Links – Fascistische Censuur
op het Internet

Onze vriend Walter F. trachtte gisteren vruchteloos
onderstaande reactie te plaatsen op het artikel “Politiek
correcte pers I Vervolg van “gekochte journalisten.”

Telkens werd de reactie van Walter brutaal gecensureerd met de
boodschap “Bad Gateway”. Ook de redactie van Nageltjes en
zelfs de eigenaars botsten op deze misdadige praktijk: “Bad
Gateway”!!

Misdadig omdat censuur en sabotage
van de vrijheid van meningsuiting
nu eenmaal misdadig is. Misdadig
omdat hiermee het eigendomsrecht
over deze blog flagrant werd
geschonden. Misdadig omdat deze
twee misdrijven een daadwerkelijke
inbreuk vormen op respectievelijk
artikel 19 en artikel 17 van de
Universele
verklaring
van
de
rechten van de mens. Misdadig omdat
hiermee schade werd aangericht en
een reeks bepalingen uit het
Belgisch recht met de voeten werden
getreden.
Het lijdt geen twijfel dat Kanaal Z sinds enige tijd een
waardeloze linkse prutzender is geworden. Maar zelfs daarover
gaat het niet. Het gaat over de misdadige arrogantie van het
journaille (de samentrekking van twee Franse woorden Canaille
wat uitschot betekent, en Journal wat nieuws betekent) maar
wat we vanaf nu steevast hoernalistiek en hoernalisten zullen
noemen. De hoernalisten en hun acolieten durven zich nu zelfs
censuur op een private blog veroorloven. Ze zijn geestelijk
vervuild, arrogant en dictatoriaal. Het zijn linkse fascisten.
Echt misdadig gespuis en vulgair uitschot.

Met onze verontschuldigingen voor onze woordspeling aan de
lieve dames van libertijnse zeden, die tenminste het fatsoen
hebben hygiënisch te zijn en hun klanten niet opzadelen met
SOA’s zoals Kanaal Z dat doet met afgrijselijk schandalige
leugens en lasterpraatjes.

Om voorgaande redenen zal deel 2 van “Politiek correcte pers
Vervolg van gekochte journalisten.” pas morgen verschijnen.
Opgelet, burgers en hoertjes, zet U alsdan comfortabel in uw
zetel en maak uw bretellen en jarretellen los. Wat U zal lezen
is ongelooflijk en uiterst belangrijk voor onze democratie en
uw vrijheid.

Die hebben ingevolge de opzettelijk verwekte massahysterie
omtrent het griepvirusje covid19 respectievelijk al enorm veel
schade opgelopen of werden ons op dictatoriale manier gewoon
afgenomen en ontzegd zonder de minste reden noch
verantwoording. Morgen lezen en verspreiden dus.

