
Solution of big society problems 

Rechten-Plicl1ten-IQ-Partij 
zet zicl1 in voor tl\V rechte11 :.~;.~: ,~' \ ï , i, cp 

U \Verkt \ 'lijtig en \·en;ult U\ V p lichten. Toch de dom inerende politieke kaste 
en de 'be.zitter-kaste' weigeren u een groot deel , ·at1 uw rechten: 

Uw recht op echte Cleat1 Energy, op eCE (* 1) 
in plaats daa1Yan wordt u ged\,·ongen, energie uit olie en kolen af te 
nemen, tegen hoge prij zen*. Bestudeer uw nota Yoor directe energie! 
Daan1aast Yerhoogt dure energie de trat1spo1t kosten en alle at1dere prij zen. 

Uw recht op een prijsgerechte woning (2) 
in plaats daar\'atl moet u extreem hoge huur-kosten rsp. hypotheek-kosten 
opbrengen, die grote delen \'an uw inkomen op\Teten. 

Uw recht op prij sgerechte Yoedingn1iddelen (3) 
in plaats daa1Tan nemen u de supermarktketens, die de prij zen dicteren, 
een mee1Toud \'an eerlijke prijzen a f 

Uw recht op gezondheid ( 4) 
in plaats daa1Tan Yerkopen de :V!ultinationals en lvlulti-1\Iiljardairs Yia hun 
dure supermarktketens aan u heel be"ust 1000 producten, in welke sterk 
schadelike stoffen zitten**, al lang bekend, daaronder sluipend werkende 
stoffen, die de generaties-gezondheid 1u ineren, degeneratie en uitste1Ten 
, ·eroorzaken, sinds 1932 bekend. Gocgi• """ Dr. Pcttenger, Dr. Bruker, Dr. Schnitz,r 

Uw recht op eerlijke infonnatie ( 5) 
in plaats daarYan serYeren u de massa1nedia 's in be.zit \'at! :'.vliljardairs, 
, ·erbonden met de dominerende politieke kaste, gefi lterde infonnatie., 
getinte infonnatie en desinfonnatie. \'oorbeeld 9 1 L 

Uw recht op politieke medezeggenschap ( 6) 
in plaats daa1Tan rnag u een keer in de 4 jaren in schip:iciemoktatlsche Yerkie. 
zmge!l een kruisje zette;;1, cp een partijlijst =:temmen. Een groot deel n rn de 
•~:rie-ndelijke kandidaten' cp de iij=:ten z~jn le<ien ~:an de dominerende poiitle-ke ku te. 
z, zorgen daa!'\'ocr, àat u uw grcnàrechten (1),(2),(3),(~),(5),(6) niet krijgt en ,·eróer 
uitgeperst en gemolken \1:cr<i.t Geld ist ~.-tceibaar. De-els:tromen ~xorde::1 afgelenkt en in 
<i.e zakt en ·,au de àcml!1ere!1öe ka=:te- gele-okt, in de zakke-n ~.-a.:1 de superrijken. l: mag 
arm blij·,e-n. De on~:erz.a.di.gbaren \\illen nog rijker \rorclen. Op uw kosten. 

Doorzie het systeem! Ondersteun en kies IQ ! \Vij zorgen er
Yoo1-. dat u meer krijgt: niet een half. maar een con1pleet stuk 
\'atl de grote taru·t van de gen1eenschappelijke arbeidsresultaten. 
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