
Vad EU-valet egentligen handlar om
Vill du att ... globalisterna (ett fåtal familjer) som redan äger oljeindustrin, läkemedelsindustrin, vaccinindustrin, GMO-
industrin, kemikalieindustrin, livsmedelsindustrin m.m. även ska äga landet Sverige med dess medborgare? Då behöver 
du inte göra någonting – för vi rör oss nu snabbt mot detta scenario. Globalisterna äger redan större delen av världens 
förmögenheter, de äger media och de har infiltrerat våra politiska institutioner och myndigheter. Den lilla människan är 
chanslös mot denna överhögheten (det vet sjuka svenskar som förnekas sjukpenning trots att de inte kan arbeta). De vill 
nu beröva folket dess inflytande över sitt eget land (dvs. avskaffa demokratin och göra folket till deras undersåtar). 
Globalisterna har skapat EU och FN som de nu nyttjar för att se till att folket inte kan samla sig och göra motstånd. EU 
har beslutat att införa censur på Internet och FN har beslutat att immigranter ska ha större rättigheter än medborgarna.

Tror du på demokrati och på att medborgarna ska styra sitt eget land, så finns det nu 
ett parti att rösta på i EU-valet 26 maj: ”Gula västarna”. Ensam är inte stark, men till-
sammans är vi oslagbara (därför försöker globalisterna luckra upp nationer med en 
massiv immigration – med hjälp av EU och FN) - och de är på god väg att lyckas. SD har 
nu som väntat börjat vända kappan efter vinden och vill nu liksom V stanna kvar i EU, 
och S har nu undertecknat FN:s GLOBAL COMPACT som gör att immigranter har rätt till 
Sverige. SD kan betraktas som ”kontrollerad opposition” med uppgift att ge sken av att 
motverka att välfärden och demokratin avskaffas i Sverige – vilket har lurat mer än en 
miljon svenskar (vakna medborgare som har förstått varthän det barkar). Arbetet med 
att införa en ny världsordning sker metodiskt, lömskt och nu snabbt för att folket inte 
ska hinna vakna upp förrän det är för sent att organisera ett motstånd. För vanligt folk 
innebär det att friheten, tryggheten och välfärden flyger sin kos – och det sker snabbt.
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