
FREE PEOPLE FOUNDATION (FPF)
Truth · Rights · Justice
fpf.hq@protonmail.com
Bitcoin: 16cibASWwCDQ6sZNjiChkprC64Bq1mFrQW

Vlaamse pers en Vlaamse politieke partijen houden 
bevolking blind voor de “grote reset” agenda van 

het Wereld Economisch Forum

Free People Foundation Document 20201107-1

7 november 2020

Door Koen Jacobs voor FPF

“Grote reset”

Op 11 maart 2020 [1] introduceerde het Wereld Economisch Forum (WEF) het “COVID-19 
Action Platform” (CAP) dat uiteindelijk moest dienen als doorgeefluik voor de “grote reset” 
(Great Reset) agenda van het WEF.

Na een week intensief onderzoek werd duidelijk dat het CAP helemaal niets te maken heeft 
met het stoppen van COVID-19 noch met het redden van jobs en de economie 
(FPF20201027-1).

In plaats daarvan gebruikte het WEF hun CAP om o.a. de zogenaamde “duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen” voor 2030 (2030 Sustainable Development Goals) van de 
Verenigde Naties op de agenda's van overheden te zetten. Op die manier kon het WEF de 
democratische principes in landen op slinkse wijze buitenspel zetten en de bevolkingen 
vervolgens bewust blind houden voor het WEF z'n verscholen agenda: een “grote reset.”
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Gezien de werkwijze en de verscholen agenda van het WEF werd
het ook snel duidelijk waarom het WEF vanaf het begin een tirannieke aanpak wou voor de 
zogenaamde COVID-19 pandemie.

Uiteindelijk kon ik uit het WEF z'n COVID-19 Action Platform afleiden dat, inderdaad, dit 
platform helemaal niets te maken heeft met het stoppen van COVID-19, zoals de volgende 
CAP-agendapunten aantonen.

Onder meer deze agendapunten zijn te vinden op het CAP-platform [2]:

“ARTIST RIGHTS“ (artiestenrechten), “5G“, “LEADERSHIP IN THE 4TH INDUSTRIAL 
REVOLUTION“ (leiderschap in de 4de industriële revolutie), “CLIMATE CHANGE“ 
(klimaatverandering), “GENDER PARITY“ (gendergelijkheid), “DIGITAL IDENTITY“ 
(digitale identiteit), “CYBER WAR“ (cyberoorlog, ook informatieoorlog), “SPACE“ 
(ruimte), “NUCLEAR SECURITY“ (nucleaire veiligheid), “INTERNET GOVERNANCE“ 
(internetbestuur), “MINING AND METALS“ (mijnbouw en metalen), “OIL AND GAS“ (olie 
en gas), “INTERNATIONAL TAXATION OF COMPANIES“ (internationale belastingheffing 
voor bedrijven), “INTERNATIONAL TAXATION OF INDIVIDUALS“ (internationale 
belastingheffing voor personen), “SECURITY AND INTELLIGENCE IN JUSTICE“ 
(veiligheid en inlichtingen bij justitie), “A POLITICAL VOICE FOR THE YOUNG“ (een 
politieke stem voor jongeren) en “GENDER NORMS AND ROLES” (gendernormen en 
-rollen).

Stel uzelf de vraag. Wat hebben bovenstaande agendapunten te maken met het 
stoppen van COVID-19?

Niets. Die CAP-agendapunten hebben helemaal niets te maken met COVID-19.

Zo komen we bij de verscholen agenda van het WEF: de “grote reset” (FPF20201102-1).

De “grote reset” is een agenda die komaf wil maken met o.a. democratie, kleine zelfstandigen 
en middelgrote bedrijven (KMO's), vrijheid van vereniging, persvrijheid (ook voor bloggers en 
andere websites), medische vrijheid, cash geld en het recht op persoonlijke bezittingen.

In de plaats daarvan wil het WEF via z'n “1.000 leden” (multinationals en banken) een nieuwe 
vorm van economisch wereldbestuur invoeren en controleren. Dit wordt meer en meer 
'modern communisme' genoemd maar concreet spreken we hier over communitarisme 
(FPF20201102-1). Dat is de samenvoeging van communisme, socialisme en capitalisme 
maar dan wel onder complete controle van multinationals en banken. Niet onder de controle 
van 'het volk.' Kort gezegd, dit zou het einde zijn van democratische samenlevingen.
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Nu ik op de hoogte was van wat er nu echt aan de hand is in de wereld
tijdens de zogenaamde COVID-19 pandemie besloot ik om de Vlaamse pers, de Vlaamse 
politieke partijen en de Vlaamse overheid kopieën van mijn onderzoek op te sturen.

Aan de partijen en de overheid ook met de vraag wat hun standpunten hieromtrent zijn.

Aan de pers met de vraag om hierover te schrijven en te publiceren.

Vandaag, bijna 8 maanden later, hebben nog steeds geen enkele van de geadresseerden 
geantwoord op mijn emails.

Sterker nog. Geen enkele politieke partij heeft over het WEF z'n “grote reset” ondertussen 
ook maar iets gepubliceerd op haar website om zo de Vlaamse bevolking te informeren over 
de plannen van het WEF.

Geen enkele Vlaamse krant heeft over het WEF z'n “grote reset” ondertussen berichten 
gepubliceerd.

Afgaand op de websites van de partijen en de kranten en websites van de pers lijkt het alsof 
het WEF z'n “grote reset” agenda helemaal niet bestaat.

Geen enkele partij, geen enkele krant heeft tot nu toe de moed gehad om de Vlaamse 
bevolking hierover te informeren en dat is erg verontrustend want zo kan het WEF bijna 
moeiteloos z'n agenda doorvoeren waardoor de Vlamingen uiteindelijk worden ontdaan van 
hun rechten en vrijheden.

Dat is precies wat we nu zien gebeuren. De federale overheid gebruikt bewust “lockdowns” 
(het opsluiten van gevangenen in hun cellen, Merriam-Webster woordenboek, 2009) om de 
bevolking haar rechten te ontzeggen en om KMO's failliet te laten gaan.

Al even tiranniek is het feit dat de overheid nu ook “lockdowns” gebruikt om mensen 
te laten sterven (democide?), zoals een recente Statbel-grafiek lijkt aan te tonen 
(FPF20201106-2).

Op de volgende pagina's kunt u zien hoe, inderdaad, de Vlaamse politieke partijen en de 
Vlaamse pers nog steeds de bevolking niet hebben ingelicht i.v.m. de “grote reset” van het 
WEF. Dit kan niet anders dan een bewuste keuze zijn want ondertussen is die agenda van 
het WEF absoluut geen geheim meer.

Bovendien is Alexander DeCroo, de huidige niet-verkozen premier van België van de 
zogenaamde Vivaldi-coalitie, sinds 2015  een “Young Global Leader” bij het WEF [3], 
waardoor hij absoluut op de hoogte is van het CAP en de “grote reset” maar ook hij vertikt het 
om de bevolking te informeren. Niet dat we echt iets anders verwachten van ook deze 
corrupte politicus.

Terecht kunnen we spreken over een samenzwering tussen alle partijen en de pers 
TEGEN de bevolking.
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Groen, “grote reset” en het WEF?

CD&V, “grote reset” en het WEF?
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Belgische Unie, “grote reset” en het WEF?

Lijst Dedecker, “grote reset” en het WEF?
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N-VA, “grote reset” en het WEF?

Open VLD, “grote reset” en het WEF?
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Piraten Partij, “grote reset” en het WEF?

PVDA, “grote reset” en het WEF?
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SP.A, “grote reset” en het WEF?

Vlaams Belang, “grote reset” en het WEF?

Page 8 of 15



De Morgen, “grote reset” en het WEF?
(Zelfde resultaat voor “great reset”)

Het Laatste Nieuws, “grote reset” en het WEF?
(Zelfde resultaat voor “great reset”)

Page 9 of 15



De Standaard, “grote reset” en het WEF?
(Zelfde resultaat voor “great reset”)

De Tijd, “grote reset” en het WEF?
(Zelfde resultaat voor “great reset”)
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De “Great Reset” agenda is zo verontrustend, zo ongewenst door zij
die er zich tegen verzetten en is zo onhaalbaar op democratisch politiek vlak dat zelfs de New 
York Times maar een 4-tal artikels heeft daarover.
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The Guardian, in het Verenigd Koninkrijk, heeft er een 6-tal
artikels over.
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De BBC heeft er amper iets over geschreven.
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Vlaanderen in nood

Het is duidelijk dat u niet op de Vlaamse politieke partijen en de Vlaamse pers kan en moet 
rekenen. Zij zeggen u NIETS over de plannen van het WEF om Vlaanderen uit te hollen en 
dan te vernietigen. Om Vlaanderen te laten opgaan in de EU als slechts een regio zonder 
eigen bestuur.

De FPF is geen politieke partij maar wij vechten wel ook voor uw rechten en uw vrijheden – 
en ook voor Vlaanderen.

Vlaanderen en België... het is ook mijn land. Geboren en getogen in Gent.

Maar Vlaanderen is in nood. Vlaanderen wordt aangevallen d.m.v. een nieuwe soort oorlog 
waarbij geen wapens en bezettingslegers worden gebruikt. Hoewel, de kunstmatige migratie 
loopt uit de hand en het WEF en de VN gebruiken die mensen om zo hun verscholen 
agenda's te kunnen uitvoeren.

Veel opties zijn er niet meer om ons op politiek en sociaal vlak te verzetten tegen de 
opzettelijke vernietiging van Vlaanderen en België.

Het is al lang vijf na twaalf. De tijd van afwachten en aan de kant staan is voorbij. We moeten 
nu overgaan tot concrete acties. NU!

Sluit u daarom aan bij de FPF om ons te steunen zodat we ook uw rechten kunnen blijven 
verdedigen en afdwingen.

Concreet hebben we uw hulp nodig om onze artikels en rapporten te verspreiden. Online en 
offline. Deel ze op sociale netwerken en print ze uit om ze zo te verspreiden binnen uw 
familie- en kennissenkring.

Maar ook op straat, op school en op het werk. Bij de bakker, de slager, de kapper en in de 
frituur. Iedereen moet nu samen terugvechten om ook Vlaanderen en België van de 
ondergang te redden.

Jammer genoeg hebben we in deze chaotische tijden als organisatie ook nood aan financiële 
steun want een verzetsbeweging heeft nu immers ook concrete middelen nodig.

Drukwerk kost geld, onderzoek kost geld, internet en communicatie kosten geld.

Omdat we heel beperkte middelen hebben, hebben we ook nog geen website kunnen 
opstarten maar dat is dringend nodig.

Voor die redenen vragen we u om donaties. Neem daarvoor contact op met ons via email: 
fpf.hq@protonmail.com.

PayPal en dergelijke zijn echter niet mogelijk want ook PayPal is niet van plan om ons een 
platform te geven om zo onze organisatie verder te kunnen uitbouwen. We moeten dus 
creatief te werk gaan in deze tijden van informatieoorlogen en onderdrukking.
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1. World Economic Forum, COVID-19 Action Platform: 
https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform

2. World Economic Forum, COVID-19 Strategic Intelligence: 
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications

3. FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Alexander De Croo te gast op World Economic 
Forum in Davos (2017): https://decroo.fgov.be/nl/alexander-de-croo-te-gast-op-world-
economic-forum-davos
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