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Etablere
EUROPA

PROVINS
Europa Seafarers Province. Hjem for mange dialekter, traditioner.
Etablering af Europa-provinsen er et ikke-voldeligt folks valg. Etablering
indebærer samarbejde mellem Tyskland, Frankrig, Rusland, love
Valg, politi. Ingen! Anarkister, militære, pøbeler ..

Vold er aldrig en løsning !!!

Provinsstyrelsen oprettes ved at opløse national, stat,
kolonistyrelse, distrikter, territorier, men ikke lokalregering
Nyvalgte regering har en forfatning baseret på 'Law Giver
Manifest'. Der er 2 valgte regeringer: provinsielle (Central
) og Shire (Lokal). Europæisk preussisk trosbekendelse: Ansvarlig ~
kommunal ~ mod ~ effektiv ~ harmonisk ~ innovativ ~ organiseret.
Arvelige tyrannier (Monarkier) fratræde opsigelse af enhver ret
til titler, positioner, aktiver, ejendom, fortid, nutid, fremtid.
Royal, monarkier er 'falske idoler', korrupt elitist, der
implementerer velstandsapartheid, uretfærdighed og spilder

folks rigdom på pomp. Kan være ansat med minimum ugentlig løn
(wmw1). Afslag på fratræden medfører frivilligt anklager,FRK R7.
Politiske tyrannier er kriminelle! FRK R7
Annuller alt udenlandsk ejerskab (aktiver, intellektuel ejendom, ressourcer
. . ),

konfiskere alle deres aktiver uden kompensation. Etabler lokal

''Kron'. Regeringen begår forræderi, når de tillader udenlandsk
ejerskab. Det holdes ansvarligt! ErstattetFRK R7.
Luk alle globale organisationer (FN ...)

afslut globaliseringen! Globalisering er imod 1
GUDER design af 7 separate stammer. Pas på! 1
GUDER 'ADVARSLER'! Pulveriseringaf 'TwinTowers' (World Trade Center), (Global)
Finansielle kriser og City of London (Brexit).

Global kinesisk pandemi (Wuhan).

Luk alle udenlandske militærbaser, send dem pakning.
Evigt baser er besættelse! Invasion og besættelse er
'forbrydelser'. Regering, der tillader 'besættelse', begår
'forræderi'. Udskift, retsforfølg regering og besættelse
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moler, der ikke forlader FRK R7

Husk, at israelitter returneres til det lovede land.

Mange europaborgere befri sig for korrupt udnyttelse af uretfærdige
grådige arvelige tyrannier. Imidlertid er de borger i provinsen, der
fortsat udnyttes af korrupte uretfærdige arvelige tyrener. Enhver
europæer har en moralsk og borgerlig pligt til at befri Europa for
arveligt tyranni. Europæere skal stoppe med at støtte ethvert arveligt
eller politisk tyranni hvor som helst.
Den kulturelle, økonomiske, militære og politiske besættelse af USA i
Europa slutter! Udenlandsk ejerskab slutter! Multinationals afslutning!
Lokal kultur, arv, ejerskab, traditioner, dialekter er ypperste!
NATO, Europæisk lejesoldathær, der tjener amerikansk
global mobning, udnyttelse. NATO dræber civile, ødelægger
infrastruktur, hjem. Det er opløst, dets krigsforbrydere og
oprørere er bur:FRK R7. NATO med sine masser af
ødelæggelsesvåben: A (Atomar) B (bakteriologisk

) , C (kemisk) er en største trussel mod menneskets

overlevelse. NATO erstattes med 1 europæisk forsvarsstyrke.

Commonwealth af Nationer (CN) blev oprettet af engelske pirater for
at plyndre, sprede slaveri og slavearbejde. I dag (CN) har
marionetregimer (regeringer) der hjælper med at plyndre deres stat til
fordel for den engelske arvelige tyran. CN bruges til at underminere
Europa. CN er opløst, dets nationer er befriet.
IOC kører et cirkus (OL), får lande til at spilde milliarder på freak show
underholdning. Underholdere stræber efter elitisme ved at bruge
lovlige og ulovlige kosttilskud til at blive unaturlige freaks. OL er drevet
af grådighed og spilder knappe ressourcer, der er nødvendige

to eliminere fattigdom. Skaber bjerge af affald!Der er
tilføjet et horor-sideshow Paralympics, her hånes
handicappede. Shut Olympics, Paralympic +FRK R6. IOCs
spillesteder er revet ned, jord bruges mere fordelagtigt af
samfundets. Al finansiering til atletes ender.
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FIFA en Corrupt Celebrity Sport organisation. Spilder
samfundets ressourcer! Skaber bjerge af affald! Øger
afhængighed(alkohol, narkotika, spil, fedme, shopping).
FIFA er lukket, retsforfulgt:FRK R6. FIFAs spillesteder er
revet ned, jord bruges mere fordelagtigt af samfundets.
Skatteminimering er skatteundgåelse! Skatteunddragelse stjæler fra
FællesskabetFRK R6 Skatpirateri: Skattebeskyttelseslande opfordrer
udlændinge til at plyndre deres hjemlande og deponere plynden i
skattely. Skattelande er lukket ned.Deres banker, regeringen er
anklaget for piratkopiering: FRK R6. Europa Tax Pirates: Andorra, City
of London, Cypern, Jersey, Guernsey, Irland, Isle of Man,
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanet.
Der er kun 1 religion for Europa-provinsen:

1GUD 1TRO 1Kirke Europa-UCG

Der er ingen
international

vand.
Hav er
divideret med
7 provinser!
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