Oorlog
maakt
zichtbaar

loyauteit

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers,
dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt,
en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden.
Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat
tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende
negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en
ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn.
Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit
dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De
uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar
van
enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en
granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de
relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van
politici, die
ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende
broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben
gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse
maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit
de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke
en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict
op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een
majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen
Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en
monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond
is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken
verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis :
oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een,
Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit
uitgedoofd,
en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse
diaspora die
altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote
meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun
leiders en hun godsdienst.

Turkije stuurt aan op een oorlog met Cyprus

Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant.
Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken,
zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-c
yprus/
En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische,
imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora
altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd
ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven
islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de

professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die
riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze
helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze
soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam.
Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler
Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige
zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar
zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet
op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel
seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten
elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons
doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan
bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt
complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te
begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de
Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe

moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het
bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het
cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken,
waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan
vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een
afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of
politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter
mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een
gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze
muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier
fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te
vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in
hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is
om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in
Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme,
oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen
of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van
steun
en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen
van ons
land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor
de
openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak
kunnen
betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen
kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand
schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik
benadrukken dat
ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn
die
resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met
Turkije, en
dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals
Zuhal
Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen
onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse
oorsprong
uit hun partij,

ja

zelfs

van

de

kieslijsten

moesten

verwijderen. Neem
Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel
degelijk
‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel
degelijk
een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken
gehad. ..

2000
multidiverse
mensen
hebben geen dag gewerkt en
toch
vlot
stempelgeld
opgestreken
Las u het ook in de krant?
Vijftien verdachten staan vandaag in Brussel terecht omdat ze
tussen 2004 en 2011 tweeduizend ( 2000 !!! ) fictieve
werknemers met vervalste papieren aan een uitkering hielpen.
Dat uitkeringsgeld is natuurlijk weg en niet recupereerbaar.
Misschien is het zelfs geïnvesteerd in de heilige oorlog. Maar
ik zou wel eens willen weten welke de aanpak gaat zijn en
welke pogingen men daartoe gaat ondernemen. Er zal toch nog
wel een parlementslid een vraag over stellen zeker? Moeten die
tweeduizend fraudeurs ook niet terechtstaan? In een
rechtvaardig justitiemodel wel. Maar justitie is hier en nu
een beerton vol onbekwame dikkenekken die graag omslachtig,
schizofreen en zonder enige tijdsdruk, uitspraken doen waarvan
iedere burger zijn broek afvalt.
Ze gaan er wel voor zorgen dat ze geen tijd, geen mensen, en
geen middelen hebben en de zaken dan maar geklasseerd worden
of verjaren.
De krant geeft het al aan :”In Brussel gaat het
om een zodanig grote fraude dat beslist werd de zaak op te
splitsen. Na dit eerste proces volgt er nog een reeks
kleinere. Alle 2.000 werklozen vervolgen, was onhaalbaar.
Sommigen werden administratief gestraft en moesten hun
uitkeringen terugbetalen. Maar veel anderen zijn spoorloos
gebleven.”

Veel anderen zijn spoorloos gebleven? Waarom zeggen ze niet
hoeveel? Ze bedoelen natuurlijk bijna allemaal, en diegene die
moeten terugbetalen krijgen nog verder een uitkering om dit
mogelijk te maken a rato van 5 Euro per maand

Verbaast het jullie dat de spilfiguur
zijn een Mohammed J. is, een van die
mensen die ons zou komen verrijken???
Op dergelijke schaal frauderen gedurende zo’n lange tijd (7
jaar !!!), zonder ontdekt te worden is wraakroepend. En elke
wakkere Vlaming, niet de mutsen, multiculknuffelaars en linkse
klapdeuren op zoek naar kiezers, heeft meer dan een vermoeden
van andere merkwaardige toestanden, en weet dat dit niet eens
10% van het puntje van de ijsberg is. Het doet mij vermoeden
dat dit ontdekt is zoals de koe een haas vangt. Per toeval
dus. Natuurlijk kan het een ijverige ambtenaar met Vlaams
nationale sympathie geweest zijn die de koe de bel aanbond en
kon men niet meer om het de brei heen dansen. Maar toch heeft
men dit heel lang doofpotstil kunnen houden. In het geval van
een ambtenaar met foute sympathie: die kan zijn promotie nu
wel vergeten en die zit misschien nu in een archief oude
documenten te klasseren.
In elk dorp vindt
ondernemerschap.
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Wanneer worden al die nachtwinkels, telefoonwinkels,
handcarwashes en marktkramers eens onderzocht. Die vind je
tegenwoordig in elk gat op plaatsen waar een kleine kruidenier
of marktkramer niet eens zout voor de aardappelen verdiende en
sloot of failliet ging. Drugs, mensenhandel, witwassen,
heling, uitkeringsfraude enz. zijn dus meer dan
waarschijnlijk. Een Vlaamse zelfstandige hadden ze al
binnenstebuiten gekeerd en uitgevlooid tot in de familie. De
belastingcontroleur en de voedingsinspectie blijven er liefst
weg. Niet politiek correct, tijdrovend, en blijkbaar spreken

ze er ineens de taal niet goed meer.
Zouden de buitenlandse snackbars en voedingverkopers de nieuwe
richtlijn mbt allergenen al kennen? Maar nee, dat is enkel
voor de autochtone uitbaters. Wisten jullie trouwens dat
buitenlanders voor het openen van een restaurant geen
koksdiploma en geen diploma bedrijfsbeheer moeten hebben? Zij
vallen immers onder buitenlandse zaken, en dan moet dat niet.
Gaan jullie straks nog een lekkere salmonella-rattenpitta eten
en zo de immigratie helpen?
Hier het artikel uit het Nieuwsblad:

Vijftien vermoedelijke organisatoren
van een grootschalige sociale fraude
staan vanaf vandaag terecht. Het
gaat om werklozen, zelfstandigen,
een bankbediende, een boekhouder en
zelfs een politieman. Spilfiguur in
de zaak is Mohammed J., die in 2004
van een theehuis aan het Sint-JanBaptist-Voorplein in Sint-JansMolenbeek zijn hoofdkwartier had
gemaakt. Daar sprak hij af met JeanClaude B., een van de mannen die
voor de bende de papieren vervalste.
De truc van J. was simpel. Hij
richtte tientallen spookfirma’s op –
vooral
schoonmaakfirma’s
en
transportbedrijven – en liet daar
fictieve werknemers inschrijven.
Vervolgens liet hij zich door die
fictieve werknemers betalen voor het
leveren van fictieve loonbrieven en
valse C4-ontslagpapieren.

Ook voor de mensen die zich lieten inschrijven als
fictieve werknemers was het systeem winstgevend. Met de
valse loonbrieven en ontslagpapieren konden ze bij de
overheid aankloppen om uitkeringen te krijgen: een
werkloosheidspremie, kinderbijslag, een ziekte-uitkering,
vakantiegeld, kinderbijslag …
Jean-Claude B. vertelde aan de speurders hoe hij aan zijn
cliënten een ‘kit’ gaf met daarin een vervalst
arbeidscontract bij een van de spookfirma’s van Mohammed
J., nep-loonfiches en een C4. Voor een vervalste
loonbrief moesten de klanten tot 350 euro betalen. Een C4
kostte 250 euro. De fraude werd ontdekt in 2006. Pas
vandaag – acht jaar later – komt de zaak voor de rechter.
20 miljoen
De administraties die het slachtoffer zijn van de fraude
– zoals de RVA, het Riziv, de RSZ en de Rijksdienst voor
Pensioenen – eisen 20,2 miljoen euro terug. Dat is het
bedrag dat onterecht zou zijn uitgekeerd aan sociale
bijdragen, vermeerderd met administratiekosten.
De administraties maken zich sterk dat ze er de voorbije
jaren in geslaagd zijn dit soort fraude sneller te
detecteren. Vakbonden en ziekenfondsen zijn sinds de
ontdekking van deze C4-fraude ook verplicht beter uit te
kijken en in de databanken naar verdachte werkgevers te
speuren vooraleer ze nieuwe uitkeringen toestaan.
In Brussel gaat het om een zodanig grote fraude dat
beslist werd de zaak op te splitsen. Na dit eerste proces
volgt er nog een reeks kleinere. Alle 2.000 werklozen
vervolgen, was onhaalbaar. Sommigen werden administratief
gestraft en moesten hun uitkeringen terugbetalen. Maar
veel anderen zijn spoorloos gebleven.

Bij de sossen, tralala lala
lala …
In februari 2011 wou de CD&V nog onder geitenboer Leterme
absoluut een en ander mogelijk maken en diende een
wetsvoorstel in voor wat later de afkoopwet zou gaan heten.
En inderdaad op 14 april 2011 werd er in het kader van de
strijd tegen (of was het facilitering van?) fiscale fraude een
nieuwe wet gestemd die het het door de PS, de CD&V, de MR en
de VLD mogelijk maakte een en andere megafraude legaal te
“fiksen”.
In mei 2012, toen de partij van John Crombez intussen haar
Waalse medeplichtigen vervoegd had in de nieuwe regering
zonder Vlaamse meerderheid maar onder de Waalse nicht, werden
de toepassingscriteria door voor dit wetje door een ander
wetje in elkaar geflanst.
En zo kwam het dat onder de goede zorgen van de John Eliott
Ness van de Spa het openbaar ministerie kon beslissen of een
vervolging voor de strafrechtbank voor fiscale fraude kon
onder tafel geveegd worden een een transactionele fiscale
boete bedisseld in de krochten van het Brussels gerechtshof en
de kazermatten in en rond de Wetstraat.
Maar kijk, luttele weken voor de verkiezingen, nu de rode
kameraden hun fiscale amnestie per individuele omkoping in de
sacoche hebben, wil de partij Crombez nog eens scoren bij haar
achterban, en orakelt ze dat elk dossier van grote financiële
criminaliteit voor de rechter moet komen.
De buit is duidelijk binnen! ‘Gedaan met
schikkingen.’ zo roeptoetert Crombez nu.

minnelijke

Gisteren was het een tijdelijk noodzakelijk kwaad. “Het
alternatief was dat de zaak helemaal op niets uitdraaide.”
Goede wetgevers hebben we daar bij de PS en Spa in Brussel!
Nu de buit binnen is lullen en brullen tralala in een
verkiezingsfolder. Zou het de criminaliteit van de Spa en de
PS bonzen niet zijn die de kiezers met een greintje gezond
verstand tegen de borst stuit?
Bij de sossen (bis) dreigt nog een ander monster van Loch Ness
een paar nekken te breken. En terecht, na hun islam geknuffel
en schandalig wetgevend geknoei. Want je raad het niet. In de
koekenstad zijn een aantal Turken boos omdat bij de sossen er
te weinig mannelijke Turkse kandidaten op de lijst zouden
staan!
De turken deinzen voor niets terug van ze bedreigen de SP met
de opzegging van hun massale steun aan de Spa. Zo goed om
weten! Was er die dan? En zo ja, waarom?
Nu gaan ze hun steun geven aan de PvdA en Groen. Doen, zou ik
zeggen Turkse jongens en meisjes. Dan kunnen de sossen alleen
nog maar bedelen bij de zo mogelijk nog grijpgraagere Marocs
en Somalische fundi’s Dan liggen de kaarten eindelijk open en
bloot op tafel voor de echte kiezer.
Ondertussen beseffen rode bessen van tweede rang zoals
provinciaal voorzitster Kathleen Van Brempt niet eens dat
verklaringen zoals “Wij hebben heel veel kleur en diversiteit
op onze lijsten” de enige echte arbeidersklasse inmiddels met
afschuw vervult en de strot uitkomt.
Goed bezig die sossen. Binnen kort zingen ze in koor met
opgeheven vuistje: “Nanana nana nana /
bij de sossen tralala lala lala, vuist geheven inch Allah
Akbar!”

Is
dat
feitelijk
geen
diefstal en dus een misdaad?
Belastinggelden die we moeten ophoesten zijn feitelijk bedoeld
om allerlei onkosten te betalen in het belang van de
gemeenschap. Maar we krijgen een wrang gevoel wanneer we in de
Gazet Van Antwerpen van 13 juni een artikel lezen met als
titel “NMBS-top naar de kassa”.
Uit deze bijdrage kunnen we vernemen hoe ons belastinggeld
soms wordt verbrast en hoe vakbondsleiders en bazen van
politieke partijen er soms geen graten inzien om zichzelf en
hun vrienden op een schandalige en totaal onverantwoorde wijze
te bedienen.
Zo vernemen we dat Jannie Haek, de rode krachtpatser van de
spoorwegen, misschien niet zal herbenoemd worden in de nieuwe
structuur die vanaf 1 januari 2014 bij de NMBS in voege
treedt. Indien dit zou gebeuren werd nu reeds beslist hem dan
een opstappremie van niet minder dan 800.000 Euro of 32
MILJOEN OUDE FRANKEN toe te stoppen.
Maar Jannie Haek is niet de enige die zal kunnen profiteren
van dergelijke schandalige en onterechte vergoedingen.
Ook vakbondsman Michel Bovy en een drietal politiek
geparachuteerden, die allemaal de titel van directeur-generaal
blijken te dragen, vallen in de prijzen. Indien ze niet worden
herbenoemd werd nu reeds vastgelegd dat ze zullen doorbetaald
worden tot aan het einde van hun mandaat dat nog niet minder
dan vijf jaar loopt…. Het gaat hier niet over wat zakgeld maar
over een gemiddelde bruto MAANDLOON van 34.000 Euro!!!
De meeste van deze profiteurs danken hun benoeming uitsluitend

aan hun vakbond of partij die hun deze vetpotten heeft bezorgd
als snoepje wegens hun vakbond- of partijverdiensten en niet
wegens hun kennis van spoorwegzaken.
Wetende dat enerzijds de spoorwegen steeds grote verliezen
boeken en jaarlijks miljarden belastinggelden opslorpen en dat
anderzijds de treinen steeds minder stipt rijden kan men
alleen maar walgen van het feit dat dergelijke schromelijke
misbruiken met belastinggelden in ons land mogelijk zijn.
Volgens onze mening kunnen we hier niet meer spreken van
verantwoorde vergoedingen maar veeleer van diefstal.
Feitelijk zouden we in ons land over een soort onafhankelijke
jury moeten kunnen beschikken die dergelijke misbruiken met
overheidsgelden zou moeten kunnen aanklagen en de schuldigen
laten straffen. Maar in een corrupt apenland zoals het onze
zal dergelijke jury nooit enige levenskans krijgen.
Men zegge het voort,

