
de keukens nu. Er
zijn nu nog maar
300 cabanons en
60
zijn
er
afgebroken en het
kamp wordt door
Artsen
zonder
Grenzen
gerund
financieel. En nu
wacht men hier met
spanning op de
ontmanteling van
Calais terwijl het nu
een
“iraaks
koerdenkamp”
is
geworden,
een
zeer hechte groep.
De kids gaan er nu
met de bus naar
school
en
de
oudere jeud helpt
de
engelse
volontairs in de
bieb en de meisjes
doen de wasruimte
en er wordt op
houtvuurtjes
gekoot. Het leven
gaat verder en is al
met al een beetje
beter nu dan voor
de
cabanons..
Historie van een
gecrasht
project:
demo
van
de
impotentie van de
overheden en de
overwinning van de
passeurs.
OMMEKEER
BRATISLAVA?

IN

Ze
kwamen
informeel
bijeen
met 27 landen en
spraken
over
strategie.
E
namen weer geen
besluiten maar er
was meer druk op
“eens worden”! Al
is ze hopeloos
verdeeld
noordzuid,
over
de
europolitiek
en
over het russische
en
het
terroristische
gevaar. En dat nu
Poetin gevaarlijk
werd en de VS
zich afkeert. En
intussen wachten
nog
binnenkort:
het
referendum
van Renzi, de
derde
spaanse
verkiezingen, de
tweede
oostenrijkse
presidentsverkiezi
ngen,
de
nederlandse,
franse en duitse
verkiezingen ook
nog.
En
de
Visigradgroep
roept op tot een
“culturele
revolutie”. ,
Men sprak niet
zonder
enig
succes
over:
gezamenlijke
defensie,
gezamenlijke
buitengrensbescherming
en
Duitsland
volgde
Frankrijk
nu bij defensie
ook beter. Maar
de uitbouw van

het plan Juncker
van 315 naar 630
miljard bleef nogal
technisch
van
karakter
(infrastructuur, 5
G, solidariteit voor
100.000 jongeren
Erasmus-optie).
Er was geen ferm
enthousiasme te
bespeuren.
De
urgenties
lijken
nu:
1.Een routeplan
over:
Brexit,
Turkije, integratie
eurozone, plaats
niet-eurolanden.
2.Veiligheidsplan
+
V-Unie.
Buitengrenzen,
immiratierecht/asi
elrecht,
Frontex
hervorming
en
strategie
tov
Afrika.
3.De eurolanden
moeten nu naar
een fiscale en
sociale
convergentie met
centrale normen.
4.Een jeugdplan:
of studeren of
werk.
Er komt in maart
2017 bij 60 jaar
EU (in Rome)
rond een “feuille
de route” = een
plan. Vele landen
doen nu zelf aan
“populisme light”
naast de andere
met de zware
versie. Tekenen
van
een
ommekeer?
De
maanden van nu

tot maart 2017
gaan het leren.
Vooralsnog leidt
Berlijn
“a
l`improviste” en
verzwakt Parijs
verder…
RENZI A LA
MANOEUVRE
Het referendum
over de senaat
komt
in
december en dat
moet: een einde
maken aan het
“dubbele
kamergedoe” en
het aantal zetels
reduceren
van
300 naar 100.
Liefst 63 keer
viel een regering
hier
door
de
senaat! Staat en
regio
krijgen
ander
bevoegdheidsver
deling, en regio
ook
eigen
uitgaven. Slecht
6 van de 20
regios
zijn
budgettair
in
balans de schuld
samen is 540
miljard. Dat is
25%
van
de
schuld van de
staat… Helaas
het
senaatsreferend
um
is
nog
magertjes
bekend en vele
denken dat het
ook gaat over
ander stemrecht.
Wat niet juist is.
Wel krijgt de
partij op plek 1

bij de verkiezingen
een bonus…
Renzi overspeelde
zijn hand en dat
bleek toen zijn
partij PD in Milaan
en
Rome
de
burgemeesters
verloor. En helaas
verbond hij aan het
referendum
zijn
eigen hachje.. De
kansen staan 50-50
zeggen experts. En
de econ. Situatie
nu ai: 0% groei,
132% schuld en
bankenschuld van
360 miljard. En
onder de partijen
heerst
oorlogstemming , allen
tegen Renzi. De
beweging “5 stars”
lijkt
te
gaan
winnen..
Haalt
Renzi nu 2018 als
er
weer
verkiezingen zijn?
Hij schiep banen ja,
maar het was niet
genoeg
en
nu
twijfelen vele aan
zijn
uitgevoerde
”flexibilsering van
de arbeidsmarkt”.
Spannend dus in
december..
DE
DUITSE
STAAT BEVEELT
EEN
NOODVOORRRAA
D AAN
In het kader van
het
terrorisme
bestrijden riedt de
duitse
overheid
haar burgers aan
om noodvoorraad
op
te
bouwen.

Vooralsno deden
dat er een op de
zes.. De basis is
2200kcal per dag
per
volwassen
persoon en men
rekent
op
14
dagen. Dat is: 28
liter water, 5 kilo
granen, 6 kilo
verse groente, 3,6
kilo fruit, 4 kilo
melk,
2
kilo
vis/vlees en 0,5
kilo vet/olie. Dat
was
voor
de
meeste
duitsers
nieuw en enkele
herinnerden zich
het nog uit vorige
crisistijden.
DUITSLAND EN
ZIJN
POPULISTEN
De AfD lijkt in
opmars peilingen
geven
haar
regionaal 10% en
federaal
12%.
Deze 3 jaar jonge
partij
verzamelt
alle ontevredenen
zeker
in
het
oosten. Het begon
met
protesten
tegen de griekse
steun en kreeg
met
de
“willkommenhoudi
ng” van Merkel
een boost. Ze past
braaf alle popurecepten toe.. en
in
Mecklenburg
pakte ze 34%. Er
zijn
duidelijke
parallellen met het
FN en prdikt ook
haat
tegen
“vreemdelingen”.

Ze past haar toon
aan aan de streek
of stad dat zie je
op
haar
pamfletten. Merkel
heeft een wat
linkse-sociale
politiek waardoor
ze
ook
conservatieve
CDU-kiezers aan
de AfD verliest.
Nu heet het zelfs:
Kan de CDU met
Merkel nog wel
een keer winnen?
Merkel blijft op
koers en zegt dat
zij en anderen het
vertrouwen
moeten
terugwinnen.
Frauke Petry en
Brigitte von Storch
(geb.
von
Oldenburg) staan
met
Georg
Padersrky ruziend
aan de AfD-top.
Ze willen niets
weten van neonazi-etiketten en
wijzen op hun
capaciteit de vele
ontevredenen aan
te spreken. En
zeggen openlijk:
De islam past niet
in Duitsland! En
ze
zeggen
economisch niets
met het Franse
FN te hebben: te
links!
LA FRANCE EN
DE ANDERE EN
HET TEKORT
Frankrijk
kruipt
traag uit de crisis
en zit nog stevig

geblokkeerd. En
wacht als elk
land
op
de
gevolgen van de
numerieke
revolutie
“to
come”.
Waar
staat het land
nu?
Het BBP per
inwoner zit voor
Parijs nu op 108
(2000 = 100)
maar voor UK en
Duitsland
op
119! De schuld
schoot
naar
96,3%,
de
staatsuitgaven
naar 57% (waren
25% in 1980!)
en
de
staatsinkomsten
(ook
20%
in
1980) zijn op
53,4%
aangeland.
Tussen andere
rijke
landen
gezet zit Parijs
met de uitgaven
net
onder
Finland (858% fr.
57,5).
Ongunstiger nog
dan
Denemarken,
Belgie, Zweden
en
Italië.
Nederland
zit
hier op 46% en
dat is pal naast
het
Euro-zone
gemiddelde van
49%. Lager zien
we
Spanje,
Duitsland
(44(,
UK en Ierland.
De
sociale
uitgaven
zijn
toppers: Fr. Op

bijna
25%
hier
onderwijs is 5,5%
en Defensie 1,7%.
Dat is in Duitsland:
18,8% resp. 4 en
1% en in de eurozone
gem.:
20
resp. 4,8 en 1,2%.
Dit alles voor de
opkomst van Big
Data, AI en 3Dprinting. En de
verkiezingen 2017
zijn in aantocht.
Sapin toonde zijn
budget 2017: het
laatste
van
de
regering Hollande.
Hij
ging
optimistisch uit van
een groei van 1,5%
als in 2016.. Zijn
tekort is op papier
2,7% blij is men
dus in Brussel…
Maar hoe zit dat
dan met: hogere
veiligheidsuitgaven,
minder bezuinigen
op lokale bijdragen,
de hogere tarieven
van artsen en de
verlaging
inkomstenbelasting
? De staatsschuld
totaal gaat van 96,1
naar 96 maar blijft
de rente laag? Als
het fout gaat wacht
er na twee jaar
uitstel
nu
een
sanctie: 0,2% van
het budget = 4
miljard euro boete..
MOET SNCF NU
ALSTOM REDDEN
Dat vreest men
daar en men roept
nerveus dat er voor
1,2
miljard
40

duplex-rijtuigen in
Belfort
zijn
besteld… Alstom
verloor een megaorder
van
44
locomotieven van
de duitse Vosslob.
Filiaal van SNCF
en.. de Deutsche
Bank! Die waren
15% goedkoper..
Die order had
Alstom voor jaren
verder
kunnen
helpen..
Naast
Belfort moet ook
voor de site La
Rochelle worden
gevreesd
waar
men de nieuwe
TGV`s
gaat
maken
maar
mogelijk ook daar
te laat! Nu moet
SNCF een order
snel zetten voor 6
treinstellen en 12
locomotieven voor
de
lijn
ParijsMilaan-Turijn.. en
ook de RER NG
order uit Parijs
moet naar voren
(3,5 miljard) En uit
handen
blijven
van Siemens/CAF
(Spanje)
waar
AlstomBombardier hard
aan werken nu..
Maar
dit
gaat
helaas niet over
Belfort.. Veel van
deze feiten komen
niet in de franse
pers: Alstom is in
paniek, veel te
duur en wordt
weggeveegd door
de concurrentie!
Een symbool van

de
franse
industriele
zwakte..
RAPPORT:
DE
VEILIGHEID
IN
FRANKRIJK
Het
Institut
Montaigne
en
Nicolas Bavarez
deden een boekje
open. Omdat er
veel dreiging is:
IS,
Rusland+
Turkije, implosie
in het MO, vele
aanslagen overal,
de
immigrantencrisis
en de Brexit.. En
we
worden
geconfronteerd
met vele nieuwe
regiems
aangedreven door
het populisme en
nationalisme. Van
China tot Rusland,
van Hongarije tot
de
Philippijnen.
Geweld
en
oorlogen zijn terug
en burgeroorlogen
dreigen.
Het geweld is
terug en lijkt op de
tijden van
Voor 1950. Toen
was het vooral
staatsgeweld nu
zien we dat de
binnenlandse
vrede weer wordt
bedreigt.
We
hadden ons net
ontwapend en zie
nu: Frankrijk met
zijn 230 doden bij
aanslagen en 800
gewonden..
Het
staat op plek 3

van terroristische
bedreigde
landen.
Het terrorisme is
een
dubbele
bedreiging
van
binnen en buiten
het land. Waarbij
de sociale sites
een
hoofdrol
spelen. Er moet
veel
beter
nationaal
en
internationaal
worden
samen
gewerkt in en
tussen de vrije
landen.
Angst
helpt niet we
moeten
realistisch
de
situatie
analyseren
en
ons verdedigen.
Europa is nu ook
vitaal maar ook
elk
land
afzonderlijk moet
aan het werk. En
de EU zit zelf in
een crisis van
formaat.
De
schreeuw
om
oplossingen
wordt gesmoord
door
een
strategische
leegte.
De
migrantencrisis
toont dat keihard.
En
de
voortdurende
chantage
van
Erdogan
en
Poetin
zijn
overduidelijk en
tonen
onze
zwakte.
De
aankomende
verkiezingen in
de EU maken dat

alles nog lastiger.
De EU moet niet
overtrekken
nu:
Poetin en Erdogan
zijn niet synoniem
aan Rusland en
Turkije.
En
we
moeten goed zien
dat onze energie
door Moskou wordt
beheerd dat onze
technologie
en
kapitalen
hard
nodig heeft. En wij
zijn zowel voor
Turkije als Rusland
belangrijke
economische
partners ook voor
hun
groei
of
vooruitgang.
De zuidelijke en
oostelijke
geostrategische
omgeving toont de
vele gevaren. Van
Afghanistan via het
brandende
MO
naar Jemen. Via
Somalië, Kenia en
Soedan
naar
Nigeria. En dan via
Mauretanië,
broeiend
Algerije
naar
chaotisch
Libië. En dan zien
we
een
door
vluchtelingen
overstroomd Italië
en Griekenland en
een onwillig Turkije.
En in O-EU doet
Poetin
voortdurende
de
spanningen
oplopen.
Waarin
ook de VS en de
Nato zijn gemoeid.
Tegenover
deze
onrustige omgeving
staat
een

weifelende
en
ruziende EU met
toenemende
verschillen
van
inzicht, Met name
over
de
vluchtelingencrisis
.
IS DE FRANSE
STAAT
EEN
SLECHTE BOER?
In
de
maandaugustus
hadden de franse
media het weer
druk
met
de
melkcrisis en de
hoge prijzen van
het fruit. Onder de
eerste rook van de
naderende
verkiezingen. Een
bretonse
aardbeienteler
legde vriendelijk
uit dat zijn product
36% meer kostte
dan
een
jaar
geleden door de
natte lente. En zijn
jonge collega die
melk produceerde
vertelde in tranen
dat zijn failliet
aanstaande was
omdat
er
overproductie was
en
omdat
de
vraag in China
was
gekelderd.
Met een inflatie
rond nul, stabiliteit
van prijzen en
salarissen in het
land kon deze
sector de grote
marktschommelin
gen niet meer
aan.
In
2014
zagen
de

fruittelers
de
prijzen met 56%
zakken en een
jaar later waren
die
+
46%
gegaan.
De
boeren
worden
keihard met de
marktwetten
geconfronteerd
met
hagel
tussendoor
groeistop in China
en diplomatique
spanning
met
Rusland.
In
Frankrijk war 90%
werknemers zijn
met
stabiele
inkomens moeten
de boeren tegen
grote
schommelingen
opboksen.
Ze
voelen
zich
tweederangsburg
ers met een bezit
dat
drie
keer
hoger
is
(nl
260.000
resp.
87.000) en een
beroerd inkomen.
Geen 35 uur,
nooit
vakantie,
levend in een
steeds land waar
ze meer en meer
aparte
figuren
worden.
Hun
malaise
gaat
verder dan hun
zwakke financiele
positie ze is ook
maatschappelijk
van aard. Deze
vanouds
zelfstandigen
vrije
mensen
leven al jaren
onder een stroom
van subsidies en

overheidsgeld.
De CAE (franse
Raad voor econ.
Analyse) liet zien
dat de steun aan
hen
jaarlijks
meer dan 10
miljard was. Wat
voor elk van de
320.000
exploitaties een
steun van 30.000
euro betekent. In
2013 was dat
84% van het
inkomen
met
pieken van 164%
tot 198% voor de
vleesproducerende
onder hen. Deze
boren lijken wel
ambtenaren met
hun
bijna
staatsinkomens.
Wat gezien het
strategische
karakter van hun
producties
niet
echt vreemd is
zij lijken zo wat
op het leger dat
ook
veiligheid
moet garanderen
en
het
land
verdedigen moet.
Maar
die
staatssteun
is
zer inefficient en
maakt dat de
armoede onder
hen twee keer zo
groot
is
dan
elders. Namelijk
25%
tegen
13%... En hun
export steeg van
2000 tot 2013
maar half zo snel
als die van de
duitse collega`s.

Hun
ecologische
balans
is
ook
dubieus, Brussel en
de milieugroepen
zijn
zeer
ontevreden
over
hen. Vervuiling van
de rivieren en het
grondwater,
waterverspilling,
excessieve
bodemerosie
en
een verminderende
biodiversiteit.
De
CAE constateerde
ook dat in 2014 van
de 388 miljoen euro
agrarische
milieusteun maar
4% direct naar de
boeren ging.
Parijs
verklaart
haar boeren altijd
luid zijn liefde en
stort bakken geld.
Maar voert een
zeer
onsamenhangende
en kort termijnachtige landbouw
politiek
die
de
fragiliteit van de
sector
steeds
groter
deed
worden. Dit is veel
erger
dan
de
mondialisering en
de
brusselse
normen,
deze
incompetentie van
de staat. Die geen
visie toont en geen
moed. En die de
ene na de andere
strategisch
fout
maakt. Of moet je
spreken van een
ontbrekende
strategie?
Deze
staat is slechte
boer,
slechte

industrieel
en
slechte
bankier
tegelijk.
TAFTA KOMT ER
NIET?
Parijs stopte de
onderhandelingen
en Apple moest
Ierland 13 miljard
betalen dus de
stemming tussen
de
westerse
partners is flink
bedorven.
Het
ruikt
naar
economische
oorlog. Maar de
EU doet nu 360
miljard export naar
de
VS
en
importeert
voor
250 miljoen. Nu
aarzelen
ook
Clinton en Trump
dus
Tafta
is
voorlopig
dood.
Bedrijven die 2000
miljard aan cash
in Europa hebben
staan willen dat
veranderen en dat
vindt Washington
weer ok dat meer
belasting daarover
wil
hebben.
Margrhete
Verstager
heeft
een slechte naam
nu in Washington
en
de
Silicon
Valley
Tax
Directors
Group
waar de 80 grote
samen
praten
bedreigen nu ook
Nederland.
Met
minder
investeringen en
werkgelegenheid..
Ook wil het voor

elk
amerikaans
onderdeel in een
europees
exportprodukt dat
er door de EU
toestemming
wordt gevraagd…
Er is zelfs een
project
Blue
Latern in opzet
om in europese
fabrieken te gaan
controleren.. Om
“illegale export te
voorkomen”. De
satellietindustrie
gebruikt
vel
amerikaanse
ITAR
componenten.
Airbus en Thales
moeten
nu
al
toestemming
hebben voor hun
implants. Europa
verslaat nu vaak
Lockeed in de
Golfstaten
en
Washington nam
wraak
met
exporttroubles
voor
bepaalde
onderdelen. Dat
was niet mis en
ook
via
hun
sancties kan de
VS remmen. In
Cuba, Iran en
Soedan
bijvoorbeeld daar
kreeg Paribas al 9
miljard boete voor.
De VS is hier
keihard in en dat
gaat niet minder
worden. De toch
al zo benarde
europese industrie
krijgt dus met een
gekraakt
Tafta
nog meer ellende.

DE
BREXIT
CAPRIOLEN
De Brexit lijkt
duur te worden
voor het UK. Die
reductie van de
immigratie
waarom
het
begon deugt niet.
Onder de huidige
330.000 komen
zal zeer lastig
zijn. Men wil een
puntensysteem
voor
toelating
ook
voor
europese
immigranten.
Maar naast de
hoger opgeleiden
heeft
de
landbouw en de
distributie
goedkope
krachten nodig.
Daar remmen zal
meer
automatisering
oproepen
en
hogere
salarissen.
En
veel
overheidswerk.
De
geclaimde
economische
voordelen
zijn
zeer twijfelachtig.
Dat de salarissen
zouden zakken is
de vraag al zal
het
even
gebeuren. Maar
de recessie doet
daar veel meer.
En het werk wat
de britten niet
zelf willen doen
eist immigranten.
En
de
economische

balans van die
oost-europese
immigranten
is
positief.
En de EU liet weten
dat elke eigen regel
niet kan worden
geaccepteerd. May
zal niet langs een
immigratiedebat
komen… 2016 zal
evenveel
immigranten uit OEuropa opleveren
dan 2015.
Heeft de EU ook
last van de Brexit?
Ja, maar nog veel
meer van de eigen
besognes
zegt
publicist Bavarez in
LP. Het UK zit niet
weinig
in
de
problemen
maar
Mrs. May trekt ze
aan de eigen haren
eruit en dat zelfs
met
de
Brexitvoorstanders
in
haar
kabinet.
Geniale zet. Nu
belooft de regering
belasting
verlagingen om de
kaptaalvlucht
te
remmen. En de
Bank of England
die het pond 10%
zag kelderen zette
de rente nog lager.
Want een korte
recessie dreigt op
zijn minst en ook
het vertrek van vele
buitenlandse
investeerders.
Maar de strategie
om
de
lagere
prijzen bij export uit
te buiten loopt al op
hoge toeren en de

schotse
afscheidingsjeuk
werd wat gestild.
En May trachtte
haar planning bij
de EU door te
drukken op basis
van de ruimte die
artikel 50 haar
biedt: dus uit de
EU
in
2019!
Nadat
Brussel
jaren
struikelde
over
een
dreigende Grexit
zal ze nu jaren
gaan
rommelen
over de Brexit. En
zie:
het
UK
volhardt )ondanks
veel
tegenstand
binnen
het
kabinet!) in de
Brexit en doet dat
volgens
eigen
wensen… Weer
is de EU (= de
Europese Raad!)
de zwakke partij:
bij het terrorisme,
de immigranten,
de
russische
Oekraineinterventie, niets
lukte. En nu deed
Juncker nog wat
doms door Julian
King de Security
portefeuille toe te
wijzen terwijl het
UK
de
grote
saboteur was van
gezamenlijke
defensie in EUverband. En Micel
Barnier moet de
Brexitonderhandelingen
gaan doen terwijl
hij
niet
erg
scoorde in het

opduwen van de
Europese
Bankenunie
na
hun bijna-coma.
Wat veel verklaart
van de lage groei
van 1,5%. En de
EU-voormennen
zijn nu gevangen
in
hun
verkiezingsbeslommeringen
en hun angst voor
de opvolgers. La
France gaat door
met het spelen
van het vergif en
kwam niet veel
verder dan met
Merkel naar Renzi
te gaan. Waar
niets
gebeurde
enkel
wat
electoraal
windowdressing.
De
EU-Raad
verloor de regie
en Merkel doet
haar best voor
alle. De welvaart
van de EU is ten
opzichte van de
VS sinds de euro
kwam met 12%
achtergebleven en
de
inkomensverschill
en verscherpten.
Het BBP per kop
ging in Duitsland
met 11% omhoog
en in Frankrijk op
-1%. Dus 12 %
verschil in enkele
jaren. En Spanje
en Italië vielen
met resp. 8 en
11%! Van de EUhervormingen
kwam ondanks de
prioriteitswijziging

ook nog niets
terecht. Ondanks
enkele pogingen
alles te zetten op
veiligheid:
vechten
tegen
terrorisme,
bescherming
infrastructuren,
beheersing van
externe grenzen.
Enkel
Frontex
werd
versterkt
dat echter de
handen vol heeft
aan redden van
duizenden
vluchtelingen op
zee. En er is nog
nauwelijks
een
europees
denkende
die
snapt dat een
andere sterkere
EU moet om
tegenwicht
te
bieden
aan
nieuwe krachten
en ook dreigende
ontwikkelingen.
RENZI REDDE
DE BANK EN
ZICHZELF
De bank Montei
di Pascha uit
1472
is
volgeraakt
met
30 miljard aan
leningen
die
uiterst
dubieus
zijn, dat kwam uit
de
recente
stresstest in het
kader van de
Europese
Bankunie
in
oprichting.. De 8
miljard dier er in
2,5 miljard jaar in
gingen
waren

verre
van
voldoende
dus
moesten er nog 5
miljard
worden
gevonden. En die
mocht Renzi van
Europa nu niet
meer
uit
de
staatskas
fourneren: njet dus.
De nieuwe regels
vereisen dat de
schuldeisers
van
de bank dan maar
moeten lappen, via
een “bail in” dus.
Maar oh jee dat zijn
duizenden
italiaanse
gepensioneerde en
dat is niet best voor
Renzi die staat
voor
een
referendum over de
senaatshervorming.
Dat hij in de huidige
verliesreeks
(in
Turijn en Rome)
zich
niet
kan
permitteren.
Dus
werd er een kunstje
gevonden:
internationale
banken fourneren 5
miljard met als
tegenprestatie
miljarden leningen
tegen 1/3 van de
nominale waarde..
Misschien is er nog
wat voor te krijgen..
Zo
werd
de
grootste
van
slechts 4 grote
banken in dit land
nu “in extremis”
gered, uit piëteit
voor
zijn
ancienniteit?
De
geëiste
bankhervorming in

Italië
is
zo
“begonnen” maar
de
duizenden
locale banken met
gelijke problemen,
onder bestuur van
locale
politici
willen van fusies
en zo niets weten.
Kortom er is nog
eigenlijk
niets
veranderd en die
europese
bankenunie dat is
nog niet geregeld..
Maar er kwam een
vervolg. Want de
totale
schuldenberg van
dubieuze aard, bij
de banken is 360
miljard. En het
referendum over
de senaat nadert
en nu een failliet
ook voor kleine
spaarders
betekent een 5stars aanval en
mislukt
referendum.
En
een
afgebrande
Renzi.. Als hij de
schuld-eigenaren
zou laten zakken
is dat een deuk in
het vertrouwen in
de
MontePS
obligaties. Zo kon
het reddingsplan
van
de
bank
Monte Dei Paschi
het halen en met
instemming
van
Brussel c.s. . Prive
investeerders
Atlante geheten,
kochten de rotte
leningen voor 1/3
van de nominale

waarde.
Die
moeten
dan
nieuwe
obligatieleningen
uitzetten
(gebaseerd op huidige
MPS-waarde)
voor 5 miljard wat
de ECB eist, maar
waarvoor
minstens twee de
noteringsagencies
positief adviseren
moeten.
Wat
begin september
nog niet het geval
was.. Renzi is er
nog niet en moet
nu al zijn politieke
gewicht inzetten
bij een ook nog
riskant
referendum.
De berg van 700
miljard dubieuze
schulden:
Unicredit
41,6
miljard;
Intesa
36,7 ; MPS 27,7 ;
BPM en Banco
Popolare 14 ; UBI
7,1 en BPER 7,3.
ALS FRANKRIJK
DENKT
AAN
ONDER-GANG
Ronde
Wereldtentoonstel
ling van 1900, een
hoogtepunt in de
franse
historie,
ontstaat er op
rechts
een
discussie over de
neergang van La
France.
Die
herneemt na 1918
als
het
land
uitgeput wint van
een onbeschadigd
Duitsland. Dat ebt

weg
maar
herneemt
in
1930. Met de
grote crisis waar
men
geen
oplossing
voor
vindt. Corrupte
politici en grote
immigrantenstro
men
(Polen
Italianen etc.) en
men snapt dat
1918
niets
bracht. Het Front
Populaire
bloeide. In 1938
een vlaag van
nationalisme
maar Hitler komt.
In 1945 begrijpt
men dat er twee
supermachten
zijn
en
dat
e
Frankrijk 2 viool
werd. De Trentes
glorieuses is een
herleving
op
basis
van
productiviteitsrac
e en het begin
van Europa komt
in 1957. Maar
het
sentiment
van
de
ondergang
in
1940
blijft
overheersen..
De
rol
van
Frankrijk
blijft
zeer wazig. Als
de “glorieuses”
eindigen
herneemt
het
crisisgevoel van
1940.. en als in
1983 Keynes ook
niets brengt en
het
neoliberalisme
herneemt.
De
neergangsdiscus

sie bloeit op en
extreem
rechts
staat op.
Het vertrek van De
Gaulle
laat
Frankrijk
achter
naast
de
twee
grootmachten in de
Koude
Oorlog.
Toch is nu de rol
samen
met
Duitsland
en
Engeland
belangrijker
dan
toen.
Want
Duitsland gaat niet
internationaal,
Engeland blijft op
afstand van Europa
en Frankrijk zien
we zowel in Europa
als nog wereldwijd.
Maar Europa blijft
iets wazigs. Is het
een beschutting of
een fenomeen van
mondialisering?
Moeten we minder
Europa of net een
federatief Europa?
De franse identiteit
brokkelt af..
Zie
Brexit nu in een
land dat ook een
groot verleden als
wereldmacht
kende. UK sterker
zonder
Europa,
hoort men daar
zeggen. Maar daar
lijkt de crisis minder
diep
dan
in
Frankrijk.
Frankrijk heft een
groot verleden en
de fransen hebben
daarmee
een
sterke band. Die
ook bleef vanwege
een te sterk nadruk
in het onderwijs.

Dat voedt die idee
van: “Vroeger was
het beter”.
(mede naar int.
Robert
Frank,
historicus
en
Europaspecialist.
Le Point aug.
2016).
CGT EN EDF :
MACHTSSTRIJD
De baas Levy
diende een klacht
in voor smaad
tegen Sud Energie
een
kleine
vakbond. Hij zou
het uitstel van een
besluit door May
de
engelse
premier over de
chinese deelname
aan de 21 miljard
investering
in
Hinkley
Point
hebben
verzwegen… Een
van zijn discipelen
zegt hierover: De
tijd dat Proglio
salarisverhoginge
n inzette om de
instemming
van
CGT
(grootste
bond bij EDF)
voor zijn plannen
te
krijgen
en
sociale vrede te
behouden, die is
voorbij! Deze rel
heeft plaats net
voor de nieuwe
verkiezingen voor
de
vakbondsvertegen
woordiging…
CGT
is
groot
tegenstander van
internationale
projecten al is ze

erg
voor
kernenergie
op
zich. Levy wil EDF
normaliseren qua
bedrijfsvoering en
haalt zich nu de
bonden op de
nek: zelfs de drie
grootsten
CGT,
CFE-CGC en FO..
Dat
gaat
spannend worden.
MAY
VERANDERT
HET UK ?
Ze was minister
onder
Cameron
en schoot nar
voren
na
zijn
vertrek
door
Brexit-gedoe. En
in enkele weken
herenigde ze haar
partij
in
een
regering waar alle
stromingen
in
zaten. Men leek
ondanks
alles
meer een dan ooit
tevoren.
Maar
May gaf ook het
geheel
een
verrassende
wending en heet
daarom:
”de
sociale Thatcher”.
Ze zei: “Onze
basis is te smal
alsook
ons
kapitaal
aan
symphatie.
Ze
noemen ons de
Nasty Party”. En
later
na
benoeming: “ Het
UK moet een land
worden dat niet
enkel functioneert
voor
de
geprivilegieerde

maar
voor
iedereen onder
ons. Onze Partij
moet er ook zijn
voor de gewone
werkers”. En ze
wees
op
de
belastingontduiki
ng, de te hoge
salarissen en wil
dat
arbeiders
mee besturen in
bedrijven. Het te
pure liberalisme
moet
terug
treden en ze wil
een
industriepolitiek
en
de
investeerders
tonen dat
het
anders zal gaan.
Zij lijkt op de
conservatieven
van na WOII en
weinig
op
Thatcher.
Chamberlain sr.
lijkt
haar
voorbeeld,
die
zette
grote
sociale
hervormer die bij
de werkers ook
populair was. Zij
is dochter van
een dominee en
practiserend en
“a very difficult
woman”.
Ze
heeft empathie
maar kan ook
keihard
zijn.
Haar equipe is
gesloten en ze
zette
“foute
figuren (Osborne
en Gove) metten
buiten. Ze is
pragmatisch en
niet ideologisch

en wil haar land
ook van overdreven
regels van de EU
afhelpen mar was
tegen Brexit. Nu
moet in Engeland
iedereen
meer
profiteren van de
vergaarde welvaart
vindt zij en er moet
meer
aan
infrastructuur
en
industrie komen. Zij
gaat op weg naar
een meer volks
conservatisme en
weet
dat
overdreven
simplisme
niet
werkt. Het UK toont
dat ook Brussel
moet oppassen met
het “rustige stille
water”.
EN TOEN WERD
OOK DUITSLAND
BANG
IS sloeg ook daar
toe in het land dat
meer dan 1 miljoen
vluchtende opnam.
Het wist tot nu
weinig van dat
wrede
terrorisme
dit land zonder
koloniaal verleden.
En zonder last van
de dekolonisatie..
Met
zijn
pluralistische
religieuze karakter ,
weinig bemoeienis
met het MO ook al
doet het daar mee
aan
verkenningsvluchte
n. Dit land wat het
parlement bij elke
militaire
stap
raadplegen
moet

voor elke soldaat
ook in Mali. Antiinterventieland,
niet in de VN
Veiligheidsraad
hoorbaar bij de
libische interventie
in 2011. Duitsland
leek gespaard te
blijven maar ne.
Plotselinge wrede
daden en ook
grote
xenofobe
krachten dus de
angst is er nu
volop. Het land
met zijn unieke
coalitie
linksrechts van het
type : nationale
regering” die de
fransen
willen
maar niet vinden.
Maar Berlijn blijft
kalm
en
op
afstand en troost
zijn bevolking en
voert
de
bescherming op.
Maar nu komt
uiteraard ook de
interne kritiek op
dat
grote
vluchtelingen
tanken.
Maar
Berlijn blijft ook op
afstand van het
wat
brallerige
Frankrijk en zoekt
over dit onderwerp
geen
polemiek.
Maar nu komt
2017
het
verkiezingsjaar er
ook
aan
en
extreem
rechts
slijpt ook hier de
messen.
Het
bloedige
terrorisme
van
een nieuw soort

moet
hen
nu
verenigen met de
andere motor van
de EU..
De
duitse
inlichtingendienst
wist dat er bij die
1 miljoen ook
djihadi`s zaten in
de
vluchtelingencentr
a
waren
240
incidenten
van
recrutering
gemeld. Er zijn nu
8000 salafisten in
2011 waren dat er
3800. 820 zijn
gaan vechten bij
IS en 250 bleven
en zijn gevaarlijk.
Zo`n 80 zitten er
opgesloten.
Er
worden nu steeds
meer
celen
ontdekt
en
ontmanteld
en
een vereniging is
verboden. Tot nu
toe (aug 2016)
bleef het bij 4
geisoleerde
aanvallen en een
bomaanslag
op
een Sikhtempel.
Er kwamen nu
aanvallen van een
andere soort die
wel door IS zijn
“geïnspireerd qua
methode”
maar
die niet berusten
op
religieus
fanatisme.
Hier
exploiteert
de
politiek niet deze
aanvallen zoals in
Frankrijk: de SPD
en de CDU zijn
uiterst voorzichtig
daarmee.
Maar

extreem-rechts
scoort er mee
zeker de AfD, die
er
immigrantenhaat
mee kweekt. De
AfD
verdiende
+10% nu en
komt op 13% in
totaal . Maar
interne
herrie
deed ze naar 9%
terugvallen, heel
extreem-rechts
wordt op 10-15%
geschat.
Maar
kan nu best gaan
stijgen. Nu zijn
73% der duitsers
echt bang voor
het
terrorisme
(+21%) en 67%
ziet
immigrantenspan
ningen opkomen.
Het
Wagnerfestival in
Bayreuth
staat
onder
hoge
beveiliging en de
receptie
is
afgezegd. Op de
bierfeesten (half
sept)
mogen
geen rugzakken
worden
gedragen.
HET SLECHTE
KAN OOK IETS
GOEDS
BRENGEN.
Zegt Attali en
citeert het franse
gezegde. Dus is
dat
terrorisme
enkel bron van
ellende
en
destructief
of
gaat het ons

wakker maken en
tijdig
doen
veranderen? Want
je kunt er ook 5
belangrijke
conclusies
uit
trekken..
1.Meer doen aan
onze
veiligheid.
Hogere
uitgaven
ook aan bedrijven
in die sector, inzet
van de hele natie
en wakker worden
en beseffen dat we
ons
moeten
verdedigen samen.
2.Nieuwe
gemeenschappelijk
e
middelen
scheppen in de EU.
Voor
de
bescherming van
onze grenzen en
het reguleren van
de
immigrantenstroom
.
Dus
meer
rationele
pragmatische EUpolitiek.
3.Een
massieve
aanpak van de
jeugdwerkelooshei
d in de EU. Met
accent
op
beroepsvorming
om de jongeren in
te schakelen en
snel.
4.In het onderwijs
meer
maatschappijzin
aankweken.
Ook
schooluniformen,
godsdienstonderwijs en
accent op de brede
veelkleurige
samenleving
aan
brengen.

5.Voorang geven
aan alle culturele,
religieuze,
sportieve
en
artistieke
activiteiten.
De
fransen
meer
verenigen
langs
deze lijnen.
Dat alles is goed
voor
meer
veiligheid, groei,
werk,
levensvreugde en
plezier
in
de
ander.
De
politieke
klasse zou dit
moeten
aanzwengelen in
betere
samenspraak en
de
rivaliteiten
moeten
wegduwen. Maar
de franse politici
zullen dat zonder
hoge druk nooit
doen en ook niet
voor 2017 tot iets
gemeenschappelij
ks komen. Dat zou
elke politicus in de
vakantie moeten
bedenken.
DE
VOEDING
VAN DE FRANSE
TAAL
Er was de 20e
Week
van de
franse taal en de
francophonie, en
de
taalkundige
Henriëtte Walter
sprak. Over de
“vreemde
woorden etc. “ in
de franse taal.
Fransen
willen
graag
hun

woorden
exporteren maar
zijn wat afwijzend
bij de “import”.
Van de ruwweg
35.00
woorden
voor
“dagelijks
gebruik” zijn er ca
13% afkomstig uit
het
buitenland.
Van
die
hele
vocabulaire
ca
25% (!) uit het
engels afkomstig.
En dat is ca 3%
van de 35.000
voor
dagelijks
gebruik. Daarna
komen italiaanse,
oudd-duitse,
Arabische,
spaanse etc. Ook
Nederlandse:
vooral
in
de
zeevaart,
houtbewerking
(scheepsbouw) en
waterwerken.
Want daar leerden
de fransen veel
van
ons
polderaars..
Sinds de romeinn
kwamen
kwam
hier het latijn op
en
met
het
christendom ging
dat ook zo op het
platteland.
Een
soort van “volks
latijn” ontstond en
in
de
Middeleeuwen
wilde men de taal
weer wat meer
“latiniseren”. Dat
leidde rot rare
dubbelingen.
“Auscultare”
leidde zo zowel tot
“écouter” als tot

“ausculter”!
Grieks
is
er
minder
in
gekomen maar
het latijn werd
sterk
gevoed
door het grieks.
Zie
multicolore
naast
polychrome..
Autombile
en
television
zijn
grieks-latijnse
hybriden.
En dan was er
het oudduits het
frankisch
dus!
Dat
met
de
franken voor de
5e eeuw hier
aankwam.
Zo
arriveerde
het
woord guerre en
verving
bellum
en kwamen ook
épargner,
marcher binnen.
En ook: gris, bleu
en blanc… Dus
de basis is: latijn
met
latere
toevoeging van
oudduits,
frankisch..
De
grote Arabische
geleerden die in
Al Andaluz uit
het
grieks
vertaalden
brachten zo het
arabisch binnen.
In de chemische
wetnschap,
de
botanisme en de
wiskunde vooral..
Chiffre en zero
komen beide van
sifr.
Jupe,
artichaut
en
alcool zijn ook
Arabische

importen. Ook zijn
er nogal wat turkse
(ottomaanse)
woorden: minaret,
riz
(hindis)
en
perzische
als
pyjama.
Daarna
kwamen met het
kolonisme:
bled,
toubib, barda en
gourbi er ook aan..
Vanaf
de
Renaissance komt
het iraliaans sterk
er
in:
alarme,
alerte,
canon,
bombe,
soldat,
sentinelle
bijvoorbeeld. En de
rijke
lombarden
gaven het Frans:
banqueroute
(banca) en rotta .
Douche een kleine
ruimte komt ook
van
doccia..
Italiaans
werd
chique
en
van
standing..
Spaanse invloed is
r minder. Maar
conquistador,
banderille, vanille
en cedille zijn van
spaanse afkomst.
Fransen behielden
ç wat uit het
spaans
werd
geschrapt! Tomate
en chocola komen
via latijns amerika
(Azteken)
en
Spanje in het Frans
terecht.
Engels kreeg vele
eeuwen veel uit het
Frans: omgekeerd
gebeurde er weinig.
In de tijd van
Willem
de
Veroveraar sprak

men in Londen
aan het hof Frans
(1066). Bij de
revolutie raakte de
franse
revolutionairen
geïnteresseerd in
het
engelse
parlementarisme (
convention, vote,
selection..).
En
later kwam er nog
wat uit de sport
als goal, coach..
Soms zijn engelse
woorden nuttig om
“gaten te vullen”:
flash,
brushing,
hold-up… En zie
ook
week-end,
cutter, maar email liep niet echt.
E-commerce
is
lastig want de e
wordt
als
i
uitgesproken
in
het
Frans.
Surprise-partie,
drink,
smart,
footing, fashionabl
gingen er in als
zoete koek..
(zie
ook
L’Avonture
des
mots
venus
d’ailleurs;
Henriette Walter
Laffont).
DE
METHODE
RENZI IN ITALIË
Renzi
zit
nog
steeds stevig in
het
zadel
en
hervormt steeds
sneller in stilte..
Zijn
hervorming
van
de
landsindeling ging
ook veel verder
dan de franse. Hij

ruimde de 110
provincies (= als
de
franse
departementen)
op
en
de
werknemers
gingen voor een
deel naar de 20
regio. Zijn Senaat
gaat terug van
315 naar 100
leden..
En
hij
kwam met zijn
Jobs Act die wil
dat
de
arbeidsmarktflex
toeneemt
en
daarmee gaat hij
vooralsnog goed
vooruit. De franse
Nobel-econoom
Tirole ziet zijn
aanpak
met
bewondering. Het
48 verschillende
stel
arbeidscontracten
ging terug naar
8… Dat na een
bevriezing van de
pensioenen,
42
jaar bijdragen in
plaats van 40 jaar
en
verhoging
pensioenleeftijd
van 65 naar 66..
En
bijdragen
oplopend met de
levensverwachting
!
Hij gaat als Monti
voor hem maar
wel
handiger.
Maar hij drijft op
een
nieuwe
politieke generatie
en hij slagde ook
met die nieuwe
president Sergio
Mattarella.
Zijn
succes
bij
de

groei
is
nog
beperkt, maar hij
valt toch ook al in
de EU op. En
doet zowel links
als rechts vele
zich
verwonderen.

Terug
inhoud

naar

OOST-EUROPA
TWEE APARTE
HONGAREN
Viktor Orban (53)
houdt
een
referendum
tegen
de
immigratie in zijn
land die de EU
hem
wil
opleggen.
Hij
regeert
met
ijzeren
hand
sinds 2016 heeft
niets met Merkel
en
bewondert
Trump. Dat is
zegt hij ook een
zegen voor het
behoud van “een
christelijke
Europa”! Soros
de miljardair (86)
wil
wel
0,5
miljard
investeren
in
werk voor de
vluchtelingen.
Orban vindt deze
vluchteling een
heel foute met
zijn 13 miljard in
zijn fonds die
weer
veel in
Hongarije
is.
Waar hij ok zijn
Europese
Universiteit runt
op amerikaanse

basis. Hij is ook
voor Clinton. Twee
hongeren met een
contraire visie op
de wereld.
POETIN DREIGT
ZONDER
OPHOUDEN
Mede
door
de
sancties in het land
er
economisch
slecht aan toe. Dus
greep Poetin naar
het oude middel
van de “gevaarlijke
vijand buiten”. Hij
deed
raketten
plaatsen bij Polen
en de baltische
landen, hij liet zijn
vloot nar de kust
van Syrië gaan en
hij dreigt elk VSvliegtuig neer te
schieten
dat
Assad’s
troepen
aanvalt. Hij koestert
zijn nationalisme en
roept het volk op de
vijand
te
bestrijden..
Wat
moet
het
westen
nu
waarvoor de tijd in
het voordeel werkt?
Dus wachten en
verder praten met
Moskou. Maar die
nucleaire dreiging
daar moet het iets
anders tegenover
zetten.
En
die
dreiging
gevoeld
door de buren is
groot: Oekraine is
hun voorbeeld. Het
westen moet tonen
dat een Nato-land
aanvallen
niet
wordt getolereerd.

Maar men moet
vooral het hoofd
koel houden want
Rusland
heeft
bepaald geen erg
overtuigende
ideologie
te
bieden. En zich
niet uit elkaar
laten spelen.
OOST-AZIË
PEKING SPEELT
BUITENSPEL
De omzet van de
500
grootste
chinese bedrijven
was in 2015 ca
80000
miljard
euro. Wat 0,07%
lager was dan in
2014. Niet veel
maar voor het
eerst ooi”: een
daling! Maar ook
voor
het
erst
kwamen
de
omzetten
van
servicebedrijven
hoger uit dan die
van
de
productiebedrijven
met hun aandeel
van 40% en de
productiesector
dee
39,5%.
Andere tijden..
Xi
Jinping
veranderde
van
model met het
accent op interne
consumptie, nadat
de
wereldgroei
afnam. En ging
ook
ideologisch
om nu hij het
leiderschap in de
regio afdwingt met
zijn inpikken en
uitbouwen van de
eilanden Spratleys

en Paracels. Het
opkomen
van
China
en
de
verzwakking van
de
grote
democratieën
deden hem kiezen
de
regionale
spanningen flink
op te jagen.
Nu
het
des
werelds grootste
exporteur is met
14% ( VS 9%)
dank
zij
zijn
lidmaatschap van
de WHO. En is
ook een grote en
actieve
investeerder maar
wenst zich niet
aan vele regels te
houden en acht
zioch erboven te
staan.
En er
kwam meer: de
mensenrechten
advocaat
Zhou
Shifeng moest 7
jaar ion de bak en
mag niet meer
werken
voor
Fengrui.
Enkele
dagen
eerder
moest
Uber
opgeven en 1
miljard
laten
liggen
ten
voordele van Didi
Chuxing die door
Peking even werd
geholpen.
Daarmee verkreg
Didi
een
taximonopoly en
kwam ook Uber in
de rij van Amazon
en
Googele
terecht, die van de
chinese
markt
werden
gedrukt

ten gunste van
Baidu
en
Alibaba.
Ook
Hongkong moest
bij remmen en de
ondertekende
overeenkomst in
1997 met het UK
over
50
jaar
autonomie
en
respect
voor
mensenrechten
werd feitelijk weg
gepoetst.
Niet
meer “een natie
met
twee
systemen”
nu
maar
een
systeem en twee
economieën”
verscheen. Vele
CEO `s zijn al
gearresteerd en
Hongkong wordt
achtergesteld bij
Sjanghai,
Shenzen, Ningbo
en Xiamen als
haven..
En
nu
veroordeelde het
Arbitrage hof in
Den haag China
ongewoon hard
nadat
de
Philippijnen om
uitspraak
vroegen.
Het
Hof
oordeelde
dat China geen
enkel recht had
met zijn eisen en
veroordeelde ook
de bouw van die
kunstmatige
eilanden. En zo
pakte Peking het
alleenrecht
in
een
economische
zone.
En

veroordeelden ook
de beperkingen van
visvangst
en
energie
en
de
schade aan de
ecologie.
China
eist van alles op in
de Chinese Zee en
gedraagt zich ook
militair als “gewoon
de baas in die
regio”.
A
la
Rusland!
Dit
komt
ongetwijfeld
ook
door
het
positieverlies van
de PC nu de
economie verzwakt
en
ook
de
ongelijkheid groeit.
En de vervuiling
groter werd en zijn
relaties
in
de
wereld
verslechterden.
China wil de baas
zijn in de Chinese
Zee,
zijn
ondernemingen
voorrang geven op
buitenlandse
en
profiteren van de
westerse financiële
crisis door nu alles
op te kopen, zeker
dat
wat
ook
strategische
waarden heeft. Zie
ook zijn nieuwe
Zijderoute-project,
zijn handelsmarine
en de beperkingen
die het oplegt op de
vrijheden op zee en
in de lucht. Ook is
het in Cyberspace
zeer actief met zijn
regimenten
voor
economische
oorlog
in
het

volksbevrijdingsle
ger..
De VS weigert nu
al openlijk chnese
strategische
aankopen
en
beschermt
zijn
bedrijven
op
staalgebied tegen
de
chinese
dumping.
Frankrijk niet dat
verkocht
de
luchthaven
van
Toulouse dichtbij
Airbus.
Theresa
May schuift de
investering
van
China in Hinkley
Point weg omdat
ze de invloed van
CGN niet wil op dit
project met zijn
1/3 aandeel in die
21 miljard. Zelfs
de ingeslapen EU
ontwaakt nu het te
laat ontdekt dat
China
hele
sectoren
stuk
maakte
door
dumping: zie de
zonnecellen
en
het staal. China
veroorzaakt ook
een
wapenwedloop in
Azie. Japan koopt
nu veel wapens
en zet nu ook met
Zuid-Korea antiraketsystemen op.
Australië versterkt
zijn marine en
koopt
onderzeeërs. De
VS
hief
zijn
embargo op voor
wapenaankopen
door
Hanoi,
Vietnam..

China de eerste
exporteur wil niets
van doen hebben
met de regels
voor
de
wereldhandel en
stelt zichzelf op
plek 1 zonder
nadere
overwegingen.
Een contract met
China
is
qua
regels
weinig
waard.. De ander
trekt altijd aan het
kortste einde ten
koste van zijn
belangen.
Chinezen gaan bij
problemen
gewoon
altijd
voor.. Het riskeert
nu
zelf
zijn
toegang tot de
hoog
gekwalificeerde
service industrie ,
de innovatie, roept
kapitaalvlucht uit
zijn land op en
ook vertrek van
“brains”.
En
blokkeert zo zelfs
Azië
in
zijn
economische
expansie en dus
ook zijn eigen
verdere
ontwikkeling. Die
haar tot nr 2 op
handelsgebied
maakte in 2015:
boven
Europa
dus.
China kiest voor
machtspolitiek die
enkel luistert naar
wie de power
heeft. Het zal
tegen
concurrenten (VS

voorop) keihard
optreden en de
zwakken onder
de voet lopen.
Frankrijk voorop
nu.. en direct
daarna ook de
EU.
We
zijn
gewaarschuwd..
ZUID-AZIË
DE
NADRUK
LAG ELDERS..
Als je van de
media
afhangt
volg je ook hun
hypes. Daarom
weinig nieuws te
vinden over deze
giga-regio. Wat
hoogstens zegt
dat er geen al te
grote
rampen
plaatsvonden.
Niks meer.

Terug
inhoud

naar

NOORDAMERIKA
TRUMP IS DE
ANTIAMERIKAAN
De
VS
zijn
gebouwd
met
immigratie en dat
zie je ook op
Thanksgivingday
. De president
van
de
VS
zweert op de
bijbel: wie ziet
Trump dat doen?
Trump jaagt een
wig tussen het
blanke
en
protestante deel
van de VS dat
element van de
Godfathers. Hij

zaait haat met zijn
beledigingen tegen
zwarten, vrouwen,
hispanos
en
jongeren. En schijnt
ook niet te snappen
hoe sterk hij de
katholieken (25%
vd kiezers), tegen
zich inneemt. De
paus die uit Mexico
terug kwam zei dat
een
christen
bruggen
moet
bouwen en geen
muren.
Trump
antwoordde
zeer
beledigend.
Mitt
Romney verloor in
2012 odat hij de
mormoon
zich
tegen
de
katholieken
afzette..
Het
Amerika van Trump
is geen veroveraar
meer maar een
vesting.
Zijn
verhaal over die
hoge muur tussen
VS en Mexico is er
het symbool van.
De
American
Dream
die
de
democraten
zouden
hebben
stuk gemaakt die
maakt Trump nu
helemaal
kapot.
Het
messianistische
amerika is weg en
werd door een
hysterisch amerika
vervangen. En nu
spreekt Trump zelfs
verzoenend tegen
de
grootste
vijanden van de
VS:
Poetin,
Saddam Hoessein

en de marxisten
van
latijns
amerika.
Trump
verdeelt de VS tot
op het bot en kan
geen
goede
amerikaan zijn.
DE GAFA ZIJN
DE
NIEUWE
MONOPOLISTEN
Enkele
oudjes
haalden ook de
nieuwe tijd: zie
General Electric
en
Samsung.
Maar aan de Gafa
kunnen ze niet
tippen die ons
voor 280 miljard
jaarlijks
gratis
bedienen.
Maar
die verstikken nu
de concurrentie en
bedienen zich van
twijfelachtige
methoden
van
management. Het
aandeel van de
100 grootste in de
VS-economie ging
van 33% in 1994
nu naar 46%! Het
aantal start-upos
zakt want die laten
zich
vlotjes
opkopen.
De
groten investeren
via
de
fiscale
paradijzen en dat
werd al 30% van
het totaal. Maar
hun winsten gaan
niet samen met
veel
werkgelegenhied:
in 1990 deden de
3
grote
autoboeren in de
VS 36 miljard
beurswaarde en

gaven aan 1.2
miljoen
mensen
werk. Nu doen de
drie grootste uit
Silicon Valey 1000
miljard
op
de
beurs
en
ze
hebben 137.000
mensen in dienst.
Het lijkt wel wat
op
1860-1917
toen ook enkele
grote staal- en
olieboeren en de
nieuwe
technotoepassers
van
die tijd (electra en
autos)
de
machtigen
werden. Ook zij
drukten
andere
weg en hadden
toen veel greep
op de politiek. Ze
worden
terecht
bewonderd maar
hou ze in de
gaten. Want ze
koloniseren vele
en drukken de
concurrentie weg.
Ook
de
veelbelovende
kleintjes..

maximum
was
780: de ergste
van de ergste, zij
men. Maar geen
rechter
bevestigde
dat
ooit. Hij stopt op
59
dat
gaat
Trump van hem
erven en die wil
het openhouden,
zei hij. Of was
dat ook een foute
Twit?

Terug
inhoud

naar

LATIJNS
AMERIKA
DE
NADRUK
LAG ANDERS..
Veel
gedonder
zeker in het grote
Brazilië
en
Argentinië.
En
het rampzalige
Venezuela..
Volgende
keer
beter! …

Terug
inhoud

naar

GUANTANAMO

Obama gaf het
niet op: hij deed er
nog 15 weg naar
de AE op de
valreep. Zo kwam
hij op 242 minder
in
zijn
twee
periodes.
Het
Congress
blokkeerde hem
het sluiten via
overplaatsing naar
de VS. Het begon
in 2001 onder
Bush
en
het

OCEANIË
AUSTRALIË DE
KAMPIOEN
De laatste crisis
hier was uit de
tijd
van
Garbatsjov
en
binnenkort
verslaat het land
Nederland dat 26
jaar
groei
achtereen kende.
Alles ondanks de
vertraagde groei
van China zijn

grootste
handelspartner. Dit
jaar 3,1% groei
beter dan de VS en
de EU. Door boom
voor
zijn
grondstoffen en de
wens
van
de
chinezen voor beter
voedsel en door
meer toeristen uit
China! De regering
gaf hier nooit meer
uit dan ze had en
kon zo tussen 2008
en 2009 voor 38
miljard aan extrastimulans pakken.
In
2012
verdrievoudigde
zijn
mijnbouwexport wat 17%
werd mede door de
prijsstijgingen.
Daardoor steeg het
besteedbaar
inkomen hier 13%
en de salarissen
6%.
Bravo
Australië.
De regering deed
de koers van hun
dollar zakken goed
voor de export.
Chinezen
eten
australisch voedsel
(= beter) en er
komen
veel
chinese studenten.
Toerisme
+
studenten zijn nu
14%
van
het
exportcijfer. En veel
chinezen blijven..

Terug
inhoud

naar

MAGHREBNABIJE OOSTEN

DE VN MOETEN
ASSAD
C.S.
BETALEN
Om humanitair te
kunnen opereren
moet je in Syrië
langs
diverse
ministeries
en
daar is men zeer
corrupt. Zo moest
de VN 5 miljoen
betalen aan de
bloedbank
die
wordt gerund door
Defensie en men
moest ook geld
storten
aan
organisaties
die
“eigendom
zijn
van Assad en de
zijnen”. Maar van
sommigen
van
hen zijn in de EU
en
de
VS
banktegoeden
geclaimd
nu.
Rami Maklouf de
grootste oplichter
ooit met 5 miljard
vermogen is de
familiebankier van
de Assads en zit
overal tussen. Hij
bezit
de
telefooncompany,
het
vliegveld,
hotels,
wegenbouw
en
constructiebedrijven,
oliehandel en de
vliegerij..
Langs
deze wegen vangt
hij veel VN-gelden
evenals
de
epouse van Assad
Asma
el-Assad
Bachar..
TURKIJE
COMPLICEERT

DE STRIJD IN
SYRIE.
Erdogan viel Syrië
binnen en pikte de
stad Djarabulus in
war de djihadis
zaten
en
hun
ravitaillering
regelden.
vIran,
Rusland en de VS
die IS weg willen
daar
waren
akkoord.
De
koerden
willen
echter dar hun
stad
Rajova
behouden
en
consolideren. En
nu vechten voor
het
eerst
Assadtroepen en
koerdische
troepen
daar
tegen elkaar.. De
VS zit in de dallas
want de koerden
zijn hun maatjes
daar en de turkse
bemoeienis
blokkeert hun plan
voor
die
koerdische staat
langs de hele
grens
en
aaneengesloten.
Nu moeten ze
weg tot achter de
Eufraat en de VS
moet instemmen
met Erdogans eis.
Om IS te pakken.
Turkije zou nu zijn
steun aan de antiAssadrebellen
kunnen intrekken
rond
Aleppo.
Onderwijl gebruikt
Assad weer gifgas
dat
dus
nog
ergens
was
verstopt..
Wat

Washington
dwingt fors in te
grijpen ook om
de burgers te
beschermen
daar. Dat schudt
de zaak weer
flink op en de VS
riskeert
straks
nog
de
luchtmacht van
ex-al-Nusra
te
worden
zo.
Intussen
buigt
Rusland
naar
Iran van waaruit
het even (maar
wel
zeer
effectief)
bombardeerde.
Syrie wordt de
zegeplek van het
russische
neoimperialisme.
Dus we wachten
op een tweede
Vietnam voor de
VS
en
een
tweede
Afghanistan voor
Moskou?
BUSINESS
DOEN IN IRAN
IS COMPLEX
De ONG UANI
(United Against
Nuclear Iran) is
zer actief onder
leiding van Mark
Wallace oude-VS
ambassadeur
voor de VN. Hij
pluist
alle
delegaties
uit
Frankrijk uit en
reageert als hij
dingen ziet die
hem link lijken.
Dan reageert hij
met brieven en

publicaties en alle
franse bedrijven die
veel hoop vestigen
op de grote iraanse
markt voelen zich
stevig
bespionneerd.
UANI heeft dan ok
aparte
bestuursleden: ExCIA
directeur
James
Woolsley,
twee ex-chefs van
Mossad… En hun
successen via gigaboetes voor franse
bedrijven
bij
embargoovertredingen zijn
legendarisch
En
sommige
franse
bedrijven,
zoals
Nexans, moesten
gewoon stoppen in
Iran
met
hun
zaakjes omdat het
te veel schade
opriep. De VS wil
voorop lopen in de
fraaie
persaanse
markt met bijna 80
miljoen inwoners,
425 miljard BBP ,
een groei van 1,6%
in 2015 (en 4,4%
verwacht in 2016)
waarnaar Parijs al
voor 600 miljoen
dollar
exporteert
nu. Maar het lukt
de VS de fransen in
de tang te houden
omdat
men
voorzichtig blijft met
het % amerikaanse
onderdelen
in
franse
exportproducten
dat de 10% niet
mag overschrijden.
Iran
is

veelbelovend: de
automarkt zal in 3
jaar te komen met
+50% oplopen en
ook
voor
vliegtuigen is de
verwachting 500
toestellen op korte
termijn. Het is een
ware groeimarkt
zegt
men
bij
Safran en andere
franse bedrijven.
Veel beter dan de
Golflanden ook. Er
wordt dan ook een
frans
businesscenter
CFAT geopend in
Teheran door Adit
frans economisch
intelligence
bureau
(waarin
zitten: staat, API
en BPI). Het is
reisburo, juridisch
adviesburo
en
financieel
supportburo voor
franse bedrijven
die
in
Iran
business zoeken.
Want hier zaken
doen is zeer tricky
ook vanwege de
aanhoudende
terugkeer
van
sancties
als
iemand over de
schreef gaat. En
nu is er ook nog
Trump die Iran
niet ziet zitten.. En
het bijhouden van
de lijst van 9000
personen
en
instellingen die te
maken
hebben
met de pasdarans
(hoeders van de
revolutie) is ook

tricky. En dan is er
nog
die
zeer
moeizame
financiering want
Iran heeft geen
cash. Alle banken
die iets doen met
Iran
worden
minutieus gechekt
in
Washington.
Dus kunnen enkel
kleine
franse,
belgische
en
italiaanse banken
die niets in de VS
doen slagen . De
meeste
geldcircuits lopen
via China, Japan,
Turkije, en Dubai.
En er werd mar
150
miljard
gedeblokkeerd na
de
sanctieverminderi
ng die de VS weer
kunnen bevriezen
en de prijs van de
olie is laag. Het is
dus
nog
zeer
gecompliceerd
hier nu maar er
wacht een grote
belofte
in
dit
jeugdige
goed
ontwikkelde land
dat bruist. Dus
geduld weten de
franse bedrijven
die
daar
best
goede
kansen
maken.
DE LESSEN VAN
ISRAEL
(Carlo
Strenger)
Hij is hooggeleerd
in Tel Aviv in de
psychologie
en
houdt
Frankrijk
het
voorbeeld

Israël voor. Dat
noemt hij: een
politiestaat,
omdat het zich al
decennia tegen
terreur
van
buiten
en
gevaarlijk
populisme
van
binnen
moet
verdedigen. Daar
kun je nergens
binnen
of
je
wordt
gefouilleerd
en
bij
grote
evenementen
(zie Nice) is er
een
gesloten
veiligheidscordon
. Er is massal
politie en leger
op de been en
overal zichtbaar
en de geheime
diensten werken
secuur
samen.
En
de
preventiespeciali
sten hebben zeer
betrouwbare
info.. Als je zo
lang
onder
extreme
omstandigheden
leeft
is
dat
broodnodig om
te
overleven,
maar alles kan
niet verhinderen
dat er aanslagen
lukken. Frankrijk
nog minder en
dat komt door
zijn
uitgestrektheid
van gebied en
grenzen.
Bataclan liet dat
duidelijk zien.

Hoe
kan
het
terrorisme
bestrijden zonder
dat extreem rechts
met zijn populisten
de vrijheid om zeep
helpt? Want deze
krachten
gedijen
enorm in paniek,
angst en chaos. Zie
Marine Le Pen die
de doodstraf terug
wil
terwijl
de
meeste terroristen
zelfmoord plegen..
Als extreem rechts
aan de macht komt
wint de radicale
islam. Omdat men
dan
zelf
die
westerse
vrijheid
en vrije levenswijze
om zeep ziet gaan.
Dus moeten ook de
gematigden
alles
doen tegen het
stoppen van de
opkomst van de
terreur
maar
tegelijk ook de
populisten
bestrijden
waar
mogelijk. Want men
liegt grotesk om
aan de macht te
komen.. Frankrijk
ondergaat nu de
grootste aanval ooit
tegen
zijn
fundamentale
waarden. Door de
radicale islam van
buiten en binnen en
door de verwarde
extreem-rechtse
bevolking
die
crepeert van angst
ven onbegrip. Het
verdedigen van de
geest van vrijheid
zal zeer moeilijk

worden: een vitale
test is gaande..
Dominique Moise
is raadgever van
het franse IFRI en
hij schreef een
boek:
« La
geopolitique des
series
ou
le
triomphe de la
peur”. Hij verbaast
zich erover dat
Frankrijk zo weinig
naar het ”ervaren
Israel” kijkt nu.
Want pas op een
vogel hoeft bij
aardopwarming
minder te vliegen
dan vroeger en
krijgt spieratropie
en evalueert in de
verkeerde
dodelijke richting.
Dat gebeurt ook
met een volk dat
de strid niet ferm
aanbindt: Mensen
onder
zware
bedreiging kunnen
een zesde zintuig
ontwikkelen zoals
ze vaak deden
tijdens de duitse
bezetting. Angst
is natuurlijk en
nodig
om
te
overleven. Is er
ook
angst
bij
fransen om van
Israël te leren?
Die vrachtauto in
Nice was al jaren
gelden in Israël
“uitgevonden als
moordwapen”.
Neigt Parijs tot te
veel aan een kant
te gaan staan in
de
strijd
om

Israël? Moeten we
de
rechtsstaat
“afschaffen” nu?
Nee niets is erger
dan dat doen want
IS wil dat exact.
Onze
waarden
verraden is het
ergste maar de
staat moet het
leeuwendeel doen
van
de
bescherming van
de burgers. De
weg
tussen
djihadisme
en
terrorisme
is
smal.. Het komt
aan op moed,
duidelijkheid,
opvoeden en frise
politici. En pas
helemaal op met
“de bolsjewisten
van
de
rechtsstaat"
die
dor
sommige
populisten wordt
beoefend
zie
Melenchon.
De
staat moet dus
voorgaan dat is de
beste
aanpak.
Leger en plolitie
moeten
samen
paraat staan. En
Frankrijk
moet
geen “Far West”
worden met een
Kukluxclan
en
groepen die zelf
het recht in eigen
hand nemen en
zich
bewapend
willen
manifesteren
in
een anti-terreur.
De VS met zijn
wapengekte is iets
heel anders dan
Frankrijk maar de

daders in Europa
kwamen ook aan
wapens.
Echte
en namaak.. En
die vrachtauto,
die kapmessen
zijn er ook zat in
Frankrijk. En die
vrachtauto kilde
er veel meer dan
bij
sommige
Kalashaanvallen.
Het UK leerde
veel van zijn
metro-aanvallen
in 2005 waar 50
doden
vielen.
Sindsdien was er
weinig te zien
daar.
Doet de
staat het daar
beter
met
beveiligen? Met
de economie en
de welvaart? Met
de
integratie?
Frankrijk
heeft
vooral
met
andere
landen
namelijk
Maghreb-landen
vandoen
die
stammen
uit
sterk
koloniale
tijden
(zie
Algerije deel van
La France!).
Is wil zoveel
mogelijk
slachtoffers
en
ook
vel
symboliek.
En
ook joden, politie
en
leger
belachelijk
maken. Men is
intelligent
en
kent ons in de
IS-top en rekent
op veel dommere

uitvoerders.
De
Euro-foot verliep te
goed dus most
Nice er achteraan
etc. . Maar IS won
een veldslag maar
niet de oorlog. En
reageert omdat het
in het MO terrein
verliest.. Want dat
“mooie van het
kalifaat” is er bijna
af nu. Dus worden
nu de benevelde
radicale geesten in
Frankrijk bewerkt..
Dus we moeten er
niet in trappen en
de
hele
moslimbevolking in
Frankrijk radicaal
laten maken en zo
een
soort
burgeroorlog
scheppen. En de
poloitiek moet zijn
ruzies temporiseren
want dat helpt IS
ook, ook al komen
de verkiezingen in
Frankrijk er aan.
ERDOGAN GING
LOS
Na
de
putsch
begon
Erdogan
nietsontziend aan
zijn AKP-staat en
het onderdrukken
van
alle
tegenkrachten
in
zijn land. Eigenlijk
een
dubbele
staatsgreep,
de
tweede werd de
politieke…
De
militaire coup was
zeer
geïmproviseerd en
verliep bloedig: 240
doden waaronder

104
oproerkraaiers en
zeker
1400
gewonden. Deze
coup uit de 20e
eeuw werd om
zeep
gebracht
door
een
technologische uit
de
21e
eeuw,
Erdogan bediende
zich handig van
de sociale sites en
met
name
Facetime om zijn
aanhang tegen de
coup
te
mobiliseren.
Iedereen zelfs de
koerden
waren
tegen de coup en
nu gebruikt E. die
om alle vrijheden
op te schorten. De
zuivering werd er
een
zonder
weerga:
13.000
militairen,
magistraten
en
politiemensen
moesten
naar
huis, plus 60.000
ambtenaren plus
2000 onderwijzers
en 1577 rectoren,
dekens van uni`s.
Universitairen
mogen niet naar
het buitenland en
zij die daar zijn
moesten meteen
terug komen. E.
noemde de coup
een gift van God
en sloopte de
democratie.
De
herziening van de
Grondwet zal ook
elke contra-power
van parlementaire
zijde
opruimen.

De doodstraf wil
hij terug hebben
die in 2004 werd
verboden.
De
islamitische
democratuur
komt: de AKPideologie,
persoonscultus,
controle
van
media
en
de
economie komt in
de greep van
oligarchen,
Economisch gaat
het land naar de
krach de groei van
3,8%
werd
getrokken door de
consumptie en de
publieke uitgaven.
De
financiering
gebeurt
met
schulden
met
leningen op 10
jaar tegen 10% en
het begrotingsgat
is 4,5%. Alles
draaide op een
OG-zeepbel
die
met het dalende
turkse pond zal
spatten en alle
geld zal uit het
land wegvloeien.
Turkije wordt nog
een labiel punt in
de
wereldeconomie.
De internationale
gevolgen
zijn
enorm omdat het
land 3 miljoen
syriers herbergt,
het is lid van de
Nato en heeft de
basis
Incirlik
waarvan de MOoperaties naar het
MO lopen. De
nieuwe as Poetin-

Erdogan maakt
de chaos in het
MO nog groter
en verzwakt de
strijd tegen IS.
En de koerden
worden nu nog
grotere vijanden.
Een
groot
instabiel
land
erbij aan de EUgrens,
een
verzwakking van
de Nato, flinke
spanningen met
de
VS
en
eliminatie van de
Gülenorganisatie
. Turkije kan zo
geen
westers
geallieerde meer
zijn
hoogstens
een partner in
projecten.
We
moeten
de
turken met die
vluchtelingen
blijven
financieren maar
die kandidatuur
voor de EU is
voorbij. En de
visa-liberalisatie
ook.
De
autocratie en de
religieuze
radicalisering
snijden het land
af
van
modernisering en
Turkije
wordt
weer de zieke
man van Europa.
Door de putsch
lukte het E. zijn
land in gijzeling
te nemen en de
EU en de Nato
hebben
geen
enkele reden om
hem
hetzelfde

met de EU en de
democratie te laten
doen.
Additie aug. 2016
Men herinnert zich
nu
eerdere
uitspraken
van
Erdogan:
-De democratie is
een middel en geen
doel. Het is als de
tram je stapt er in
en er weer uit als je
aan bent gekomen.
-Je kunt mannen
en vrouwen niet op
gelijke hoogte zien
dat
is
tegennatuurlijk.
-De EU is zijn
beloften
niet
nagekomen. Als je
dat zegt wordt men
boos. Maar sorry
we
zijn
geen
slaven.
-Als het parlement
besluit de doodstraf
weer in te voeren
zijn
we
niet
geïnteresseerd in
wat
anderen
zeggen. Dan doen
we dat.
Turkije is nu een
strategisch
land
voor de VS en de
EU. Juncker moest
al
die
jonge
oostenrijkse
politicus afremmen.
De VS weten ook
dat
T.
het
scharnierpunt is in
hun gevecht tegen
IS. E. heeft als zijn
prioriteit echter die
lastige koerden de
oorlog tegen hen
kwam in een jaar

uit op 6000 doden.
Daarom speelde
E. dubbelspel: hij
bombardeerde de
koerden in Syrie
en
Irak
en
handelde in de
olie van IS. De VS
gebruiken
de
bases Incirlik en
Diyarbakir. Daar
staan
1500
militairen met hun
drones
en
gevechten
transportvliegtuige
n. De dag van de
putsje werden de
bases
gesloten
daarmee was al
eens
gedreigd
toen de VS de
armeense
genocide wilden
goedkeuren. Nu
wil E dat Gülen
wordt uitgeleverd..
Ook de EU heft
veel aan de turkse
info
van
haar
geheime dienst en
zo
zijn
vele
aanslagen
voorkomen.
E. was sinds 2003
premier en sinds
2014 president en
was de hoop van
de VS en het
westen op een
verzoener
van
islamwaarden met
de westerse. Ze
pushen E. toen ze
afstand
namen
van de saoudi`s
om
zich
als
regionale leider op
te stellen. Ook
vele
arabieren
zagen in T. het

land dat islam en
democratie
verenigde. E. was
ook
de
nette
kandidat voor de
EU sinds 1999 en
E. wilde sneller.
Hij
stopt
de
doodstraf, laat de
koerden hun taal
en
neemt
de
militairen in T.
veel macht af.
Idereen
is
tevreden.
Enkel
Griekenland
en
Cyprus de oude
vijanden van T.
werken tegen. T.
krijgt jaarlijks 1
miljard uit Brussel
om zijn wetgeving
aan de europese
aan te passen en
om te hervormen.
Maar
Sarkozy
blokkeert en ook
de
duitsers
worden
minder
blij.
Met
74
miljoen inwoners
zal het ook het
grootste land van
de EU worden. E.
lukt het niet om te
versnellen en ook
met de PKK wil
het
niet
goed
gaan. Hij zegt de
wapenstilstand op
na 30.000 doden
en
de
oorlog
herbegint.
Het
conflict loopt op
tussen E. , en zijn
AKP en de EU
normen. E. zag
ook hoe niemand
in de EU iets deed
toen Sissi Morsi
wegzette
in

Egypte:
een
gruwel voor E.
die dik was met
de
Moslim
Broederschap.
De
koerden
liggen goed bij
de VS en de EU
in de strijd tegen
IS en de idee
van
een
zelfstandig
koerdistan bij de
turkse
grens
groeit. E. slaat
een
autoritaire
nationalistische
koers in, stopt de
vrede met de
koerden en heft
hun
onschendbaarhei
d
in
het
parlement
op.
Davutaglu moet
weg als premier
en wordt AKPchef. Het spel
wordt
keihard
gespeeld. En E.
verzoent
zich
zelfs met Poetin
de
aartsvijand
die vijand Assad
in het zadel terug
hielp. En die de
VN de bewijzen
leverde van de
oliehandel van E.
en familie met IS.
Begin
2014
wordt bekend via
foto`s dat er in
een humanitair
konvooi
voor
syrische
(islamitische)
rebellen
niet
enkel voeding en
medicamenten
zitten maar ook

wapens en munitie.
E. grijpt in naar
media, journalisten
en op de sociale
sites.
“Staatsgeheimen”
zegt
hij
zijn
verboden
waar.
Iedereen ziet nu
wat vele wisten.
Toch zagen vele de
plek in Istanboel
waar
IS
zijn
kantoren ook had
met
zijn
boekhandel en Tshirts en pins. IS
had vele relaties in
het
turkse
overheidsapparaat.
In 2015 signaleert
de T. geheime
dienst 3000 IS-ers
in het land, want de
grens was nogal
poreus en IS-ers
werden verzorgd in
T. ziekenhuizen. T.
werd de autoweg
voor de djihad en
als er tegen Asad
in Syrie opstand
uitbreekt, ziet E.
zijn grote kans de
leider in het MO te
worden. Maar P.
kwam
Assad
helpen en E. zet in
op Front Al Nosra.
E. krijgt ook geld
van de saoudi`s en
van Qatar voor zijn
rol en Al Nosra
breekt
met
AlQaida. Eind 2014
laat E. Kobane
innemen door IS hij
ziet toe en doet
niets..
Maar de
koerden
winnen
uiteindelijk
in

Kobani en E. zit
voor gek. Het
westen presst E.
in de coalitie mee
te doen maar dat
wordt dubbelspel:
T. bombardeert de
koeren en minder
IS. Ook bij het
neerschieten van
de
russische
bommenwerper
toont
E.
zijn
dubbele spel. Dan
toont
P.
de
satellietbeelden
van
de
oliesmokkelende
vrachtwagens uit
Syrië naar T. en
geeft info over de
betrokkenheid van
T. `s familie, die
nooit
100%
publiek
worden
omdat dat E. zich
snel excuseert bij
P. E. brandde zijn
vingers en nu
komt IS in zijn
land
om
aanslagen
te
plegen.
In Z-O-Turkije in
koerdengebied,
dat grenst aan het
autonome
koerdistan in Irak
heesrt
bijna
voortdurend
de
staat van beleg.
Daar reist de PKK
heen een weer
zegt E. en vaak
onder cover van
de
burgerclub
YPS. Zo `n 7
steden daar zijn
onder avondklok
geplaatst en de

oorlog woedt er
verder. Er staan
zelfs hekken om
verboden
districten waarin
vele
kapotte
koerdische huizen
staan. Zop is het
hier al 5 jaar met
honderden doden
onder
burgers
door
de
burgeroorlog
tussen
troepen
ven
E.
en
koerdische
rebellen. Kapotte
en minder kapotte
huizen
worden
opgeruimd..
Hun laatste mooie
dag
was
die
waarop
de
koerdische HDP
won en E. afhield
van een grote
AKP-zege.
Die
daarvoor
zwaar
wraak nam door
ook
20
burgemeesters in
koerdisch T. te
arresteren
en
andere
werden
afgezet.
Dan
wordt
de
parlementaire
onschendbaarheid
van
diverse
koerden
opgeheven.
In het Z-Oosten
stierven in een
jaar 5000 PKKleden
en
600
turkse
militairen
en politiemensen.
Die komen bij de
al 40.000 doden
van eerdere jaren.
E. wil niets meer

horen
van
onderhandelen
en de PKK wil
dat nu ook niet
meer.
In nov. 1914
kiest
Constantinopel
(ottomaanse rijk)
de kant van de
duitsers
onder
Wilhelm.
Dan
verklaren
de
engelsen en de
fransen
hun
beide de oorlog:
WOI
begint.
Sultan Mehmed
roept de heilige
oorlog uit en
hoopt dat de
moslims
in
Frankrijk (NoordAfrika) en die in
Engeland (India)
en de (van turkije
afgesloten)
ottomaanse
gebieden
in
Arabië
(rond
Medina, Mekka
tot zuiden) mee
zullen doen. Dat
is er nog over
van
het
Ottomaanse Rijk.
Dat in de 17e
eeuw nog liep
van Wenen-Kiev
Griekenland
+
Kaukasus tot in
Constantinopel,
plus een deel
van
Perzië,
Egypte (rond de
Nijl), Palestina,
en van NoordAfrika van bijna
Gibraltar
via
Tripolis
tot
Cairo…

De sultan was toen
ook kalief (relig.
leider). Maar hij
onderschatte
de
kracht
van
de
arabische
nationalisten en de
power
van
de
Jonge Turken die
Constantinopel
hadden gepakt. In
1913 vergaderden
geheime arabische
genootschappen in
Parijs over een
arabisch Congres.
En men eist daar
autonomie
voor
arabische regio. Zij
hebben nauwelijks
iets met die oproep
tot
dijihad.
De
ottomanen
verturken na hunh
verlies
in
de
Kaukasus en bij het
Suezkanaal winter
1914. En de trurken
keren zich tegen de
arabieren..
De
armeniers worden
het
grote
slachtoffer maar in
augustus
1915
worden
ook
arabische
nationalisten
opgehangen
in
Libanon, Syrië en
Palestina.
In 1916
waren
Sykes en Picot
klaar
met
hun
machtsverdeling.
Het armeense deel
van Turkije is onder
directe controle vd
fransen geplaatst:
Syrie
is
invloedszone van
Parijs. Irak is onder

directe
controle
van Londen en
Palestina is hun
invloedsgebied.
Rondom
Jeruzalem is het
“internationaal
gebied”.
De
diplomaten
volgen het devies:
Verdeel en heers.
En men keert het
wapen
tegen
Constantinopel en
laat
Henry
MacMahon (hoge
engelse comm. In
Cairo) met cherif
Hoessein
(gouverneur van
Mekka)
onderhandelen
met als doel om
de
arabieren
tegen de turken
op
te
zetten.
Cherif
krijgt
gesuggereerd dat
hij de baas kan
worden over het
arabische
schiereiland. En
de
geallieerden
verloren in 1915
bij de Dardanellen
tegen
de
ottomanen
(Gallipoli).
Hoessein
denkt
eerst nog dat hij
ook Palestina zal
krijgen:
zijn
toegang tot de
Mare
Nostrum.
Maar nee, de
engelsen hebben
hun
plaatje:
toegang
Mare
Nostrum, Perzie
waar in 1908 olie
was gevonden en

later ook in Irak)
en zo tot in hun
Indische
Rijk.
Frankrijk
krijgt
Syrië en Libanon
en
ook
hun
christelijke
gemeenschappen
waaronder
de
maronieten
die
Parijs zeer lief
zijn. Ook Rusland
wordt
niet
vergeten:
die
krijgen
Constantinopel en
de Dardanellen bij
gesprekken
in
Petrograd.
De
oorlog woedt en
het
lukt
om
Hoessein
in
Mekka
tot
de
opstand
te
bewegen die zijn
stad en Djedda
inneemt.
De
arabieren strijden
ook
tegen
de
orttomanen
en
dromen
van
Groot-Arabië. Etc.
In 1923 wordt het
Verdrag
van
Sevres vervangen
door
dat
van
Lausanne.
Weg
met Armenie en
Koerdistan en de
turken worden dor
Europa
weer
boven
de
arabieren gesteld.
Vanwege
hun
koloniale
belangen.. (o.m.
naar LP van 11
aug 2016)
JEMEN
DE
VERGISSING

VAN
DE
SAOUDI`S
Artsen
zonder
Grenzen trokken
er deels weg na
bombardemente
n
van
de
saoudi`s op hun
hospitalen. Het
armste land van
de regio vergaat
in
een
verwoestende
oorlog:
6600
doden, 33.0000
gewonden en 3
miljoen
gevluchte. Van
de 24 miljoen
inwoners is nu
80%
op
voedselhulp
aangewezen en
de
hereniging
van 1990 werd
geen succes. Het
conflict tussen de
sjiietische houti`s
in het westen
rond Sanaa die
de oude leider
Saleh
trouw
blijven En ze
vechten
met
Hadi
de
soennietenleider
die lang bij de
saoudi`s
logeerde. Hij is in
bij de coalitie en
het westen. De
gesprekken
in
Koeweit vlotten
niet zelfs niet
met de VN die
helpt.
De
saoudi`s
beschuldigen
Iran
van
sabotage
en
Jemen is een

afgeleide van het
syrische
conflict
gebleven. Ook in
Jemen werd het
onrustig in de tijd
van de arabische
lentes en Saleh die
het land sinds 1978
leidde is in 2012
gewoon
niet
opgestapt. Hij bleef
leider van een deel
van het leger en 32
miljard dollar zijn in
kas.
Het
federalistische
proces is gestopt
en de oorlog van
2015 kwam in de
plaats. En nu is er
ook
dat
sterke
sectaristische
accent:
sjieten
contra soennieten.
Hadi heeft weinig
draagvlak en een
oplossing kan niet
zonder Saleh. In
Hadi`s hoek zit de
versplintering ook:
Al-Qaida is er en
idem IS. De oude
tegenstelling
van
de sovjettijden met
het rode zuiden
blijft een rol spelen.
De VS deden er al
2000 doden vallen
met
droneaanvallen.
De
Saoudi`s
zijn
minder
in
hun
religietrouw
geïnteresseerd dan
in behoud van hun
troon
en
hun
westerse
sponsoren. Zo `n
180 vliegtuigen van
6
landen
bombarderen
er

met steun van
fransen en de VS.
Men gelooft daar
in
een
overwinning
en
laat daarom de
besprekingen en
de
VN
even
wachten. Zolang
dat de overhand
houdt wordt het in
Jemen
geen
vrede.
Frankrijk
ziet het conflict
ook vanuit zijn
basis in Djibouti
net over het nauw
van de Rode zee
en de Golf van
Aden.

Terug
inhoud

naar

TRENDS/TECHN
OLOGIE
ENERGIEK
TEXTIEL
Door
beweging,
wind, zon
en
lichaamswarmte
wordt in textiel
energie opgewekt
stond in Nature
Energy
dus
probeerde
een
uni. dat uit te
buiten.
Met
nanofibers
en
soepele
zonnecelletjes
ingebouwd in en
stuk textiel. De
dikte bleef 320
micrometers om
goed kleren te
maken. En jawel
je kon er een
smartphone mee
opladen!
Straks

bent met uw jasje
zelf de EDF!
BABIES ZONDER
EICELLEN?
Het lukte al bij
muizen waar men
cellen die GEEN
eicellen
waren
met
zaadcellen
bevruchtte.
De
uni`s van Bath en
Ratisbonne deden
samen in deze.
De
embryo`s
gemaakt
van
gewone
cellen
met
chemische
toevoeging en dan
gaat
die
zich
delen als een
eicel doet. Het
toevoegen
van
sperma lukte in
24% der proeven
en er kwamen
zeer complete en
levedige muisjes
op de wereld. In
Nature
Communications
staat nog meer:
maar stel u voor
er
is
geen
vrouwelijke eicel
meer nodig bij de
bevruchting: elke
lichaamscel kan
het ook doen na
IVF!
GRIMSEL:
100
KM/U
IN
1,5
SECONDEN
Dat kan dit lichte
e-autotje van 168
kilo
(carboncarrosseri
e) met zijn 4 emotoren van 200
pk.
Ontworpen

door de uni van
Luzern en de
Polytech
van
Zurich. Hij heeft
een grote vleugel
achterop en plakt
aan de weg .. Zo
snel was nog
nooit een auto,
maar zijn top is
maar
120
km/uur.
DE
ZACHTE
SOEPELE
ROBOT KOMT?
Harvard maakte
de Octobot die in
het
tijdschrift
Nature
werd
beschreven.
Zonder
rigiode
delen zoals die
batterij etc. Alle
onderdelen
werden in soepel
materiaal geprint
op 3D-wijze en
er
is
geen
batterij.
Door
katalyse
met
Peroxyde
kunnen de acht
armen van deze
octopus
zich
volpompen
en
ledigen. En zo
kan hij nu al
richting kiezen..
maar nog niet
zwemmen.
Hij
dient nu zo nog
nergens
toe
maar bewijst dat
ooit soepele en
zachte
robots
kunnen worden
gemaakt.
E-NET OM HET
HART

Je moet gewoon
nasno-draadjes als
een net om het hart
plaatsen
en
daarmee
de
pacemaker
(die
enkel lokaal pulst)
vervangen. Zo doe
ij 100% stimuleren
en
voorkom
je
infarcten
en
hartzwakte..
Dat
vond de Harvard
Medical School in
de VS uit.
RAKETVLAM
FILMEN
Nasa gaat deze
camera op zijn
raketboosters
zetten omdat hij die
felle raketvlam kan
filmen
en
analyseren. Zo kan
men
de
verbranding precies
zien en verbeteren.
Dat gaat zeker
betere
raketten
opleveren ..
ELECTROTRUCS
TEGEN
POLYARTRITUS
Een generatortje in
de hals kietelt de
bijnier
die
zo
minder maakt van
een hormoon dat
ontsteking
veroorzaakt
in
gewrichten. En dat
helpt veel beter dan
medicamenten..
Dat ontdekte het
Feinstein Instituut
in New York. Het
lijkt ook een goeie
methode te zijn
voor
hoge

bloeddruk
diabetes.

en

REUZETELESCO
OP IN CHINA
Hij heet FAST
enstaat in ZuidChina en is de
grootste
radiotelescoop ter
wereld. Met een
opening van 500
meter en hij stoot
Arecibo in Porto
Rico van de troon.
Die doet maar 300
meter. De bouw
van FAST kostte
160 miljoen.
JACHT
OP
METEORIETEN
FRIPON heet het
en
onderzoekprogra
m dat startte in
Frankrijk
op
diverse uni`s om..
meteorieten
te
registreren continu
en 360 graden
rondom. Liefst 60
camera`s
op
daken
van
gebouwen die de
data naar een
computer sturen
voor
analyse.
Geschoolde
amateurs mogen
meedoen en zo
ontsnapt er geen
enkele meteoriet
meer
die
ons
voorbij vliegt. Ook
steeds dichterbij
zegt men..
IN DE
TYPEN

LUCHT

De Tap Strap doe
je om alle vingers
van je hand en als
je nu “in de lucht
type bewegingen
maakt” worden die
omgezet in tikken
op een virtueel
toetsenbord. Op
het scherm zie je
de getypte letters
komen..
De
verbinding is met
Bluetooth.. Dus u
kunt
op
elk
oppervlak typen
en u schrijft zo uw
mailtje.
SNELLE
EN
REDDENDE
DRONES
Het franse Parrot
is een dronekampioen en heeft
drones die 80
km/uur
vliegen.
Met
fraaie
videofaciliteiten en
alles kunt u per IPhone bedienen.
En
hij
is
demontabel deze
semi-prof
voor
1299 euro.
Een EHBO-dokter
die voor Total
werkt
ontwierp
een drone met
een
thermische
camera om een
mens in zee te
vinden. Die krijgt
dan
een
boei
aangereikt
die
automatisch
opblaast en ook
deze
vliegt
80km/uur.

UW
EIGEN
BIERSMAAK
Intelligent X biedt
u aan te chatten
met een chatbot
met
zijn
algoritme
Automated
Brewing
Intelligence. Zo
definieert u uw
eigen bier wat
men
u
dan
toezendt:
in
Londen
vooralsnog.…
DE
EETBARE
BATTERIJ
Hij is klein om in
apparaatjes
te
doen die u inslikt
om bijvoorbeeld
uw darmflora te
meten na een
medicament
of
spuitje.
Alle
metalen
zijn
vervangen door
natuurlijke
materialen en de
electroden
zijn
gemaakt
van
metalen
die
lichaamseigen
zijn. Ze is nog
wat zwakje maar
wordt opgepept.
De Uni Carnegie
Mellon in de VS
maakte dit..

Terug
inhoud

naar

TOPICS/CAP
ITA
SELECTA

-CO-2 ,
KLIMAATVERAND
ERING
DE COP 21 in 2015
TE PARIJS
De 21e
klimaatconferentie
is dit jaar in Parijs
en Hollande
benoemde de
“groene miljonair
Hulot” tot zijn
speciale adviseur
daarvoor. Hij heeft
ook zijn Fondation
Hulot en engageert
zich nogal sterk.
Maar hij is ook
realist..
Hij nomt de COP
21 “een partij
poker” en hij werkt
samen met Fabius
(Buiza) en
Segolene Royal en
de coördinator ene
Laurance Tubiana.
Men kijkt ook naar
de mislukte
conferentie van
2009 in
Kopenhagen. Daar
kwam de hoge
politiek te laat in
het spel en ging het
verkeerd..
Hulot zegt: “Het
klimaatprobleem
komt boven op
Andre grote
problemen zoals de
groeiende
ongelijkheid en de
toenemende
ongerechtigheid.
En ook het gevecht
tegen de
belastingvlucht
moet gevoerd
worden”…

N: “We kunnen
enkel iets doen als
we onz leefstijl
grondig
aanpakken. Want
de rampen
werden qua
omvang wel 200
keer groter in 40
jaar. Plus 2
graden zal een
volksverhuizing
van 250 à 500
miljoen perso-nen
veroorzaken na
2050. En dat is
ook niet
vredesbevorderen
d en vergroot nog
eens de
ongelijkheid. Ook
kan het de
agrarische productie en de
waterbeschikbaar
heid negatief
beïnvloeden. Ook
dat trekt conflicten
aan. En er is ook
nog die
“eindigende”
energie-voorraad
en dat smeltende
ijs. Kortom vele
aanleidingen ook
tot conflicten en
oorlogen”.
Maar de 195
landen komen met
nogal vrschillende
belangen naar
Parijs. En willen
elk “zo weinig
mogelijk
toegeven”… De
VS wijzen nu
China aan als de
grootste vervuiler
maar die wijzen
op de VS waar per
kop veruit de

meeste rommel
wordt
geproduceerd…
De VS zit nu op
“4x de
hoeveelheid” van
India! India en
Afrika eisen hun
recht tot
ontwikkeling op en
willen ook meer
welvaart net als
wij deden. Zij
willen wel
meedoen als het
westen hun de
technologie geeft
en ook genoeg
financiële steun…
Gelukkig beweegt
het toch nog. De
VS en China doen
weinig en ook
India, Brazilië,
Rusland en Afrika
dreigen niet al
teveel te gaan
doen. Dus dit is
dat potje poker! In
Kopenhagen liet
China het afweten
maar nu heeft
men daar zelf last.
De VS telt de vele
dollars die de
natuurrampen
daar kosten..
Mogelijk wil
Obama ook nog
stunten? Hollande
en Merkel willen
hier wel
samenwerken
maar veel hangt
af van
geopolitieke
verassingen..
Hulot denkt dat
vechten tegen
klimaatverandering niet

strijdig is aan
economische
groei want we
kunnen
technisch bijna
zonder nietduurzame
energie. Door
recycling,
isolatie,
electrische auto’s
etc. Dus het kan
hand in hand
gaan. En ook
werk en stabiliteit
opleveren.. En
ook vrede. In
Davos was een
zekere stemming
van optimisme
hier over..
Het gaat vooral
om regeneratie
van ons gebruik
van aarde en
natuur.
Drie zaken zijn
essentieel om te
slagen:
-duidelijke
doelstellingen
over de
opwarming met
een tijdschema
-realistische
plannen die men
cht wil nastreven
-en genoeg
financiële
middelen
Als er niets lukt
zullen vele
daarvoor moeten
betalen en we
zullen moeten
concluderen dat
de huidige
instituties ons
niet meer kunnen
redden. En dat

zou een zware
domper zijn..
DE VULKAAN
KOELDE DE
AARDE
De Pinatubo
barstte uit in 1991
en die wierp 10
miljoen ton
zwaveldioxyde in
de atmosfeer..
De
Nobelprijsdrager
Crutzen die in 1995
zijn prijs kreeg
spreekt nu over
een nieuw idee om
de aardopwarming
te verminderen.
Want deze
uitbarsting deed de
temp op het
aardoppervlak 0,5
graad dalen! Door
het kunstmatig
wijzigen van de
samenstelling van
de atmosfeer…
Pas evident?

Terug
inhoud

naar

-MIGRATIE
IMMIGRANTEN
WORDEN
EEN
TOPPER!
De VN toonde ook
de machteloosheid
van staten tegen
wat in het MO
gebeurt nu. En ook
over de groeiende
migrantenstromen.
Nu zijn er 65
miljoen waarvan 21
miljoen vluchtende.
De
ontwikkelde
landen ontvingen

daarvan maar 5
miljoen terwijl hun
aantal
10%
jaarlijks groeit. De
EU kreeg de grote
tic sinds 1945: er
kwamen in 2015
liefst 1,3 miljoen
vluchtelingen aan
de
meeste
in
Duitsland. Sinds
begin
2016
kwamen er weer
300.000 over ze
naar de EU toe..
En Italië ontving er
al 130.000.
Erdogan liet even
los en er kwamen
weer dagelijks 100
aan
in
Griekenland,
In
Libië wachten er
minstens 800.000
nu. De oorzaken
er achter vertonen
een
opgaande
trend.
In
het
noorden
de
ouderen, rijk en
vrij en in het
zuiden de arme
jongere die ook
nog
worden
onderdrukt vaak.
De
klimaatveranderingen
doen daar nog wat
bovenop…
De migrantencrisis
is dus structureel
en voor heel lang.
En functioneert als
een wapen tegen
de Europa en de
democratie.
De
EU dreigt er nu
onder
te
bezwijken
het
werkt als een
schokgolf.
De

Brexit had er ook
alles mee van
doen en nu ook
die
spanningen
oost-west in de
EU.
Schengen
verzakt door de
muren
die
er
steeds
meer
komen. Frankrijk
en Duitsland zijn
steeds minder op
een
lijn,
de
middenklassen
zien hun welvaart
verdampen
en
voelen
zich
onveilig
en
bedreigd.
De
politici
blijken
onmachtig,
de
populisten hebben
vrij
spel
en
extreem rechts is
er weer volop. Zie
de
AfD
en
Merkel..
Als we de EU en
zijn vrijheid willen
redden moeten in
de
wereld
strategische
zaken
snel
worden
aangepakt.
Waarbij een zestal
principes moeten
gelden:
1.Immigratie
is
nodig voor het
vergrijzende
Europa en het
asielrecht
blijft
een fundamenteel
iets. Maar ze moet
ook
worden
beheerst met de
Conventie
van
1951 in de hand.
Toen moesten de
oost vluchtelingen

worden
geholpen..
De
klandestiene
moeten worden
tegengehouden
en
ook
de
economische
immigranten.
2.De
buitengrenzen
moeten
weer
dicht en iedereen
moet
identificabel zijn.
Dus
moet
Frontex
snel;
worden
uitgebreid
tot
echte
grenspolitie
en
moet
biometrische
identificatie
breed
worden
ingevoerd voor
elke verblijvende
in de EU. En alle
databestanden in
de EU moeten
worden
gekoppeld.
En
voor
de
Middellandse
Zee moet alle
beschikbare
technologie
helpen
bij
opsporing
en
bewaking.
3.De EU moet de
landen
die
immigranten
ontvangen
massief steunen.
Nu vooral Italië
en Griekenland.
Maar ook Turkije,
Jordanië
en
Libanon die nu
de
syriers
opvangen.

4.De vluchtelingen
horen
niet
in
kampen
maar
gespreid te worden
en begeleid. Dat
vereist
tijd
en
middelen en het
duurt normaal 20
jaar
voor
hun
actieve deelname
is
gerealiseerd.
Taal leren is prio
een voor kinderen
en oudere. Elk
moet
een
migratiecontract
krijgen en moet bij
notoir non-respect
verdwijnen.
5.De EU moet een
Hoge
Commisariaat
oprichten
voor
supervisie
op:
identificatie,
opvang
en
begeleiding
van
vluchtelingen. Ook
in
conflictzones.
Dat
moet
een
solidariteitsfonds
krijgen
om
de
nodige
investeringen
te
bekostigen
in
zaken
als
biometrische
identificaties,
integratie en hulp
aan landen van
ontvangst.
6.De migratiecrisis
is het gevolg van
wanorde elders en
daar moet worden
geholpen en niet
afgewacht. De EU
moet investeren in
Afrika
en
stabilisatie van het
MO. Door fragiele

landen te steunen,
burgeroorlogen te
voorkomen
(zie
Tunesié) en de
heropbouw
van
ingestorte landen
aan te pakken (zie
Libië).
Deze crisis is een
ware
definitieve
test voor de EU,
zijn waarden en
de instituties van
haar landen. Het
is een ware run
met hoge risico’s
tussen enerzijds
de democratie en
anderzijds
de
populisten,
de
democraturen en
de radicale islam,
die ook migratie
als
wapen
inzetten. Om niet
te
verliezen
moeten
we
bedenken
dat
veiligheid niet de
vijand is van de
vrijheid maar een
essentiele
conditie. De EU
bestaat
sinds
1950
met
als
basis de markt,
het recht, en moet
zich
nu
heruitvinden
door
veiligheid
en
stabiliteit
te
accentueren.
(mede
naar
Bavarez Le Point
sept. 2016).
DE TREK NAAR
DE STAD BLIJFT
50 jaar geleden
werden
stadscentra

steeds
vaker
gemeden en vele
ondernemingen
gingen er weg.
Nu komt GE terug
in het centrum van
NY nadat het in
1974 vertrok naar
Fairfield.
In
Chicago zijn ook
Macdo,
Kraft,
Heinz,Motorola en
Boeing weer terug
in de stad. Twitter
gaat naar Friscocenter en Bezos
Amazon
naar
Seattle centraal.
Het nieuwe GEkantoor
heeft
geen parking men
wil dat de mensen
openbaar vervoer
nemen. Men wil
ook het publiek
gemakkelijker
toelaten. Exxon is
uitzondering nog:
zij bouwen voor
10.000
mensen
aan de rand van
Houston.
De
redenen van de
trek centraal zijn:
oplopende taxes
in de periferie en
veel
lagere
criminaliteit in de
centra. Door beter
politie-optreden
en demografische
wijzigingen. Van
2000-2010 zakte
de
moordzaken
met 17%. Vaak
worden
de
kantoren
ook
kleiner want men
wil jongeren en de
hogere
leiders
samen brengen.

Motorola
liep
centraal
terug
van 2900 naar
1100 in Chicago.
Het middenkader
en de ouderen
bleven achter in
de
oude
gebouwen.
Of
gingen
naar
goedkopere
locaties in het
zuiden.
De
hoofdkantoren
tenderen
dus
naar
nieuwe
klein centra in
een
stadscentrum
met jong + hoog
kader
en
daarnaast blijven
“de
massahoofdkantoren”
achter
in
zuidelijke
streken.
Deze
tendens
is
opmerkelijk,
maar zullen de
jongeren
met
hun kinderen wel
in zo `centrum
blijven? Vraagt
The Economist
zich af in sept.
2016?
DE IMMIGRATIE
STATISTIEK
Van de G20
lande
toonde
Saoudi-Arabie in
2015 de meeste
immigranten:
32,3%!
Voor
Australië (28,2),
Canada
(21,8)
en de VS met
14,5%.
Met
6,8% van de

bevolking geboren
in het buitenland
was de EU ook
boven
het
wereldgemiddelde
van
3,3%.
De
andere
uitersten
(minder dan 1%)
zijn: Indonesie met
0,03%, China met
0,07% en Brazilië
met
0,3%..
vd
bevolking geboren
in het buitenland.

-DEMOGRAFIE
DEMOGRAFIE EN
OUD EN JONG
In Niger is 61% vd
bevolking onder 20
jaar de topper. In
Japan is dat 17,6%
en in Duitsland
17,9%. Wereldwijd
is het 1/3 en in 40
afrikaanse landen
meer dan 50%.. In
de 30 rijkste landen
is minder dan 20%
onder de 20 jaar.
DUITSE
EN
FRANSE
PENSIOENEN
De
Bundesbank
adviseerde
de
pensioen-leeftijd
naar 69 jaar te
veranderen
dat
tonen
de
ontwikkelingen als
een noodzaak. Het
jarenlange
overschot
(La
France heeft 65
miljard tekort!) gaat
verkeren in een
tekort
in
de
komende jaren. In
Fr. Gaat men als
man met 60.8 jaar

echt met pensioen
in Duitsland is dat
65,1
nu.
De
vrouwen: 60,9 in
Fr. en 64,2 voor
de mannen. De
pensioenen
van
Berlijn liepen van
100 in 1991 naar
85 in 2013; in
Parijs scoort men
98
als
index!
Frankrijk kent 2
kids per vrouw en
Duitsland
1,4
waardoor in 2025
de
zaak
dramatisch wordt.
Dan zullen de
groep 65+ 32%
zijn van de groep
15-64 jaar en dat
loopt op naar 59%
in
2060.
In
Frankrijk is dat
28% resp. 40%.
En men heeft in
Berlijn al veel
geëist: in 2030
met pensioen op
67 jaar en de lage
indexatie deed de
koopkracht
van
gepensioneerden
al
met
10%
afnemen.
Maar
ook in Frankrijk
ziet het er zwakjes
uit: zelfs bij een
groei van 1,5% en
ww
van
7%
worden
de
signalen
niet
groen voor 2025.
En wordt de groei
1% dan zal in
2060
het
pensiontekort 1,4
% zijn van het
franse BBP.

In La France zijn
nu ca 7,6% van
de oudjes (=65+)
arm en dat is bijna
zo laag als in
1984. Armoede is
er voor de hele
bevolking
voor
14%
van
de
fransen!
Sinds
1975
is
de
ouderen-armoede
tot 1/5 gedaald
want die was in
1970: 35%!
-------------------------------------------------------------------

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 PDFFORMAAT
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.ado
be.com/nl/read
er/. 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 “ver-groot
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 ook
niet,
ons
uw
commentaar toe te
sturen! Wij hebben
ook nog ee
n “oude versie”, die
dus NIET in PDFformaat 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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