Marrakesh het begin van het
einde, of het begin van
Nürnberg 2.0?
VN-Migratiepact van Marrakesh – een tegendraadse analyse

Hoezo veel goed? Dit is waanzin!
Het Marrakesh-pact is een vergunning tot
het plegen van misdaden tegen de
menselijkheid.
Ik vrees dat er geen enkele strategische
analist of een onafhankelijk denkende
medewerker van een inlichtingendienst aan
de opstelling van het pact te pas is
gekomen, laat staan dat het is getoetst
op
politieke
realiteiten
door
daadwerkelijke
deskundigen
van
inlichtingendiensten en/of instituten
voor strategische studies.
Maar wat veel erger is, is dat de
bedenkers en de opstellers van het zgn.
verdrag van Marrakesh aan westerse zijde

blijkbaar
uitsluitend
bestaan
uit
idealistische wereldverbeteraars, cultuur
relativisten en open-grenzen-fetisjisten
zonder enige kennis van Islam, Afrikaanse
culturen, bevolkingen plus al hun
etnische en religieuze spanningen. En
over islam weten zij absoluut helemaal
niets, behalve systematisch tactische
leugens en strategisch islamitisch
bedrog.
Kortom een draak van een pact met een
hoog risico op een golf van ellende voor
Europa maar ook voor de bevolking van het
Afrikaanse continent zelf. Een pact dat
is opgesteld door politieke prutsers die
niet schijnen te beseffen dat zij op deze
wijze een weg aanleggen voor nodeloos
verlies aan mensenlevens. Lieden die
blijkbaar niet verder kunnen denken dan
hun
egalitair
collectivistisch
gedachtegoed reikt..
Voor de veiligheid van de wereld is het
beter om de idiote initiatiefnemers van
dit pact naar een goelag in het verre
Siberië te verbannen, in een dwangbuis te

zetten, de mond te sluiten met duct tape
en enkele psychiaters de personen in
kwestie wat zware neuroleptica toe te
dienen.
Denk
maar
niet
dat
krankzinnigheid en waanzin exclusief
voorkomen in de lagere sociale klassen!

Het Migratiepact van de Verenigde
Nazies:
maakt geen onderscheid meer tussen
legale en illegale migranten;
vindt
dat
oncontroleerbare
gezinshereniging nog verder moet
versoepeld worden;
wil meer inspanningen om talentloze
migranten te werk te stellen;
wil verbeterde ‘sociale’ rechten voor
illegalen;
wil een verplichting opleggen om aan
illegalen voorzieningen zoals gratis
juridische bijstand toe te kennen;
wil een verplichting om onderwijs te
geven aan onderontwikkelden;

eist (!) het aanvaarden van de kennis
van de migrant op zijn of haar
erewoord;
wil
onbeperkte
toegang
tot
gezondheidssystemen voor migranten
zonder bestaansmiddelen;
eist het erkennen van
‘klimaatvluchteling’;

de

status

vindt dat opsluiting van migranten
een allerlaatste toevlucht zou moeten
zijn;
eist daarentegen wel het actief
opsporen en vervolgen van elke uiting
van racisme en xenofobie; (de
verdedigers van de grondwettelijke
vrijheid van meningsuiting zijn dus
gewaarschuwd);
vindt dat migranten niet mogen
vervolgd worden zelfs indien zij
mensensmokkelaars gebruiken.
Samengevat:
dit migratiepact is gewoon een licentie
(vrijgeleide) om te roven en, volledig
conform overeenkomstig de basisteksten

van de islamitische doctrine, ook een
‘licence to kill’. Een vrijgeleide om
niet mohammedanen te onderwerpen en
uiteindelijk te doden!

Wij hebben de tekst van het
ontwerpverdrag wel gelezen! Michel,
De Wael, Calvo en Peeters blijkbaar
niet. Maar de langzame genocide op
autochtone
blanken
lijkt
wel
degelijk op hun agenda te staan!

Yes !

VN immigratiepact =

Nu

weten

we

eindelijk waar de smeerlappen zitten!

De genocide op witmensen
begrijpelijk uitgelegd.
Duidelijk uitgelegd formeel logisch

en helemaal klaar!
Klik op “ondertitteling!

Wie is er nu de racist?
Wie verkoopt er nu
lasterpraatjes, anti-racist!
https://redice.tv/ staat vanaf nu bovenaan onze favorieten.

Ondertussen in holland

Nota bene NRC is het blad van Peter
Vandermeersch gewezen hoofdredacteur van
-De Sh(t)andaard!

Het
pact
van
Marrakesh
bewijst de misdadigheid van
de VN.
Wat u zeker moet weten over het VN-pact van Marrakesh

Het VN-migratiepact dat op 10 en 11 december ter ondertekening
voorligt in het Marrokaanse Marrakesh wordt door steeds meer
landen sceptisch bekeken. Europese lidstaten als Hongarije,
Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië weigeren het
pact te ondertekenen, net als de VS en Australië. Ook in
België en Nederland wordt er getwijfeld. Hoewel Alexander De
Croo wil ondertekenen, liet Theo Francken ondertussen weten
dat de federale regering het Marrakesh-verdrag verder wil
onderzoeken.

Niet bindend is wel een heel
relatief begrip in dit verdrag
Hoewel de tekst juridisch ‘niet bindend’ is, staat het
document bol van de termen als ‘adopt’ (13 keer), ‘agree’ (24
keer), ‘guarantee’ (11 keer) …
Landen die de tekst – die niet meer kan aangepast worden –
ondertekenen, verklaren zich akkoord met de inhoud van het
verdrag en engageren zich om zich ernaar te gedragen. Binnen
de kortste keren zal het pact door slimme advocaten misbruikt
worden om onze bestaande wetgeving, die nu al zeer genereus
is, verder uit te hollen.
In de koelkast van het Brusselse ‘Progress Lawyers Network’
van Mieke Van den Broeck en haar collega’s staat de champagne
al koud.
Oostenrijk, de huidige voorzitter van de Raad van de Europese

Unie, heeft bij monde van zijn eerste minister Sebastian Kurz
te kennen gegeven het pact niet te zullen ondertekenen om maar
liefst zeventien wel omschreven redenen. Hieronder een
gedeeltelijke opsomming:
nagenoeg geen onderscheid meer tussen legale en illegale
migranten;
gezinshereniging moet versoepeld worden;
meer inspanningen om migranten tewerk te stellen;
verbeterde sociale rechten;
verplichting om basisvoorzieningen toe te kennen;
verplichting om onderwijs te geven;
aanvaarden van de kennis van de migrant op erewoord;
onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen;
erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;
opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht moet
zijn;
actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme
en xenofobie;
migranten mogen

niet

vervolgd

worden

indien

zij

mensensmokkelaars gebruiken.
Naast Oostenrijk zijn er nog andere landen die al aangekondigd
hebben en zullen aankondigen het verdrag niet te zullen
ondertekenen zoals de VS, Australië, Hongarije, Kroatië,
Polen, Tsjechië, Zwitserland, Bulgarije. Het rijtje zal de
komende dagen en weken ongetwijfeld nog verder aangroeien.

Kritische geluiden onderdrukken
De ondertekenende landen gaan akkoord om kritische geluiden
over migratie te onderdrukken en zich actief in te zetten om
de positieve effecten van migratie te beklemtonen.
Media die intolerante berichten verspreiden over migranten
mogen, volgens het verdrag, niet langer in aanmerking komen
voor publiek geld. Op die manier wordt elk kritisch geluid
onderdrukt in media die afhankelijk zijn van subsidies.

N.V.D.R.: Conclusie?
“De Verenigde Nazies” doen hun naam
alle
eer
aan.
Misdadigheid,
censuur,
hersenspoeling,
indoctrinatie en onderdrukking
waren de werkmethodes van Heinrich
Himmler en Joseph Goebbels en de
hele nationaalsocialistische SS.
De VN zijn geen haar beter dan
Himmler en zijn SS, en helemaal
dictatoriaal ontspoord op aanstoken
van de Umma, de islamitische
wereld,
de
criminele
asielindustrie, de criminele NGO’s
en de islamitische oliesjeiks.
Dat Hongarije, Oostenrijk, Polen,
Kroatië, Bulgarije en Tsjechië (de
Visegrad landen plus Oostenrijk)
het pact weigeren te ondertekenen,
net als de wereldmachten zoals VS

en Australië is dan weer een goed
teken.
Het
is
immers
zo
goed
als
uitgesloten dat de twee andere
wereldmachten, Rusland en China,
dit misdadig VN-verdrag zouden
ondertekenen. Dat nieuws wordt hier
volledig gecensureerd. Als het
bekend
geraakt
staan
de
apparatsjiks van de EU-SSr immers
met de billen bloot en de broek op
de knieën. Dat laatste aangenomen
dat Stasi-mütti Merkel een broek
draagt.

Leugenachtige uitspraak van
een nep-president
Leugenaar Macron tijdens herdenking

Wapenstilstand:
‘Nationalisme
vaderland’ !

is

verraad

aan

Zo meldt het Nieuwsblad.

Van een president mag je toch verwachten
dat hij de geschiedenis van zijn land
kent, of niet?
De Franse president Emmanuel Macron
haalde naar aanleiding van 11 november
echter uit naar gewelddadig nationalisme,
dat zou geleid hebben tot de Eerste
Wereldoorlog.
Patriottisme,
vaderlandsliefde,
is
precies
het
tegenovergestelde
van
nationalisme’,
orakelde
de
Franse
president in zijn toespraak tijdens de
officiële herdenkingsplechtigheid . ‘Wie
nationalisme predikt, pleegt verraad aan
de vaderlandsliefde.’ zo ging hij verder.
Nu weet iedereen en zeker elke historicus
dat de eerste wereldoorlog het gevolg was
van
een
bijna
eindeloze
reeks

voorafgaande oorlogen op het einde van de
19° en het begin van de twintigste eeuw.
Niet nationalisme maar militarisme was de
oorzaak van de eerste wereldoorlog. Ook
en zeker het Franse militarisme.
Nationalisme is synoniem van patriottisme
en vaderlandsliefde en zeker niet het
tegenovergestelde.
Macron
is
een
leugenachtige smeerlap, een schijnheilige
nep-president en een negationist. De
Franse arrogantie inzake krankzinnige
herstelbetalingen bij de wapenstilstand
in 1918 is de oorzaak van het ontstaan
van het nazisme en dienvolgens van de
tweede wereldoorlog.
Waarom kraamt Macron dergelijke onzin
uit? Wel, om geen enkele andere reden dan
om de EUSSR ter wille te zijn. De EU haat
nationalisme want bij nationalisme
verliezen alle verraderlijke ledenpoppen
zoals Macron en Merkel (zie foto) hun
macht.
Dat ‘onze’ Michel in Parijs was en niet
in Menen of Ieper is een schande. Het

gebrek aan respect voor de Vlamingen en
hun taal is kenmerkend voor de eerste
wereldoorlog die zich voor een groot deel
op ons nationaal grondgebied afspeelde.
Zonder de steun van de Britten en de
Amerikanen achter de IJzer had de Duitse
keizer Frankrijk heel gemakkelijk op de
knieën kunnen krijgen.
De moordende tol die voornamelijk betaald
werd door Vlaamse soldaten is een schande
die Michel nooit zal willen toegeven. En
de arrogante Macron al helemaal niet.
Dries Van Langenhove schreef:
“Als onze voorouders, die sneuvelden voor
onze vrijheid, zouden zien hoe Europa er
vandaag aan toe is, zouden ze trots zijn?
Een vraag die ik me vaak stel, zeker
vandaag.”
Ze zouden verontwaardigd, woedend en
beslist
zijn.
“Geen
genade
voor
collaborateurs zoals Macron en StasiMerkel”
zouden ze denken !

De redactie van Nageltjes

De stem van het volk
Zet de ondertiteling op automatisch
Nederlands!
Luister hierna hoe Nigel Farage in de
Europese
praatbarak
de
misdadige
fascisten zoals Jüncker en Verrotstadt
ontmaskert!

Oh nee, alweer een moskee !
Gewonden bij massale vechtpartij
bij moskee in Dordrecht
DORDRECHT/Nederland – Bij een massale
vechtpartij voor een moskee aan de
Merwedestraat in Dordrecht zijn twee

mensen gewond geraakt. Een van hen liep
een steekwond op. De politie heeft vier
verdachten gearresteerd.
Bij de ruzie waren ongeveer dertig mensen
betrokken. De politie startte meteen een
klopjacht op de verdachten die na het
incident wegreden met twee voertuigen.
Zij zijn inmiddels aangehouden.
De vechtpartij was op straat in de buurt
van een moskee, meldt de politie. Het is
niet bekend wat de aanleiding is geweest.
Het is niet voor het eerst dat er een
vechtpartij plaatsvindt in de buurt van
de moskee. Twee jaar terug werd het pand
van de Turkse moskee door tientallen
mensen bestormd. Aanleiding was toen het
belagen van een Koerdisch gezin in de
Dordtse Wielwijk, omdat ze een Koerdische
vlag voor het raam hadden hangen, zo
meldt RTV Rijnmond.
Het aantal afschuwelijke misdrijven
intussen in heel Europa gepleegd door
aanhangers van de ‘religie van de vrede’

doet er niet toe. Islam is intrinsiek
extreem gewelddadig, ongeacht wat der
door zichzelf boven ons gestelden
allemaal durven beweren. Ze zijn allemaal
medeplichtig
aan
moord,
agressie,
verkrachting,
doodslag,
slagen
en
verwondingen op zijn minst.
Elke moskee, hoe klein of onbeduidend
ook, is een bron van geweld en een bron
van haat. Dat is het automatisch en
onvermijdelijk gevolg van de islamitische
doctrine, de islamitische ideologie,
onveranderlijk en ten eeuwigen dage
vastgelegd in haar zogenaamd heilige
bronteksten.
Helaas zijn onze politieke leiders te
werkschuw om zich te informeren, te laf
om te durven denken, te dom om zich te
realiseren dat zij niet de enigen zijn
die durven liegen en bedriegen.

Roze mutsen opgelet!
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/van-aanranding-betichte-b
rett-kavanaugh-legt-eed-af-als-rechter-bij-hooggerechtshof
(gecensureerd)
Dat ze hun roze mutsen nu maar opvreten. Laster zou zwaar en
meedogenloos moeten bestraft worden. Laster is een misdrijf.

