George Soros wint Zwarte Piet gevecht
Woensdag, 03 oktober 2018 18:23

De door George Soros betaalde anti Zwarte Piet beweging heeft een historische
overwinning geboekt in het Zwarte Piet gevecht.
De Friezen komen voor de rechter en dit jaar zijn er bij de landelijke intocht geen Zwarte
Pieten meer te bekennen.

Het is een zwarte dag voor ons land en het einde van Zwarte Piet zoals wij die hebben gekend.
De anti Zwarte Pietbeweging die is opgezet met geld van de Open Society Foundations van
George Soros in het kader van het grotere plan ter ontwrichting van de maatschappij,&nbsp; he
eft een klinkende overwinning behaald.

Een stukje uit een eerder artikel over waarom Zwarte Piet moet verdwijnen

Waar het wel alles mee te maken heeft, is met de agenda van de bij velen bekende George
Soros:

De filantropische stichting van de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros (85) maakt
zich zorgen om het veranderende publieke klimaat over migratie en multiculturele verhoudingen
in Nederland en wil meer invloed uitoefenen op het debat daarover. Dat blijkt uit interne
documenten van Soros' Open Society Foundations (OSF), die deze week naar buiten kwamen.
Daarin staat onder meer: „De Nederlandse samenleving, traditioneel gezien als belichaming
van Europees liberalisme, is snel veranderd in de afgelopen twee decennia. Bij
multiculturalisme werden vraagtekens gezet en moslimgemeenschappen waren onderwerp van
verhitte debatten.”
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De stichting wil momenten zoals de Zwarte Piet-discussie aangrijpen voor een bredere
discussie over discriminatie en meer aandacht zoeken voor praktijken als etnisch profileren
door de politie. Het doel is dat Nederlandse politici dankzij hun historische voortrekkersrol
pleitbezorgers kunnen worden „van beter beleid op EU-niveau en een model bieden voor
andere landen.” Tegelijk wordt de verwachte impact op beleidsmakers als bescheiden
ingeschat omdat „nationaal onderzoek, denken en debat over kwesties als migratie verfijnd en
levendig zijn.”

Overal ter wereld is Soros bezig met het opjutten, tegen elkaar opzetten en verdelen van
mensen. Bijna overal waar rellen en opstanden zijn, kom je de naam Soros tegen. Van de Antif
a beweging
tot de protesten
op het Maidanplein in Kiev
, iedere keer opnieuw George Soros.

De Anti Zwarte Piet beweging wordt gevoed door de Soros geldmachine:

De Open Society Foundations heeft als doel een pluralistische en democratische ‘open
samenleving’ te bevorderen. Zij besteedde in 33 jaar 11,5 miljard euro in een reeks landen,
waaronder de Verenigde Staten, maar ook Hongarije.

En dit alles heeft succes, want de maatschappij buigt voor het gekonkel van Soros en
consorten:

Sinterklaas wordt dit jaar bij de landelijke intocht alleen door roetveegpieten vergezeld, meldt
NTR woensdag in een verklaring. De omroep is verantwoordelijk voor de tv-registratie.

Een woordvoerder stelt dat de keuze "past in de trend van de afgelopen jaren". De keuze voor
roetveegpieten is dit jaar alleen "wat explicieter".
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De omroep beklemtoont maatschappelijke ontwikkelingen in programma's te weerspiegelen.
"Niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. Wij zijn geen actieve deelnemer
in de Zwarte Piet-discussie."

Traditie en verandering moeten volgens de NTR "hand in hand gaan". "De pieten hebben roet
op hun gezicht, omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een piet vaker door de
schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht."

Ook was er vanmorgen het volgende te lezen:

De 34 Friezen die ervan worden verdacht dat ze vorig jaar de A7 op de dag van de landelijke
sinterklaasintocht blokkeerden, verschijnen volgende week voor de rechter in Leeuwarden.

De rechtbank in Leeuwarden verwacht grote belangstelling voor de zaak. Bij eerdere,
niet-inhoudelijke behandelingen was dat al het geval. Toen werden buiten spandoeken getoond
met teksten als 'Zwarte Piet discrimineert niet'.

Voorlopig wint Soros op alle fronten, maar wie weet begint de Zwarte Piet revolutie wel in
Leeuwarden.
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