
Al gehoord van V.N.-Agenda 21/2030 en de 17 globale doeleinden? 

De kans is groot dat u nog nooit van deze agenda gehoord heeft. V.N.-Agenda 21/2030 
líjkt op het eerste gezicht de oplossing voor alle wereldwijde problematiek, maar helaas… 
dat is schone schijn. Er zitten namelijk nogal donkere kanten aan deze agenda en die 
houdt de heersende macht liever verborgen. Opstand van burgers zou alleen maar 
onhandig zijn en zo hoopt de macht stilletjes deze agenda er doorheen te loodsen.

Anti-V.N.-Agenda 21/2030-activiste Rosa
Koire zegt: “Deze agenda is de blauwdruk,
een actieplan, om al het land, het water, alle
planten, alle mineralen, alle constructies, alle
dieren, alle productiemiddelen, alle energie,
alle informatie en alle mensen in de wereld te
inventariseren en te controleren. Het is een
volledig alomvattend plan, globaal en lokaal
geïmplementeerd. Het is in elke stad overal in
de Verenigde Staten en over de hele wereld.

“Dit plan wordt betaald door u, de belasting-
betaler, zonder uw toestemming - omdat u
over de uitvoering ervan niet hebt kunnen stemmen. Deze agenda behelst tevens de 
bevolking zo veel mogelijk úit de landelijke gebieden te loodsen de steden ín, zodat nóg 
meer controle en manipulatie mogelijk is.”

Actuele onderwerpen die verband houden met deze agenda zijn: 
Het opschroeven en verplichten van vaccinaties bij kinderen, wereldwijde illegale geo-
engineeringprogramma’s, implementatie van 5G en “smart-cities”, afschaffing van het 
contant geld, het chippen van de bevolking (is al gaande), zo veel mogelijk genetisch 
gemanipuleerde landbouw en zo min mogelijk biologische landbouw, multinationals 
hebben inspraak in onderwijsprogramma’s, nóg meer controle/manipulatie/censuur van de
media, verminderen van democratische inspraak d.m.v. de E.U. met het uiteindelijke doel: 
één wereldregering.

Agenda 21/2030 is in 1992 getekend door 178 landen wereldwijd, waaronder Nederland. 

Wat kunt u doen?

U kunt voor meer informatie de volgende links lezen:
• http://www.earth-matters.nl/7/9635/aarde-en-milieu/duurzame-ontwikkeling-of-vn-  

agenda-21-laat-u-niet-misleiden.html
• http://www.earth-matters.nl/173/11626/onderwijs-opvoeding-en-ontwikkeling/  

agenda-2030.html
• https://www.democratsagainstunagenda21.com/  
• Nederlandse vertaling Agenda 21/2030: http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/

 
Op youtube kunt u bekijken:

• “Getting prepared and U.N.agenda 21”   van David Cammegh
• “Agenda 21 Europe, Denmark and U.S.”   van Rosa Koire 

Laten we er voor zorgen dat deze agenda geen doorgang zal vinden!
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