ЕВРОПЕЙСКА АКЦИЯ
Стопанската криза днес е повод за размисъл и може би последна възможност за действие.
Европа трябва да стане здрава и силна. Днес е болна и слаба. Защо? Двадесети век бе белязан от
„залеза на боговете“ за Европа. В две световни войни бели народи проливаха кръвта си. Докато на
запад триумфираше ротшилдовския капитализъм, то на изток – марксисткия терор. Но Маркс и
Ротшилд са само две от главите на чудовището, което разруши Европа. Двата най-големи
континентални народа, германци и руси, подстрекавани един срещу други заплатиха нечуван
кървав данък.
Съветската империя е вече история, но и западноевропейските съюзници не могат да се броят за
победители. Империите на Англия и Франция също са минало, а техните коренни народи, както и
германците, страдат от чуждо управление и имигрантски пришълци. След прекратяването на
болшевишкия експеримент, Русия бе смалена и тласната в блатото на западната „демокрация“. Сега
тя бавно се завръща към корените си. Междувременно в Сибир се заселват китайци, създавайки
„свършен факт“, както турците в Германия, африканците във Франция и цветнокожите от всякакъв
сорт в цяла Европа. Тези „цивилни окупатори“ не са случайност: смесването на расите и народите е
част от програмата на Новия световен ред и неговите покровители – САЩ. За целта американски
войски се намират в над сто страни по Земята. Обществена тайна e, че Америка контролира света, а
израелското лоби контролира Америка. Посредством медиите и образователната система ционистите
манипулират общественото мнение в целия западен свят. ЕC е само слуга на Вашингтон и неговите
догми за „политическа коректност“ намират проявление в много европейски държави посредством
закони-„намордници“, заради които множество политически затворници седят години наред зад
решетките.
Резултатът от ХХ век: гордата европейска култура постепенно залезе и дялът на белите хора спрямо
световното население спадна от 30% на 10%. Многоликият враг се е загнездил в средата на Европа:
политически, военно, демографски, културно и икономически. Само едно общо начинание на
всички европейци, включително и русите, може да отхвърли това иго.
Сегашната т.нар. „финансова криза“, е само ново преразпределение в полза на глобалната власт на
финансовите барони. По всичко личи, че „Светата троица“: Уолстрийт, Пентагона и Холивуд
контролира всичко – все още! И въпреки това колоса се клати, явно е прекрачил зенита на властта си.
Борбата за независимост на нашия континент е задачата, която си поставя «Европейското действие».
Не се доверявай на партии и правителства! Всички те са купени или манипулирани. Свободата на
Европа трябва да дойде от независими трезви глави и смели сърца, събрани в «Европейска Акция».
Пример за нас е освобождението на Испания от игото на маврите. Тогавашния призив е в сила днес
за цяла Европа:
RECONQUISTA – да завоюваме изгубеното!
Възможното тогава е възможно и днес. Заедно сме силни. Да се събудим от днешната летаргия,
апатия и сантименталност, защото в Новия световен ред на САЩ и Израел всички независими,
самостоятелни и свободолюбиви люде ги очаква само едно: Гуантанамо.
Време е за избор: РЕКОНКВИСТА или РЕКВИЕМ!
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Програма от седем точки
Съюзът е надпартиен и извънпарламентарен. Своите цели той постига чрез разяснителна работа и
съвместна дейност сред възможно най-широки слоеве от европейските народи. Съюзът има за цел
също и създаването на политически отговорен елит.
1: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО
Свобода на словото, на събранията и на тълкуване на историята. Премахване на всички закони,
ограничаващи свободата на словото. Такива сега има в Германия, в Австрия; така наречените
“антирасистки закони” в Швейцария, Франция; Законът за защита от дискриминацията в България и
други подобни.
2: ИЗСЕЛВАНЕ НА ПРИДОШЛИТЕ НЕЕВРОПЕЙСКИ ПРЕСЕЛНИЦИ ПО ТЕХНИТЕ
КОНТИНЕНТИ
Прекратяване заселването от други страни. Програми за връщане на пришълците от други
континенти.
3: ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЙСКИ
Изтегляне на американските войски от Европа, в това число и от България. Изтегляне на
западносъюзническите войски от Германия.
4: ПРАВО НА ДЪРЖАВНО И НАЦИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЕРМАНЦИТЕ,
АВСТРИЙЦИТЕ, МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ И ДРУГИ
Прекратяване на външната намеса в Германия, Австрия, Македония и други (Съществуващите
федерални републики – Германия и Австрия, Бившата Югославска Република Македония и други,
бяха създадени от “победителите” след края на Втората Световна Война против народната воля, в
разрез с международното право на самоопределение на народите. Това не са суверенни държави.
Сключване на мирен договор с Германския Райх, в допълнение на подписаното на 08 май 1945
година “военно примирие” и изграждане на нова европейска система за сигурност.)
5: СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СПРАВЕДЛИВА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ
Излизане от НАТО и разтурване на ЕС. Създаване на нов ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ с обща външна и
отбранителна политика, при запазване свободата във вътрешната, културната, финансовата и
стопанската политика на страните-членки. Стратегически договорености с Русия.
6: ВЪЗВРЪЩАНЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И МЕДИИТЕ ОБРАТНО
ПРИ НАРОДА
(1) Централните банки ще бъдат наистина, а не само на теория, управлявани от държавните органи
на европейските държави.
(2) Държавата ще прекрати правната защита на частното лихварство.
(3) Право да ръководят търговски банки ще имат само определени държавни, стопански и културни
институции.
(4) Медиите могат да бъдат позволявани само от такива отговорни и недвусмислено разпознаваеми
институции. Само така може да бъде гарантирана тяхната медийна свобода и обективност.
7: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА
ТРАДИЦИИТЕ
–
БОРБА
СРЕЩУ
УПАДЪКА
И
УНИЩОЖАВАНЕТО НА ПРИРОДАТА
Спиране на културния упадък. Европейските традиционни ценности се възприемат наново и се
развиват. Занапред особено внимание да се обръща на здравето, на младежта, на семейството, на
опазването на природата, на земеделието, на природосъобразната медицина, на транспорта и на
добива на енергия.
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