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. ..

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 !

Far-right ‘activist’ who claimed
‘Allah is gay’ gets lifetime ban
from coming to UK
Tom HerbertSunday 25 Mar 2018 2:14 pm
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?

Vlamingen hebben niets te
verwachten
van
Francken,
behalve meer slaag.
Zodat u het weet:
Francken voerde er al veel in, maar weinig uit.

En u mag zich aan nog meer immigranten verwachten, want hij is
niet tegen immigratie, integendeel, zegt hij. Hier, beluister
het fragment, en zie het ware gelaat.
Wat hebben wij, de autochtone Vlamingen van Francken en de NVA nog te verwachten??? NIETS ! Niet op het communautaire
gebied en niets op het gebied van immigratie.
Niets te verwachten voor ons, behalve meer slaag.
Tot vandaag genoot hij van mij nog sympathie, had ik nog enig
vertrouwen. Maar dat is voorbij.

Groen is
islam.
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Ooit werden collaborateurs met de bezetters voor minder
geëxecuteerd.

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’
03/09/2015 om 17:32 door svg | Bron: belga

Foto:
BELGA http://www.standaard.be/cnt/dmf20150903_01848415
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.

Het
Lieven
onderwijsproject

Boeve

Lieven Boeve, de nieuwe baas van het katholiek onderwijs wil
leraressen met een hoofddoek voor de klas. Twee maanden
geleden pleitte hij ook al voor een algemene afschaffing van
het hoofddoekenverbod.
Sinds twee jaar is het dragen van een hoofddoek in het
Gemeenschapsonderwijs verboden. Het katholiek onderwijsnet
heeft daarentegen steeds al zijn scholen de vrije keuze
gelaten.
Vrije keuze?
Onder druk van de islam bestaat geen vrije keuze! Islam
betekent immers: onderwerping!
Boeve pleit niet alleen voor de afschaffing van het
hoofddoekenverbod, ook wil hij in zijn scholen meer
moslimleerkrachten met hoofddoek zien omdat zo zegt hij
:“Minstens vijftig procent van de katholieke scholen is
opgericht door religieuzen, en die droegen ook een hoofddoek.
Dus ik denk dat er voor mij geen principiële problemen zijn
tegen hoofddoeken. En als het schoolreglement dat bovendien
ook toelaat, zie ik geen enkel probleem.”
Waar het sluipend naartoe evolueert : leraressen met een
hoofddoek voor een klas met enkel meisjes met een hoofddoek, .
Misschien eerst via een tussenstadium: meisjes links en
jongens rechts, dan jongens vooraan, meisjes achteraan. Dan
terug segregatie van de seksen in aparte klassen en zelfs
andere scholen. Om te eindigen in andere lessen voor meisjes
dan voor jongens. En wie weet, met de koran als enige boek in
de bibliotheek.
Lieven Boeve is gewoon een boef, en onderwijs moet vrij komen
van alle godsdiensten en geheel in handen komen van de Vlaamse

overheid. Via de scholen wast men immers de hersenen. En dat
weten alle religies heel goed. Godsdienst, slechts als het
niet schadelijk is voor de maatschappij moet maar in de vrije
tijd in zelfbetaalde/zelfbedruipende verenigingen, slechts
toegestaan vanaf 18 jaar/meerderjarigheid, en ook daar onder
controle van de staat. Want wij weten: al snel ontaard en
ontspoort godsdienst tot gekke en gevaarlijke toestanden.
Dat Vlamingen moeilijk te mobiliseren zijn, vooral voor hun
eigen zaak en toekomst is geweten. Het resultaat is dat de
recente pol is overgenomen door een groep die wel mobiliseert,
en die het straks blijkt echt te zullen overnemen :
moslimleerkrachten met hoofddoek.
Hieronder het resultaat van de poll in Het Belang van Limburg
op 5/4 o 8u30
Moeten er meer moslimleerkrachten met hoofddoek voor de klas
komen?
Ja
77 %
Neen
23 %
Total Votes : 7248
Waartoe het allemaal kan en zal leiden? Dat weten we toch al?

Zien wij een moslima de evolutieleer uit de hoofddoeken doen?
Nee toch? Godsdienst moet gewoon uit het onderwijs worden
gebannen . Godsdienst is geen wetenschap, het is
indoctrinatie, en dus kindermishandeling. Tot 18 jaar zou het
moeten verboden zijn voor organisaties/bewegingen en
professionele getrainde leugenaars, kinderen te manipuleren.
Daarna zijn mensen hopelijk sterk en slim genoeg om al die
onzin niet meer te slikken. Maar domheid staat dan vrij.
Ignorance is a choice.

