Via
dwangsommen
het
terrorisme post-gefinancierd.
We beginnen met een filmpje over onschuldige kinderen die we
verplicht naar hier moeten halen, en waarvan eentje al 19 jaar
is.

De Belgische regering moet voorlopig al een half miljoen euro
betalen aan IS-kinderen. De deurwaarder is in opdracht van
Abderrahim Lahlali het geld al met een dwangschrift gaan
opeisen.

50000€ per dag zo lang de 10 kinderen van IS strijders en hun
even wrede vrouwen niet naar belgië worden gehaald. En dat kan
dus nog wel wat duren.

Abderrahim Lahlali, lid van CD&V en voormalig gemeenteraadslid
voor die partij, lacht. Hij lacht ons uit, en met hem al de
moslims die de enige echte islam genegen zijn, die dansen en
zingen bij een aanslag met doden en gewonden, wanneer
gruwelijke oorlogsmisdaden worden begaan, kelen worden
overgesneden, mensen worden gemarteld en/of tot slaven worden
gemaakt. Ze hebben geen wroeging, ze nemen nergens afstand
van, ze blijven eisen stellen zo hoorden we al de gevangen
genomen moeders van de betreffende kinderen in een
videofilmpje ratelen. Zij lachen, telkens wij huilen.

Voor wie dacht dat het toch wel meevalt met het islamitische

fundamentalisme heeft beslist niet de berichtgeving gelezen en
de foto’s gezien over de publieke herdenking in St Jans
Molenbeek van de onlangs overleden haatprediker Rachid Haddach
in moskeeën.

Massa mensen bidt op straat ter ere van overleden ‘salafist’

Lahlali is de advocaat van IS-terroristen, van Sharia4Belgium,
van de Marokkaanse terrorist Abdelkader Belliraj, van de
ouders die juf Magali Alpaers van ‘De Blokkendoos lasterlijk
beschuldigden van kinderverkrachting, van de allochtonen in
Aalst die veinsden een racistische brief in de bus te hebben
gekregen, van drie ‘jongeren’ die een aanslag planden op Filip
Dewinter, enz….

Deze noodregering en vorige belgische* regeringen (en alle
partijen daarin) hadden al met maatregelen, tijdig beroep, en
aangepaste wetgeving kunnen voorzien en voorkomen dat er over
dit soort aangelegenheden processen konden worden gevoerd en
dwangsommen konden worden opgelegd. Het is een kwestie van
nationale veiligheid. Immers zijn wij in oorlog met
terroristen en hun aanhang, die kozen zich tegen ons en onze
beschaving te keren. Zij wensten en wensen ons nog steeds
dood, zoals dat in hun sadistische boek wordt bevolen.

Nog erger is dat hiermee een precedent werd gecreëerd en er
nog veel meer kunnen en zullen volgen. Want aan ons geld zijn
ze niet vies.

Ook NV-a dat, net zoals ze pas nadat ze eerst mee het
Marrakeshpakt hadden goedgekeurd er zich gingen tegen
verzetten, nu ook veel te laat komt met haar protest.

Voordien hadden we hen niet of nauwelijks gehoord. Dat zwijgen
was bewust politiek correct om salonfähig te zijn, of ze zaten
te slapen. Laat ik maar hopen dat het dat tweede was. Peter De
Roover is de man die alle kalveren al moest pogen te redden
nadat ze waren verdronken. Laat ik ook hier hopen dat al die
pogingen oprecht waren.

Weerom stelde niemand van de regimepartijen justitie of de
activistische rechters in vraag. Dat mag niet, uit angst geen
democraat meer te worden genoemd maar een fascist. En dan is
de kous af en ritsen de monden dicht en rusten de bezwaren en
principes. Vrijwel niemand loopt graag koord, en al helemaal
niet iemand die daar geen talent of durf voor heeft.

Dat de minister van justitie, die hiertegen niets ondernam, de
CD&V-er Koen Geens is, met een islamitische schoonzoon en een
precedent dat de 800.000 ARCO-gedupeerden zich nog wel zullen
herinneren, is een zaak. Dat de advocaat Lahali de juridische
handlanger is van allerlei terroristen, als hierboven opgesomd
,is een ander verzwarend feit voor de CD&V. Bijna had die
partij onlangs zelfs een Irakees als voorzitter (want ook, nog
steeds, bezitter van een Irakees paspoort) .

Hoe ver gaat het verraad van die partij dus om in het pluche
te blijven zitten? Het aantal Christelijke organisaties
gelinkt aan CD&V dat lobbyt voor, en zich bezig houdt met de
invoer, het onthaal, opvang en ook juridische/sociale
ondersteuning van immigranten/asielzoekers en ook heuse
terroristen en hun medeplichtigen, is niet te tellen.

Ik ben eens begonnen aan aan een onderzoek en stelde vast dat
die organisaties een mistig gigantisch web is waar aan alle
draden geld en macht kleven.

Wat mensen niet weten, daarvan kunnen ze niet wakker liggen
zie ik ze onder elkaar met een serene stem en een afgestreken
schijnheilige smoel zeggen. Ach, ze zijn zo lief, de beweging
van het onopvallende centrum, de poliep met honderden
tentakels, de grafdelvers van onze maatschappij en toekomst in
naam van hun denkbeeldige goedheid en plaats in hun even
denkbeeldige hemel die niet veel verschilt van die van de
moslims, op de 72 maagden na.

Maar u blijft er voor stemmen? Omdat ze zo verbindend zijn,
het middenveld van de maatschappij vertegenwoordigen ( de
brei- en fiets- en kookclubjes), ze de christelijke waarden
(slik!
)
dragen,
ze
een
bestuurspartij
van
staatsmannen/vrouwen zijn (slik ! ), omdat ze de weg naar de
hemel openen en aan een eerlijke en een rechtvaardige
maatschappij (slik! slik ! ) timmeren…..

CD&V is ‘de’ Taqqya-persoonlijk-belang partij in Vlaanderen.
Niet het belang van Vlaanderen, en ook niet voor Vlaanderen.

Boven of onder de bidmat: één god met islam

Beter dan geen god volgens hen
Niets deden zij ooit voor ons, tenzij geveinsd, tenzij onder
dwang of voor persoonlijk belang, of wanneer ze werden
betrapt.

En dat is kenmerkend voor tsjevengedrag. En een tsjeef, dat
wilt u toch niet zijn?

Wat een lafaards die Britten.
En wat een moedige jonge
vrouw is die Lauren Southern
De Canadese 23-jarige Lauren Southern, die de islamisering van
‘het Westen’ aanklaagt en het (verbaal) actief bestrijd, was
vorige week nog gastspreekster in Antwerpen op het Vlaams
Belang Jongeren-congres.
Wel, zij heeft nu een levenslang inreisverbod gekregen in
Groot Brittanië, omdat ze hypothetisch stelde dat Allah
homoseksueel was.

Zouden
ze
IS-Jihad
oorlogscriminelen en ander tuig ook
een levenslang inreisverbod durven
opleggen??
Natuurlijk was de uitspraak provocerend, net om aan te tonen

dat Islam helemaal niet de godsdienst van de vrede is, niet
tolerant , en dat straks veel meer dingen niet mogen worden
gezegd om moslims niet te krenken.
Bekijk ook volgend filmpje en wees geschokt, verontwaardigd en
woedend.
Straks moeten we blij zijn dat Groot Brittanië uit de EUSSR is
en het een eiland is.
Het is duidelijk dat de jonge knappe Lauren Southern zeer
sterk de tot dan toe effectief en efficiënt gehersenspoelde
jonge mensen zal aanspreken, en dus als een gevaar wordt
gezien door de politieke machine.
Ze zouden haar zelfs schuldig achten aan een eventuele bom die
een boze moslim zou doen ontploffen alsof ze die zelf had
geplaatst.
Bereidheid tot geweld en terreur zijn dus efficiënter om je
zin te krijgen dan het gebruik van woorden, leren we uit de
recente geschiedenis.
Deze maatregel van Groot Brittannie is een even grote aanslag
op het echte Britse en Europese volk, even erg als de rellen
ten gevolge van de Mohammed cartoon van Westergaard, de
aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs, en die in London,
Brussel …… en Trèbes.
Het staat vast, de Britse overheid is de vijand van het eigen
volk en iedereen die zijn vrijheid lief heeft.
Waar en wanneer mogelijk, Lauren Southern te steunen !

Lauren for president !
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Far-right ‘activist’ who claimed ‘Allah is gay’ gets lifetime
ban from coming to UK

A far-right ‘activist’ who handed out leaflets claiming ‘Allah
is gay’ has reportedly been given a lifetime ban from the UK.
Lauren Southern said the Home Office permanently banned her
because she had been ‘caught distributing racist leaflets in
Luton town centre’. Children in the north of England ‘left
behind’ at school Canadian Southern was filmed handing out
racist material which said ‘Allah is a gay God’ and ‘Allah is
trans’ in Luton earlier this year. She described the stunt as
a ‘social experiment’ but police broke it up after getting
complaints from the public, saying it could lead to violence.
They also warned it could create a public order offence and
that if she didn’t stop she could be arrested.
While she was not arrested during the stunt in February,
Southern was detained at Calais when she tried to re-enter the
UK on March 13. She was held under the Terrorism Act and
banned from entering because her actions presented ‘a threat
to the fundamental interests of society and public policy of
the United Kingdom’. Tony Blair steps up call for a second EU
referendum Southern was said to be attempting to enter the UK
to meet far-right figures Martin Sellner and Britanny
Pettibone, who were both also refused. Taking to Youtube, the
right winger said she has now been banned from the country for
handing out racist material in Luton. Attempting to defend her
actions as free speech, she said: ‘Why is it racist to say
Allah is gay but not racist to say Jesus is gay?

