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Banken; de ergste criminele organisaties ter wereld
Als een gewone normale burger criminele handelingen zou uitvoeren op een manier zoals banken dat doen, zou deze
voor de rest van zijn leven worden vastgezet. CEO’s van banken en hun Raad van Bestuur echter niet. Deze CRIMINELEN komen voor de rechter, worden veroordeeld tot het betalen van een boete en gaan gewoon veder met plegen van
hun misdaden.
Opmerkelijk is, dat in de ranglijst van meest belangrijke criminele organisaties ter wereld, in de TOP 12 maar even 10
internationale banken voorkomen. Indien Volkswagen en BP er niet in voor zouden komen vanwege hun oplichtersperikelen en vervuiling waardoor ze ontzettend financieel gepenaliseerd zijn, zou de TOP 10 van meest criminele organisaties ter wereld bestaan uit 10 INTERNATIONALE BANKEN! En, dan hebben we het alleen nog maar over de criminele feiten die boven water zijn gekomen en begaan in Amerika.
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Parent
Bank of America
JPMorgan Chase
BP
Volkswagen
Citigroup
Deutsche Bank
Wells Fargo
Goldman Sachs
BNP Paribas
Credit Suisse
Royal Bank of Scotland
Morgan Stanley

Total Penalties Number of Records
$57,638,671,534
76
$29,459,586,865
77
$26,997,838,063
173
$19,252,339,685
9
$16,675,810,094
50
$12,216,895,403
23
$11,306,514,147
59
$9,526,227,860
21
$9,359,629,750
8
$9,148,515,000
14
$7,484,800,000
12
$5,347,168,435
41

Bron: Violation tracker
Gaat u me vertellen dat klassenjustitie NIET bestaat? Wilt u me vertellen dat deze zelfde criminele feiten NIET in Euro pa voorkomen, of in België? Diamantgate? Kazahkgate? Belgische wetten aangepast om te voorkomen dat dit soort
schorem en gajes uit de gevangenis blijft?
Dit is POLITIEKE CORRUPTIE PUR SANG en iedere krant en nieuwszender ZWIJGT hierover als het graf!
Bestaat censuur, politieke corruptie en klassenjustitie echt niet in België? Op wiens bevel wordt alles verzwegen?
Honderden eerlijke vragen. Echter, geen enkel antwoord!

Omdat politieke corruptie aan de kaak moet worden gesteld en deze
politieke criminelen voor eeuwig uit de politiek moeten worden
gesmeten

