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AMUSE GUEULE
De wereldschuld is 152.000 miljard en dat is 200% van de wereldeconomie.. De VS: 18,560
miljard BBP (groei 2,1%), de EU 16.519 BBP (gr.: 1,9%); China 11.392 BBP (gr.: 6,2%); Japan
4730 BBP (gr.: 0,5%); Duitsland 3495 BBP (gr.: 1,5%); UK 2650 BBP (gr.: 2%) en Frankrijk 2488
BBP (gr.: 1,7%). India 2251 (gr.: 7,7%); Italië 1852 BBP (gr.: 0,9%) en Brazilië 1770 BBP (gr.:
1,5%). Dan komen Canada en Z-Korea.. Etc. .Rusland 1268 (gr.: 1,2%) ; Spanje 1252 (gr. 2%);
Australië 1257 BBP (gr.: 3%)..
De arbeidstijd voor ambtenaren zakte in Fr. Naar 1525 uur per jaar: in de private sector bleef die
ca 1680 uur. Duitsland en het UK laten bij de overheid +200 uur zien tov Frankrijk! Maar de
productiviteit is hier beter. Het verschil privé-overheid steeg van 5 naar 10% vooral door de vrije
dagen in het onderwijs en de lagere werktijden bij de lokale overheden.
De baguette stijgt in Frankrijk sinds 1999 met 2% in prijs per jaar en de smic doet +3,1%!
2,4% van de EU-ers hebben nog geen douche of bad of toilet in huis. Dat was 3,6% in 2007!
Sinds 1980 zijn voor 50% der laagst gesalarieerden in Frankrijk met 32% gestegen. In de VS
bleven die plat!
Fillon kocht in 2013 al de domeinnaam fillon2017.fr op het internet!
De BTW in de EU: 15% van de belastingopbrengst in Frankijk. In UK 21% en in Duitsland 19%.
Fransen schatten dat er 31% van de bevolking moslim is terwijl het cijfer 7,5% bedraagt!
49% van de franse volwassenen heeft een smartphone, in China is dat 58%, in Duitsland 60%
en in Z-Korea 88%.
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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”
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)
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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
Obama liet 11 wetten komen in zijn eerste 100 dagen, Bill Clinton deed er 24! Nu begint
Trump…
Pornografie gaat nu voor 61% via de smartphone, de PC doet nog 28% en het tablet zit op
11%.
Trump´s kabinet± 20 man waarvan 16 mannen en 17 blanken..
Amazon zet nu 45.000 robots in en dat waren er 3 jaar geleden 1000!
Google + Facebook: 74.500 werknemers en 930 miljard beurswaarde. Microsoft: 114.000
en is op de beurs: 492 miljard waard.
China zal in 2020 30.000 km TGV-lijnen hebben nu zijn het er 19.000. Ook 30.000 km
autoweg bovenop de 132.500 km van nu. Totaal autowegnet: 4,58 miljoen km en dat was
in 1949 81.000 km. Toen had het land 51.000 autos en nu 172 miljoen.
De Tweet van Trump over de te dure F35 kostte Lockeed Martin 4 miljard beurswaarde!
R&D uitgaven bij de overheden in de OECD: 1,76 % BBP. Wat lager dan in 2000 (1,86%).
Hoger in Duitsland (1,72 naar 1,95%), Japan (1,66->1,78) en Z-Korea (2,39->3.74). Lager
in VS (2,41->2,17), UK (1,82->1,14).
De VS dat is 4% van de wereldbevolking maar ze hebben ook 25% van alle gengenen op
de wereld! Daar steken vele dus mooi bij af.
In Syrie werd de levensverwachting 56 jaar en dat was in 2010 nog 76.
In Azië zijn er ca 30 miljoen mensen die in slavernij werken. In de EU schat men dat op
1,2 miljoen.
Er vallen in de VS elk jaar 33.000 doden met vuurwapens. 2 op de 3 zijn suicides.
Gates ging nog +5% op in vermogen en zijn vriend Warren Buffet +20%,
In de VS zakte eten van rund met 33% en eten van kip verdubbelde.
er dan Hollande…
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REDACTIONEEL.
*VOORAF
Kerstbalansopm
aak
2016.
Nobelprijsdrager
Obama
schaamt
zich
voor Aleppo en
Syrië,
een
vergissing werd
een schandvlek.
De
speech
hierover
van
Samantha
Powers in de VN
werd
een
impliciete
erkenning.
Rusland showde
dat nu alles kan
en de VS dat ze
verzwakten. De
brute
kracht
kild4e
de
moraal. Ook de
EU maakte geen
fraaie
indruk
daar.
Trump
gaat ook dit niet
anders: Obama
maakte
voor
hem de MOaftocht mogelijk.
Rex Tilleson zal
snel een nieuw
evenwicht
MoskouWashington
vestigen
als
nieuwe
basis
voor
vele
kwesties.
Business-style
is back: zonder
emoties
en

cynisme.
De
stijl van Poetin
dus. De intello
uit
Chicago
kreeg
een
zware
les
samen
met
Clinton,
het
symbool
van
“the system”.
Kennedy werd
vermoord,
Nixon afgezet
en
Obama
vernederd: het
militaire-(olie)industriele
complex neemt
over.. Hij zette
de Big Data in :
de onzichtbare
numerieke
dictatuur.
Hij
verfoeide
5
miljoen
mexicanen en
won 10 miljoen
witte
middenklassers
: pure saldopolitiek!
Politiek
op
basis
van
emoties
en
nostalgie werd
dé keuze van
de
kiezer
aangevuurd
door
de
populisten. Die
de
EU
verfoeien, die
nu meer dan
ooit ons zou
moeten redden.
Frankrijk koos
op
rechts

Fillon, de beste
nu, maar niet
echt
“een
goeie”.
Hij
vertegenwoordi
gt straks 30%
der
fransen
terwijl de 30%
van
het FN
maar miniem in
het parlement
zullen komen.
De
presidentiële
functie
gaat
meer over ego
dan algemeen
belang
nu.
Frankrijk moet
snel naar een
betere
representerend
systeem
wat
meer
parlementair is.
En
een
PM
vinden à la
Merkel.
Frankrijk
schreeuwt om
verandering
maar is au fond
zeer
conservatief.
En moet een
visionaire
president
krijgen.
Maar
het ego-drama
wint
het
vooralsnog: die
primaires
werden
een
soort
filmcasting. Die
vele fascineert.
En
zij
die

denken
dat
ecologie
het
centrale
politieke
thema
van
morgen
is:
zien tot hun
verbijstering
een scheiding
tussen ecolonihilisten
en
de
andere.
Maar
dit
geloven enkel
non-politieke
groenen.
Dit
is
een
complilatie
van
enkele
opinies rond
de kerstdagen
2016 gehoord
in Frankrijk.
Ronde
1
presid.
verkiezingen
23 april wordt
“tanden laten
zien”; Le Pen
en Melenchon
zullen
genieten.
Ronde 2 op 7
mei roept weer
op
tot
“verstandig
zijn”. Gaat dan
“het
nieuw
zijn”
het
winnen
van
“er
moet
worden
opgeruimd”?
Wordt het de
laatste winst
van
de
generatie van

de
babyboomers,
de
genieters en de
onbezorgden?
Of is het niet
zozeer te laat
maar meer nog
te
vroeg
daarvoor?
In
de
geschiedenis
winnen
de
stoutmoedigen
en niet zij die
pas op de plaats
kozen.. Schreef
de
hoofdredacteur
van
L’Express
eind december.
Het wordt dus
een
cruciaal
jaar..
In
La
France,
Nederland en bij
de
nieuwe
grootmachten.
LEON

Leon
Theo

VOOR
GLOBETROTTE
RS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDE
NIS
VAN
MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS
ER ZIJN WEER
WOEDENDE
MENIGTEN
In de VS keken
weer 7 miljoen
mensen
naar
Saturday
Night
Live
waar
de
comedians hoog
scoren. Hij zei, `
De veranderingen
komen nu niet
meer van Trump
maar
van
woedende
mensen. Die nu
groter is dan ooit`.
Dat is eigenlijk wat
2017 het meest
zal
kenmerken,
namelijk de volken
die opstaan tegen
hun regeringen. In
de VS nu en ook
in Europa zien we
veel afwijzing van
de
regerende
politici.
In
het
westen
trachten
actieven op het
net,
in
de
verenigingen en
de
verkiezingen
de controle over te
nemen.
En
schuwen daarbij
geen
enkele
methode, het gaat

keihard en met
geweld. De woede
groeit overal.. dat
zullen ook de 3
verkiezingen in de
EU laten zien.
Waarbij
de
aftredende en de
`oudjes` het zullen
afleggen. Als men
spelend er toch
politiek uit komen
gaat zal dat de
mensen niet meer
kalmeren.
En
zoals we nu zien
in de VS zal zelfs
de democratie het
niet gaan halen..
Dus
zal
men
overal met nieuwe
gezichten moeten
komen
met
andere ambitieuze
programma´s met
visie, ook gericht
op
grote
geopolitieke
kwesties
met
meer vertrouwen
bij het volk. Als
dat
politieke
partijen niet lukt
gaan die er aan
en zullen andere
overnemen.
In
2017 is dat HET
nieuwe en het
gaat ook om het
overleven van de
democratie. Om
echte
veranderingen en
als het niet lukt
zullen na een
gewelddadige
periode de oude
machthebbers
eerst weer terug
keren. Maar als er
leiding is kan het

ook
de
vernieuwing zijn,
nieuwe
hoop,
zeker voor de
jeugd. En wie
weet ook nieuwe
welvaart..
Dat schreef Attali
in L´Express in
zijn blog van
einde januari.
GUL LINKS IS IN
FR.
WEER
TERUG!
Dat tonen de
programma’s van
de
linkse
primairekandidaten van
de PS en de
groenen. De lijn
Hollande, meer
pro-business, is
voorbij.
De
fransen
willen
meer koopkracht
en vinden meer
o0verheidsuitgaven niet erg.
Dat laten polls
weer zien en de
eerste
discussieronde
van de primairekandidaten was
daar
ook
duidelijk in. Zelfs
Valls “bekeerde
zich” door het
geweld om hem
heen.
Klassiek
links is vol terug!
Hogere minima,
en
bijstand,
lagere CSG voor
lage
inkomens
en
belasting
vermindering op
overuren
(was
Sarkozy). Ook op

rechts en zeker bij
de FN is men voor
hogere
bijstand
(smic): 53 resp.
74%
zelfs.
Montebourg komt
met
een
herlanceringsplan
dat + 24 miljard
staatsuitgaven
betekent, Hamon
komt
met
zijn
“universele
basis
uitkering die 344
miljard gaat kosten.
Maar deze neokeynesiaanse
ideeën zijn in een
Frankrijk met nu al
65% v. h BBP aan
staatsuitgaven
gewoon
teveel.
Maar slechts 40%
wil
nog
meer
ambtenaren
wat
alle kandidaten wel
willen. Maar 47%
van de PS-kiezers
wil
nog
meer
ambtenaren zelfs.
De fransen tonen
weinig vertrouwen
in de programma’s
van
de
7
kandidaten in de
primaire. Daardoor
maakt Macron een
goede kans met
zijn mooie sociaalliberale
programma. Maar
het blijkt weer: de
fransen en inzicht
in economie dat is
niet echt verbeterd!
De
franse
Nobelprijswinnaar
Tirole uit Toulouse
moet zich bij het
kijken
naar
de
discussieronde
1

van
de
linkse
primaires
de
haren
uit
het
hoofd
hebben
getrokken!
Hij
beseft dat het
liberalisme te ver
doorschoot
en
vele teleur stelde
maar dat is een
ontwikkeling
die
Frankrijk
totaal
voorbij ging. Daar
bleef politiek links
nog
steeds
stilstaan en blijkt
vast
te
zijn
geroest in een
maatschappijvisie
die bijna niemand
buiten la France
nog zelfs maar
begrijpt. Dit land
leeft economisch
nu al bijna een
eeuw los van de
inzichten van alle
andere EU-landen
en
zelfs
daarbuiten. De EU
kan enkel door
een sterker duo
FrankrijkDuitsland worden
gered maar dat
lijkt als je de
franse politiek nu
hoort, nog steeds
een
onmogelijkheid.
Helaas.
Maar: het aantal
baby-boomers dat
met pensioen gaat
stijgt snel en die
laten lege plekken
achter ook bij de
“cadres” . Nu de
groei van 1,2%
lijkt
te
blijven
worden in deze

sector
steeds
meer
mensen
gezocht
ter
vervanging.
+
122.000 in een
jaar is bere-kend
en dat stijgt nu
nog hoger. De
vervangingsgraad
lieo op van 50 tot
80%.
In
kaderfuncties
is
nu de ww nog
maar 4%. Zo helpt
nu ook in Frankrijk
de
toenemende
vergrijzing
door
pensionering de
ww dalen. De
demografische
wetmatigheid
is
nu ook hier (net
als al eerder in
Duitsland)
een
grote pusher om
de ww te temmen.
Ergo: het moeten
opdraaien van de
immigratie zal ook
niet lang op zich
laten wachten. De
EU wordt gered
door
de
demografische
historie, maar dat
duurt niet eeuwig.
Al snel zal ook de
andere kant ervan
blijken.
Maar
voorlopig is het
“goed nieuws”!
DE
WERELD
BEGIN 2017
2016 was voor
ons het jaar van
dreiging voor de
democratieën van
Brexit tot Renzi’s
referendum
en
daar
bovenop

Trump. 2017 lijkt
op een link jaar
in de Pacific;
Trump zal de
grootste dreiging
voor
hem
=
China
aanpakken. Hij
wil
meer
economische
gelijkheid
afdwingen
tussen
de
wereldreuzen.
Met
douanerechten
en
aziatische
verdragen
cancelen kan T.
zelfs de wereld
hinderen.
T. wil wat Obama
fout
deed
herstellen:
het
positieverlies van
de VS in de
Pacific
(zie
omvallen
Philippijnen
en
Maleisië
naar
Peking) en het
commercieel
zeer
ongelijke
spel van China
met
de
VS
opheffenb.
Dat
zal
spannend
worden: en Tr.
Begon al met zijn
“toenadering tot
Taiwan” en het
frustreren van de
idee “een China”
in Peking. Ook
met het remmen
van de expansie
in de Chinese
Zee waar Peking
eilanden
militariseert.

Maar China kan
ferm
terugslaan.
Met
een
vrijhandelszone in
Azië
op
handelsgebied.
Economisch
met
het blokkeren van
Silicon Valley en
discrimineren van
VS-investeringen in
China. Op monetair
gebied
met
devaluatie van de
yuan. Op financieel
gebied
via
zijn
gigabezit
van
amerikaans
schulpapier en kan
de rente opjagen.
En
strategisch
speelt de omgang
met N-Korea..
China kan ook “de
vijandige as van de
democraturen”
oppeppen. Poetin’s
rusland, Erdogan’s
Turkije, het Iran
van de molla’s (dat
1/3 olie aan China
verkoopt) en de
Philipijnen
met
Duterte.
China zal ook de
VS-partners in Azië
aanpakken. Japan
met zijn deflatie en
industrie-fricties en
zijn wens om de
defensie
op
te
peppen.
Z-Korea
met zijn politieke en
industriële
schandalen.
En
dan de Philippijnen
met Duterte dat
populistisch buigt
naar China.
Maar pas op met
de VS: vitaal en

creatief met hun
grote
attractie
voor talenten en
slimmeriken
en
hun sterke, rijke
bedrijven.
Nu
worden ze even
kwetsbaarder door
interne
politieke
tegenstellingen
die verdiepen..
En China zou
voorzichtiger
kunnen worden en
niet zijn stabiliteit
en ontwikkeling in
de
weegschaal
stellen.
Zijn
ongelijkheden, zijn
grote
bevolkingsdiversit
eit,
zijn
mileuvervui-lingen
en
met
zijn
wrijving tussen de
kapitalistische
economie en de
afwezigheid van
voldoende
vrijheden.
China en de VS
zijn
zeer
interdependent
wat hun capriolen
zal limiteren en
directe
confrontaties zal
beperken.
Maar
deze
twee
vechten om het
wereldleiderschap
en de passies
zouden
kunnen
verleiden
tot
incidenten.
Hoe
dan ook de Pacific
wordt het hart van
de
21e
eeuw.
Maar
dat
garandeert
niet

zonder meer “veel
pacifisme”.
Nog wat statistiek
voor 2016 e.v. .
waarin we zien
dat China zijn
oude positie uit de
16e
eeuw
economisch
terugpakt.
-1500: China staat
op 25% (!) voor
zijn deel in het
wereld-BBP, WEuropa op 18%
en India op 24.
(VS 0,3%) 1970:
China is nog maar
4%;
W-Europa
doet 25% en India
3% (VS 22%).
2015: China op
15%, W-E 20 en
India 2,8 (VS 24
%).
-In 2060 zullen we
zien: China 28%,
W-E 13% en India
18% (VS: 17%).
China is winnaar
en
met
India
samen is het duo
goed voor 46%
van het worldBBP.
-Qua
militaire
uitgaven
(var.
2015 naar 2016):
China +132% (!),
SA =101; India
+43%;
Rusland
+40%. De minnen
waren voor: VS
-3,8%;
Japan
-12%, UK -14; Du
-14; Frakr. -21 en
Italië -412%.
-De
vergrijzing
(deel bevolking ,
24 jaar in %):

Afrika: 60% (!),
LA + Caraib.: 43;
Azie;
40%;
Oceanië:
38,
VS+Canada: 23
en Europa: 26%.
-Aantal
geboorten (per
1000
inw,
wereldgem.= 20).
Afrika 36, Centr.
Amerika
20;
Carab. 18; Azie:
18, Oceanië 18;
Z-Amerika 17 en
Europa 11.
-Octrooien
(%
20042015+aantallen
2015):
China
+745%
(1,1
miljoen);
India
+161% (46.000);
Brazilie + 80
(30.000);
VS
+65% (589.000);
Rusland
+505
(45.000)
en
Europa + 29%
(160.000).
-India explodeert
qua
bevolking
(1950-2050: 1,7
miljard.
China:
1,3; EU 0,515;
VS
0,398;
Nigeria:0,397 (!);
Brazil.:
0,226;
Rusl. 0,136 en
Japan 0,101.
-De
religies
(2010-2050 :.
Christendom :
2,92
miljard ;
Moslims :
2,76
milj.;
Hindoes:
1,3;
Boeddhisme:
0,49; volksrelig:
0,45; joden: 0,02
En andere: 0,06

en niet-gelovig 1,23
miljard. De islam id
de grootste stijger
met +1 miljard na
de christenen met
0,75 miljard. De
overigen
blijven
contant of zakken.
Per 100 mensen in
2050: 34 christ., 31
moslims,
15
hindoes,
13
ongelovige,
5
boeddh., 5 volkse
relig., 0,6 andere
en 0,2 joden.
DAAR
IS
DE
INFLATIE WEER!
De FED wilde 2%
en dat lijkt te
kunnen: Duitsland
toont 1,7% nu. En
daaraan
is
de
opkomende
olieprijs
niet
vreemd aan; 30
werd 50 dollar. Drie
motoren zitten er
achter:
de
importprijzen,
de
druk
op
de
produktie en wat
het publiek wil. De
terugzakkende
vraag lijkt over en
de roijke landen
importeren
weer
wat inflatie. In de
VS
gingen
de
salarissen
ook
+2,9%
en
de
productiviteit ging
+1%, dus netto 2%
in de plus. In
Europa is dat nog
niet zo ondanks de
hogere
duitse
salarissen.
Het
publiek is nog “te
rustig”
maar

winkels verhogen
de prijzen en men
wil meer salaris..
Dus het lijkt weer
te gaan gebeuren:
even wachten..
EUROPA WERD
TOT PROOI
Trump is geen
universalist en dat
zal hij 4 jaar tonen
ook
in
zijn
strategie. Hij wil
dat Europa zelf
zijn
verdediging
regelt
en
de
amerikaanse
fabrieken
terug
halen naar de VS
ook uit Europa. En
wat de dollarkoers
betreft: die zal ook
vooral dienen om
Amerika beter te
maken. Punt. Dit
betekent
voor
Europa dat er een
totaal
nieuwe
geopolitique
situatie
is
ontstaan: het staat
tegenover
drie
grote landen met
een
duidelijke
strategie, gericht
tegen Europa. En
dat mag ook geen
lid van de club
zijn! Behalve de
VS met Trump zal
ook Rusland zijn
grootheid
terug
pakken en er voor
zorgen dat Europa
hun niet meer kan
hinderen:
niet
politiek en niet
militair. China zal
met
allen
verdragen sluiten

en
zich
zo
verzekeren
van
grondstoffen
en
afzet en andere
allianties trachten
te
verzwakken.
Voor “de drie” is
Europa
geen
pertner meer het
werd
tot
een
prooi… Die zal
worden verzwakt.
En de europeanen
liggen dit jaar door
verkiezingen stil,
zijn moter draait
zachtjes en er zijn
intern explosieve
krachten.
In
Nederland
en
Centraal Europa.
Dus is nu het jaar
van de aanval
gekomen… Wat
enkel in Europa
zijn er mensen die
ook geloven dat
het
met
hun
voorbij is die heel
provinciaal willen
worden. En zeker
niet de strijd met
de rivalen willen
aangaan. Want of
men het wel of
niet eens is, de
grootste
landen
zullen
de
machtigste, rijkste
en meest vrije
zijn. De kleintjes
kunnen enkel “bij
blijven” als ze
handig zijn en
mooie
allianties
sluiten. Zie Japan,
het UK, Israël en
Singapoer.
Er
komen nog meer
voorbeelden..

Dat wordt 2017
voor
Europa:
overleven
tegenover
“vijanden”
die
weinig
consideratie
hebben en niks
dienstbaar willen
zijn aan andere.
Dus
moet
Europa zeer snel
zijn
defensie
oppakken anders
krijgen we snel
nog
meer
problemen.. (dat
is de ernstige
boodschap van
humanist
Attali
aan ons.
In zijn kielzog
ene
Makarian,
die ons zegt dat
het Verdrag van
Rome 60 jaar
werd. En dat de
VS sinds 1957
geen president
hadden die niet
met ons bevriend
wilde zijn. En die
de
europese
eenheid
liever
niet ziet. Dat
maakt een een
klap onze wereld
anders en zet
onze waarden in
de wind. Trump
gaat ons echt
aanpakken:
openlijk
en
stiekem.
T. pakt eerst de
EU aan en wil
niet weten dat dit
onze
vredesgarantie is
en was. Met het
atlantische

verbond. Hij wil
niks weten van
artikel 5 daarin dat
gaat over “helpen
als een partner
wordt aangevallen”.
Hij wil niet meer
70% van de Nato
betalen en eist 2%
bbp bijdrage van
elk land. Maar zegt
ook: de Nato is een
versleten iets.. En
die verdedigt niet
tegen
het
terrorisme.. Ook zal
hij werken aan het
bij elkaar brengen
van de europese
populisten
net
zoals Poetin wil en
doet. T. ontving als
eerste Farage! En
wilde dat hij UK’s
ambassadeur in de
VS zou worden!
Dat was schrikken.
Marine ging zelf
naar Trump Tower
maar zag T. niet. T.
zet openlijk Merkel
te kijk met haar
“foute” humanitaire
vluchtelingenpolitie
k. Dat hadden de
Golfstaten moeten
doen, zei hij. En hij
voegde toe: “zie
Duitsland, dat de
EU dirigeert en
daarom heeft het
UK gelijk met haar
Brexit”! T. zal met
andere nu goed
opletten bij die drie
verkiezingen 2017.
Nederland,
dan
Frankrijk en dan
Duitsland.. stel je
voor
dat
de

winnaars Trump
gaan opzoeken!
DE
WERELD
VOLGENS
JOSCHKA
FISHER
Hij was 7 jaar de
duitse
minister
van Buiza en is nu
baas van een
politiek
adviesburo.
Hij
ziet dat China
gaat
profiteren
van de nieuwe
wereldorde. Want
Rusland
lijkt
economisch
op
een W-Afrikaans
land en China
gaat goed. Peking
moderniseert en
Moskou politiekt.
Wat gaat China
met zijn power
doen?
Samenwerken of
confronteren?
China kan de rol
van
de
VS
overnemen
wat
het ook op Cop21
al deed. Terwijl
het enkel de eigen
vervuiling op wilde
lossen! Nu Trump
zich
meer
wil
afsluiten
krijgt
China nog meer
kansen en voor de
EU is de uitdaging
groot..
In
de
wereldhistorie
stond nog nooit
een machtig land
zijn rol zomaar af
en de gevolgen
voor
het
hele
westen
zouden
enorm
zijn.

Rusland zal in dat
gat
springen!
Trump denkt dat
een rijke VS zijn
rool
ruim
kan
blijven spelen wat
fout is. Maar zijn
terugtrekking zal
enorm
veel
conflict
in
de
wereld oproepen
die ook hen zal
beïnvloeden
en
hun geallieerden.
Maar eerst gaan
we zien hoe de
russen zich ook in
de
europese
verkiezingen van
2017
gaan
mengen..
Daar
moet europa zich
op voorbereiden.
De
twee
oprichtingslanden
van Nato (VS en
UK) trekken zich
terug en dat ziet
er niks goed uit.
Want daar zit het
hart van onze
veiligheid en de
VS zijn de enige
die
echt
wereldwijd
geloofwaardig een
grote rol kunnen
spelen. Maar er
moet dan naast
capaciteit ook de
wil aanwezig zijn!
De twijfel die T.
zaait
is
al
schadelijk!
Nu moet Europa
zelf wat gaan
doen en dan zijn
dat
allereerst
Frankrijk
en
Duitsland.
De
wereld
gaat

enorm
veranderen: zie
China, India en
die grote chaos
in het MO. En
ook
de
vluchtelingencrisi
s die druk zal
blijven geven. De
beide
motorlanden zijn
van
elkaar
afhankelijk.
Polen
is
de
zekering
van
Duitsland
en
Duitsland is die
van Frankrijk, dat
zie je op de
kaarten.
Nu kan niemand
van buiten het
MO daar de zaak
oplossen. Er zijn
daar
teveel
conflicten:
religieuze,
sociale
en
nationale. En die
oppositie
van
Iran tegen SA.
Men zal daar zelf
veel
moeten
gaan doen.. Die
akkorden PicotSykes
zijn
uitgewerkt en ze
werkten
nooit
goed. En de VS
verstoorde
het
beetje rust dat ze
brachten totaal.
Dus
Europa
moet zich er
tegen
beschermen en
wapenen, vooral
tegen
dat
terrorisme.
Zeker nu ook
Turkije
zijn

stabiliserende
rol
niet meer speelt,
wat zowel in de
Middellandse Zee
als in de Egeïsche
Zee zal blijken.
Sarkozy en Merkel
deden niet goed
toen ze Turkije
uitsloten!
De EU moet , met
Frankrijk
en
Duitsland voorop,
sterke initiatieven
nemen
na
de
verkiezingen.
Hopen we dus dat
niet Le Pen wint!
De nationalismen
winnen terrein en
ze
zijn
nu
gevaarlijker
dan
ooit.
De
digitalisering,
de
klimaatproblemen,
de
veiligheidsrisico’s
zullen onze planeet
van straks 9 miljard
echt niet helpen.
De
duits-franse
motor moet het
gaan doen..
Twee prio’s: de
eurozone en de
veiligheid.
Meer
integratie
zal
moeten om de
eurozone
te
behouden en een
breuk
is
catastrofaal.
Wat
veiligheid betreft is
een groot verbond
denkbaar: daarin is
Parijs de meest
ervarene.
In
economische
zaken is dat Berlijn.
Maar
sommige
zeggen dat nu net

op deze twee
terreinen
de
culturele
verschillen
erg
groot zijn. Dat
moet anders en
Fischer denkt dat
het kan.. De druk
van Poetin en de
Brexit en de komst
van Trump maken
de
kans
van
slagen groter..
Duitsland, nu als
dé liberale in de
EU voorop? Tja
dat zal moeten.
De
beide
carolingische
naties moeten nu
opnieuw Europa
redden.
Daarbij zijn er
twee
concentratiepunte
n. Allereerst die
situatie rond die 4
groepen eilandjes
in de chinese Zee.
Paracel
en
Scarborugh
al
bezet door China,
Spratley –betwist
door
diverse
burenen
Senkaku,
-onbewoond, van
niemand waarover
Japan nu “heerst”.
China
wil
zijn
territoriale wateren
uitbreiden en er zit
olie en gas in die
contreien.
NKorea speelt daar
ook nog een rol
van
vredesverstoorder
met nukken. In de
regio scoort China

al meer aanhang:
Maleisië en de
Philippijnen
luisteren
meer
naar Peking. Maar
Japan, Z-Korea,
Cambodja
en
Thailand én de
Philippijnen
(!)
hebben VS-bases.
En Trump begint
zijn spel daar ook
via Taiwan..
Daarnaast is er
dat MO dat “lijkt te
fusioneren”. Het is
nu HET kruitvat
van de wereld.
Met oorlogen in
Syrië, Irak en
Yemen. De twee
aartsrivalen: Iran
en Saoudi-Arabië
zijn er, ook door
religie, in conflict.
Ook in de
de
oorlogen in Irak,
Syrië en Yemen,
waar de sjiieten
rebelse
rollen
spelen.
Beide
landen zijn ook
“buiten eigen land
actief” en hebben
grote
ambities.
Waar Turkije, ook
met veel ambitie,
bij kwam. Dat
vooral tegen de
koerden
vecht
(het heeft zelf
30%
koerden).
Daarbij kwam dit
soennitische land
via/met Poetin (en
het
gehate
sjiietische Iran en
anti-Assad)
in
een rare spagaat
terecht.
En:

Turkije
Natolid!

is…

Trump is nog
een
onzekere
factor zeker nu
we de door hem
gekozen
“7
diplomaten” zien.
Handel
Robert
Lighthizer (antChina),
Rex
Tillerson
(ExxonMobil,
Poetinvriend en
Secr. of State
=topdiplomaat),
James
Mattis
(ex-generaal en
tegenstander van
Iran,
maar
gematigd), David
Friedman (proIsraél,
familie
van T. en prokolonies en antipalestina en VSambassadeur),
Mike
Pompeo
(CIA-topper,
noemde
VSbeulen helden, is
sterk tegen Iran),
Nikki
Haley
(wordt
VSambassadeur bij
de
VN)en
Michael
Flynn
(Ex-generaal,
zeer ant-IS en
veiligheidsadviseur).
Zij
dragen
samen
de buitenlandse
politiek, maar zijn
het bepaald niet
overal eens met
T. . Deze groep
lijkt
totaal
afwijkend
van
hun voorgangers

en
zijn
zonder
ervaring. Maar wel
alle
hard-liners:
Mattis iets minder?
En dan die “prorussen”
zoals
Michael Flynn die
ook voor RT werkt!
Op hun galafeest
ontmoette hij ook
Poetin. En Tillerson
kent Vladimir van
de arctische olie en
de sancties tegen
zijn projecten in
Rusland. Hij heeft
de
russische
vriendschapsorde
… Hij werd hier
gepusht door Gates
en Rice (ex-Bush).
Robert Lighthizer
op Handel was al
tegen China onder
Reagan toen hij de
staalimporten
uit
China bestreed. Ze
kennen elkaar niet
allemaal,
denken
verschillend en hun
ervaringen
zijn
divers. Dus dat kan
spannend
en
verassend
worden...
RISICO’S
ITALIAANSE
BANKEN
Monte dei Paschi
moest niet 5 miljard
hebben maar al 9!
Deze 3e grootste
met nog drie grote
en
vele
lokale
kleine
dwingen
Rome nu 20 miljard
als garantiefonds te
kiezen. Monte krijgt
nu al de derde
injectie.. en staat

op plek 31 van de
51
europese
stress-banken.
Zijn koers viel eind
2016 met 88%..
De EU eist dat nu
banken ook hun
obligatieen
aandeelhouders
mee doen betalen
naast de staat.
Vooralsnog vraagt
Monte dat nu aan
de “grote” en laat
de 40.000 kleine
(goed
voor
2
miljard
aan
obligaties)
nog
met rust. Want:
“Die
kleintjes
wisten niet wat ze
deden”, is het
excuus. Bij het
plan worden alle
slechte obligaties
omgeruild
voor
aandelen. En de
laatste obligaties
worden omgeruild
voor
“goeie”.
Monte
voorziet
2600 ontslagen en
sluiting van 2000
kantoren.
En
moet een nieuw
strategisch
plan
maken om steun
te krijgen. Daarop
wordt nu gewacht.
Dit alles is bad
news voor die
hoge staatsschuld
(133%) , Italië
komt direct na de
grieken. Als het
plan lukt (ook met
andere
banken)
zal het meevallen
maar
dat
kan
enkel als ook de

economie
Ai!

groeit.

DE NATO WIL
GEEN EU-LEGER
ER BIJ!
Of in plaats van
de Nato van nu.
De EU moet echt
meer doen aan
defensie, wat nu
ook begint, maar
niet “naast de
Nato
gaan
opereren”.
De
Nato is overigens,
ook na vetrek van
de engelsen uit de
EU, voor 80%
gefinancierd van
buiten de EU! Zie
de VS, Canada,
Noorwegen,
IJsland, Turkije en
Albanië
die
Natolid
zijn.
Obama rieo op tot
meer
defensiebudget in
EU-landen en dat
doet ook Trump.
En hij maakte wat
“negatieve
opmerkingen over
een
versleten
Nato”.
Maar
Stoltenberg
ziet
dat niet als een
echt aanval. Hij
wijst
op
het
gevaar uit het
zuiden (IS met
name) en dat “uit
het
oosten=
Rusland”.
En
hoopt
dat
de
relatie
met
Moskou
normaliseren kan:
we zijn buren.
Maar zegt ook dat

wat Poetin deed
en doet (Krim.
Oekraine)
niet
kan.
En
daartegen
moeten
ook
sancties volgen:
dit was de 1e
keer na WOI dat
iemand
weer
“landje pik” ging
doen!
Hij betreurt de
opmerkingen van
Juncker
over
Nato
versus
Europees Leger
en beweert dat
die zijn uitgelegd.
En ziet geen al te
grote
tegenstelingen
vooralsnog.
ONZE WERELD:
TE VLOEIBAAR
EN
TE
VLUCHTIG
Zygmunt
Bauman, filosoof
in het UK, zegt:
“De
moderne
democratische
staat is van rol
veranderd. “De
rol van “tuinman”
ging over in die
van
“jachtopziener”.
En
ziet
als
oorzaak “de vrije
markteconomie
vol met egoisten,
die
consument
werden”.
Hij
spreekt over “de
vloeibare
samenleving” nu.
Zeer fragiel, als
een grote boot
waarvan
de

vaste vracht in
eens
in
een
vloeibare
veranderde.
Die
kan in een keer niet
mer
tegen
de
geringste storm…
Dat is wat we nu op
alle gebieden zien,
ook in de politiek.
De opinies kunnen
in uren omslaan en
hun
leiders
wegjagen.
Zie
Brexit, Trump en
Oostenrijk
en
Frankrijk
maakte
ook een begin..
Ook
Fillon
die
verrassend
de
primaire LR won
moet
oppassen:
ook hij is er nog
niet.
De
opinie
is
deloyaal, egoistisch
en
versatiel
geworden en wil
dat stabiele, loyale
en altruïstische niet
meer nu ze tot pure
consumenten
verwerden.
Ze
genieten van het
spektakel van de
ego’s
van
de
leiders met hun
trucs. Zij die het
mooiste
nieuwe
“product” of de
fraaiste
belofte
aanprijzen winnen.
In Frankrijk zijn
Marine Le Pen en
Macron,
totaal
verscheiden politiek
gezien, de meest
sprekende
voorbeelden
hiervan.
Beide
wachten zich ook

een
te
exact
programma op te
stellen
en
zij
zouden wel eens
tegenover elkaar
kunnen staan in
ronde twee. Dat
gelooft
nu
niemand
nog,
maar pas op (zegt
Attali).
De wereld moet
snel
minder
“vloeibaar
worden”. En weer
perspectieven
krijgen en goede
rechtsregels. En
kandidaten
moeten verplicht
worden om een
serieus
programma
te
leveren: minstens
in grote lijnen. Dat
garandeert dat zij,
als ze het niet
nakomen,
snel
door de mand
vallen en worden
bijgezet bij hun
foute
voorgangers. Dat
is het minste wat
de politiek nu
verplicht
is.
Anders verwaait
de democratie..
SIMONE
OVER
DE KRAKENDE
DEMO-CRATIE
Deze oud-italiaan
schreef er een
boek over en ook
hij
ziet
Renzi
gauw
terug
komen. De man
heeft alles wat je
nu
als
leider

populair
maakt
(zegt hij).
De nu 200 jaar
jonge democratie
is wereldwijd in de
gevarenzone
aangeland.
Ze
blijkt
intrinsiek
zwakten
te
hebben en een
aantal wereldwijde
gebeurtenissen
verzwakken
de
democratische
gezindheid.
De
wereldwijde
dimensie van de
huidige economie
en
die
mondialisering en
die
massale
migraties,
brengen
de
democratie
in
verdrukking.
Europa komt nu
met een schok
weg uit de droom
van
Fukuyama,
die dacht dat “de
geschiedenis
eindigde”, na de
val
van
de
Berlijnse
muur.
We zagen die
mexicaanse
migratie
die
Trump opriep en
in Europa een
massa-immigratie
en een radicale
islam.
De intensiteit van
de “migratiecrisis”
doet
Europa
verlammen. Men
analyseert het niet
of fout en dat is
die “blindheid” die
ook
vroeger
optrad bij ferme

fenomenen.
Toen F. sprak
begon
de
mondialisering
pas en hij dacht
ook
vanuit
“westerse
optiek”.
Hij
vergat de halve
wereld die we nu
zien.. maar nu
blijkt dat onze
democratie een
echte europese
uitvinding is en
via Berlusconi en
nu
Trump
ontdekten
we
vele zwakten.
Brexit en Trump
geven goed de
nieuwe richting
aan..
Trump
reageert
“antipolitiek” op alles.
Maar denk niet
dat dit iedereen
gaat
bevallen:
het volk keert
zich nu wel af
maar
dat
betekent
vooralsnog
teleurstelling
over politici en
niet over “politiek
as such”.
Le
Monde
publiceerde dat
60%
van
de
fransen denken
dat de politieke
partijen
niets
bijdragen aan het
oplossen van de
huidige
problemen.
Maar,
de
democratie kan
gered
worden
door een draai in

de richting van de
“coöperatieve
democratie”. Daarin
bleek al eerder veel
goede energie te
schuilen.
De
huidige
verwarring
over
werkelijkheid en de
voorstelling
daarvan (m.n. in de
media), de drang
naar
amusement
en consumptie en
het “carnavaliseren
van het dagelijkse
leven”
scheppen
een klimaat dat
gunstig is voor een
“verrechtsing”. En
de
vele
beangstigende
berichten over de
immigraties
bevvordelen
ook
“een draai naar
rechts”.
Aldus
Raffale
Simone, prof aan
de uni Rome III.
DE
NIEUWE
REGELS VAN DE
MONDIALISERING
Robert
Azvedo
belde meteen met
Trump
als
president
van
OMC. Dat instituut
is
Trump
niks
welgevallig:
hij
noemt het “een
ramp”. En hij is niet
de
enige
op
vandaag.
Pascal
Lamy de ex van
OMC betreurt dat
zeer en ziet die
curve met “aantal
protectionistische
maatregelen”
in

een jaar van 5800
naar 6200 stijgen.
En overal en van
douanerechten tot
hogere
hygienenormen en
ook
in
“open
landen”.
In
Duitsland is nog
56%
voor
mondialisering en
dat was voor kort
88%. Want er zijn
winnaars
en
verliezers, en de
eersten wonnen
zeer veel en de
andere
verloren
enorm.
Tussen
2001 en 2007
verloor La France
tussen 90.000 en
180.000 jobs aan
China, terwijl de
groei dook..
Elke industrieplek
trekt
nog
1,5
andere plek mee
(diensten,
distributie) en dat
leidde tot veel
negatieve ideeën.
Vele
landen
onderschatten dit
en dat toont ook
waarom Trump er
kwam. De fase die
nu aanbreekt is er
een van keiharde
onderhandelingen
en taaiheid. Want
de wereldhandel
zit plat. Zie ook
het zeetransport
met
zijn
superboten. Gaan
we
naar
een
demondialisering
nu?
Nou
niet
meteen:
exportdeel in het

wereld-BBP ging
van 18 naar 30%
(1993-2016). Een
enorme
boom
getrokken
door
China. Maar de
grote golf van
delocalisatie
is
over en er komen
bedrijven al terug
en
de
concurrentie
is
moordend. Maar
China vond een
andere
manier:
miljarden werden
gestopt in wegen,
havens
en
hyperterminals op
en
langs
die
fameuze “nieuwe
zijderoute”. En de
“numerieke
mondialisering”
begint pas goed.
De
numerieke
autowegen onder
de oceanen tbv
internetverkeer
groeien als kool.
Er zijn er 14
nieuwe
in
aanbouw
voor
Google, Amazon,
Facebook
en
Microsoft..
Maar de westerse
sociaaldemocratiën zijn
uitgeput en er is
geen geld genoeg
meer
voor
herverdeling het
oude euvel. Dus
moeten nu ook die
belastingontwijker
s
worden
aangepakt.
Er
moet
iets
gebeuren met die
“belasting bases”

zeggen
economen want
er
verdwijnen
tussen de 100 en
240 miljard in de
OECD-landen
(ca 4 a 10% v. d.
belastinginkomsten op de
wereld).
De
grote 500 uit de
VS kruiden 2000
miljard weg naar
fiscale paradijzen
(2014).
Washington
begon met Fatca
waarmee
het
zwitserse
bankgeheim
ontplofte en de
EU komt met zijn
aanpak van de
geheime “rulings”
nu. Er werden
dikke
boetes
uitgedeeld.
En
men wil nu dat
een bedrijf dat in
diverse
EUlanden
is
gevestigd op een
centrale
plek
belasting betaalt
van waaruit die
dan
wordt
herverdeeld.
Groot
karwei
maar het moet
lukken.
Trump
doet nu de VS
opspringen maar
Europa
heeft
weinig te lachen
en La France
heel
weinig.
Want
de
investeringen
stokken de de
consumenten
remmen ook af.

Enkel OG en de
bouw
zullen
profiteren
vooral
door die lage rente.
En 2017: groei naar
iets meer dan 1%?
Dat zal die ww
nauwelijks
verlagen..
Hernationaliseren
en
herindustrialisatie
zijn nu in. De VS
domineert
nu
zonder te delen en
het verloor zijn
strategische
toppositie. En de
relatie
democratische
politiek
en
markteconomie lijkt
te verzwakken. Zie
China en Rusland
met zijn autoritaire
uitstapjes om de
etnische
en
religieuze diversiteit
te controleren en
hun gebied verder
te ontwikkelen. Met
een
mix
van
liberale aanpak met
topcontrole door de
staat.
Sancties
helpen daartegen
niet
echt.
De
“democraturen"
bloeien
verder
tegenover
een
verzwakkende EU.
Peking zal zijn
militaire, culturele
en
economische
expansie vervolgen
dank zij die “nieuwe
zijderoute”.
Gepaard aan een
andere financiële
politiek en
een

tweede referentievaluta.
JEAN
TIROLE
OVER:
ECONOMIE NU
Hij is de tweede
franse econoom
die de Nobelprijs
kreeg en is blij
met het succes
van zijn boe”:
L’Economie
die
bien
commun
(75.000 exempl.).
Economie is op
vandaag
veel
belangrijker dan
vroeger en het
afstemmen
van
het individuele op
het
algemene
belang
interesseert meer
mensen. Ook de
rol van de staat
hier
beter
begrijpen kwam in
de belangstelling:
Milieu,
concurrentie,
opleiding,
solidariteit, bankregulering
en
ongelijkheid
zijn
dagelijkse
woorden nu.
Fransen hebben
iets
tegen
“liberaal” wat voor
hen het beeld
oproept van “de
staat
die
“het
maar laat lopen en
niets doet”. Terwijl
ik er onder versta
“het
verantwoordelijk
maken
van
individuen, opdat
ze geen gedrag

kiezen dat nadelig
is
voor
de
maatschappij”.
De crisis van 2008
was vooral een
die kwam omdat
de
staat
de
banken los liet. En
de
econo0men
hadden toen niet
de info die we nu
hebben. Als ze
dat
losjes
weggeven
van
leningen hadden
overzien, waren
ze zeker gaan
protesteren. Dat is
nu anders: die
gemakkelijke
leningen
zijn
voorbij, de banken
hebben
meer
kapitaal,
hun
liquiditeit
wordt
bewaakt en de
banksupervisie
kijkt
anders
afhankelijk van de
conjunctuur.
De
EU
heeft
nu
banktoezicht wat
nog niet overal
bestaat en die
Bankenunie
maakt de staat
wat losser van die
bankreuzen.
Tijdens de jaren
90-tig
waarschuwden
vele economen de
spaanse regering
over
die
te
gemakkelijke
leningen. Maar die
luisterden niet en
wezen
op
de
groeistimulans die
er van uitging. En
toen klapte de OG

zeepbel! Net als
in de VS met de
subprimes
en
ook in Frankrijk
waren er zulke
plannen die de
crisis voorkwam.
Nu
is
de
banksituatie
beter maar het
blijft
kat
en
muisspel.
Men
sjouwt de risico’s
naar elders.. Die
shadowbanking
dat is wel link:
die onttrekt zich
aan de greep
van de centrale
banken.
Die staatsschuld
is niet zo’n punt
als
de
rente
superlaag
is,
maar als men de
teugels aanhalen
gaat en van bijna
nul naar 6% wil
gaan, wordt het
heel
anders.
Draghi voorkomt
dat nu nog, maar
hoe lang kan hij
dat doen? Er zit
daar
nu een
groot risico voor
de staat, zeker in
Frankrijk.
En
daar blijven nu
ook
de
investeringen
zwaar
achter.
Ook de publieke
investeringen in
infrastructuur,
onderwijs,
etc.
die de toekomst
bepalen. De EUregels
voor
budgettekorten
zijn te grof: men

onderscheidt
te
weinig
tekorten
door hoge “lopende
uitgaven” en voor
“investeringen”.
Maar men praat
ook te snel over
eenn
investering
die het eigenlijk niet
is in de politiek.
Zoals
die
in
rotondes..
De
eurozone
had
vanaf
de
start
mankementen
omdat de arbeid
niet zomaar over
de grenzen ging, er
ook geen europese
ww-regeling was en
geen
generale
garantie
voor
bankdepots.
Die
het
houden
bij
plotselinge
schokken. Dus uit
de euro dan maar?
Wel dat zal die
valuta scherp doen
inzakken.. In het
begin goed voor
goedkope
export
maar dan stijgen de
kosten voor het
levensonderhoud
snel
met
alle
gevolgen. Zonder
budgettair
evenwicht
(wat
bgezuiniging eist)
krijg je dan ook niks
meer geleend en
dan is het echt
“kraan dicht” bij de
uitgaven en volgt
straffe bezuiniging.
Dus is een federaal
Europa nodig maar
daar
zijn
de
mensen niet klaar
voor nu. Neem die

ww-uitkeringen uit
een
europese
instelling:
die
varieren
nu
enorm. En die trek
je niet even gelijk
zonder
ook
andere
arbeidsmarkt maat
regelen. En het
FN c.s. willen net
het omgekeerde:
meer
souvereiniteit!
Frankrijk heeft nog
altijd zijn “cadre
de
vie
exceptionel”! Maar
ook zijn “capital
humain” denk aan
zijn
ingenieurs.
Maar we verliezen
daar nu terrein zie
“Pisa”! Met name
bij wiskunde en
natuurkunde. En
ook het algemene
niveau zakt snel
af. Toch is het
duur maar men
geeft dus het geld
niet goed uit. Net
als in de VS
overigens. Maar
die pikken uit de
hele wereld de
slimste voor hun
hoge
onderwijs:
zie
MIT
en
Harvard!
De
Nobelprijswinnaar
s
daar
zijn
allemaal
buitenlanders..
Tirole zag goeds
in de Wet Khomri
die voor hem “in
de goede richting
ging”. Maat hij
was te voorzichtig
en
brak
niet

genoeg met dat
verwaarlozen van
de
verantwoordelijkh
eid
bij
de
ondernemingen
voor
ontslagen.
Die nu bij de
rechter en de
bonden
zijn
neergelegd.
Nu
betalen zij die de
mensen houden
voor hen die ze
ontslaan!
Niemand let op de
kosten voor de
Securité
Social.
Men moet ook de
CDI afschaffen en
overgaan op een
systeem
van
toenemende
rechten als men
werkt. En de oude
CDI’s laten anders
gaan er vele de
straat op. Het
invoeren
moet
zeer
omzichtig
gebeuren.
Zie
hoe Renzi dat
deed!
De
komende golf van
teveel
mensen
door de digitale
revolutie
zal
zonder
flexibele
arbeidsmarkt
rampzalig
zijn.
Want
ook
al
schept
die
revolutie banen er
gaan
er
veel
verdwijnen. Niet
enkel in de lage
regionen ook bij
artsen, advocaten
en leraren.. Die
verandering komt
snel en is keihard.

Het is raak over
5 à 10 jaar.
Dus
moeten
mensen
beter
worden opgeleid
en
dus
zo
beschermd.
Rijkdom
wordt
meer en meer
door
kleine
groepjes
via
start-ups
geschapen in de
AI,
robotiek,
genetica,
software, biotech
en dat gaat sterk
internationaal
ook.
En daarom is
ook
dat
protectionisme
extra fout en ook
die
valse
nostalgie
naar
het
oude
fabriekswerk.
Dan komen we
weer
de
chinezen
en
indiërs
tegen
toch?
De
oplossingen zijn
helaas complex
en liggen in:
opleiding,
continue
vorming,
innovatie
stimulering
en
een
robust
sociaal systeem.
En we moeten
optimistisch zijn,
er
zijn
bedreigingen
maar nog meer
kansen.
Die
moeten we wel
pakken..

ALS GELD NIKS
MEER KOST
Zij die willen lenen
doet het goed maar
zij die het willen
laten renderen zijn
de klos. Nu de
centrale baken de
sluizen openzetten
wat in 1997-1998
veel
goeds
opleverde. Maar nu
gingen ze wat te
hard: de rente werd
negatief. Maar de
staten
profiteren
hun
schuldenlast
wordt dragelijker.
La France leent
nog voor 0,35% de
helft van 2015. De
groei zit boven de
rente
dus
is
terugbetalen
minder moeilijk. De
rentelast van Parijs
ging van 51 naar
41 miljard tussen
2011 en 2015.
De grote bedrijven
betalen weinig voor
de inkoop van de
eigen aandelen en
haalden met gemak
273 miljard op.
Waarmee ze vooral
hun
fusies
en
acquisities betalen.
En ook dat kopen
van eigen aandelen
dat in de VS opliep
tot 700 miljard =
4% van het BBP.
De onroerend goed
wereld
profiteert
van de lener die
goedkoop
geld
krijgt. Voor 1% op
20 jaar kan dat al.
Dus
kan
men
steeds
hogere

bedragen lenen.
Dus schiet de
bouw omhoog met
^%
en
de
transacties stijgen
met 10 a 20%.
Maar
nu
de
andere die lijden..
De banken zien
hun
rentabiliteit
dalen. Ze storten
in een maand 2,9
miljard terug naar
de ECB. En hun
klanten
willen
oversluiten tegen
betere rente. En
de klanten met
variable rente die
nu negatief werd
eisen
schadevergoeding
. Bankresultaten
zakten met 20% in
een jaar.
En
zie
de
verzekeraars die
hun
beleggingsopbren
gsten
zien
kelderen. En veel
fransen willen ook
geen
levensverzekering meer.
Want dat werd
riskant voor de
klanten.
De
gepensioneerden
zien hun pensioen
slinken. In Illinois
verloren ze 1/3 !
hun
pensioenfonds
dekt nog maar
50%
van
de
verplichtingen.
Dus moeten u
gepensio-neerde
en premiebetalers
meehelpen. Toch

deden
de
aandelen het best
goed voor twee
decennia.
In
Nederland wordt
2017 een zakker
omdat men op
90%
dekkingsgraad
viel. En de wet
eist 105%!
De
spaarders
hebben ook niets
te lachen. Livret
A in Frankrijk:
geeft nu 0,75%.
Dat komt onder de
inflatie
terecht.
Dus geld op de
bank, is weinig
meer waard.
WAT
DEED
DARWIN?
Brecht zei: De
wetenschap is het
kind van zijn tijd”.
En bedoelde dat
door
steeds
betere methoden
van waarneming,
onderzoek
en
analyse het zicht
op de structuur en
ontwikkeling van
de natuur steeds
beter
werd
waardoor eerdere
ideeën niet juist
bleken.
Filosoof
Karl Popper zei:
nieuw
instrumentarium,
nieuwe
visie,
nieuwe theorie..
dus is wetenschap
ook
deels
de
weerspiegeling
van wat geleerden
zelf geloven. Nu
wordt de theorie

van Darwin ook
een
soort
blokkade en blijkt
ook een WASPvoortbrengsel te
zijn (WASP =
angel-saksische
blanke
protestanten) die
domineerden in
UK en VS in de
19e eeuw. Rule
Brittannia heette
het
en
ook
darwin
stond
onder
die
invloed. Er stak
een
stuk
predestinatie
achter in de vorm
van: de evolutie
is rationeel en
selecteert
de
“meest
geschikte”. Wat
iets
racistisch
heeft.. Lucretia
(De natuur der
dingen) zag de
zaken 2000 jaar
eerder
wat
genuanceerder
en komt dichtbij
wat wij vandaag
denken.
Maar
dat paste vele
niet en die zagen
er
iets
antireligieus in..
Darwin zag de
evolutie als een
menselijke
selectiemechanis
me, zoals een
boer zijn vee
uitkiest. Maar zo
werkt de natuur
niet helemaal: er
zit een hoop
toeval bij. De
meest

capabelste en zijn
niet
altijd
de
vruchtbaarste
en
de besten voor de
toekomst. Rampen
waren
vaker
bepalend voor de
“selectie” en vaak
is er ook sprake
van imitatie en
aanpassing
aan
omgevingsverander
ing. Nietsche zat
er niet ver naast
toen hij zij “dat het
werk van Darwin
een beetje naïef
was”.
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
ALEXA
DEELT
UW LEVEN
Ze is niet echt
nieuw in de wereld
van de personal
assistants
waar
we al Siri (van Tim
Cook),
Google
Assistant
(van
Serge
brin),
Cortana (Sataya
MJadella)
en
Jarvis
(Zuckerberg)
zagen. s
Alexa zegt u in
een
seconde
hoeveel 56 keer
256 is, kan voor u
de woorden van
songs van David
Bowie zeggen en
reageert ook op
uw vraag ”Wat
denk
je
van
Trump”.
Een
zegen
voor
alleenwonende en
partners in niet-tebeste huwelijken.
Ze is vriendin,
concierge,
uw
agenda,
uw
geheugen en wat
u maar wilt. Ze
woont
in
een
zwarte
cylinder
van 23,5 cm hoog
en ze heeft ook
een broertje dat
Echo.Dot heet wat

op
een
hockeyschuif lijkt.
–Ze
werd
gemaakt in Lab
126 in Sunnyvale
door een ex van
Apple die veel
weet
van
stemherkenning.
Zo’n
1000
ingenieurs werken
er aan en het
wordt verkocht in
de VS, het UK en
in Duitsland. Want
ze spreekt nu
enkel
engels..
Eind 2017 zal ze
ook frans spreken.
Ze bedient ook
alles in uw huis
wat via het net
werkt
op
uw
commando. Haar
stem is uiterst
menselijk en ze
kan op commando
ook
miauwen,
stopt direct bij
STOP en kan ook
zingen
wat
u
vraagt. Ze is ook
uw
radio,
uw
wekker,
uw
notebook,
en
kookwekker. En
ze zegt u hoe
oude ze is: twee
jaar.. en 14 jaar
voor honden en
23 voor katten. En
zegt: Ik ben hier
maar heb mijn
hoofd
in
de
wolken.
Waarmee ze the
cloud bedoelt. Ze
weet alles en is
zeer actueel maar
kan
zich
vergissen.. Ze is

de chef van al
uw
connected
apparaten
en
vertelt dus ook
uw
energieverbruik
tot NU! Ze kan
ook in de huid
kruipen
van
iemand
die
ergens heen reist
en
vertelt
u
historische
verhalen. En via
Nasa vertelt ze u
alles wat in het
heelal gebeurt nu
en eerder en..
morgen. Ze weet
wie mogen sport
tegen wie en
stuurt uw mailtjes
weg. Vertelt u
het weerbericht,
de
laatste
actualiteit op uw
favoriete zender.
Ook uw bezoek
zal van haar
gaan houden. En
als je vraagt of
ze mooi is zegt
ze:
De
schoonheid van
iemand is in de
ogen van degene
die kijkt. En als
u
HULP
schreeuwt
belt
ze
de
“hulpdiensten” en
ze kan op door u
gewenste
tijdstippen u ook
tot ontspanning
oproepen.
En
maakt dan mooie
dromerige
geluiden. Maar
ze heeft iets met
Amazon, dus pas

op als u wat
bestelt. En weet dat
de politie Alexa
raadpleegt als u bij
iets fouts betrokken
bent! Dat gebeurde
al in Canada en zo
werd een moord
opgelost. En als
Alexia
uit
gaat
wordt
ze
even
rood…
Over 10 jaar gaat
50% van de mensmachine
conversatie
via
vocale wegen dat is
een markt van 10
miljard in 2020. De
concurrentie wordt
enorm.. het aantal
apps is nu al over
de 5000.
Wat
zullen
we
lui
worden of net niet?
En worden we ook
stiekem
“getriggerd”? Dus
pas even op voor u
ook
Alexa
adopteert!
In 2022 zullen er
161
miljoen
personal assistants
zijn geïnstalleerd.
En die kunnen ook
met elkaar praten.
Dus u zult ook
worden beroddeld..
(naar LP jan. 2017)
DE
ZOEKMACHINE
GAAT PRATEN
De systemen zijn er
al en heten Siri,
Alexa en Cortana.
Zo
heten
de
personal assistants
van
Microsoft,
Apple
en

Facebook.
Die
alles wat ze u ze
vraagt
beantwoorden en
doen
zonder
toetsenbord want
u praat gewoon
tegen ze. In uw
auto (Alexa bij
Ford) en thuis
(Cortana in uw
PC) of in bed. Nu
worden ze vaak
aangesproken om
wat muziek te
kiezen zoals bij
Amazon
Music
maar
straks
bestelt u zo ook
uw
toiletpapier.
Want Amazon is
nu
Google’s
grootste klant voor
opzet
en
perfectionering
van Echo. En de
zachte stem van
Alexia zal in 2020
7 miljard dollar
opbrengen.
Nu
zijn deze services
enkel
pas
te
krijgen in de VS,
het
UK
en
Duitsland.
Want
Alexia moet duits
leren en dat valt
niet mee. Moet je
inzetten op het
idioom of op de
context?
Dat
laatste kan want
GPS
wordt
gebruikt en dus
weet men waar u
bent: thuis of in
uw auto. Rijdt u op
de Golden Gate
dan is uw vraag:
“In welk jaar is
deze gebouwd?”

een
hele
duidelijke.
Experts van buro
Gardner beweren
dat
een
man
straks meer praat
met Alexia dan
met zijn eigen
vrouw. Het is nog
een
lange
moeilijke weg om
goed te slagen.
Want
alle
subtiliteiten
snappen is niet
eenvoudig
dat
ontdekte
ook
Mocrosoft
met
Clippy en deze
moet de gebruiker
helpen bij Word
en Excel helpen.
Maar hij deed dat
zo slecht dat hij in
2007
werd
gestopt.
Clippy
was
niet
“menselijk
genoeg” en dus
moest
er
wat
humor bij en men
schakelde experts
in van Pixar de
animatiemakers.
Stel u voor wat er
moet als iemand
vraagt: “Wie is de
betere Clinton of
Trump?” Google
springt dan naar
een pagina met
pollingresultaten.
Apple leverde Siri
voor gebruik op Iphones en ging in
de fout ermee. Als
je iets vroeg over
waar
een
abortuskliniek was
kwamen
er
antwoorden die de

pro-abortusclubs
zeer
boos
maakten.
Men
stopte dus ook
Siri.
En
ook
Microsoft moest
robot
Tay
stoppen die na
een tijdje (misleid
door
neo-nazi
conversaties)
zei: “Ja ik haat
de joden want
Hitler had gelijk”!
Men zegt deze
systemen lijken
nu
op
de
taalbehandeling
van een kid van
4 jaar. Want wat
Amazon
met
Alexia gebeurde
mag ook niet.
Daar kreeg een
kind dat een
kinderliedje
vroeg een stel
pornografische
liedje
aangeboden. Tot
grote schrik van
ouders. Amazon
moest
na
8
miljoen klachten
zijn
excuses
maken.
Maar
Ech (de pratende
Amazon) leverde
toch de volgende
omzetresultaten
af:
voor
24
miljoen dollar in
2014.
279 in
2016 (van totaal
1058) Dat zal in
2020 11 miljard
zijn waarvan 4
miljard via Echo.
Dus daar heeft
men
alle
vertrouwen
in

deze
toepassing
van AI!
INTERNET
IS
SUPER-RISKANT!
Hackers, terroristen
en
vijandige
mogelijkheden
kunnen ons via
internet
zwaar
pakken.
Dat
scenario wordt nu
uiterst
serieus
geacht. In 1988
was er dee “worm
Morris”die 5% van
de computers (toen
6000)
besmette.
Darpa het (militaire
VS-)internet
van
toen had er veel
last van.. In 1989
kwam
“ons
internet”..
In
2007
wordt
Estland
aangevallen door
russische hackers.
Intussen zijn we ver
over
1
miljoen
computers:
dat
gebeurde
al
in
1992. Estland was
het eerst land dat
plat ging vanwege
een
diplomatieke
rel…
In 2008
besmet
een
mysterieuse USBkeu
duizenden
militaire computers.
Het Pentagon moet
14 maanden lang
zijn
computers
schonen.. In 2010
test
China
zijn
eerste cyberaanval:
het
blokkkeert
succesvol 15% van
het internet! In
2011
pakt

Anononymus
(hackerscollectief)
Visa
en
Mastercard
aan
en PayPal. Die
hadden Wikileaks
aangepakt wat om
wraak vroeg. In
2012 zit Flame in
vele
computers
wat
spioneren
mogelijk maakt. In
2013
doet
Snowdon
zijn
openbaringen
over de westerse
democratiën!
In
2015 pakken ISers TF1 aan wat
doet schrikken. In
2016 zitten vele
aangesloten
objecten vol met
Mirai en dat doet
zelfs Twitter plat
gaan.
Ook
Amazon en eBay
komen in troubles.
En in 2016 wordt
als demo het land
Liberia een week
van
internet
afgesneden. Dat
was een echte
waarschuwing..
Intussen
is
iedereen wakker.
Let wel: dit waren
vooral nog maar
“demonstraties
van wat er kan” en
nu is Frankrijk
best bezorgd over
zijn netwerk van
kerncentrales! Stel
je
voor:
geen
electriciteit meer!
Geen ziekenhuis
kan
blijven
werken,
vliegen
kan niet meer,

watervoorziening
stopt
en
alle
verkeer wordt een
chaos… En de
boxen van de
internetproviders
zijn ook zwakke
punten: daarop zit
uw PC, TV en
telefoon nu al!
Hoe
moet
de
regering dan zijn
bevolking
informeren
en
kalmeren?
Alle legers zijn
ingestapt in de
cyberwars en al
die
legers
gebruiken
ook
internet voor hun
wapens. Wat tot
rare
gevarlijke
incidenten
kan
leiden…
Zie
Stuxnet dat de VS
en
Israël
uitvonden en dat
hun
via
Siemensapparate
n (die Windows
gebruikten !) de
mogelijkheid gaf
om de centrifuges
van
Iran
langzamer te laten
draaien.
Maar
deze
worm
verdwaalde ook in
vele computers en
richtte nogal wat
laterale
schade
aan..
China en
Rusland
geven
toe
dat
ze
bataljons hackers
hebben en wie
weet
wat
die
doen?
Frankrijk
werd in 2016 via
Le Drian flink

wakker die een
eigen
cyberdienst
leven in blies. Er
zijn nu admiraals
in de legers van
de
VS
en
Frankrijk aan het
werk. De nieuwe
Cybercommands
zijn
zeer
belangrijke
supercoordinator
en in de grotere
legers van nu.
De
legers
moeten
zich
aanpassen
en
veranderen
diepgaand.
En
cyberpower
is
even belangrijk
nu
als
kernwapens: de
eerdere
“afschrikmiddele
n”..
Er zijn landen
bezig met de
vraag “hoe ze
het
internet
kunnen
vernielen”, zegt
Bruce Schneier
van
Harvard
Kennedy School,
die weet van
hackers die het
internet steeds
kwetsbaarder
maken. En alle
landen trachten
ze in de gaten te
houden..
Maar
vele wachten op
wat heet “De
Pearl
Harbor
cyberaanval” of
“de 9/11 cyber
attack”. Die gaan
er dus komen.

En Hollywood laat
ze al zien in zijn
films
Millennium,
Die hard, Mr.Robot
en Scorpion. Er zijn
foto’s
op
het
internet waarop je
een
zaal
met
honderden chinese
soldaten
achter
schermen ziet die
verbonden zijn aan
giga-computers en
die 24/24 “alles in
de gaten houden“.
Serveurs
met
domeinnaam DNS
en
worden
als
forten beschermd
omdat zij mogelijk
maken om een
naam om te zetten
in IP-adres. Maar
via
zombiecomputers
(botnets)
kunnen
hackers
een
massieve
cyberaanval
openen als ze zo
net wat meer power
mobiliseren
dan
hun
“tegenstanders”.
Datastromen
op
internet
verlopen
via
routing:
de
meest
efficiente
weg om van A naar
B te komen. Dat
werkt
via
wegwijzers en die
kunnen
ook
gehacht
worden.
Dan gaan data dus
stiekem ook langs
“punt X” op weg
van A naar B. En
voor men het door
heeft en de routing
kan aanpassen is

het al fout. China
Telecom zou nu al
15% van het dataverkeer
“omgerouted
hebben”.
En
handelt dat via zijn
eigen
supercomputer
Tianhe-1 A
en
binnenkort komt
de opvolger die
nog 37 keer meer
kan. Recent was
er een routingfout
die
Telecom
Malaysia
plat
legde voor uren
en
Iran
dat
pornosites wilde
blokkeren
lukte
het om russen,
indiers en andere
van
porno
te
“beroven”.
Dus
men kan echt vrij
eenvoudig
de
datastroom
“omrouten” nu..
Hoe veel schade
er kan komen is
een discussiepunt:
er zijn twee a 50
uur nodig om via
overleg
tussen
40.000 bedrijven
die
internet
besturen
een
probleem op te
lossen.
Maar
andere zijn minder
gerust..
vooral
vanwege
die
honderden
miljoenen zombicomputers
die
internet WEKEN
zouden
kunnen
frustreren. Het is
een kwestie van
afwachten, maar

het
gaat
gebeuren! Elk jaar
is er in Lille het
International
Forum
of
Cybersecurity
waar duizenden
bedrijven
heen
komen. En de
franse
ambassadeur
voor
cyberdiplomatie
(David Martinon)
zegt dat de VNcharta ook geldt
voor het internet” .
Dus cybervrede is
ook denkbaar?
(mede naar LP
26 jan. 2017).
DIVERSEN
WE ZIJN WEER
IN EEN “POSTTIJDPERK”.
We zagen eerder
hoe het ene “posttijperk” het andere
verdrong. Zie het
post-secularisme
dat beweerde dat
de gogdsdienten
niet
obsoleet
waren, het “postmodernisme” dat
geloofde dat de
modernisering ja
zelfs
de
Verlichting voorbij
waren. En recent
hoorden we over
“de
postdemocratie”
dat
zei dat niet het
parlement
maar
de
ongecontroleerde
instituties
de

dienst
uitmaakten. En
nu horen we over
“de
postwaarheid” en die
zou
ook
de
politieke malaise
verklaren.
Het
woord komt van
Ralph
Keyes
(VS) die er in
2004 een boek
over
schreef.
Het
had
als
ondertitel:
“Oneerlijkheid en
bedrog in de
huidige
maatschappij”.
Hij zegt: “we
houden nu niet
meer van de
“echte waarheid
en feiten” maar
zien die liever
“aangepast aan
onze
voorkeuren”. In
zijn taal: “deceive
(opzettelijk
misleiden)” werd
vervangen door
“spin”
(wat
betekent
verdacht maken
en manipuleren).
Dat zien we nu
volop
in
de
politiek. Steeds
meer
mensen
zijn niet meer
overtuigd
van
keiharde feiten
ook al trachten
serieuze media
nu te debunken,
te
factchecken
om
de
“verbeterde
waarheden” aan
te wijzen. Maar

dat frustreert vele
men wil liever hun
eigen
dingen
horen. Niet wat die
“slimme elitairen”
ons vertellen maar
liever luisteren naar
Trump, Wilders, Le
Pen
en
Brexitfanaten.
Technocraten,
experts en “politiek
correcten” zijn uit,
de volksverleiders
met
hún
“waarheden” zijn nu
in.
Haary
G.
Frankfurt beschreef
dit in zijn boek: De
kunst om onzin te
vertellen (2006). Hij
onderscheidt
de
leugenaar die weet
dat hij onzin vertelt
van de “artietst” die
zo
verdwaald
raakte in de eigen
onzin dat hij niet
meer weet dat hij
staat te liegen. Hij
wil nog enkel zijn
gelijk: de waarheid
interesseert
hem
weinig.
Daarom
zien we Wilders
nooit in politieke
discussies en bij
journalistieke
programma’s.
In
zijn laatste boek
beschrijft Frankfurt
het risico dat deze
nieuwe
“hype”
inhoudt, want als
de feiten niet meer
tellen
is
de
democratie
dood
en ontregeld. En
als blijkt dat politici
die eerder niet
logen dat nu ook

gaan doen, is het
vertrouwen weg.
Dat hebben de
vijanden van de
democratie goed
door;
zie
hoe
Poetin tegen alle
feiten in die BUKinzet niet wilde
erkennen. En hij
liet
ook
het
gerucht
verspreiden
dat
amerikanen
de
MH neerschoten
omdat ze dachten
dat hijzelf aan
boord zou zijn. En
het internet werd
tot de plek van de
“post-waarheid”.
De algoritmen en
de sociale sites
sluiten ons op in
een soort van
“cognitieve
zeepbel”
waarin
we
zonder
verweer
opgesloten
zijn.
Links
was
de
eersten die de
“populisten”
aanwezen
en
toonden dat zij de
emoties
van
mensen
manipuleerden.
En die wezen op
de
vele
onwaarachtige
beloften
en
trachten de echte
problemen
te
verhullen.
Want
die zijn te complex
om “even op te
lossen”.
Dus
vinden ze vele
vijanden uit die
ons bedreigen en

die
het
echt
schuld zijn dat we
ons niet goed
voelen.
Nu lijdt in de VS
de
partij
van
Trump zelf onder
diens
ruime
gebruik van de
“post-waarheid”.
De zg “French
Theory”
geïnspireerd
op
de gedachten van
Foucault
en
Derrida, vond het
een sport om de
waarheid slim te
verdraaien. Door
te focusseren op
de woorden en de
sprekers en niet
op
de
ware
inhoud. Zo kreeg
elke
politieke
groep zijn “eigen
waarheden” en de
besten zijn altijd
die waarbij de
‘arme slachtoffers”
worden
opgevoerd. Of zij
die
“worden
onderdrukt door
schorem”. Zie hoe
50-PLUS
in
Nederland
dat
doet
met
de
ouderen als er
over
zorg
en
financiële posities
wordt
gedebatteerd. De
libertariërs
hebben het in
deze over dat
“paternalisme van
de elites” Met
autoritaire
argumenten
werden debatten

gemeden
over
zaken die men
liever
“ontkemnde”.
Immigratieproblemen,
arbeidsconcurren
tie etc. . Zo
ontstonden
er
vele
“burgerjournalisten
op
het internet” die
ons nu vragen
om onwaarheden
te
signaleren.
Het doet denken
aan de “kettervervolgingen in
de
vroeger
katholieke
kerken” . Maar
zowel de volkse
waarheden
als
de “waarheden
van
elite
en
overheden”
hebben
vaker
geleid tot grote
problemen
in
samenlevingen.
En dat zien we
nu
weer
gebeuren.
(Mede
naar:
Brice Couturier,
LP ja. 2017)
WW-RECEPTEN
IN
HET
WESTEN.
Frankrijk
ziet
15% ww bij laagopgeleide en 5%
bij
de
hoger
geschoolden. In
de VS en het UK
zijn de minimasalariisen lager
en
is
de
arbeidsmarkt
flexibeler. In de

VS is dat minimum
nu 35% van het
mediane salaris, in
het UK is dat 48%
en in Frankrijk 62.
En daar zijn veel
meer zzp-ers die
zeer
gespreid
werken
que
werktijden. Je kunt
de arbeidskosten
ook
verlagen
zonder
het
minimumsalaris te
verlagen door de
sociale lasten te
verlagen voor de
werkgevers. Maar
dat leidt tot de
beruchte
“lage
salaris-val”. En dus
tot
meer
ongelijkheid.
Als
dat niet acceptabel
is is hoger opleiden
het enige wat nog
kan.
Dat deden
vele landen en dat
hielp: hun ww-% bij
laag opgeleiden is
lager.
En
de
ongelijkheid werd
niet erger.
UBER
EN
SOCRATES:
ASCEET EN WIJS
ZIJN.
Op vandaag kan
iemand in San
Francisco via Uber
Eats een dubbele
buffel-hamburger
bestellen en binnen
30 minuten opeten.
Filosoof Aberkane
deed het denken
aan de fameuze
dialoog van Plato
over de ascetische
Socrates en de

hedonische
Callicles. Voorzag
Plato onze wereld
van
overvloed?
Waarin
onze
beide “ik’s” zoals
de soufis ze zien
met
elkaar
wedijveren.
De
ene: “Geef me
direct wat ik wil”
en de andere
“Geef me wat ik
echt nodig heb”.
Waarbij de tweede
de goede is.
Zie de capucijnse
aapjes
in
de
Caraïben die zich
volvraten
met
bonbons die de
piraten hun gaven.
Als ze vol zaten
leegden ze hun
maag om er nog
meer te eten..
Bonbons groeiden
niet aan de bomen
en
de
aapjes
waren er gek op.
Niet
zelden
betekent
voor
mensen dat al hun
wensen vervulen
hun kwaad doet
eb vaak willen ze
dat
wat
hun
schaadt, net als
naties dat doen.
Heeft nu Callicles
weer gewonnen?
Zie
het
soufi
verhaaltje van de
prinses
Nafissa
die verslaafd was
aan vijgen
en
haar
vader
beloofde
haar
hand aan hem die
haar daarvan af
zou helpen. De

wijze Arif deed na
zijn twee broers
(die het niet lukte)
ook een poging en
ging er heen met
een berg vijgen.
Hij
ontmoet
onderweg
een
oude man die zijn
vijgen ruilt voor
een zakje met een
gedroogde vijg er
in.
Dat
zakje
produceert
oneindig
droge
vijgen en dat helpt
de
prinses
genezen.
De
“kleine truc” stopt
de verslaving als
de
overvloed
stopt.
In onze tijd met
oneindige
overvloed
krijgt
wijsheid
een
nieuwe betekenis.
Gegevens
zijn
geen informatie,
en informatie is
geen
kennis.
Kennis is nog
geen begrijpen en
begrijpen is ook
nog
geen
wijsheid.
Dit
inzicht van de
astronoom Clifford
Stoll krijgt weer
betekenis nu de
wereld (en zelfs
de
wetenschappers),
zich niet meer
voor wijsheid en
inzicht
interesseren.
Asimov was daar
ook bang voor: die
beschaving
die
veel
kennis

produceert
en
weinig wijsheid..
Maar
die
is
eeuwig en zo af
en toe dient ze
zich bij toeval bij
ons mensen aan.
(Aldus
Idriss
Aberkane
in
L’Express
2912-2016).
SNCF MOET 1
MILJARD MEER
OMZET
Het `meerijden`
en
de
bus
concurreren fel
nu moet SNCF
er 1 miljard bij
gaan omzetten!
In 2016 deden
aanslagen
en
stakingen
de
omzet
verder
dalen en dat
moet
omhoog.
Zeker door de
bussen die de
TGV/omzet
sloopten±
de
TGV groeit nog
maar 0,4%. Dank
zij
low/cost
aanbod.
De
jongeren moeten
dat
opkrikken
dus komt er nu±
voor 79 euromaand
TGV
onbeperkt! Dat
moet
de
bezettingsgraad )
nu
65%’
op
krikken. Want de
schulden
groeien..
ZEETRANSPOR
T KRIJGT HET
MOEILIJK

De
wereldhandel
remt af dus moet er
weer
gerationaliseerd
worden en dat bij
dalende
prijzen.
Collega Hajin (ZKorea) ging al op
de fles: de banken
wilden niet meer
verder. En wie
volgt?
De
stilliggende
boten overal op de
zeeën waren snel
verkocht, want het
was slechts het
topje
van
de
ijsberg. Sinds 2000
kon het eerst niet
op
de
markt
groeide met 10%
jaarlijks.
Maar
2008 sloeg alles
plat en sindsdien is
het slapjes.
De
vraag
naar
containers
groeit
langzamer dan het
BBP zegt BCC. De
industrieverplaatsin
gen namen af want
de
salarissen
stegen in China dat
in belang afneemt
voor
de
bevrachters.
De
motoren worden nu
in
China
zelf
gemaakt...
De sector leed aan
te grote ogen, die
groter waren dan
de buikjes. Sinds
2009
bleek
de
overcapaciteit die
nu tussen 15 à
30% slingert. En de
containergrootte is
in
10
jaar
verdubbeld. Deze

strategie
verlaagde
de
kosten enorm , het
verschil
tussen
een
boot
van
14.000 en 18.000
containers is 20 à
30%. Dus moet je
op
superboten
overgaan en zo je
concurrenten
aanpakken.
Maersk begon met
een boot van 400
meter
lang,
TRIPLE
E
geheten.
Daar
konden
111
miljoen
paar
schoenen in en
182
miljoen
tablets. En toen
kwamen
de
banken er zich
ook
mee
bemoeien.
Voor
2008 kostte zo’n
boot 15.000 dollar
per dag maar
bracht
ook
200.000
op:
kolossale marges.
Dus gingen de
markten de bouw
ervan
massaal
financieren zowel
in de containers,
in
de
vaste
grondstoffen
sector en in de
olie.
En
zo
donderden
de
prijzen in..
Op
vandaag kost het
transport van een
TV van China
naar hier 5 dollar.
Het Hanjinfailliet
deed de markt
eerst
inzakken
vanwege
angst

voor
in
beslagname: LG
en andere konden
even
geen
transport vinden
en de prijs schoot
omhoog op de
route O-Azie en
N-Amerika!
Dat
ging over en de
prijzen kelderden
met 24% en de
operationele
marges
zakten
met 9,2%. De
bevrachters
gingen langzamer
varen: SjanghaiLe Havre ging 28
naar 35 dagen.
Maar de olieprijs
zakte dus was het
effect minder en
die
bevrachters
zijn een beetje
wild. Doe je een
knoop
snelheid
hoger dan geeft
dat
7/8%
overcapaciteit
meer. Ook gingen
er voor 500.000
containers volume
schepen naar de
sloop
in
10
maanden.
De
boten worden dus
steeds
jonger
maar het is niet
genoeg. Tot 2018
zal
de
overcapaciteit nog
toenemen,
ook
door het nieuwe
Panamakanaal.
Dus
komt
er
massale
sloop
enkel niet bij hen
die op alles routes
willen zijn.. Die
leggen ze liever

aan anker dan ze
te doen slopren.
In oktober 2016
lag 6% van de
vloot stil. Nooit
vertoond! In ZWEngeland
werden
die
bossen
boten
zelfs
een
toeristische
attractie!
En men gaat nu
ook
voor
allianties
en
acquisities
het
werd een bigbang.
In drie
jaar:
HapagLloyd pakt CSAV
(Chili) en CMACMG pakte NOL
(Singapoer). En
Cosco en CSCL
(China)
fuseerden
en
werden zo nr. 4.
En er kwamen
allianties waarbij
men bijvoorbeeld
een deel van de
capaciteit
van
een collega huurt
op een bepaalde
route. Daardoor
krijg je meer
vertrektijden.. of
je doet even
samen
met
minder boten op
een route. CMACMG zegt: we
zitten vol, vorig
jaar 7% groei in
volume en we
draaiden
600
miljoen
dollar
omzet. Zij die
onder
5%
marktaandeel
zitten gaan er

aan of moeten een
niche vinden. Zoals
Matson op de route
VS-Hawaii. Of de
staat springt bij
zoals bij CMA-CMG
in 2009.
Idem
Cosco en idem
Japan waar de
boten
door
de
overheidsbank
gefinancierd
worden. Idem in
Brazilië . Want het
gaat ook om veel
banen en is dus
een
strategische
sector. Hanjin lukte
dat niet met zijn
schuld
van
5
miljard dollar. Wie
is de volgende? En
voor hoeveel TEU
‘s
(twenty-fout
Equivalent Unit) en
dat
is
de
“containereenheid”.
. . Dit jaar was er
voor 500.000 TEU
overcapaciteit!
DE
AEROBUS
KOMT OVERAL
In latijns Amerika
was die er al lang:
Medellin, Caracas
en Rio. Hogere
bergen
rondom
bevorderden dat en
ook
de
lagere
kosten. Een km
door de lucht kost 5
à 10 miljoen, een
tramway-km doet
15-25 miljoen een
metro-km
50
miljoen.
Frankrijk
heeft er al een
dozijn:
van
Toulouse
tot
Grenoble en Parijs

en
Marseille
denken er ook
over. Het is een
toeristisch gadget
maar ook een
manier
om
subburbs met de
stad te verbinden.
New
York,
Taiwan, Cairo en
Algiers
hebben
ook hun “flying
busses”
tot
vreugde van de
firma Oma een
kampioen. De wet
werd
in
2015
aangepast:
je
mocht eerder niet
boven andermans
terrein “passeren”!
Maar er komen
ook altijd veel
protesten:
kijkende mensen
en
het
lijkt
gevaarlijk.. Maar
de
technologie
helpt: in Brest
verkleuren
de
ramen als je bij
behuizingen komt
en men bouwt ze
nu
niet
met
kruisende cabines
maar
met
“gestapelde, dus
boven
elkaar”.
Geeft
minder
stadsplanning
problemen
ook.
Sommige wijzen
op het “modeeffect”en
de
geringe capaciteit.
5000 passagiers
per uur is de
grens en de metro
doet
15.00020.000. Dus je
moet een precieze

reden hebben dit
te kiezen! En niet
enkel op “politiek
modern te zijn”.
Een
rivier
overgaan of een
ander obstakel is
een goede reden
en
ook
“de
ontsluiting”
van
quartiers.
Vaak
ziet
je
een
combinatie
van
aerotram
en
metroen alles met
een kaartje. Dus
let op in de stad:
we
gaan
nu
vliegen. Mogelijk
ook over de Vieux
Port
van
Marseille!
HET HANDWERK
WORDT
WEE
AAN-GEPREZEN
In Frankrijk met
zijn hoge ww is
dat
opvallend
maar ook in de VS
verscheen
een
boek ( Eloge du
carburateur”( Cra
wford) van een
trader die zijn
geluk vond in het
repareren
van
motoren.
Hij
verfoeit zijn oude
job
en
werd
gelukkig met olie
aan zijn handen.
In Frankrijk is ene
Pierre Rabhi, de
filosofische boer,
die
in
de
Cevennen
biodynamisch
land bebouwt en
zijn vee koestert.
Hij zegt: “Die vele

handen
aan
toetsenborden
om werk te doen
wat erg virtueel
is,
appeleren
enkel aan de
hersens en het
nut
blijft
ongrijpbaar. Het
verwijdert
mensen ook van
het tastbare”.
Diploma’s
worden
afgewaardeerd
omdat vele enkel
ww
opleveren
terwijl handwerkberoepen
het
meer kans op
werk bieden. Op
TV laten veel
koks
en
patissiers
hun
kunsten zien en
ze maken meer
indruk dan hen
met
hoge
technoopleidingen.
Handwerk
is
weer : chic” en
wordt niet meer
met
misprijzen
gezien. Traders
gingen
emailleren
of
meubels
stofferen
en
voelen
zich
gelukkiger
dan
ooit tevoren.
Maar
ja,
de
wereld gaat toch
vooral in een
andere richting
en dat handwerk
heeft
meestal
vooral
andere
kanten. Zie de
huisvrouwen en

de poetsvrouwen
en
de
bouwvakkers.
Fysiek zwaar werk
dat vermoeit, doet
verslijten en tot
kortere levensduur
leidt. Frankrijk: een
manager van 35
haalt de 84 wel
maar
een
handwerker sterft
rond de 77 jaar.
Maar ja in het
westen bleef die
ww hoog en dat
doet na vele jaren,
ideeën veranderen.
Zie
ook
de
briclagesector waar
vele klant zijn om te
klussen omdat de
vrije
tijd
sterk
toenam. In 1830:
3000 uur werken
per jaar, in 1950
nog 2400. En nu
1500! Dan is wat
ernaast
klussen
ook mooi mogelijk.
Maar daar zal die
ww
niet
mee
getemd worden en
deze hype is dan
ook vooral een
“afstand
nemen
van techniek en
innovatie”.
Zelfs
Houllebecq
geeft
toe dat zijn idee
voor
“meer
handwerk van het
betere
soort
bevorderen” zoals
foie
gras
produceren
of
speciale confituren
maken,
de
problemen echt niet
oplost. Dan is die
vergrijzing
en

ontgroening
sneller! Al is die
zorg ook nogal
handwerkachtig.
En dat handwerk
geeft: “Veel niet
echt rijken maar
wel
gelukkigere
half-armen”,
en
dat
is
goed
samengevat wat
het opleveren kan.
Ook Trump lijkt
hierop in te zetten
al weet hij dat die
autofabrieken
weer in de VS
terug halen, vooral
werken betekent
aan
gerobotiseerde
montagebanden”
en zeer weinig
van doe heeft met
“dat mooie, oude
metaalwerk”. Maar
het aantal zzpachtige
klusbedrijven en
die
drommen
“kleine
onderaannemers
in de bouw etc. “
brachten
vele
werk en nieuw
aanzien. Maar ook
de andere kanten
van
zelfstandig
werken met al zijn
risico’s. Wonderen
bestaan niet en
zie in opkomende
landen
die
drommen die ons
afval
verwerken
en de duizenden
in de moordende
textielateliers.
Allemaal
handwerk en zij
willen er dolgraag

van af en beter
leven.. Westerse
luxedromen dus
vooral..
PSA INGEHAALD
DOOR RENAULT.
PSA was altijd
groter zelfs 25%!
Maar sinds 2010
loopt het anders
en
nu
gaat
Renault
hun
voorbij. Beide zijn
rond
de
3,2
miljoen
autos
wereldwijd
nu..
Renault is als
lowcoster
geslaagd vooral
met Dacia en het
verkocht veel in
het
buitenland,
15% meer en ze
zijn nu overal.
Ook omdat ze met
de
pick/up
kwamen in India.

Terug
inhoud

naar

OLIE (energie),
WATER
DE
ENORME
UITDAGING VAN
EDF
IN
FRANKRIJK.
Frankrijk heeft 1-3
van zijn woningen
draiiend
op
electrische
verwarming. Hier
is
de
electra/consumpti
e
totaal
afhankelijk van de
jo/jo/beweging
van
de
Thermometer.

`Een
graadje
minder
dan
normaal betekent
het er bij zetten
van de power
van een of twee
kerncentrales`!
Dat
is
de
uitdaging
voor
het dispatching
center van EDF,
RTE geheten wat
in
Parijs
is
gevestigd.
Dat
draait
in
vol/continu
en
hier volgt men
minitieus
consumptie
en
productie
van
kerncentrales en
windturbines.
Men kijkt ook
naar meteo niet
enkel voor de
temperatuur
maar
ook
vanwege
stormen
die
hoogspanningsle
idingen kunnen
bedreigen.
En
naar
de
de
situaties
in
Duitsland,
het
UK
en
Italiè
waaruit men in
de winter moet
importeren.
De pieken zijn de
ochtend
)het
ontbijt’ en de
avond )als men
thuiskomt’ want
dan
komen
miljoenen
huishoudens in
beweging. En als
een
ijskoude
wind buiten waait
is het verleidelijk

om de verwarming
een graadje op te
draaien… Wat een
enorme
piek
veroorzaakt.
EDF
heeft
onderhandeld met
een twintigtal grote
bedrijven om, als
het nodig is, hun
afname
af
te
schakelen.
Dus
producties
te
stoppen tegen een
dikke
schade
vergoeding…
En
dat voor enkele
piekuren. En men
voert een grote
bewustzijns
campagne in de
wintertijd om de
afnemers wakker te
houden
en
tot
redelijkheid
te
manen.
In november 2016
was
er
een
koudegolf op het
moment dat een
derde
van
de
kerncentrales
waren
gestopt.
Omdat
er
een
probleem
was
ontdekt
in
de
stoomturbines. Dus
moest er snel een
groot aantal van
hen
worden
gecheckt. En dat
deed al zeer vroeg
die `grote angst
voor een black out`
opkomen.
Want
een te plotselinge
discrepantie tussen
productie
en
consumptie kan het
systeem
niet
volgen en dan moet

het `afschakelen
om grote schade
te voorkomen`.
En dus kunnen
enkele
extrrem
koude dagen na
elkaar een groot
probleem
oproepen.
Ook
omdat het oud is
geworden
en
minder
kan
hebben. Er is
natuurlijk ook een
`veiligheidsgendar
me` ASN geheten
en die trok ook
aan de alarmbel.
En daar denken
ze nu vaker aan
wat Chirac zei±
Het
gedonder
komt steeds in
groot aantal.. En
dat gebeurde EDF
ook bij die nieuwe
EPR waar alles
fout liep. Zeker nu
men 38 miljard
schuld heeft. En
nu wordt ook nog
de
concurrentie
opgeschroefd,
een kwart van de
klanten liep naar
andere over. Ze
zijn
20%
goedkoper..
Omdat ze `groot
inkopen op de
open markt` waar
de prijzen erg
klein werden.
De
centrales
stoppen
kostte
EDF 900 miljoen
en men moet 1
miljard
bezuinigen. En er
moeten mensen
uit.
Bij
EDF

gebeurden
een
serie van nare
dingen± Areva, de
EPR´s in het UK,
het verhogen van
de levensduur van
veel centrales, het
stoppen
van
enkele, gedonder
met
opslag
kernafval, etc. .
EDF heeft de
kosten
van
afbraak
van
kerncentrales
grotelijk
onderschat.
De
franse staat is
voor
86%
aandeelhouder en
dus
verantwoordelijk.
En je kunt EDF
niet laten zitten.
Want
de
kernindustrie
is
ook,
na
de
luchtvaart/ en de
auto/industrie nr.
3 in Frankrijk.
Dus moet men
ook centrales in
het
buitenland
gaan verkopen±
Z/Afrika en India
en Afrika doen
veel verwachten.
Maar
de
concurentie m.n.
van Rosatom is
sterk
Vietnam
wilde er 8 maar
doet het niet`te
duur.
De EPR
van nu is te duur
en zon en wind
zijn
goedkoper.
Overgaan daarop
in Frankrijk zal
niet
zonder
publieke

financiering
gaan. Nog een
EPR
gaan
bouwen
vraagt
ook veel geld. En
de politici van dit
moment )begin
2017’ hoor je
enkel
over
andere zaken..
DE
ONDERWATERBATTERIJ
VOOR WIND
Geniaal moet je
de idee noemen
omdat ze op
creative wijze het
probleem van de
opslag
van
“teveel
windstroom”
oplost.
Via
watertanks op de
zeebodem onder
die windturbines.
Want: als je een
lege tank diep
onder
water
opent spuit die
vol water door de
hoge
omgevingsdruk.
En als in de
opening
een
turbine zet krijg
je een mooie
portie electrische
stroom! Dus: op
het moment dat
de
windturbine
veel meer stroom
maakt dan kan
worden
afgenomen
op
dat moment, kun
je die stroom
gebruiken om die
onderwatertank
leeg te pompen

daarmee. En die
stroom terug te
winnen later als er
geen of te weinig
wind
is:
door
gewoon
het
zeewater
onder
druk de tank te
laten instromen via
een turbine! Dat
kan ook met een
surplus aan zonneenergie natuurlijk…
Zo wordt een lege
tank onder water
(in de zee of
elders!) tot een
machtige “batterij”
= een opslag voor
later verbruik. Er is
een test gaande in
het
Meer
van
Constance op een
schaal van 1 op 10
op een diepte van
100 meter. Zeer
hoopgevend
ook
omdat de grote
steden aan zee
straks 80% van de
bevolking
omvatten.. En op
en in zee kun je zo
enorm
veel
electriciteit
produceren
en
bufferen onder de
trurbines op zee..
Genial!
NUCLEAIRE
INDUSTRIE
IN
REP EN ROER
Areva (Fr.) gaat het
niks lekker en ook
Toshiba zit fout.
Dat
kocht
Westinghouse (VS)
en
moet
nu
miljarden
afschrijven op het

bedrijf
CB&I.
Toshiba kelderde
op de beurs. Twee
gaat het goed:
CGN en CNNC
(China)
en
Rosatom (Rusl.)
waar de staat flink
meedoet.
China
met zijn grote
interne nucleaire
markt
en
zijn
inloopen
leereffect
gaat
goed.
En
de
russen zien veel
exportkansen en
hebben
veel
export-financiering
te
verwachten.
Rosatom
heet
255.000
werknemers in 40
landen en draaide
in 2015 2 miljard
plus. En zit dicht
bij
30%
marktaandeel. En
wil wel wat met
Areva nu. Zoals er
in
gaan
deelnemen in haar
reactordivisie
(Areva NP) waar
ook
EDF
deelneemt.
En
ook
CGN
en
Misubishi. En wil
zijn
partnertship
met
Framatome
wel
uitbreiden.
Daar zijn ook EDF
en
Schneider
Electric actief. De
russen willen zeer
graag meer.
FRANKRIJK WIL
GEEN DIESELS
MEER

Segolene Royal
en
Hidalgo,
minister
en
burgemeester,
willen de diesels
doen verdwijnen.
Crit’air wil dat ook
en
zet
de
automobilist aan
tot benzine-rijden.
Nog maar 36%
van de fransen wil
nog de diesel.. En
bij de nieuwe
auto’s
voor
bedrijfslease ziet
men de diesel
terugvallen
op
52%: was 73% in
2012! Hidalgo wil
in
2021
geen
diesel mer zien in
Parijs
en
de
vrachtautofabrikan
ten vragen zich af
hoe dat moet.. De
overheid
schaft
intussen
alle
fiscale voordelen
voor dieselen af.
Het
VWschandaal deed
ook niks goed en
de controles op de
uitstootprestaties
in
Frankrijk
uitgevoerd
door
een commissie liet
ook Renault zien
dat met de Captur
DCi 90 liefst 10 x
hoger in uitstoot
zat
dan
de
fabrikant op gaf!
De overheid was
geschokt door de
franse resultaten.
Is de diesel dood?
Wel nee, denkt
PSA
dat
een
stabilisatie

verwacht
rond
40%: dus 12%
minder nog dan
nu. In Spanje
ook terug van 71
naar 56%, in het
UK van 53 naar
49%, Duitsland:
51 naar 48%. De
particuliere
verkopen zakken
bij diesels maar
veel minder bij
de
bedrijfsleases.
PSA na VW de
grote
dieselbouwer
maakt nu nog 1,3
miljoen
dieselmotors en
dat
was
1,7
miljoen in 2007.
De
franse
motorfabriek in
Moselle
zakt
terug
naar
200.000
benzinemotors in
2018. En gaat
over
op
electrisch..
Ombouw van de
lijn
kost
honderden
miljoenen
en
ontwikkelen van
een
nieuwe
motorlijn kost 1
miljard. Renault
verplaatst
de
diesel
naar
Slowakije.
Tot
ergernis
van
Royal
die
electrisch
wil..
Tocyh
gebruikt
een diesel nu
25%
minder
brandstof
dan
een

benzinemotor.
Vanwege
de
klimaatafspraken
moet de diesel dus
nog blijven: minder
uitstoot.
En via
filters is de uitstoot
van partikels al
minder. De diesel
wordt
even
vervuilend als de
benzine-auto zegt
men.
De
technologie
vooruitgang haalt
de
politieke
discussie
in…
Maar de prijs van
de diesel wordt
door
verbetering
wel
hoger
en
stijgen van 1500
naar 300 euros.
Dus de consument
is gewaarschuwd!

Terug
inhoud

naar

RELIGIES
ONFRAY:
HET
NIHILISME KOMT!
Alle religies zijn
gebaseerd
op
ficties
en
er
omheen
verzamelen
zich
“gelovigen
en
beschavingen”. De
fabel over Jezus is
1500 jaar die van
het
westen.
Machthebbers en
hun filosofen en
legers waren zeer
belangrijk in hun
ontstaan
en
ontwikkeling.
En
twee religie hebben
de idee dat ze de

wereld
moeten
bekeren:
de
christenen en de
islam. Daarom zijn
ze
ook
altijd
elkaars vijanden
geweest. En zij
vechten
ook
vooral in dezelfde
regio: waar de
profeten
beide
werden geboren,
zie rond het MO.
Zij
deden
missionarissen
uitgaan of (ook)
hun legers. Zie
Mohamed en de
kruisvaarders. En
de emigranten?
De filosofen waren
vroeger voor JC
de dragers van
culturen en hun
plek
werd
ingenomen door
religieuze
concepten. Die na
de
monniken
bloeiden in de
universiteiten. Zie
de ideologieën na
de Verlichting en
de
franse
revolutie.
Die
domineerden in de
19e en 20e eeuw.
Zie
ook
de
floerpower van de
60-er jaren en hoe
god verdween in
een sfeer van
“vrijdenken en –
voelen”.
Het
christendom werd
vooral
“gedecimeerd” na
mei 1968 in het
westen. Japan en
India gaan hun
weg
met

shintoïsme
en
boeddhisme maar
geraken ook op
de weg van het
religieuse
afscheid. Op 9/11
herbegint
de
religieuze oorlog
en herneemt de
religie zijn plek in
de
strijd
der
beschavingen.
Maar het westen
is op de weg van
het
nihilisme
terwijl de islam
een
nieuwe
religieuze
dynamiek
doormaakt.
Het
westen
denkt
enkel aan gisteren
en de “anderen
vooral
aan
morgen”. Je sterft
niet voor een Iphone maar wel
voor de profeet.
Huntington (1996)
die werd verguisd,
blijkt het goed te
hebben gezien: de
shock van de
beschavingen is
ook
die
van
botsende
spiritualiteit
en
culturen.
Hij
voorzag ook “het
einde
van
de
Staten” en nu
wordt de wereld
vooral
“gecontroleerd”
door technologie,
rondvliegend
kapitaal
en
zakenmensen,
maar
ook
etnische/religieuz
e conflicten. En

we
zien
de
miljoenen
ronddolende
vluchtelingen,
ook
de
toenemende
bewapening, de
etnische
zuiveringen…,
Kortom:
de
chaos
regeert
opnieuw.
En
mogelijk voorzag
Huntington
dat
niet, zegt Onfray
de auteur van
het
boek:
Decadence
(Flammarion en
komt uit jan.
2017)
DE
SALAFISTISCH
E EXPORT UIT
TUNE-SIË
Ben
Ali
onderdrukte de
salafisten
die
naar
Frankrijk
uitweken. Toen
hij viel waren ze
snel terug vooral
in
regio
Kairounan. Van
daar uit strooien
ze
nu
hun
“kunnen
en
weten” weer uit
in Europa. Zie de
vrachtautoterrori
sten in Fr. En
DU:
beide
tunesiërs
van
daar.
De
regering in Tunis
met
Ennadah
erin
trad
nauwelijks tegen
hen op maar ze
zijn wantrouwend

naar
de
broederschapsimpo
rt uit Egypte en
Syrië. Maar ze
worden
uit
het
buitenland
(Golfstaten)
gefinancierd
waardoor de staat
er weinig greep op
heeft. Nu tracht
Tunis de greep op
de
Koranscholen
terug te nemen via
het ministerie van
Onderwijs. Expert
Matthieu Guidere
wijst op de diverse
contraire
stromingen binnen
het salafisme nu.
De concurrentie is
enorm.
En
ze
concurreren ook in
Frankrijk en elders.
Rondom
Tunis
bloeit het in de
arme regio’s vol
met
ongecontroleerde
moskeeën. En ze
dringen
steeds
verder
ook
de
stedelijke gebieden
in via hun winkels
in
huishoudelijke
apparaten.
Nu
snapt Tunis, ook na
die aanslagen, dat
het zo niet verder
kan. Controles en
verboden kwamen
er aan maar ze zijn
zeer
populair
geworden
bij
jongere. Die dol zijn
op hun strenge
regels en die zie je
nu ook in de grote
ondernemingen.
Tunesië krijgt een

steeds
belangrijkere
groep van hen en
dat
gaan
we
merken.
DE KOPTEN ZIJN
DE KLOS
Ze zijn 9% in het
MO en werden
altijd
gediscrimineerd.
Maar ze streden in
de
arabischje
lente ook tegen
Moebarak,
wat
hen niet hielp. Nu
zijn se doelwit van
de
Moslimbroeders
en IS. Jan 2011
Alexandrië
(23
doden in kerk),
febr.
2015
IS
onthoofd 21 van
hen in Libië. En
Sissi bombardeert
IS
daar.
December 2016
weer een kerk met
25 doden en Sissi
deed nog niets.
Maar de hoge
imam
van
de
soennieten
veroordeeld
de
bomaanslag. De
christenen
van
diverse
huize
(byzantijns,
syrisch
en
coptisch) die het
westen
altijd
beschermde zijn
weer
de
“kruisvaarders en
de ongelovigen”
zoals toen.

Terug
inhoud

naar

AFRIKA
KABILA
BLIJFT
WEER IN DR
KONGO
Hij regeert al 16
jaar en het lukte
hem weer, met
hulp
van
de
katholieke
kerk,
verkiezingen een
jaar uit te stellen.
Sinds
19
december 2016 is
zijn
mandaat
echter
voorbij..
Hij trachtte niet de
Grondwet aan te
passen
zoals
Sassou Nguesso
(Brazzaville) deed
en
Kagame in
Ruanda. Hij stelt
gewoon
de
verkiezingen uit…
De
opponent
waarvoor Kabila
bang was is op 1
februari
overleden:
Men
zegt van Kabila:
“Hij kwam er via
wapens bij een
staatsgreep en zal
ook enkel gaan
met wapens”. Zijn
vader verjoeg in
1998 Mobuto en
hij werd legerchef.
Toen werd zijn
vader in
2001
gedood.. en hij
was
opvolger
conform
het
testament. Maar
hij zonderde zich
steeds verder af
en werd steeds
autoritairder. En
rommelde bij de

laatste
verkiezingen van
2006..
Zijn
werkwijze
is:
“Een afrikaanse
president spreekt
slechts als dat
echt beter is dan
zwijgen”.
Zijn
geheime dienst
is machtig en het
leger wordt met
geld “gekocht”.
Het rijke land is
een groot corrupt
systeem
geworden en de
presidentiële
familie doet alle
“overheidsbusine
ss”.
Zo’n
70
bedrijven zijn in
handen van de
Kabila’s.
Maar
het land gaat
slecht er is ook
honger. En de
vele
jongeren
worden onrustig,
ook
hier.
Vooralsnog blijft
Kabila op een
van zijn grote
boerderijen… Hij
houdt niet van de
hoofdstad.

Terug
inhoud

naar

WEST-EUROPA
EU-MOTOR: 2CYLINDER
PLUS
Fillon is nu de
rechtse
grote
bezuiniger
en
wordt
stevig
aangepakt. Maar
hij weet dat half

werk
niet
gaat
helpen. Natuurlijk is
hij
beducht
op
schrik en afwijzing
van zijn aanpak.
Het moet minder
fors denken vele..
Maar Duitsland garf
het voorbeeld en
Merkel profiteert al
lang van Schröders
moed. Die pakte
ook
de
arbeidsmarkt aan
en kreeg zo de ww
onder controle. Die
was toen 11,2%
(hoger
dan
in
Frankrijk nl 8,9%)
ook
door
de
hereniging. Nu is
ze de helft van de
franse ww. In 10
jaar schiep men 4
miljoen banen en in
Frankrijk geen en
hun ww-kas had
een plus van 5
miljard (Fr. – 4,3
miljard). En de wworganisatie
ontsloeg
5000
personen. Nu kan
men
daar
de
salarissen
verhogen voor 4
miljoen mensen in
de metaal (+4,8%)
en
ook
de
ambtenaren krijgen
+4.75% en dat
twee jaren. De smic
gaat er nu ook +4%
omhoog. En hun
armen zijn beperkt
en hun kassen
hebben
geen
gaten.
De
ziektekostenverzekering in Du
heeft al jaren 10

miljard over terwijl
de franse op 100
miljard tekort zit.
Duitse
staatsschuld ging
10% omlaag sinds
2010 en de franse
+15% de andere
kant
op.
Hun
handelsoverschot
is 250 miljard en
Parijs ziet een
tekort
van
50
miljard.. Duitsland
wordt
werkend
rijker en Frankrijk
wordt werkeloos
armer..
Het
BBP/inwoner
(2015) liep voor
Berlijn
naar
34.696 dollar en
zat iets onder dat
in
Frankrijk
(34.879). 10 jaar
later: Du 41.313
en Fr. 36.205…
Melenchon
zegt
dat in Duitsland
een armoedehel is
ontstaan,
ellendige
arbeiders zonder
eten. En Merkel
liet intussen 1
miljoen
vluchtelingen
binnen en ging
niet zelf aan het
potverteren.
En
dan
zeggen
sommige
presidentskandida
ten op links nu dat
ze als ze winnen
meteen
naar
Berlijn zullen gaan
om Merkel de
levieten te lezen!
En Fillon zegt dat
hij van Frankrijk in

10 jaar “ de eerste
economische
macht wil maken”.
Maar hij mag blij
zijn als het lukt om
een beetje van de
achterstand goed
te maken, de ww
wat te drukken en
ook de schulden
te
verminderen.
En de export wat
op te schroeven..
Gezondheid is in
de
EU
bij
toenemende
vergrijzing zowel
voor
direct
betrokkenen
en
hen
die
voornamelijk
bijdragen
nogal
belangrijk.
Ook
voor de sociale
vrede:
zie
de
“rellen over de
zorg”. Hier en
daar
lijkt
een
grens bereikt of in
zicht… maar de
levensverwachting
is stijgend en de
kindersterfte
is
dalende. Frankrijk
zit goed: 86 en 78
jaar (V+M) resp.
10
dode
op
100.000
geboorten. Italië
Spanje
en
Zweden zitten met
het laatste op
50% en Duitsland
op 67%! Maar de
toegankelijkhei8d
is op het franse
platteland
niet
best… En qua
preventie zit Parijs
niet hoog: 1,9%

van de totale
uitgaven. De EU
zit gem. op 3%.
En
het aantal
artsen zal in Fr.
Met 25% dalen in
20 jaar van nu.
Wetenschappelij
k is er ook
zorgelijks: 26%
minder medische
wetenschappelijk
e publicaties in
10 jaar. Veel
R&D gaat naar
de VS. En Parijs
ziet
hoge
schulden
160
miljard nu wat
akelig
afsteekt
tegen de +30
miljard
van
Berlijn. En het
franse
tekort
groeit nog..
Frankrijk is op
weg naar 26%
65+-ers in 2070
(bev.: 76 miljoen)
en
dus
ook
navenant hogere
ouderdomsziekte
n. Maar de hightech
opent
kansen op meer
preventieve,
automatische en
geïndividualiseer
de zorg. Hard
nodig
om
vastlopen
te
voorkomen.
Duitsland levert
een
betere
kwaliteit
tegen
minder
kosten,
een limiet voor
de bijdragen en
met
een
vergoeding per
arts. Die ook met

de ziekenhuizen in
onderlinge
concurrentie
zijn
geplaatst. 2080 zhuizen voor 82
miljoen inwoners in
Du en 2800 voor 66
miljoen in Fr. Ook
Zweden pakte de
reorganisatie ferm
aan
met 1000
centra
voor
primaire zorg, 65
gespecialiseerde zhuizen en
en 6
regios met elk een
of twee z-huizen
voor
intensieve
zorg. Totaal blijft
onder 9% van het
BBP. De kwaliteit is
ok en de bijdrage
zijn begrensd. Zo
ziet het in Fr. niet
uit: daar wordt te
weinig
geherstructureerd
en 5 zaken eisen
aanpassing.
1.De
budgettaire
begrenzing die het
gebruik van nieuwe
medicamenten
beperkt
en
de
aantrekkelijkheid
voor nieuw voor
industriëlen
en
onderzoekers moet
worden bevorderd.
2.Risico’s moeten
actiever
worden
bestreden
door
systematischer
aanpak.
De
gegevens moeten
daartoe vrijer ter
beschikking staan
en er moet meer
een cultuur voor
risico komen.

3.Meer innovatie.
Rond
meer
ambulante
zorg
,robotoperaties en
biotechnoonderzoek.
4.De financiering
moet anders. Niet
via kwantiteit maar
per
soort
behandeling
en
prestaties.
Ook
moeten patienten
meer weten over
kosten van de
zorg.
5.Betere
regulering
van
zorg en gelijkheid
van toegang. De
staat moet dat
vooral doen en
niet de uitvoering.
Eerste
lijnszorg
vooral ook thuis,
zelfstandiger
zhuizen en meer
concurrentie.
Als de uitgaven
zoals nu 2 a 4%
per jaar blijven
stijgen bij een
groei van 1,2%
loopt het vast. En
daarmee
moet
niet langer worden
gewacht.
PAS
OP
DE
BREXIT!
Het rapport `5
presidenten`,
°
Raad, Commissie,
Parlement,
Eurogroep
en
ECB deed een
boekje open. Dat
waarschuwt ook
voor het grote
verschil
in
fiscaliteit dat de

Brexit
zal
brengen,
waardoor
de
`beteren
en
rijkeren` graag het
UK zullen kiezen.
En die zoeken de
lagere
fiscaliteit
van het UK op±
de EU en zeker
Frankrijk zijn veel
te stevig hierin.
Belasting
op
vermogen
en
spaargeld
met
anders en ook die
progressie moet
minder. Brexit is
ook een kans
maar dan moet de
fiscaliteit
snel
anders!
WAS NAPOLEON
GEEN
EXCELLENT
ECO-NOOM?
Napoleon had ook
nogal wat kuren
waar
het
protectionisme,
interventies
en
gebrekkige
economie betreft.
Wat haaks staat
op zijn reputatie.
De
huidige
economische
fratsen met name
tijdens de linkse
primaires
doet
vele
fransen
zoeken
naar
“betere politici en
leiders in hun
geschiedenis”. Er
waren
al
De
Gaulle, Louis XIV
en ook Napoleon:
zij staan voor
welvaart
en

positieve tijden
zeker nu die wat
droef
werden.
Maar het recente
boek (van enkele
economen): De
economie
volgens
Napoleon
corrigeert een en
ander stevig. De
schoolboeken
worden ook ferm
tegen gesproken
in dit geschrift.
Maar
het
voorwoord
van
een bankier van
la Banque de
France
nuanceert ook dit
andere oordeel.
“De
openbare
financiën onder
Napoleon
werden
sterk
bepaald door zijn
oorlogen.
Waterloo
werd
dan ook een
financiële
catastrofe voor
Frankrijk door de
schadevergoedin
gen
en
bezettingskosten
. Die liepen op
tot
2
miljard
francs wat toen
20% van het
BBP was”. Er
moest het nodige
ten gelde worden
gemaakt, zoals
verkoop
van
Louisiana. Alles
was
ook
de
oorzaak
van
twee crises van
1805 en die van
1810/1811 die de

groei knakten. Het
lukt maar net om
met de landbouw
de schade van de
revolutie
te
dempen. Ook de
industriële
productie
bleef
achter mede door
het
gammele
banksysteem. Als
je de landbouw er
uit haalt, daalde het
aandeel van La
France
in
de
wereldeconomie en
kwam lager uit dan
het engelse en
zelfs het russische.
In 1820 was het
aandeel
in
de
europese economie
16% en dat was
-4%
tov
1780.
Engeland ging toen
van 17 naar 27%!
Dat kwam mede
door
die
foute
blokkade namelijk
verbod van engelse
importen
in
Frankrijk. Napoleon
wilde hun zo op de
knieën krijgen en
de franse industrie
oppeppen.
Maar
deze franse Brexit
werkte verkeerd uit:
omdat
de
douanerechten
wegvielen en ook
de
industriële
activiteit inzakte op
het continent. In
1814
werd
de
franse export 346
miljoen francs en
die was in 1806
nog 465 miljoen.
Napoleon
die
terecht
beroemd

werd
door
de
oprichting
van
prima
instituties
die er nog zijn, liet
zijn land afzakken
ten opzichte van
Engeland met zijn
explosieve
industriele
revolutie.
Napoleon
was
protectionist
en
hield
van
staatsgeld
doen
rollen en kreeg het
in
zijn
dagen
stevig aan de stok
met de econoom
Jean-Baptiste
Say, die er heel
anders over dacht.
Hij was mordicus
tegen die hoge
staatsschulden en
Napoleon dwong
hem om passages
in zijn “Tratement
d’economie
politique”
te
wijzigen. Wat Say
weigerde en hij
werd veroordeeld
door het Tribunat.
Waarna hij de
franse ondergang
aankondigde.
Napoleon had een
ware afkeer van
de economische
discipline die hij
subversief
en
gevaarlijk
vond.
Ook omdat die de
persoonlijke
vrijheid belangrijk
achtte voor de
economische
ontwikkeling
en
daarmee
het
centralisme
afwees. Napoleon

zei:
Die
economen
houden van mooie
theoretische
principes die niet
werken
in
de
praktijk”.
Economie kreeg
ook geen plek op
de
Keizerlijke
Universiteit.
En
bleef zo langere
tijd marginaal in
Frankrijk
en
werden de nieuwe
theorieën
uit
Engeland
niet
geaccepteerd.
Napoleon
bleek
ook “politiek blind
te zijn voor de
werkelijkheid” hij
zag politieke en
machtsbelangen
als
meer
belangrijk. En laat
dat nu ook weer
zeer modern zijn
geworden!
Zie
Marine Le Pen,
Jean-Luc
Melenchon,
Arnoud
Montebourg
en
Nicolas DupontAignon.. Die nu
weer liever in de
napoleontische
tradities
voort
willen gaan.
DE BREXIT VALT
NOG MEE?
47%
acht
de
Brexit nog steeds
een goede zet:
vooral de oudere.
Een
tweede
referendum
wil
53% niet en 24%
denkt dat ze er

rijker bij worden.
Maar 44% denkt
eerder:
armer.
Het lagere pond
deed de eindejaar bezoekers al
stevig toenemen.
En het UK wacht
op nieuws van
May die niet veel
loslaat en vele
hopen dat een
“soft Brexit” zal
lukken. En, de
huidige
economie draait
minder
slecht
dan
verwacht
werd. Ook al is
er veel twijfel en
onzekerheid.
Groei hoogste in
Europa, OG in
de plus met 8%
en
het
pond
krabbelde
wat
op. En ook de
ww daalde en de
export ging op.
Dure
spellen
weden
dubbel
zoveel verkocht
einde 2016 en
FTSE klom 12%.
De stemming is
wat
onzeker
maar best ok nu.
Maar alles moet
nog
echt
beginnen.
Met
het vrije verkeer
van
personen
kwam al bonje
met Brussel, de
UKambassadeur in
Brussel
nam
ontslag en er
komen
harde
jaren..
dus

Londen is er nog
niet.
GEMIDDELDEN
ZIJN
ACHTERHAALD!
Dit gaat over de
“regionale
polarisatie”dus de
snel
vergrotende
sociaaleconomische
verschillen in La
France tussen de
regio’s.
Die
gemiddelden dus
twijfelachtig maken
als info. En ze
worden
“gemanipuleerd” en
leiden
tot
wantrouwen over
officiële info in het
tijdperk van de
“post-waarheid”.
Zie de franse econ.
Groei: 2007 -2013
was die 2%.. Maar
Ile
de
France
groeide met =9%
(meer
dan
de
duitse 7,6%!) en
Picardië en het
franse
Centre
groeien 5% in de
min!
Lotharingen
en Franche Comté
met 9 resp. 10,5%:
meer dan Italië.
Ruwweg
:
de
“provincie groeide
met 0%, de groei
zit in de stedelijke
gebieden. Dat komt
ook door de trek
van het volk naar
die groeigebieden
want daar zit het
werk. Het BBP per
inwoner geeft deze
verschillen

vlekkeloos
aan.
Hetzelfde zie je in
Italië
waar de
noordelijke regio
(Piemont
en
Lombardije)
het
veel beter doen
dan de zuidelijke
(Calabrië,
Sardinië, Sicilië).
Idem in Duitsland,
de VS en het UK:
al
rijke
regio
namen de arme
weer wat af. Zie
ook in Nederland:
Limburg
en
Gronongen
tegenover
“het
westen”en idem in
België,
de
Wallonie
tegenover
Vlaanderen. Dus
de diagnoses en
de economische
politiek
moeten
anders ook omdat
hierdoor politieke
crises ontstaan en
“tegenstellingen”
die
populisten
kunnen uitbuiten.
Velke
kunnen
niets tegen de
mondialisering
doen
en
de
salarisblokkering
en de rijke regio’s
helpen niet echt.
Dat zet oook de
oud-socialisten op
tilt: Hamon die 32
uur werken wil
invoeren
heeft
niets geleerd van
het echec van 35
uur van Aubry!
Elke fransman ziet
dat het niet helpt:
kijk naar andere

landen met de
helft
van
de
werkeloosheid! En
overheidsjobs
scheppen deed er
niets
aan.
Frankrijk met zijn
hoogste
staatsuitgaven
toucheert
de
laagste groei. Dus
dat
plan
van
Montebourg
waarbij miljarden
geld
wordt
geleend om in de
economie
te
pompen zal het
ook niet doen. Het
botte
keynesianisme en
malthusianisme
zijn uit de mode:
er is een andere
situatie ontstaan
in vele landen.
DE
FRANSE
FONCTIONAIRES
Het zijn er 5,5
miljoen: en dat
betekent 1 op 5
banen
is
een
“fonctionaire”. In
UK en Zweden
zijn er nog meer:
23,5%
resp.
28,1%. Duitsland
heeft
15,4%,
Spanje 17,1 en
Italië 17,3. Ca 1
miljoen zijn echter
medewerkers op
basis
CDI
en
CDD. En Frankrijk
is niet de topper in
de OECD.
Zo’n 44% werken
voor de staat,
35%
voor
de
lokale overheid en

21%
in
de
overheidszieken
huizen. De lokale
overheid groeide
het
hardst:
+27,5% tussen
2002 en 2013.
Sinds
2015
groeit de staat
bijna niet meer.
De
salarissen
zijn al 6 jaar
bevroren en er
zijn ook “laag
betaalden”. Zo’n
17%
verdient
2030 bij de staat,
1670 lokaal en
1591
in
de
hospitalen.
Ze
zitten net boven
de SMIC (=1142)
met 1183 euro
salaris.
Onderwijzers
worden
in
Frankrijk slecht
betaald ( dollars
en
begin
carriere): 27.300
(iets boven het
OECD gem. van
31.687).
Duitsland betaalt
51080,
Spanje
45.721,
UK
32.189 en Italië
27.296.
Verlof:
alg. gemiddelde
45 dagen (privé:
36). Staat 46,
lokaal 45 en
hospitalen
44.
Ze verdienen niet
zonder
meer
MINDER dan in
de private sector.
Zelfs meer: 2477
tegen 2225. Er
zijn
grote
verschillen

tussen staat, lokaal
en
ziekenhuizen.
Ziekteverzuim:
Staat 12,3, lokaal
22,4en hospitaal 21
dagen
(medisch
personeel
5,3
dagen!).
De
pensioenen zijn iets
beter,
gem
Frankrijk
72/73%
van
laatst
verdiende salaris.
Gezien
de
salarisspreiding zijn
er grote verschillen:
gem van 2500 tot
1760. Vertrek met
pensioen:
Staat
62,1; Lokaal 62,8
en privaat 62,3. 3
De
allocations
familiales zijn zeer
verschillend
van
overheid en privaat.
Fonct. Kennen bij
kinderen
een
“supplement
familial” +3% bij 2
kids, +8% bij drie
en
+6%
per
volgende. Maar het
is belast.
DE
FRANSE
GEHEIME
DIENSTEN
Er
vielen
in
Frankrijk al 245
doden
bij
terreuraanvallen en
de diverse geheime
diensten
hebben
het er moeilijk mee.
Zeker
nu
de
verkiezingen
komen. Er zijn er
zes: 3 van het
Ministerie
van
Defensie (ca 8400
en
budget
1

miljard), 2 van het
ministerie van Fin.
en Economie (ca
900, budget 79
miljoen) en dan
nog de DGSI (ca
4000, budget 200
miljoen) van het
ministerie
van
Biza. Samen ca
14000 personen
en
totaalbudget
van 1,3 miljard.
Sarkozy
schiep
nog de CNR als
coordinerend
orgaan over alle
tbv het Elysée. En
deze club moet de
lastige
verhoudingen het
hoofd bieden. Wat
niets meevalt.. en
dat komt ook door
de historie en de
DGSE
van
Defensie is van
1945 en de oudste
en die opereert in
het buiteland met
zijn spionnen. ook
extern. En de
contraspionage
(DRSD)
beschermt
en
overwaakt
de
franse militairen in
het land en het
buitenland.
Ze
screent ook alle
militairen zeker nu
met
die
terroristen.
De
president
krijgt
dus dagelijks zijn
overzicht van wat
gebeurde en wat
gevreesd wordt..
De helft van de
info van de DGSI
komt van “collega-

geheime diensten”
waarbij de VS de
grootste
is.
Diverse
franse
djihadi’s
verdwenen zonder
sporen achter te
laten, ook omdat
Parijs te laat de
grieken
de
poortwachters
naar het MO)
inlichtte over hen.
Het verslaan van
IS in het MO zal
de zaak niet echt
beter maken: het
gevaar blijft ook
omdat de daders
uit eigen land zijn.
Die nu nog in
Syrië en Irak zijn.
De verkiezingstijd
brengt risico’s op
hun top omdat IS
c.s. graag daarbij
de chaos zaaien.
De
gevangenissen
zijn
zwakke
plekken die nu
meer methodisch
worden
aangepakt.
De
mobieltjes
in
gevangenissen
lijken
onuitroeibaar: in
2015 werden er
31.000 in beslag
genomen.
Ze
komen het gevang
op
tientallen
manieren binnen..
Nu worden er
steeds vaker in
cellen
spionageapparate
n geplaatst die
ook Sim-kaarten
op 500 meter in

de
rondte
opsporen.
En
IMSI-technologie
maakt
het
“meelezen
van
data
van
mobieltjes”
mogelijk.
Daar
wordt
nu
vooruitgang
geboekt alsmede
met het goed
kijken naar de
gevangenisimam
s.
Een
groot
probleem zijn de
fransen
met
psychische
troebelen
die
plotseling
agressief kunnen
worden ook als
terroristen. Zo’n
15 a 29% van de
radicalen hebben
psychische
problemen.
En
het inschakelen
van
psychomedische
behandelaars
stuit natuurlijk op
hun
beroepsgeheim.
Daarover
woeden nu ferme
discussies..
Niemand vraagt
zich op vandaag
af waarom er
geheime
diensten
zijn
maar wel hoe
effectief
ze
(kunnen)
oprereren.
Het
aantal incidenten
wat
wordt
voorkomen loopt

jaarlijks
in
honderden.

de

VLIEGDEKSCHEP
EN
ZIJN
TWEELINGEN
De Charles de
Gaulle was sinds
begin 2015 drie
keer ingezet en kon
zo zijn 24 rafales
ook
gebruiken.
Maar nu moet hij
naar Toulon voor
18 maanden rust:
nucleair oppeppen
en
moderniseren
van radars. Er was
altijd een tweede
gepland die werd
weggestreept door
Sarkozy.
Maar
gezien de linkere
wereld:
China,
Rusland en het MO
moet die tweede
komen. Ook al kost
die 3 miljard.. dat
vinden sommige en
ze wijzen op het
UK wat er twee
aanbouwt
voor
2020. Zo ‘tweede
zou jaarlijks 0,5
miljard kosten wat
“gaat”
maar
er
moeten ook nieuwe
tanks komen. Ai!
DE KOERS VAN
SNCF FRANKRIJK
Pepy
de
baas
ergert zich aan
“SNCF bashing” en
weet dat “het in alle
landen
een
nationale sport is”.
Maar
hij
gaat
moedig verder en
voert nu “geld-terug
uit als men 30 min.

vertraging
had!
Ook bij stakingen.
Hat gaat verder
dan de EU-regel
die pas “na een
uur overschrijding”
doet betalen. Dat
kost een dozijn
miljoen. Pepy had
ook een moeilijk
2016 achter de
rug in een woelig
Frankrijk. En ziet
met
zorg
de
concurentie
in
2020 komen.. En
vond de afzegging
van
zijn
werkorganisatiepl
an
door
de
regering
”zeer
jammer”.
Maar
bekritiseert
niet
verder.. En geeft
ook
geen
commentaar
op
de
“gedwongen
bestelling van 15
TGV’s
aan
Alstom”. En ook
niet op de start
van de nieuwe
TGV-lijn
Bordeaux-Parijs
die overal moet
stoppen
(183
stations!) en die
dus
een
verliespost extra
zal worden.. Men
gaat nu in de
breedte op het
low-cost
model
over: bij de TGV,
Ouicar en Ouigo
en het gamma Oui
zal naar 30% van
de omzet gaan.
Hij ziet in de
aanpak bij Engie
door de nieuwe

chef
een
voorbeeld:
daar
wil men een 20jarig plan en visie
die maatgevend
moet zijn. Pey
moet zelf nog tot
2020 en kijkt nu
aan tegen een
enorm
investeringsonderhoud op de
rails, dat veel
problemen
oproept.
FILLON:
STIMULANS
VOOR
HET
KOPPEL DU-FR?
De
duitse
ambassadeur in
Parijs
bracht
franse kopstukken
samen en liet ze
luisteren
naar
Peter
Altmaier,
speciale
gezant
van Merkel. Fillon
en
LR-chef
Accoyer waren er
bij en Bruno Le
Maire.
Altmaier
zei »In Duitsland
autoland spreken
we
over
« de
europese motor”
en in Frankrijk
over
“het
europese koppel”.
En hij betoogde
dat Fillon naast
Merkel wel eens
heel goed zou
kunnen zijn voor
heropleving van
de EU.. Dat vond
best weerklank bij
de
genodigden:
iets positiefs ook
voor de EU!

ONDERWIJS:
FINLAND
VERSUS
FRANKRIJK.
Finland met 5,5
miljoen inwoners
zit al jaren in de
PISA-top van de
OECD.
Met
wiskunde zit men
boven Duitsland
en
Frankrijk,
idem
met
lezen/schrijven
en
met
“wetenschappen”
ook. Men geeft
hier in % van
BBP 5,7 % iets
meer dan in Fr.
(5,3%)uit Steeds
vaker
kijken
andere
landen
naar
hun
aanpak: die sterk
verschilt van de
franse
(en
andere).
La
France ligt qua
resultaat
generaal
ver
achter
dit
kabouterland..
Hier volgt men
een
ludieke
aanpak
en
reageert direct bij
het afhaken van
een leerling. Er
wordt ingezet op
ludiek onderwijs
en
de
onderwijzer
is
zeer vrij. Net als
het schoolhoofd
dat
is.
Hier
zelden
punten
geven en nooit
onder 4.., veel
minder

onderwijsuren
(25%!) en zelden
“zitten blijven”. Men
verdrinkt niet in
zware
politieke
discussies:
pragmatiek telt. Het
land ziet vooral het
grote belang van
onderwijs voor de
eigen toekomst. Bij
troebelen reageert
men direct met
onderzoek
en
correcties.
Schoolhoofden
nemen
hun
personeel zelf aan
en ieder moet zich
in het team en de
gekozen
aanpak
vinden. De school
is hier een middel
tot samenwerken
en niets om over te
vechten, zegt de
Minister
van
Onderwijs..
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
klene
ruimte
komt ook van
doccia.. Italiaans
wrd 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 e-mail
liep niet echt. Ecommerce 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
WE
MOETEN
RUSLAND

BETER
SNAPPEN.
Dus
moet
U
Catherina
Merridale lezen:
Rusland experte.
Die wijst er op dat
de revolutie daar
nu
een
eeuw
geleden is en dat
die Europa en
meer
sterk
veranderde.
Rusland is een
essentieel land in
de
europese
historie
maar
heeft
zeer
specifieke kanten.
Zoals zijn taaie
landbouw
met
weinig opbrengst
en
zijn
grote
aanhankelijkheid
aan
de
godsdienst.
Dat
niet “bij Rome
horen” maakte dit
land ook zeer
afwijkend.
Dat
wordt te vaak
onderschat.
Er
heerst sinds altijd
een cultuur van de
sterke leider, een
tsaar en Poetin
werd er ook een.
Dan is er ook die
aparte geografie,
al is de historie
bepalender dat dit
aspect. Het land is
enorm uitgestrekt
en mede daarom
werd er hier zo
keihard
geregeerd.
Ook
het verre volk
moet de leider
voelen. En het
land werd vaak

van
buiten
aangevallen en
geplunderd. Wat
nu
nog
dat
gevoel
van
gevaar oplevert.
Rusland was ook
deels “de wal
van
Europa”!
Daar
wordt
natuurlijk
ook
politiek
op
gespeeld en het
vaderland staat
hoog
aangeschreven.
Patriottisme
is
vereist hier. En
hier krront de
Kerk de “tsaar”
dat is gebleven.
Het land was
altijd
diep
xenofoob
van
“buitenlanders” is
weinig goeds te
verwachten. Men
was hier ook
lang
massaal
analfabeet heel
anders dan in WEuropa en de
kerk was altijd
tegen modern en
nieuw.
Bij de
inlijving
van
Oekraïne
(17e
eeuw) kwam er
een
moderner
land binnen met
westelijke
trekjes. En de
russische
elite
ging daar van
houden wat een
kleine
interne
revolutie
werd.
Zelfs al voor de
modernere tsaar
Peter de Grote.
Dit duizendjarige

geheel ging in 1917
op de schop en dat
kostte 1,8 miljoen
levens. Het begon
met
een
vrouwendemonstrat
ie dat was de
burgerlijke fase van
de revolutie hier.
De tsaar werd in
een week afgezet
en Lenin kwam
daarna uit zijn asiel
in Zwitserland. Hij
moest langs rare
wegen
inreizen
omdat vele zijn
arrestatie
wilden.
Hij reisde door
Duitsland met een
zweeds
paspoort
en
speelde
“doofstomme”.
Maar de britten
lieten
hem
oppakken aan de
zweeds-finse
grens, maar die
kreeg
geen
antwoord
uit
Moskou omdat het
Pasen was… En
dus mocht Lenin
verder
reizen.
Lenin
drukte
daarna
een
onuitwisbaar
stempel op het
land. Na zeven
maanden lukte hem
al “zijn revolutie”
terwijl hij in Finland
zat.
De
bolchewieken
waren onschuldig
aan de oorlogen en
deden zich als de
redders voor. En hij
overtuigde
de
russen en bracht
hun relatieve rust

en dat werd de
basis voor de
volgende
bijna
100 jaren. Tot de
Muur viel..na de
peristroika.
OEKRAÏNE LAND
VAN CORRUPTIE
De bevolking is
wanhopig drie jaar
na Maïdan. Blijft
men
de
onuitroeibare
corruptie
accepteren? Want
vele zijn arm in
het land en zien
andere
hun
zakken vullen.. en
het wordt steeds
slechter.
Hebbemn
ze
hiervoor
die
corrupte president
weggejaagd?
Porochenko zit op
de helft en maakt
niet veel klaar..
Het conflict in het
oosten
kost
dagelijks
3,6
miljoen
en het
defensiebudget is
met
factor
8
gestegen tot 4
miljard. Poetin put
ook het land uit en
Saakachville, expresident
van
Georgie is eind
2016
opgestapt
als
goeverneur
van Odessa. Die
ziet dat bijna alle
hervormingen op
de rem staan en
de armoede nam
toe.
Nieuwe
ministers zijn al
weer weg, de

oude garde is
terug. Zijn job in
Odessa
werd
gesaboteerd en hij
kreeg
zijn
personeel
niet
rond.
Corruptieonderzoek werd
gefrustreerd. Hij
richtte dus maar
een eigen partij op
die
vernieuwing
wil en hij wil
president worden.
En een nieuwe
generatie aan de
macht
brengen.
Ook economen en
er
zijn
er.
Afwachten
voorlopig dus.
Onder
externe
druk moeten nu
alle politici per edeclaratie
hun
bezit
op
het
internet tonen. En
nu zag het volk de
enorme
rijkdom
sinds het land bij
de sovjets vertrok.
Kunstschatten en
horloges en men
heeft er dozijnen
van. En het stikt
van tegoeden in
euro’s en dollars
wat toont dat ze
eigen valuta niet
vertrouwen.
De
president
26
miljoen op een
rekening,
Chef
van de douane 1
miljoen + 450.000
dollar
cash.
Salaris:
1500
dollar. En hij bezit
5 appartementen
en twee huizen en
4 horloges.. De

meesten
verdienen
hier
180 euro per
maand terwijl de
baas van de
centrale bank 2
miljoen
cash
heeft. En de
inflatie
voortraast.
Er
wordt voor 15%
van het nationale
budget
achterover
gedrukt:
zelfs
voor
de
brandweercontrol
e
moet
je
“betalen” en elke
ambtenaar
wil
wel
wat.
Kunstenaars
moeten de jury
omkopen…
Importeren moet
je
via
internetbedrijven
doen: dan betaal
je
maar
650
dollar per m3!
Dat kan door
douanefraude
met
barcodes.
Via Polen of
Rusland
gaat
import
nog
lucratiever… er
wordt toch veel
gedaan
dat
tegen te gaan ,
zegt
een
minister,
die
vooral wijst op
staatsopdrachten
via offertes. Dat
kost het land 2
miljard.
Maar
men slaagde erin
om 0,5% groei
extra te krijgen.
De
burgers

zullen
het
zelf
moeten doen door
druk en protest,
maar vele geven
op. Er is er een die
ook
Porosjenko
aanpakt maar dat
lukt
nauwelijks.
Weer revolte? Vele
zien dat nog niet
zitten. Het land
wordt
steeds
gevaarlijker
vele
lopen met wapens
buiten voor hun
veiligheid. Maar er
groeit verzet vooral
via de sociale sites.
In Maripol lukte het
zo
de
burgemeester weg
te
krijgen
en
hervormers aan het
stuur te krijgen.
Een
voorbeeld
maar er zullen er
meer komen.
OOST-AZIË
CHINA
KRIJGT
KIDS
De 1-kind politiek
werd na 40 jaar
verzacht: twee kids
mag sinds 2013 en
dat
begint
te
werken. Het aantal
geboorten in 2016
was
bijna
18
miljoen (meer dan
Ned. Aan inwoners
heeft!). In 2015 was
het 15,5 miljoen
dus 8% meer nu.
45%
van
de
geboorten waren in
families met 1 kind.
China strijdt zo
tegen
dreigende
vergrijzing al is dat

tweede kind ook
duur
zeggen
chinese
vrouwenbeweging
en.
XI
PREDIKT
LIBERAAL
KAPITALISME!
In Davos werd Xi
“kapitalist
onder
de
kapitalisten”.
Marx, Mao en
Fidel
zullen
verbijsterd
zijn..
Hij
verdedigde
overtuigd
de
economische
mondialisering
“die
groei
en
welvaart bevordert
voor allen”. Hij
sprak er zelfs
poetisch over! Xi
aanbidt Friedman
en Hayek? En het
Rode Boekje is
uit?
Xi
lijkt
tegenover
MayBrexit en Trumpprotectionist
te
staan. Maar ja
China dankt zijn
ontwikkeling aan
die
mondialisering: in
25 jaar steeg het
BBP per inwoner
daar met een
factor 25! Werd
het
eerste
exportland op de
wereld en kreeg
de grootste kas
aan
handelsreserve
namelijk
3100
miljard
dollar.
Liefst 728 miljoen
chinezen konden
de
armoede

achter zich laten
sinds 1980… En
in 2016 konden
136
miljoen
chinezen op reis
in het buitenland.
Xi begrijpt en
propageert
de
vele
voordelen
van
de
mondialisering die
breed
welvaart
bracht. En Trump
die er ook alles
aan dankt predikt
“Americ first en de
Muur bij Mexico”.
Heeft
de
VS
moeite met het
accepteren van de
tweede plek? En
dat
toenemend
aantal miljardairs
uit China op de
Forbeslijst?
Is
Trump bevangen
door nostalgie, wil
hij terug naar
“oude
goede
tijden” waar een
handje vol landen
de
rijkdom
onderling
verdeelden?
En
de armen van de
wereld
de
kruimels mochten
hebben? Xi zei in
Davos ook: “De
opkomende
landen dragen nu
80%
van
de
groei”..
Het
lijkt
alsof
Trump en Marine
Le Pen angstige
blanken zijn die
irrationele angst
hebben voor de
gele
mens
in
China
en
de

zwarte in Afrika.
Ze schrikken nu
van
de
onaangename
effecten van het
westerse
systeem,
dat
daar nu de oude
privileges
wegneemt. Het
doet
fransen
denken aan de
dag
na
de
Bastille “toen de
adel de boeren
weer
het
jachtrecht terug
gaf”.
Xi blijkt nu de
echte
revolutionair en
dus niet de ultralinkse Melenchon
of Hamon die
nog steeds niet
begrepen
dat
sociale
gerechtigheid
wereldwijd echt
bevorderd werd
door
de
mondialisering!
Nu kunnen de
vroegere armen
echt meedoen en
het
imperialistische
westen temmen.
Marx en Mao zijn
dus blij met deze
laatste
verdediger van
het
communisme,
dat op de wereld
even zeldzaam
werd
als
de
blauwe walvis.
GAAT
CHINA
ONTSPOREN?

Krijgt ooit Li Kuan
Yew
een
standbeeld
de
premier nu van
Singapoer die de
uitvinder is van het
totalitaire
kapitalisme en die
het voorbeeld was
van Deng Xiao
Ping? Deze toonde
dat
die
onverbrekelijkheid
van democratie en
kapitalisme niet zo
sterk was.
Hij
leerde dat van het
westen maar liet
hun
politieke
systeem voor wat
het was… De VS
en de EU zitten te
wachten tot het in
China
gaat
veranderen en dit
regieme om zal
moeten, maar sinds
1989
Tianmen
gebeurt r niet echt
veel. China duwde
Japan van plek
twee en gaat nu
jagen op plek 1 van
de VS. Is er toch
een
ander
kapitalistisch model
mogelijk?
Nu is de groei
onder de 7% wat
niet goed is omdat
dit de uittocht van
het platteland niet
meer ondersteunt.
De centrale bank
verlaagde weer de
rente. Na 40 jaar
één kind politiek
wordt
die
versoepeld
maar
de demografie is
nog zorgenkind. En

die luchtvervuiling
(10 x erger dan
Parijs!) is ook niet
best.
Opnieuw
spreekt men ovr
“een
sociale
explosie”… maar
de
Patij
staat
steady
en
XI
Jinping
regeert
met vaste hand.
En hij vecht hard
tegen d corruptie
nu.
Het
boek
China. De grote
stap in de mist
van
Gabriel
Gresillon
tracht
het te begrijpen.
Dit land zonder
rechtstaat. Waarin
het franse Danone
al
moest
ontdekken dat het
zijn strijd moest
opgeven
tegen
concurrent
Wahaha…
ook
andere
buitenlandse
bedrijven hebben
het hier moeilijk n
Peking pakt zelfs
de
grote
amerikanen hier
aan. De lijst van
publike aankopen
zonder openbare
aanbesteding
steeg van 3000
naar 5000 en
daarop zijn de
westerse merken
terug
gevallen
naar 1/3 ! Apple is
uitgesloten net als
Macfee
(Intel)..
Waar de westerse
winnen komen ze
Peking tegen en
bij het kopen van

chines bedrijven
kunnen
de
buitenlanders niet
echt
open
ondrzoeken
tevoren.
Caterpillar
ontdekte zo na de
koop van Siwei
een
enorme
corruptie:
de
bedrijfswaarde
daalde met 87%.
Slechts 14% van
de hier werkende
franse bedrijven
denken dat ze hier
gelijk staan met
de
chinese
concurrenten.
Vele gaan terug
en
investeren
minder hier en de
staat komt je hier
ook niet snel te
hulp
als
je
bedonderd
Wordt klaagt men.
Want rechters zijn
hier
niet
vrij:
justitie is hier niet
onafhankelijk. Hier
zit de Achilleshiel
van China, zonder
een
correcte
justitie zal een
kapitalistisch
model vastlopen.
Dat
concludeert
Gabriel
Gresillon….
IN CHINA KOMT
TRUMP
GM
TEGEN
GM verkoopt daar
37%
van
zijn
auto’s en dat was
in 2012 13%!
Experts wachten
er op dat het een

flinke boete krijgt
omdat het ooit
met
staatsgeld
werd
gered:
tijdelijke
nationalisatie. Nu
is GM sterk van
China
afhankelijk: daar
gaan 3,6 miljoen
auto’s heen en in
de VS verkoopt
men 3,1 miljoen.
Een jaar geleden
opende men er
een
nieuwe
fabriek
voor
160.000 auto’s
samen met SAIC
(Sjang
Hai
Autos) om er
Cadillacs
te
maken.
SAIC
gaat
nu
zijn
samenwerking
met VW en Audi
vergroten:
de
laatste
is
concurrent van
Cadillac..
Dat
alles zint Trump
maar niks en GM
verwacht
groot
gedonder
met
Trump en dus
met China. Die
wil het evenwicht
terug met Peking
in de handel..
ZUID-AZIË
MODI
(India)
BEPERKT
DE
CASH
Nogal abrupt trok
Modi
in
november
de
biljetten van 500
en 1000 roepies
(7 en 14 euro) in.

Die moes ten voor
30 december bij de
bank
worden
ingeruild. En niet
zomaar:
boven
250.000
roepies
moest
worden
uitgelegd waar het
geld
vandaan
kwam en moest
bewezen
worden
dat
er
correct
belasting
was
betaald.
Tegelijk
werd
cash
opnemen beperkt
tot 4300 r. per dag
(60 euro). Deze
verschraling
van
het geld in omloop
met
24
miljard
(86%
van
de
liquiditeit!)
was
nooit vertoond en
bedoeld om de
grote corruptie an
te pakken. En de
belastingontduiking
.. De klandestiene
economie is ca
25%
van
de
officiële, slechts 12
miljoen
mensen
betalen
inkomstenbelasting
in India (1,2 miljard
inw.) en ca 400
miljard
dollars
werden uit het land
weg gesmokkeld in
10 jaar. Dat was
nodig maar werd
ook een chaotische
ingreep omdat 31%
geen bankrekening
heeft en slechts
15% die gebruikt.
De grootste staat in
India
(Uttar
Pradesh)
heeft
maar 9 geldloketten

op
100.000
inwoners.
De
circulatie
van
nieuwe
biljetten
van 500 en 1000
r. was ook nog
vertraagd
waardoor
de
economie stokte.
De geldmassa liep
terug naar 9200
miljard en dat was
17.700
miljard
(nov-dec. 2016).
De
industriele
productie remde
af , OGhandel
stopte,
autoverkoop
-37%, landbouw
en handel op slot,
want
de
betalingen
vertraagden
enorm. De groei
zal zakken naar
6,8% en die was
eerder 7,6%.
Er ontstond ook
wat twijfel aan de
operatie
ook
omdat de nieuwe
biljetten
tijdelijk
zijn. En nu wordt
er omgekocht met
mobieltjes, auto’s,
huizen
en
aandelen.
Maar
de economie is
voor 125 maar op
cash gebaseerd:
er
is
veel
belegging
in
edelmetalen, OG
en
in
fiscale
paradijzen. En de
belastingdienst
bleef nogal zwak
met
49.000
ambtenaren: dat is
een
agent
op

40.000 inwoners
(Fr.: 1 op 1200).
Maar Modi deed
wat goeds: 97%
van
de
cash
kwam
op
de
banken en die
lagere groei wordt
door
minder
corruptie
gecompenseerd
en door hogere
belastinginkomste
n.
Modi
heeft
steun
van
de
armen..
De
moderne
digitale economie
maakt
minder
cash
goed
mogelijk: En is
een
machtig
wapen
tegen
fraude
en
corruptie. Maar nu
worden ook de
banken machtiger
en het internet en
de
staat
belangrijker. Een
zegen voor de
fiscus maar ook
bedreiging van de
private
sfeer.
Deze actie was
een risico nemen
op korte termijn
om
op
lange
termijn samen te
winnen.
Daarbij
hielp
de
numerieke techno
maar er was ook
verlies
van
vrijheden.
.DE CHAEBOLS
VAN
ZUIDKOREA
Ze zijn de 8 grote
rijke families van

industrieelen die
de
hele
economie
overheersen. Die
blijken nu bijna
alle
te
zijn
gechanteerd
door
de
vertrouwelinge
van
de
expresidente van
het land. Deze
Choi
Soon-sil
blijkt miljoenen te
hebben
ontvangen
via
haar vriendschap
met Park Geun
die al door een
commissie werd
afgezet. Nu is de
zoon Lee Jaeyong,
de
erfgenaam van
Samsung
in
opspraak ook hij
betaalde.
Ook
omdat via geld
een fusie tussen
twee Samsung
filialen
werd
geforceerd. De 4e
economie
van
Azië
is
in
opschudding en
de commissie kijt
na bij al deze
“koninklijke
families”
naar
hun handel en
wandel.
50
miljoen
Z=Koreanen
zijn
geschokt
en
deze affaire gaat
in de opvolging
van Par Geun
een grote rol
spelen. Na de
faillissementen
van
STX
en

Hanjin komt dit de
onrust over d4e
economie
nog
versterken.
AHOK
DE
CHRISTEN
TEGEN
DE
MOSLIMS
(Indonesie)
Deze
chinese
christen wil weer
gouverneur
van
Djakarta worden en
heeft goede kansen
tegen
twee
concurrenten met
hoog
politiek
aanzien. Maar kan
in dit land van 250
miljoen die in grote
meerderheid
moslim zijn, een
christen
gouverneur blijven?
Zijn
prestaties
maakten hem zeer
populair
bij
de
middenstand maar
hij paste niet goed
op.
Toen
hij
beweerde dat de
Koran niet verbiedt
aan een moslim om
op een christen te
stemmen (zie vers
51
sourate
AlMaidah) kwam hij
in religieus debat
terecht.
De
radicale
moslims
kwamen tegen hem
in
opstand
en
verwijten
hem
blasfemie.
Hij
moest
voor
de
rechter
komen
waar
een
moslimdame
die
hem
met
haar
vereniging steunt

hem verdedigde.
De tegenstanders
hebben het ook
over
“een
imperialistisch
chinees
project”
en dat alles lijkt op
de jodenafwijzing
vroeger in Europa.
En zij wijzen op de
banden van Ahok
met Widodo, ook
chinees
en
president van de
Republiek. Vooral
het
moslimplatteland
is tegen hem en
niet de stad en in
vele moskeeën in
het land spreekt
men over deze
affaire. Ook omdat
vele
hem
verdenken dat hij
president
wil
worden en dat hij
de corruptie (die
er ook is aan
moslimzijde)
wil
aanpakken. Ook
hier lijkt de islam
te radicaliseren en
de grote partij FPI
wil absoluut niet
dat er een christen
+ chinees weer
president
wordt
van het grootste
moslimland
ter
wereld!
De
incidenten tegen
christenen namen
al langer toe en er
vielen al doden.
En de chinese
minderheid kreeg
ook
onder
Soeharto
grote
problemen
toen
deze
het

communisme ging
opruimen.
En
daarbij
de
chinezen
voor
maoïsten aanzag
en hun vervolging
door de vingers
zag. Tot nu toe is
enkel in Atjeh
sprake van een
afscheidingsbewe
ging en het willen
invoeren van de
charia.
Daar
werden
recent
mannen
en
vrouwen
openbaar
gegeseld
die
alcohol dronken
en zich sexuele
vrijheden
veroorloofden.

Terug
inhoud

naar

NOORDAMERIKA
CHINA WON DE
VSVERKIEZINGEN
China is best blij
met die Trump,
die isolationist en
protectionist! En
zeker over zijn
diplomatieke
stommiteiten:
China-Taiwan,
India-Pakistan en
UK-Washington..
Het gaat zien hoe
de economische
en
monetaire
confrontatie
Trump
zal
bevallen,
waar
45% van de VSexport heen gaat.

Sinds 2001 ging
het
handelsoverscho
t van China met
de VS van 50
naar 365 miljard
en China dumpte
ook met de yuan
(weer -10% in
aug.) en houdt
zo zijn positie
van: de fabriek
van de wereld”.
Mede
door
delocatie
van
amerikaanse
fabrieken en een
echt conflict zou
de VS 5 miljoen
banen
kunnen
kosten. En die
infrastructuurplan
nen
van
T.
kunnen
het
begrotingstekort
naar
6,2%
brengen: China
is de grootste
houder van de
VS staatsschuld!
Dus hier wat
dreigen
en
rommelen
kan
een
stevige
recessie
opleveren!
Het
afzeggen
van TTIP zal de
commerciele VSpositie
verzwakken en
China
sterker
isoleren en hen
dwingen
hun
exportmodel te
herzien. Na die
fout in Syrië die
bij bondgenoten
vrees
opriep
krijgen
de
geallieerden

weer een knauw.
Abe van Japan
steunde TTIP en hij
zit nu plat. En T. wil
nog harder dan
Obama weg van
Irak
en
Afghanistan. En wil
de allianties met
Europa en in Azië
ook
herzien.
Maleisië en de
Philippijnen bogen
al wat naar Peking..
De VS sloten zich
af van 1787 tot
einde 19e eeuw, na
die
vreselijke
burgeroorlog.
Zoekend naar een
andere rol werd het
uiterst predominant
na WOII. T. trekt
zich terug op het
moment
dat
democraturen zich
opblazen om meer
power. Zij willen
meer voor hun
volken tegen elke
prijs. T. doet volop
aan
de
“ontwestering van
de wereld”.
China lijkt dus in
vele opzichten de
echte winnaar van
de
VSverkiezingen..
wordt sterker als
leider in Azië en
sneller
tot
een
wereldmacht.
Peking gaat in de
versnelling met zijn
vrije handelszones
waar
Singapoer,
Vietnam
en
Maleisië best oren
naar hebben. De
nieuwe zijderoute

van 890 miljard,
met 900 projecten
in 64 landen met
4,4
miljard
inwoners zijn een
nog betere kans
voor China. Die
ontwikkelingsbank
en China met 50
miljard,
BRICS
met 10 miljard
drukken
andere
internationale
instituties
weg.
Jinping
de
onbetwiste leider
in China krijgt nu
ook ongetwijfeld
een
derde
mandaat. En hij
zal Rusland nog
dichterbij trekken
en idem Turkije!
“America
first”
dreigt
vooral
“China first” te
worden en de 21e
eeuw wordt weer
multipolair.
En
China zal daarin
de
VS
overvleugelen.
Europa en Japan
moeten hier hun
conclusies
uit
trekken
strategisch
en
economisch. Zou
Enlai zei: “Als
twee olifanten de
liefde bedrijven zal
het gras onder
hen
beschadigd
worden”, en china
is op weg een der
olifanten
te
worden.
Europa
moet snel zorgen
niet tot de deken
te verworden.

DE TRUMP-CLAN
Grootvader
F.
Trump was een
der laatste duitse
immigranten die
rijk werd in het
westen; hij werd
maar 39 jaar. Zijn
zoon Fred wist als
geen ander de
subsidies van de
New
Deal
te
vinden en werd
snel rijk van de in
rode
baksteen
gebouwde huizen
voor immigranten.
Zijn
firma
Elizabeth Trump
and Son werd
door zijn moeder
opgericht en toen
hij schonk in 1976
elk kind 1 miljoen.
Die kregen in
1999 met vier
man (1 broer stierf
vroeg)
de
resterende
200
miljoen.
Donald
werkte 5 jaar met
vader Fred na het
bezoeken
van
eliteschool
Wharton School of
Finance.
Fred
handelde in OG
maar vooral in
“eigen reputatie”.
Hij was goed in
het
ombouwen
van oud spul in
giga-TOWERS die
hij overal in NY
(en
elders)
plantte.
Hij
schreef in 1987
L’Art du Deal die
vooral in casino’s
en golfs inzette.
Het merk trump is

zeer bekend van
de
Missverkiezingen en
Donald huwde er
drie van. Trump
won lang niet
altijd: men is
altijd overvol met
schuld geweest
en 4 keer was
het surseance.
Daarom betaalde
hij bijna niks aan
belasting! Dus T.
was
vooral
gewiekst
met
geld..
Omdat
Trump niet op de
beurs staat en
omdat het zeer
complex
in
elkaar steekt, is
de waarde niet te
schatten.
T. deed alles
samen met zijn
clan
en
met
name met de
drie
oudste:
Doald Jr., Ivanka
en
Eric. En
Ivanka
huwde
Jared
Kushner
die een specialist
is in “big data”
exploiteren wat
hij op de politiek
toepaste.
Daar
ligt het geheim
van
zijn
overwinning!
Jared deed ook
in OG en zijn
vader (waarvan
hij het overnam)
zat in de bak
wegens
taxfraude.
Jared
heeft
grote
invloed op zijn
schoonvader en

zette hem ook aan
Pence te kiezen.
De andere, Chris
Christie had zijn
vader
veroordeeld… Hij
reisde samen met
Ivanka
met
T.
recent ook naar
Japan en gaat met
hem als zijn topadviseur
naar
Washington.
De
zonen Donald Jr.
en Eric gaan de
verouderde Trump
Inc. Runnen, die
vooral op NY zette.
Waarde Trump Inc:
ca
4,3
miljard:
comm. OG 1,4 en
Woon
OG
0,4
miljard. Deelname
in OG ca 0,9
miljard en golf en
club-OG
0,7.
Licenties
en
merken nog 0,9
miljard. Ze moet
nodig gelift worden
wat in zijn sector
(hotels,
golfs
wolkenkrabbers)
niet zal meevallen.
Ze is in weinig
internationaal: 93%
is
VS-gericht
waarvan 66% NY
is. Ivanka ging in
mode en juwelen
en er zal meer
differentiatie
moeten
komen.
Trump Inc. Is dus
een kleintje: plek
833 qua waarde en
plek
1925
qua
omzet, en met ca
170 entiteiten..Het
risico op afzakken
is niet denkbeeldig

en
meer
financiering
ligt
niet lekker.. dus
kan Donald “er
buiten
blijven”is
een
terechte
vraag.
Let dus vooral op
Jared Kushner en
zijn epouse. Zij
zijn
de
echte
politieke sterren,
die zeer modern
spelen
op
de
achtergrond.
TRUMP
VERZAMELT
MILJXXNAIRS!
Nog
voor
zijn
regering compleet
was telde men al
4
schatrijken.
Wilbur
Ross,
handel, heeft 2,7
miljard,
Betsy
DeVos
op
Onderwijs is zelfs
4,8 miljard zwaar,
Steven Mnuchin
op Financiën is
bescheiden
200
miljoen in gewicht
en Jeff Sessions,
justitie, weegt 7
miljoen op de
bank. Ze zijn alle
politiek
onbeschreven
bladzijden, dus is
er best cabaret te
verwachten. Zeker
als ene Trump,
non-politicus en 5
miljard (?) zwaar,
hen voorgaat. De
nieuwe elite: “niet
intello maar wel
met meer poen”,
neemt
het
nu

over. Wilde de
afzakkende
middenklasse
dat? We gaan het
zien.
WORDEN
TRUMP
EN
POETIN
VRIENDEN?
“Nee, nooit” zei de
nieuwe Secretary
of
State
(exExxon) toen hij
werd ondervraagd
na zijn benoeming
door de senaat.
En dat gebeurde
ook niet tussen
Bush sr en zijn
russische collega
Poetin in 2001 na
een onderhoud. In
2007
op
de
veiligheidsconfere
ntie in München
deed Poetin alle
toehoorders
schrikken toen hij
de VS agressief
noemde. Idem in
2009
over
Oekraïne en dat
duurde voort en
bracht ook Poetin
aan de macht in
2012.
De
tegenstelling
Rusland en VS
houdt Poetin nu
nog in het zadel..
En
van
dat
initiatief
van
Gorbatsschef (85
jaar) en Bush sr.
(92 jaar) hoorden
we na hun plan in
2016 ook niets
meer.
Trump
suggereert
een
ommekeer
nu

maar op basis
waarvan? Zie de
ruzie over die
inmenging in de
amerikaanse
verkiezingen via
hacking!
Waarvan Trump
nu zei dat “de
democraten dat
zelf schuld waren
omdat
hun
beveiliging niet
deugde”.
Want
Trump vertrouwt
de amerikaanse
inlichtingendienst
en niet en wilde
hen zo in hun
hemd zetten. Tot
grote schrik van
de republikeinse
afgevaardigden
die
deze
diensten
ook
inzetten om de
“trump
kandidaten
te
screenen”.
En
als Trump er is
heeft P{oetin zijn
zin en zal dan
zonder aarezelen
ook
trump
aanpakken.
Want ze willen
hun
wereldrol
blijven
spelen
zoals in Syrië nu.
En Poetin heeft
een
“bedreigende VS
nodig” om in het
zadel te blijven.
Ook om de nare
toestand van de
russische
economie
te
verhullen en om
zijn
territoriale
fratsen in Oost-

Europa
te
verdedigen. De VS
moeten dus “slecht
blijven” ook onder
Trump.
Frankrijk
organiseerde op 15
januari
een
vredesconferentie
over het MO m.n.
bij het palestijnseisraëlische conflict.
Als het niet een
pesterijtje
moet
blijven aan Trump’s
adres moet er een
EU-vervolg
na
komen. Zonder dat
zal de EU in het
MO
uitgesloten
blijven ook na IS.
Men moet er zich
mee
gaan
bemoeien en men
zal ook over (en
met?)
Assad
moeten praten. De
EU moet ook niet
Trump tot enige
vriend van Israel
laten worden zeker
niet nu er ook die
as Turkije-RuslandIran kwam. Iran en
Turkije hebben er
ook iets mee van
doen:
zie
hun
historie. En nu zien
we ze als een
theocratie en een
democratuur verder
gaan. Israel is in
het MO de enige
echte democratie
nog en zonder EU
kan men straks
niets tegen een
chaos daar doen.
Die chaos zal ook
de EU raken. De
VN alleen komt er

niet en hun acties
moeten niet vooral
op
anti-israel
gevoelens
gebaseerd blijven.
De
vrachtauto
aanval in Israel
toont
dat
hun
vijanden op de
onze lijken. De
parijse conferentie
moet een stap zijn
naar een andere
EU-houding in het
MO. Zei Barbier
van L’Express in
jan. 2017).
Zie de profetie van
Eliot A. Cohen, de
amerikaanse
militaire
en
strategische
expert,
die
T.
gevaarlijk acht.
Hij zegt dat die
grote hoeveelheid
miljonairs in T’s
kabinet eigenlijk
gewoon zijn, maar
dat
we
beter
moeten letten op
die generaals in
de Witte Huis
club! Zoals die
Flynn
als
nationale
veiligheidsadviseu
r. Een radicaal en
islamhater zonder
nuance. Die ook
voor de Poetinzender RT werkte.
Die
man
is
gevaarlijk
naast
een
impulsieve
Trump.
Hij
zit
naast
James
Mattis,
“mad
dog”
geheten. Die het
tegenovergestelde

is van wat zijn
bijnaam aangeeft.
Hij
is
zeer
nadenkend
en
prudent en die het
belang snapt van
militaire
verbondenheid.
Hij is hard maar
geen idioot. Prima
dat
hij
het
Pentagon
doet.
En hij zal het goed
kunnen
vinden
met Rex Tillerson,
ex-ExxonMobil,
die
ervaren
zakenman.
Een
prima duo.
Trump
Organization kan
internationaal ook
schaden.
Het
“gouden
merk
Trump” roept veel
agressie
op
internationaal.
Verder zijn er
mogelijke
financiële banden
en belangen in het
buitenland.
Hoeveel geld van
Poetin zit in de
Trumpse
business?
Vele
vermoeden
iets
maar
niemand
kon iets bewijzen.
De GOP is ook
helemaal niet op
de
Trumpse
“Poetin lijn”. Zie
John McCain als
voortrekker tegen
deze
“vriendschap”.
Die wil dat Nato
blijft en versterkt.
T. zal nog wel
even
Europa

willen
doen
schrikken maar
op een dag zal
hij
zien
dat
Poetin
hem
inhaalt. En dan
zal hij boos op
hem worden. En
hem verder als
“bad guy” zien.
Cohen is tegen
werken
voor
deze equipe in
het Witte Huis
want
van
“binnenuit” bereik
je
bij
Trump
weinig. Net als
bij
andere
presidenten zal
ook hij leading
zijn
voor
de
andere IN het
Witte
huis.
Andersom dus..
En mbt Poetin is
ook de visie van
Dana
Rohrabacher
(speechschrijver
Reagan)
interesssant.
Poetin is nu T’s
vriend omdat hij
de enige is die
tegen de twee
zelfde gevaren
vecht:
het
moslimterrorisme
en China. Want
amerikaanse
bedrijven
zijn
pro-China waar
ze
vermogens
verdienen.
En
China werd zeer
arrogant in de
Chinese
Zee..
En ze zijn tegen
opponenten even

hard als Poetin dat
is. We moeten
denken aan Nixon
in 1970 e.v. die een
deal sloot met Mao
Zedong,
tegen
Rusland, tijdens de
Koude
Oorlog.
Rusland wil nu ook
niet dat China te
machtig wordt!
Rex Tillerson is
internationaal zeer
ervaren en weet
hoe complex het is
om met 50 landen
in relatie om te
gaan. Die is een
positieve factor.
Reagan
zou
hetzelfde hebben
gedaan als Trump
nu want hij moest
de Kouide Oorlog
winnen. En dat
Poetin
landen
binnenvalt is zeker
voor de VS die (big
stick) vele landen
binnenvielen, ook
geen
slechte
partner.
Ze
verdedigen
hun
interesses
net
zoals de VS.
Dana weet dat niet
vele in de GOP
haar steunen maar
kent ook de power
van
een
VSpresident. Zij deed
Reagan
kiezen
voor haar slogan:
Neer
met
de
Berlijnse muur in
1987,
bij
zijn
speech in Berlijn.
Alle andere rieden
hem dat af maar
het gebeurde toch.

En Trump zal dat
ook zo doen.
GUANTANAMO

Obama liet de
laatst
50
gevangenen aan
Trump nadat op
het nippertje nog 4
vertrokken
naar
Saoudi-Arabië.

Terug
inhoud

naar

LATIJNS
AMERIKA
STIL VANWEGE
EUROPEES
LAWAAAI
Europa is topper
en dus zwijgt de
europese
pers
over
latijns
amerika. Waar het
leven
en
de
narigheid
ook
gewoon doorgaan.

Terug
inhoud

naar

OCEANIË
AUSTRALIË OP
DE GRENS
Dit continent ligt
tussen Azië en het
westen. Maar zal
meer en meer
aziatisch worden.
Omdat
zijn
economie daartoe
dwingt.
Kwestie
van
tijd
maar
vooralsnog “een
van ons”.

Terug
inhoud

naar

MAGHREBNABIJE OOSTEN
TUNESIË ZOEKT
INVESTEERDER
S
Ben Ali verdween
6 jaar geleden
naar
SA
en
daarna kwam er
een vlaag van
terrorisme dat het
toerisme (8% vh
BBP) kilde. De 12
miljoen tunesiërs
leveren ook 5000
IS-ers maar in
2016 kwamen er
toch
weer
5
miljoen toeristen
(vnl
franse).
Helaas is ook de
sociale
situatie
niet erg stabiel:
Moody’s gaf eind
2016 de indicatie
“negatief
ipv
stabiel”.
De
regering
stelde
vele
extraambtenaren aan :
dubel
budget
daarvoor in 5 jaar!
Het IMF prest om
te bezuinigen hier
maar
de
vakbonden duwen
andersom. Toch is
Tunesië nu weer
aantrekkelijker
dan andere ten
zuiden van de
Mare
Nostrum.
Men haald eind
2016 15 miljard
aan toezeggingen
voor
het
ontwikkelingsfond
s op. Maar er is
een grote zwarte

economie: 50%
wordt
geschat.
En de corruptie
is ook enorm,
ondanks
de
afwezigheid van
Ben Ali. Er komt
nu een nieuwe
wet
op
de
buitenlandse
investeringen
met
betere
administratieve
procedures
en
daarvan wordt nu
veel
goeds
verwacht.
Intussen is de
inflatie 20% de
groei +2,3% en
de ww zakt van
18 naar nu 12%.
DE
ROBOT
VOOR TRUMP
Hij
heet nog
Method-2
en
wordt
gemaakt
door
Henkook
om
te
gaan
patrouilleren aan
de grens zuid- en
N-Korea. Hij is 4
meter hoog en in
zijn “borstkas zit
een mens die
deze 1,5 ton
robot
bestuurt.
Die doet gewoon
voor wat hij moet
doen, ook met
zijn twee armen
van elk 150 kilo.
Hij
gaat
binnenkort in de
test aan de grens
in Korea. Trump
hoeft die muur
niet te bouwen
hij moet
wat
Method-r robots

kopen die elk 8
miljoen
kosten.
Maar dan heb je
ook wat!
SNAPT
U
DIE
BLOBS?
Ze groeien geel op
bomen en zijn ca
10
cm
in
doorsnede.
Biologen
in
Toulouse zagen dat
ze
elkaar
wat
leerden door zich
tijdelijk samen te
voegen. Leren dus
en
zonder
neuronen
welke
chemie is dat nu
weer? Vis proven
met stoffen waarin
ze
werden
ondergedompeld
ontdekten ze dat
blobs gedrag leren
van elkaar! Weer
werk voor 25 jaar?
TURKIJE IS EN DE
KOERDEN
In 2015 een dozijn
aanvallen met 300
doden, door de
PKK
en
de
koerden. Erdogan
ging ze na een
periode
van
“tolerantie” te lijf in
Syrië
met
instemming
van
Poetin en Assad.
En de door de
zuiveringen
sterk
verzwakte geheime
diensten laten grote
steken vallen: de
nieuwe
medewerkers zijn
trouw aan Erdogan
maar nier zeer

competent.
Het
land is ernstig
verzwakt tegen de
IS-aanvallen
nu
en de open oorlog
is er. De eerdere
tolerantie voor de
reizende
IS-ers
door het land is
voorbij en Ankara
bombardeerde
fors in Al-Bab na
elke
aanslag.
Turkije lijdt ernstig
onder IS en de
PKK
en
het
toerisme
is
ingestort. Erdogan
heeft
na
die
massale
zuiveringen en de
inmenging in Syrië
een
situatie
geschapen die het
land
ernstig
verzwakt
ook
economisch.
Erdogan zal nog
veel bloed doen
vloeien en zien
vloeien in zijn
land..
GAS
VOOR
MAROKKO
MJarokko
komt
steeds sterker op
wat China en de
vroegere
kolonialen
ook
merken. Er kwam
een akkoord met
Ethiopië over een
gazoduc van 5000
km dat gas uit
Nigeria
gaat
leveren. Het zal
lopen langs de
kust naar Marokko
en
dan
naar
Spanje en europa.

Dat is 100 km
meer dan die
transsahara
pipiline
die
Algerije
voorstelde.
Dat
lukte
nooit:
vanwege geld en
terreur-risico’s. Nu
profiteren
ook
Ivoorkust, Guinée
en Senegal
tot
woede
van
Algerije.
Omdat
het
ook
de
spaanse
exsahara passeert.
Wat later Marokko
inpikte. De koning
zet alles op alles
en bevestigt zo
zijn
zuid-zuid
strategie.
DE OPVOLGING
IN SA.
Koning Salmane
regeert sinds april
2016 en toen
werd
een
generatie
gepasseerd:
zeldzaam. Maar
wie na hem? Hij
ziet
zijn
zoon
graag als opvolger
maar zijn Broer
MBN genoemd is
de gedoodverfde
in lijn. De zoon
MBS
is
nu
minister
van
Defenzie en viceérfgenaam en hij
ging met zijn 31
jaar
er
stevig
tegen aan.
En
overleefde
al
diverse
aanslagen. Beide
rivalen leken het

eens te blijven
over de door
MBS
gestarrte
oorlog in Jemen.
Maar nu is men
het kennelijk niet
meer eens en als
Salmane iets wil
moet hij snel zijn.
Vele zijn tegen
MBS die ook
veel
bezuinigingen
introduceerde en
die
ook
een
religieuze
sjiiet
liet executeren.
MBN is voor vele
de ware en hem
lukte ook die
laatste bedevaart
zonder
doden.
Dus in SA wordt
het
ook
spannend en dat
is zeldzaam.
HET MO VAN
DE
GAULLE
TOT ALEPPO
De Gaulle was
bevelhebber van
1929-1931
in
Beiroet
want
Frankrijk had een
mandaat
gekregen
(Volkenbond) om
te “regeren over
Syrië
en
Libanon”. En hij
zei:
Het is
zinloos
te
proberen
om
westerse liberale
democratische
principes hier toe
te passen. En zie
nu la France en
hun relatie tot dat
MO. Machteloos

en
ongeloofwaardig.
We beleven een
echte ommekeer:
de VS en Europa
keren zich af en
lieten een ramp
gebeuren.
De
grootste
oorlogsramp sinds
1945. Aleppo is nu
het
beeld:
een
totaal
verwoeste
stad door werk van
Assad, Poetin en
Iran. Op 200 km
van Raqqa waar IS
weer terugkwam.
Het westen raakte
onverschillig tov het
MO en na twee
oorlogen
met
westerse
bemoeienis zien we
nu
een
totale
catastrofe.
Waar
diverse
partijen
elkaar
volop
uitmoorden. Kant
zei: Het Kantisme
heeft
schone
handen maar geen
echte”. En wie ziet
nu nog hoe Assad
weg zal gaan?

Terug
inhoud

naar

TRENDS/TECHNO
LOGIE
KUNSTMATIGE
SLOKDARM
HOUDT VOL!
De man van nu 56
jaar die deze kreeg
ingezet
in
Straatsburg heeft
hem al 5 jaar. Hij
kan weer alles als

vroeger en voelt
zich prima. De
prothese
van
titanium met een
anti-bacteriële
laag
doet
het
uitstekend.
Afstoting bleef uit..
DE MIER HEEFT
GPS!
Als de mier een
zware prooi moet
vervoeren trekt hij
die voort achteruit
lopende. En raakt
de weg niet kwijt
omdat… hij zich
op
de
zon
orienteert! En een
sterk
visueel
geheugen blijkt te
hebben. Dat zette
robot-experts op
een
nieuwe
gedachte voor een
oplossing!
LIPNET
IS
BETER DAN DE
MENS!
LipNet
is
een
algoritme en dat
slaagt in 93,4%
beter
in
het
“liplezen “ dan
mensen dat doen.
Dat toont de uni
van Oxford samen
met
Deepmind
(Google) die met
LipNet
experimenteren
dat zelflerend is.
Men nam beelden
van BBC om te
experimenteren
nu en zelfs dan
blijft het resultaat
goed± zelfs een
expert
wordt

verslagen met wel
~12%
der
gevallen.
Geeft
het toe± de robot
is
beter,
met
autorijden
en
liplezen etc. ..
SMARTPHONE
MET VIRTUELE
OBJECTEN
Asus (Taiwan) is
de eerste met zijn
phone van 23 MB
met
zijn
bewegingsdetecto
r en zijn infrarood
projector en die
kan virtueel aan
het
werk.
De
beelden komen in
3 dimensies op u
af.. Men zit ver
voor op: Lenovo,
ZTE en Huawei.
De prijs is nog
“geheim”.
DEEL
VD
HERSENS
BLIJFT GROEIEN
Ons hele leven
maar
niet
elk
onderdeel
blijft
uitbreiden. Dat om
“gezichten op te
slaan” wel dat
voor
“omgevingsherken
ning” niet. Slim die
evolutie
toch?
Want uw sociale
leven blijft zich
ontplooien tot de
laatste dag ook
met
uw
nageslacht.|
DE
SLIMME
HAARBORSTEL
IS IN

Kerastase
en
Withings (= Oreal
en
Nokia)
hadden op de
CES
enorm
succes met de
warme
haarborstel. Die
alles wat u doet
met uw haar
meet en die u dat
laat zien op uw
smartphone. Zo
wordt u semiprofessioneel
voor 200 euro.
En deze markt
schiet met 5,5%
omhoog
wat
eerder
1,2%
was. De warme
borstel verkoopt
26% beter in een
jaar.. en kreeg
op de CES een
innovatieprijs.
DE
KUNSTDARM
KOMT ER AAN.
In het lab kunnen
ze
kunstdarm
maken al is het
nog maar een
lengte van 3 cm
die in vitro werd
gemaakt. In het
Medical center in
Cincinatti. En er
werden
cellen
van
goede
darmen
bij
gebruikt en ook
zenuwcellen die
de
contractie
verzorgen. Deze
darm
zit
in
testmuizen
en
die leven er goed
bij. De stap naar
toepassing bij de

mens
aanstaande..

is

1,5 meter van de
collega’s.

USB KEY VAN 2
To
Kingston
maakte
die en noemde
hem Data Traveller
Ultimate GT en
daarop kun je een
hele harde schijf
meenemen. Of er
70 uur video op
zetten in 4K. Backuppen wordt steeds
makkelijker en uw
huisbieb
bestaat
straks uit dez USBkey’s…
staat
opgeruimd!

ROBOT
LEERT
VIA LEGO
In Freiberg lieten
twee
wetenschappers
een robot zien hoe
ze (via 3D Kinect
camera) met lego
een
raket
bouwden. Daarna
moest de robot
een van de twee
vervangen en hij
deed het prima!
Die
zelflerende
algoritmes waren
erg goed.

ZWEMMENDE
SPEAKER
Hij zwemt niet echt
maar zweeft via
magneten
boven
zijn drijvende basis.
En spreidt muziek
over de wateren…
de sokkel is ook de
basspeaker en zijn
oplaadstation.

DE
NIEUWE
MANIER
VAN
RADIO
LUISTEREN.
Streaming is in: je
pikt via je wifi
muziek van het
internet en stuurt
die via bluetooth
naar
designspeakers.
Van B&O, JBL,
Klipsch
of
Thivanlabs.
Ze
draaien
met
batterij 16 uur op
elke plek en u
kunt muziek halen
bij Deezer, Spotify
en Tuneln.
Die
van
B&O
is
prachtig
een
kegelvorm die 360
gr.
geluid
rondstrooit. Kost
wel
1290
eurotjes..

DRONE BALLET
Intel liet in Kralling
(Du) 500 drones
met lichtjes in de
lucht
dansen.
Slechts
een
persoon deed de
hele voorstelling via
zijn computer. Met
een fraai algoritme
danste de vele leds
in de lucht en
maakte
hun
figuren. De laatste
record was 100
drones.. En ze
bleven keurig op

GALILEO KOMT

Besloten in 199
en nu zijn er 14
satellieten
operationeel en in
2020 zijn het er
20. Ooit vroeg de
VS Europa om bij
GPS te blijven
gerund door het
amerikaanse
leger. Maar de EU
stopte toch 10
miljard in een
eigen systeem dat
3x nauwkeuriger
is dan GPS! En
dat gaat ook via
vele I-phones en
Gallileo doen was
prima.
Maar
daarboven vinden
we
ook
al:
Glonass
(Rusland), China
met Beidou, maar
ja die concurrentie
“boost”
de
vooruitgang
enorm.
VLIEGEN
OP
ZON OP 30 KM
HOOG
SolarStratos is er
en daar kunnen
twee mensen in
die op 30 km hoog
kunnen vliegen 24
uur als ze willen.
Want ze moeten
een drukpak an
van
de
astronauten
omdat de cabine
niet onder druk
staat. Er zitten
24m2
zonnepanelen op
en het is 8,5 m.
lang en 24 m.
vleugelbreed.

Weegt 450 kilo.
Het
wordt
gestest en gaat
in 2018 echt
hoog vliegen. Je
moet twee uur
stijgen,
15
minuten
horizontaal
en
dan 3 uur dalen.
Maar enkel voor
de eerste keer,
als het goed
gaat.
DOOFSTOM EN
TOCH PRATEN
Inserm (CRNS)
werkten aan een
algoritme dat van
uw lip-, kaak- en
tongbewegingen
woorden
fabriceert die je
kunt laten horen.
De doofstomme
die dus weer
spreekt..
dat
werkt al redelijk
maar nu wil men
er ook nog uw
hersensacties
bijhalen. Zie ook
PLOS,
Computational
Biology)
FINDFACE
HERKENT
U
METEEN!
Het loopt al en
werd
gemaakt
door NTech Lab
op Cyprus door
de rus Artiom
Koukharenko (26
jr). Nu werkt het
nog enkel samen
met
VKontakte
een soort van
russisch

Facebook met 350
miljoen klanten. Het
is veel beter dan
wat NEC aanbiedt
in
de
casino’s
Diamond Fortune.
Nu
vraagt
de
russische
bank
Tinkoff zijn klanten
al zich te melden
met een selfie een
code hoeft niet
meer. Ze kennen u
daar
(of
niet!).
Vimpelcom gebruikt
het ook om zijn
filmfestivals
te
voeden met foto’s
van
dansende
deelnemers.
Tja
het is er dus en zal
ook in handen zijn
van hen die er niets
goeds mee willen
doen..
DE
SUPER
SMARTPHONE
Motorola
maakte
de Moto Z met zijn
losse rug. Die zeer
modern
is
technisch en een
echte concurrent.
Die rug is extrabatterij (+24 uur),
een super speaker
en een Hasselblatt
camera met 25 MB
pixels. Hij kost 449
en de betere 649
euro. Maar het is
dan ook een ware
innovatie.
DE
SUPERFIETSHEL
M
Hij heeft een vizier
waarin data worden
geprojecteerd.

Daarop zie je de
route, een blik om
je heen (camera
achterop) en data
over km-ers en
biodata.
Optic
Helmet komt uit
Duitsland.
DE
QUADRIMARAN
KOMT
De
oceaan
opruimen met een
dubbele
catamaran
met
dubbel grootzeil.
Die pikt alles aan
micro- rommel op
en moet varen in
2019.
Franse
uitvinders
en
financiers en er
komt eerst een
kleine protype op
schaal 1 op 10.
DE
PERSOONLIJKE
ASSISTENT
KOMT
Hij komt ook voor
Windows 10 en
dan kun je met je
stem
je
“Homehub”
opzetten. Als je
opstart vraag je er
om en dan komt je
eigen startpagina
te voorschijn, met
alles wat jij wil en
op jouw manier.
Afgestemd ook op
al
ja
andere
apparaten.
Het
wordt dus nog
mooier!

DE
ROBOATS
VAN
AMSTERDAM
MIT
werkt
er
samen aan met
AMS (Amsterdam
Metropolitan
Solutions) van de
gemeente.
Het
zijn
zelfvarende
boten
voor
personen
en
kleinere
vracht.
Die ook samen
een brug kunnen
vormen of een
tijdelijk platform.
En ze dienen ook
om de duizenden
fietsen
op
te
vissen die in de
grachten werden
gedumpt.. test in
2017!
DE
GROTE
TOUCHBALK
Apple komt met
een PC waarvan
het hele gebied
onder de toetsen
touchzone is. Een
tik
naar
de
andere… na zijn
lange concentratie
op de I-Phone.
Practig
scherm,
1,4 kilo, dubbele
processor,
en
twee
modellen.
Een dunne en een
dikke.. de een
kost 3199 en de
ander 2699 euro.
Met AI functies en
veel
draagbare
power. Nu de
andere weer..
DE
HELIUMROBOTS

Het
ROmellab
van
UCLA
maakte
een
robot met een
torso
van
heliumbalonnen.
En dat geeft
Ballu veel meer
balans
zeggen
ze. Robots die
even
mooi
bewegen
als
mensen..
PARKINSON
AANPAKKEN IN
DE DARMEN
De
Parkinsontrouble
s
bij
muizen
komen ook door
problemen in hun
darmen.
Onderzoe-kers
injecteerden
diverse bacteriën
in darmen van
zieke
en
gezonde muizen.
Dat geeft hoop
op
effectieve
bestrijding
via
prebiotica.

Terug
inhoud

naar

TOPICS/CAP
ITA
SELECTA
-CO-2 ,
KLIMAATVERA
NDERING
TRUMP ZAL
NIET ALLES
VAN COP21
KILLEN!

Trump wil weer aan
de kolen en de olie
omdat dat jobs
oplevert. Dus lijkt
hij afstand te
nemen van de
koers van COP21
en zeker van die
100 miljard voor
arme landen. En
vele repu’s geloven
met hem dat “die
klimaatverandering
en aardopwarming
vooral “een intello
verhaal is”.
Maar ook hij kan de
gekozen koers niet
echt meer
veranderen. De
kolen kosten al
meer dan het
schaliegas en
Californië wil zijn
koers niet opgeven!
De duurzaamheidsinvesteringen lopen
op lange termijn en
na Trump komen
andere
presidenten. Dus
de rest van de
wereld blijft op
duurzame koers.
China wil zijn
steden schoon
maken en ook India
wil wat doen tegen
die vele
klimaatrampen. De
VS zullen dus even
hun rol niet echt
spelen en er zijn
landen die zullen
“terug slaan met
extra CO2 tax op
amerikaanse
import”! Overigens
lopen lang niet alle
blind achter de aan:
zie China. Dus er

bestaat dat blok:
EU, Canada,
China en India dat
poetst ook Trump
niet even weg.
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
klimaat-verandering
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
DE
ZUID-ZUID
MIGRATIES
Wereldwijd gezien
is
de
stroom:
ontwikkelingsland
en-geind. landen
120 miljoen groot
en omgekeerd 6,9
milj.
Maar
de
stroom ontwikkel.
Landen onderling
is ook 79,5 miljoen
en
die
geïnd.
Landen onderling
is 41 miljoen. Dus
pas op; zuid-zuid

is 55% van de
stroom
zuidnoord!
Vele
migranten missen
het geld om naar
het noorden te
komen en zoeken
beter leven bij de
zuid-buren. Zoals
burkinezen
in
Ivoorkust
doen
met 1,5 miljoen.
En
zo
heeft
Ivoorkust
%-eel
(tov 23 milj. Inw.)
immigranten dan
het UK heeft van
de
indiers,
Duitsland van de
turken en de VS
van
de
Mexicanen!
Daarom
ook
komen
de
malinezen eerder
naar Nigeria dan
ze naar Europa
gaan.
Dichterbij
huis ook..
In Azië zien we
dat ook: mensen
uit
Bangladesh
leven
met 20
miljoen in India en
dat geeft daar niet
weinig problemen.
Hindoes
vrezen
hen vooral en er
kwam in 1980 een
opstand in Assam
daarover. Modi is
er ook niet gek op
nu.
En
er
stroomde
4,5
miljard van India
naar Bangladesh:
een der dikste
stromen
ter
wereld.
De
komende
jaren
zullen
er
ook

steeds
meer
gaan van landen
met
vergrijzing
vanuit
landen
met
hoge
bevolkingscijfers.
Zoals
vanuit
latijns
amerika
naar de VS. Wat
Trump niet zint.
In 2050 hebben
China, India en
Latijns Amerika
ook teruglopende
bevolking. Enkel
Subsahara Afrika
explodeert en die
zullen
Europa
(afn. Bevolking)
bezoeken.
De
Middell.
Zee
wordt dus een
grote
Rio
Grande.
Europa weet dat
de stroom zal
verdubbelen tot 3
x zo groot. Dus
zullen ze ook
naar het MO en
Azië willen uit
Afrika:
want
Europa
remt.
China
en
ZKorea remmen
nu
ook
al
behalve
jonge
goedkope
werkers. Dus ook
de
zuid-zuid
migratie
gaat
komende tijden
sterk in de plus.

-DEMOGRAFIE
DE WORTELS
VAN
DE
FRANSEN
7,3
miljoen
fransen hebben
minstens
één

ouder van buiten
Frankrijk en dat is
11%
van
de
bevolking.
Daarvan zijn er
45% uit Europa
(12% Italië, 9%
Portugal,
8%
Spanje,..). Magreb
leverde
31%
(Algerije
15%,
Marokko 11% en
Tunesië 5%). 11%
komt uit subsaharaAfrika. Ook 9% uit
Azië en 4% uit
Oceanië. 67% van
de
+25-jarige
afstammelingen
van
immigranten
zijn gehuwd met
iemand van franse
origine.
Seine Saint Denis,
suburb van Parijs.
1,5 miljoen inw.;
30% onder 18 jaar;
60% heeft minstens
één buitenlandse
ouder. 1/3 leeft
onder
de
armoedegrens en
55.000
krijgen
sociale
bijstand
(AME). Bijna 1/3
van de jeugd komt
zonder diploma van
school.
HET
,88 m.! Daarover
moet Abe nu toch
eens
gaan
nadenken.
-------------------------------------------------------------------

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. PDFformaat, 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.adob
e.com/nl/reader
/. Dit ‘bevriezen’
betekent dus ook ,
dat zij die bijvoorbeeld van TWEE
naar EEN kolom

wijzigden, dat nu
niet meer kunnen…
“Elk voordeel heb
ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE
Reader kunt u LP
ook “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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