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Zakenparlement
Wouter Bos,
Wat is Vrouwenmishandeling anno 2014?
•

Regelen dat de vrouw geen gebruik mag maken van de Grondwet.

•

Regelen dat de vrouw geen rechtszekerheid heeft en deze ook niet kan opeisen bij
een advocaat, rechter, minister, politicus, ondernemer, bestuurder,
vakbondsleider...

•

Regelen dat de vrouw moet vechten tegen een steeds groter wordende groep
machtsmisbruikers. Deze machtsmisbruikers hebben toegang tot geld &
organisaties en dwingen de vrouw tegen groeiende kwaadaardige bureaucratie te
vechten, vooral om haar in emotionele & financiële problemen te brengen.

•

Gedogen dat de vrouw tegen schending van haar Grondrechten protesteert maar er
gelijkertijd voor zorgen dat haar rechtenloosheid blijft voortbestaan.

•

De vrouw dwingen allerlei bureaucratische processen te doorgaan, die worden
gestart door de machtsmisbruikers in haar leven & dossier. Bijvoorbeeld: de vrouw
en haar gezin aanmelden wegens Kindermishandeling bij AMK, wetende dat er
helemaal geen kindermishandeling plaatsheeft in het gezin. Machthebbers willen
crimineel kunnen blijven en misbruiken hulpverleningstrajecten hiervoor.

•

De vrouw dwingen haar kinderen slecht op te voeden, via machtsmisbruik. Zorgen
dat zij in de bureaucratie met vechten voor elke euro die zij nodig heeft om haar
kinderen enigszins normaal sociaal op te voeden.

•

De vrouw geen kans geven met oplossingen te komen tegen bureaucratie &
machtsmisbruik... nu kwaadwillende machthebbers willen bepalen wat vrouwen –
kindermishandeling is.

•

Discrimineren & segregeren van een normaal gezond sociaal leven via lobby.
Dit is ook de lobby in de media. De media zorgt ervoor dat de machtsmisbruikers –
die de vrouw rechtenloos hebben gemaakt – aan de macht blijven omdat deze
leiders het inkomen van de media-makers hoog houdt en veilig stelt.

•

De vrouw dwingen werkloos te blijven – nu zij rechtenloos is – en het gevecht van
deze vrouw in de bureaucratie misbruiken voor zelf-verrijking door politici,
ambtenaren, reïntegratieondernemers, werkgevers....
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•

De rechtenloosheid van de vrouw misbruiken in het onderwijs, om de kwaadaardige
machthebbers op het lobby-platform aan de macht te kunnen houden.
Veel Faculteiten aan HBO & Universiteit zorgen er moedwillig voor dat er geen
groeiende groep rechtenloze vrouwen is, omdat zij dan zichzelf via de
kwaadaardige lobby aan een leuk luxe arbeidscontract kunnen houden. Deze
Professoren en Docenten zorgen er moedwillig voor dat er uitsluitend over klassieke
vormen van vrouwenmishandeling wordt gesproken. Denk aan: huiselijk geweld in
achterstandswijken, drugs, alcohol, schulden...

•

De vrouw dwingen zichzelf te laten vernederen & uitputten door instanties die deze
vrouw juist aan een herstel van haar fundamentele mensenrechten moeten helpen.
Politie, Slachtofferhulp, NGOs boycotten vrouwen die 100% rechtenloos zijn voor
de vriendjespolitiek met andere machthebbers zoals; Politieke partijen, vakbonden,
MKB, VNONCW, Universiteiten, Media...enz...

•

De vrouw zodanig manipuleren – via machtsmsibruikers – dat vrouwen die in
eenzelfde rechtenloze positie leven geen kans krijgen zichzelf te verenigen om
macht te krijgen en hun fundamentele mensenrechten terug te eisen.
Hieraan moet ik wel toevoegen dat ik in NL de enige ben die politieke partijen &
Ministers dwingt er voor de zorgen dat het dictatoren-gedrag van lokale politici in
het leven van mijn gezin wordt gestopt, via correcte juridische procedues. Het
merendeel van de vrouw klaagt veel, maar is te lui & laf om de zwaardere
gerechtelijke procedures te starten.

•

De vrouw dwingen tot het ondergaan van 'bevolkingsonderzoeken die de vrouw
'zogenaamd' moeten beschermen en de kans op gezondheid moeten geven , terwijl
die machthebbers de vrouw moedwillig rechtenloos houden'.

•

Weigeren juridische dossiers van de vrouw te lezen – en de vrouw dus toegang tot
recht ontnemen voor behoud van luiheid & corruptie van machtsmisbruikers – maar
wel de daders in haar dossier machtig houden in de media.

•

De vrouw toegang tot een politiek partij weigeren of haar wegtreiteren, omdat zij
bewijst dat zij zonder Grondrechten moet vechten om te blijven leven in NL.

•

De vrouw toegang tot Vakbond & NGOs weigeren omdat deze Vakbonden & NGOs
onderdeel zijn van de kwaadaardige lobby in NL die bepaalt: 'Welk persoon boven
de wet is en de vrijheid heeft dictator te zijn... en welk persoon gedwongen moet
worden in rechtenloosheid te creperen in NL'.

•

De vrouw dwingen te werken als therapeut en de daders in haar leven 'te genezen',
terwijl zij deze daders elkaar beschermen in kwaadaardigheid en willen dat de
vrouw wordt gefolterd & gedood. De vrouw moet haar eigen moordenaar eerst
genezen voordat zij normaal gezond sociaal mag gaan leven...

•

De vrouw dwingen op jonge leeftijd ziek te worden en te sterven, door haar 24/7 te
treiteren en te dwingen onmenselijke handelingen te verrichten voor haar zelfbescherming.

http://www.vrouwenverdrag.nl/vv/actueel/
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