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AMUSE GUEULE
Martin Simek, de vroegere proftennisser en goeroe van “van alles en nog wat”
was zich altijd al bewust van zijn grote en nadrukkelijke aanwezigheid. Nu zegt
hij op hogere leeftijd en gelegen op een grafzerk: “Verdampen, niet tot last
zijn, dat is pas een happy end!” Waarmee hij aangeeft dat er nog weinig is
veranderd in zijn mindsetting.
In de biologie (de natuur) gaat het allemaal om “evolutionair succes”, al is dat
meestal niet bewust.
Hoe meer ik mijn zaad verspreid hoe meer
nakomelingen mijn genetische informatie dragen. Dat is de in het mannetje
ingebouwde drang en missie. Maar onderschat daarbij ook het vrouwtje niet
die zonder het te weten op zoek is naar het beste zaad… Dit is geen nieuw
inzicht van mij, maar het gaat gewoon (altijd al) over u en mij. Wij de naakte
apen!
12% van de fransen denken dat de volgende generatie het beter zal krijgen:
83% van de chinezen ook…. En in de VS is dat 21% en in GB 28%..
De Duitse autofabrieken draaien op 90% van hun capaciteit, de Franse op 60%. De
rendementsdrempel ligt bij 75%...
Frankrijk heeft 34 artsen op 10.000 inwoners, Duitsland 36 en GB 27…
In de VS is 13% van de bevolking niet daar geboren. In Spanje is dat 15%, in
Duitsland 13 en in Frankrijk 9%...
Als je het bezit van de laatste 8 VS-presidenten optelt en met twee vermenigvuldigd
kom je in de buurt van het vermogen van Mitt Romney.
Romney wijst Polen aan als het goede in Europa! Maar vertelt op zijn rondgang dat
het Europese model is versleten en innovatie en ondernemerschap belemmert. Dat
is niet helemaal onwaar maar of hij dat mag zeggen is ook de vraag.
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Nog even Romney: “Engeland is maar een klein eilandje. De huizen en de wegen
zijn klein en behoudens enkele uitzonderingen produceert het land maar weinig wat
mensen elders in de wereld willen kopen”.
En nu Hollande: “De foie gras is een Frans topproduct dat eer bewijst aan de Franse
producenten er van. Ik zal de export ervan met alle middelen hoog houden met name
naar de VS”. Het echte protectionisme maar dan anders…
In 25 jaar is de gemiddelde koopkracht van een Amerikaan onder 25 jaar met 68%
gezakt (!). En die van een amerikaan ouder dan 65 jaar ervoer een stijging van 42%!
Afghanistan wordt jaarlijks door 4000 toeristen bezocht… Dat opent perspectieven?
China gebruikte in 2000 ¼ van het gas dat de Fransen gebruikten. Op vandaag
gebruiken de Fransen 50% van het Chinese verbruik.
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REDACTIONEEL.

Leon

*VOORAF
Het was vakantietijd en dus lijkt de
wereld weer wat aardiger te zijn
geworden omdat burgers en politici
ergens lagen te bruinen. Maar dat
zal een onjuiste indruk blijken te
zijn: de problemen met de crisis in
de wereld zijn niet voorbij, in
tegendeel. En de Europese sores
zullen binnen twee weken weer
volop in het spotlight komen te
staan. Wat Griekenland betreft: het
land lijkt in de geesten al van ons
vertrokken… en Duitsland en
Frankrijk
lijken
ook
verder
verwijderd dan ooit. Van elkaar en
van de EU.. Dus lees deze editie met
dat in uw achterhoofd en zie ook dat
de redactie wakker bleef.

Theo

DIXITS-VERBATIM
-Flinke uitspraken van Carmignac een
adviseur van beleggingsfondsen m.b.t.
de mix van aandelen en obligaties. Hij
is zeer onafhankelijk financieel expert,
schatrijk geworden en groot kunst
verzamelaar. Voila enkele kreten:
“De eerst maatregelen van de regering
vormen een ophoping van funeste
bedreigingen”.
“Het hele land bijsnoeien om een
overleefd sociaal model te redden is
een zinloos project. Maar onze
vrienden de Duitsers willen bijsnoeien
is is erg fout en gevaarlijk. Zie hun
pensioenleeftijd op 67 jaar en de
“onze” op 60 resp. 62…”.
“De eurozone is intussen een echte
bedreiging voor de wereldeconomie”.
“het groeicijfer van 0,3% voor Frankrijk
is een illusie”.
“Waar zijn de 1000 miljard van de ECB
gebleven? Ze dienden nergens voor.
Het krediet voor de ondernemingen
neemt steeds meer af”.
‘Hollande is een intelligent iemand
maar hij besloot de lijn van Ayrault te
volgen. Frankrijk stort nu in en het zal
de socialisten 30 jaar kosten om na
deze ronde nog eens aan de macht te
komen”.

LEON en THEO

Over Picasso (door Cocteau):
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“Hij was de anti-intello ten voeten uit.
Zijn genie was activistische en zonder
enig nadenken. . En voortkomend uit
een soort van goddelijke domheid”.

mobiele internationale elite lieten grote
hoeveelheden geld wegsluizen naar off
shore banks.
Waar het heen ging? Wel naar de
tientallen belastingparadijzen in de UK, het
Caraïbische gebied en ook hier en daar in
Europa… Ziehier de belangrijkste landen
van herkomst: China 1,2 triljoen, Rusland
800 miljard , 780 miljard uit Z-Korea, 520
uit Brazilië, 496 uit Koeweit, 417 uit
Mexico, 406 uit Venezuela, 400 uit
Argentinië, 331 uit Indonesië, 306 uit
Nigeria, 308 uit Saudi-Arabië, 283 uit
Maleisië, 242 uit Hongarije (!), 169 uit
Singapore, 167 uit de Oekraïne, 158 uit
Turkije, 165 uit Polen (!), 147 uit Iran, 138
uit Kazachstan en 141 uit Ivoorkust. Als je
dat uitrekent als percentage van hun BNP
worden de cijfers pas echt schokkend: Uit
Argentinië (wat er niet geweldig aan toe is)
rond de 400%, voor Rusland, China en
Oost-Europa ligt dat op ca. 150% en Iran
scoort hier zelfs 1000%...
De G20 riep het al zo vaak: sluit die taks
havens, maar nog heel wat landen
weigeren aan de belastingdiensten van
andere landen bekend te maken wat er
daar ligt van hun klanten uit die “bestolen
landen”.
In termen van “armoede-rijkdom verhoudingen” gegoten: 92.000 mensen, dus
0.001% van de wereldbevolking, bezit 6,3
triljoen… Dus het dichten van die
“internationale wegsluiskanalen” zou de
regeringen veel meer opleveren dan wat
ze nu doen door 99% van de
belastingbetalers uit te knijpen… In de UK
zong een actiegroep voor het kantoor van
ene Green (o.m. de topper van Topshop):
Where did all the money go? He took it to
Monaco! Waar ook mevrouw Green
woont.
De onmacht , het onvermogen is dus de
oorzaak van deze malaise: geen enkele
regering of hogere macht krijgt de gaten in
het crossborder geldverkeer gestopt…
De bestolen wereld kijkt onmachtig toe
hoe internationale financiële instituten en
hun hoog betaalde adviseurs, de
internationaal opererende elites uit vele
landen feilloos helpen om belasting te
ontduiken. Af en toe is er een fors
betaalde klokkenluider zoals nu al twee
keer uit Zwitserland over Duitse klanten,
die enkele miljoenen opstrijkt van de

++++++++++++++++++++++++++++++++
++

*INGEZONDEN
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 89-12:
Het was stil in lezersland en dat is te
begrijpen; het was voor alle vakantie.
Maar het gaat veder dus: pak uw pen
weer eens en roep wat. Wat u denkt is van
echt van belang…

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS?
HET SCHANDAAL VAN DE TAX
HAVENS.
De nieuwste onderzoekgegevens over
taks havens, de steeds beter bloeiende
belasting paradijzen waar je je geld safe
kunt
stallen,
zijn
schokkend.
De
belastingdienst van het land waar je woont
krijgt er niets van te horen of van te zien,
daar hebben je private bankers wel voor
gezorgd. Zij wezen je de weg om je
verborgen spaarcenten weg te sluizen en
er ook nog wat rendement mee te maken.
Het gaat nu wereldwijd om minimaal 13
triljoen, maar 20 triljoen zou ook kunnen.
Dat weten enkel de 10 grote banken
waaronder UBS, Credit Suisse en
Goldmann Sachs. Zij wisten in 2005 van
de verblijfplaats van 1,5 triljoen en in 2010
was dat al 4 triljoen. Volgens het IMF
zouden de meeste ontwikkelingslanden
hun totale schulden aan het buitenland
gemakkelijk kunnen af betalen met wat er
aan gelden aan hun belasting-diensten is
onttrokken. Vooral olierijke landen met een
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belastingautoriteiten voor zijn gegevens…
Daar tegen wordt dan ook nog
geprotesteerd… en van tijd tot tijd horen
we mea culpa’s van bankbosses die
“erkennen” bij illegaal geld witwassen voor
Mexicanen te zijn betrokken… Terwijl
dezelfden
ook
nog
de
Libor
manipuleerden, een belangrijke dagelijkse
index
voor
het
onderlinge
leningsverkeer… Sorry, soms met een
ontslag (met miljoenen vertrekpremie!) en
steeds vaker met een regeling (een
afkoopsom) met de betrokken belastingdiensten… Let wel: het hele BNP van de
VS en Japan sámen ligt nu al opgepot in
deze belastingparadijzen. En datzelfde
geld
zit
in
de
goedlopende
speculatiemachine die nu de EU-landen
aanvalt… En dwingt de EU en zijn experts
om
de
meest
rare
stunts
met
steunfondsen uit te halen om daarmee de
obligaties op te kopen van landen die
failliet gaan aan de snel stijgende rente
voor hun wekelijks af te lossen en te
vernieuwen schulden…
De politieke internationale kaste staat
eigenlijk voor aap… Samen ruziet men de
hele dag over wie wat moet doen of laten
om de risico’s door te schuiven… zie nu
de EU. En de internationale financiële
wereld is de grote tegenstander met geld
in zijn zakken van hun “eigen” frauderende
belasting-betalers. Het is gelijk aan de
maffia’s in drugs, vrouwenhandel en
wapenhandel die geen regering plat krijgt
ondanks vele jaren en veel geïnvesteerde
middelen. Mede omdat er in het
grensgebied van nette en maffiose
overheidsambtenaren, politici en bancaire
instellingen
een
dubbelspel
wordt
gespeeld. Waarop niemand, zelfs niet een
G20 en VN, geen IMF etc. echt greep kan
krijgen. “The ennemy from within” is niet te
overwinnen omdat het te vaak onze eigen
“bestuurders” en “dienstverleners” zijn.
Een droeve maar ware constatering uit
“onze eigen wereld”.

bijeenkwamen om twee dagen met elkaar
over “de wereld= ons dus” wat te praten.
Er waren grote ondernemers, bazen van
investerings-fondsen,
economen
van
naam, filosofen met reputatie, experts in
neurowetenschappen, artsen, diplomaten
uit India en Afrika en ook twee
Europeanen…. Attali en een bekende
Duitser… En Attali citeert in L’Express uit
zijn eigen aantekeningen.. Waarvan ik het
volgende weergeef:
-de VS twijfelen ook aan hun systeem, dat
nu geheel verlamd is door het belang van
de fondsen voor de verkiezingen van
november. Privé belangen beheersen daar
nu volledig het politieke systeem waardoor
geen
enkele
van
de
groeiende
ongelijkheden kan worden aangepakt…
-China zag men zowel als een bedreiging
als een model, dat opvalt door zijn sterke
en succesvolle lange termijn policies. Dat
kan
daar
vanwege
het
uiterst
ondemocratische politieke systeem…
-Europa werd daar als al verloren
beschouwd. En niemand ziet nog redding
voor de euro… men ziet die al verdwijnen
op kortere termijn…
-dé grote innovaties ziet men in de
vermenigvuldiging van de onderzoekscapaciteiten, de vindingen om energie op
te slaan, de mogelijkheden om op elke
plek in de wereld dingen in drie dimensies
te produceren bestuurd vanaf afstand…
Samenwerkende intelligentsia kunnen nu
veel sneller dan iemand dat afzonderlijk
kon, problemen oplossen…
-de grote problemen ziet men vooral in de
politieke sferen:
* Moeten er nu méér kids komen om
veroudering te bestrijden of net mínder nu
er hele groepen functies verdwijnen in vele
vakken en er dus geen werk genoeg is?
* Hoe moet in de toekomst de wereld
bestuurd worden? Is er een organisatie
daarvoor, die een meerderheid accepteert,
denkbaar?
Attali zegt dat de wereld die er aankomt
met zijn immense mogelijkheden én
problemen… niet door een G8 of G20
bestuurd zal worden en ook niet door de
G2 (China-VS). Helaas zal er een G0
komen, waaein onder-nemingen, kartels,
media, en belangenorganisaties in een
grote chaos aan het rommelen blijven en

INFORMEEL CONFEREREN OVER DE
WERELD
Attali, bekende Franse auteur-econoomondernemer, was een der genodigden op
een jaarlijkse conferentie in Californië
waar een dertigtal personen van allerlei
kunne en herkomst, zonder agenda etc.
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niemand zal ons kunnen garanderen dat
dit niet ooit daverend uit de klauw zal
lopen…

becijfert zijn verlies al op 14 miljard
dollar… En dat is nog maar het begin.
Weer een additie aan de litanie van
bedrogzaken… waarin het Franse filiaal
van Credit Suisse waren betrokken (het
ging om vervalsing van transacties tussen
Zwitserland en Frankrijk!), waarna HSBC
in de VS werd veroordeeld voor
witwasserij o.m. van Iraans geld (!) en
JPMorgan Chase voor 6 miljard dollar
tradingverlies op moest draaien. Opnieuw
blijkt ook dat de mix van depot en trading
(want alle betrokken banken komen uit
deze groep), een belangrijke oorzaak was.
Dus opnieuw wordt er nu gesproken over
doorknippen van deze combinaties. De VS
zijn nu van plan echt zware sancties te
gaan treffen en het imago van de banktop,
toch al niks lekker, leed opnieuw enorm.
De City bleek weer eens erg verdorven te
zijn…

Pessimisme? Realisme? Ik denk dat als
een grote groep serieuze mensen uit vele
invloedrijke sectoren geen “wereldbestuur”
kan zien dat we hen beter nu kunnen
geloven en dus maar “rekening houden”
met mogelijke grotere narigheden…
Terwijl ik dit schreef waren er sterke
geruchten over een eventuele klapper van
de VS op Iran gericht… en ook een
toenemende
mogelijkheid
van
“geallieerd?” militair ingrijpen in Syrië….
En de geruchten over een falend Athene
en een wegkwijnende euro waren ook niet
van de lucht…
LIBORGATE:
WEER
EEN
BANKSCHANDAAL!
De London Interbank Offered Rate wordt
dagelijks vastgesteld op basis van wat de
banken opgeven als hun onderlinge
leningen… Elke dag om 11.00 uur doet de
British Bankers Association dat nadat ze
contact had met een 18-tal grotere
banken. Daarna wordt dit cijfer de basis
voor zo’n beetje alle leningen en het gaat
hier om een omzet van 350.000 miljard
euro! En nu blijkt dat enkele grote banken
onderling afspraken wat ze zouden gaan
zeggen… om zo hun marges te
verbeteren. Het gebeurde van 2005 tot
zeker 2007 en dat bleek uit onderschepte
e-mails door de Britse toezichthouder. Het
eerste slachtoffer werd de baas en nog
een hoge van Barclays die er uit vloog
(maar met een aardig potje troost). Ze
kochten daar gauw de narigheid af voor
362 miljoen… Maar daarna volgden UBS,
Credit Suisse, RBS en HSBC… en
JPMorgan en de Citygroup uit de VS…
En intussen bleek dat er ook is gerommeld
met data rond de
Euribor… waarbij
Barclays, de Deutsche Bank, HSBC,
Credit Agricole en de Societé Generale
betrokken waren… Een Marokkaanse
trader van Barclays voerde het clubje van
rommelaars aan: hij is oud-medewerker
van de Societé Generale deze “French
connection”. Nu wordt er in een zestal
landen een onderzoek uitgevoerd en het
blijkt erg breed te zijn en de wereld zit ook
vol met slachtoffers. Morgan Stanley

HET
ECONOMISCHE
CENTRUM
REISDE…
In de VS maakte experts een interessante
kaart van de wereld waarop te zien is hoe
het economisch centrum rondreisde vanaf
het jaar 1000 tot nu… Hun basis was het
bruto nationale product per regio uiteraard
geschat
met
vele
gegevens
en
omrekeningen. En we zien:
Het begon in het Verre Oosten in het jaar
1000 na Chr. en spoedde zich met ca. 140
km per jaar van het MO naar China waar
het in 1820 aankwam en daarna reisde het
door naar Europa (1913) toen naar NoordAmerika (1940-50) en spoedde zich toen
weer oostelijk richting Azië…
Het
bestudeerde reistraject duurde 1000
jaren… Dus voor wij weer aan de beurt
zijn duurt het nog eventjes… De troost is:
het was altijd al het oosten eigenlijk, met
een “korte onderbreking” dus er is weer
niks nieuws onder de zon…
GOLDMANN
SACHS
OVER
DE
EUROZONE
Ze denken daar dat Europa aan het begin
staat van een bankencrisis zonder weerga
als er niet gauw een Bank Unie komt.
Waarbij elk land in Brussel een centrale
rekening heeft voor de belastingen. Niks
optimistisch dus deze bankbobo’s die
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overigens wel positief zijn over de kansen
van Mitt Romney.. Tja, zij doen “God’s
work” toch? Daarvan bleven ze overtuigd
ook na de grote crisisdagen.

machines nog echt veel stroom. De echte
grote werden intern met water gekoeld en
de verbindingskabels tussen de units
lagen onder de dubbele vloer… Vanwege
brandgevaar door oververhitting. Voelen
de ontvangen dat straks dus wat “koud”
aan dan… komen ze uit Noorwegen.

INTERNET/MEDIA
Weetjes
Google doet elke minuut 2 miljoen
zoekacties en verwerkt 204 miljoen mails
en er komen 571 sites bij…

DIVERSEN
DE TELEFOONRAIDERS
Ze komen tegenwoordig uit Mexico,
Egypte en Hongkong en jagen wereldwijd
op telefoonmaatschappijen met hun grote
vermogens. Nu zijn de Europeanen aan
de beurt en we hoorden al van Carlos Slim
die KPN overnam in Nederland. Daar zal
het niet bij blijven want men jaagt ook in
Ierland, Oostenrijk en ook Frankrijk: het
zuiden jaagt nu het noorden…
De
noorderlingen jaagden tot nu toe veel in
Afrika, het MO, Marokko, Latijns Amerika
en Z-Afrika.. en heetten France Telecom,
Telefonica en Vodafone. De business
draait echt niet goed mede omdat er hoge
schulden zijn gemaakt om de grote
investeringen te financieren. In veel lande
is de concurrentie moordend en zijn er
gewoon teveel op de markt en daar zien
de zuiderlingen brood in. Let wel het is
handel in bedrijven: je koopt, je
organiseert fusies en doet de winst
toenemen en.. verkoopt met lekker wat
winst. That’s the game dus! Nu 4G en
fiberkabelnetten op het programma staan
is dit spel dubbel interessant omdat daarbij
giga-investeringen spelen. Het trio uit het
zuiden is 100 miljard euro zwaar en dat
maakt zelfs de grootste Europese
bedrijven nu goed zenuwachtig… En
iedereen weet wat er kan gebeuren als
China Telecom (144 miljoen) en China
Mobile ( 683 miljoen klanten nu al) die nu
nog in het eigen land de handen vol
hebben kunnen gaan veroorzaken als zij
zich naar buiten keren. De baas van
France Telecom zei het duidelijk zat: Wij
zijn reuzen op lemen voeten…
Ze hebben geen schulden en kunnen met
gemak de 116 miljard vinden om France
Telecom te kopen… De tijden zijn
veranderd nu er zakenmensen rondwaren
die meer Financial power hebben dan veel
overheden
en
grote
westerse
concurrenten…

DE TRUC VAN FACEBOOK
Facebook veranderde op de persoonlijke
pagina van elk accounthouder ook zijn…
mailadres. En vroeg niets tevoren! En elke
vriend kreeg ook een @facebook.com
mailadres… Hun argument is gewon
kletskoek dus zijn ze weer aan het
rommelen daar. Zo komen ze namelijk aan
een potentieel bestand van 901 miljoen
mailadressen… en dat is veel meer dan
de concurrenten hebben: Gmail 350
miljoen, Yahoo 310 miljoen en MSN 350
miljoen…
Zo’n
10%
van
de
accountbezitters raadplegen dagelijks hun
mailadres wat een kolossaal aantal extra
bezoekers oplevert.
En zo plukt het ook zijn concurrenten wat
kaal.. Stoute boys en girls daar bij
Facebook!
CLOUDCOMPUTING
IN
IJSELIJKE
SFEREN
Een oude mijn in Noord-Noorwegen is
lekker fris te houden als je er water heen
laat stromen van 8 graadjes uit een fjord
op ca. 200 km verder. Noorwegen heeft
veel duurzame energie en de stad Maloy
met 3000 inwoners ontwikkelde nog meer
groene technologie… In die mijn is nu
120.000 m2 beschikbaar op 5 niveaus die
zijn verbonden met een weg van 13 meter
breed en 9 meter hoogte in de vorm van
een spiraal.. Een niveau zou genoeg zijn
om er alle servers van internet in
Noorwegen neer te zetten.. U moet weten
dat ca. 50% van alle benodigde energie
voor Facebook, Twitter etc. dus dat
gegoogle en zo doen in een frisse ruimte
heeft best energetische voordelen… Zoals
dus in die mijn in Noorwegen. IBM zal
begin 2013 de eerste zijn die zijn data qua
opslag en transport via deze mijn laat
lopen. Ik was vroeger baasje van vijf
computercentra en toen kostte die grote
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WORDT AIDS OVERWONNEN?
Een aids-vrije generatie komt naderbij
zeggen Amerikaanse experts. Aan de
vooravond van de 19e AIDS-conferentie in
Washington in juli. Een Franse expert is
voorzichtiger en vreest dat dit optimisme
dient om het medicament Truvada (een
antretroviral) wat vooral voor risicopersonen is bedoeld nu verkeerd gaat
worden gebruikt.
Immers het dagelijks innemen van een
medicament als je je niks ziek voelt en dat
wel bijwerkingen vertoont is geen
kleinigheid. Daarom doet Frankrijk nu test
met een discontinu gebruik er van.
Hij zegt ook dat het opsporen van AIDS
punt één blijft want in zijn land zijn er
zeker 30.000 mensen besmet die het niet
weten. En dat is wereldwijd,- waar er 65
miljoen Aids-lijders zijn-, zo’n 70% die niet
weten dat ze besmet zijn… Dit is dubbel
van belang voor zwangere vrouwen met
Aids want als je die er tijdig uitpikt is de
overdracht van Aids al een aardig stuk aan
het lukken.
Al met al is AIDS een voorbeeld van een
ziekte die ondanks enorme inzet van
middelen voor opsporing, genezing en
preventie er na vele jaren nog is. Ze toont
ons hoe taai het bereiken van een
gezonde mensheid kan zijn…

Sinds 2000 is cannabis voor medisch
gebruik in Colorado legaal en intussen zijn
er al 18 staten met deze wettelijke regeling
tot in Alaska en Hawaï toe. En in Colorado
is een totale legalisatie van productie en
gebruik in de maak! Deze business levert
de staat 6,4 miljard op aan taks en een
kostenbesparing van 13,7 miljard op…
medicatie. In Colorado was dit 35 miljoen
en 145 miljoen minder uitgeven aan
politie, justitie en gevangenissen. Je gaat
één keer per jaar naar de dokter voor je
receptje en je betaalt de dokter 80 dollar
en de staat 35 en koopt je cannabis dan
voor 200 dollar voor 28 gram. De prijs is
intussen stevig gedaald sinds de
legalisering. Een gewone pijnstiller kost in
de VS al 100 dollar en je moet maandelijks
een recept halen. Dus de patiënten varen
er wel bij. Met een red card kun je kiezen
uit vele soorten en er is een compleet
toerisme ontstaan rond dit product. Space
cake kost in de winkel 10 à 15 dollar en
een handelsfirma verdient er marges mee
van 400%. Dat is heel wat anders dan een
uitgefloten Duflot de nieuwe minister in
Frankrijk die vrijgave vroeg bij haar
aantreden.
Legalisering
zou
een
kostenbesparing van 300 miljoen in
Frankrijk opleveren én een extra-inkomen
van de staat van 1 miljard… Dus waarom
begint Hollande niet ook aan een “green
rush”?

DE
OLYMPISCHE
SPELEN
ZIJN
WINSTGEVEND?
In Montreal in 1976 leverde de organisatie
er van een verlies op van liefst 900
miljoen… en ook in Moskou werd 300
miljoen verloren. Maar vanaf 1984 in Los
Angeles werd er winst geboekt tot 300
miljoen in Barcelona in 1992 en daarna
was er 100 miljoen winst voor Athene en
145 miljoen voor Peking… De uitgaven
dat was een fors stijgende lijn: van enkele
miljarden rond 1980, via zo’n tiental
miljarden in de 80-er jaren naar 40 miljard
in Peking… Londen gaat 17 miljard kosten
en men rekent op winst al liepen de kosten
fors uit de hand daar… Maar Cameron
becijfert ook een indirecte opbrengst van
meer dan 16 miljard voor de vier jaren na
de spelen. DE OS zijn ook big business
geworden… en leveren ook politiek
prestige op.

DE NIEUWE MODEDRANKJES
Tijdens de happy hours overal ter wereld
wordt er heel wat genuttigd aan modedrankjes. Ook op grote feesten gaat er
nogal wat van deze drankjes om… Ook al
zijn whisky en pastis in Frankrijk nog ca.
67% van de 377 miljoen liter aperitiefjes
de nieuwe drankjes rukken op. Zoals de
vele soorten mojitos die prima lopen sinds
2010. In hun fraaie verpakkingen en met
hun chique namen. De “mixologie” is in bij
de grote fabrikanten. De Grey Goose, de
Belvedère en de Absolut lopen als een
trein en men dempt het alcoholpercentage
om de prijs wat te drukken. Want de staat
verhoogde de accijns opnieuw voor alle
booz die beven de 18% uit gaat. En het is
verbazingwekkend om te zien dat de jeugd
best te porren is voor de aloude merken…
De mode is een mysterie ook bij de
drankjes.

CANABIS IS LEGAAL IN DE VS
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60 à 70%... en daarnaast 10.000 banen
scheppen kunt. En alumiumfabrieken die
nu op kiepen staan zouden het kunnen
overleven…En er ligt een voordeel van 2 à
3 miljard euro hier voor de industrie en ook
veel lagere verwarmings-kosten voor de
huishoudens.
Dit alles deed Claude Allegre een soort
van “open brief” schrijven in Le Point van
juli maar het is de vraag of Hollande deze
discussie met de toch al wat ongelukkige
Verts aandurft… Of zal de toenemende
druk ook hem nu doen bezwijken? Er zijn
tekenen die wijzen op een mogelijke
verandering op dit vlak… Zeker nu EDF
een lange termijn contract van de russen
kreeg voorgelegd, wat de polen al
weigerden….. Die kennen Poetin te goed.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
FRANKRIJK MOET OOK AAN HET
STEENGAS
Je kunt het exploiteren en echt zonder
erge milieuschade, zegt Claude Allegre de
geoloog… En er zit veel van in de Franse
bodem: olie én gas trouwens. Zie de VS
waar men er nu in slaagt de gasprijs te
halveren vergeleken bij 15 jaar geleden…
en men verschafte zich daar wel 150 jaar
onafhankelijkheid mee van “politieke”
energie leveranciers. Ook India en China
hebben het en zullen het zeker gaan
exploiteren en ook in de EU zit het volop:
in Polen, Duitsland, Spanje en GrootBrittannië en Frankrijk. Het heeft niets van
doen met die zeer vervuilende exploitatie
van bitumineus zand zoals dat in Alberta
(Canada), Venezuela en Iran gebeurt.
Daar is de technologie nog uiterst slecht
ontwikkeld terwijl dat bij het steengas en –
olie helemaal anders is geworden nu.
Frankrijk heeft op de handelsbalans 49
miljard negatief staan voor energieimport… Het totale tekort is 70 miljard dus
het gaat hier om een enorm aandeel. De
bestaande angst, die er ook is bij de
genetische verandering van planten en
gewassen (en waar men in Latijns
Amerika geen enkele boodschap aan
heeft!) leidde in Frankrijk onder Sarkozy
tot een totaal verbod… Terwijl nu duidelijk
is dat met name de schade aan het
grondwater (dat men hier vreest mede
vanwege het bederf ervan in Bretagne
door intensieve veeteelt) niet zal optreden.
Omdat dit gas en olie diep onder het
grondwaterniveau zit… En het horizontaal
boren dat nu een fluitje van een cent is
maakt exploitatie op bijna elke plek
mogelijk zonder al te veel “technische en
visuele verontreiniging”. In Frankrijk lijkt
het vooral aanwezig te zijn in het zuidoosten tussen Lyon, Montpellier en Nice.
Maar ook rond Colmar en Cahors… Nu ligt
alle zoekwerk stil, elke vergunning werd
ingetrokken en de aanvragen liggen ook in
de ambtelijke laden… Experts berekenen
dat je in drie tot vijf jaar in Frankrijk een
verlaging van de gasprijs kunt krijgen van

DE AUTO EN HET VLIEGWIEL
Energie kun je ook opslaan in een
ronddraaiend
wiel,
waarbij
massa
(gewicht)
en
toerental
belangrijke
parameters zijn. Dus waarom niet een
auto laten remmen met een vliegwiel…
vooral in de sterk variërende stadsritten?
De remenergie opslaan in zo’n vliegwiel
en die weer gebruiken bij de start of
versnelling… Mijn stoommachine van
vroeger had al zo’n vliegwiel om wat
“hobbels”
in
de
aandrijfkracht
te
overbruggen. Nou is een losrakend in
zichzelf draaiend vliegwiel heel link! In
2006 vielen er in een lab in Eindhoven vijf
gewonden toen zo’n ding aan de wandel
ging.. Dus het is net als waterstof dat kan
ontploffen, ook een linke technologie. En
als de auto stilstaat zal het wiel langzaam
stoppen door de wrijving… Dus zegt een
expert: de combinatie van vliegwiel met de
batterij dat is het voor de auto van
morgen… Een sympathiek idee omdat het
begint met energieverspilling te beperken!
In de stad kun je 30% aan “brandstof”
winnen met een vliegwiel en gemiddeld
over alle trajecten 15 à 20%..
Het
Belgische bedrijf Punch Powertrack gaat
zo’n vliegwiel ontwikkelen samen met de
techn. Uni’s van Eindhoven en Delft…
Opgelet dus: de auto gaat nu dus vliegwielen!

Terug naar inhoud
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RELIGIES
KEULEN IS TEGEN BESNIJDENIS
De rechtbank aldaar sprak zich uit tegen
deze “praktijk” nadat de zaak van een
Turks jongetje dat leed aan bloedingen
werd behandeld. De arts die de ingreep
verrichte en waartegen de ouders
procedeerden werd vrijgesproken van
“gemaakte fouten” maar lieten in het
vonnis ook weten dat “besnijden een
ingreep is die tegen de belangen van het
kind is dat later niet meer vrij kan besluiten
wat het zou willen”. Dat baarde breed
opzien omdat het juridisch nogal opvalt: er
is geen wet tegen besnijdenis in Duitsland
en er nu de “vrijheid van de mens” bij
halen terwijl religieuze gewoonten in dit
land beschermd zijn, dat is echt nieuw. In
Berlijn waar een ziekenhuis zeker 300
mannen per jaar besnijdt stopte daarmee
tot er “meer duidelijkheid is”. In de wereld
is 30% van de mannen besneden en in de
VS is het cijfer 32,5% (was 56% in 2006).
Het is een gewoonte uit het oude Egypte
en staat ook in het Oude Testament omdat
Abraham het invoerde. En hij is de
voorvader van joden en moslims…
Medisch is recent aangetoond dat
besneden mannen minder infecties
oplopen zelfs bij AIDS want hij droogt zeer
snel na de geslachtsdaad. Zelfs het
Engelse koningshuis laat het al eeuwen
doen…Dus medisch is er een argument
maar dat element van vrijheidsberoving is
juridische wel erg ver gezocht: keuze van
religie is vrij en dus niet besnijden?
Immers
ouders
beslissen
tot
de
volwassenheid van hun kinderen over
praktisch alles.. En een besneden mens
kan van geloof veranderen toch? Dat het
tegen de lichamelijke integriteit zou in
gaan is overdreven waarde hechten aan
de sacraliteit van dat lichaam. Maar men is
vaak wel tegen de vrouwelijke besnijdenis
die het seksuele genot onmogelijk
maakt… En daarmee zitten we door
“Keulen” weer eens in een troebele
discussie
met
een
geur
van
godsdienstnijd…

gebeurde; de laatste keer was na de
bevrijding in WOII. Dus is er iets
importants aan de hand…
Een stukje van de tekst: “Voor de
kinderen… die steeds opnieuw het object
blijken van de verlangens en de conflicten
van volwassenen. Dat zij meer ware liefde
van een vader en een moeder moge
ondervinden”..
En dan komt het: “Voor hen die de wet
maken…. Dat zij hun gezonde verstand in
zetten en dat dit het moge winnen van al
die eisen in onze huidige maatschappij”…
En dat gaat over het homohuwelijk en de
adoptiemogelijkheid voor homo’s om kids
te adopteren.
In de Kerk vond men het tijd worden dat
de centrale eindelijk een standpunt in
nam. Nu is dat overduidelijk maar de
katholieke Nadine Morano (politica) die
katho is zei direct: “ Ik weiger dit te
accepteren want ben voorstander van het
homohuwelijk”… Dus zij zal dit gebed niet
uitspreken in haar kerk.
De roomsen blonken nooit uit in
vooruitstrevendheid op een korte periode
na. En zo is religie weer eens de rem op
maatschappelijke ontwikkelingen. De 10%
homoseksuelen weten het weer: zij zijn
gehandicapte mensen in de Kerk van JC.

Terug naar inhoud
AFRIKA
DE BOOMENDE SUB-SAHARA.
De groei is er bijna 5% en hoger dan in
India of Brazilië; hier boomt het het hardst
nu. De meeste mensen weten enkel van
de
negatieve
kanten
als:
stammenoorlogen,
hongersnoden
en
staatsgrepen. De “zeven plagen” zijn:
conflicten
(etnische/politieke),
het
jihadisme in het noorden, de piraterij in het
oosten, de droogte in de Sahel vooral, het
paludisme (250 miljoen zieken), de Aids
(23 miljoen zieken) en de corruptie
(kampioenen Somalië, Soedan, Burundi,
Equatoriaal Guinea, de Kongo, Tsjaad en
Angola.
Dat alles bestaat ook in de groep van
totaal 53 landen (VS ongeveer ook), die
samen bijna 900 miljoen mensen telt ) is
ca. de bevolking van de beide Amerika's!).

HERDERLIJK SCHRIJVEN
Mgr. Vingt-Trois is de roomse chef in
Frankrijk en hij deed nu een nieuw
“universeel gebed” uitgaan naar alle
parochies. Iets wat al lang niet meer
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In de subsahara groeit de bevolking met
2,5% per jaar; vergelijk dat met Z-Azië met
1,4 à 1,7% en de EU met 0,3%. En het
deel van de bevolking wat er in steden
woont is nu al 50% en 90 miljoen van hen
hebben mobieltjes. Dat verdubbelde in 10
jaar. 500 miljoen van hen zijn op de leeftijd
om te werken en dat zullen er in 2040 ca.
1,1 miljard zijn. Méér dan in India en
China! Men heeft hier 25 auto’s per 1000
inwoners ; Frankrijk heeft er 500 nu. Men
produceert hier nu 6 miljoen barrel olie per
dag; Iran doet 4 miljoen, Rusland 10
miljoen en de sao8di’s doen 11 miljoen.
De levensverwachting is hier 54 jaar; nu 5
jaar hoger dan 20 jaar geleden en al 70%
voltooid de lagere school. BNP per kop is
nu 1250 dollar en dat was in 2002 470!
De armoede gaat terug: in 2008 zat 58%
onder de armoedegrens en dat is nu 47%.
De middenklasse is er met nu ca. 65
miljoen mensen: ze verdienen meer dan
3000 dollar per jaar. Dat zijn er in 2040
wel 240 miljoen. En dan is er een jaarlijkse
afnamemarkt van 1700 miljard hier! Al
735 miljoen mensen zijn klant bij een
telefoonbedrijf, de grootste groep ter
wereld meer dan in Azië! Iedereen zoekt
zijn grondstoffen hier en verkoopt hun zijn
machines, en haalt er zijn contracten om
aan de infrastructuur te bouwen. In enkele
jaren groeide de investeringsstroom hier
van 8 naar 48 miljard en het aantal jonge
goed opgeleide afrikanen neemt ook toe.
Ze studeerden vaak in de VS en
Engeland.
De subsahara is bijna op 1 miljard
inwoners en gaat snel naar 2 miljard en er
zijn al 38 steden met meer dan 1 miljoen
inwoners. 80% is nu nog “in de informele
sector” aan het werk en 40% der vrouwen
is analfabeet.. Op de hele bevolking is dat
ca. een derde. Daarom zijn er hier ca. 6
kids/vrouw nu want de is hierbij doorslag
gevend.
Het is nu nog een mozaïek van
vooruitgang en achterlijkheid en de
positieve ontwikkeling gaat razendsnel. Er
is dus werk en export nodig aan de EUzuidgrens…een giga-markt in opkomst op
enkele kilometers.
Ghana groeit met 8,3% nu met zijn olie en
cacao en er werden vorig jaar al 12000
nieuwe auto’s verkocht. De Cacao is nu
werk voor 2,5 miljoen inwoners (17% van

het arbeidspotentieel) en al 28% van de
export. En ook de rubberwinning groeit
snel. En zie ook Kenia met zijn groei van
5,3% en zijn nu al 43 banken met 21%
groei van de balans in 2011 en de
bouwsector groeit hier fors: wegen- en
huizenbouw. En lang niet alle geld komt
van de piraterij gelukkig. En steeds vaker
gaan teleurgestelde Portugezen naar
Angola waar vaker hun voorouders
woonden en werkten. De groei is hier ook
al 10%. En de Angolese regering trekt
jonge goed opgeleide Portugezen aan
naar hun land: de taal is al geen probleem
hier. Bij de onafhankelijkheid in 1975
moesten er 300.000 vertrekken naar het
moederland…
De VS zijn in toenemende mate bezig met
Afrika; Clinton komt er herhaaldelijk.
Vanwege
geopolitiek
en
business
natuurlijk maar ook omdat je er nu alle
grote landen actief bezig ziet. Afrika is in
toenemende mate een marktplaats waar
de hele wereld elkaar ontmoet. En ook
hier is er al een miljardair met 13 miljard
vermogen en die woont in Nigeria
natuurlijk. Het land dat over wat jaartjes
méér inwoners zal tellen dan… de VS!
ETNISCHE VENDETTA IN IVOORKUST
Een jaar na de arrestatie van Ghagbo die
in Den Haag op zijn proces wacht werden
er
dozijnen
mensen
in
een
vluchtelingenkamp vermoord in het westen
van het land. Dat gebeurde ook al in maart
2011 en leverde toen honderden doden
op. Het gaat om een vendetta tussen de
Gueres (christenen die tot de groep
Ghagbo hoorden) en de de Dioulas
behorend tot de moslimgroep achter de
nieuwe president Ouatarra. Het leger zou
bij de moordpartij een oogje hebben
toegeknepen
en ook de VN-soldaten
kwamen niet in actie. Zij verloren recent bij
interventies zeven manschappen… Er zijn
ook groepen actief vanuit Liberia die de
oude lijn van Ghagbo terug willen ploegen.
Hollande bracht een bezoek aan Ouattara
en verkreeg de belofte dat het recht en de
orde zouden worden hersteld in het land…
Het gaat de goede kant op hier maar lang
niet alles is geregeld. Niet verwonderlijk na
zo’n rare periode van totale politieke
chaos.
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DE FANATEN VAN NOORD-MALI
In Timboektoe worden nu duizend jaar
oude gebouwen vernietigd omdat ze eer
bewijzen aan 333 heilige moslims.. In juli
werden er al zeven vernield plus de
ingang van een moskee uit de 15e eeuw.
De fanate groep van Eddine is de
uitvoerder en verzetten zich tegen de
uitroeping van het predicaat “erfgoed van
de mens” door UNESCO. Want men vindt
het een profanatie dat er “gewone
moslims” als heilige worden gezien: dat is
volgens het Wahabisme met zijn
malakitische kant tegen de Koran. Maar
onderling zijn ze het hierover niet eens: de
religieuze chaos heerst in Noord-Mali nu
de Toearegs (die enkel autonomie willen
en niks religieus beogen) werden
verjaagd. En nu wordt er om interpretaties
van de sharia gevochten in dit land zonder
krachtige regering dat na de putsch een
interim-president kent… In Afghanistan
zagen we in 2001 het vernielen van drie
zeer oude Boeddhabeelden dor de taliban
ook al uit naam van Allah.
De president van Burkina Fasso probeert
nu te bemiddelen namens de groep WestAfrikaanse landen uit de regio. Algerije
kijkt toe en is niks gediend van het
verworden van zijn zuidelijke contreien tot
een chaos waarin drugshandel, illegale
immigratie, gijzelingen en smokkelen
gedijen. Algerije, Mali, Niger en Mauritanië
werken qua inlichtingen en militair gezien
nu samen in dit gebied. Na Libië etc. heeft
niemand echt zin in een militaire operatie
in dit gebied en in dat vacuüm gedijen
deze fanate religieuze uitingen die
prachtige restanten uit de menselijke
historie doen verdwijnen na wel 1000
levensjaren…
Een Beeldenstorm op zijn islamitisch dus..

dat nu al uitrekende dat er in de toekomst
liefst 123.000 nodig zijn in de techniek
(industrie) en 29000 in de (para)medische
beroepen. Maar de werkgevers roepen dat
de som niet OK is: zij rekenen met liefst
200.000 per jaar (!) tussen nu en 2030. De
CSU kan dan wel over de PIGS-invasie
brommen er is geen enkel alternatief! De
immigranten zijn niet de armen (das
Lumpenproletariaat) van de jaren 60 en
70; nu zijn het hoogopgeleiden in techniek,
toerisme die arriveren en die twee keer
zoveel hier verdienen kunnen. Waarom
naar Duitsland en niet naar, bijvoorbeeld
de VS, Australië of Scandinavië? Wel in
Duitsland wordt je met open armen
ontvangen, je krijgt volop hulp en veel
faciliteiten, zeggen de immigranten! In
Spanje is het aantal inschrijvingen om
Duits te leren in de Goethe-instituten met
30% gestegen… De aanpak vanuit
Duitsland lijkt zeer zorgvuldig en er zijn al
gespecialiseerde
bedrijven
daartoe
ingezet. En Berlijn weet dat er vele bij zijn
die, als het beter gaat in hun
geboorteland, weer naar huis zullen gaan:
maar so what er is geen andere keuze! En
zoals het er nu uitziet gaat de crisis best
even duren, zeker in het zuiden…
Hoezo integratietroebelen? Hoezo antiimmigranten gevoelens? Niets hoor je er
over nu zoals slechts enkele jaren
geleden. Toen het een politieke topper
was… Hoe lang gaat het duren tot ook
Nederland volgt? Wilders wil geen Europa
en geen hulp aan het zuiden… En over
geboortecijfers hoor je hem nooit net zoals
de SP… Blinde opportunisten.
UIT NEDERLAND KOMT NU NEDERGIF
Nederwiet was al uit maar nu verkoopt
onze premier c.s. vooral “nedergif” aan de
EU en zijn Europese collega’s… En dat is
dus het “constant in alles tegen liggen” en
veel harder dan zelfs Duitsland dat doet…
Het is nu zo erg dat in Brussel niets meer
“gaat” want ook daar ben je afhankelijk
van “goede wil en je reputatie” in veel
belangen die je hebt. Maar de souplesse
voor Nederland gaat nu op lage pit, hoor je
in de Brusselse gangen. En de verklaring
is duidelijk zat: “Rutte is een zwakke leider
die het in de broek doet voor het
parlement. Nu heeft zelfs Angela Merkel er
genoeg van…”. Straks hebben we de VVD

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
Zie ook: OLIE,
steengas?

Frankrijk

aan

het

DE NIEUWE IMMIGRANTEN VAN
BERLIJN
Er kwamen in een jaar al 25000 grieken,
21000 Spanjaarden en enkele duizenden
Portugezen en Italianen naar Duitsland…
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als de grootste partij en zijn we de
“kloothommels van de EU”. Opportunisme
en populisme zijn de nieuwe Hollandse
deugden geworden en wat je daarvoor
koopt op lange termijn, past in een
kinderhandje.
Merci Mark dus, heel flink gedaan maar
wat nu? Vraag het even aan Geert!

Jazeker,
PSA
maakte
strategische
blunders en heeft nu nauwelijks verweer
tegen de hoge arbeidskosten (mede
vanwege hoge sociale lasten)… Louis
Gallois werd aangesteld door de regering
om de competitiviteit te bevorderen en
denkt nu aan een pot van 30 à 50 miljard
om een aantal sectoren er bovenop te
krijgen door middel van een strategische
heroriëntatie). Hij is er van overtuigd dat
de arbeidskosten te hoog zijn en een
essentieel element zijn in de malaise…
Naast de strategische inertie van PSA…
Dat nu forse verwijten incasseert van
Montebourg en zelfs van Hollande
persoonlijk. Hij sprak van “leugens ook
door de familie Peugeot” wat van die kant
een ferme reactie opleverde. De malaise
lijkt nu compleet, iedereen verwijt iedereen
van alles en nu moet Montebourg’s plan,
gebaseerd op een inventarisatie van het
PSA-geheel, op korte termijn tot een
oplossing leiden… Het zit werkelijk niets
mee in Frankrijk waar de werkelijkheid nu
keihard boven komt… Heel erg laat dat
lijkt nu wel zeker.

PSA MISTE DE BOOT (Fr.)
De crisis kwam, de nieuwe president
kwam en toen bleek hoe droevig PSA de
grootste Franse fabrikant van auto’s er bij
stond. En de nieuwe minister Montebourg
moest in de bres springen toen het grote
arbeidsplaatsen verlies het Franse land
diep schokte. Sluiting van haar grootste
Franse fabriek en 8000 plaatsen weg..
direct dus, in de indirecte sfeer zijn het er
nog veel meer. De Franse auto-industrie is
9% van de werkgelegenheid, 2,3 miljoen
werknemers, 14 assemblagefabrieken,
255
onderdelenfabrikanten,
2
internationaal opererende fabrikanten ,
ruim 2 miljoen auto’s geproduceerd in
2011 en een omzet van bijna 60 miljard en
een resultaat van 1,3 miljard inclusief zijn
eigen
autotransporteur
en
financieringsclub. En PSA is ook
“veroorzaker” van een tekort op de
handelsbalans van 3,4 miljard…
PSA produceert nu 44% van de Franse
auto’s (Citroen en Peugeot) terwijl Renault
in Frankrijk nog maar 22% doet. PSA kent
ook geen staatsdeelneming zoals Renault
wat voor 15% eigendom is van de Franse
overheid. PSA is bijna niet in China te
vinden, kent geen grote internationale
alliantie (zoals Renault en Nissan) en zijn
samenwerking met GM is niet ver
gekomen mede door de zwakke positie
van Opel in Europa. Nu krijgt de PSA-baas
Varin er fors van langs alsook de familie
Peugeot, grootaandeelhouders. Zij die
“made in France” hoog hielden met
kwaliteit voor de interne markt en die niet
mondialiseerden… zoals Renault deed.
Nu zakken de Franse verkopen enorm en
die zijn nog 60% (!) van de omzet van
PSA… bijgevolg draaien de PSA-fabrieken
op maar 75% van hun capaciteit. PSA
maakte in 2007 nog 262.000 auto’s en in
2011 nog maar 150.000 terwijl het in
Duitsland niet op lijkt te kunnen!

HOLLANDE DRIJFT OP COMMISSIES
Hollande beloofde de president van het
overleg te worden en doet dat ook… Maar
haalt
zo
alle
tempo
uit
de
veranderingsslag én lijkt het land in slaap
te sussen terwijl het snel weg glijdt…
Illustratief voor de werkwijze zijn de nu
ingestelde 9 giga-commissies die gaan
van Ethiek, via Defensie en Frankrijk in de
Nato, tot aan euthanasie, concurrentievermogen van de industrie, de audiovisuele instellingen, het onderwijs en
schone energie en handhaving van de
biodiversiteit…Elke
commissie
wordt
aangevoerd door een grote uit de
desbetreffende sector zoals Jospin voor
Ethiek en Gallois voor Concurrentiepositie… En vele hebben moeite om de
ware politieke lijn te ontdekken, de
indicatie van de prioriteiten en de richting
die moet worden ingegaan.. Is het toch
waar wat er steeds van Hollande werd
gezegd? Is hij besluiteloos en zet hij nu in
op winnen van tijd? Iedereen wacht
vooralsnog af ook de Duitsers maar dat
zal niet blijven duren… En wat dan als het
geduld opraakt?
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COKE VOOR EUROPA
Coke reist meestal per container en maakt
veel capriolen voor hij wordt gedeald.
Bolivië, Peru en Colombia zijn de
leveranciers. Van daar vertrekt een dikke
stroom via Mexico naar de VS en er blijft
17 ton in Mexico hangen… Een deel komt
direct naar de VS om een totaal op te
leveren aldaar van 157 ton… Canada doet
14 ton. Tien jaar geleden gebruikte de VS
4 x zo veel coke als Europa: nu is de
consumptie
ongeveer
gelijk…
De
Europese coke gaat grotendeels via
Rotterdam, Malaga en Italië en een
groeiend deel komt via West-Afrika en
Zuid-Afrika en gaat op een lange weg naar
het Europese noorden. Europa komt zo op
ruim 130 ton…
Het “witte goud” doet in Europa 26 miljard
en in de VS wordt er voor 29 miljard
omgezet.
De routes bewegen voortdurend mede
afhankelijk van de controles en van de
tussenhandel… Handelaars zijn russen,
Zuid-Amerikanen en Italianen (laatstelijk
ook vaker de maffia) en ook Nederlanders
zijn hier zeer actief. Nieuwer zijn de
Albanezen en de turken. Vaak wordt de
coke wel 5 keer overgeladen diep in de
container… de controle is erg lastig en
gebeurt te weinig. In Rotterdam komt
jaarlijks 400 miljoen ton aan containergoed
binnen en daarvan wordt ca. 4%
gecontroleerd… De Afrikaanse route is de
nieuwste via de Sahel en het gebruik stijgt
ook in Afrika, waar het veel narigheid
veroorzaakt. In de Sahel is het
betaalmiddel
in
de
wapenhandel
geworden voor misdaad en terrorisme.
Frankrijk en Groot-Brittannië hebben
samen mensen ingezet in Dakar en Accra
om inlichtingen te verzamelen en steeds
vaker ook om de bezittingen van de
handelaren op te sporen. Om hen forser te
kunnen aanpakken ná veroordelingen.
De methoden zijn steeds ingenieuzer: het
zit in tonijnblikjes, kaarsen voor de kerk,
zelfs
in
holle
marmerblokken
,
elektriciteitskabels en zelfs in pinda’s;
men is steeds op zoek naar andere
verpakkingen; recent zat het in beeldjes
van de kerstman.
In Frankrijk liep het verbruik op naar nu ca.
8200 kilo en dat was in 2000 nog maar
1200.

Steeds vaker wordt de z.g. Rip off
toegepast waarbij een personeelslid van
een luchthaven of haven coke tussen de
handelswaar in deponeert en zijn “collega”
op de plek van aankomst verwittigd via
SMS en foto per telefoon, die het spul er
voor de douane uitvist en het naar buiten
brengt…
En de distributie gaat steeds vaker via de
al lang bestaande cannabiskanalen. Ook
al kost coke in Frankrijk 60 à 90 euro per
gram. De vele moord-incidenten in grote
steden tussen gangs laten zien dat er een
gewelddadige handel is ontstaan waar met
zware wapens wordt geschoten. In Milaan
wordt zelfs 70.000 euro voor één kilo coke
gebeurd!
De coke is niet meer weg te krijgen het is
een vast onderdeel geworden van onze
samenleving en er gaat steeds meer geld
in om. In Italië is de handel steeds vaker
een familiebusiness en is daardoor
onuitroeibaar en nauwelijks te breken.
Napels zit er vol mee…
ZAKT EUROPA AF IN DE INNOVATIE?
Sarkozy gaf al flink subsidie in 2008 maar
dat deed niet bijster veel: men staat op
plek 11 in de EU nu. En is 5e voor zijn
fraaie systeem van wetenschappelijk
Onderzoek en staat op plekje 14 wat
betreft de privé-investeringen in innovaties
in de industrie… Dus dat kan en moet
beter…De toppers zijn de “nordiques”:
Denemarken, Zweden en Duitsland dat nu
gelijk scoort met Finland. Dan zien we
Engeland, België, Oostenrijk, Nederland,
Ierland en Luxemburg… Europa ligt nog
best vóór op China, Brazilië, India Rusland
en Z-Afrika maar wordt vlotjes ingelopen…
Maar alle Europese landen lopen áchter
op hun eigen doelstellingen.
In de
commerciële sector haakt Europa echt af
vergeleken bij de VS en met het BNP als
maat zien we dat Japan en Z-Korea twee
keer zoveel R&D doen als wij. Europa lijkt
zachtjes af te haken omdat vooral de
innovatie in de privé-sector achter blijft.
Zo’n afzakker van ruim 6% wat risicokapitaal betreft. Het Oude Continent steeg
10% wat
betreft wetenschappelijke
publicaties tussen 2000 en 2009 vooral
Nederland, Denemarken en IJsland doen
het daar goed. Maar de opkomende
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landen zijn intussen wel erg dichtbij
gekomen…
Bedrijven die het niet erg goed gaat, die
winst missen zijn vaker geen echte ferme
investeerders in innovatie en geld lenen is
ook niets makkelijk nu.
De race is on dus…

MONTI PIKT IDEEËN VAN ATTALI
Monti schepte al 220 miljard aan
bezuinigingen op de Italiaanse bordjes en
deed daar nu nog eens 30 miljard bij!
Dienstauto’s afgeschaft in de overheid,
onderwijzers omscholen, bezuinigingen in
ziekenhuizen en …afschaffen van en
zestigtal provincies wat zeer veel opzien
baart nu. Het idee pikte hij uit het rapport
Attali dat Sarkozy ooit liet maken door een
commissie en daaraan werkte Monti toen
ook mee als adviseur. De voorstellen
werden in Frankrijk nauwelijks gehoord
laat staan toegepast. Ook pikte hij het
inbrengen van concurrentie in beroepen
als taxi-chauffeurs , bij de apothekers en
de
notarissen
en
liet
de
winkelopeningstijden vrij… Ook de zondag
mocht van hem. De rapporteur van de
Franse commissie Atali werkt nu als vicesecr. Generaal op het Elysée, dus dicht bij
Hollande. Mogelijk zal dat besmettelijk
werken op het beleid aldaar.

RAJOY IS NOG ONERVAREN..
Hij doet de job nu zes maanden en kwam
er achter hoe lastig het was het land te
redden van de “markten”. Hij maakte een
voorbeeldig plan en ging precies op weg…
maar vanaf januari lukte er maar weinig en
het land dook in recessie door zijn OGzeepbel en de WW schoot omhoog. Hij
vergiste zich in Merkel: hij zag haar als
een rechtse vriendin… waarmee hij kon
onderhandelen.
Zeker
nu
Sarkozy
verdween en Merkel met de PS-er
Hollande van doen kreeg. Rajoy is
namelijk een regionale politicus die nooit
internationaal werkte en zeker Brussel etc.
niet kende uit ervaring.
Dus kwam hij terecht in het duo HollandeMonti waarvan de tweede zeer ervaren
was: gelukkig voor de beide anderen
overigens. Zijn Engels bleef zeer gammel
en de cursus internationale politiek was
ook erg moeilijk..
En hij had geluk dat de opzet met de
“directe financiering van zijn banken” lukte
omdat hij meedeed aan de chantage van
Monti en Hollande… En zo won hij
minstens wat tijd en de EU-ministers van
Financiën waren het eens met de eerste
storting van 30 miljard… De tijd moet
(weer) leren hoe het hem verder zal
vergaan: zijn leerschool zal een harde zijn,
dat is wel zeker.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
RUZIE IN DE TOP IN BOEKAREST
De premier wil niet samenwerken met de
president in een periode van cohabitatie
tussen socialisten en liberalen die nu
gaande is. En hij wil nu de regels
veranderen om de president gewoon weg
te jagen!
Er werd een tekst uit de Grondwet
“geleend” om de president aan te klagen
voor grove incompetentie maar die moet
nu eerst ook in een referendum aan de
kiezers worden voorgelegd. En de
verandering van de 50% drempel die de
premier even zelf doorvoerde moest hij,
onder zware druk ook uit Brussel,
terugnemen. Basescu die nu als president
fors wordt aangepakt is oud-marineman
en communist en werd al in 2004 al eens
president. En nogal populair ook in
Brussel vanwege zijn ferme aanpak van
allerlei misstanden. Maar nu is de jonge
premier ene Ponta, onder ferme druk uit
zijn liberale achterban, maar de president
zette er in in enkele dagen drie hoge

KOMT BERLUSCONI TERUG?
Hij verdween eigenlijk door de rating
offices in nov. 2011, maar hield zich wat
gedeisd en zonder nieuwe schandalen. Nu
gokt hij op de verkiezingen in 2013 en wil
aan het hoofd van de PDL terugkomen.
Die partij met hem zou ca 10% halen nu
maar de vraag ik hoeveel krediet hij nu
heeft. Want 13% zijn er nog positief over
hem en zeker 55% negatief. Dus echt
winnen dat zit er niet in maar wel (weer)
een stempeltje drukken op het politieke
leven. En zo kan hij dan ook justitie wat
beter van zich af houden….
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functionarissen
uit
en
redde
zijn
aangevallen positie. Daarna moesten de
heren de uitkomst van het referendum van
einde juli afwachten… Dat kwam er en het
mislukte en bleef onder de 50%
opkomst… Dus ondanks het feit dat 88%
de president niet pruimt kan hij
doorgaan… De EU en de VS zijn er niks
blij mee en zien in hem een tweede Viktor
Orban uit Hongarije. Dus we horen nog
veel vaker van hem…

hoeveelheid in de atmosfeer: maar men
weet niet voor hoe lang. Nou is China niet
de enige die aanrommelt maar het land is
zo immens groot en dat verontrust
experts…
CHINA GAAT VOOR INNOVATIE+HIGHTECH
Het duurde even in China maar nu barst
men daar ook op dit gebied echt los. Al
schreef de Wereldbank nog voor kort dat
het
staatskapitalisme
de
innovatie
belemmert: daar moet veel meer privaat
geld tegen aan en vrije ondernemers.. De
staatsondernemingen van China staan
met 120 stuks sterk in Forbes terwijl daar
250 privé-ondernemingen uit verdwenen..
Maar pas op net zoals in India en Brazilië
kunnen
staatsondernemingen
ook
verrassende innovaties doen en dat wordt
mogelijk oppassen voor de Europese en
VS-industrieën die het vooral van privékapitaal moeten hebben. In de VS kenden
we ooit dat zo ooit bij Airbus en zie ook de
Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. En
nu hebben de westerse staten eigenlijk
ook geen geld meer om de industrie
massief te steunen bij R&D en innovatie…
studies tonen ook aan dat Indische
researchlabs met een publiek-privé
karakter erg veel meer octrooien scoorden
dan privé-bedrijven.
In de olie en gassector zijn nu wereldwijd
de staatsbedrijven ruim de baas en zijn de
grote olieboeren veroordeeld tot hand- en
spandiensten voor hen.
Westerse politici die twijfelen moeten het
voorbeeld
Singapore
eens
goed
bestuderen
Waar de overheid sterk intervenieerde in
de economie en met veel succes. Ook
Zuid-Korea moet hierbij worden genoemd
als voorbeeld. Het westen moet de
mogelijkheden van zijn grote en gezonde
kapitaal-investerende bedrijven optimaal
inzetten: want die zie je niet in de
opkomende landen waar enkel de staat
groot-investeerder kan zijn. Het liberale
kapitalisme is nog niet dood maar er moet
wel goed worden opgepast met die hevige
concurrentie van het staatskapitalisme in
de opkomende landen! De lijst van de 120
grootste publieke bedrijven in China toont
aan dat hun actief in 8 jaar enorm veel
groter werd…

RADIO-ACTIEVE
DODE
DIEREN:
OERAL
In de Oeral liggen nog 250.000 dode
dieren in opslag die zijn gestorven na
bestralingen met alpha, beta en gammastraling. Van diverse intensiteiten… Dat
deden de sovjets achter het ijzeren gordijn
toen ze bang waren geworden voor de
Amerikaanse kernbommen… Ook de VS
zelf, Japan en Europa hebben dit soort
archieven. Daar zijn nu wetenschappers
weer gek op want zo’n materiaal verkrijg je
nooit meer… De VS laat haar 20.000
monsters van dit soort nu catalogiseren
voor
onderzoek
naar
de
schade
veroorzaakt door straling… We weten dat
er ook ooit mensen (soldaten) zijn
blootgesteld aan experimenten met
straling… U ziet het: soms zijn de gekste
verhalen gewoon waar en zijn die te
vinden bij U om de hoek…
OOST-AZIË
CHINA ROMMELT MET CO2
Peking liegt wel vaker over zijn
economische groei, dat was al lang
bekend. En ze schat haar CO2 emissie op
2 miljard ton per jaar wat gelijk is aan die
van Japan. Dat is nr. 4 op de wereldlijst
maar China doet in zijn eentje een kwart
van alle CO2! Wetenschappers hebben nu
na cijferstudies het bewijs: Peking geeft
veel te weinig aan.. minstens 5%. Dat
tonen regionale cijfers vergeleken met
landelijke aan tussen 1997 en 2010. De
geleerden denken dat de groei in CO2
jaarlijks 8,5% is en geen 7%. Eigenlijk
meet men enkel de uitstoot van de grote
industrie en heeft geen instrumenten om
die van midden- en kleinbedrijf te meten.
Dus is er ook nauwelijks vertrouwen in een
CO2 markt die in ontwikkeling is. De cijfers
bijstellen doet niet meteen veel op de CO2
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machtige China en idem Japan… De
jonge Zuid-Koreaanse pop artiesten
dansen beter dan Lady Gaga heet het
daar en het is dan ook het nieuwste export
artikel dat reist van Bangkok tot
Sjanghai… In Tokio kreeg de groep Girls
Generation wel 100.000 fans zeer
opgetogen en het zeer serieuze zakenblad
Nikei Business had het over “het nieuwe
Samsung”! De president, zeer conservatief
van oriëntatie, neemt ze mee met zijn
bezoeken en zet zo voor zijn land met 50
miljoen inwoners een totaal ander imago
neer in het omringende buitenland. ZKorea begint ook de leidende mode-rol
van Japan over te nemen in Azië. Ook in
Turkije waren ze bij hem en het werd ook
daar een enorm succes , met name een
bekende boys band deed het erg goed.
Het is een perfecte hybride tussen de
wereldwijde jeugdcultuur en de Aziatische,
zeggen kenners.
Het bewijst dat het jonge democratische
land uitstekende antennes heeft voor de
planetaire tendenties en ontwikkelingen.
Er is een nieuwe zeer jonge industrie aan
het ontstaan met zeer jonge artiesten die
keihard werken en alles doen voor hun
“look”. Zelfs schoonheidsoperaties bij 16
jaar zijn geen uitzondering. En Frankrijk is
door de jonge Koreanen echt ontdekt; ze
komen er steeds vaker heen vooral naar
Parijs. Maar ook op de universiteit van La
Rochelle zijn er flinke toenames van
studenten nu. Z-Korea is te klein voor het
“beoefenen van cultureel imperialisme” en
de firma Hallya kwam al aan een omzet
van bijna 5 miljard en er komt nog meer.
Men heeft hier in deze sector de VS en
Europa niet nodig: het is eerder
omgekeerd. Het Aziatische succesvirus
waart rond…

CHINA LOBBY’T OM HET NOORDEN
China heeft veel belang bij de noordelijke
transportroute die 6400 km korter is wat
180.000 dollar besparing (brandstof)
oplevert…
En
ook
veel
lagere
verzekeringspremies. Ten koste van het
Suezkanaal… Ook zijn de chinezen omnipresent waar het gaat om een positie in de
rechten op exploitaties van mooie
grondstoffen in het noordelijke gebied, dat
er vol mee zit. Het wil graag ook in de club
van zes waar het aast op de
observatorstatus. China begon met
wetenschappers naar het gebied te sturen
met hun grote ijsbreker: De sneeuwdraak..
Het gebied heeft namelijk 30% van de
wereldgas reserves en 13% van de
olievoorraad… Ondanks veel druk werd
China nog steeds de obervator-status
geweigerd… maar hun lobby-offensief van
de kleine stappen draait al volop bij elk
van de zes leden van de Noordpoolclub..
In IJsland’s hoofdstad staat er al een
nieuwe chinese ambassade waar 300
personen kunnen worden ontvangen! En
ze investeren als wilden in de mijnbouw
daar:
nu
al
3
miljard
in
de
siliciumfabrieken. Een chinese zakenman
kocht 300 km2 terrein in het noorden: een
us voor ideale plek voor een zeehaven…
Ook mooie plaats voor een overslagpunt…
De IJslanders geven (nog) geen info over
de deal. En nu kwam er nog een andere
chinese
minister
die
graag
wetenschappelijke samenwerking wil en
mee wil investeren in locale infrastructuur.
China is niet zuinigjes: vorig jaar
investeerde het 16 miljard in Canadese
energieprojecten zeker ook om dit land
wat meer voor zich te winnen… En nu is
ook Noorwegen aan de beurt, waarmee de
relaties wat verkoeld waren door het
gedoe rond de Nobelprijs voor Liu Xiaubo.
En de Noorse minister is al om en wil de
observatorstatus voor Peking wel steunen.
Nu Frankrijk dus: en de chinezen steunen
al hun voorstel voor een investeringsfonds
voor het gebied… China speelt het spel
uiterst handig… als altijd.

ZUID-AZIË
DE NIEUWE PRESIDENT TRAD AAN IN
INDIA
Hij won met 69% der stemmen de 76jarige Pranab Mukherjee , de ex-minister
van Financiën die overigens geen fraaie
erfenis achterliet. De roepie stortte in, de
agencies willen het land downgraden, het
handelstekort steeg fors en de inflatie is er
ook weer. En de groei viel terug naar
5,3%.

HET K-POP WAPEN VAN ZUID-KOREA
Soft power is politiek in en soms ook de
enige power die mogelijk is. Zoals in ZKorea waar ze aankijken tegen het
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Toch won hij en men denkt dat de nieuwe
minister van Financiën de stroom
buitenlands kapitaal wel weer op gang
brengen zal… Waarom hij dan toch zo
overtuigend won? Wel hij is zeer bekend
als dé grote onderhandelaar die een
nieuwe coalitie voor elkaar kan krijgen! Al
zijn die er pas in 2014. , En verder is hij
prominent lid van de aloude Congrespartij
geleid door Sonia Ghandi..

stempel in hun papieren. Het grondgebied
is voor 99 jaar aan investeerders verkocht
en is een onderdeel van de “speciale
economische zones” een ware as van de
regio Zuidoost Azië. En het werd een ware
ontmoetingsplaats van de drugshandel en
af en toe treedt de politie fors op om de
zaak in de hand te houden… Moord en
doodslag is hier een normaal onderdeeltje
van het dagelijkse leven. Deze zone is nr.
3 op de wereldlijst van drugsoverslag (na
Zuid Amerika en Afghanistan) en stamt al
uit de tijd van Tsjang Kai Chek en zijn
opiumhandel en werd in de 90-er jaren
een centrum van de amfetaminehandel.
De laatste is nu ca. 85% van de locale
omzet en gebruik.

GEEN STROOM: 670 Mioj. INWNERS
PLAT
In het Indiase noorden gebeurde het nu
een tweede keer… Liefst 670 miljoen
mensen zonder stroom dat is 10% van de
wereldbevolking. Vast in ondergrondse
mijnen, ziekenhuizen zonder apparatuur,
verkeerschaos.. in het noorden vlak bij
Pakistan, Myanmar en Nepal. De minister
van energie kon het niet uitleggen en…
werd vice van Biza! De uiterst
populistische politici betalen nu de
rekening van een populaire stroomprijs die
onder de kostprijs ligt… Drie grote
powergrids waren er uren uit… en over de
oorzaak wordt nu nog getwis6t. Een
povere troost voor de 300 miljoen Indiërs
die nog helemaal geen stroom hebben in
dit land.
Al jaren werd gewaarschuwd tegen
verwaarlozing van de infrastructuur in dit
groeiland… maar vooralsnog mag het niet
baten. Zo gaat de rem op de groei.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
MEXICO GAAT VOOR GROEI
De groei zit nu op ca. 4% en daalde wat;
de WW zakt nu naar 4,5%import en export
zijn ongeveer gelijk op 13 miljard dollar..
Dat land erft nu Enrique Nieto de nieuwe
president en zijn partij komt na 10 jaar te
zijn weggeweest (ze was voor 2000
zeventig jaar aan de macht!). De
conservatief Calderon moest gaan na zijn
felle strijd tegen de drugsmaffia: 50.000
doden vielen er. Deze strijd heeft invloed
op zeker 1% van het BNP…
Het land is stabiel en financieel gezond
en heeft ook goed opgeleide mensen en
lage productiekosten. Export 80% naar de
VS de grote buur.. en lid van Alena het
handelsverdrag met VS en Canada en nog
40 andere landen. De grote bedrijven
profiteren van de ontwikkeling van de
middenklasse van al 33% van de hele
bevolking en Carlos Slim, groot in telecom,
kocht nu ook zelfs de Nederlandse KPN
op…
De G20 was tevreden over het land maar
wees op de stijgende groep armen van
11,2 miljoen nu. Het is gegroeid tot 46%...
En er zijn er 14 miljoen die enkel zwart
werken. Tijd voor hervormingen en meer
jobs dus. En voor de redding van Pemex
het oliebedrijf dat schulden heeft omdat
het door de regering werd leeggezogen…
In 2045 zal Mexico, zegt Price
Waterhouse, Frankrijk inhalen wat zijn

LAOS EN DE GOUDEN DRIEHOEK
Het Kings Romans Casino werd mede
gefinancierd door een grote drugsbaas uit
de
Gouden
Driehoek.
Aan
de
Mekongrivier, in Laos en met als buren
China, Thailand en Vietnam. Het Casino is
uiterst luxe van opzet en werd gebouwd
door arme Birmanen die waren verhuurd
door een locale roverhoofdman die hier als
hoofdbezigheid had het beroven van
voorbijvarende transportschepen. Het
Casino is eigendom van een bedrijf uit
Hongkong
waar
niemand
de
aandeelhouders van kent. Er worden grote
hoeveelheden yuans en baths gewit en
zeker door San Leun. Hij was militair
commandant van het vroegere Birmaanse
leger en had best wat wit te wassen. En
de bezoekers uit Birma en Thailand krijgen
bij entree van de zone een imposante
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BNP betreft… Dus pas op: Mexico komt er
aan..

rectificeerden snel! Dit wil nog niet zeggen
dat de 32 miljoen amerikanen zonder
verzekering uit de problemen zijn in 2014,
want rechtse fanaten zien hierin de hand
van Big Brother. De opperrechter die de
doorslag gaf wordt als lafaard bestempeld
en als aartsvijand gezien. Het gaat
volgens de ultra’s niet aan dat de Staat je
een verzekering voorschrijft: dat is eigen
vrije keuze. En let wel: ze zijn met 52%
best sterk aanwezig; slechts 36% denken
er echt overtuigd anders over in dit land.
En Mitt Romney reageerde meteen tegen
deze Obamacare die 500 miljard gaat
kosten, het deficit vergroot en de
jobcreatie belemmeren zal…
En hij
verzamelde in enkele uren 4 miljoen dollar
voor zijn verkiezingskas. De oude, zeer
fanate strijd tussen democraten en Repu’s
van drie jaar geleden is weer volop terug.
Als u dit hort en leest beseft u hoe ver wij
in Europa af staan van deze opvattingen
bij een meerderheid van de amerikanen…
Het aantal sociale voorzieningen van dit
soort in Europa is talrijk. Daarom ziet men
ook een Hollande als een echte
communist… Laat Melenchon dat maar
niet horen!

WAT BAKTE OBAMA ER VAN?
Hij was de man van de hoop voor velen,
maar stelde teleur. Hij werd fors
geblokkeerd maar wil nu nog een rondje
meedoen. Maar wat gaat hij doen?
In 40 jaar waren er maar drie presidenten
die hun tweede mandaat niet haalden:
Ford, Carter en Bush (papa). Obama heeft
het volgende lijstje van successen en
failiures:
-Hij ruimde Bin Laden op.
-Hij redde de banken met 750 miljard en
voorkwam erger.
-Hij redde GM van de ondergang
-Hij haalde op het kantje de ziektekosten
verzekering binnen.
Maar de WW nam toe tot 8,3% = 5,5
miljoen personen en Guantanamo is er
nog steeds… Nu voert hij campagne maar
er straalt geen dash af: ook hij werd de
president van de angst voor wat komt…
Nog steeds trekt hij volle zalen maar zijn
speeches zijn vlak en het enthousiasme
gedempt. Het land is verdeelder dan ooit:
Obama kon er niets aan doen, in
tegendeel, het werd onder hem nog erger.
De Teaparty en consorte beschuldigt hem
van Hitleriaanse streken rond de
euthanasie-policies en 40% denkt nog
steeds dat hij stiekem moslim is… En
democratisch links vindt dat hij verraad
pleegde met Guantanamo en herinstallatie
van de Patriot Act, de afluisterwet.. Zijn
nieuwe plannen zijn flauwtjes en komen
niet verder dan wat ideeën over het
relanceren van de economie en mogelijk
pakt hij de republikeinen nog teug met een
nieuwe wet op de immigratie. Het gaat
daarbij vooral over de regularisatie van 12
miljoen clandestiene en dat zijn dan ook
kiezers… Mogelijk wint hij tegen Romney,
maar of hij veel ruimte zal krijgen om vitale
zaken te doen is te betwijfelen. Dus: no we
can’t deze keer?

HILLARY CLINTON WERKT AAN HAAR
BALANS
Ze werd na de overwinning door Obama
benoemd en deed een opvallende job: de
“aloude
Amerikaanse
diplomatie”
herleefde en ze remde daarmee de
afglijding van de positie van de VS in de
wereld. Meer dan 100 landen werden door
haar bezocht en ze legde 2 miljoen km
af… Voor haar land dat in twee oorlogen
was verwikkeld en ook in een financiële
crisis verkeerde. Haar grote successen
waren de “opening van Birma”,
de
versterkte positie van de VS in de Pacific
en
de
heropening
van
de
bevoorradingsroutes in Pakistan voor de
Nato-onderdelen in Afghanistan. Ze was
goed al werd ze geen tweede Kissinger of
James Baker want Obama bleef ook in dit
veld zelf sterk optreden… Maar ze toonde
haar gezicht vaak direct aan het grote
publiek en de organisaties van de VN en
werkte ook aan verbeteringen van
rechtsposities
van
vrouwen
en
minderheden. Ze gleed wel eens uit maar
was ook vaak moedig en koelbloedig. En

DE ULTRA-CONSERVATIEVEN IN DE
VS
Ze haten de Staat, de ziektekosten
verzekering en .. Obama. En dat zeker nu
Obama won in het Hooggerechtshof en
CNN en Fox kondigden verward net
tevoren het omgekeerde aan… en
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dat leverde deze 64-jarige veel goodwill op
ook in de VS: 66% ziet haar als zeer
goede Secretary of State. Ze is
cultpersoon op het Internet met haar eigen
plane, haar Blackberry en haar zwarte
zonnebril. En velen denken dat zij haar job
als president voorbereid in 2016…

EMANCIPATIE VAN DE DOMESTICAS
Brazilië wordt welvarender en dat is goed
voor de positie van de 7 miljoen
dienstmeisjes, die vanouds werkten in de
families voor weinig geld en met geen
enkel recht. Een restant van de periode
voor de afschaffing van de slavernij in
1888. Nu er jaarlijks zo’n 2 miljoen jobs
bijkomen in dit land met 195 miljoen
inwoners en de WW maar 5% is, begint
hun rechtspositie sterk te veranderen. Net
als dat gebeurt in andere lagere baantjes
zoals de pompbedienden, huisbewaarder,
liftboy etc. . Er is sprake van een “zachte
revolutie” in dit Brics-land. De Gini-index
die een maat is voor de ongelijkheid
daalde hier van 2003 tot 2011 stevig van
0,58 naar 0,52 op weg naar WestEuropese niveaus van ca. 0,30. Het
Noord-oosten leverde vanouds de armen
en ongeletterde aan het rijkere zuiden
maar nu is het niet meer nodig om 2000
km te zakken naar Rio de Janeiro of Sao
Paulo om werk te vinden. Een
huishoudster kan nu kiezen uit wel vijf
open
jobs
aangeboden
door
gespecialiseerde
bemiddelingsbureaus.
Dus in tien jaar steeg hun koopkracht met
wel 40%. Met salarissen van 1000 à 2000
reals (400 à 800 euro) beginnen ze al tot
de middenklasse te behoren. , waartoe nu
al 55% der inwoners behoort. Na 400 jaar
worden
ze
eindelijk
een
wat
geëmancipeerde groep die ook eisen
kunnen stellen: het paternalisme is voorbij.
En de tijden van wel inwonen etc. maar
geen salaris die tot 1960 duurden zijn
definitief voorbij. Ze zijn nu onmisbaar in
een land waar geen crèches etc. te vinden
zijn en nu moeten de Brazilianen leren om
zelf te koken, hun bed te maken, de was
te doen en de vaat te wassen… En in de
appartementen zie je ook steeds minder
vaak een kamer voor de huishoudster.. Op
TV zijn er nu zelfs series die deze job nu
verheerlijken die nu zelfstandig wonen en
's morgens via openbaar vervoer naar hun
werk komen. Brazilië verandert snel nu…

GUANTANAMO
Stilte alom in de nieuwe verkiezingscampagne… Romney en co zullen hier
niets aan doen als ze winnen. Maar
Obama ook niet…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
ONTVRIEZING
VAN
DE
BANKTEGOEDEN (Arg.)
Na 10 jaar mag iedereen nu in Argentinië
meer dan 250 pesos per week afhalen van
ZIJN bankrekening. Het faillissement ging
over 70 miljard dollar en in drie maanden
vóór de “corralito= bevriezing” vertrok er
wel 40 miljard naar het buitenland. Nu
wordt er dus terug betaald door de staat
en wel “” enkel hetgeen ook de bank na 10
jaar zou hebben betaald’, zei president
Kirchner in een speech op de beurs. Het
was een enorme ramp: veel mensen
gingen, met grote vermogens op de bank,
failliet en sommigen stierven omdat ze de
dokter of hun medicamenten niet meer
konden betalen. En nu zijn er weer nieuwe
drama’s omdat de bank waarop hun geld
stond niet meer in Argentinië is
gevestigd…of gewoon ook failliet ging.
Vele werden van best vermogend dus
straatarm en helaas zij die (te) lang
wachtten met het wegkruien van hun geld.
Zij waren dus te netjes en crepeerden. Het
is natuurlijk maar de vraag wat een ander
land nu zou doen bij een faillissement;
denk aan de grieken. Meestal komt er
“slechts” een tijdelijke begrenzing op
transfers van banktegoed naar het
buitenland
om
een
“bankrun
te
voorkomen”.
Argentinië koos voor failliet gaan, liet zich
ca. de helft van zijn schuld kwijtschelden
en moest 10 jaar sappelen om het hoofd
weer boven water te kunnen houden…
Daar moet Athene dus even goed naar
kijken!

Terug naar inhoud
OCEANIË
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All seems easy going there: de
bemoeienis van deze regio met de
wereldpolitiek is weinig opvallend. Maar ze
zijn er wel!
Een laatste bericht was dat er een boot
met 64 vluchtelingen in Australische
wateren verdween die uit Indonesië zou
zijn gekomen…

inspiratiebron zijn is intussen gehoord al
terwijl de stemmen werden geteld van de
opkomst van 60 %. En dat na 40 jaar geen
verkiezingen..
Behadj
deed ook mee aan die
verkiezingen, deze islamitische activist van
allure. Hij vocht in Afghanistan tegen de
russen in de 80-er jaren en er is nog meer:
maar hij presenteerde zich als een
“democraat”. Er wordt gezegd dat Qatar
zijn campagne zou financieren van zijn
partij El Watan (De Natie). Na Afghanistan
richt hij met anderen de groep GICL op
een ware moudhadin-bende die trachtte
Kadaffi te vermoorden. Hij bezocht vaak
Pakistan en ook Irak en leerde daar veel..
en had contacten met Al-Qaida. Natuurlijk
vind hij dat de sharia de inspiratiebron
moet zijn voor de op te zetten Grondwet…
Hij werd gearresteerd en uit Libië gezet na
6 jaar gevang. In 2009 schrijft hij een
pamflet van 400 bladzijden waarin hij zijn
foute islam opvatting er aan geeft en zegt
te gaan voor “dialoog en herintegratie”. Hij
sluit zich aan bij Saif de zoon van Kadaffi
maar trekt meteen tegen beide ten strijde
als de opstand begint. En men verdenkt
hem ook van de moord op Younes in die
strijd…
Wie hij is gaan we dus nog zien: in elk
geval een complex mens dat is zeker!

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE OUDE REGENTEN ZIJN OP..
In een jaar stierven er twee “opvolgers” uit
de koningsfamilie en de koning is 88
jaar…
De oude familie sterft uit… zij hield met
veel actie de revolutie buiten de deur.
Deze soennieten zien de sjiitische
minderheid als ketters en vijfde colonne en
houden hen scherp onder controle. Ze
drukten de hervormers plat en ook de
islamisten en gaven nauwelijks toe op het
gebied van de vrouwenrechten. Men was
het eens met de val van Kadaffi maar
geschokt door de afzetting van Mubarak.
De koning die sinds 2005 regeert en die
88 is deed slechts enkele gestes bij de
revolutie gebeurtenissen en kocht voor
130 miljard de sociale vrede. Maar voor
hoe lang? Er zijn veel armen, en 1/3 der
jongeren heeft geen werk. De 140.000
jongeren die in het buitenland studeren
vragen om meer vrijheid en willen ook
Facebook etc. Zij zullen zich niet stil
houden. De nu gereed staande opvolger
van
76
jaar
heeft
ook
flinke
gezondheidsproblemen en zou wel eens
gauw kunnen sterven… En dan moet men
putten uit de jongere generatie van 50-ers
die pragmatischer zijn en dan is het hek
van de dam. Dus de volgende revolutie
komt er aan…

DE STAMMENSTRIJD GAAT DOOR IN
LIBIË
De verkiezingen lukten best aardig maar
het land is nog steeds een wankel
evenwicht van vele gewapende groepen
op basis van de aloude stammen in 's
lands
structuur.
De
Nationale
Overgangsraad wordt nu vervangen door
het
Nationale
Congres
en
vele
revolutionaire groepen zijn al geïntegreerd
in de Ministeriële organisaties van
Defensie en Binnenlandse Zaken, maar er
blijven
teveel
“autonome
zwaar
bewapende tribale groepen actief in het
land. En hele steden zijn autonoom zoals
Zintan ten zuiden van Tripoli. Regelmatig
woeden er kleine oorlogen tussen deze
groepen die zeer bloedig verlopen. De
regering is zwak, er is nauwelijks politie of
leger. Wie beschermt de resultaten van de
revolutie vraagt men zich af?
Iedereen bezweert dat ze zullen stoppen
zo gauw leger en politie echt in staat zijn

WIE IS DIE BEHADJ IN LIBIË?
Er schreven zich 142 partijen in en 83%
van de stemgerechtigde Libiërs liet zich
inschrijven als kiezer. Er moesten 200
gedeputeerden gekozen worden op
regionale verkiezingen: 100 voor het
westen, 60 voor het oosten en 40 voor het
zuiden. Vier maanden na vorming van de
nieuwe regering moet er een Grondwet
zijn.
Daarvan
moet
de
sharia
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de orde te bewaren… En de grote
verzoening moet ook nog beginnen, mede
op basis van de nieuwe amnestiewet.
Oude onderdrukte stammen kwamen weer
boven en houden nu hun posities ferm
vast. De Toubous in het zuiden, de
berbers in het westen en Cyrenaque in het
oosten. Elk wil zijn rechten terug zien in de
nieuwe Grondwet die 60 leden van de
commissie nu in elkaar moeten zetten. In
Cyranaque is een neef van de door
Kadaffi afgezette koning actief en claimt
meer dan 10.000 aanhangers die zelf een
soort van overgangsraad opzette die nu
ook de oude CNT in Benghazi wil
vervangen. In dit vroeger autonome
gebied bevinden zich ook 80% van de
olievoorraden van het land. Men wil
uiteraard een federatie met grote
autonomie voor de onderdelen… Libië
zoekt een weg naar morgen maar er zijn
teveel zoekende en ook teveel vrije
wapens..

hun ondergang geen traan laten… De
landen met scheiding van kerk en staat
zijn snel aan het verdwijnen: Irak en Syrië
zijn/waren Bathlanden, dus socialistische
regiems vanuit de tijd van de Koude
Oorlog… Ankara ziet met zorg de kansen
op een groot Koerdistan toenemen.. en de
Israëliërs zijn bepaald niet gek op echte,
brede onrust in de regio.
Ooit was er van 1920 tot 1936 de kleine
Alouietenstaat in de bergen tussen Turkije
en Libanon. Daar is alles gedaan door
Bachar’s vader Hafez om zich ooit te
kunnen terugtrekken zou dat vereist zijn…
Het landje is bijna even groot als Libanon,
Montenegro of Abkhazië. De russen
behouden dan hun steunpunt in het MO
via de stad en haven Tartous. Of dat
economisch haalbaar is is een vraag en
ook of het stabiel is gezien de er in
wonende minderheden zoals Turkmenen,
Armeniërs en ook soennieten. In 1925
veroorzaakte Frankrijk een opstand die het
gebied in vieren deelde: aan de leiding
van de opstand stonden een druze, een
kurd en een alouiet. En dat leidde tot
afscheiding van Syrië… tot 1936.
Zonder Assad is ook Hezbollah zijn
wapenleveranties en vrienden kwijt…
Maar Moskou vreest de radicale
islamieten en voorbeelden van inmenging
in “binnenlandse aangelegenheden” .
Waar men, gezien Tsjetsjenië etc. geen
behoefte aan heeft. Idem wat Peking
betreft met zijn probleem in Tibet en Xin
Quiang…
Dat is het Syrische schaakbordje waar
omheen vele grootmachten cirkelen…

QUO VADIS SYRIË?
Erdogan ziet de Assads al vertrekken
anderen waren nog voorzichtig terwijl de
diplomatie op volle toeren draaide en de
VS overwoog om toch wat actiever in te
grijpen daar aan de zijde van de rebellen..
Nu is enkel de CIA actief in de coördinatie
van de wapenleveringen. De geslaagde
bomaanslag op de toppers deed velen de
mogelijkheden
anders
beoordelen…
Intussen leveren de russen (en de
chinezen?) steun aan Assad en doen
Qatar en de saoudi’s dat aan de rebelse
partijen. Aleppo, stad nr. 2 en economisch
hart van het land, werd intussen fors onder
vuur genomen door Assads troepen. Wel
25 generaals liepen intussen al over
waaronder Manaf Tlass en de Arabische
Liga bood de Assads een vrijgeleide
aan…. De Broederschap is ook hier de
ruggengraat van de opstand en naast hen
zien we de vier minderheden die samen
ca. 1/3 van de bevolking vormen: de
Druzen, de christenen, de koerden én de
alouieten, waartoe de Assads behoren.
De alouieten zijn een soort islamitische
sekte die de schoonbroer Ali van
Mohammed vereren en die in hun religie
stevig afwijken van zowel soennieten als
sjiieten. Qatar en de saoudi’s zien de
alouieten als echte ketters en zullen bij

ALEPPO WORDT PLAT GEGOOID
Het is de tweede stad (2,5 miljoen
inwoners) van Syrië, het economische
centrum ook. Oude stad aan de zijde-route
bewoond door alle bevolkings-groepen en
religies. Het is hét prestige-object van de
opstand
geworden
nu
en
veel
gedeserteerde soldaten vechten er tegen
de zware wapens van Bachar die nu zelfs
MIG’s inzet om te bombarderen. Men
schoot er recent eentje af maar heeft
daartoe niet de juiste wapens. De rebellen
zijn gedeserteerde soldaten die veel last
hebben van de duizenden snipers
waaronder veel Chabiha, huurlingen van
Assad die moorden tegen betaling. En die
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niet lang meer leven als ze gepakt
worden. Het zuidoostelijke deel van de
stad is in handen van de rebellen en dat
wordt dus voortdurend gebombardeerd.
Het lijkt steeds meer op een ruïne daar:
beelden van Beiroet voor 20 jaren komen
op.
De internationale wereld denkt aan
Benghazi… maar niemand durft militair
openlijk iets te doen. En Sarkozy de held
van Libië ging nu openlijk in het offensief
tegen Hollande die”inert blijft” zelfs nu
Frankrijk
voorzitter
is
van
de
Veiligheidsraad…
Aleppo
werd
de
toetssteen van de kracht der rebellen..
Assad sloeg half augustus met volle kracht
toe.

contreien actief. Maar vooralsnog zijn
rebellen en de Assad’s het nog helemaal
niet eens… De historie herhaalt zich:
vrienden kunnen na enige tijd vijanden
worden.. Het wordt gevaarlijk voor Assad
en zijn familie!
FANATE JONGE KOLONISTEN
Ze opereren op de Westbank en trekken
zich niets aan van de andere gematigde
kolonisten en ook niet van regering of
leger. Er zijn nu al 5000 van deze
jongeren uit de VS met hun kids die de
wetten onjuist en wreed vinden. Immers zij
zijn op hun grond zegt de bijbel en dus
moeten ze ook een bouwvergunning
krijgen. En ze spreken vol afschuw van de
verjaging eerder van ko9lonisten uit Gaza;
sommigen van hen waren daarbij. Ze
krijgen dus ook geen stroom en stromend
water daar en hebben voor 32 gezinnen
zelf een generator en laten water per
vrachtauto komen. Ze waren ook in het
leger en weten dat veel soldaten tegen
hun gedwongen opruimwerk zijn van hun
“nederzettingen”. Het zijn zeer jonge
groepen idealisten die niets op hebben
met “rechten” van de Palestijnen daar: die
erkennen ze simpelweg niet. En een
Palestijnse staat dat kan gewoon niet. Een
minderheid van hen valt Palestijnen aan,
vernielt hun olijfbomen en bezittingen: het
aantal meldingen steeg in een jaar met
40%. Ze laten hun “price tag” achter bij de
vernielingen tot grote afkeuring van de
oudere gematigde kolonisten. Er zijn er
daar al 300.000 van op de Westbank
intussen. De staat is de controle over hen
geheel kwijt… en zij bewonen “voorposten
die niet ongevaarlijk zijn”.
Dus
studeert
Tel
Aviv
nu
de
mogelijkheden van wetswijziging om… de
jonge mensen hun zin te geven. Er bouwt
zich aan de Westbank een nieuw drama
op onder de twijfelachtige paraplu van een
regering die steeds meer in de problemen
raakt. En de wereld kijkt toe…

DE ASSAD’S EN DE TLASS’S
Vader Tlass was met vader Assad op de
militaire academie als cadet en later, toen
vader Assad de macht pakte in Syrië werd
hij een trouwe soennitische helper. En hun
zoons Basher en Manaf groeiden op als
“jeunesse d’orée“ dus jet-set kids. Londen
en Parijs en de Côte d’Azur waren hun
verwenplekjes. Vader Tlass werd een
beetje de coach van Basher nadat diens
oudere broer stierf bij een auto-ongeluk.
Het was supermodern volkje met veel
westerse beschaving… De dochter van
Tlass huwde eerst een wapenhandelaar
en ze werd snel weduwe en toen de
maîtresse van Roland Dumas en FranzOlivier Giesbert. Einde 2011 kwam er wat
wrevel in de vriendschap omdat de Tlass
een pleidooi hielden voor hervormingen in
het regiem. De jongere broer Maher van
Bachar werd de grote vijand van de Tlass
en na wat incidenten gaan de Tlass, vader
zoon en familie allen wonen in Parijs en
sinds begin juli 2012 lijkt dat vaste
woonplek te zijn geworden. Intussen zijn
ze gelieerd geraakt aan ene Kilo ferme
opposant van de Assad’s die ook een rol
speelt bij de rebellen en bij de idee, ook
van de VN, om de Assads te dwingen de
macht over te dragen. Kilo zegt dan na
een onderhoud in Moskou met Lavrov
(Minister Buiza) dat Manaff Tlass mogelijk
een rol zou kunnen spelen in de
overgangsregering. En er was ook contact
met een neef Tlass die commandant was
van de opstandelingen in Homms. De
overgelopen militairen zijn ook in deze

EGYPTE LEENT TEGEN 16% (op 9
maanden)
De beurzen veerden op toen Morsi de
president bleek te gaan worden en met
wel 7%! Want hij beloofde forse
economische hervormingen maar nu gaat
hij openlijk de strijd aan met het machtige
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leger en dat verandert alles… Het IMF
vertraagt de lening van 3,2 miljard dollar
en het budgettekort gaat nu naar 10%...
en die groei van 7% laat ook op zich
wachten (hij is nu magere 1,8%).
De financiers volgen de revolutie met
argusogen en waren helemaal niet blij met
het bijeen roepen van het ontbonden
parlement. Nu gaat de leningsrente op 9
maanden al naar 16% en dat zijn Griekse
niveaus… Het gaat er (weer) om spannen
in Egypte.

-COLUMN
Na langere tijd weer eens een fraaie impressie uit
het dagelijkse leven gegrepen door Nicole!

….Een impressie……
Tussen werken door , ff de krantenwinkel binnen

geflitst ... zie je dat al voor je ... plaats zoeken
voor de auto, krant pakken en aanschuiven ...
Zie ik daar een zwarte jonge man van een jaar of
25... en die staat daar voorovergebogen met een
geldbeugeltje in de handen ... net voor de balie
waar je moet betalen.... hij staat daar en blijft dus
daar staan nog steeds heel diep
voorovergebogen .... minutenlang... niemand kan
dus betalen tenzij aan de andere balie en ik doe
dat...
DE vrouw achter de toog maakt zich druk, neemt
haar telefoon en staat te zwaaien met haar hand
in de lucht ‘hoe is het mogelijk dat ze me niet
doorverbinden met de psychiatrie’ .... ‘heu’ denk
ik ... ‘wil jij naar psychiatrie?’
Voor alle
duidelijkheid ligt de dienst psychiatrie een paar
honderd meter van haar krantenwinkel. En ja, er
komen dus veel psychiatrische patiënten bij haar
langs voor sigaretjes en een boekje.

HET IS ONVEILIG IN DE SINAÏ
Zo’n 35 man trachtte recent met wapens
en gestolen pantservoertuigen de grens
naar Israël te forceren en wel 16
grensbewakers werden gedood voor ze
zelf sneefden. Egypte spreekt over
jihadisten geholpen door mortiervuur uit
Gaza… De Sinaï waar veel bedouinen
rondtrekken is een plek van contrabande
geworden en het is er zeer onveilig. Er
waren ook herhaaldelijk aanvallen op
pijpleidingen daar. Caïro greep in en
doodde bij een luchtaanval tientallen van
hen en Israël ziet bezorgd toe; idem
Jordanië.

In elk geval... de dame dus drukdoend, de zwarte
jongeman nog steeds .... voorovergebogen.
En
ook al was het voor mij, een flitsbezoek om een
krant... ik vind het toch maar niks, de gebogen
mens, daar zo te zien staan. Dus, ik leg mijn
hand op zijn schouder en vraag of ik ff kan
helpen. Hij knikt.... er loopt een straaltje speeksel
langs zijn mond. Ik neem de geldbeugel die in zijn
hand zit, tel de eurootjes en het wordt duidelijk dat
hij net genoeg bij zich draagt voor de pakje
sigaretten. Het komt erop neer , dat ik voor hem
betaal, de sigaretten in zijn vest drop en neen, ik
veeg zijn speeksel niet weg , maar glimlach en trek
een lelijk gezicht naar de ondertussen nog druk
pratende dame achter de telefoon . De dame in
kwestie die staat te roepen ‘wanneer komen jullie
hem ophalen’ ... Hahaha , de jongeman, staat
rechtop , wandelt op eigen tempo de
krantenwinkel uit en de dame... blijft
verbouwereerd achter met een ‘sorry’ maar ik flits
gewoon de winkel uit.
Nicole.

Terug naar inhoud

TRENDS/TECHNOLOGIE
HET ZEEPBELSCHERM
In Tokio vonden ze het uit: het projecteren
van beelden op het vlies van een soort
“zeepbel” die je kunt maken uit een
mengsel van twee vloeistoffen. En met
ultrasoon geluid kun je dan de
doorzichtigheid en de textuur beïnvloeden.
En door meerdere bellen te combineren
kun je 3D-effecten scheppen. Je kunt zo
bijvoorbeeld een wereldbol maken met
verrassend
veel
presentatiemogelijkheden. Overigens is de
zeepbel erg stevig en breekt zelden…
Weet u nog meer leuke toepassingen? Het
lijkt mij wat voor de kunstwereld..

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
HET CO2 GEHALTE VAN DE CONFERENTIE
Ze kwamen met z’n 45.000 man sterk naar
Rio op allerlei manieren en van overal. Het
resultaat was droevig… Maar de CO2

Terug naar inhoud
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productie van de conferentie zelf mocht er
zijn: 218.000 ton Co2 in de lucht geblazen!
Vliegen, hotelverblijf, taxi; s treinen etc. .
Dat staat gelijk aan het verwoesten van
310 hectaren van het Amazonewoud of de
jaarlijkse consumptie van 218.000
Europeanen. Tja, dat is toch ook even
schrikken al is er weinig alternatiefs te
bedenken…

HOEVEEL GEPENSIONEERDEN ZIJN
ER IN DE EU?
In Brussel weet men wel hoeveel
gepensioneerden er zijn in Europa maar
niet hoeveel in de 27 EU-landen. In 2010
waren er in Europa 36% van boven de 50
jaar en 17% boven de 65 jaar… En in
2065 zijn er 33% mensen die in de vorige
eeuw werden geboren.
Maar
in
veel
landen
werd
het
pensioensysteem al aangepast: in Spanje
en Duitsland gaat de pensioenleeftijd
geleidelijk van 65 naar 67 jaar en in
Engeland zal dat 68 jaar worden. In
Frankrijk is er nu nog herrie over… van 60
naar 62 jaar! Maar omdat de systemen
sterk verschillen is een EU-statistiek bijna
onmaakbaar. Ook voor de 65+-ers die
vanwege een te laag pensioen moeten
bijwerken.. Het % 55-64-jarigen steeg
sinds 2000 met liefst 50%! Meer dan 60%
van de 55-59 jarigen werken nu nog en
30% van de 60-64 jarigen. Ook daarom is
het moeilijk de situatie over 10, 20 en
meer jaren nu te voorspellen. Lat staan
dat ze het erover eens kunnen worden!

TROPISCHE HITTE IN SIBERIE
Het werd er wel 27 graden en het
zonnebaden was erg ín daar. Een grote
rivier kon niet bevaren worden: de cruisepassa-giers moesten 250 km in de bus om
op te stappen.. En het brandde er over
een lengte van 400 km door de enorme
droogte van de steppe. Hier is het jaarlijks
wel 200 dagen echt zeer winters.
Verontrustend vonden sommigen; zeker
toen ook een stuwmeer erg laag in het
waterniveau verzeilde. Siberië veranderde
en de rook van de brand veranderde een
groot gebied in een spookachtig land.
Klimaatverandering in Siberië en niemand
in Moskou verroerde een vin…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
POGROMS IN GRIEKENLAND?
De politie jaagt op clandestiene en drijft
hen bij elkaar om papieren te controleren
en de toeristen zien het schouwspel met
afkeer aan. De nieuwe minister gaf er
opdracht toe en 2000 agenten gingen hard
aan het werk. Want die clandestiene zijn
de groei in misdaad, drugshandel en
prostitutie schuld en het is een kwestie
geworden van “nationale overleving” om
hen uit te schakelen. Er werden er bijna
5000 opgepakt en 1100 vastgehouden in
vier dagen. Van alle kleuren en de linkse
partij Syriza spreekt van pogroms maar de
regering gaat het aantal politiemensen aan
de grens met Turkije vermeerderen om
ook de Syriërs die nu komen te stoppen.
En dat ondanks de bezuinigingen… Nu
naar de immigranten wijzen als de halve
middenstand in geen jaren belasting
betaalde lijkt echter niet heel logisch…

-DEMOGRAFIE
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---------------------------------------------------------------------

Bezoekersstatistieken van de
website www.le-provencal.nl over
de afgelopen 30 dagen
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK).
CLICK nu links … en weg bent u.. Dus U heeft
die CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U
hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te
kunnen lezen. Die kunt u echter gratis
downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoor-beeld van TWEE naar EEN kolom
wijzigden, dat nu niet meer kunnen… “Elk
voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125%
of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk 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 een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u
toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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