Net dat wat de censuur wist,
moet u weten !
Ik heb tot grote ergernis vastgesteld dat de video van de
officiële toespraak van Dr Alice Weidel (AfD) in de Bundestag
werd verwijderd door Facebook. Nee, het betrof hier allerminst
fake news. Men zou denken dat toespraken in een parlement
daarvan, in naam van de democratie, net moesten beschermd
zijn. Niet dus.
Ook de Duitse Facebookaccount van waaruit ik de video linkte
werd gewist. Alle commentaren gelijk daarmee.
Geen nood, de video is niet verloren, want ik heb die op
enkele plaatsen gedownload. U zult de ‘verboden’ video op een
andere plaats kunnen bekijken, namelijk op Nageltjes.be
En net dat wat verboden en gewist wordt op Facebook en het
internet, wat u niet mocht horen of zien, is dat wat u wel
moet weten.
Hier
de
link
naar
de
video
op
VK
:
https://vk.com/a.griffon?w=wall377388640_47
Helaas staat WP het embedden van video’s van VK niet toe. (
tenzij de admin een oplossing heeft. Het bestand is namelijk
te groot om hier rechtstreeks te plaatsen)
Vandaar
ook
uploaded
naar
blogger https://agriffon.blogspot.com/2018/06/net-dat-wat-de-c
ensuur-wist-moet-u-weten.html
en naar mijn Youtube-kanaal

Stasi-toestanden
Voor de tweede keer in een paar dagen tijd werden posts op
mijn Facebooktijdslijn ‘Antoine Griffon’ verwijderd samen met
een bijhorende filmpje dat jongeren toont die in rubberbootjes
onderweg zijn om Europa te komen bezetten. Er aan gekoppeld
een Facebook-ban van 30 dagen.

Ik wordt duidelijk anoniem gevolgd, gepest, systematisch
gescreend en geïntimideerd.
Wist ik maar welke ratten er zich onder ons bevinden.
Daarom plaatste ik het betreffende stuk en de video in de
website van Nageltjes en de persoonlijke blog , en vinden via
andere Facebook de links er naartoe op zijn status , maar ook
op de hunne.
Het betreffende filmpje werd geüpload naar Youtube, om het
mogelijk te maken voor anderen om het te linken, het vandaar
te downloaden en te verspreiden.
Antoine Griffon besloot om meer actief te zijn op het sociale
medium VK, dat niet door de Europese gangsters wordt
gecontroleerd want opereren vanuit Rusland. VK kent nog niet
alle toeters en bellen die Facebook heeft, maar dat is een
kwestie van tijd.
Ja, extreme Stasi-toestanden nopen om extremere en moeilijkere
wegen. Het alternatief zou zijn dat we zouden opgeven.
Het is duidelijk, er is een oorlog aan de gang, en die is
tegen ons gericht. En we weten wie de Stasi zijn die ooit op
het schavot zullen staan, en in de genocidegeschiedenis die
wij nu zien vorm krijgen.

Verdedig uw land en uw leven ! Ze zijn enig !

Geert Bourgeois: Wir schaffen
das auch ! ( nicht)
En wat met onze autochtone bevolking? Is hen op de
arbeidsmarkt brengen niet prioritair?
Gaat hij de meegereisde fundamentalistische moslima’s ook tot
werken kunnen bewegen, of krijgen die levenslang een
uitkering? Gaan de mannen bevelen accepteren van vrouwelijke
diensthoofden en bedrijfsleiders, en wordt hen geleerd dat ze
een armlengte afstand moeten houden?
In welke taal moet ermee gecommuniceerd worden? Vlaams is hier
nog steeds verplicht de voertaal?

Waar gaat hij die arbeidsplaatsen vinden? Bij de al te vette
overheid?
Bij de Post, om antrax-brieven rond te dragen?
Hoeveel van hun diploma’s, kwalificaties, CV’s en identiteiten
zijn vals?
Loopt niet goed af die immigratie, wat je ook probeert Geert.
Jullie hadden beter gedaan zoals de Hongaren in plaats van mee
te heulen met de tsjeven en Merkel.
En last but not least: Wie gaat dat betalen, wie heeft zoveel
geld? Wie heeft zoveel ringpingping , en wie heeft dat
besteld?

‘Migranten op arbeidsmarkt
brengen is prioriteit’
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Het aanmoedigen of opleggen van gemeenschapsdienst voor
asielzoekers mag het Vlaamse activeringsbeleid niet in de weg
zitten. Dat zegt minister-president Geert Bourgeois aan de
vooravond van de eerste Vlaamse ministerraad na de zomer.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters liet eerder al weten
vragen
te
hebben
bij
de
mogelijke
verplichte
gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen of asielzoekers.
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) moet volgens
hem alle ruimte hebben om de betrokkenen naar een echte job
toe te leiden. Gemeenschapsdienst kan dat traject in de weg
zitten.
Muyters wordt in zijn standpunt gesteund door de Vlaamse
regeringsleider: ‘Mensen op de arbeidsmarkt brengen is de
prioriteit’, stelt Bourgeois duidelijk.
Vlaanderen ‘beleidsmatig’ klaar voor vluchtelingen
Volgens de minister-president zullen er vrijdag al
beslissingen worden genomen om de vluchtelingencrisis het
hoofd te bieden. ‘Ik heb de ministers al enkele weken geleden
de opdracht gegeven te anticiperen. Het is niet zo dat ze de
afgelopen vakantie stil hebben gezeten. Wat wel klopt is dat
het grote werk nog maar pas op ons afkomt. De bevoegdheid van
Vlaanderen start pas als mensen erkend zijn. Dan is het aan
ons om hen onderwijs, integratiecursussen en werk te geven.’
De toestand is ongewoon, maar Vlaanderen is ‘beleidsmatig
klaar’ om de instroom van vluchtelingen te kanaliseren, maakt
Bourgeois zich sterk. Op de sociale huurmarkt is weinig
plaats, maar erkende asielzoekers die in ons land blijven,
komen meestal op de private huurmarkt terecht, geeft hij aan.
Voor uitspraken over de budgetten is het nog te vroeg.

