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De [zogenaamd christelijke] rockband U2 heeft
een deel van zijn multi-miljoenen-dollars-zaken
uit hun thuisland Ierland [sinds de vroege jaren
1980] weggehaald, om belastingsredenen.
Het voorbeeld volgend van de Rolling Stones
heeft U2 een belangrijk deel van haar zaken overgebracht naar Nederland om hogere belastingsaanslagen in Ierland te ontwijken.
De leidende zanger van U2, Bono, heeft voor de
overheden lezingen gehouden om meer buitenlandse hulp te schenken aan Afrika. Hij pleitte voor
zijn socialistische agenda op het National Prayer Breakfast in Washington, D.C., op 2 februari dit
jaar.
Hij porde de ontwikkelde naties aan om de schulden kwijt te schelden van Afrikaanse landen, het
feit negerend dat het grootste deel van Afrika’s probleem met armoede en AIDS te wijten is aan
hun demonenaanbidding, rampzalige immoraliteit en politieke corruptie, en niets van dit alles kan
veranderd worden door buitenlandse hulp.
Socialisten zoals Bono willen de overheid gebruiken om hun goede daden te verrichten met andermans geld, maar als het erop aankomt daadwerkelijk zijn eigen belastingen te betalen, vliegt
de multimiljonaire rockster naar het dichtstbij gelegen belastingsparadijs.
Joan Burton, Iers socialistisch (Labour) woordvoerder van financiën, zei: “Geluisterd hebbend
naar Bono over de noodzaak dat de Ierse overheid meer geld zou schenken aan Ireland Aid,
waarmee ik akkoord ging, ben ik erover verbaasd dat U2 niet bereid is om op faire wijze bij te
dragen aan de Schatkist, samen met het gros van de andere Ierse belastingsbetalers” (“U2 Move
Their Assets out of Ireland”, London Telegraph, 8 augustus). Inderdaad!
_______________________________
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Onder de huidige begroting van de Ierse overheid kunnen artiesten en auteurs over een belastingsvrij inkomen beschikken van € 250.000 ($ 325.000), maar daarboven betalen zij zoals iedereen.
De meeste belastingsbetalers zouden wat blij zijn als zij de vrijstelling konden krijgen die Ierland
verschaft. Maar U2 rijft wereldwijd tientallen miljoenen binnen, en dit nieuwe Ierse schema zit de
miljoenenzanger en zijn bandleden niet lekker. … (lees hier verder)
Lees over U2/Bono en universalisme/pluralisme:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bono.pdf & http://www.verhoevenmarc.be/PDF/coexist.pdf
http://www.brianbaute.com/archives/2005/12/bonos_universalism.php
http://thefirstmiracle.blogspot.com/2006/03/driscoll-bono-universalism-and.html
http://www.newsobserver.com/105/story/379359.html
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