En nog is het niet genoeg voor de landverraders (video)
Woensdag, 06 november 2019 23:07

Week na week stromen de gelukszoekers die formeel asielzoekers worden genoemd ons land
binnen.

Wederom dreigt er een groot tekort aan opvangplekken in een land dat op alle fronten krakend
vastloopt.

Iedere week dat Rutte en consorten langer ongestoord in Den Haag mogen blijven zitten, wordt
wat er nog van ons land over is, verder vernietigd.
Wij hebben sinds het verraad aan de Europese Unie geen landsgrenzen meer en dat betekent
dat er een permanente stroom gelukszoekers het land binnenkomt, vervolgens "asiel" roepen
en verzekerd zijn van een jarenlange juridische procedure waarbij ze weten dat ze in de praktijk
nooit of te nimmer dit land zullen worden uitgezet.
Wat er op dit moment gebeurt in ons land heeft totaal niets te maken met vluchtelingen die
hulp nodig hebben:
Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde wil dat asielzoekers uit veilige landen niet
langer bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel worden geregistreerd en opgevangen. De
zogenoemde ‘veiligelanders’ zijn volgens de burgemeester verantwoordelijk voor zo’n 95
procent van alle overlast.
Op dit moment worden 2000 asielzoekers opgevangen in Ter Apel, het grootste
asielzoekerscentrum van het land. Zo’n 500 van de asielzoekers zijn afkomstig uit veilige
landen, zoals Marokko, Tunesië, Albanië en Moldavië. Asielzoekers zonder uitzicht op een
verblijfsvergunning, maar hier vooral om economische redenen komen of vanwege grote
problemen in de eigen landen.

1/2

En nog is het niet genoeg voor de landverraders (video)
Woensdag, 06 november 2019 23:07

Week in week uit stromen ze binnen. De ene week 600, de andere 800 en zo gaat het maar do
or en door en door.&nbsp;
Er moet dringend op zoek worden gegaan naar nieuwe opvangplekken, want alles zit vol:
Er dreigt een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Momenteel worden 27.000
asielzoekers opgevangen en daarmee zitten de opvangcentra vol, maar vanaf 1 januari moeten
ongeveer 37.000 plekken beschikbaar zijn. De groeiende vraag naar opvangplekken wordt
veroorzaakt doordat er sinds de zomer weer meer asielzoekers naar Nederland komen.
En nooit zal er uit Den Haag een geluid komen van: "Nu is het genoeg, we gooien de deur
dicht". Ze laten het gebeuren en weten donders goed dat het land aan alle kanten krakend
vastloopt en dat we waarschijnlijk zullen eindigen met een burgeroorlog als het economische
systeem eindelijk in elkaar stort.
Ze laten dit gebeuren, omdat ze ons land hebben verraden aan de welbekende Sekte . De
Sekte die de blanke man wil uitroeien en van Europa één grote smeltkroes wil maken zonder
identiteit, cultuur of historie.
Het plan dat voor de Sekte is uitgewerkt om dit te bewerkstelligen heet het Kalergiplan dat al
ongeveer 100 jaar geleden werd geschreven:
In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige
Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in
plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen.
Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en
culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan
zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.
Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben
en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische
bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te
kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel
van zwarten, witten en Aziaten.
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