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AMUSE GUEULE
Een speech is niet de oorzaak van een malaise, nee, die legt een bestaande malaise
bloot! (Zei een medewerker van Sarkozy ooit).
De zwarte economie zou in Frankrijk nu ca 204 miljard zijn en dat is 10% van het BBP!
Fransen slapen gemiddeld 7 uur 13 minuten per nacht.
In Frankrijk zijn er nu 1,9 miljoen jongeren (tussen 15 en 29 jaar), die niet werken én niet
op school zitten. Ze heten al NEET (=Not in Education, Employment and Training). Dat
is al 17% in deze leeftijdsgroep. En zo’n 900.000 van hen zoeken ook geen werk, ze
doen “wat anders”. Een zeer verontrustende situatie zegt ook de OECD.
Veel franse wetenschappers vinden zeer goede banen in het buitenland. Niet weinig
economen en wiskundigen zijn te vinden op Berkeley en Harvard en ook MIT en ze
duiken regelmatig op bij prestigieuze prijzen. Franse managers zijn er ook niet weinig
ver weg en zijn in trek vanwege hun logische en analytische esprit en zeker ook door
hun creativiteit. En de ingenieurs zijn keien in het maken van programmatuur in de
meest diverse programmeertalen. Ook op design en architectuurgebied zijn fransen
zeer gezien. U ziet het: La France is een verrassend land..
Een gepensioneerde in Frankrijk ontvangt 94,5% van het gemiddelde inkomen van de
fransman. In Duitsland is dat 91% en in Engeland 73%..
Zo’n 75% van de franse kids onder de 10 jaar hebben een Livret A Spaarbankboekje. ,
17% een levensverzekering en 14% een bouwspaarregeling.
Er waren in Frankrijk 105.000 concerten dus 291 per dag.
Jaarlijks ontvangt elke prefectuur hier 80.000 pagina’s aan circulaires uit Parijs
Een Velib-huurfiets kost jaarlijks in Frankrijk ca 3000 euro! Dat is per traject 1,30 euro en
dat is de prijs van een metro-ticket!
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Zo’n 10% van de roerende goederen van de Franse overheid (die in hun gebouwen staa
of ophangen dus) zijn verdwenen. Een aantal van ruim 166.000 voorwerpen… Allemaal
spoorloos.
Zo’n 55% van de ww-ers hebben geen enkel diploma in Frankrijk.
Dit jaar verkoopt men 6 miljoen tablets in Frankrijk (+65% t.o.v. 2012) en “maar” 5
miljoen PC’s (-10%...).
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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
Pentagon nieuwsbron (indirect)
Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
De verkoop van Zwitserse horloges steeg in 2012 met 11% en de verkoop van chocolade
daalde met 3%
De VS exporteerde 120 miljoen ton steenkool en dat is twee keer zoveel als in 2009!
Al 114 miljardairs op de wereld volgden het initiatief “The Giving Pledge” van Bill Gates en Warren
Buffet en onder hen is 1 dame.
Facebook sluit elke dag 3,5 miljoen pages, meestal naaktfoto’s, en dat is 1% van wat er wordt
geplaatst.
De laatste 5 jaar nam het aantal 100- dollarbiljetten in omloop in de VS met 42% toe.
De duitse staatsschuld is 2100 miljard en de franse 1830 miljard.
Sinds 2002 telt Duitsland 1,5 miljoen meer werkende waarvan er 750.000 tussen de 60-65 jaar
zijn.
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Spanje is vakantiebestemming nr. 1 in de EU met 13% van de EU-bewners die daar heen gaan en
dan komen Frankrijk en Italië met elk 9%.
De Belgische families hebben in de EU het hoogste gem. familiebezit: 67.000 euro. De Fransen
zitten op 41.000 en de duitsers op 39.000. Let wel: het OG is vaak het grootste aandeel in deze
getallen, en daar zit vaak “oude lucht” in.
In Dubai kost elke politie-auto nu 500.000 euro omdat het.. een Lamborgini Aventador is…
Elk miljoen aan passagiers op een vliegveld vraagt om 4000 arbeidsplaatsen.
In de VS betalen 70% van de > 45 jarigen inkomstenbelasting en dat was 15 jaar geleden 60%.
Italië importeert voor 42% zijn wijn uit Duitsland (waarde 35%) en voor 16% uit Frankrijk… (29%
van de waarde).
In de EU zijn nu 15,2 miljard aan biljetten in omloop en dat is een waarde van 883 miljard euro
totaal.
Dat is 1600 euro per inwoner van de hele EU..
Aan de supercomputer van het VS-leger is samengesteld uit 1760 playstations. Dat kost 2 miljoen
dollar en dat is 5% van de kosten van een klassieke dikke centrale computer.
Het aandeel van de staatsbedrijven in het BBP is in China 96% (!), in Frankrijk 17% en in Duitsland
11%.
Het aantal toeristen in Griekenland zal dit jaar 17 miljoen zijn wat 11 miljard omzet betekent. Een
record!
De wereld eet nu 300 miljoen ton vlees en dat was in 1986 150 miljoen ton…
De pensioenen kosten ook nog extra-bijdragen uit de belastingen. Dat is in Frankrijk 0,7% van het
BBP, 1,3% in Duitsland en 3,2% in Finland.
Angelina Joly liet haar borsten amputeren omdat ze genetisch risico loopt op borstkanker.Een
drastische ingreep maar deze erfelijkheid is slechts in 5% van de kankers overdraagbaar van
ouders naar kinderen. Dus moet er in die gevallen stevig worden gecontroleerd. In Frankrijk zijn
dat al 40.000 onderzoeken jaarlijks. Bij mannen is het vaak prostaat- en wervelkolomkanker…
In de markt van de film zal China binnenkort ook de grootste zijn.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

pessimistische Frankrijk… Het volk
luisterde met verbazing en zeer beperkt
vertrouwen. De economische meeting
van Aix-en-Provençe (het kleine Davos
genoemd) liet wat heel anders horen.
Liefst drie tikkende bommen werden er

*VOORAF
Hollande sprak van “pril herstel” in zijn
interview op 14 juli en ook over het super5

ontdekt en die zouden nog deze zomer
gaan ploffen… Minstens twee in de EU
en ook nog een in … China! “Crisistimes
are with us” en we wennen er steeds
beter aan… Maar weten echt niet wat er
aan te doen, helaas. Maar Bernanke zet
de geldpers stilletjes op lower speed..
Nu ook in Israël op steeds meer plekken
het dragen van een hoofdbedekking door
vrouwen op straat wordt afgedwongen (!)
door orthodoxe joden, heeft Wilders weer
wat schootsveld er bij gekregen… Dit
keer komt het echter slecht uit immers het
is bij zijn joodse vrienden thuis, die
overigens ook homo’s verafschuwen…
Dus Geert wijst er onveranderd op dat de
gevaarlijke islam veel belangrijker is dan
al die crises! Ook geeft hij geen enkele
oplossing aan en zwijgt als het graf over
de echte helden van de Arabische
revoluties. Achterlijk toch van die moslims
om je leven te riskeren voor wat vrijheid?
Wat er ná de bestorming van de Bastille
in Europa gebeurde heeft hij ook
verdrongen. Frankrijk en ook Nederland
werden toen eerst mooie moderne
republieken en toen weer keizer- resp.
koninkrijken. Nederland kreeg zelfs 10
jaar een kleine Napoleon als koning! Die
zeer geliefd was tot grote Napoleon hem
wegstuurde..
Nee, Geert is een expert in het naar zijn
hand zetten van de geschiedenis en de
waarheid komt hem vaak te lastig uit.
Maar dat kan 25% van het volk niet
schelen; die leven liever verder in
sprookjesland.
De fransen werden getrkteerd op een
defilé in Parijs op 14 juli dat klonk als een
klok. Voorop liep het vechtende Malinese
leger (ook al moslims) en het franse
hulpleger liep er meteen achter waarna
bijna alle militaire materieel aan het
franse volk werd vertoond. Onder veel
vaderlands gezang van vele militairen
waarvan er binnenkort weer 24.000 hun
job gaan verliezen.

Vele dachten aan de uren voor de
Titanic tegen de ijsberg knalde…
Maar, de armoede in de wereld en de
honger blijven verminderen, vele
medemensen zien het elke dag beter
worden. Als u dat niet echt goed
nieuws en een echte troost vindt, dan
bent u een aartspessimist. En die
lossen, zoals bekend, zelden een
probleem op!
Dus, -en met reden-, veel leesplezier
en eruditie toegewenst,
LEON en THEO

Leon
Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS?
KRACHTMETING STATEN EN INTERNATIONALS
Kijk naar de R&D budgetten van de
industriële reuzen: Microsoft doet in zijn
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eentje 9% van de R&D uitgaven in de VS,
Toyota in Japan zelfs 22% (!) , Sanofi-Aventis
doet 26% in Frankrijk en Samsung in Z-Korea
doet liefst… 101%!
Bezie vervolgens de omzetcijfers in relatie tot
de BBP’s: Exxon (482 miljard dollar omzet)
komt op 3,1% van het VS-BBP, Shell met 467
miljard doet 19% van het britse BBP, China
Petroleum met 419 miljard is 5,1% van het
BBP van Peking, Toyota (254 miljard) 4,2%
van het japanse, Volkswagen (254 miljard)
zelfs 7,6% van het duitse, Total (240 miljard)
is 9,3% van het franse en Samsung (188
miljard) doet 16,3 % van het Z-Koreaanse
BBP…
Maak je een top-tien van s’werelds grootste
werkgevers dan satt het Amerikaanse
Department of Defense met 3,2 miljoen
werknemers aan top…, gevolgd door het
chinese leger met 2,3 miljoen en daarna Walmart (VS) met 2,1 miljoen. Macdonalds volgt
met 1,7, China Petroleum met 1,6 ,
Spoorwegen van India met 1,4 , het franse
Ministerie van Onderwijs met 1 miljoen (!),
Hon Hai Industrie in Taiwan met 0,9 miljoen
en Tesco met 0,5 miljoen…
Dan nog wat verhoudingscijfers tussen BBP
en bankinvesteringen: JP Morgan doet 15%
van het Vs-BBP, Unicredit Italië doet 62%,
Soc. Generale (Fr) doet 62%, Deutsche Bank
doet 82%, Royal Bank of Schotland is goed
voor 89, BNP Paribas voor 94, Credit
Agricole voor 94, Barclaus voor 96% in UK,
Santander in Spanje met 120% , Credit
Suisse voor 156%, HSBC met 165% en dan
UBS (Zwits.) met 212%...
Het budget van Apple is 487 miljard en
daarmee gelijk aan dat van de franse staat!
Of gelijk aan de opgetelde BBP’s van
Hongarije, Roemenië, Slowakije, Kroatië en
Liauen… Of alle spaarbankboekjes met
staatsgarantie in Frankrijk samen.
Het aantal conflicten tussen staten en grote
private bedrijven schoot omhoog naar 450
zaken; dat waren er in 1996 nog maar 36.
Tim Cook van Apple krijgt 378 miljoen salaris
en Angela Merkel doet 280.000 dollar in haar
portemonnee Obama zit wat ruimer met
400.000.
Maar er zijn nog andere cijfers zoals die van
de Uni van Zürich: 43.000 bedrijven werden

bekeken op hun deelnemingen in andere.
Er bleek dat 737 bedrijven wel 80% van
alle andere controleren… Hun conclusies?
Wel, een enkele staat is echt niet meer de
baas over zijn internationale bedrijfsleven.
De enige manier is dat staten nauwer
samenwerken om te voorkomen dat zij met
hun grote netwerk en mobiliteit niet de
facto de dienst uitmaken. Het grote
internationale bedrijfsleven regeert ook via
haar machtige lobby en de staten hebben
de grootste moeite om baas in eigen huis
te blijven en zijn nogal chantabel… Such is
our World now…
GROTE SCHOK IN ECONOMENLAND
De onbestreden stelling luidde: als de
staatschuld hoger wordt dan 90% van het
BBP zakt de groei met 1%, een zeer
gevreesde
vuistregel.
Ze
werd
“uitgevonden" door twee economen van
grote faam: Kenneth Rogoff en Carmen
Reinhart. Ze stonden tot voor even dan ook
op de kandidatenlijst voor de Nobelprijs
van einde 2013… Daarvan zijn ze nu
verdwenen!
In de VS op de uni van Massachusettes,
Amherst, wilde een student graag het
“narekenen van hun publikaties” als these
doen. Dat werd ná enige aarzeling OK
gevonden door de twee hooggeleerden en
zo ging de promovendus Thomas Hemdon
aan het werk. Hij stuurde Carmen een
mailtje want hij wilde graag met haar
praten maar die “had het te druk”
antwoordde ze. Dat was een foutje want
alles werd een grote verrassing! Hem
bleken de nodige vraagtekens en dat
bevestigden toen andere grootheden..
Ze hadden gegevens niet juist gebruikt,
statistisch gerommeld met verbanden en er
zat ook nog een klassieke fout in een
Excelsheet (comp. Programma). Ook bleek
de gebruikte cijferbasis ondeugdelijk want
ze gebruikten zeer ongelijke aantallen
jaren
voor
hun
analyses
van
voorbeeldlanden. 5 jaren voor Canada en
Australië, 4 voor Nieuw-Zeeland en
tientallen jaren voor België. Dat corrigeerde
Hemdon en kreeg dus heel andere
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resultaten! De beruchte “muur” van “90%”
blijkt dus niet te bestaan!
Clinton, Cameron en vele anderen werden
door het duo geadviseerd want ze werkten
ook bij het IMF en hun CV was
indrukwekkend genoeg.
Natuurlijk is er ook , zoals altijd, sprake van
een te simplistische “interpretatie”; hun
beweringen zijn subtieler gedaan dan de er
uit gedestilleerde “vuistregel”. Maar het
kwaad is nu geschied! Het IMF hield er op 17
april een conferentie over… En daar werd
vastgesteld dat er (weer) geen simpele
wijsheid bestaat en dat men dus: “weer op
zicht moest verder navigeren”. Dat zei de
chef-econoom van IMF onomwonden en dat
kwam sommige politici nu weer goed uit!
Immers, die “90% cliff” bestaat dus niet en
daar zitten een aantal landen tegenaan nu…
en ook niet weinige al overheen…
De parallellen met de rapporten over
klimaatverandering zijn opvallend, ook daar
was er kritiek op de basiscijfers in statistische
zin en zeker ook op de “vertaalslag van de
theoretische
basisstudies
naar
het
eindrapport”. En dat werd enkel gelezen door
de politici die er dus een bedenkelijke
zekerheid uit concludeerden. Veel beleid was
daarop gebaseerd tot op vandaag en ook in
de politie-economische sector (tot in de
Eurogroep toe) was de wijsheid van Rogoff
en Reinhart al vaker gebruikt. Nu begint het
tijdperk van de “stelling van Hemdon”: dames
en heren, let beter op uw beweringen en
weest veel zorgvuldiger… Amen.

Te tweede moet het geld daarheen waar
het meest tekort is. Opkopen van eigen
obligaties doet minder dan het opkopen
van hypothecaire obligaties. Dat leverde de
consument in de VS geld en in de EU zou
het dus beter zijn om kredieten goedkoper
te maken. Te Derde: er moet nog meer
gebeuren in vacüum gebeurt niets. Dus
snel banken herstructureren en publieke
inves-teringen aandacht geven en niet te
fors uitgaven afknijpen… Dus de ECB komt
er in hun ogen niet goed af..
Vele dokters, zieke patiënten en iedereen
weet het beter… Teken des tijds!
MISDAAD STATISTIEK VN
Alles wordt tegenwoordig wel opgeteld ook
door de VN als het de misdaad betreft. Het
cijfer dat resulteerde voor ZO-Azië en de
pacific is 68 miljard euro! Clandestiene
namaakproducten doet bijna 20 miljard,
clandestien hout 13 en heroïne 12. Maar
dan komen nog valse medicamenten zoals
die tegen het paludisme en dat is
afhankelijk van de plek tussen 30 en 90%!
Ze veroorzaken nogal wat doden ook. De
misdaad is nu echt de grootste sport ter
wereld en die grote vrijheid heeft dus ook
zijn andere kanten.
ZELFS DE BRICS BLIJVEN NU ACHTER
Ze zijn demografisch en economisch sterk
maar nu gaat hun BBP ook omlaag. Het
schoot in 2009 in de diepten maar veerde
in 2010 fel op en nu duikt het tussen de
3(China) en 4% (Brazilië). Ze proberen wel
hun krachten te bundelen maar het gaat
moeizaam: hun eigen investeringsbank
moet nog echt op poten komen en men ligt
ver uit elkaar. Geografisch en ook
cultureel. De wereld remt af in haar
geheel… Dat is voor alle slecht nieuws.

GOEDKOOP GELD DOET GEEN WONDEREN
De Economist signaleert het: de centrale
banken houden overal hun rentes laag tot
groot plezier van de beurzen en de markten
die floreren: De Nikkei-index en ook de S&P
500 schoten omhoog. In de VS ging het wat
beter maar nauwelijks een land komt in het
westen boven 1% groei uit… Dus dit
goedkope geld is niet voldoende voor een upswing.
Het blad adviseert! Allereerst moeten centrale
banken echt durven en niet te loom blijven;
zie de ECB ten opzichte van de FED.

DE BANKEN PIEPEN OVER DE
TRANSACTIETAX
Ze waarschuwen nu de regering Hollande
dat ze Euronext, de beurs die door de
amerikanen werd overgenomen, niet sterk
“kunnen” steunen… Ze zijn boos over die
tax en de publicatieplicht van hun lijst van
filialen ook in de fiscale paradijzen. Die
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0,1% op elke transactie met aandelen en
obligaties (in heel de EU!) en de 0,01% op
“derivaten” kosten Credit Agricole 17 miljard
en Nataxis 7 miljard en in “tout Paris” is het
70 miljard! Wat Brussel bestrijdt… De nieuwe
minister van Begroting Cazeneuve schrok en
heeft al een topambtenaar op pad gestuurd
om de banken wat te kalmeren en ook in
Brussel eens te praten. Over… een lagere
tax?

INTERNET/MEDIA
DE HACKERS ZITTEN IN CHINA
Obama spreekt er nu al openlijk over:
zeker nu ook de PC van zijn ega werd
gehackt. Het beveiligingsbedrijf Mandiant
ben de baas van Google spreken van
uiterst geraffineerde methoden. Ze zitten in
een wijk in Sjanghai en zijn nauw gelieerd
aan Eenheid 61398 van het chinese leger.
Mandiant weet nu ook, na de hacking van
de NY Times, dat men zich bedient van
servers in vele landen om hun spel te
spelen. Maar er zijn ook collega’s in landen
als Rusland, Bulgarije, Roemenië en
Oekraïne. Bewijzen dat de overheid
meewerkt is nog altijd lastig en dus gaf
Obama opdracht
alles
wat
wordt
geconstateerd nu te publiceren. En direct
daarna kwamen de eerste beschuldigingen
van chinese bedrijfsspionage op de
proppen. Peking werd beschuldigd van
liefst 90% van de gevallen van
bedrijfsspionage! Nu zowel Mandiant als
het Pentagon in de aanval gaan zullen ook
de getroffen bedrijven eerder bereidt zijn
samen met hen te opereren en open kaart
te spelen. Tot nu toe hield een bedrijf dat
liever geheim… De voorzitter van de
Amerikaanse Kamer van Koophandel in
China roept nu ook chinese bedrijven als
ZTE en Huawei op zich aan te sluiten bij de
anti’s; want ook zij werden gehackt. De
hackers krijgen nu forse tegenwind.

DE BITCOIN, INTERNATIONALE MUNT
Ook in Kenya bestaat er een parallele munt
de M-Pesa geheten en heeft daar Paypal en
Western Union als concurrent. En er zijn er
nog meer. Niemand weet wie er achter de
bitcoin steekt maar deze internationale
internetmunt vliegt omhoog in waarde. Het
begon al in 2009 met 10 dollar en hij was
bedoeld voor virtuele goederen: maar nu ging
hij via 145 doller zelfs al naar 200 dollar. Let
wel hij donderde ook al enkele keren in een
dag of zo voor tientallen procenten in elkaar
en schoot daarna weer omhoog. Typische
speculatiekwaal dus. Er was nu zelfs een
canadees die zijn huis in bitcoins verkocht!
Niemand kan dat verbieden… Kijkt u maar op
de sites Bitpay en Mt.Gox voor wat
bitcoinhandel! Er zijn ook al 1000 ehandelaren die ook met deze munt werken.
Maar let op de munt is van geen enkel land
dus niemand doet iets om de munt bij te
sturen: er zit dus geen enkele echte waarde
achter, hij zweeft in de speculatieve luchten.
Hij wordt nu ook al gebruikt als vlucht voor
Cypriotische fondsen en dat zou nu al voor
meer dan 1 miljard zo zijn! Ene Nakamoto,
die niemand verder kan vinden is de
geestelijke vader en steeds meer experts
vrezen dat hier een nieuwe speculatierage
aankomt met een zeepbeleffect. Want
waarom niet wat gespeeld: u koopt wat 100
bitcoins op de koers van 150 en gokt er op
dat u ze kwijt kunt voor 200 een weekje later:
dat is 100 x 50= 5000 dollar winst… Of het
omgekeerde of nog iets anders. Typische
casinograp die bitcoin!
Hij is ook geliefd bij de maffia, drugs- en
wapenhandelaren en commercie in sex. Dus
doet u daar een gokje dan bent u ook in
dubieus gezelschap!

DE BIG-DATA-REVOLUTION
Super hoge verwerkingssnelheden eo
opslagmogelijkheden
maakt
het
nu
mogelijk oneindig veel, ook individuele,
data op te slaan en te processen. De derde
ICT-revolutie dient zich aan. Na die van de
mechanisering/industrialisering (waar IBM
de grote naam was), kwam het internet en
de sociale media. En nu komt dus het
individu en zijn data in het middelpunt te
staan.
Want
miljarden
individuen
genereren en verzenden persoonlijke data
rond de wereld in real time en zetten zo
kennis, economie en sociale relaties op de
kop… En daarmee wordt het beheer van
die data die essentieel zijn geworden voor
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de mondialisatie essentieel en vereist dat
regulering die los staat van grenzen en
staten…
Iedereen kan op elke plek ter wereld bij zijn
data (en ook andere nuttige data als kaarten,
administratie, hotels, recreatie, etc. ), de
ondernemingen meten de vraag ook real time
en Pasen hun producten en diensten aan de
klant aan met bijbehorende raad, reclame en
prijzen.
De
veiligheidspolitiek
wordt
omgevormd om gerichte acties te kunnen
ondernemen op basis van profielen van
“potentieel gevaarlijke” mensen (schoolverlaters, recedivisten en fiscale fraudeurs,
etc.), en kan daarbij ook snel de bevolking
mobiliseren. Zie wat in Boston gebeurde. En
vergeet ook niet de twee internetcampagnes
van Obama en hun succes! De ICT zette ook
de medische wetenschap op zijn kop denk
aan het genenonderzoek en het volgen van
epidemieën. Maar ook aan de mogelijkheden
van een zeer gepersonaliseerde medische
aanpak met veel meer preventieve inslag.
Het curatieve verliest aan terrein dank zei de
mogelijkheden van preventie. De zieke staat
voorop en niet de ziekte…
De positie van het individu ten opzichte van
de staat en de publieke diensten verandert
ook geheel. Iedereen kan zijn data
overwaken, hun gebruik gaan checken etc. .
Het individu wordt producent en gebruiker
van de data en de centrale instanties
verliezen hun monopolieposities rond die
data. Die controle van de economie en de
maatschappij komt in hun handen. Het
individu gaat beslissen over wat er met zijn
data gebeurt en kan meer zelf besluiten en
zijn weg kiezen. Tot aan de solidariteit toe
dus..
Maar als altijd zijn er twee kanten: die
positieve die het individu verheffen kan en die
negatieve waarbij dat individu kan worden
gemanipuleerd. Door grote monopolies als nu
Apple, Google, Facebook, Twitter en
Amazon.. Verlies van kritische beoordeling,
perversie van data door totalitaire regiems,
etc.
Meer dan ooit eerder is er dus een mondiale
aanpak nodig van de ethiek op dit punt, de
waarden, de rol van instituties, de
fundamentele rechten. Recht tot toegang,

toestemming vooraf voor gebruik of
verzending, recht op vernietiging van data.
Het leren aan de mens hoe hij met zijn
steeds grotere vrijheid moet omgaan is
meer dan ooit noodzakelijk. De revolutie is
al begonnen en heeft snel “besturing”
nodig…
DE TRIOMF VAN LENOVO
Lenovo uit China gaat HP van de troon
wippen op PC gebied als het begint in
Europa. Het gaat nu ook met tablets en
telefoons concurreren wereldwijd. In 1984
kregen een tiental ingenieurs onder leiding
van de 40-jarige Liu Chuanzhi een krediet
in Peking en ze begonnen in een garage.
Ze gingen aan de gang met kleuren-TV’s
en toen met een chip die de 26 letters
omzette in de 6000 chinese ideogrammen.
Toen stortte men zich op het moederboard
van PC’s en in 1990 komt de Legend op
de markt. En toen de export goed liep werd
Lenovo opgericht. En zij kochten de IBM
divisie voor PC’s op voor enkele
honderden miljoenen. In 2005 staan ze op
plek 3 op de wereld en men neemt een
Amerikaanse CEO Bill Amelio. Daarna
komt Liu die als pizzabezorger begon…
Dan komt er een crisis die hun verplicht
zich weer op China en de opkomende
landen te concentreren en tot 2012
verkoopt men 52 miljoen PC’s. Men kocht
het duitse Medion op en een Braziliaans
bedrijf CCE en toen begon men overal HP
aan te pakken. Nu moet er in de dalende
PC-markt (-3,5% in 2012), en men maakt
nu ook de Yoga een PC die je in een tablet
kunt omzetten. De werknemers hebben
naast de fabriek allemaal hun tuintje waarin
ze groente en fruit telen en ze werken van
9 tot 18.00 uur en dan weer van 21 tot 6
uur in ploegen. Voor 250 euro per maand.
Men maakt nu hier 3,6 miljoen machines.
Nu verkoopt men per trimester ook al
800.000 tablets en nu begint men aan de
smartphones en komt nu Apple en
Samsung tegen. Hun LePhone is er al met
9 miljoen per trimester in China en men
gaat nu ok naar Rusland en de
Philippijnen. En dan komt Europa. Ze
zoeken daarbij hulp bij he t japanse NEC.
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Lenovo heeft ook al alles meegemaakt en
komt nu echt aan de bak tegenover Apple en
Samsung. Europa daar hoort niemand in
deze branche nog iets van… Nu ook Nokia
ver achterbleef..

ontwikkeling in deze sector gaat hard en
mede daarom is er veel vraag naar nieuw
management.
LIEVER IN DE CEL DAN BETALEN
Frankrijk is berucht om zijn slechte
gevangenissen die overbevolkt zijn. Daar
ga je niet voor de lol heen… Maar in
Duitsland gaan nu steeds meer mensen
een of enkele dagen in dat keurige gevang
zitten waar het goed is en ook het eten
smaakt. Ouderen betalen parkeerbonnen
niet en regelen dat door even te gaan
zitten. Een dagje kost de staat 110 euro en
de boetes zijn soms iets van enkele
tientallen euro’s… Schade van de overheid
per etmaal al gauw 200 euro! Dat moet
stoppen nu al enkele duizenden zo in het
gevang zitten: de boetes moeten dus
omhoog. Want het oude “schandegevoel”
dat werkt echt niet meer. RijnlandWestfalen gaat nu aan de slag met hoge
boetes…

EEN CULTUREEL GPS IN FRANKRIJK
Geoculture heet het en het brengt u met een
woordje in de culturele kaart van Frankrijk.
Het is een initiatief van het Regionale
Centrum voor het boek in Limoges en zit vol
met geolocale uittreksels, portretten van
auteurs, interviews en lezingen “op luide
toon”. Idereen mag er iets aan toe voegen
onder een zekere regie natuurlijk en natuurlijk
kunt u er ook een boek op bestellen waarbij
men u de dichtst bijzijnde boekenwinkel
aangeeft. Het is ook gratis dus ga naar:
Lafrancevueparlesecrivains.fr en u kunt er
ook een Apps vinden voor I-Phone en
Googleplay.
DIVERSEN
WAAR WIL EEN JONGERE WERKEN?
Wel dat is best te raden: ze willen een vaste
baan, een hoog salaris en in de moderniteit
zoals zij die beleven. Dus staan bij de
commercieel
gerichte
Google,
Apple,
Ernst&Young, Volkswagen, BMW, KPMG,
Coca-Cola en Loreal on top. Ingenieurs
kiezen voor Google, Volkswagen, Microsoft,
Apple, BMW, EADS, Siemens, IBM, Bosch
en Porsche… In een wereld vol high-tech met
jeugdige uitstraling en met vele high-tech
succes stories kun je niet anders verwachten.
De sociale media waar de jeugd in zwelgt
krijgen automatisch ook een top-imago. En zij
zijn niet betrokken in massa-ontslagen die
dagelijks zijn in de meer traditionele industrie.
En de tijd dat een jongere brandweerman of
dokter wilde worden is ook voorbij. Te veel
oude patiënten.. Such did our world become..

EXOTISCHE WERELDWIJDE MIGRATIE
Het schone transport over zee klom in
omvang wel 37% de laatste 5 jaar en dat is
goed voor het milieu. Maar zo’n schip
brengt ook een hoop ballastwater mee wat
overal wordt getankt en geloosd en daarin
zit een hele biologische wereld! Hele
schadelijk planten en beestjes die op verre
plekken
het
evenwicht
drastisch
verstoorden zijn er intussen overal
gesignaleerd, dus gingen universiteiten uit
Oldenburg en Bristol dat gesjouw maar
eens goed bekijken. Ze analyseerden drie
miljoen zeereizen in het tijdvak 2007-2009
om op te sporen wie het meest worden
“bedreigd”. En de toplist werd: Singapoer,
Hongkong, Panama en het Suez Kanaal..
Er is dus weer een flinke hoeveelheid
“clandestiene en ongewenst migratie”
opgespoord! Maar wat nu?

MANAGER IN GEZONDHEID BETAALT
In vergelijking tot andere industrieën stegen
de salarissen in deze sector nog met 10% in
een jaar. Manager kwaliteit, R&D en
Marketing/commercie doet het prima met
salarissen rond de ton met de juiste ervaring
(10 jaar en plus..). Er zijn vele vacatures en
ook in de diergeneeskunde is er plek. De

JOURNALISTIEK
ZONDER
JOURNALISTEN
De klik-journalistiek is ook al geboren! Voor
2 à 3 dollar kunt u een mooi artikeltje
krijgen en voor 12 dollaar een waarin het
(ook) draait om een “onderzoek”. In Ghana,
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Oekraïne en op de Philippijnen is meer er
steeds
handiger
in
geworden.
Men
ontwikkelde programma’s die door info van
het net, bedrijfsbladen of andere publicaties
te “vissen” , semi-automatisch. Daar komt
geen enkel contact met een informant of
iemand die het verhaal meemaakt etc. aan te
pas. Er zijn zo’n 700 standaardmodellen die
al “vissend” gevuld worden. Die worden door
een “echte” journalist dan wat opgepoetst en
zo maakt Journatic in Manilla 300 kranten
met ca 5000 artikelen. Die worden dan in
andere media gepubliceerd onder fictieve
namen zoals Chad King van de Houston
Chronicle die gewoon nooit heeft bestaan.
En, omdat het zo lekker leest en niet
controversieel is hij, die al 350 artikelen
publiceerde, ook nog zeer geliefd bij de
lezers! De journalistieke fabriekjes zijn weinig
mededeelzaam en over hun werkwijze, markt
en klanten en “journalisten” is weinig bekend.
Tot nu toe is deze praktijk nog niet in Europa
opgedoken maar het zal niet lang duren. De
Reuters van onze dagen is niet te stoppen.
De pulpjournalistiek is coming up.

onderzoeken want het werd een waar
bedevaartsoord na Da Vinci Code. De
stichting die het chateau beheert waar het
graf is maakt geen haast…
We hoorden recent dat de botten
gevonden onder een parking in Engeland
echt die van Richard II zijn dat vertelde het
DNA ons zonder twijfels. En de analyse
van de resten van Copernicus in Polen
wees uit dat het hem echt was: dus werd
hij onder groot eerbetoon herbegraven in
een beter graf.
In de Abdij van Saint Denis werden in 1793
alle graven vernield van vele franse
koningen en andere beroemdheden. Veel
botten verdwenen en ook de schedel van
Henri IV. Wat overbleef ligt nu daar in een
eikenhouten kist. Die van de diverse
Carles-sen, van Philppe le Bel, Catherina
de Medicis, Anne d’Autriche en Hugues
Capet.. Men wacht er op om die botten te
analyseren,
te
groeperen
en
te
identificeren. Rare gewoonte: als een
belangrijk iemand in stukjes wordt terug
gevonden is hij nog steeds belangrijk en
wordt na de dood vereerd. We besluiten
met u te zeggen dat ook Ramses II leed
aan hart- en vaatziekten lang voor dat
Macdo open ging. Dat DNA en al die
andere
wetenschappelijke
technieken
dwingen ons de historie te herschrijven,
ontmaskeren moordenaars en ontluisteren
veel mooie cht verhalen. Ach dat moet dan
maar want het heeft ook betere kanten.

DURE MAÏS EN FAILLIETE FOKKERS
In 2003 kostte een kolf maïs ca 2,35 dollar en
dat werd in 2010 al 3,70 dollar en nu zitten
we op 7,24 dollar.. Nu gaan de franse
veehouders/fokkers dus massaal failliet en ze
eisen maatregelen. Want de distributie
weigert de vleesprijs te verhogen. In Frankrijk
stopten er al 1500 fokkers de laatste twee
jaar en dat zijn dus ca 80.000 beesten
minder. Vanwege de hoge prijzen op de
groeiende
wereldmarkt…
De
eerste
waarschuwing.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
WATER VAN 1,5 MILJARD JAAR OUD
In Ontario vond men in een mijn op 2400
meter diep een plas water die 1,5 miljard
jaar daar ongerept aanwezig was. En er zit
ook waterstof bij! Dat zijn de condities
waarbij energie aanwezig is voor
microscopisch leven… Daar wordt nu
naarstig naar gezocht want daarmee zijn
vele geheimen van het leven op aarde op
te lossen. Mogelijk vindt men dat ook op
Mars (zegt NASA, weer blijer…).

DE WETENSCHAPT ONTMASKERT
Agnes Sorel, het liefje van Charles II werd
met kwik vergiftigd. Dat weet Dr. Charlier
zeker. In de haren van Napoleon I zijn sporen
van arsenicum gevonden. En of Leonardo da
Vinci echt onder die grafsteen in Amboise ligt,
is ook niks zeker. Hij werkte voor zijn
beschermer Francois I en wilde op die plek
worden begraven stond in zijn testament.
Maar in 1863 vond men in het graf maar een
paar botten… Wetenschappers krijgen nog
steeds geen toestemming het graf te
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ER KOMEN WEER KERNCENTRALES BIJ
Nu Fukushima weer wat langer geleden is
horen we weer over tientallen nieuwe
kerncentrales… De 400 die er zijn (58 in
Frankrijk!) worden vermeerderd met nog eens
400… Vandaar dat Parijs ook zo zuinig is op
dat uranium in Niger van Areva daar!
EDF is bezig een EPR te verkopen aan
Groot-Brittannie, en in Tsjechië vechten
Rosatom (Rusland) en Westinghouse (Am.japans) om de order. En een japans-frans
consortium vecht in Turkije voor de verkoop
van zo’n nieuwe Atmea van 1100 megawatt ;
het gaat hier om Areva en Mitshubishi. Deze
centrale moet komen aan de Zwarte Zee…
En een eerdere centrale die Rosatom gaat
bouwen, komt te staan aan de Middellandse
Zee. Want de turken zijn nu geheel
afhankelijk van kolen en gas. Dus wie dacht
dat kernenergie was afgelopen… ziet hier de
werkelijkheid. Enkel in Europa, Duitsland
voorop (maar ook al niet meer erg fanatiek!)
en ook in Frankrijk (Hollande wil terug naar
50%..) is er sprake van teruggang. Terwijl in
Frankrijk en Finland franse centrales in
aanbouw zijn… En in Nederland en Duitsland
“schonere”
kolencentrales
worden
bijgebouwd… De energiestrijd is nog lang
niet beslist!

DE VS IS DOL OP ZIJN SCHALIEGAS
Met een prijs van 3,9 dollar per BTU wat
minder dan de helft is van die in 2007 zit
de VS gebeiteld. In Europa betalen we
liefst 4x zoveel en dus denken Apple,
Boeing en General Electric om hun
fabrieken weer thuis te laten gaan draaien.
En zelfs Shell en het egyptische Orascom
gaan nu sites in de VS openen. Europa
studeert verder nu ook Duitsland en
Frankrijk samen al…
HET URANIUM VAN NIGER
Niger is het buurland van Mali en een van
de armste landen ter wereld: plek 186 op
de ontw.-index. Areva, de grootste op
uraniumgebied ter wereld, heeft nu flinke
problemen met de politici en met name met
Issoufou die weer op zal gaan voor een
volgende presidentsverkiezing. Daartoe is
van groot belang de snelle opening van de
open-lucht mijn voor uranium Imouraren
maar gezien de koersval wil Areva tot 2016
wachten. Dat is veel te laat voor deze 2
miljard investering, maar de klapper in
Japan heft de markt flink verstoord. Er is
steeds meer politieke onrust over het
contract Areva-Niger: 2000 studenten
protesteerden recent met Nee, tegen
Frankrijk ! en Nee tegen Areva en ook Weg
met het imperialisme… Duidelijk zat en niet
zo slecht voor China wat jaagt op het
uranium hier. Er is al sprake van deelname
van het chinese CNNC in de exploitatie
van
Imouraren…
Hollande
is
aandeelhouder in Areva en goede vriend
van Issoufou met de kwestie Mali dus gaf
Frankrijk 10 miljoen euro als hulp. Dat is
25% van het hele ontwikkelingsbudget van
het land. Parijs beweert nu buiten de deal
van Areva te staan om 35 miljoen steun te
geven voor de “beveiliging van de site
Imouraren”. Dit is vitaal: denk maar aan de
ontvoeringen in Niger en de Sahel. De site
is zeer afgelegen en heeft slechte
toegangswegen en wordt nu beveiligd door
franse en nigeriaanse elitetroepen; men
heeft van het algerijnse Amenas veel
geleerd. Maar Areva ziet de business 15%
afzakken en voorziet overproduktie van

BERLIJN EN PARIJS BEIDE SCHALIEGAS?
De groep Beffa-Cromme Frans-duitse firma
gaat politici en ambtenaren uit beide landen
verenigen in een overleg over de exploitatie
van dit gas. Maar nu in het kader van het
“verbeteren van de concurrentiekracht”! Ene
Montebourg was ook al voor verder praten
over het gas terwijl in Frankrijk nu 0 euro in
publiek onderzoek wordt besteed omdat het
parlement in 2011 dat helemaal verbood! Tja
dat deed Sarkozy om groen en rood wat te
gerieven. Maar hij vond ook dat die
gasrekening van 13 miljard wel wat lager
kon… Dat nu samen praten is geen slecht
idee, omdat Berlijn nu kernstroom krijgt uit
Frankrijk (het sloot kerncentrales) en
Frankrijk wil met zijn kernenergie terug naar
50%...
En
“europese
projecten
op
energiegebied” dat zou er ook wel eens aan
kunnen komen om de verhoudingen wat te
verbeteren.
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uranium. Het wil ook al Trekopje sluiten in
Namibië waar 800 miljoen in werd
geïnvesteerd… Dus zei Areva dat het
Imouraren wil temporiseren en de oudste
(ondergrondse) mijn Cominak wil sluiten.. Op
korte termijn moet er geremd worden maar
op lange termijn zijn er zeer goede
vooruitzichten. Na dit jaar zal eea duidelijker
worden door hervattingen in India, Rusland,
China en Z-Korea waar nu 62 reactoren in
aanbouw zijn (26 daarvan in China!).
Issoufou weet er alles van: mijningenieur
opgeleid in Frankrijk en ex-manager van
Areva!

optimisme en zweren de fabrikanten bij de
toekomst van de e-auto. Dus het huidige
lage aantal van 5700 e-auto’s in Frankrijk
zal veranderen. Er is ook sprake van dat
de europeanen hun batterijen weer in
europa willen gaan fabriceren: nu komt
alles uit China. Tja, nieuwe oplossingen
tonen altijd enkele kinderziekten; zie de
historie van de auto!
WEER EEN ELECTRISCHE AUTO: DE
TESLA
Deze
amerikaanse
e-autofabrikant
verdiende 12 miljoen in een trimester en
dat deed Elon Musk de baas erg goed. Een
troost voor Goshn met zijn Zoë die maar
niet tot een succes wil worden. Hij
verdiende ook geld met Pay-pall en
verkoop van ruimtereizen en maakt nu Eauto’s tot een succes! Zijn model S van 5
meter lang kost 60.000 à 100.000 euro en
hij hoopt er 21.000 te verkopen. Zo’n
driekwart in Californië en de rest in Europa
en Azië. In Frankrijk is het marktaandeel
van e-auto’s 0,6%...

GEVAARLIJKE LITHIUM-ION BATTERIJEN
Boeing kwam er nogal mee te zitten in zijn
787 waar brand ontstond in de batterijen.
Airbus dat eerder vloog met zijn A380 begon
er wijselijk niet aan… Dit type batterijen zit al
in vele e-Auto’s en electronische apparaten
die wij alle hebben. Het is een markt van 11,7
miljard wereldwijd! In China kwamen er drie
taxi-pasagiers om in de vlammen van een Etaxi en in Frankrijk vlogen al een paar eauto’s in de fik zonder persoonlijke schade.
Er woedt ook nog een discussie over welk
type lithium-ion het betere is: dat gebaseerd
op mangaan-oxide of dat op ijzerfosfaat. De
E-ato-fabrikant Bolloré wil er gewoon mee
ophouden: te link , denkt hij. Want hij zweert
bij de lithium-metaal-polymer batterij (LMP)
die hij toepast. Die vliegen pas in de fik bij
160 graden C, de andere al bij 60 graden,
beweert hij. Deze batterijen zijn 4 ker zo
krachtig als de klassieke en daarom
gevaarlijker, maar in het begin maakte men
ze ook met teveel metalen-verontreinigingen.
Dat is nu veranderd. Maar Renault brengt zijn
e-auto’s niet op de markt in warme landen
vanwege het temperatuurrisico.; vooral bij
“overladen”. Dus zoekt men het nu in
temperatuuroverwaking en koeling van de
batterijen. Het lijkt een beetje op dat
explosierisico bij LPG wat er in Frankrijk toe
leidde dat dit nooit van de grond kwam. Maar
nu komen er ook eisen los voor de
voorzieningen voor het parkeren van e-auto’s
en over de laadapparatuur. Want bij parkeren
van een e-auto hoort een laadmogelijkheid…
Ondanks de verhalen is er nog het nodige

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE PAUS EN HET VATICAAN
Nu staan er woensdags 100.000 mensen
op het St. Pieterplein dat waren er bij
Benedictus ca 25.000. Zo’n 7 miljoen
mensen volgen Franciscus op Twitter, en
Benedictus had er 2 miljoen… Er is dus
iets veranderd.
In de Curie vraagt men zich dagelijks af
wat er nu weer op hun hoofd valt..
Deze paus spreekt eenvoudig tot de
gelovigen en laat zich niet vastpakken door
de interne apparatsjiks die erg ongerust
worden. Hij ruimt op en gaat zijn gang en
probeert geen machteloze paus te worden
als Benedictus die moest vluchten en
verstikte. Hij neemt de algemene lift, haalt
zelf koffie uit een automaat en eet simpel…
Hij had het over een “homo-lobby” in de top
van de Kerk die al vaker aan het oppervlak
kwam. Er zijn homo-nachtclubs met nogal
wat hoge prelaten als klant met sauna’s en
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ook disco’s… Een risico want die zijn
kwetsbaar voor chantage. Franciscus noemt
homo-sexualiteit “een antropologische achteruitgang”. Tja de Kerk van Rome is in last: de
homo’s regeren intern en de pedofielen vallen
de jonge gelovigen lastig.. De Kerk van
Christus is stevig verdwaald en Franciscus
heeft nog een hoop werk. Zie ook zijn boek
samen met de rabbijn Skorka: Op aarde en in
de hemel, waarin beide spreken over alle
thema’s: de duivel, abortus, euthanasie en
kapitalisme….

AFRIKA
ER ONTBREEKT VISIE IN AFRIKA
Dat zegt president Issoufou van Niger in
een interview, die na drie keer niet lukken,
twee jaar geleden president werd van
Niger. Dat buurland is van Mali, Nigeria en
Libië. Een land met veel verborgen
rijkdommen dat nog zeer arm is… Hij acht
de interventie in Mali een zegen en wijst
erop dat ze bij vele populair is, niet bij de
radicalen, dat weet hij maar al te goed!
In zijn land zijn er fransen en amerikanen,
speciale troepen en met drones… Zij zijn
er op uitnodiging om het land te helpen met
zijn gevaarlijke groepen er om heen. Zie
wat er bijna in Mali gebeurde! Is Mali c.s.
niet het zoveelste bewijs van “koloniale
erfenissen” als kunstmatige staten en toont
het niet ook de zwakte van de Afrikaanse
Unie? Nee, zegt hij, na 50 jaar en ook 50
jaar AU is dat geen discussie meer. Op zijn
minst had er al lang op defensiegebied een
samenwerking moeten zijn! Maar na de
grote zieners van het eerst uur (zoals
Kwame Nkruhma van Ghana) waren er
geen opvolgers en tijdens de Koude Oorlog
waren er zelfs drie frontaal opererende
groepen. En daarna kwamen er te veel
militaire dictaturen. Hij begrijpt ook al te
goed het gevaar van nog een “opstand”
van het volk der touaregs dat zonder water
en scholen en genoeg voedsel is. Daarom
is hij voor een positieve discriminatie dus
met voorrang helpen van dit volk uit het
noorden. Er zou ook moeten worden
gedecentraliseerd maar dat vereist ook
voldoende centrale kracht. De a.s.
verkiezingen in buurland Mali baren best
ook zorgen: vele verkiezingen in dit deel
van Afrika werden al getrukeerd en
vervalst, weet hij. De inzet van VN-troepen
kan helpen maar dan wel met voldoende
mandaat. Hij is het zeer eens met de
franse weigering om losgeld te betalen, al
weet niemand het fijne er van in de praktijk.
Nu is er ook het grote gevaar van de
“soalisatie” van buurland Libië; hij stelde
dat tijdens de G8 ook aan de orde. In Niger
en Nigeria streeft men naar behoud van

DE PAUS EN DE AARTSBISSCHOP VAN
TOULON
Gaat de kerk weer op zoek naar haar ware
missie? De aartsbisschop van Toulon preekt
elke zondag ten de “sociale projecten” van de
regering… Zoals het homohuwelijk, het
stamcellengedoe
en
nu
weer
die
euthanasie… De paus zagen we eindelijk in
Lampedusa bij zijn gelovigen en die arme
vluchtelingen die Europa niet in mogen. Ook
betreurde hij met vele van hen de verdronken
vluchtelingen : hij wierp bloemen in de zee
om hen te gedenken… De kerk ziet de
maatschappij weer als hét onderwerp en
toont daarbij dat ze de naastenliefde als
hoofdonderwerp heeft, maar ook dat ze in
haar denken over de moderne wereld zich
weer opnieuw tegen de veranderingen keert.
Nu de sociale nood weer zwaar opkomt met
werkeloosheid, groot verschil arm-rijk en
arme vluchtelingen (ook europeanen: zie de
Roms), komt er weer een groot werkterrein te
voorschijn waarop de kerk veel werk heeft
vanuit haar oorspronkelijke missie. Ook de
groeiende tegenstelling met de andere
monotheïsten en de daarmee samenhangende uitsluitingen en vervolgingen
vragen om meer aandacht. Het koren van
Rome staat dus te blorien maar we moeten
hopen dat ze ons ook niet weer confronteren
zal met dat kaf dat geleerden als Copernicus
c.s. tegen kwamen in vroegere tijden. Gaat
naastenliefde en vooruitgang echt niet
samen? Daarin zit toch geen inhoudelijke
logica?
Ach ik heb het gewoon nooit
begrepen.

Terug naar inhoud
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een gematigde islam ook al is de druk van
Aqmi volop voelbaar. De triptiek: veiligheidontwikkeling-democratie is essentieel nu,
weet hij, maar de dollars van de djihadi’s zijn
veel
concreter.
Niger
moest
zijn
gezondheidsbudget beperken om meer voor
veiligheid te kunnen uitgeven… Idem korten
op onderwijs! Niger heeft uranium en dus ook
potentieel middelen, maar er is nog te weinig
goede aanpak en teveel corruptie nu. Nu is er
ook volgend jaar olie-export en dat gaat geld
opleveren , er ligt al een programma van 12
miljard dollar om te gaan besteden. Maar hij
weet: het is met de olie oppassen gebleken
en verwaarlozing van andere sectoren zoals
de landbouw is een groot gevaar. De groei
van Niger zal in de subsahara gaan opvallen:
dit jaar rekent men al met 10%. Om de
democratie te verankeren en om goede
verkiezingen te krijgen zijn solide politieke
partijen onmisbaar. Daarbij hoort ook dat een
verkozene maximaal 10 jaar blijft en er geen
trucs meer voorkomen om dat te verlengen.
Hij spreekt zich nu liever niet uit over de
diverse procedures in Frankrijk tegen (de
familieleden van) dictatoren die met “gestolen
geld” mooie zaken kochten. En waartegen nu
acties lopen…
De nieuwe president is optimistisch maar ook
realistisch: hij kent de eigen geschiedenis
zeer goed!

wat te machtig wordt en net als de fransen
geen Al-Qaida dat de uranium-exploitatie
hindert in Niger. De VS helpen de fransen
met
transport,
bevoorrading,
en
inlichtingen. Met name dat laatste is van
belang en er is zeer goede samenwerking
hier tussen beide westerse landen.
Frankrijk gaat met zijn leger terug naar
22.000 (eerder zou men teruggaan naar
30.000). Daarvan zullen 15.000 bestemd
zijn voor operaties van “het type
Afghanistan” en dus 7000 kunnen snel
worden ingezet overal (2500 snelle
interventiemacht). Frankrijk gaat zo terug
naar 1,2% van zijn BBP: Duitsland doet nu
1,4% en Engeland 1,9%.. Algemene
tendens want ook de VS willen in 10 jaar
1000 miljard terug… Twee trends zijn hier
zichtbaar: in de EU richt alleen Frankrijk
zich echt op Afrika (Duitsland en het
noorden richten zich meer op het oosten)
en het westen, incl. de VS, verarmt en kort
dus ook op zijn defensie.
AFRIKA: HET NIEUWE HIGH-TECH
CONTINENT
Intel lanceerde zijn smartphone Yolo in
Kenia met de operator Safaricom en
Microsoft
opende
zijn
programma
Formation4Afrika. IBM volgt met een R&D
center in Ghana en Gemalto uit Frankrijk
gaat in Benin de verkiezingen en in Gabon
de ziekteverzekering automatiseren. SAP
(Du) heeft ook al kleintjes in Nigeria
opgericht. De keniaan Mutua komt op de
markt met een sportschoen waarmee u uw
mobieltje kunt opladen via een USBingang. Het apparaatje, dat zich via
beweging oplaadt, kan op elke sportschoen
worden gemonteerd. Gadgets? Pas op:
Eric Schmidt de baas van Google schreef
The New Digital Age en spreekt daarin van
“radicale innovatie” en bedoelt er Afrika
mee. Zijns inziens hét high-tech continent
van morgen… Op weg naar 2 miljard
inwoners dus 1,5 keer China…

DE GROEI IN AFRIKA
Wie groei zoekt moet ook even in subSahara- Afrika kijken. Het IMF noemt het de
sterkste groeier na Azië hier met ca 5,5% .
Zie Tsjaad en Ivoorkust met ruim 8%, Zambia
en Nigeria met ruim 7%, ook Burkina Fasso
en Ghana halen dat al en zelfs Ethiopië zit op
bijna 7%! Het gaat enorm lekker bij onze
verre zuiderburen die ook een enorme
bevolkingsexplosie kennen. Iets van een
verdubbeling op langere termijn. Dat is
exportspekkie toch?
DE VS IN MALI EN NIGER
Ze helpen deze landen en ondersteunen nu
ook het franse leger aldaar. Dus niet
Duitsland of de EU maar Parijs en
Washington vechten daar… Opvallend.
Natuurlijk wil Washington geen Al-Qaida daar

DE KETTERS VAN BENIN
De katholieke kerk is er al lang in Benin
het land met 9 miljoen inwoners tussen
Togo en Nigeria. Maar nu is er ook de paus
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Christof XVIII die in 2012 in de ban werd
gedaan. En er is ook nog de maagd Maria.
Hier verjaagt men de geesten en tutoyeert
men de engelen. De nieuwe paus moet dus
oppasen zeker na de ook geslaagde aanval
van de Amerikaanse christenen in de
subsahara. Benin is speciaal op religieus
gebied: een hoog opgeleide hier gaat
s’morgens naar de mis, s’middags naar de
medicijnman en roept s’nachts af en toe een
andere God aan om geesten te verjagen.
Jean-Paul II was gek op Benin en kwam er
twee keer en van hier kwamen ook twee
gerenommeerde kardinalen in de Curie. Nu
hebben ook de rebellen van Banamé hun
kerk. Hun “papa”viel als baby uit de hemelen
en werd opgevoed door een herder waarna
een echtpaar onderwijzers hem overnam. Hij
ontmoette Cristofe XVIII in 2008 de grote
genezer en duivel uitdrijver. Ze reizen samen
in grote 4x4’s of japanse limousines en
verkopen hun religieuze waren en gadgets
voor stevige prijzen. Een mis opdragen kost 1
euro (een fortuin hier) en andere moeilijke
services zijn al gauw 1,50 euro. Op de site
www.sovidji.com vind u hun gedachtegoed en
hun aantijgingen van de “katholieke maffia in
Rome” met haar prelaten die zijn bevriend
met de duivel. Deze vrijmetselaars,
pedofielen, en tovenaars… Soms verstoren
ze ook de kerkdiensten in parochies en dan
komt de politie er aan te pas. De 20
wonderlijke gezingen en de vele bussen met
pelgrims
uit
Europa
zijn
overigens
onvindbaar. Hun succes groeit snel en zeker
ook in hogere kringen zelfs in de regering.
Zo’n populaire beweging moet je ruimte laten
zolang het niet gewelddadig wordt, zeggen
regeringsfiguren. De katholieke top hier is
veel te laat met ingrijpen men liet het uit de
hand lopen. Nu wordt er ingegrepen en
gestraft maar men kan nauwelijks voorkomen
dat vele gelovigen regelmatig naar Banamé
gaan. Al in 2010 moesten er twee
bisschoppen worden ontslagen en nu zijn er
drie diocesen vacant. Men vindt niemand
meer die geschikt is. Vele priesters gaan in
de fout: pedofilie of vaders van een dozijn
kindertjes.
De kerk spreekt over
“jeugdzonden” want hier is het katholicisme
slechts 150 jaar aanwezig en religies zijn hier

nogal oppervlakkig en lopen gauw door
elkaar. Maar er keren ook steeds meer
gelovigen terug in de ware kerk. Afrika kent
meer van deze soort histories op religieus
gebied. Bozizé van Centraal Afrikaanse
Republiek werd ook aanhanger van een
christelijke secte in 1980 en later “opperste
evangelist” van een eigen kerk. De ega
van Ghagbo, Simone, was ook al sterk
missionerend voor een eigen kerk in
Ivoorkust. En Museveni in Oeganda
predikte ook in de kerk van het
Wondercentrum van de prediker Kayanga.
De grote onbegrijpelijke mix van diverse
godsdiensten tegelijk en de politiek, dat is
een echt Afrikaans recept in de subsahara. Franciscus moet nog flink aan het
werk hier.
HOE LOOPT HET IN MALI?
Justitie in Mali wil graag ook internationale
arrestatiebevelen doen uitvaardigen maar
heeft veel moeite met de juiste namen te
vinden van sommige djihadisten, touaregs
en drugshandelaren. Men heeft een lijst
met 200 namen maar mogelijk staat daar
ook mensen, doordat er ook bijnamen
bestaan, twee keer op. Want enkele
hebben ook “oorlogsnamen”
én vele
registers van de burgerlijke stand zijn
verbrand…
Niger wil, net als Parijs, dat er in juli een
nieuwe president wordt verkozen om de
huidige
“interim”
Amadou
Sanago
(putschist!) te “vervangen. Niger denkt aan
Ibrahim Keïta de vroeger premier… Maar
de aanhangers van de verjaagde president
Issoufou vinden dat onmogelijk en
onterecht natuurlijk. Parijs steekt in een
wespennest in Mali waar het al troepen
terug trok en in juli met maar 1000 man wil
blijven e leunt dus op Niger en Tsjaad voor
oplossingen. De VS zeiden al bij de start:
you don’t have a outbreak strategy! .
DE EEUWIGE SLAVERNIJ IN MALI
Ze is oud en verboden “natuurlijk” en ook
wij hollanders weten er wel van. Omdat wij
de transporteurs en handelaren waren van
de zwarte slaven naar de Amerika’s die
voor ons waren “gevangen door de
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Arabische touaregs”. In Mali zijn er nu nog
300.000 slaven die al familielevens lang in
bezit zijn van touareg-families. Als je de
mensen er omheen meerekent zou het gaan
om zelfs 850.000 slaven dus ca 7% van de
bevolking van ca 14,5 miljoen mensen. Een
groot taboe dus… waartegen steeds vaker
wordt gevochten door enkele moedigen. Dit
kwaad duikt nu ook weer in de pers op
vanwege de aankomende verkiezingen in juli
hier terwijl de fransen nog vechten tegen de
islamisten. Dat het geen verkiezingen naar
“puur zwitsers voorbeeld” zullen worden is
iedereen duidelijk. De zittende “tussenpresident” kwam namelijk ook niet verkozen
op zijn zetel terecht.
Let wel het gaat over 35% van de bevolking
rond Tomboektoe (noorden), 30% rond Mopti
(centrum) en 20% rond Gao (n-west). Dit
fenemeen gaat van ouder naar kind in
families en dat al eeuwenlang… Het lijkt zo
ook onuitroeibaar en deze mensen zijn
natuurlijk ook “gemakkelijke kiezers”. De
slavenfamilies zijn zelfs vergaand in de
families van hun meesters geïntegreerd en
spreken ook hun taal… maar blijven zonder
enkel feitelijk recht of betaling en eigendom
onveranderbaar afhankelijk. Maar nu is er
ook de vereniging Spartacus met 38.000
leden die er tegen vecht maar die dat erg
voorzichtig moet doen. Want ontdekking van
contact met slaven leidt veelal tot ferme
represailles.. met veel geweld. Helaas zijn
veel dossiers met klachten verbrand tijdens
de laatste rebellie en ook werden groepen
bevrijde slaven weggejaagd naar elders waar
ze onbekend zijn. Er wordt nu gevochten om
een wets-uitbreiding waarbij slavernij zwaar
gestraft zal worden; maar het is een taai
onderwerp.
Het zit diep en is een beletsel voor echte
democratie en het is ook stigmatiserend. Aan
de naam zie je al dat een familie slaaf was
eeuwenlang. Zelfs bevrijde mensen met
bestuursbanen komen regelmatig nog
negatief gedrag tegen als ze hun autoriteit
willen inzetten… Eens slaaf, altijd slaaf! Dat
overkwam eigenlijk ook de ex-president
Touré die uit slavernij stamt en die daarom
bepaalde mensen niet in zijn regering kon
krijgen en dus later ook moest vluchten…

Het is hier niet Aghanistan met zijn taliban
en hun afkeer van vrouwenrechten, maar
de
“ombouw
naar
een
modern,
democratisch
Mali”,
is
een
sprookjesachtige gedachte. Dus stabiliteit
hier is niet van “morgen”, daarom wil
Frankrijk hier ook graag weer weg. Maar
het moet ook zorgen dat zijn belangen ná
zijn vertrek niet in de verdrukking komen…
Daar is (ook de EU!), nog niet klaar mee…

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
TUNNELS EN BRUGGEN IN HET
BALTISCHE
Denemarken en Zweden zijn al sinds 2000
verbonden met de tunnel-brug Oresund
van 8 km en nu gaat Denemarken een
tunnel bouwen naar het duitse vasteland.
Zo’n 7 miljard gaat het kosten en daarvoor
koop je 17,6 km die in 2022 klaar moet zijn.
De trein doet er 7 minuten over en de auto
maar 10 minuten… Dat is veel minder dan
de huidige 45 minuten wachttijd met het
veer. En dan is er ook nog wachttijd
natuurlijk. Hamburg-Kopenhagen met de
trein in 3 u 15 min. Wat nu dus 4 u en 45
minuten kost. Aan de uiteinden moeten
kunstmatige eilanden komen en dan
moeten er ook nog 89 caissons worden
afgezonken van elk 70.000 ton, dus het is
wel even knutselen. Het noorden sluit de
rijen..
OOK BERLIJN IS NIET ZONDER ZONDE
In de jaren 70 en 80 toen de muur er nog
was dienden duizenden oost-duitsers (met
medeweten van de DDR-regering!) als
proefkonijnen voor Bayer, Schering,
Sandoz en Hoechst.
Er gingen in meer dan 600 experimenten
meer dan 400.000 euro’s om waaronder
vele met ook fatale afloop. En pas op er
zaten ook zwitserse, Amerikaanse en
duitse industrieën bij die er aan mee
deden. In Der Spiegel werd recent dit
doopzeel ook gelicht en er kwamen
afschuwelijke verhalen over zwaar lijdende
mensen te voorschijn. De farmacie, ook
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onze weldoener, is ook geen onschuldige
industrie die werkt voor s’mensen heil…

bezuinigingen paraat dan wordt het zwaar
getroffen en mogelijk al in de zomer…

90.000 GRIEKEN MEER AAN HET WERK!
Er werden er nog 59.000 ontslagen maar
90.000 aangenomen: 30.000 ruim in de plus
dus! Maar het is veel beter dan een jaar
gelden ook in de toerisme-periode daar. Nog
een schrale troost met een ww van 27% gem.
en zelfs 64% bij de jongeren, maar het is een
begin? Is er tijd genoeg om zonder
kleerscheuren weer in de lift te komen?

DE ECONOMISCHE DIPLOMATIE
In moeilijke economische tijden is deze
diplomatie nog meer van belang, zeker in
de EU nu in zwaar weer. Dus vertrekken er
vele zakenlieden en diplomaten mee met
hoogwaardigheidsbekleders die elders op
bezoek gaan. Die diplomaten moeten er
ook voor zorgen dat er preciezere info is
over de gang van zaken in die landen, daar
ontbreekt het bedrijven vaak aan. Maar er
zijn
vele
klachten
over
slecht
meewerkende diplomaten en zelfs ruzies
onderling waardoor er weinig effectief
wordt gewerkt. En dat in een land dat 36%
aan export verloor in enkele jaren en 67
miljard terugviel in export-omzetten.
Hollande verordonneerde het opzetten van
Franse Internationale Huizen in de VS en
Azië maar tegelijk roept Montebourg franse
bedrijven op hun telefooncentra in Marokko
en elders te repatriëren! De minister van
Digitale zaken speelde zonder afstemming
verkoper in Australië voor Ariane en de
minister van Buitenlandse Handel was niet
op de hoogte! Nu heeft Fabius zijn toon
wat bijgesteld en vroeg aan Aubry of zij wat
promotiewerk wilde doen in China en aan
de baas van Cap Gemini of deze India zou
willen bezoeken. En Rafarin werd al naar
Algerije gezonden. Maar de herrie tussen
de ministeries van Economische Zaken en
Buiza gaat verder… en er ontstaan nu vele
dubbelingen door gebrek aan overleg…
Kortom het zit niks lekker en zelfs
Segolene riep openlijk op om daar eens
iets aan te doen… Moscovici wordt voor
veel lacunes verantwoordelijk gehouden
nu… Heel anders gaat het in Duitsland
waar de ondernemingen de diplomatie
nauwelijks nodig hebben. Zij werken via de
Kamers van Koophandel ter plekke en met
ondernemersverenigingen elders. En via
hun filialen natuurlijk. Ook overlegt een
grote ondernemer met zijn toeleveranciers
als hij naar het buitenland wil gaan zaken
doen; in Frankrijk krijgen de kleinere
gewoon opdrachten om mee te doen zo
nee, dan … En Angela is enkel de mooie

DE LEENRENTE IN DE EU NU
Italië en Spanje liggen dicht bij elkaar: ze
gingen “samen” van 4 naar 7 en weer terug…
Frankrijk en Duitsland lopen ook nogal
parallel , zij daalden van 4 (2008) naar nu
ruim 2% voor Parijs en ca 1% voor Berlijn.
Dat komt mede door de ECB-politiek onder
Draghi. Maar pas op: in een markt waarin
veel geld zit en plaatsen problematisch kan
zijn liggen renten laag. Daarom zijn nu ook
Frankrijk en Duitsland even vluchthavens
voor geld omdat de euro weer rust vertoont.
Maar bij de eerste de beste krach waar dan
ook kan het razendsnel veranderen, dat
zagen we al eens…
EVEN PAUZE IN DE EU?
Brussel gaf Frankrijk twee extra-jaren om die
3% te halen en Parijs was blij! Maar dit
realisme van Brussel moet goed worden
begrepen: het is om Parijs aan te moedigen
harder te gaan bezuinigen! Berlijn kijkt nog
scherper toe nu en de pers, zie Die Welt,
schreef er venijnig over en noemde Frankrijk
opnieuw “Da Sorgenkind”. Want deze pauze
geeft Brussel en Berlijn ook de kans wat
dichterbij te kijken in de keuken en nu komen
er Brusselse mannen met de rapportages in
de hand nadere toelichting vragen. Ze zijn er
al regelmatig in Parijs die van de “DG EcFin”. Hollande c.s. zijn gewaarschuwd!
Intussen zijn er vele geruchten over een
krach in China op OG-gebied en de topman
van AXA was daarover bij Hollande. Hij
waarschuwde voor de gevaren van de
huidige lage leningsrente. Want schiet de
rentevoet omhoog en heeft Parijs geen
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versiering en niet het centrale punt in het
zakendoen. Andere Völker, andere Sitten..

rentepercentage ja, maar geïndexeerd op
se Zwitserse franc! En nu is die lekker
opgelopen t.o.v. de euro, zoals bekend! Er
loopt al weer een proces tegen BNP
Paribas! De crisis is als een grote stuwdam
met een lek dat met een stukje sellotape
werd afgeplakt… De banken bonden dus
niks in eigenlijk, alles ging gewoon door…

FISCALE OMSLAG IN EUROZONE
De overheid heeft geld nodig, om ons te
dienen, en haalt dat dus bij de consument,
met BTW en ook bij bedrijven met de
winstbelasting. In tijden van groeistops gaat
de winstbelasting omlaag, zien we nu weer:
in de EU zakte die van gem. 27,5% (2000)
naar nu 21%.. En werd daarmee ongeveer
gelijk aan de BTW die in 2000 19% was en
nu 21%. Maar Brussel slaagt er maar slecht
in hier te coördineren: de landen
beconcurreren
elkaar
met
lagere
winstbelastingen om bedrijven te paaien.
Ierland zit nu zelfs op 12,5%! De
belastingdruk blijft ook zeer verschillend:
Denemarken zit met 48% zeer hoog , zelfs
hoger dus dan Frankrijk met 44%. Litauen
doet het met 26%! En in Parijs scoort men
ook een winstbelasting van liefst 36% en een
BTW die nu net naar 20% gaan zal in 2014.
Fiscale afstemming is er nog lang niet maar
de tendensen zijn wel overal gelijk.

LONDEN EN PARIJS: GELIJKEN IN
DEFENSIE?
Hollande wil weer 24.000 man minder in
het leger en terug naar 225 jachtvliegtuigen
(was 300). Daarmee lijkt hij de weg te
volgen van de begroting van het britse
leger. Dat zegt het bekende defensieinstituut Jane en zegt erbij dat ze overigens
nog veel “sterker” er bij staan dan de
anderen in de EU. Parijs heeft nog 60.000
manschappen meer dan Londen (232.000
resp. 178.000) maar het budget is 7,5
miljard kleiner (47 resp. 39 miljard). Beide
hebben 4 nucleaire onderzeeërs. Ook geeft
Parijs veel uit aan zijn “vaste” plekken in
Afrika, waar nog veel franse belangen zijn
(o.m. in Niger het uranium). Parijs blijft
zitten met zijn pijnpunten: te weinig
moderne drone’s, geen tankvliegtuigen in
de lucht en te weinig troepentransporters.
En Londen heeft geen vliegdekschip… Er
is echter een verschil: Parijs speelt nog
steeds graag de onafhankelijke (van VS en
Nato) maar Londen werkt graag samen. De
vraag is nu of deze houding nog wel reëel
is na de bezuinigingen.

DE BANKHERVORMING STELT WEINIG
VOOR
Vijf jaar geleden beloofden de banken hun
casino-achtige leven te beteren, maar wat
kwam er van terecht? Hoe ging het met “de
afscheiding
van
depotbank
en
het
zakenbankieren bijvoorbeeld? Frankrijk komt
nu met een wet omdat er op vrijwilige bases
niks is gebeurd. Daarin wordt ook geen echte
afscheiding geëist maar een soort van
scheiden van de gevaarlijkste activiteiten.
Want het betreft hier maximaal 1% van de
bankbusiness! En dan de franse business
van het opkopen van levensverzekeringen:
waarbij wordt gespeculeerd op het sterven
van zieke mensen via hun verzekering… Een
markt van 35 miljard dollar waarin 80% van
europese investeringsfondsen zich graag
begeeft.. Ethiek? Hoezo? En dan ook nog
die leningen die geïndexeerd waren op de
koers van de zwitserse franc. Diverse
gemeenten voerden daarover een proces en
wonnen, maar nu blijkt dat er weer 4000
personen bij BNP Paribas een zelfde type
krediet contract hebben. Een gunstig

LETTA DE NIEUWE EUROFAN
Hij kwam plotseling te voorschijn, deze
tweede man van de socialisten in Italië die
nu al vers benoemde premier gaat regeren
met een coalitie waarin ook de partij van
Berlusconi zitting heeft. Een stunt van
jewelste in een totaal verward land. Maar
zijn eerste speech was een echte proEuropa rede zoals je die nooit meer elders
hoort: hij wil op weg naar een sterker
geïntegreerd Europa een federatie à la VS.
Een eenzame in het huidige zo verdeelde
koor van de 27 die het gelukkig ook niet
aan realisme ontbreekt: want hij noemde
zich David die Goliath tegen kwam… Hoe
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lang zal het duren voor ook hij is gepokt en
gemazeld in de europese, Brusselse soep?

egoïstische
kanselier Merkel”. “Wie
europees rechts aanpakt komt onmiddellijk
Duits rechts tegen”. “Hier moet de PS
bijdragen aan de strijd van Hollaande in
zijn zware gevecht met “de kanselier van
de bezuinigingen”
en de europese
conservatieven”. Daarop moest de premier
Ayrault, wel verklaren: “We lossen de
europese problemen niet op zonder
intensieve en oprechte dialoog tussen
Frankrijk en Duitsland. De Frans-duitse
vriendschap is onmisbaar om het europese
project weer vlot te trekken en het pad naar
economische groei weer terug te vinden”.
Natuurlijk is dit “politiek gemanoeuvreer”
maar vele schrikken hier toch wel heel erg
van!
Een
politicus
van
rechts
waarschuwde: “Laten we Duitsland nu niet
in de armen jagen van Groot-Brittannië!”…
Daarmee verlegt men daar het accent op
de oude labiele verhouding LondenBerlijn… Hoezo is oorlog in Europa niet
meer denkbaar? Dit is echte preoorlogstaal! Het Technion in Hïfa had al
drie Nobelprijs-winnaars Wordt vervolgd…

BERLIJN-PARIJS: DE RELATIE DIE ONTSPOORT
Hollande is in zijn partij en in Frankrijk in
grote problemen en ziet een Merkel
onverstoord manoeuvreren op weg naar de
duitse verkiezingen.. Hij lijkt, met andere, te
gokken op haar verlies. Dat lijkt een
noodsprong geboren uit de enorme druk op
hem in Frankrijk waar zijn populariteit terug
viel naar minder dan 19%! Terwijl Sarkozy
prijkt op 39% en Marine Le Pen op 21%. In
de PS verdiept zich de kloof tussen gematigd
en hard links zeer snel nu en daarbij wordt de
relatie met Duitsland nu zelfs ingezet. Een
keihard en zeer riskant spel dat ernstige
gevolgen kan hebben. De linkse ultra’s van
Melenchon en de PCF roeren zich fors en ze
ondervinden sympathie bij PS-ers als
Cambadelis, Hamon, Montebourg, Bartelone
(Assemblee-voorzitter!), Lienemann, Guedj,
Kallon en Morelle. Zij zijn de frontlopers van
een groep van ca 80 PS-ers die linkser zijn
dan de andere 200 in de Assemblee. Lastig
nu ook de Verts en het Front de Gauche
afstand nemen van de politiek van Hollande.
Niemand wil van het aanstormende debacle
de schuld krijgen dus… tracht men Duitsland
de schuld toe te spelen. Nu is er ook in
Brussel een stroming die de (te?) zware
bezuinigingen wat wil temporiseren… en
daarop speelt nu ook Hollande in. Want nu in
dit klimaat echt het mes er inzetten dat zal tot
enorme problemen leiden. De enige die nu
lijkt te winnen is overigens het FN want ook
de aanhang van de vakbonden loopt
daarheen en steeds verder weg…
Begin mei liep direct na de 1 mei-betogingen
de spanning verder op en Hollande wachtte
met spanning op de aangekondigde
betogingen van 5 en 8 mei..
De tekst van de “uitgelekte” Europa-conventie
loog er niet om en werd onder grote druk van
Hollande c.s. meteen bijgesteld. Met name
daar waar Merkel fors werd aangepakt. Hier
enkele passages:
“Het europese project wordt vermoord door
de “Thatcherpolitiek” van de engelse premier,
die alles om geld ziet draaien, en de

DE VAKBONDSPOSITIES IN FRANKRIJK
In 1966 stond de (ex-communistische)
vakbond CGT ver bovenaan: 58% bij de
verkiezingen (van vertegenwoordigers); nu
is dat 28%. De CFDT stond toen op 21%
en steeg iets naar 25% nu. De FO was op
10%, sprong in 1986 naar 15% en blijft
daar hangen. CFTC en CFC waren ooit 5%
en zitten nu op 10%. Er zijn nog een aantal
kleintjes overigens en in Frankrijk is het
aantal werknemers dat lid is van een bond
een der kleinste in de EU.
Het zou dus kunnen dat de CGT haar plek
als grootste verliezen gaat aan de CFDT.
Dat betekent een ware revolutie en
suggereert dat gematigd-pragmatisch het
wint van ideologisch-radicaal. Maar de
grote crisis waarin het land nu echt is
aangekomen met een linkse regering die
erg slecht scoort gebiedt dat elke conclusie
voorlopig moet worden uitgesteld tot
2014… Het gaat er nu echt om spannen
hier.
Overigens heeft het ministerie van
Onderwijs
van
de
toegewezen
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budgetruimte 1990 voltijdbanen (in uren )
beschikbaar gesteld voor vertegenwoordigers
van de bonden. Daarvan mag men werktijd
laten vallen en afwezig zijn “voor
vakbondswerk”. FSU en Unsa profiteren het
meest: 817 resp. 444 plekken. FO krijgt er
166, CFDT 156 en CGT 123. Sud-education
sluit de hekken met 117.

grenzen van de EU en Europa geworden.
Geen onverdeeld succes voor Nato, het
westen en de VS en het laat zien hoe
“naïve en niet-begrijpende idealisten
werden
gebruikt
door
gehaaide
misdadigers”.
REGEREN IN OUZBEKISTAN
Papa Karimov is hier al sinds 1990 de
diktator en zijn mooie dochter Gulnara
profiteert daar volop van. Zij deed
overigens Harvard, is net als haar vader,
moslim maar leeft het leven van een ware
jet-set dame. Zo gaat dat in deze vroegere
Sowjet-republiek (met 30 miljoen inwoners,
90% moslims) waar opstanden bloedig
worden
neergeslagen
en
de
gevangenissen vol zitten met politieke
tegenstanders. Iedereen is het eens: de
dochter zal erger worden dan de vader die
politiek niet erg slim is. Zij zit flink in zaken
en graaide al 1 à 3 miljard bij elkaar die al
scheidde van de vroegere eigenaar van
Coca Cola in dit land en die in Londen in
een weekeinde voor 250.000 dollar aan
juwelen inkocht. Toch is Karimov erg
geliefd bij de westerlingen: hier vliegen de
westerse ministers af en aan. Want hij is
de buurman van Afghanistan en laat de
spullen over zijn grens gaan.. Obama
feliciteerde hem nog persoonlijk met de 20
jaar “onafhankelijkheid van zijn land”…
Waar mensenrechten niets voorstellen!
Intussen oefent dochter Gulnara een ware
terreur uit om zich heen en stort vele in het
ongeluk. Een half dozijn ex-lovers moest
zich al redden door vlucht naar het
buitenland. Wie meer wil horen over nog
meer
“prinsessen
en
prinsen”
in
Kazakhstan en Azerbeidjan kan vol aan
zijn trekken komen. De namen zijn Dinara
Kulibayeva (dochter president) en Ilham
Aliev (zoon van Heydar) die zijn vader als
president opvolgde en de heerser is over
enorme olievoorraden in de Kaspische
Zee.. Hoezo mensenrechten? Nadat ze los
kwamen van de Sowjets is er hier in het
hele gebied van Centraal Azië nog geen
dag sprake geweest van mensenrechten
en democratie. En ook hier zijn wij
westerlingen (zie ook VS en de saoudi’s)

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
KOSOVO DE BANDITENSTAAT?
Een recent boek over het “vrije”Kosovo dat
door de NATO werd gesteund in zijn
vrijheidsstrijd schokt nu vele. Allereerst
Albright die er een grote rol in speelde
indertijd en die aandrong op geweld ten
Servië met geallieerde bombardementen om
dit land los te maken van de macht van
Milosovic. Chirac deed er met tegezin ook
aan mee… Al in 1999 waren er persberichten
dat Kosovo het Columbië werd van Europa
en dat criminelen en maffioso het daar voor
het zeggen kregen. De niet-albanezen daar
worden
weggejaagd
mede
om
hun
bezittingen in te pikken en de handel in
sigaretten, drugs, gestolen auto’s en mensen
bloeit er. En niemand in Europa doet er wat
aan, getuige ook een dik rapport van de
duitse
inlichtingendienst.
Over
georganiseerde misdaad, illegale activiteiten,
financiering van de politiek met maffiageld,
omkopen van hoge ambtenaren etc. Ook dat
het land in drie zone’s is verdeeld door de
maffioso en de aanvoerders in die gebieden
zijn bekende hoge politici! Ja twee van hen
waren
centrale
figuren
in
de
onderhandelingen met de Nato en de
amerikanen. Kouchner de bekende franse
socialist die nu niet meer te zien is, werd er
zelfs van beschuldigd een vinger te hebben in
de handel in illegale organen die werden weg
geopereerd bij gevangenen… Hij noemde de
premier Thaci zijn vriend en die lijkt nu de
leider te zijn van de misdaad in Kosovo! De
“guerre juste” in dit land tegen de
oorlogszuchtige serven en voor de vrijheid
van het landje is compleet uit de hand
gelopen. Kosovo is een narcostaat aan de
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grote vrienden van
islamitische landen…

deze

overwegend

Airbus in Japan zal snel gaan oplopen..
Boeing verliest een prestigieus bastion.
CHINEZEN WILLEN XXL –AUTO’S
De rijke chinezen willen graag oversize als
het om dure auro’s gaat: de BMW X4, de
Maserati Ghibli, de Volkswagen Cross Blue
en de citroën Wild Rubis zijn dan ook te
vinden op de automarkt in Sjanghai. Auto’s
van bijna 5 meter lang en met 7 plaatsen
dus gaan hier up met 13% terwijl het in
Europa met 10% zakt. Maar de overheid
stelt wel een limiet aan het verbruik: niet
meer dan 5 liter op 100 km dus en dat valt
voor deze mastdonten niks mee.

OOST-AZIË
JAPAN IN DE VALUTA-AANVAL
De minister van Financiën wil de consumptie
aanjagen en gaat de geldhoeveelheid
verdubbelen en de leningsrente op bijna nul
zetten. Dat zal de mensen doen lenen en
consumeren en… ook de yen in koers doen
dalen. Wat weer prima is voor de export. Het
IMF is het eens met deze supermove groter
dan die eerder in de VS en het UK. De ECB
bekijkt het nog maar zal wel moeten
reageren… Want dat doet voor de japanse
concurrentie in de EU grote voordelen
ontstaan. Het grijze Japan gaat nu over op
gevaarlijke
paardenmiddelen
die
internationaal kunnen ontwrichten..
Velen wijzen er op dat hier de salarissen
omhoog zouden moeten als eerste : die zijn
laag en velen hebben uitzendbanen. Want de
interne consumptie moet vooral omhoog om
meer economische activiteit te kweken en de
weg die nu is gekozen om het monetair aan
te pakken en de export op te vijzelen via
devaluatie van de yen is erg link. Dit land met
zijn staatsschuld van 230% is op een
gevaarlijke weg en dreigt nu ook ruzie te
krijgen met veel handelspartners. Ook al is
vooralsnog het effect van de lagere yen op de
export nogal beperkt gebleven…

CENSUUR VIA DE ZOEKMACHINES
De
chinese
zoekmachine
Weibo
censureert op 1965 zoektermen als:
revolutie, vallen van de macht, dissident,
persvrijheid, dalaï lama, maar ook op
culturele revolutie en Jiang Zemin. Maar
ook “billen, groepsverkrachting en bordeel,
etc. “ komen niet op het scherm. Of de
zoeker niet ook wordt gemeld etc. daarover
is minder bekend. Peking heeft altijd al de
invloed van internet, computers en
zoekmachines begrepen en we herinneren
ons dat het ooit ook Google verplichtte tot
censuur… Wat toen geen keus had en nu
nog meewerkt. Want het is nu nog een
grote ook in China…
VIETNAM EN FRANKRIJK
Sinds enkele jaren is dit Indochina van
vroeger in een zeer snelle economische
groei terecht gekomen, waarbij 8%
voorkwam en nu, ondanks de crisis ruim
5% normaal is. De armoede daalt ook rap
onder de 90 miljoen inwoners en nu ziet
Peugeot hier zijn kansen weer. Het land
was in de franse tijd een echt
Peugeotland.. Ho Chi Min reed in een 404
weet iedereen nog. Maar omdat de
invoerrechten op auto’s 100% zijn is dus
montage in het land een vereiste. Nu is de
franse overheid met een exportoffensief
begonnen: het importaandeel van La
France is nu nog maar magere 1%! Toch is
Parijs, ver na Japan, 2e op het gebied van
economische hulp het is slechts 13e op de

AIRBUS-BOEING IN JAPAN
Airbus krijgt nu in Japan, hét bastion van
Boeing, zijn kansen. Er wordt ne met JAL en
ANA onderhandeld over aankoop van A350’s.
Een nouvauté hier: Japan was al 50 jaar
Boeing klant en ook zijn industrie levert daar
toe ook aan de Dreamliner 787. ANA heeft al
zeven 787’s en dat is de helft van de hele
wereldvloot. Airbus begon met de kleiner
Airmark dat 4 A380’s afnam en nu komen
Jetstar en Peach er ook aan voor de A320’s.
De A350 is uitstekend geschikt om de oude
777 van Boeing te vervangen en de japnners
leerden ook hoe link het is om van een
leverancier afhankelijk te zijn met de affaire
787.. Het huidige marktaandeel van 10% van
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exportlijst en het handelstekort is ca 2 miljard.
Frankrijk verloor hier zijn totale marktaandeel
in de medische sector, alles komt nu uit
China en Z-Korea. Toch zijn de grote franse
industrieën er nog wel: Accor, Vinci, BNP,
Total, EDF en ook Sanofi. Maar hier op de
markt komen is niet easy en een expert
beveelt aan te beginnen met producten met
een hoge toegevoegde waarde. En het
nemen van besluiten duurt hier ook lang en
dat is niet gemakkelijk, maar de ommekeer is
er. Frankrijk zoekt Vietnam nu echt weer.

Bangladesh laat doen is nu gestart in
Ghana.. En daar vindt men ook … chinees
kapitaal om op te starten!
INDIA MODERNISEERT TE WEINIG
Het land groeit explosief in bevolking en in
tientallen jaren zal het het terugvallende
China fors voorbijgaan. In 2050 zit het op
1,2 miljard en China op 0,8 miljard…
Steeds meer mensen komen van het
platteland ook naar de steden maar die
gaan te weinig naar de industrie; enkel de
dienstensector geeft banen. De groei is
hier 4,5% nu, de helft van de jaren 2000 en
het aandeel van de industrie van maar
27%. Dat is in andere aziatische landen
veelal 40 à 47%. India moet de volgende
jaren 100 miljoen banen scheppen en nog
meer: zie China met zijn 130 miljoen. De
zo veelbelovende informatica-industrie is
maar enkele miljoenen banen op totaal 500
miljoen. De opleidingen kloppen niet in
kwaliteit en kwantiteit. Gevolg: slechts 16%
kent een regelmatig en stabiel salaris. Hey
stokt in de midden-industrie hier. Er zijn
hier ook veel robots die werk verdringen.
Ook raakt het zijn textiel kwijt en de textiel
die uit China vertrekt gaat naar Z-Azië
(Vietnam, Cambodja, etc. ..). Niet naar
India dus. De burocratie, het complexe
arbeidsrecht
en
het
slechte
ondernemingsklimaat
remmen
de
industriële ontwikkeling zeer. Er zijn veel
arbeidsconflicten. Het scheppen van
“economische zone’s” stokt nogal ; het plan
voor een brede strook tussen New Delhi en
Bombay loopt niet echt goed. Japan wil
hier wel maar er zijn weinig terreinen en
ook te weinig water hier. De overheid
automatiseert ook te weinig en de
mentaliteit
in de politiek en de
overheidsorganen is erg conservatief. India
riskeert zijn vele jeugd en bevolkingsgroei
niet juist te gebruiken. En de politici komen
niet veel verder dan beveiligers voor hun
hachje aanstellen…

ZUID-AZIË
BANGLADESH: TEXTIELFABRIEK VAN
EUROPA
De franse import van textiel uit Bangladesh
steeg van 0,8 miljard (2008) naar nu 1,3. Na
een piek van 5,6 miljard in 2011 liep nu de
import uit China terug naar 5,3. Bangladesh
klom met 50% op wat zijn plek betreft. Nu zijn
er zeker 5000 fabrieken die voor 29 miljard
textiel
maken.
De
franse
douane
constateerde ook 50% verhoging van de
import uit dit land en daar weten Auchan,
Carrefour, Mango en Tex alles van.
Eminence de verkoper van ondergoed plant
ook naar Bangladesh te gaan net als ook
Etam al deed in 2011. China wordt duurder
en verliest dus positie: +15% meer salaris en
dat liep op tot nu 280 dollar per maand.
Bangla doet hier 40 dollar en het betaalt
nauwelijks douanerechten in Europa! Maar
de produktiviteit in het nieuwe land is laag
mede omdat de werknemers maar geen
opleiding krijgen: in China is dat al 25 dagen.
Dus bereikt Peking een 4x zo hoge
productiviteit. Ook moet het land het katoen
importeren wat 30 dagen logistieke plus is.
Zo is de doorlooptijd naar een nieuw produkt
ca 90 dagen plus 40 dagen transport en die 4
maanden zijn modetechnisch al te lang.. Dus
wordt er scherp gekeken alvorens naar
Bangladesh te gaan ook naar de kwaliteiten.
Ook wordt er vaak capaciteit gereserveerd…
Iedereen weet dat India en Afrika de
volgende landen zullen zijn. Als de
douanetarieven voor India verdwijnen zal het
zeker gaan beginnen maar Afrika gaat nu nog
sneller. C&A zit al in Kenya waar veel katoen
geproduceerd wordt. Primark dat veel in

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
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DE VS EN ZIJN AMBASSADEURS
Uit onderzoek blijkt dat 3 van de 10
ambassadeurs vriendjes of bekenden zijn van
de presidenten zelf en dat hun keus verband
houdt met de hoogte van hun bijdrage aan de
verkiezingscampagne. En de europese
hoofdsteden zijn zeer IN en daar wordt zwaar
om gevochten. Dus een ambassadeur is vaak
een “bundler” dus iemand die vanaf de bank
in een uurtje bellen wel een miljoentje los
peuteren kan bij “vrienden” om uit te helpen.
In Berlijn zit dus John Emerson een bundler
die zelf 1,2 miljard waard is en die bevriend is
met Obama. u kunnen komen….
In Londen is het Matthew Barzun financieel
directeur in 2008 voor Obama. In Tokyo werd
dat Caroline Kennedy ook al een
vriendinnetje van de Obama’s. Rome is bezet
door John Phillips advocaat in Washington
die een toscaans dorpje bij elkaar “bundelde”.
Wilt u die van Parijs bezetten , die op de
Avenue Gabriël dan moet u minstens 4
miljoen opgehoest hebben. Maar daar hoort
dan ook die van Monaco bij. Marc Lasry gaat
dat nu worden; hij is een beroemde
pokerspeler… geweest. Hij verkocht recent
een Superman Comics Book dat hij op de
kop tikte voor 150.000 dollar voor… meer dan
1 miljoen. Politics dat is big business in de VS
zowel
bij
Democraten
als
bij
de
Republikeinen!

hongerstakers aldaar. Al 100 van de 160
zijn
bezig
met
een
vorm
van
hongerstaking… Terwijl de hele wereld kijkt
en de andere gevangenissen van dit type
in Aghanistan vergeet… Waar een groot
land klein in kan zijn! En de
hongerstakingen én de gedwongen
voedingen… gingen gewoon door…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
LET OP MERCOSUR!
Met Bolivië er nu nog bij komt het op 10
landen omdat ook Venezuela toetrad in
2012. Het handelsverband dat Argentinië in
1991 oprichtte met Brazilië, Urugay en
Paragay heeft ook nog associés zoals
Equator. Het is de grote zus van de EU en
Alena dat woont in Noord en Centraal
Amerika. De tien landen zijn samen 390
miljoen inwoners groot en leveren opgeteld
een BBP van 3200 miljard euro op. (let wel:
het is dus kleiner dan Nigeria in koppen!).
Brazilië is de reus met 192 miljoen
inwoners en 1923 miljard BBP, gevolgd
door Argentinië, Colombia, Venezuela en
Peru. Een groep om rekening mee te
houden.
BRAZILIË MOET EVEN NADENKEN
In de 90-er jaren was de inflatie hier
5000% en de schulden waren torenhoog.
Toen kwam Lula met zijn meer liberale
politiek en het land schoot omhoog. Maar
wat doet nu dan die Rousseff?
Cardozo was de beroemde minister van
Fin. die met zijn programma Real in een
jaar die inflatie terug drukte van 5000 naar
35%! Daarna kwam Lula en haalde de 30
mi8ljoen Brazilianen uit hun armoede.
Maar nu nam Rousseff de centrale bank
haar vrijheid af en dwong haar toen de
groei terugviel om de rente te verlagen…
en nu stegen de prijzen met 6,5% terwijl de
groei terugviel. De investeerders zijn
bezorgd nu ze ook bedrijfslasten
verzwaart.. en de groei heel laag blijft.
Maar nu hakkelt de consumptie die op
schulden draaide maar het land heeft vele

GUANTANAMO
DE ONMOGELIJKE GEVANGENIS
De erfenis van Bush Jr. is een grote last voor
Obama die al in 2009 beloofde dit gevang vol
onrecht te sluiten. Maar vele die hij vrij wil
laten worden door elk land geweigerd en in
de VS wil niemand de rest in een gevang in
eigen land. Het zijn paria’s geworden
waarvan de meeste van de 160 geen
beschuldiging kennen en slechts een paar
voor de rechter kwamen.. Zo’n 70% van de
amerikanen zijn tegen de sluiting… de angst
zit diep en het rechtsgevoel heeft verloren.
Geen enkel voorstel lijkt het Congress te
kunnen passeren dus blijft Obama enkel over
om zijn presidentiële macht puur in te zetten.
Want nu dreigt er veroordeling voor misdaden
tegen de mensenrechten: de VS doet
namelijk nu aan gedwongen voeding van
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sterke punten met zijn landbouw, energieindustrie en ook techno-industrie. Het
balansoverschot vanwege de ijzererts-export
naar China loopt omlaag en verzwakt de
reaal. De politiek vecht nu over de bekende
recepten: overheidsuitgaven omlaag en
minder interventies naar de centrale bank.
Intussen zijn er 1 miljoen mensen in de
proteststand, is er crisisberaad en willen de
demonstraties van ontevreden mensen in wel
100
steden
niet
stoppen.
De
transportprijsverhoging was de trigger en de
enorme
uitgaven
voor
het
wereld
kampioenschap voetbal. Dilma moet gaan
oppassen en een ander beleid voeren en ze
moet weer eens met Lula praten, deze exguerillero!

vrouwelijk personeel en gescheiden etages
voor mannen en vrouwen. Met ook een
vrouwenzwembad de mannen kunnen op
het strand… De eigenaar zegt dat hij is
volgeboekt en gaat al uitbreiden.
DE KOPTEN WILLEN NIET MET MORSI
MEE..
Even wat historie:
De apostel Marcus kwam in 41 n. Chr. Hier
prediken en bij het Concilie van Chaldea in
451 was er ruzie over het God zijn van
Jezus en de kopten stapten toen al uit “de
Kerk in wording”! Een groep bleef echter,
en tot op vandaag dus, Rome trouw: nu
zijn dat er in Egypte 300.000. In de 8e
eeuw komt de islam en vele bekeren zich
daartoe. Vele zijn intussen gevlucht in de
loop der jaren: hun diaspora is ca 1 miljoen
groot en bevindt zich in Canada, VS,
Australië, GB.. En deze is politiek nogal
radicaal ook!
Nu de kopten van Egypte op vandaag.
De nieuwe koptische paus (nr. 118) kwam
er in april en heet Tawadros II en hij
protesteert luid tegen de politiek van Morsi.
Want die deed nauwelijks iets toen de
kathedraal Sint Marcus in Caïro werd
aangevallen. Hét symbool van 2000 jaar
christendom in Egypte sinds de apostel
Marcus. Hij sprak harde woorden namens
de ca 7 miljoen kopten in dit land. Hij
breekt nu met de gewoonte van de laatste
voorgangers die zeer timide waren in dit in
meerderheid islamitische land. Nee
Tawadros II voelt zich echt de paus van
Alexandrië en de koptenkerk van Afrika…
Deze apotheker die op zijn 37e priester
werd (ja, de kopten kennen gehuwde
priesters) is ook weggelopen uit de
adviesraad voor een nieuwe Grondwet.
Want hij was ook mordicus tegen een
religieuze staat in dit land… Helaas, na
een stemming in het voorlopige parlement
en een referendum kwam die Grondwet er
toch. Maar enkel doordat de Morsi
aanhang stemmen haalde bij zijn oppositie;
want kopten en linkse en liberale krachten
zijn samen tegen.. Maar een minderheid.
Zijn tweede aanval was die bij de
begrafenis van twee gedode kopten in de

PANAMA II EN CHINA
Nicaragua wil het een tweede panamakanaal
van 200 km lang dat 30 miljard kosten gaat
en voor 40.000 jobs werk schept. Het 2e
armste land van L-Amerika wil dat het werk
in 2014 begint en schat dat het 11 jaar later
klaar zal zijn. De hele aanpak zal een chinese
aangelegenheid zijn ondanks vele interne
protesten. De regering vangt jaarlijks 10
miljoen en een % van de omzet. De
concessie voor aanleg en exploitatie geldt
voor 50 jaren.. Het 77-km lange en nu
verbrede Panamakanaal ziet 5% van de
wereldtransporten voorbij komen als het in
2014 zijn 100-jarige bestaan viert…

Terug naar inhoud
OCEANIË
RUSTIG CONTINENT?
Dit deel van de aarde, zo dicht toch ook bij
Azië haalt de wereldpers zelden. Ongetwijfeld
omdat het kwantitatief te klein is en er vrede
heerst….

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ISLAMITISCH TOERISME
Het eerste islamitische hotel staat nu in de
Sinaï in Egypte. Zonder alcohol, enkel
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kathedraal waar overigens ook gematigde
moslims bij waren: zij zijn samen met de
kopten tegen de plannen van Morsi! Er was
een heftige demonstratie na de dienst met
rellen op straat… Er werd traangas bij
gebruikt. Daarna kwam er een communiqué
van Morsi in het engels voor de buitenlandse
ambassadeurs dat Tawadros II de schuld
gaf… Nu is er dus de open oorlog
aangezegd. Tawadros heeft de kopten
politiek gewekt tot grote vreugde van de
jonge kopten. Want de paus wil voorkomen
dat veel kopten, vooral veel jongere, weg
trekken naar Canada en Australië. Hij stelt
zich ferm op en wil ook de stem worden van
de kopten elders in het MO… en ook in de 1
miljoen grote diaspora elders! Morsi moet
echt op hen letten ondanks hun minderheid
van ca 9%!

hun verbindingen naar ASL en CMS via
hoge officieren. Samen iets van 7000 à
8000 strijders. De brigades El-Farouq, met
hun leiders
zijn vaak leden van de
Broederschap en vele komen uit Homs. In
totaal nog eens 3000 à 5000 man. Dan zijn
er de “vrije brigades” van overal, salafisten
uit heel Syrië verenigd in het Islamitische
Front van Syrië. Gefinancierd door fondsen
uit de Golfstaten en die zich aarzelend nu
ook aansluiten bij de CMS. Tenslotte zijn er
de djihadi’s van Front El-Nostra (de
terroristen volgens de VS-lijst) waar 10.000
à 15.000 man van zijn en van hen is ca
15% uit het buitenland. Uit landen als
Canada, Frankrijk, België en Nederland
etc. …Sommigen vochten al bij Al-Qaida
en tegen de VS en anderen zijn door
Assad vrijgelaten. Prinsen uit Saoudi
Arabië en Koeweit betalen hun en ze
krijgen ook veel publiciteit.
Naast Iran dat apart staat zijn er twee
Arabische “tegenstanders”: de saoudi’s en
de emiraten, zeg Qatar. De laatste werkt
samen met Turkije en men vergadert vaak
in Doha. Nu hebben de saoudi’s, die met
de VS samenwerken, ook een militair
commando opgericht voor de vijf fronten.
Eerst de Nationale Syrische Coalitie
geheten en nu omgevormd in de CMS. In
het zuiden waar de saoudi’s steunen met
Jordanië wordt steeds vaker hard
gevochten en worden ook strategische
doelen bestookt. Tot in de buitenwijken van
Damascus.
Als je dit amalgaam ziet begrijp je de grote
aarzeling van Europa om wapens te
leveren. Frankrijk en Engeland zijn daar
iets
meer
toeschietelijk
over
dan
Duitsland .. Maar de 27 zullen nu toch
langzamerhand een besluit moeten nemen.
Syrië is het oefenbordje voor het hele MO
waar al deze krachten ook te vinden zijn.
Ook na de Assad’s! Dat zal nog generaties
puzzelen worden…

SYRIË: SPIEGEL VAN HET HUIDIGE MO
De fragmentering van de rebellie in dit land is
de
afspiegeling
van
de
gegroeide
verhoudingen en de spanningen in het MO.
Maar de hoofdlijn is (80%) de locale
bevolking die vecht tegen Assad; de andere
20% zijn groepen uit het buitenland gesteund
door diverse Arabische landen als Iran,
Saoudi Arabië, Qatar en de Emiraten. De
gebieden in handen van de rebellen danwel
gecontroleerd door hen, zijn vooral in het
noorden te vinden. Aan de grens met Irak en
Turkije. Over deze laatste grens komen nu
veel wapens en andere hulpgoederen binnen.
De saoudi’s c.s. steunen via Jordanië, aan de
zuid-grens. Er is dus sprake van een
tweedeling. Het overkoepelend verband is de
ASL (het vrije Syrische leger) waarvan de
leiding in Turkije verblijft. Kolonel Riad elAssaad probeert te coördineren over alle
gedoe in wel vijf groepen of fronten.
De Hoogste militaire raad (CMS) bestaat er
ook sinds december 2012 o.l.v. Selim Idriss
en wordt erkend door de VS, de EU, Saoudi
Arabië en de emiraten. Hier wil men na
Assad het nieuwe ministerie van Defensie
van maken. En dan zijn er de diverse
vechtende groepen, waaronder allereerst de
locale brigades. Mensen uit een regio samen
met gedeserteerde soldaten uit die regio
willen eenvoudig dat Assad hem smeert. Met

ASSAD LUKT HET STEEDS WEER..
Hij scoorde al 80.000 doden en 6 miljoen
vluchtelingen en steekt nu (zoals hij ooit
beloofde) de hele regio aan. Zie de
bomaanval in Turkije (waarschijnlijk door
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een alouitengroep uit Turkije!), de aanval van
Israël in Syrië (verhinderd wapentransport
Iran tbv Hezbollah) en het doen meevechten
van Hezbollah in de strijd. En Assad haalt
werekelijk alle rottigheid uit tegen eigen volk
en stookt zelfs de rebellen op om tegen Israël
te ageren! Deze familie is een meester in
agitatie en niet weg te branden ondanks
afgrijzen van de hele wereld! Ook het a.s.
overleg Rusland-VS deert hem niet al gaat
dat ook over “chemische wapens”… Moskou
levert intussen braaf raketten aan Assad om
grotere schepen te doen zinken… De strijd
tussen de supermachten is dé sleutel van
Assad om “onkwetsbaar te blijven”! Nu komt
er een tweede Syrië-conferentie maar over
de vertegenwoordiging van Assad is nu al
weer herrie uitgebroken. Daar moet een
echte nieuwe regering worden gevormd en
tja, niet iedereen wil er een zónder Assad.
Niemand rept met ook maar één woord over
zijn eventuele lot in het kader van een
oplossing. Gaat het hem lukken om te blijven
naast een andere regering? Poetin is
natuurlijk de werkelijke centrale figuur in deze
oorlog met een stil Peking op de
achtergrond… En Parijs wat altijd zo kon
manoeuvreren in Syrië en met de Assad’s is
helemaal buiten het spel geraakt… Gaat de
wereld nu meemaken dat er een schandelijk
compromis wordt gesloten met een van de
ergst moordende dictatoren van de 21e
eeuw?

armoede terecht kwam. De hulp wordt ook
gefilmd en meteen op Facebook gezet als
propaganda en komt ook in hun krant die
“De Belofte” heet. Hij predikt kalmte en
vasthoudendheid en wil groeien in vrede.
Maar men laat ook al patrouilles lopen in
bepaalde wijken om meer veiligheid te
brengen. Het sluiten van bars werd al wat
geremd
om
geen
schokken
te
veroorzaken…Af en toe wordt er een van
zijn beweging gearresteerd en hij maant tot
kalmte aan. Hij zegt hun: “De djihad dat is
niet hier, maar elders. Weest geduldig en
kalm”. De regering hier vond al
wapenopslagen en soms botst het met de
politie , maar daar spreekt men over
rebellen die over de grens kwamen uit
Libië en Algerije. Ansar-el-Charia richt nu
ook buro’s op in West-Europa en ook in
Frankrijk is er al een buro open. En de
baas daar zegt lachend: “We gaan
misschien binnenkort een campagne
houden op de Champs Elysées…
BAHREIN IS IN CONSTERNATIE
Bahrein heeft een koningsfamilie van
soennitische soort die nauw is verwant met
Saoudi Arabië. En die met keiharde hand,
geholpen met veel wapentuig ook, regeert
over de bevolking waarvan 70% sjiitisch is.
En die rebelleert. Nu werd het land door de
VS beschuldigd van “discriminatie” en dat
bracht de Minister van Informatie van
Bahrein er toe “zeer verontrust te reageren
en te stellen dat dit rapport zeer ver
verwijderd was van de realiteit”. Natuurlijk
de realiteit van de regerende familie van
Al-Khalifa daar…

DE STILLE DJIHADI’S VAN TUNESIË
Ansar-el-Charia is een sociale/culturele groep
in Tunesië die al vele jaren ook onder Ben Ali
de armen hielp, die het regiem niet wilde
zien. Ze zetten tenten op terreinen waar
artsen gratis hulp boden en rijden nu
dagelijks met 4X4’s de bergen in om voedsel,
medicijnen en Korans te bezorgen bij de
armen daar. Abou Lyadh die na vertrek van
Ben Ali vrij kwam werkt hard hieraan en zegt
dat “nu de werkelijkheid moet worden
aangepast aan wat de islamitische wetten
eisen”. Ook sprekt hij over: “die jongeren die
overwinningen boekten in Aghanistan, Irak en
Syrië en die niet zullen aarzelen om zich voor
hun religie op te offeren”. Hij wil duidelijk snel
naar een kalifaat in zijn land dat nu in

ISRAËL DE REUS VAN DE HIGH-TECH
De delegatie van industriëlen uit China was
zeer onder de indruk en begreep dat dit
land enkel kan overleven dank zei zijn
toppositie in high-tech. Het heeft na de VS
ook de meeste bedrijven in de Nasdaq, en
stopt van alle OECD-landen het meeste
geld in R&D. Je telt hier per 1000 inwoners
135 ingenieurs; de VS heeft er 85. Het land
van 65 jaar oud is een kei in biologie,
electronica, luchtvaart,
scheikunde,
voeding en ook … internet. i Het Technion
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in Haïfa had al drie Nobelprijs-winnaars. Men
kwam hier tot de atoombom (na het embargo
in 1967) en ook de eerste mini-computer Elbit
genaamd verscheen hier in 1967. Van groot
belang is hier eenheid 8200 van het leger
waar slimme dienstplichtigen veel uitvonden
om daarna weer verder te gaan in hun eigen
ondernemingen. Zoals Gil Shewed die een
kei is in computerbeveiliging en daarmee per
jaar 1,3 miljard omzet haalt. Of de bazen van
het investeringsfonds Mobileye dat geld
stopte
in
een
noodsysteem
voor
autobesturing bij ongevallen. De technologie
is al verkocht aan BMW, Volvo en
Mercedes… Het ondernemersklimaat is
superideaal zegt men. De staat kent ook al
sinds 1991 een quasi-minister (Chief Scientist
Officer) die met name let op waar high-tech
de grote (overlevings)problemen moet
oplossen. Zoals bij de irrigatiesystemen van
de kibboets en hij wijst ook het budget van 1
miljard toe aan de 24 kernen van zijn
organisatie. Een risc-capital benadering al
sinds 1982! Hier wordt per inwoner jaarlijks
170 dollar daarin uitgegeven (in de VS: 26 en
in Finland 18). De grote VS-bedrijven zijn hier
ook allemaal te vinden: IBM, (1972), Yahoo,
Apple en Microsoft. Desondanks vinden de
Arabische ingenieurs niet snel werk en
daarvoor is nu ook een speciaal programma
opgezet en dat werpt nu ook al vruchten af.
Zo kan een klein land met 8 miljoen inwoners,
omgeven door gevaar, overeind blijven dank
zij een toppositie in de technologie… Een
vorm van overleven.

ook de zonne-energie staat niet op rij. Hier
is voor vele kernenergie: het grote vuur,
iets akeligs en gevaarlijks. Ook in het
parlement was men sceptisch en zeker de
radicale islampartij en vertegenwoordigers
van de Bedouinen. Want in hun gebied ligt
dat uranium. Maar de reserve zou maar
25.000 ton zijn of mogelijk 40.00 ton? Niet
genoeg om een eigen verrijkingsfabriek te
rechtvaardigen in elk geval… En ook hier
zijn de VS niks gerust op weer een land dat
atoomenergie gaat exploiteren… Maar de
financiering is niet eenvoudig: de helft zou
van de bouwer moeten komen… En ook
technisch is niet alles eenvoudig. Want de
centrale zou liggen op minuten van een
iraanse raket of vliegtuig. Maar daar kun je
op bouwen, heet het… Omdat Akba niet
kan doorgaan (dicht bij de Rode Zee) moet
er nogal wat worden bedacht om aan het
broodnodige koelwater te komen dat
kerncentrales echt nodig hebben. Dat kan
per pipeline worden aangvoerd heet het
maar ook dan is er het gevaar van een
aanslag daarop en ook hier dat
aardbevingsgevaar. Want het is op de
breuklijn van de Arabische-afrikaanse
aardschol. De laatste aardbeving was hier
in…. 1033 n. Chr, overigens maar dat zegt
weinig. Overigens staat er in de VS in
Arizona, bij Palo Alto ook een kerncentrale
die water krijgt via een pipeline…
Washington heeft weinig zin in een
Russische centrale hier en de Fransjapanse optie is financieel minder en hun
centrale is de nieuwe nooit eerder
gebouwde Atmea. En men denkt aan de
EPR in Finland… Poetin heeft nu de
koning naar Moskou uitgenodigd..
Opnieuw die clash tussen techniek,
natuurgevaar, geopolitiek en energie, nu in
de zandbak van Jordanië.

JORDANIË WIL KERNENERGIE
De kerncentrale zou er moeten komen op ca
50 km van de grens met Syrië… En hij kont
te staan op een aardbevingsrichel. De
offertes worden ingewacht voor bedragen
rond de 5 miljard. Rosatom doet mee en
Areva-Mitshubishi. Want het land is voor 95%
van zijn energie afhankelijk van het
buitenland en mede daarom schoot de
electraprijs hier al naar het dubbele en de
gasprijs klom met 35%. Dat kan niet zo
blijven én er zit uranium in de grond hier! In
Amman is het debat echter stevig want niet
alle mogelijkheden zijn op tafel vindt men:
zoals een gasterminal met gas uit Qatar. En

5,2 MILJOEN
VLUCHTELINGEN EN
SARIN
Het is al1/4 van de bevolking van Syrië die
huis en haard verliet
en 4 miljoen
verplaatsten zich binnen het land. De
andere1,2 miljoen zijn in Jordanië, Turkije
en Libanon etc. Een nieuw drama à la Irak
kondigt zich aan….
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Nu zijn er onderzoeken gaande naar wie het
gifgas sarin heeft gebruikt in de oorlog: het is
zegt Washington “de red line” dus waarbij het
zal overgaan tot militaire interventies… À la
Irak zeggen sommigen en daarom wil Obama
echte bewijzen in detail over wie dat deed.
Maar zo ja wát doet men dan? Invallen
zonder
VN-steun? Dat
is ná Irak
ondenkbaar… Het gifgas opsporen en in
beslag nemen? Bijna niet te doen want er zijn
vele verspreidde opslagplekken. Dan dus een
“no-fly zone” om Assad het vliegen te
beletten. Erg complex logistiek gezien dus
over blijft wapens leveren aan de rebellen.
Maar aan wie geef je dan die wapens? Waar
komen ze terecht? De VS denken dat Assad
nu een beetje sarin inzette om de reactie van
Obama te testen… Daarvan is afhankelijk of
hij meer gaat gebruiken. Assad is niet te
stoppen lijkt het…

radicale optreden vele investeerders en
ook toeristen afschrikken en ook de
koptenvervolging doet geen goed… De
revolutie zit muurvast.

Terug naar inhoud

TRENDS/TECHNOLOGIE
EINDELIJK EEN LUIPAARDROBOT
Hij rent met 22 km/uur en verbruikt
minimaal aan energie uit zijn 4
lithiumbatterijen
die
zijn
electrische
motortjes voeden. Het skelet is van
polyurethaan bedekt met polymeer hars en
zeer licht. Zo’n 110 km legt hij af in 1 u. 23
min. En dat interesseert Darpa (= deel v h
Pentagon) best wel. Nou gaan die boys
van MIT er nog wat camera’s op zetten en
dan kan ie in het bos worden losgelaten.
Niet schieten svp als u hem tegenkomt. De
wereld wordt een robotclub.

DIE ARME JEUGD VAN TUNESIË
Amina, 19 jaar, toonde op Facebook haar
ontblote borsten en werd door haar familie
weggehaald bij haar vriend. Ze staat in haar
demonstratie alleen en vele moderne
jongeren keuren haar te forse methode af…
Vele leiden een dubbelleven. Men huurt in
een hotel twee kamers en gebruikt er
s’nachts een, met gaat met vriendinnen op
stap maar het zijn jongens, men huurt
vakantiehuisjes voor ontmoetingen en men
rookt en drinkt in het geniep. Bij een bezoek
aan Djerba liet een taxichauffeur ons dee
“pizzeria’s” zien waaronder een kelder was
voor “damesclubs”. De jeugd hier blijft
schizofreen en draagt nog steeds de last van
de oude tradities. Maar uir de rij dansen, daar
moet je hier nu echt moed voor hebben; al is
het een kwestie van tijd, beweren vele. De
nieuwe wind gaat niet liggen… zeggen de
leden van de beweging Femen.

EEN HOUTEN HORLOGE
Houten klokken ja dat is niets nieuws maar
in Oost-Europa is men zo goed in klokjes
uit hout dat er nu zelfs iemand
polshorloges uit dit materiaal aanbiedt. Als
hout wordt vooral olijfboom- en notenhout
gekozen. Enkel de veer en de balans zijn
uit metaal… Vaerii Danevitch stelde ze ten
toon op Baselworld.. Hij maakte er ook een
die automatisch opwindt met een
bewegend gewicht uit zeer geurig hout…
Dat ruikt ook nog heerlijk. U moet even met
hem persoonlijk bellen vor de prijzen en
dan moet u een flesje met opwekkende
geur gereed houden.
NU OOK EEN VLIEGENDE AUTO
Terrafugia uit de VS verkoopt hem: de TFX als er vergunning is gegeven. Hij gaat
electrisch en vouwt zijn vleugels op en start
vertikaal met twee rotoren van elk 600 pk.
Hij gaat liefst 305 km/uur en heeft een
actieradius van 800 km. Niet genoeg voor
non-stop Parijs-Rome maar wel MarseilleParijs…De prijs werd nog niet bekend
gemaakt en, hij rijdt ook gewon op de weg
hoor!

QATAR HELPT OOK EGYPTE
Qatar wil wel voor 3 miljard obligaties van
Egypte kopen als plus bij de lening van het
IMF van 5 miljard die in de pen is. Egypte zit
in zeer zwaar economisch weer en ziet zijn
vreemde valuta slinken en zoekt nu wanhopig
naar geld. De onderhandelingen met het IMF
lopen niet echt lekker… Morsi doet met zijn
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hoorapparaten (ik heb er twee) oren eraf
en nieuwe erop! Ik kan bijna niet wachten.
Nu de ogen.
Na studie van het oog van de vlieg
maakten wetenschappers een lens voor
een fotocamera vooralsnog, waarvan de
halve bol is bezet met 180 microlensjes.
Daarmee kun je dus rondom kijken en dat
is
een
grote
verbetering
voor
bewakingscamera’s. En wie weet straks
ook voor de lenzen in mensenogen.. De
bionische mens komt er aan, en dat ná de
robot.

ADHD-GENEN
In Mexico vond men een klein vleesetend
plantje waarbij 97% der chromosomen uit
actieve genen bestaat. Dat is bij de mens
maar 2%... Nu zou er wat wijsheid kunnen
ontstaan bij de bestudering van dit plantje dat
Utricularia gibba heet. God weet wat er nog
wordt losgemaakt als de mens zijn genen een
zou oppeppen!
WATER OP DE MAAN IS VAN DE AARDE!
Uit rots die van de maan werd meegenomen
blijkt dat het daarin aangetroffen water uit
dezelfde “bron” stamt dan dat op aarde. En
geen wonder! Zo’n 4,5 miljard jaren geleden
raakte een minplaneet de aarde en toen
vlogen er stukken aarde in de rondte tot op
de maan… En daarbij kwam daar dus dat
aardwater ook terecht. Het was dus bij de
klap niet verdampt… Tot nu toe werd gedacht
dat zowel aarde als maan hun water ooit
kregen van meteorietenregens…
Het was ook heel vroeger al een wilde boel in
de ruimte!

DE ECHTE LUXE-PC
U koopt hem in Parijs op de Quai des
Orfèvres en u legt een cheque neer van
14.700 euro, voor uw nieuwe PC dus. Met
de fraaie naam Cottin 413 is het technisch
best een prima PC maar hij ziet er ook nog
blits uit. Met zijn fraaie leer, zijn vele
(waaronder natuurlijk ook goudkleurige)
teints en zijn versiering met kleine
diamantjes… Dus heeeft de crisis u nog
niet bereikt dan ga even op de Quai voorbij
en u zult verlicht wederkeren in uw
appartementje van 11.000 euro/m2!

DE BIOKOLEN KOMEN OP
De indianen in de Amzone vonden het uit al
1000 jaar geleden: zij bemesten hun velden
met kolenstof. En schiepen zo de Terra
Negra van Amazonië, die nu te koop is. Nu
gaan ook de Zwitserse boeren er op over en
het heeft ook mooie voordelen. Het uitwassen
van de aarde wordt tegengegaan en zo krijg
je ook minder kolen voor de centrales die
CO2 maken! In veel tropische landen komt de
biokool nu ook sterk op en je mag van een
kleine revolutie in de landbouw spreken qua
bemesting.

DE PIEPE WALKMAN VAN SONY
Hij weegt 29 gram en is waterdicht en u
draagt alles in uw oren. Dus ook de 4 giga
aan muziek die er op gaat. Hou hem op
onder de douche en laadt hem razendsnel.
U prikt hem in uw USB-poort van de PC
om er muziek op te zetten in MP# formaat
of Apple-achtig. Piepkleine toetsjes op een
oorschelp om te starten, te pauzeren op
shuffle te gaan of voor en achteruit te
spoelen. Het geluid is OK maar geen
topper, maar onder water wint hij echt van
iedereen. De prijs is geen probleem: 79
euro…
Wilt u uw telefoon niet vol muziek stoppen
dan weet u wat het alternatief is.

KUNSTOREN EN KUNSTOGEN
Eerst de oren maar:
In Princeton maakten ze een kunstoor met
een 3D-printer dat zelfs radiofrekwenties kan
horen. Omdat er electronica in werd
gebouwd. Dus je kunt met die oren naar de
radio luisteren… zonder radio. Er moet wel
nog iets worden ontwikkeld om de signalen
naar de hersens door te geleiden, daaraan
wordt gewerkt! Dus straks weg met die

Terug naar inhoud
-CO2 EN KLIMAATBEHEERSING
Wie gelooft er nog in groen? Obama trok
iets bij, vooralsnog in woorden, en in
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Frankrijk is Hollande ook geen echte fan. Hij
ontsloeg de te fanatieke minister Batho die
haar budget zag wegzakken en dat niet
pikte.. De Groenen in het kabinet bleven en
de partij werd nauwelijks boos..
De kernenergie lijkt te hernemen in Japan,
Frankrijk en ook elders maar de europese
autoverkoop stortte in. En veroorzaakte veel
werkeloosheid. De crisis is overigens op korte
termijn erg “goed” voor de vermindering van
vervuiling… Het groene lijkt weer op een
luxe-artikel en zelfs in de VN is het er rustig
over. Lot van een onbegrepen impact en
misser van formaat in de europese
samenwerking…

aandelen in de bevolkingen van de
provincies zijn tot 85% en 50 resp. 25%, in
het koude noorden. In de zuidelijkere delen
ligt dat op 15 à 5% in het oosten en slechts
2 à 4% in het westen. Nu is er sinds 2012
de actegroep “Idle no more” die flink lawaai
maakt nu er ook hongerstakers zijn in
Ottawa… Men tracht de stem te laten
horen, maar het is een uiterts kleine groep
met nauwelijks enige power. Wat nu lijkt te
veranderen. Ziehier het beeld van een
kolonialisme puur, waar de europeanen
meer van weten. Een soort van omgekeerd
MO met de minderheid Israël daar… Ook
de VS kent dit aspect van zijn historie
goed, en weet het nog beter nu hun
president half Afrikaans is…

-MIGRATIE

Z-EUROPA KOMT NAAR DUITSLAND
Ook Duitsland verliest export omdat in
Europa de crisis woedt: -7% in een jaar en
nu is Europa nog 40% van zijn totale
export en 19% van zijn BBP. Maar zijn
export naar de rest van de wereld groeit
met 3% en dat is het cijfer van de groei op
de aardbol. Dus in 2013 haalt Berlijn zelf
nog 1% groei… De eurozone de rug
toekeren is nog ondenkbaar men heeft er
3000 miljard euro gestald… Maar mee
gaan lijden met de rest en gas terug
nemen, dat wil men zeker ook niet. Toch
moet men nu daar ook de vraag stimuleren
met salarisverhogingen maar men is nog
niet van plan nog harder te gaan
concurreren door nog meer arbeidsflex of
salarisbeperkingen.. Maar omdat de
arbeidsbevolking jaarlijks daalt met 1,5%
(vergrijzing) wat betekent dat er 6,5 miljoen
minder werkers zullen zijn in 2020.
Daarvan zijn er 2 miljoen beter opgeleide..
Dus heeft men binnenkort 500.000 werkers
van buiten nodig. En die vindt je nu in ZEuropa vanwaar er al 400.000 kwamen.
Daarvan is liefst 46% hoger opgeleid en
dat is dus beter dan bij de duitsers zelf. Die
scoren daar gem. 26% (15-65 jarigen). I
Immigranten in Duitsland laten zoals overal
andere cijfers zien dan autochtonen: 11,5%
in de ww (8,5% duitsers), 11,8% arm
(duitsers 6,8%) en men is voor 39,5%
arbeider (duitsers 22,5%). Ondanks deze

IMMIGRATIECIJFERS
Duitsland is nu zeer in trek! In aantal per
miljoen inwoners is dat nu voor de grieken
naar 3000 gesprongen; het was in 2007 nog
700… Voor Ierland, Spanje en Italië ging het
van 400 naar nu 800 en Portugal ging van
600 naar 1200. In de EU gemiddeld
verdubbelde het ook.
En Noorwegen opende in Silicon Valley zijn
Innovation House waar men mensen uit de
hele wereld met talent wil vangen en ze dan
na een vruchtbare tijd in Californië wil
verleiden om het verder in hun land
Noorwegen te proberen. Waar een baan etc.
op hen wacht… Amerikaanse ondernemers
zijn er ook blij mee en vragen en bloc aan
Obama om de toelating te versoepelen. Er
komt nu zelfs buiten de territoriale wateren
een grote boot te liggen in om ingenieurs te
laten werken uit het buitenland die nog geen
geldige papieren hebben… Ook Engeland,
Canada, Australië en Singapoer doen dit
soort dingen al en in Santiago in Chili krijg je
als hihg-tech ondernemer een bedrijfspand
en een cheque van 40.000 dollar als je
komt… Europa moet opschieten!
DE AUTOCHTONEN VAN CANADA
Zo’n
3,8%
van
de Canadezen
is
autochtoon… de rest, 96,2% is immigrant…
Ongeveer 1,2 miljoen is namelijk indiaan,
gemixt of eskimo resp. 60%, 36% en 4%... is
de indeling van de autochtone groep. Hun
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realiteit zijn veel duitsers nog tegen alle
immigratie zeker na dat spraakmakende boek
van
Thilo
Sarrazin.
De
nieuwe
immigratiepolitiek begint nu zijn vruchten af te
werpen en de immigranten passen beter bij
de vraag.
Voorlopig lost de crisi in Z-Europa het
probleem op, en dat is op zich positief. Maar
de vergrijzing blijft en versnelt nog… en
kinderen komen er ook niet méér.
Iedereen die nadenkt, begrijpt dat dit niet
eeuwig zo verder kan gaan… Want het
geboortecijfer in Z-Europa is bijna nog lager
dan in Duitsland: dus daar vergrijst men
razendsnel als alle betere jeugd vertrekt! En
een economie weer op poten zetten zonder
de beter opgeleiden? Dat zal niet lukken. Dus
dat loopt ooit op ruzie uit, Zeker als Berlijn
ook nog vraagt aan Madrid om zijn winkel
weer op toeren te brengen!

Caracas (Venezuela) wat het gevaarlijkste
land ter wereld is sterven er per dag 4
personen en in het hele land jaarlijks
16.000. Erfenis van Chavez..
Even de toptien nú: Mexico-city heeft al 4
miljoen krotbewoners, Caracas 2,2 ;
Bogota 2; Lima twee van elk 1,5 miljoen;
Sadr City (Bagdad) 1,5 miljoen; Soweto 1,5
miljoen; Lagos idem; Gaza 1,3 miljoen;
Karachi, Kaapstad en Dakar 1,2 en dan
Caïro met twee van elk 1 miljoen… (Bijna)
niks in Europa, Oceanië en weinig in NAmerika… Veder overal en China kent het
verschijnsel veel minder!
FRANSE
---------------------------------------------------------------------

TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN

-DEMOGRAFIE

.DE “JUMP” INSTRUCTIES

HET GEBOORTECIJFER IN NEDERLAND
Het aantal geboorten daalt weer sinds enkele
jaren: -4000 tussen 2012 (176.00) en 2011
en ook t.o.v een jaar eerder was het -8000.
Het aantal kids per vrouw zit op 1,72 nu.
Sinds 2008 is het aantal 2e en 3e kinderen
gedaald, maar het aantal 1e kids steeg wat.
De leeftijd van de moeder bij het 1e kind liep
de laatste jaren op van 24 jaar naar 29 jaar.
Recessies veroorzaken een lager aantal
geboorten, die vaak als het weer beter gaat
wordt ingehaald. Dus het was uitstel vanwege
de slechte economie. Duurt dat langer dan
ontstaat er dus een kleinere generatie voor
later…en dat levert dan opnieuw minder kids
op. In de 80-er jaren was er ook een crisis en
dus kleinere generaties en die zijn nu aan zet
om kids te krijgen… Economie en demografie
zijn sterk familie van elkaar.

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!

DE KROTTENWIJKEN IN ONZE WERELD
De grote steden groeien bliksemsnel:
iedereen weet het , in de grote stad ligt je
toekomst. Er komen er 6 miljoen per jaar bij
in elke sloppenstad en zo zal er in 2030 het
getal van 1 miljard bewoners worden bereikt!
Dus 1 op de 7 aardbewoners woont dan in en
krot in de grote stad. Gevaarlijke buurten: in
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.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 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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