
Ferklearring Frije Fryske Folk 
 
 
De foarsitter fan de Provinsjale Steaten Arno Brok en de Steateleden, dy’t de skriftlike ferklearring 

oan it Fryske folk net ûndertekene hawwe, tsjinje net de belangen fan Fryslân en it Fryske folk. 

Hja tsjinje yn it geheim en ekslusyf de belangen fan ‘e partikuliere organisaasje it World Economic 

Forum (WEF) en har direkteur Klaus Schwab. 

 

Mark Rutte (VVD), in politike kollega fan Arno Brok (VVD), hat yn septimber 2015 yn syn funksje as 

direkteur fan it bedriuw De Staat der Nederlanden mei de partikuliere organisaasje de Verenigde 

Naties yn New York de boargerrjochtlike oerienkomst AGENDA 2030 sletten. De Nederlanners binne 

nea om tastimming frege. Mark Rutte hannelet sûnder mandaat fan it Nederlânske folk. Noch de 

Nederlanners, noch de Fryske minsken binne partij wurden by de boargerrjochtlike oerienkomst 

AGENDA 2030. De Fryske minsken binne net bûn oan de AGENDA 2030. 

 

De bepalingen yn de oerienkomst AGENDA 2030 binne bekend by de foarsitter Arno Brok en alle 

Steateleden fan de Provinsje Fryslân. 

Arno Brok en de Steaten, dy’t wegerje de ferklearring oan de minsken fan Fryslân te tekenjen, 

hawwe de bepalingen fan it AGENDA 2030-akkoart nea oan de Fryske befolking foarlein. 

 

Troch it útfieren fan ‘e bepalingen fan de boargerlike rjochtôfspraak AGENDA 2030, ôfsletten mei in 

frjemde macht sûnder tastimming fan it Fryske folk, plege de foarsitter fan de Provinsjale Steaten 

Arno Brok en de Steateleden, dy’t de skriftlike ferklearring oan it Fryske folk net ûndertekene hawwe, 

heechferrie tsjin it Fryske folk (art. 97 Wetboek fan Strafrjocht). 

 

De útwurking fan ‘e bepalingen fan ‘e AGENDA 2030 is feitlik tawiisd oan it World Economic Forum. 

It saneamde kabinet Mark Rutte c.s. fiert sûnt jannewaris 2020 iepenlik de ynstruksjes út, útjûn troch 

de WEF oan de Nederlânske regearing, om de 17 “Globale” doelstellingen fan ‘e ‘geheime’ 

oerienkomst AGENDA 2030 út te fieren.  

 

Foar it grûngebiet fan Fryslân wurde dizze 17 doelstellingen fan de AGENDA 2030 útfierd troch de 

foarsitter fan de Provinsjale Steaten Arno Brok en de Steateleden, dy’t de skriftlike ferklearring oan it 

Fryske folk net ûndertekene hawwe. Ien fan de gefolgen is de ûnteigening fan de measte pleatsen yn 

Fryslân. De basis fan dit yllegale en kriminele plan is te finen yn it geheime projekt “de Blauwe 

Banaan” (út 1989). 

 

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_Banaan 

- https://www.flevokusthaven.nl/fkh/Flevokust-Haven/Actueel/Nieuwsberichten/Ook-buiten-

de-Blauwe-Banaan-heb-je-een-kans.html 

De ûnteigening fan it grutste part fan de lânboubedriuwen op Nederlânsk grûngebiet en Fryslân 

(start ein 2023, begjin 2024) fynt plak op grûn fan frauduleuze stikstofbepalingen, wêrby stikstof 

wurdt ‘ferkocht’ oan ‘e ûnwittende en net-fermoedende boargers troch WEF-manipulearre amtners 

en harren meidieders as in gif. De WEF manipulearre amtners en harren meidieders wegerje de 

ûnfermoedende minsken út te lizzen dat stikstof ien fan de wichtichste boustiennen is foar ús natuer, 

ús wolwêzen, ús iten en ús soerstofproduksje! SÛNDER STIKSTOF GJIN SOERSTOF. 

 

De foarsitter fan de Provinsjale Steaten Arno Brok en de Steateleden, dy’t de skriftlike ferklearring 

oan it Fryske folk net ûndertekene hawwe, hawwe it strafrjochtlik befel fan it WEF en harren 
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meidieders om al it lân fan de boeren ôf te nimmen foar de realisaasje fan de troch it WEF oanwiisde 

romte foar de oanlis fan de saneamde ‘Smart Cities en harren natuergebieten’. 

 

Global Goal 11 fan ‘e 2030 AGENDA: “Duorsume stêden en mienskippen”. 

 

Foar it Nederlânsk grûngebiet giet it om TRISTATE (‘SMART’) CITY mei in plande befolking fan 

likernôch 45 miljoen minsken, sammele út gebieten oer de hiele wrâld (meast ynstream fan 

statushâlders). De blanke befolking yn Nederlân wurdt útset: “Sustainable Diversity”. 

 

- https://www.tristatecity.nl/ 

Kabinet Mark Rutte en alle meidieders hannelje mei de bedoeling om it Fryske grûngebiet en harren 

Fryske mienskip folslein ûnder bûtenlânsk bewâld te bringen, nammentlik ûnder it bewâld fan it 

World Economic Forum. It WEF hat har plannen bekend makke oan alle amtners en harren 

meidieders – ynklusyf Arno Brok en de Steateleden dy’t de skriftlike ferklearring oan it Fryske folk net 

ûndertekene hawwe – troch ûnder oare de bekende boeken fan Klaus Schwab: 

 

1. THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION  / ISBN: 978-0-241-30075-6 

2. COVID-19: THE GREAT RESET /  ISBN: 9782940631124 

 

Op grûn fan de plannen fan it WEF en de útwurking fan de AGENDA 2030 wurdt de Fryske Mienskip 

op syn lêst yn 2030 ferneatige en ûnder in totalitêre marxistyske sintrale autoriteit brocht mei de 

namme THE NEW WORLD ORDER, wêrby’t alle partikuliere eigendommen fan it Fryske folk 

troch de dan hearskjende totalitêre rezjym yn beslach nommen binne. 

“You will own nothing and You will be happy”. 

- https://www.youtube.com/watch?v=4zUjsEaKbkM 

- https://humansbefree.com/2020/10/world-economic-forum-by-2030-you-will-own-nothing-

new-world-order.html 

Mark Rutte en alle meidieders hawwe feitlik it gesach oer ûnder oare it grûngebiet fan Fryslân 

oerdroegen oan de partikuliere organisaasje it WEF. Se dogge swiere misdieden tsjin it minskdom, 

tsjin it Fryske folk. Mark Rutte en alle meidieders hawwe har feitlik ynset foar de ferneatiging fan it 

Fryske folk en har mienskip. Troch it feitlik gesach oer it Nederlânske grûngebiet oer te jaan oan it 

WEF waard de oarloch ferklearre oan it Nederlânske folk en it Fryske folk. De bepalingen fan de 

Fjirde Konvinsje fan Genève (1949) jilde û.o.. 

 

Under it ynternasjonaal rjocht jildt dat, as in oerheid it Fryske folk net mear tsjinnet, mar it Fryske 

folk wol in oerheid tsjinje moat, it Fryske folk it rjocht hat om harsels te beskermjen, mei alle middels 

te ferdigenjen en it korrupte regear mei alle middels ôf te setten. Alle wetten, oarders en 

foarskriften, útjûn troch it kabinet Mark Rutte en har meidieders, binne dêrom yllegaal en ûnjildich. 

 

Alle amtners en harren meidieders – ûnderoaren Arno Brok en de Steateleden, dy’t de skriftlike 

ferklearring oan it Fryske folk net ûndertekene hawwe –  dy’t yn it geheim de bepalingen fan ‘e 

boargerrjocht oerienkomst AGENDA 2030 útfiere, dogge in yllegale hanneling tsjin it Fryske folk en 

hannelje yn striid mei ynternasjonale ferdraggen fan ynternasjonaal rjocht. 
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Allegear binne se mienskiplik en yndividueel oanspraaklik foar de swiere gefolgen ûnder 

ynternasjonaal rjocht en alle materiële en immateriële skea dy’t it Fryske folk – elk yndividueel – 

dêrtroch lijt en noch lije sil. 

 

It Frije Fryske folk is fan gjinien slaaf en it Frije Fryske folk hat folsleine tagong ta de eigen mienskip 

en alles wat beweecht op it grûngebiet fan Frij Fryslân, dat al tsientallen ieuwen bewenne en 

bewurke is troch it Fryske folk. 

 

De Frije Fryske minsken sille nea bûge foar Mark Rutte, Klaus Schwab en 

harren betsjinders. 

 

De Fryske minsken bûge en knibbelje allinnich foar har skepper, God de 

Almachtige! 


