!!!! FUCK POLITIEKE CORRECTHEID !!!!
!!!! Respect moet men verdienen , en niet verplicht ingeramd worden !!!!
!!!! Politiek correcten kennen geen zelfrespect , zoveel is duidelijk !!!!

WANT:
!!!! i.p.v. De eigen cultuur te respecteren , pissen ze er nog liever op !!!!
!!!! Oïkofobisme is dan ook een onderdeel van politieke correctheid !!!!

Onthoudt:
!!!! POLITIEK CORRECT IS NIET GELIJK AAN CORRECTE POLITIEK !!!!

Politiek , vluchtelingen , immigranten , politiek correct , pijpknuffelpraktijken
Discussie: meer van dat
Dit is mijn eigen persoonlijke mening ,
aangevuld met citaten van andere posters waarmee ik akkoord ga en soms niet akkoord !!
Los bericht bekijken
http://forum.politics.be/showpost.php?p=8000492&postcount=6
Reverberation #6 Hamburg gaat nog wat verder...
https://www.netzplanet.net/illegale-sitzen-bald-bei-hamburgern-auf-dem-sofa
Citaat:
De rood-groene gemeenteraad (socialisten en linksgroenen) van Hamburg heeft een
nieuwe wet opgesteld waarmee burgers die thuis een ongebruikte lege kamer hebben
kunnen worden verplicht om deze ter beschikking te stellen voor de opvang van
migranten. De autoriteiten krijgen toestemming om de woningen van burgers binnen te
gaan om te controleren of er ongebruikte kamers zijn. Worden die gevorderd, dan krijgen
de bewoners daar een vergoeding voor, waarvan de hoogte echter onbekend is.
Is dit bovenstaande nog menselijk & respectvol & logisch ??
De partij(en) die dit soort wet/verplichting zou wil(len) doorvoeren ,
verdient/en de guillotine , daar dit soort waanideëen bewust haat aanwakkeren/kweken
onder de autochtone bevolking , met als zwaar gevolg , ambras/oorlog tegen de partij(en)
dit graag wil(len) doordrammen !!!! Of is dit de (opzettelijke) bedoeling ??
Gegarandeerd:
–- Waar men dit waanidee werkelijk uitvoert , betekent dit de totale vernieling van het land !!!!
Enkele vragen:
–- Wat indien men weigert ??
Inbeslagname van uw huis en u wordt buitengegooid , vervolgd & gestraft ??
–- Ook , wat als dan de "geplaatste" inwoner(s) de boel bij u leegroven ??
Zou men dan nog een klacht kunnen neerleggen , of is men dan als huiseigenaar
(of wat er nog van overblijft) verantwoordelijk voor de inhoud & gebeuren , m.a.w. ,
polizeikers rammen uw huis vol , maar wanneer er iets crimineel gebeurt ,
wassen zij hun handen in de totale onschuld ??

–- Moet de autochtone bevolking hier ook doelbewust op de vlucht , en naar waar dan wel ??
–- Wat denken jullie hiervan of hierover ??
–- Weet-je:
Heel dat stinkrotsmerig verplicht opgelegd vluchtelingenbeleid , lieve ….
smerige stinkpolizieke correcte knuffelpijpers , ram het geheel in jullie eigen schijter !!!!!!!!
Jullie hebben werkelijk geen greintje respect voor de autochtone bevolking !!!!
Awel , op zich heb ik geen problemen met buitenlanders of wie hier komt wonen ,
(zelfs een moslim als buurman) , ok , mits men de westerse cultuur niet zal/wil vernielen
ten voordele van het hunne (doelbewust) !!!! En geloof me , ik ben niet naïef !!!!!!!!
Dus naast mekaar wonen , ok voor mijn part , we leven immers op dezelfde aardbol ,
moet kunnen , en ook wederzijds respect tonen & geven , is zeker belangrijk , echter ….
door de polizieke stinkknufsnuffelaars wordt afkeer doelbewust opgewekt & aangekweekt !!!!
-- 1 Dik feit: Vertrouw nooit een politieker (Links – Centrum – Rechts) !!!!!!!!
-- 1 Voor 1 zijn ze incompetent & egoïst tot in de kist !!!!!!!!
-- Xenofobie is strafbaar , maar voor oïkofobie zou dit ook eveneens moeten gelden !!!!!!!!

@ De Heilige Gezeverde Polizeikers & hun Knuffelpijpers:

Verder nog , waar ik nog steeds mee akkoord ga:
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7517079&postcount=4
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7476653&postcount=50
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7417234&postcount=10

http://forum.politics.be/showpost.php?p=7182452&postcount=35
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6901578&postcount=4
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Raymond.De.Koninck
Persoonlijk maakt het mijn niet uit welke huidskleur je ook bent, of welke cultuur je bent
opgegroeit - maar dat is maar mijn persoonlijke mening, en nu julie...
– Op voorwaarde , men mag het niet opdringen !!!!
– zelfs holebi's mag men niet discrimineren omdat ze zogezegd niet passen in hun cultuur !!!!
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Robinus V
Natuurlijk mag je principes hebben als ongelovige. Ik beleid geen religie en ik heb ook principes, hoor.
Ik hou er alleen niet van dat sommigen principes veinzen om zich superieur voor te doen.
+
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door epicurist_dirk
Al de Multi kul heeft er wel voor gezorgd dat onze maatschappij herleid werd tot angst, saggerijn en
verzuring alom.
Hoelang gaat men onze levenswijze waar voor ze van heinde en verre kwamen blijven verloederen?
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6537625&postcount=7
– Mijn persoonlijke mening:
Ik sta best open voor andere culturen , en ....
als ik eten wil , en ik heb honger , probeer van alles !!
En of mijn buurman immigrant of hier geboren is ,
interesseert me letterlijk geen ene zak !!
Maar ....
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6514216&postcount=44
– onze cultuur , waarden & vrijheden mogen niet ondergeschikt zijn aan diegene die naar hier toe komen.
Verder:
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6537629&postcount=9
– Politieke (poliZieke) partijen die hun eigen idiologie verloochenen ivm stemmen ronselen ,
die mogen voor mij part oprotten !!!!
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6635832&postcount=25
Vrouwen moeten ook niet dienen als een wipfabriek !!!!
Een vrouw mag zelfs niet weggestopt worden !!!!
Een vrouw moet ook alleen naar buiten kunnen gaan !!!!
Vrouwen in bv bikini of minirokjes maakt hen nog geen hoeren !!!!
Een vrouw is niet minderwaardig !!!!

Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Kylero
De hoofddoek zever take 'zoveel'.... de dame in kwestie wist heel goed dat dit weer tot provocatie zou
leiden. Ze doet haar werk naar behoren! De hedendaagse samenleving wordt geïndoctrineerd,
dit door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen en opvattingen,
met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard. Deze zeer subtiele manier van manipulatie
veroorzaakt tribalisme, het doel van deze manipulatie 'de mensen tegen elkaar uitspelen'!
Aan deze subtiele brainwash zijn we allen onderhevig, het maakt deel uit van onze geconditioneerdheid,
dit denkpatroon bepaald onze manier van denken en is verweven in het huidige denken.
De scholen, religies en media kneden de mens naar het voor hen noodwendige denkpatroon.
'Links' heeft geen inhoud meer, 'rechts' ook niet en van de weeromstuit komt elke politieke discussie dan
ook neer op gebakken lucht zonder argumenten en zonder weerwoord. Erger is dat daarmee ook een
klimaat is geschapen van pure intolerantie en de macht van het zogenaamde burgerfatsoen.
Iedereen neemt iedereen de maat en niemand respecteert de mening van een ander.... de verdeling
onder de massa is steeds groter aan het worden. De neoliberale systemen waar we onder lijden
worden reeds honderden jaren gebruikt, het gehoord de verdeel en heerspolitiek toe de tactiek, oa de
economische volksverhuizingen hebben als doel: volkeren met een lagere levenstandaard te gebruiken
om de hogere levenstandaard van andere volkeren af te remmen. Vele geforceerde beschavingen in de
geschiedenis importeerden slaven doormiddel van volksverhuizingen. De wereldpolitiek moet meer
inspraak krijgen in deze ondemocratische en dictatoriale systemen en een wereldtribunaal installeren,
dit om het voorkomen dat het uitbuiten van mens door mens en volksverhuizingen mogelijk zijn en
om tevens de roofbouw op de natuur te veroordelen. Racisme is het gevolg van het Tribalisme,
het past perfect in de verdeel en heers politiek van deze economische dictators.

2 !!!!

– Algemeen:
Dat men gelooft in wat men wil , doe maar op , maar zodra ....
de ene zijn/haar ding/geloofsgeloof in mijn of onze strot wil rammen ,
ja , dan heb ik een probleem met die persoon ZIJN/HAAR overtuiging !!!!
Trouwens , vind jij dat IEDEREEN mekaar als gelijkwaardig beschouwd ??
Kan een niet-blanke ook racisme plegen op blanke ??
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Libro:
Sinds wanneer is een religie een ras?

2 !!!!
– Verder ,
dat iemand tegen vreemdelingen is , is een vrije meningsuiting ,
dat je niet met vreemdelingen wilt omgaan , is vrije meningsuiting ,
Scheldt men op je , mag men terugschelden , is vrije meningsuiting ,
Vanaf dat je geweld & pesterij begint te gebruiken , is het fout !!!!
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6931932&postcount=49

Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Supe®Staaf
De meeste linksen zijn zo doordrongen van hun vermeende morele superioriteit, dat ze niet eens
de moeite meer doen om de gevolgen van hun wanbeleid kritisch te evalueren,
laat staan de stijl waarin ze erover schrijven.
– Ik moet je hierin gelijk geven !!
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door maddox
Immigratie is niet kolonisatie, is niet kerstening, is niet invasie.
– Volmondig met u eens !!
Bijkomend:
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6901578&postcount=4
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7083745&postcount=126
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Everytime
Voilà, perfect! U accepteert dus zonder probleem dat anderstaligen in uw gemeente/stad
leven!
– Tja , ze mogen spreken wat ze willen , maar hoe ga je mekaar (leren)begrijpen ??
Is het simpeler dat wij Vlamingen ALLE talen leren van diegene die hier komen wonen ,
of is het handiger dat degene die hier willen komen wonen , de streektaal aanleren ??
Ze mogen wel hun eigen taal zondermeer blijven behouden & spreken !!
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Everytime
Ze maakt zich zorgen voor niets. Multiculturele samenleving is een realiteit die nooit zal verdwijnen,
laten we realist zijn. Kortom, als een deel van de Vlaamse jeugd daarmee een probleem heeft,
pech voor hen maar dat zal niets veranderen.
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6901578&postcount=4
http://forum.politics.be/showpost.php?p=6931932&postcount=49
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Everytime
Omdat ik er zie niets verkeerds mee vind. Omdat ik voor een open wereld en niet voor een bekrompen
wereld ben.
– Wat als de binnengekomen cultuur of culturen u niet (willen) aanvaarden ??
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7084721&postcount=193
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Amon_Re
'De' migranten zijn niet het probleem. De profiteurs, dievenbendes en fundi islamieten zijn het probleem.
Ongeacht hun origine.
– Oh, en de 'beroepspolitici' die we hebben in dit apenland.
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7135887&postcount=13
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Nietzsche
De immigratieproblemen hebben veel landen inderdaad grotendeels aan zichzelf te danken,
assertiviteit is geen bekend woord binnen de politiek.
+
Citaat: Oorspronkelijk geplaatst door Nietzsche
Voor heel lang, landen als Ijsland pakken het namelijk perfect aan.
Immigratie an sich is geen probleem, wij in het westen zijn er alleen helemaal verkeerd mee omgegaan.
– Daar ben ik het volmondig mee eens !!
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7227976&postcount=286

http://forum.politics.be/showpost.php?p=7234941&postcount=444
– Bio & mager/lighteten wordt of mag ook apart worden gelegd !!
Dus dat ze aparte vakken halalvoeding of weet ik wat zetten ,
wat zou daar dan , volgens sommige , verkeerd aan zijn ??
Verder: (veronderstelling)
Iemand die geen kebap lust , zouden ze (eventueel) racist (kunnen) noemen ,
een halal-eter die geen spek lust of eet , tja ....
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7224470&postcount=92
Op zich halal of niet-halal maakt me niet zo uit , maar ....
ik wil NIET dat het wordt opgedrongen !!!!
Wie halal wil , mij best !! Wie niet-halal wil , mij best !!
Ik ga naar de winkel , ik wil kopen wat ik wil !!!!
En ja , ik eet heel graag spek , ook kebap !!
Wie er niet mee kan leven dat niet-halal tussen halal ligt ,
start een eigen full-halal winkel , vwala !!!!
Algemeen:
Wat geloofsgeloof (religie) allemaal teweeg brengt , ongelooflijk !!!!
Er is maar 1 aarde , help die om zeep , wat dan ??
http://forum.politics.be/showpost.php?p=7234932&postcount=21
Een wereld zonder geweld & moorden , bestaat dat ??
Er is maar 1 Aarde , help die om zeep , wat dan ??

Onthoudt & lees de volgende uitspraak zeer goed:

ER IS MAAR 1 AARDE , HELP DEZE OM ZEEP , WAT DAN ????

