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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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?

