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Kære medborgere,

"Tag aldrig noget, som en regering fortæller dig, for 
pålydende!"

De af jer, der har fulgt mig i mit arbejde i EU-
Parlamentet på de sociale medier i et stykke tid, ved, 
at denne sætning er et fast grundlag for alle mine 
handlinger.

I modsætning til det politiske etablissements 
protester var det ikke Corona, der forstyrrede vores 
økonomi i de sidste to år, men regeringens 
overdrevne tvangsforanstaltninger. Der kan 
forventes en ny udgave, herunder yderligere 
begrænsninger af de grundlæggende rettigheder, fra 
efteråret igen.

Det er ikke krigen i Ukraine, der er hovedårsagen 
til de rekordhøje gas-, brændstof- og forbrugerpriser, 
men regeringens stædige fastholdelse af ineffektive 
sanktioner, der gør os endnu mere ondt.

Og selv om tv'et hundrede gange vil fortælle os, at 
Corona og krigen i Ukraine er skyld i den høje 
inflation, er sandheden, at det er ECB's langvarige 
katastrofale pengepolitik, der presser forbrugertil‐
liden ned på et rekordlavt niveau og priserne op 
gennem taget.

Efter at Tyskland samtidig har opgivet kul- og 
atomkraft som led i sin længe mislykkede 
energiomstilling, indser de partier og politikere, der 
er ansvarlige for den, nu pludselig, at de er blevet for 
afhængige af russisk gas. Hvad?

Og mens vi borgere bliver prædiket sparepolitik 
og lovet stadig nye omkostningseksplosioner, høster 
verdens multinationale oliekoncerner i øjeblikket 
enorme rekordoverskud. Den britiske energigigant 
Shell har mere end fordoblet sit overskud i forhold til 
samme kvartal sidste år - på trods af krigen i 
Ukraine. Den franske koncern TotalEnergies 
formåede endda at næsten tredoble sit overskud og 
annoncerede aktietilbagekøb for op mod to 
milliarder dollars. Det justerede nettoresultat i den 
italienske oliekoncern Eni var endda mere end fire 
gange så højt i andet kvartal som året før. Ifølge 
analytikernes beregninger skubber det afkastet for 
Eni-aktionærerne op på over 14 procent.

Hvis man kigger bag tæppet, vil man altid se det 
samme mønster: Mens de globale selskaber høster 
enorme overskud, og inkompetente politikere 
forårsager den ene fiasko efter den anden, er det altid 
den almindelige borger, der ender med at betale 
regningen for alting.

Hvor uberørte og skamløse vores tyske politiske 
aktører er blevet, illustreres af den tidligere tyske 
præsident Joachim Gauck, som for nylig erklærede: 
"Vi kan også fryse for friheden en gang imellem. Og 
vi kan også finde os i at have mindre lykke og 
livsglæde i et par år." Let at sige for en person, der 
sidder på skatteydernes lommer med en honorarløn 
på omkring 18.000 euro om måneden. 
Økonomiminister Robert Habeck (25.573 euro om 
måneden) og EU-Kommissionens formand Ursula 

von der Leyen (27.916 euro om måneden) dukkede 
for nylig også op med lignende visdomsord. 

På denne måde forsøger politikerne snedigt at 
flytte ansvaret for deres egne fejltagelser over på 
borgerne. De borgere, som længe har været under et 
enormt pres. For den, der allerede har problemer 
med at betale sin gas- eller elregning eller måske 
allerede skærer ned på madindkøbene, sidder for 
længst ikke længere i det hyggelige hjørne, som 
Habeck og Co. mener, at de skal drive denne person 
ud af.

Uanset hvor slemt det vil gå os borgere, er én ting 
sikkert: Disse damer og herrer vil aldrig komme til at 
smage den bitre smag af den medicin, som de 
forsøger at give os.

Lad os ikke tillade regeringen og politikerne fra 
de etablerede partier at fortsætte med at narre os. 
Lad os i stedet se os om efter reelle alternativer! 

Alternativet for Tyskland (AfD)!

Med venlig hilsen, Christine Anderson, MEP (AfD)

Telegram-kanal, LINK

MdEP Christine Anderson:

• "Jeg er ikke bange for at udtale mig, 
fordi jeg er meget mere bange for, 
hvilken slags politisk system vi snart 
vil leve i, bare fordi ingen åbnede 
munden, da der endnu var tid nok til 
det." 

• "De vestlige demokratier 
repræsenterer ikke længere folket"

• "EU-eliterne forveksler sproget for at 
tage virkeligheden fra os"

• "EU-Parlamentet er som Babelstårnet"
• "EU er et massivt maskineri af 

hjernevask og gaslighting"
• "Der er ingen folkeafstemninger i 

Tyskland, fordi vores elite mener, at 
det er en dårlig idé at spørge folket."

Interview med EU-parlamentariker 
Christine Anderson og Ulf Bejerstrand 
2022-09-21, LINK

EU-Parlamentet er det største lunatic 
asylum i verden!

I går mødtes det officielle EU-COVID-
undersøgelsesudvalg igen. Under mottoet 
"Lessons learned" gav medlemmer af EU-
Kommissionen denne gang oplysninger 
om fortidens og fremtidens forløb 
pandemien.

Den sidste rest af tro på enhver logisk 
sans forsvandt fra mig, da jeg skulle lytte 
til EU Kommissionens repræsentant. 
Kommissionen hævder stadig i al alvor at 
"vaccinerne" er helt sikre og effektive og 
opfordrer alle til at fortsætte med at blive 
vaccineret mod COVID-19 for enhver pris.

Politikerne er håbløst fanget i deres egen 
propaganda og selvantændte hysteri.

Men se det hele for dig selv, LINK

https://t.me/christineanderson
https://swebbtube.se/w/s7U9NNN7KQ1gbcdXtVxhp7
https://t.me/christineanderson/705

