AFD en De karaktermoord op
Dries Van Langenhove

Duitse journaliste

Wat je misschien nergens las of hoorde; de journaliste die
zogezegd een illegaal/transmigrant op weg naar Duitsland
pootje lapte omdat hij de Hongaarse grens stormenderhand
overstak, is volledig vrijgesproken door de rechtbank.
Zelfs al zou ze die vluchtelingen een pootje hebben gelapt, ze
verdedigde haar grens en land tegen een overtreder van de wet
die illegaal het land wilde binnenkomen, en die samen met de
politie om te helpen.
Natuurlijk zullen de open-grenzen-migrantenknuffelaars zeggen
dat die rechtbank niet neutraal was, geen echt recht sprak,
een marionet van Orban moet zijn.
Natuurlijk is enkel juist recht gesproken als het vonnis luidt
zoals zij het willen horen.
Zo schreven en schrijven zij ook de wetten, de verdragen en de
inhoud van de schoolboeken, waarbij ze iedereen die er anders
over denken uitsluiten, demoniseren, discrimineren,
broodroven, of hun promotie of diploma mogen weigeren zoals
bijna gebeurde bij Dries Van Langenhoven.
In Duitsland is er zo recent een kind geweigerd op een school
omdat de vader een lokaal politicus is voor het AfD, een
uiterst rechtse organisatie volgens de school, die vreesde dat
dit het eenheidsdenken, dat op de school wordt gehandhaafd, in
gevaar zou brengen.

GVA behoort tot 1 van de monopolisten die de Vlaamse pers
gegijzeld houden!
Als een of andere rode of groene idioot al dan niet in
opdracht een klacht neerlegt op totaal gefantaseerde gronden
volgt er automatisch een in verdenking stelling. Iedere klacht
moet immers onderzocht worden zelfs als is die lasterlijk of
totaal uit de linkse lucht gegrepen. Tot er een veroordeling
komt of een buiten vervolginstelling. Wat hier ongetwijfeld
gaat gebeuren.

Maar de staatsmedia (foto boven van de 0000) en de leugenpers
( slechts twee mediagroepen die alle kranten uitgeven in
Vlaanderen en Nederland) plegen inmiddels regelrechte censuur
en in afwachting al volop een karaktermoord op een jonge
Vlaamse student die het aandurft om op de lijst van het Vlaams
Belang te gaan staan. De journalistiek in het onland.be en dus
ook in Vlaanderen is links tot extreem links en voor minstens
75 % verrot tot op het bot.

