Marrakesh: het bewijs van de
totale onbekwaamheid van onze
politieke elite
Wat daarnaast ook duidelijk is, is het feit dat niemand van de
verdedigers van dit Europese zelfmoordpact, opgesteld in het
Engels
zonder anderstalige vertaling, de tekst ook maar heeft
doorgelezen, laat
staan bestudeerd en/of
lichtgewichten als

begrepen.

Daarmee

bedoel

ik

de onuitstaanbare Verherstraeten en tutti quanti. Het zijn dus
allemaal
uit-de-beklullers van het ergste soort. Mochten ze wel
degelijk de ware
impact van dit pact kennen, dan zijn het misdadige sujetten,
pathologische leugenaars, politieke maffiosi. Maar ik hou het
voorlopig
eerder bij het eerste.

De “kalfo’s” en de (De)Walen integendeel, weten mijns inziens
al
ietwat beter wat de juiste impact van dit migratiepact kan en
zal zijn.
Dat zijn dan ook de echte misdadige globalisten, vergeleken
met
politieke onbenullen als Verherstraeten en het blijvend
rancuneuze
manneke Peeters, dat nog even een gefrustreerde Antwerpse vete
met BDW
te vereffenen heeft. Zo kennen we dit obstructieve heerschap
al langer.
Tegendraads, gewoon om tegendraads te zijn. Een ordinaire

pestkop in
maatpak. En links georiënteerd. Om van de socialistische
brulboeien met
hun demagogisch nietszeggend gelul nog maar te zwijgen. Die
hebben het
nog altijd niet begrepen dat hun tijd voorbij is,

De hele discussie in het Belgische circus van de laatste dagen
heeft
bovendien aangetoond dat de inhoud van dit migratiepact op
zich bijlange
niet het voorwerp was van al dat gezever, maar dat het
integendeel
louter ging om politieke afrekeningen (Peeters e.a.) in de
aanloop naar
de volgende verkiezingen, waarbij ook nog eens duidelijk werd
en wordt
hoezeer het Belgische establishment gekant is tegen elke
Vlaamse parij
die ook maar een klein beetje een dito reflex vertoont.
Het was opvallend hoe al die ter verdediging van dit pact
roepende
toeters eensgezind tegen de NV-A fulmineerden, zonder ook maar
één keer
bepaalde passages uit dit pact te bespreken of te weerleggen.
Grote
woorden als racisten en het is ‘honteux’, prestigeverlies etc,
dat wel,
maar nooit iets over datgene waarover de discussie wel had
moeten gaan,
nl. de inhoud van dit verraderlijke pact en zijn
onherroepelijke zware
gevolgen voor ons continent als bakermat van de beschaving.
Dat de VN-globalisten al die tekenende onnozelaars daarvoor
nog eens
naar Marrakesh doet gaan, kan tellen als blijk van dhimmitude.

De verzamelde globalisten (Soros e.a. maffiosi) hebben hun
slag dus
thuis gehaald. De staatsburger wordt vervangen door de
wereldburger, die
het recht krijgt om te migreren naar waar hij wil. Migratie
wordt een
mensenrecht, onderhoud in den vreemde ook, geen staatsgrenzen
meer, en
alle media die zich kritisch uit laten over migratie, mogen
niet meer
betoelaagd worden, want racistisch, xenofoob etc., allemaal
haatmisdrijven die nu al strafrechtelijk kunnen vervolgd
worden. Die nu
tegen migratie is, en dat uit, wordt straks de crimineel.
Illegalen
worden legaal. De genocide op het blanke ras kan dan in
ijltempo verder
gezet worden. Dit is heel kort geschetst de bedoeling van de
smerige
VN-bende, die alles stilletjes en sluw heeft bedisseld in NewYork, met
de bedoeling dit pact er geruisloos door te sluizen.

Ook stoere teo, en Jambon, zagen er geen Vlaamse graten in.
Op 19 september 2016, zo lees ik, geeft onze staatssecretaris
voor Asiel
en Migratie, Theo Francken, in het halfrond van de Verenigde
Naties een
speech waarin hij zich achter het protocol en zijn inhoud
schaart.
Applaus op alle banken.Er is er maar één geweest die het van
in het
begin heeft doorzien, ere wie ere toekomt, president Trump.
Eind 2017.
Men kan van Trump veel beweren, maar niet dat hij zit te
dutten op zijn

presidentiële stoel. Die had deze rotzooi meteen door.

Zelfs op dat moment vindt niemand in Europa, ook niet bij de
rechtse
partijen, dat die tekst toch maar best eens nader moest
bekeken worden
en wat de gevolgen konden zijn voor de eigen nationale
migratiepolitiek.
Ook van bijvoorbeeld het Vlaams Belang op dat moment geen
nieuws, evenmin als van de N-VA. Uiteraard, zou ik zeggen.

Nochtans, lees ik nu eveneens, waren Francken, Jan Jambon en
Didier
Reynders op 2 mei van
vertegenwoordigers van

dit

jaar

in

Marrakesh

als

de Belgische regering op een top over immigratie waaraan een
zestigtal
Europese en Afrikaanse landen deelnamen. Als conclusie van de
top werd
een Politieke Verklaring van Marrakesh goedgekeurd, als
onderdeel van
het Rabat-proces, de zogenaamde dialoog over migratie en
ontwikkeling.
Niemand in Vlaanderen heeft daar iets over gelezen in de
krant, noch
gezien op televisie of gehoord op de radio. Theo Francken, die
normaal
sneller tweet dan zijn schaduw, zweeg deze keer in alle talen.
Zou hij
toen de moeite genomen hebben om de teksten grondig te
bestuderen? Ze
waren immers niet bindend, er was dus geen enkel risico. Een
beetje de
grote jan uithangen, wat show verkopen en applaus op alle
banken, wat

wil een politiek lichtgewicht als Francken nog meer.

Ook rechts is dus bijna twee jaar op zijn luie kont blijven
zitten.
De eersten die het pact blijkbaar goed hebben gelezen, waren
Hendrik
Vuye en Veerle Wouters, die in mei van dit jaar als eersten
aan de
alarmbel trokken en vragen begonnen te stellen. Twee
parlementsleden
zonder partijstructuur en zonder studiedienst, die eindelijk
lezen wat
er staat, het geeft te denken. Op 22 mei wordt VB-voorzitter
Tom Van
Grieken wakker en kopieert het Vuye-artikel bijna letterlijk
in
Doorbraak.
stilte/)

(https://doorbraak.be/akkoord-van-marrakesh-

Dat de hoofdverantwoordelijkheid
zonneklaar,

bij

de

NV-A

ligt,

is

maar dat het VB ook maar laattijdig in actie is geschoten, is
eveneens
een feit. Alle twee hebben ze één punt gemeen: het zijn vijgen
na Pasen ,
en men had de kat de bel moeten aanbinden tussen 2015 en 2017,
toen ze
in New-York aan het bedisselen waren en Trump zich al vlug
terug trok,
en niet einde 2018.
Nalatige (of bewust zwijgende) media en een luie rechterzijde,
zo kan men het samenvatten.

Het pact is een verkapte guillotine, stilzwijgend ingevoerd

door de
globalisten. De nieuwe wereldorde wordt verder voorbereid. Dat
is het
grote achterliggende plan. Complottheorie? In de tweede video
staat het
zwart op wit op het betrokken document: REPLACEMENT.

Enkele interessante videos ter zake:

Farage: De VN-overeenkomst is bedoeld om alle kritiek op
immigratie te verbieden

https://fenixx.org/2018/12/04/soros-ik-kan-en-wil-geen-rekenin
g-houden-met-de-sociale-gevolgen-van-mijn-werk-opvattingenvan-een-roofdier/

h/t Geronimo

addendum:

https://www.youtube.com/watch?v=5WRszRZBfYw&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=ydPZRoLzu-E

Hoe erger kan men bedrogen
worden
dan
door
iemand
waarvan men dacht dat het
zijn vriend was?
Ik las in de krant de uitspraak van Peter De Roover waar hij
als een hoer de Vlaamse feestdag verkocht in ruil voor
stemmen. Hoe laag is hij van de Vlaams nationale ladder
gevallen?
Zo laag dat hij er van mij nooit meer op mag. Ooit was ik
zelfs bevriend met hem, of hij met mij , op Facebook, las ik
zijn vaak goed geschreven artikels over wat allemaal moest
veranderen, wat er moest gebeuren, en waardeerde ik hem als
een goed redenaar.
Tot hij in de politiek stapte, alles vergat wat hij had gezegd
en geschreven, al zijn politiek niet correcte vrienden dumpte
of moest dumpen en in het bad van de macht terecht kwam en
dronk er een glas, en piste een plas, om alles te houden zoals
het was …
Maar het werd nog erger dan het was!
De import politiek van vreemdelingen werd niet gestopt en NV-A
bleef in alle opzichten een eunuch, slechts de bewaarder van
de harem, en de slaafse volger van de regels de sultans van de
EUSSR. Als het konden zetten ze zelf een kopvod op en stuurden
hun advocaat om ook dat te verdedigen bij het Europese Hof.
Nooit voordien werd er zoveel geld uitgedeeld en werden zo
veel faciliteiten verleend, thee geslurpt, en gepraat met
moslims over hun voor ons bedreigende geloof, als vandaag.
Nee Peter De Roover 11 juli is niet zomaar een dag, geen dag
voor iedereen maar de feestdag van het Vlaamse volk, de
herdenking dat we ons met succes hebben verzet tegen de
bezetters en onze cultuur en welvaart verdedigden. Vlaming ben
je niet door een gratis papier uitgereikt alsof het een
aankoopbon van een supermarkt betrof. Vlaming ben je door
afstamming en moet je bovendien verdienen, generaties lang.
Moet je bewijzen door je loyauteit met Vlamingen en aan

Vlaanderen, elke keer opnieuw.
Nee Peter, het is niet aan jou om 11 juli weg te schenken als
iedereens feestdag. Je kan en mag die niet wegschenken aan
vreemden die onze geschiedenis en onze waarden niet delen,
noch deelden in onze strijd, niet bijdroegen aan onze
samenleving en welvaart zonder ervoor, vaak meteen al, iets
terug te verwachten. Wij worden ook geen Arabieren als we de
…. noch Chinezen als …
Iets weggeven dat niet van jou is Peter, dat is diefstal en
heling samen. 11 juli is van ons, en dat moet zo blijven, punt
!
Het opvrijen van de moslims en de allochtonen is dus ook
begonnen door de NVA. Peter De Roover, de kennelijke
huichelaar van dienst, en de NVA zien de bui van naderende
verkiezingen hangen en ook bij hen willen ze de misnoegde
Vlaming dan vervangen.
Ik vraag jullie: hoe lang is het geleden dat de NVA nog eens
een Vlaamse gedachte of verzuchting vernoemde of op tafel
legde, wanneer werd er nog eens een stap gezet naar verdere
autonomie en onafhankelijkheid.
We merkten al vaak dat de NVA in de EUSSR lekker mee heult en
stemt met de linkse zelfbedieningsbende die onze vrijheid en
geld viseren, en flagrant en massaal onze welvaart, welzijn,
toekomst, identiteit en levensruimte verkopen voor minder dan
30 zilverlingen. De herverdeling met mensen die hier geen
bijdragen leverden noch zullen leveren, en de solidariteit met
iedereen in de wereld die hun eigen landen in een ruïne en hun
leven in een nachtmerrie herschiepen, is allesbehalve
vrijwillig is, en dus diefstal.
Voor kleingeld gaan mensen betogen en in staking, zonder zich
te realiseren hoe de ongecontroleerde smeerpijp naar al die
landen werkt. Hoe een nieuwe ongeziene corruptie en
zelfbediening werken en hoe deze zaken een vele malen grotere
impact hebben op hun inkomen, hun werk en hun toekomst.
Hoe erger kan men bedrogen worden dan door iemand waarvan men
dacht dat het zijn vriend was?
Dat N-VA ook maar de V uit haar naam verwijdert net zoals VLD
en CD&V horen te doen.
Nee, er is maar één weg die rest. Die is snel, duidelijk en
integer en in het Vlaams belang.

N-VA: “11 juli mag geen blank
feest zijn”
11/07/2015

om
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– http://m.gva.be/cnt/dmf20150710_01771931/n-va-11-juli-mag-ge
en-blank-feest-zijn

Foto: Photo News
“De Vlaamse Feestdag moet een hoogdag zijn voor iedereen die
ons Vlaamse model wil delen, ongeacht afkomst of kleur.” Die
boodschap lanceert Peter De Roover, voormalig boegbeeld van de
Vlaamse Volksbeweging en nu Kamerlid voor de N-VA, naar
aanleiding van 11 juli.
In de loop van de vorige eeuw heeft Vlaanderen gelukkig al
ontdekt dat ook arbeiders en vrouwen mede-eigenaars zijn van
onze democratie”, zegt Peter De Roover in een interview in
Gazet van Antwerpen. “Nu moeten we ongegeneerd durven te
stellen dat hetzelfde geldt voor mensen met een andere
etnische achtergrond. Ook de Vlaamse beweging moet dat doen,
als ze consequent wil zijn met haar principes.”
Niet alleen de N-VA lanceert op deze 11 juli nieuwe ideeën
rond de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de beweging
Gentse Lente wil een moderne betekenis geven aan de feestdag.
Zij organiseert vandaag de eerste editie van de
Flamigrantendag, waarbij landgenoten van vreemde origine
worden opgeroepen om mee te feesten met Vlaanderen. In Gent
zullen onder meer Tunesische muzikanten songs van Will Tura
brengen, met het lied ‘Omdat ik Vlaming ben’ als apotheose.

Door PH

Verband tussen de EU en
Turkse Islamitische Maffia!
Uit de reacties geplukt
Turkije financiert IS door hun olie te kopen, ontvangt 3
miljard euro van de EU, krijgt visa vrijheid en geniet
bescherming van NATO. Erdogan chanteert de EU, wil nog veel
meer geld, en lidmaatschap, zo niet, dan gaan alle illegalen
naar de EU.
De EU snoerde Erdogan niet de mond, i.p.v. dat buigen ze nog
dieper dan dat Obama buigt voor de koning van Saoudi Arabië.
Dictator Erdogan wil de grensstrook controleren middels met
zijn bondgenoten Al Nusra, Al Qaeda en ISIS. Chaos is
onderhandelingsmacht voor Turkije om zijn doelen te bereiken
in zwakke Europa! IS en al die Al Qaeda fracties wapens
leveren, de Koerden uit moorden en dat is onze “bondgenoot”!?
Turkije, een islamitisch land dat ISIS, AL-Qaeda steunt en
Koerden geen bestaansrecht geeft, wordt opeens een grote
bondgenoot van EU!!
Europa kan nu niet anders dan buigen voor Turkse neoOttomaanse bendes die al-Qaida, al-Nusra, al-Islamiyah, Hamas,
en ISIS steunen…
ISIS, dat via Turkije vrijelijk kon opereren, zou wel eens de
katalysator kunnen zijn voor veranderende inzichten. De
toekomst van het Midden-Oosten zou er daarom een kunnen worden
van de meest vreemde bondgenootschappen om erger te voorkomen.
Europa dat juist afstevent op dat erger door de gevaren
opzettelijk te negeren, glijdt ondertussen af richting vroege
middeleeuwen.

Langzamerhand neemt de islam van de Turken de overhand hier in
Europa. Zodra zij een meerderheid vormen hebben wij niets meer
te vertellen. Dit is te danken aan Merkel, Juncker en
consorten. Jullie hebben Europa verkocht achter de rug van de
burgers om. Ondanks de kloof tussen beschaving en
barbarij, ontkent deze zelfhatende westerse elite dat juist de
culturele armoede van de moslimwereld haar onderworpenen tot
wanhoop drijft. Van EU-Juncker tot PvdA-Samsom propageert men
de leugen dat ‘discriminatie’—of eigenlijk: de discriminerende
nepmoslims in moordende monsters zou veranderen.
Tot slot worden de toetredingsonderhandelingen voor Turkije
tot de EU nieuw leven ingeblazen en dan heeft de ISIS ook
gelijk vrij toegang tot de EU. In ruil worden de Afpers
gesprekken versneld over visa vrij reizen van Turken in de
EU. Europa heeft z,n welvaart en zelfstandigheid verkocht! Wat
een armoede letterlijk en figuurlijk gaan we tegemoet.
EU=stelletje klunzen bij elkaar!
Merkel en haar Brusselse vrienden zien elke vorm van kritiek
op de islam in Europa als een vorm van mentale ziekte.
De Europese oude gardes verwerpen iedere vorm van kritiek op
de islam… Ze importeren nog meer moslims die in groeiende
aantallen in Europa komen wonen.
EU leiders zeggen dat al wie niet akkoord gaat met de massaintegratie de vrijheid heeft om Duitsland te verlaten. De
eigen bevolking wordt dus niet alleen aan haar lot
overgelaten, maar ook tot tweederangsburgers gedegradeerd.
Wie vreest dat Duitsland, en bij uitbreiding heel West-Europa,
een complete gedaanteverwisseling zal ondergaan, krijgt de
raad ‘op te rotten’.
Islamitische vrouwenhaat begint al vroeg: „Wanneer een jongen
wordt geboren, verheugt de familie zich; wanneer een meisje
wordt
geboren,
rouwt
het
hele
gezin.”
Volgens
psychoanalyticus Lloyd De Mause ligt de oorzaak van
islamitisch
terrorisme
zeker
niet
in
falende
westerse buitenlandpolitiek, maar in extreem gewelddadige

kindermishandeling door de families van de moslimterroristen:
„Families die de meeste terroristen produceren zijn de meest
gewelddadige vrouwenhaters; in Afganistan, bijvoorbeeld,
kunnen meisjes geen scholen bezoeken en worden vrouwen die een
baan proberen te hebben, of die ‘met trots’ over straat
lopen, doodgeschoten.”5
Het is geen wonder dat zulke vernederde vrouwen hun eigen
ellende weer op hun kinderen afreageren, met name hun
zoontjes. Waarom zou een 20-jarige moslimman anders zijn eigen
moeder onthoofden? „Gezien vanuit een psychologisch en
antropologisch standpunt moeten we ons afvragen wat voor
cultuur menselijke bommen en massamoordenaars voortbrengt, en
die wraak door vernedering stimuleert?”
De Kameel van Mekka!
Alles wijst erop dat islam een cultuur herbergt die vrouwen en
kinderen haat en die het leven zelve veracht. Uitgerekend deze
cultuur willen zogenaamd ‘fatsoenlijke’ bestuurders door heel
Europa verspreiden. Het Arabische Paard van Troje, Kameel van
Mekka” brengt ons niets anders dan de onomkeerbare verwoesting
van onze beschaving.
Westerlingen die hun toekomst willen behouden, hoeven zich
niet langer ongestraft door naïevelingen van discriminatie en
vreemdelingenhaat te laten betichten.
Bezorgde en angstige burgers die niet langer door hun eigen
leiders worden gesteund en vertegenwoordigd, raken
gefrustreerd.
De EU- leiders sluiten een Afpers- overeenkomst met de Turkse
Neo-Ottomannen maar wel veel meer Turken en betalen daar ook
nog miljarden voor aan de Turken. De Overeenkomst is dus
letterlijk Vrij reizen naar de EU met geld op zak van de
EU. Nu vliegen dagelijks de miljarden de burgers om de oren.
Die naïevelingen zijn lafaards die hopen dat de zondvloed ná
hen komt, zodat ze zelf niet meer voor de vrijheid van het
Westen hoeven vechten. Het is tijd voor een wisseling van
de wacht.

Europeanen mogen nog steeds stemmen, maar ze zijn beroofd van
de meeste van hun invloed: alle grote politieke besluiten
worden achter gesloten deuren genomen door technocraten en
beroepspolitici, die als anti- Europees bende aan het werk
zijn!!
Op een verraderlijke wijze waarop Miljoenen moslims Europa
binnenstromen, zal de nachtmerrie alleen maar versterken.
Europeanen moeten machteloos toezien hoe hun leiders spreken
en handelen alsof ze zich niet bewust zijn van wat er aan de
hand is.
Oude garde heeft ook nooit de illegalen uitgezet!? Illegale
moslimmigranten zullen net zo lang leven van uitkeringen tot
de verzorgingsstaat bankroet gaat.
De toestroom van Islamitische migranten houdt niet op. Ze
komen via Turkije. Meesten van hen komen nog steeds aan vanuit
Noord-Afrika. Georganiseerd krijgen ze in Turkije een valse
Syrische of Irakese passport!!
De nieuwkomers – Valse migranten uit Islamitische wereld – die
Europa binnenvallen, zijn anti-Europees, ze zijn de
Salafisten!!. Deze moslims willen juist de Europa bezetten!!,
Ze gedragen zich zoals de moslims meestal doen in de
islamitische wereld: ze vallen christenen lastig en vallen
vrouwen aan. Ze voelen zich als nieuwe bezetters…
Gecamoufleerde moslim invasie en Bezetting!!
Het blijft toch een super wrede criminele organisatie waarbij
iedereen spontaan op jihad kan gaan omdat het boek dat
voorschrijft.
De gezaghebbende imam Sheikh Muhammad Ayed heeft onlangs in
een toespraak in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gezegd dat de
enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen
veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de
voet lopen. Want of ze het nu willen of niet, de Amerikanen,
Italianen, Duitsers en Fransen zullen gedwongen worden
‘vluchtelingen’ op te nemen. Wij zullen hen snel inzetten voor
het komende Kalifaat.’….‘We zullen hen vruchtbaarheid geven!

Wij zullen kinderen bij hun voortbrengen, omdat wij hun landen
zullen veroveren!… En dan zullen wij tegen hen zeggen: stuur
onze zonen, anders sturen wij onze legers naar jullie toe.’
Europa heeft zeer zwakke leiders, ze werken voor dictator
Erdogan! Dit is natuurlijk een schande. Erdogan wilt juist via
de massa migratie EU domineren.
Wat een verrijking toch: nog meer islam in Europa, nog meer
vrede. En dadelijk nog eens 180 miljoen Turkssprekende islamaanhangers extra. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk: De
heersende politieke elite, met Merkel en Juncker voorop, heeft
bloed aan haar handen. Bloed van de vele onschuldige
slachtoffers van moslimterreur, die zich – door de
ongecontroleerde instroom van een paar echte vluchtelingen en
veel profiteurs en jihadi’s – tot in onze eigen steden heeft
genesteld. Na iedere aanslag haasten politici zich om van op
hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de
echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars
die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’. Ook Obama, die
de islam in zijn hart heeft gesloten, doet hetzelfde. Van hem
moeten we dan ook geen heil verwachten in de strijd tegen
Islamitische Staat en islamisering.
Het is nu duidelijk dat de Islam het voor het zeggen heeft, en
dat de EU volkomen machteloos is tegen het grote Islam gevaar
wat ons boven het hoofd hangt.
EUROPA IN GROTE GEVAAR.. TURKEN KRIJGEN OPEENS VRIJE TOEGANG
NAAR EUROPA!!
Turken willen de vluchtelingenstroom (crisis) gebruiken om
hele Europa binnen te vallen…Georganiseerde Moslims die al
binnen zijn proberen grip te krijgen op de moslims die als
vluchteling binnenstromen. Door de schuld van Merkel, Juncker,
Hollande, Mogherini, Verhofstadt, Timmermans… heeft Europa
een tot op heden ongekend soort geweld geïmporteerd: nog meer
agressieve moslims voegen ze zich aan e bestaande Turken en
Arabieren binnen Europa!.

Het verspreiden van extremistisch gedachtegoed onder het mom
van godsdienstvrijheid is natuurlijk schering en inslag in de
islam. De noodzaak om extremistische moskeeën te verbieden
(ofwel sluiten) dient zich aan, zeker nu het percentage
moslims in Europa zich ontwikkelt in de richting van de
kritische grens, over de hoogte waarvan we nog lang kunnen
kibbelen. Uiteindelijk gaat het om het verbieden van het
verspreiden van dit intolerante gedachtegoed. Dat is lastig
doordat het wijdverspreid is in de islamitische wereld en diep
geworteld in het geloofsgoed. Soms lijkt het onschuldig, maar
het laat zich – ook zonder haatpredikers – makkelijk verbinden
met gewelddadig extremisme. Daar is geen directe oplossing
voor.
Saoedi Arabië en Turkije steken miljarden in de islamisering
van het westen door de bouw moskeeën en het sturen van
radicale imam’s.
Turkije lid bij EU! Schandelijk…!
Dit is erger, veel erger. Dit is een paard van Troje, maar dan
met en doorzichtige wand.
Merkel samen met de Erdogan, hebben ze EU al begraven!
Verraderlijke bestuurders hebben de poorten van de westerse
cultuur wijd opengezet voor een andere legermacht, de soldaten
van allah. Het is afwachten totdat de islamitische bom
barst.
Zolang
politici
in
binnenen
buitenland blijven wegkijken en de echte oorzaak bij naam
weigeren te noemen, moeten we van deze beleidsmakers geen
enkele hulp verwachten. Integendeel: zij laten de etterbuil
die onze samenleving kapotmaakt gewoon verder woekeren. Geen
enkele ‘religie’ ter wereld is de inspiratiebron van zoveel
geweld, gruwel en onverdraagzaamheid. Na de herverkiezing van
Erdogan heeft de Turkse regering laten weten dat ze in heel
Europa gratis korans gaat verspreiden.
De houding van de hedendaagse politieke elite is van de
laagste en meest hypocriete soort.
De media collaboreren eveneens met die intolerante ideologie

die de ondergang van het westen heeft gezworen. Dag na dag
brengen zij een gekleurd en eenzijdig beeld van de
islamitische migratie… al dat islamgeweld komt enkel en alleen
voort
uit
blank
racisme,
islamofobie,
sociale
onrechtvaardigheid en uitsluiting van de derde en vierde
generaties Moslims in europa!
N.v.d.r.
Dank aan de inzender. Dit is een kwalitatief hoogstaande
analyse helemaal anders dat wat de NVA-er uit Aalst, Jurgen
Ceder deze week denkt te mogen koekoeken in ’t Pallieterke. In
zijn opiniestukje ” ‘Syrië en de ‘Derde Wereldoorlog’ ”
(grotendeels flauwe zever en tjevengelul om de islam toch maar
niet bij naam als hoofdschuldige te noemen, daarom gebruiken
wij hier een verkleinwoord ) meent hij te mogen stellen: “Nee,
dit conflict gaat niet over olie”.
En zulke wereldvreemde en totaal ongeinformeerde en bovendien
nog onbekwame NVA-politiekers denken ons Vlaamse volk open en
bloot te mogen bedriegen! In ’t Pallierterke nog wel! Syrië
heeft alles met olie te maken en, wat nog veel erger is, alles
met de islam. Ceder is een islamofiele verrader die zand in de
ogen probeert te strooien. Veel boeken zal dat tjeefs stuk
onbenul beslist nog niet gelezen hebben!
Het conflict in Syrië heeft àlles met aardolie te maken en
bovendien àlles met de moorddadige ideologie islam. Alleen
zijn ook onze lokale politiekers te dom om te helpen
donderden.
Gaan we eindelijk eens écht solidair zijn met de Grieken en
niet meer met de Walen? Griekenland behoort tot ons continent.
Het is een buffer tegen de moorddadige islamitische barbarij
en tegen de her-invoering van slavernij.

EU
belooft
asielzoekers
gouden bergen !
Iedere nadenkende burger kon het reeds lang vermoeden. De
tsunami van de EU binnenvallende allochtonen was en is nog
steeds geen normaal verschijnsel. Alles leek er op dat het
bewust veroorzaakt, goed voorbereid en gepland was. De enige
vraag die zich stelde was: Wie zit er achter?

De
moslimpresident van Amerika en de Amerikaanse wapenlobby? De

Arabische olieboeren? Noord-Korea? Of de islamofiele
apparatsjiks van de EUSSR misschien?
Was het de voortzetting van decennia lange goekopere
arbeidslonen politiek en de overwegend islamitische demografie
binnen de statistieken en een 5e colonne gefinancierd door
rijke islamitische landen zoals Qatar met Saudi Arabië voorop?
Wel de spanning is voorbij. We weten het nu. De rokende
revolver werd gevonden. De EU is betrapt met de “smoking gun”
in haar vuile handen. Uitgerekend het ‘agentschap’ dat de
buitengrenzen verondersteld werd te bewaken, Frontex dus, is
schuldig aan het aantrekken van allochtone gelukzoekers met
valse beloften. Het bewijs is geleverd en staat vast.
De economische en islamitische asieltsunami werd georkestreerd
door de EU en de de islamitische politieke elites uit de
soennitische moslim landen waaronder Turkije die moeiteloos en
ongehinderd hun 5 colonne van jihadi’s konden verbergen in een
gigantisch trojaans paard dat bewust werd binnen gehaald. De
“herverdelende” collaborateurs zorgden er voor dat Europa in
een assymetrische wereldoorlog werd meegesleept en onze
bevolkingen overgeleverd zijn aan de gewelddadigheid en de
misdadigheid van een horde imperialistische onderontwikkelden.
En wij die dachten dat het agentschap buiten spel gezet was
en, op alle mogelijke manieren gedwarsboomd of zo. Nee, zo zat
het dus niet in elkaar. Het agentschap werd doelbewust
misbruikt om het tegengestelde te realiseren als waarvoor het
opgericht was: de buitengrenzen opheffen op een onvoorstelbaar
verraderlijke manier. De Europese burgers en volkeren werden
opgelicht. Ze werden bedrogen en belogen door een misdadige
organisatie. Dit soort van verraad tart werkelijk alle
verbeelding!
Ergo censeo EU esse delendam.
Lees meer en verder >>>

Welcome to Europe!
Het is geen toeval dat eindeloze rijen
gelukzoekers
plots
vanuit
Turkije
ongestoord ons continent binnenstromen.
Dit is internationaal op continentale
schaal
georganiseerd en gefinancierd.
Wij lichten graag een tipje van de sluier
op over de landverraders hier ter
plaatse. Op ééntje na allemaal gevestigd
in Brussel en ongetwijfeld Franstalig,
“Bilingue pour les besoins de la cause,
quoi?”

Ze delen op de Griekse eilanden (Kos en Lesbos bvb.) zelfs
gratis brochures uit waarin in het Arabisch en in het lang en
het breed uitgelegd wordt hoe ze onze sociale zekerheid kunnen
misbruiken!
Het lijdt geen twijfel dat deze witteboordcriminelen met
hoofdkwartier in Duitsland (bordermonitoring.eu bank für
sozialwirtschaft kto 98 14 300) rug aan rug samenwerken met
misdadige mensensmokkelaars. Hoogstens 10 procent van alle
zogenaamde vluchtelingen komt immers uit oorlogsgebied in
Syrië volgens de échte vluchtelingen uit Syrië. Dat betekent
dat 90 procent van de zogenaamde vluchtelingen hier aankomt
onder valse voorwendsels en/of
met in Turkije vervalste
Syrische paspoorten (waardoor de Turkse connectie een feit kan
worden genoemd) om onze sociale kassen leeg te roven en de
toekomst van onze kinderen te vernietigen.

Hebben de slimme mensen van de NVA-top en alle andere
excellenties in de ‘federale regerink’ deze flagrante en
schandalige Turkse oplichting nog niet door of doen ze maar
alsof, onze excellenties?

Quid NVA ?!
Laat ons het maar eens duidelijk schrijven.
Een Vlaamse partij die voor het voortbestaan van een
ongrondwettelijke, onwettige, islamofiele, belgicistische en
fascistoïde terreurorganisatie (zoals het CGKR = Centrum voor
onGelijke Kansen en ter bevordering van het anti-blank
Racisme) stemt, pleegt verraad jegens de westerse
vrijheidslievende cultuur en plant een mes in de de rug van
iedere Vlaming.

De NV-A is derhalve totaal onbetrouwbaar.
Martin
Niemöller, (een Protestants predikant in het vooroorlogse
Duitsland van de jaren ’30) schreef :
“Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de syndicalisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was tenslotte geen syndicalist.
Toen ze de Joden kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen… was er niemand meer die nog kon

protesteren.”
Lees verder bij Roeland >>>

Gratiz
kientjesgeld
ziekakas: de gevolgen …

en

http://www.youtube.com/watch?v=IdfpbwnjgaE#at=18
Als toemaatje een tekst over hetzelfde onderwerp die ter
beschikking staat op de website van E.J. Bron

lees verder>>>>

