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Het voeden van het antisemitisme,
ook op school, is het probleem
De antisemitische uitspraken werden op internet
veroordeeld, nu is er ook in de reguliere media
ophef ontstaan over de 'ongenuanceerde uitspraken', zoals het onverholen antisemitisme door Paul
Witteman in Pauw & Witteman werd betiteld.

Lees meer op: popned.nu/het-voeden-van-hetantisemitisme-ook-op-school-is-het-probleem

De middenklasse in opstand
De middenklasse, die men elk perspectief op sociale promotie ontzegt, zou een revolutie wel eens
kunnen zien als laatste redmiddel om gehoor te
vinden.

Lees meer op: burgerforum-eu.nl

EU en euro brengen welvaart ?
Een grafische weergave van de stijging of daling
van onze welvaart. Commentaar overbodig.

Lees meer op: antivenin.blogspot.nl/2013/03/euen-euro-brengen-welvaart.html

Bolkestein: EU kan geen federatie zijn
Een Europese federatie zal er nooit komen, want er is geen
Europees volk, geen Europese
cultuur, geen Europees rechtsstelsel, geen Europese taal en
geen Europese publieke opinie.
Bovendien is er ook niet zoiets
als een duidelijk geheel van
typisch Europese waarden, aldus
oud-eurocommissaris Bolkestein
dinsdag tijdens een bijeenkomst
van het Wetenschappelijk Instituut van de CU in Den Haag.
Daar werd de nota 'In verscheidenheid verenigd' van dr. Sander Luitwieler gepresenteerd.
Vicepresident Donner van de Raad van State wierp hem tegen dat er bij de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 ook geen Nederlandse natie of volk was en
evenmin gemeenschappelijk recht. "Het volk van nu is een
product van de structuren die toen zijn opgericht."
Hij bepleitte evenwel niet de vorming van een Europees
volk. "Ik ben voor verscheidenheid."
Donner waarschuwde de CU culturele verscheidenheid niet
te vereenzelvigen met nationale lidstaten. "Juist nu de betekenis van nationale staten afneemt, is Europese samenwerking belangrijk voor het behoud van culturele diversiteit."
Die verscheidenheid kan alleen voortbestaan "als de band die
allen bijeenhoudt niet ter discussie staat", zei hij verder.
Daarom vindt hij het "zeer onwenselijk" dat de ChristenUnie
pleit voor de opstelling van voorwaarden waarop lidstaten de
EU kunnen verlaten. Bolkestein haalde nog hard uit naar de
'mislukte' Economische en Monetaire Unie. "Ik hoop vurig
dat die verdwijnt." Hij houdt het ook „niet voor mogelijk"
dat de euro in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft. "Laat het kabinet onderzoek
doen naar invoering van een parallelle
munt voor de financieel sterke EU-landen"
als Nederland en Duitsland.
Lees meer op: refdag.nl
( Zoekterm: Bolkestein – federatie)

105.000 !

"Ons moet weer die AK47 optel"
Een zwarte agent van de verkeerspolitie in ZuidAfrika is aangeklaagd nadat hij via Facebook had
opgeroepen om de wapens op te nemen tegen de
blanke Boeren.

Lees meer op: rechtsactueel.com
(zoekterm: ak47 - politieambtenaar)

105.000. Dat is het aantal christenen dat dit jaar wereldwijd
is gedood. Elke vijf minuten één. 10 procent van de 2 miljard
christenen in de wereld lijdt onder geloofsvervolging. Dat
betekent dat 200 miljoen christenen te maken hebben met
christenvervolging, vooral Azië en Afrika.
Geen ander geloof heeft zo te kampen met vervolging als het
christelijk geloof.

Enkele
reacties
daargelaten, heeft
dit somber stemmende
gegeven
geen alarmbellen
doen rinkelen.
Dat het overgrote
aandeel van de
christenvervolging
in de schoenen te
schuiven valt van
de islam, zou wel
eens de belangrijkste reden kunnen zijn van het negeren van
de christenvervolging.
Vergelijkbaar is de selectieve beoordeling t.a.v. het schenden
van mensenrechten. Men neigt er zelfs toe kritiek op de islam
als vorm van misdrijf aan een verbod te onderwerpen. En het
spreekt vanzelf dat de islam daar wel oren naar heeft, want
moorddadige ideologieën zijn traditioneel tuk op kritiekverbod.
Daarom ook de met critici gevulde gevangenissen en concentratiekampen onder Stalin, Hitler, Mussolini en Mao. Een
herkenbaar verschijnsel in de landen waar de islam de scepter zwaait en waar men de meest wrede vormen van executie
als sanctie kan aantreffen.
De gezamenlijke islamitische wereld is in de afgelopen halve
eeuw goed voor miljoenen slachtoffers zonder dat dit het ongenoegen van de wereld wist op te roepen. Daarom ook het
negeren van de 105.000 vermoorde christenen. Daarom liet
de wereld de genocide in Darfur z'n gangetje gaan. Daarom
ook geen volle pleinen over de moordende Syriërs, maar
daarentegen juist wel een inzamelingsactie. Je zou in een
aanval van cynisme kunnen denken dat hier geld ingezameld
wordt voor nog meer christenmoordenaars.
Geen woord over de 105.000 vermoorde christenen. Alsof ze
nooit bestaan hebben, maakt men zich bezorgder over islamofobie dan over de slachtoffers van de islam.
Er komt een moment dat historici zich zullen buigen over dit wegkijken. Maar pas
nadat er nog miljoenen geslachtofferd zijn,
moet ik vrezen.
Lees meer op: vrijechroniqueurs.nl
(zoekterm: 105.000 – christen)

"Het failliet van de democratie"
In zijn boek over de twijfelachtige toekomst van de democratie stelt schrijver Jos de Man dat Europa ver gevorderd is op
de weg van democratie naar despotisme. "Het Straatburgse
Hof heeft zich boven wetten en verdragen verheven. Het beveelt voorlopige maatregelen, terwijl het daartoe geen bevoegdheid heeft, pure machtsoverschrijding."
"EU-instellingen worden minder democratisch, ook door de
groei van de bureaucratie.
Ambtenaren laten een lawine van reglementen en
decreten los op de nietsvermoedende burger. Zo
wordt de wetgevende bevoegdheid van parlementen omzeild. De EU is in
dit opzicht de wereldkampioen." De nationale parlementen
staan steeds meer bevoegdheden af aan het Europese pseudoparlement
Tijdens een debat hield oud-Europarlementslid Dirk Sterckx
tegen De Man vol dat het EU-parlement wél democratisch is.

Maar hetzelfde gold voor de Sovjet-Unie, dat heuse verkiezingen organiseerde, en als de DDR formeel een democratie
was dan mag de EU er ook één heten, en omgekeerd.
In Griekenland werd democratie opgeruimd toen Papandreou
in november 2011 het referendum afblies dat hij zelf had
aangekondigd. Onder Europese druk maakte hij plaats voor
de bankier Papademos. Ook in Italië zette de EU de nietverkozen Mario Monti op de plaats van de verkozen premier
Silvio Berlusconi.
Sedert zij de uitslag van het Franse en Nederlandse referendum over de EU-grondwet genegeerd heeft, gaat de EU
steeds openlijker tegen de democratie in.
Racisme
Het toegepaste antiracisme is nu de staatsideologie van de
EU geworden. Het kaderbesluit 2008/913/JHA van de Europese Raad tegen "racisme en xenofobie" eist dat de lidstaten
uitingen hiervan met minimum 1 jaar celstraf beteugelen:
"Klacht of geen klacht, de tegenstander van het multiculturalisme en zijn vele kwalijke uitwassen zal ontmaskerd worden
en voor de rechter gesleept.
Naar aanleiding van het proces tegen Elisabeth SabaditschWolf stelt de auteur: “In alle gedingen tegen islamcritici
ontwaren we hetzelfde patroon: zij staan terecht wegens hun
politieke opvattingen, die als haat, laster of discriminatie
worden gekwalificeerd. Een mening die men niet kan noch
wil weerleggen noch tolereren, wordt dan verpakt als 'haat'.
Ook over rasverschillen, 'de crisis' en
gemiddeld intelligentiepeil als gevolg van
immigratie schenkt Jos de Man klare
wijn.
Lees meer op: ejbron.wordpress.com
(zoekterm: burger tot onderdaan)

Waarom stopt de NOS er niet gewoon mee?
Het NOS-Journaal, als staatspropagandakanaal, beslist wat
de burger wel en niet mag weten. Avond aan avond weet ze
het te presteren om naast de gebruikelijke bomaanslagen in
de moslimlanden de tijd op te vullen met niemendalletjes.
--In Portugal zijn dit weekend vele honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de door de
EU afgedwongen bezuinigingen en om de eurofiele regering
weg te krijgen. Portugal, waar kraanwater door alle EUbemoeienis 400% duurder is geworden, waar grote werkloosheid heerst en mensen radeloos zijn door alle lasten.
--In Nederland bleek uit een peiling dat 64% van de Nederlanders voor een referendum is om hun stem te laten horen
over verdere EU-bemoeienis in ons eigen land en over de
uitverkoop van onze zwaarbevochten soevereiniteit aan de
EU.
--In Duitsland is een anti-EU partij opgericht die de D-mark
terug en van het ESM-verdrag af wil.
--Vandaag gaf de minister van Binnenlandse Zaken aan dat
zijn land het Duitse vetorecht zal gaan gebruiken om Roemenië en Bulgarije buiten het Schengen-verdrag te houden.
--Eurocommissaris
Rehn waarschuwt
voor een exit van
Cyprus uit de Euro.
--Europa rommelt
en borrelt aan alle
kanten, dat nieuws
domineert dagelijks
het nieuws op internet.

Niets daarvan kreeg u te zien of te horen op het NOSJournaal. Geen item of een beschouwende blik over wat er
heden overal plaatsvindt in dat Europa. De NOS bracht wel
een item over caravans in China, waar kamperen wordt gepromoot door de regering. Het enige wat de NOS te melden
had over de EU was dat het nu dankzij die EU verboden is
om illegaal gekapt tropisch hardhout te importeren. Een politiek correct en cultureel-marxistisch goedbevonden ideaal.
Een compleet bedrijf aan medewerkers en buitenlandcorrespondenten komt met caravans in China op
de proppen terwijl Europa al vlam vat en je
ziet het gewoon niet.
Lees meer op: www.amsterdampost.nl
(Zoekterm: NOS-Journaal)

Zweden weigert christenen uit Iran asiel
Terwijl Zweden honderdduizenden moslims erkent als asielzoekers, hebben bekeerlingen tot het christendom de grootste
moeite om een verblijfsvergunning te krijgen.
Reza Jabbari, een voormalige zanger uit Iran, is een van de
velen tegen wie gezegd werd dat ze naar Iran moeten terugkeren, waar de bekering van een moslims tot het christendom
met de dood wordt bestraft.
Iraniërs die de islam hebben verlaten leven in groot gevaar,
desondanks werd hun verzoek tot asiel in Zweden afgewezen.
CNN zond onlangs een speciale reportage uit over de merkwaardige Zweedse asielpolitiek, die in de sociale media een
hit werd. In deze reportage gaat het hoofdzakelijk om de
zaak van de Iraniër Reza Jabbari, die ondergronds moest nadat zijn asielverzoek werd afgewezen.
"De islam leert dat iedereen die de islam verlaat gedood moet
worden, omdat de persoon een afvallige is geworden", zegt
Reza tegenover CNN.
Daarom
dacht hij
dat het verzoek zou
worden
toegewezen. Reza
had moslims tot het
christe-lijke
geloof gebracht en de christelijke doop uitgevoerd.
Maar desondanks weigeren de Zweedse immigratieautoriteiten hem een verblijfsvergunning te geven.
Wat er plaatsvindt is volgens Gabriel Donner, een Zweedse
advocaat voor immigratierecht, een slechte omzetting van de
immigratiepolitiek en in enkele gevallen antichristelijke
vooroordelen.
Wanneer men een asielaanvraag indient, moet men zijn zaak
uitleggen. Wanneer men beweert bekeerd te zijn, dan moet
men bewijzen overhandigen dat men is bekeerd: doopbewijs,
lidmaatschap van een gemeente of iets dergelijks.
Maar veel advocaten gaan hieraan voorbij en laten de asielzoeker aan zijn lot over. Asielzoekers worden zo aan de genade van de Zweedse immigratieautoriteit overgelaten, die
misschien de Zweedse wet niet kennen, en vooral wat het betekent een christen te zijn of hoe gevaarlijk het voor hen in
Iran is.
Alles bij elkaar genomen eindigt het in een soort loterij,
waarbij enkele mensen winnen en anderen verliezen.

Echter, in Zweden blijkt dat lot vrijwel altijd
bij de Iraanse christenen terecht te komen.
Lees meer op: ejbron.wordpress.com
( Zoekterm: Zweden weigert christenen)

Leven in Gaza wordt steeds ondraaglijker
Het plan van Hamas om de Gazastrook onder een strenge
shariawet te brengen, schrijdt voort zonder dat de internationale gemeenschap, die van Israël verlangt gebieden aan gelijksoortige groeperingen af te staan, iets merkt of er iets tegen onderneemt.
Al vier jaar lang onderdrukt Hamas maatschappelijk gedrag
dat haar niet bevalt. Vrouwen mogen niet in het openbaar roken en muziek, die niet overeenkomt met de islamitische
normen, mag niet gespeeld worden.
De nieuwste onderdrukking geldt jonge mannen, die het wagen een kapsel te dragen dat Hamas niet accepteert. Mensenrechtengroeperingen en minstens twee jonge Palestijnen berichtten de pers dat veel jonge mannen op straat opgepakt en
daarna kaal geschoren werden.
Jonge mannen, die strakke broeken dragen, of broeken, die

van achteren iets naar beneden zakken, worden openlijk geslagen.
Een jonge man vertelde een journalist dat hij alleen nog maar
Gaza zou willen verlaten. "Ik weet niet wat het volgende is
wat ze zullen doen!"
Deze week heeft Hamas aangekondigd dat jonge meisjes en
jongens vanaf de leeftijd van negen jaar geen gezamenlijk
onderwijs meer mogen krijgen in de klas. Meisjes zullen naar
scholen gaan die hen zullen 'feminiseren', wat in de taal van
Hamas betekent dat zij de volledige islamitische garnituur
dragen en een onderdanige positie in de samenleving zullen
innemen.
Opdat het goede humeur echter behouden blijft, heeft Hamas
verboden "geschenken van zionisten aan te nemen die tot
doel hebben de betrekkingen te normaliseren", alsof iemand er aan herinnerd zou
moeten worden dat Hamas vrede met Israël
afwijst.
Lees meer op: ejbron.wordpress.com
(zoekterm: Gaza - ondragelijk)

Anti-Jihad
Cruciaal in de discussie (die met dit artikel vanuit Amerika
ook in Europa voet aan de grond krijgt) is:
Mag je islamiti-sche jihadisten die zich barbaars gedragen
barbaren noemen ? De bekende conservatieve Amerikaanse
blogger Pamela Geller en haar medestanders hebben na diverse rechtszaken in Amerika hun gelijk hierin gekregen.

Om te voorkomen dat de tekst van de poster uit zijn verband
wordt gerukt zal ik een paar begrippen verduidelijken. "Beschaafde mens" is een zeer rekbaar begrip, binnen dit kader
worden mensen bedoeld die de strekking in grote lijnen begrijpen, respecteren en bij het oplossen van geschillen toepassen. Het ondersteunen van de vrijheid van meningsuiting
is ook onlosmakelijk met deze beschaving verbonden, ook al
raken mensen daardoor soms emotioneel gekwetst. "Jihad"
wordt in meer dan 100 verzen in de koran ter sprake gebracht, een enkele keer als een vorm van meditatie, maar in
95% van de gevallen betekent Jihad de oorlog in de naam
van Allah. Door de Jihad zijn -sinds het ontstaan van de islam- o.m. miljoenen mensen onthoofd. Dié Jihad wordt hier
bedoeld. "Barbaar" kan gemakkelijk in ieder woordenboek
worden opgezocht. De anti-Jihad poster symboliseert de
strijd tussen Jihad en de vrijheid van meningsuiting! Elke
stap achteruit daarbij is een stap vooruit voor de islam. Het
zijn vooral 'linkse' politici die niet willen of kunnen zien dat
deze strijd helemaal niet in het Westen dient plaats te vinden,
net zomin als de discussie over het toestaan van vrouwenbesnijdenis, eerwraak enz, enz.
Wel krijgt het Westen met deze (nu nog) ideologische strijd
een koekje van eigen deeg. Want een belangrijke reden dat
de westerse mogendheden -mede als gevolg van de islamitische aanslag op de Twin Towers- de Jihad in Afghanistan
gingen bestrijden, is dat men het beter vond dit kwaad bij de
wortel uit te roeien.
De anti-Jihad poster vormt daarom een stevige aanslag op het
beleid van de Moslim Brotherhood. De poster dient dus door
ieder vredelievend mens (naar westerse
maatstaven) zoveel mogelijk verspreid te
worden.
Lees meer op: hoeiboei.blogspot.nl/2012/
10/anti-jihad.html#more

Hoop op een gematigde islam
Tijdens de Koude Oorlog zag Washington het socialisme als een gevaar. Militair heeft dat geresulteerd
in de oprichting van de NAVO. Politiek/diplomatiek heeft zich dat
vertaald in een beleid dat erop gericht was het socialisme in tweeën
te delen.
De huidige topambtenaren van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn intellectueel en politiek gevormd door en tijdens de Koude
Oorlog. Er moet serieus voor
gevreesd worden dat zij denken
dat een variant van de tactiek
die in de Koude Oorlog
succesvol is geweest, ook in de
islamitische wereld effectief zou kunnen zijn. Vreedzaam
overleg met elites die niet in vreedzaam overleg geloven,
maar in de door God opgelegde plicht tot permanente strijd

tegen alles wat anders is, kan uiteraard nooit tot een zinvol
resultaat leiden. Maar misschien is het, verwacht Amerika,
wel mogelijk grote groepen los te weken van deze islamoradikalinski's.
Als de islam een gewone politieke beweging was, zoals het
socialisme (in de ruimste zin des woords) dat geweest is, dan
zou dat mogelijk moeten zijn.
De islam is echter niet een politieke partij, maar een godsdienst die sterk op de gedetailleerde ordening van het dagelijks maatschappelijk leven
gericht is. Allerlei hoogtepunten uit die geschiedenis spelen een grote rol in de manier
waarop de islamitische massa's de wereld beleven. De islam
eist dat die suprematie hersteld wordt.
Vraag schept aanbod en politici uit de islamitische wereld
beijveren zich bij de Amerikanen de indruk te wekken dat zij
die tot democratie en compromis geneigde moslims zijn. Er is maar één
probleem: er bestaat geen gematigde
islam. Evenmin bestaat er een gematigd Vaticaan. Wat zou het goed zijn
als de huidige Amerikaanse tactiek
om een opdeling in compromisbereide en compromisloze islamitische
bewegingen te scheppen, opwoog tegen de huidige islamitische tactiek
om anderen het zwijgen over de islam op te leggen. De islamitische
tactiek dreigt met chaos als de OIC
zijn zin niet krijgt. De Amerikanen
dreigen eigenlijk nergens mee, ze
hopen op de opkomst van een gematigde islam zoals vrome Joden hopen op de komst van de
Messias. Ondertussen belonen ze iedere kandidaat die zich als gematigd weet te presenteren met hulpgelden. Het is voor valse Messiassen goed boeren.
Lees meer op: arabistjansen.nl

Unieke nieuwe krant in NL
Binnenkort zal een nieuwe krant in Nederland op de markt
komen onder de naam 'TegenwinD'.
Beu van alle linkse politieke correctheid in de media besloot
een kleine groep het publiek berichtgeving te bieden die niet
gefilterd is door financiële of staatkundige belangen.
Nieuwsitems zullen vooral gaan over de ongekende christenmoord in islamitische landen die dagelijks plaatsvindt,
despotisme en zelfverheerlijking bij de EU- regering, sluipende Jihad, het euroschandaal, anti-Israël beleid, de Midden-Oostenproblematiek, het nieuwe racisme in Zuid-Afrika,
de islamisering van de VN en waanzin van ontwikkelingssamenwerking.
Tevens wil de krant bekendheid genereren en 50.000 leden
werven voor een realistische publieke omroep van vergelijkbare signatuur en nog vele duizenden stemmen werven voor
de doelstelling van het Burgerforum EU.
Nadrukkelijk zal in de krant worden verwezen naar de vele
websites waar meer onbevooroordeelde berichtgeving te vinden is.
Kortom, een krant die gratis verspreid zal worden, een nadrukkelijke realistische signatuur draagt en zich net zo nadrukkelijk afzet tegen elk (politiek) extreem gedachtegoed.

