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ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1918, 

avem obligația morală să nu cedăm împotriva practicilor de dezbinare și 

să luptăm din nou pentru reîntregirea neamului românesc, pentru ca 

avem copii care nu ne dorim să pribegească printre străini sau să trăiască 

și ei EXPERIMENTELE TELEKOM si ale ambasadelor străinilor 

„democratici” care intervin chiar și în actul de conducere al țării, în 

determinarea puterilor democratice ale statului român sa intervină 

pentru folosul economic al tarilor pe care acestea le reprezintă, iar cu cat 

vom fi mai mulți si mai uniți, cu atât există speranța să reușim 

SCHIMBAREA!!! 

 

Partidele aflate la guvernare au obligația sa se implicite activ în susținerea 

propriilor cetățeni, care au devenit sclavii multinaționalelor, bătaia de joc 

a străinilor investitori in țara noastră. 

 

Mulți dintre investitorii străini implementează sisteme democratice, 

respecta legile naționale si internaționale cu privire la drepturi sau cele 

din domeniul relațiilor de muncă. De aceea sprijin un mediu economic 

sănătos lipsit de COPRUPTIE. Corupția de astăzi se prezumă că este 

emanată si susținută de multinaționale infracționale, precum este cea a 
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TELEKOM. Statul de drept, este in fapt cotropit de multinaționale avide 

sa duca in tarile de origine profiturile obținute de pe munca romanilor. 

"Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt" 

Multinaționalele precum TELEKOM se manifesta cu dispreț fata de orice 

lege românească, așa cum este ea legiferată, precum și cu tăria prin care 

acționează împotriva demnității umane, a românilor în special, sclavii 

Europei occidentale. 

TELEKOM încalcă chiar si drepturile cetățenilor români exprimate de 

Constituția României, precum si cele ale CEDO sau ale Organizației 

Internaționale a Muncii (ILO) care stabilesc standardele de muncă la nivel 

international pentru a proteja drepturile lucrătorilor. 

 

Statele Unite ale Americii, inima democrației autentice la nivel global, au 

avut puterea unei corectitudini legal exprimată și dovedită, precum și 

determinarea să sancționeze firmele germane implicate din industria 

auto – ex: VOLKSWAGEN, DIESELGATE. De ce noi romanii nu suntem în 

stare măcar sa determinăm guvernanții noștri si ai tarilor Europene, să 

eliminăm sclavia moderna? Pentru când un proces TELEKOMGATE de 

condamnare al sclaviei, a abuzurilor cotidiene, a lipsei si disprețului față 

de legile naționale pe care aceștia prin corupție sistematică le provoacă 

cetățenilor romani? 
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