Zo werkt de leugenpers!
Een journalist doet zijn werk en informeert zoals het hoort
duidelijk en klaar. Amper drie uur en dertig minuten later
heeft de censuur al ingegrepen. Het is duidelijk wat we niet
mogen weten.

Welke Vlaming trapt een zwangere vrouw in de buik? Dat het een
mohammedaan van Marokkaanse afkomst was mogen we niet weten.
Dat de autochtone blanke vrouw aangevallen werd door twee
mohammedaanse vrouwen mogen we ook niet weten van de

hoofdredactie van HLN.

Deze hersenspoelende censuur is een schande en gebeurt op
aansporing van overheidswege, de Vlaamse en de Belgische
regering. Een en ander wordt aangestuurd door de EU die geen
kritiek toelaat op haar misdadig immigratiebeleid. Men pluimt
onze autochtone bevolking niet alleen als de ergst gepluimde
in Europa, maar men houdt die autochtone bevolking ook dom
door informatie te censureren.

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 !

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 misdadig VN migratiepact
https://www.youtube.com/watch?v=eiTcvNT4gRs

De Verenigde Nazis doen hun bijnaam alle
eer aan.
Al wie de tekst van dit zogenaamd
“verdrag” gelezen heeft weet dat de enige

bedoeling ervan is de genocide op de
eigen bevolking van niet islamitische
naties mogelijk te maken en voor te
bereiden.
Alle partijen die voor de goedkeuring
ervan zijn én al hun leiders zijn
verraders van hun eigen partij- en
volksgenoten, en bovendien van hun eigen
nageslacht.
De tekst die premier Michel wil gaan
ondertekenen
in
Marrakesh
is
een
misdadige
tekst
opgesteld
door
mohammedaanse misdadigers die alleen maar
kan goedgekeurd worden door andere
misdadigers. Zo eenvoudig is het.
Naast de Verenigde Staten en Australië
gaan ook Rusland en China deze misdadige
tekst niet ondertekenen. Maar over de
weigering
van
de
laatstgenoemde
wereldmachten hoor je niets in de
leugenmedia en lees je niets in de
leugenpers. Waarom zet Michel het
voortbestaan van zij regering op het
spel?

Om te bewijzen dat de N-va een bende
leugenaars is?

We wisten het al? Toch? Onze
kinderen
worden
gemanipuleerd.
Verplicht
activisme
school?

meedoen met het politieke
van de leerkrachten en de

Het gebeurt zowat overal in dit land, de hersenspoeling en de
manipulatie. Zo ook in de buurt van Overijse, en dat zonder
dat de ouders het weten, of werden geïnformeerd.
En weigeren leidt tot psychologische druk op de kinderen, en
wel zeker tot gevolgen bij de beoordeling van de leerling. Men
heeft dit soort acties namelijk gekaderd in een lessenreeks
over ‘mensenrechten’ (niet de onze zoals u politiek correct en
geslepen kunt lezen)
Wees dus op uw hoede, en ga in verzet !
Bij justitie zou dit leiden tot wraking van de magistraten in
kwestie, en bij collusie en misbruik van macht, zelfs tot
strenge maatregelen.
Wie zijn diegenen die opdracht gaven voor of aanstuurden op
die lessenreeks?
Was het Hilde Crevits? Lieven De Boeve? Koen Geens? Alexander
De Croo, zoon van de krokodil die minstens 2 maal per jaar, en

dat zijn ganse actieve leven al, naar Congo reist? (Zevende
Dag (VRT) 19/11/2018)
Gelukkig was het geen actie van Schild en Vrienden of een
Vlaamse beweging.
Hier het artikel van de gelukkig mondige en alerte Thiery
Debels, ervaringsdeskundige in deze aangelegenheid, en expert
inzake financiële, fiscale en bestuurlijke zaken.

Mijn jongste zoon (zesde jaar Latijn-Wiskunde op het college)
werd onlangs verplicht om mee te doen aan een schrijfactie
voor Amnesty International. Als enige van de klas had hij geen
zin om zich achter die actie te scharen. Dat kwam hem duur te
staan. In eerste instantie dacht de leerkracht aan een
‘reprimande’ via de directeur. Maar dan kreeg hij de opdracht
om in een verhandeling weer te geven waarom hij zich niet
achter de actie wilde scharen.
Reactie Amnesty
Geconfronteerd met deze feiten reageerde Amnesty International
Vlaanderen op Twitter met dit bericht: “Dag Thierry, het kan

natuurlijk niet de bedoeling zijn dat kinderen verplicht
worden om mee te doen met onze acties. Amnesty staat voor
vrijheid van mening. Kan u dit via e-mail even toelichten via
onthaal@amnesty-international.be dan bekijken we dit samen.
Vriendelijke Groeten.”
Op een reactie van mij dat dit daadwerkelijk gebeurd was,
reageerde de vzw als volgt: “Dan zullen we daar extra aandacht
aan moeten besteden. Wel even kanttekening: deze acties maken
in de meeste scholen deel uit van een lessenreeks over
mensenrechten. Dus is het een logische vraag van de leerkracht
om deze weigering te motiveren. Maar we nemen dit mee.”
Subsidies
We konden het uiteraard niet laten even naar de cijfers van de
vzw te kijken. Amnesty International Vlaanderen vzw boekte in
de jaarrekening van 2017 volgende subsidies: VIA-subsidies
voor 102.508 euro, subsidies Vlaamse Gemeenschap ten belope
van 281.683 euro, vormingssubsidies VIVO voor 6.161 euro, DACsubsidies voor 22.076 euro, sociale Maribel: 66.444 euro en
Vlaamse ondersteuningspremie voor 2.850 euro. In totaal net
geen half miljoen euro subsidies in boekjaar 2017.
Dubbele beweging
In de jaarrekening van 2017 viel nog iets op: Amnesty
International Vlaanderen draagt een belangrijk deel van haar
netto-inkomsten af aan de internationale beweging. Dit gebeurt
via een jaarlijkse bijdrage aan het internationaal
secretariaat van Amnesty International in Londen. Deze
bijdrage wordt berekend op de lopende inkomsten van het
betreffende boekjaar. Voor 2017 is dit bedrag berekend op
482.216 euro. Tegelijk ontving Amnesty International
Vlaanderen op haar beurt een bijdrage van 500.000 euro uit het
Fundraising Investment Fund van het Internationale
Secretariaat ‘ter investering in de groei’. Het is een
merkwaardige dubbele beweging.
Amnesty: “Onze organisatie krijgt inderdaad geld om te

groeien. Maar daar staat natuurlijk iets tegenover. We betalen
dus gewoon een lening af. Als u geld krijgt van de bank,
betaalt u toch ook gewoon terug? Maar u mag daar gerust een
complot in zien hoor.”
Het woord ‘complot’ hebben we uiteraard nooit gebruikt.
TAGS
2018-46
Amnesty International
Onderwijs

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.

Nieuws over de gevolgen van
VRT-laster

Inderdaad.

De
rector
van
de
UGent
en
de
verantwoordelijken van het lasterlijk
pano-proramma
van
de
VRT
moeten
strafrechtelijk veroordeeld worden tot
het betalen van een schadevergoeding
wegens laster en eerroof.
Zelden lagen de kaarten zo goed voor de
jonge Vlaamse beweging. Laat ons hen
steunen met een schenking op BE53 0018
2126 7653 !

De Europese fascisten
Document FCO30/1048 van de Britse overheid werd maar liefst
vijftig jaar achter slot en grendel bewaard door de Britse
overheid. De reden?
Het gaat om een geheim document over de dagen van de EEG, en
over wat het einddoel van dat grote Europese project precies
was. De conclusie liegt er niet om (hoewel overheden dat wél
deden): het project zou uiteindelijk resulteren in de
afschaffing van de nationale soevereiniteit, en overheden werd
opdracht gegeven daarover te liegen tegen de eigen bevolking.
Het document is opgesteld door een “anonieme ambtenaar.” Die
voorspelde correct dat de EEG (Europese Economische
Gemeenschap) zou resulteren in een economische, fiscale en
monetaire Unie met een gezamenlijk buitenlands én militair
beleid. Dat laatste is natuurlijk precies waar Europese

bureaucraten nu op inzetten; ze willen zelfs een eigen léger.
De Britse wet, schreef de auteur, zou uiteindelijk opzij
worden geschoven voor Europese richtlijnen. Daarnaast zou,
aldus de ambtenaar in kwestie, de EEG erin resulteren dat
soevereiniteit en macht weggeleid zou worden van het eigen
parlement en in handen zou komen van Europese bureaucraten.
Dat is allemaal al schokkend genoeg, maar wacht, het wordt nóg
erger…..

