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I MITT LIV H A R JEG SETT P OLITISK E UN ION ER FORSV IN N E OG OP P STÅ . JEG LIK ER IK K E EU
LEN GER.
I mitt liv har jeg i løpet av nesten 40 år vært vitne til at Øst-Europa, de siste 4 årene endelig også Ukraina, har blitt
fritt for totalitære og inhumane Sovjetunionen, drevet av et Politbureaux av gamle gråhårede menn uten respekt
for menneskelivet og menneskeverdet. Jeg har vært i Polen siden 1991, og har vært ca 30 ganger i Ukraina siden
2014, og kjenner Øst Europa bedre enn de fleste.
Samtidig har EEC utviklet seg til å bli en ny totalitær politisk union som drives av en gruppe ikke-valgte gamle
menn i en EU-kommisjonen, som mer og mer ser ut til å være den nye Politbureaux med nesten all makt i Europa,
å skrive lover og forskrifter, nesten helt ukontrollert av valgte demokratiske valgte representanter av folket.
Og i stedet for å følge vedtatte regler og regler, åpnet DDR Merkel opp EUs Schengen-grenser, for en tsunami av
nesten 2 millioner ulovlige innvandrere, som ikke hadde rett til å søke om asyl i annet enn det første trygge
landet de kom til. Og vår egen Erna gjorde samme fadesen, og uttalte helt feilaktig, at de 30.000 som kom til
Norge gjennom ere sikre land hadde rett til å søke asyl i Norge. I begge tilfeller i klare brudd på den inngåtte
Dublin III traktaten, som Merkel egenhendig «satte til side».
Og EU har helt unnlatt å implementere Frontex som Schengen-grensepolitiet. I stedet har nok EU blitt
manipulert av globalisten Soros penger med ukentlige møter med EU kommisjonen, koblet til NGO for en
regelrett illegal menneskesmuglig, ved å hente ere yktninger ved å sette opp nesten vanlig fergedrift for å
hente yktninger selv før de kommer seg ut til internasjonale farvann. Selv om reglene sier at dette ikke er lovlig.
Reglene sier at slike «båt yktninger»., skal settes i land til nærmeste havn, som er i Nord-Afrika og ikke til Italia.
Som om EU-elite virkelig ønsker å pumpe i kriminelle ulovlige innvandrere i direkte samarbeid med ulovlige
frivillige organisasjoner og menneskelige tra kkfolk. Og så påtvinge land som Polen og Tsjekkia slike «illegale
immigranter».
Siden Schengen er ødelagt av en EU kommisjon som ikke bruker Frontex i hht regler, for å sikre Europas
yttergrenser, er den eneste logiske konsekvens, å avvikle Schengen og innføre grensekontroll, for å sikre landet
for farlige jihadiske islamister, som vi så gjorde stor skade i Frankrike, som har vært i regelrett unntaktstillstand
pga gjentatte jihadiske angrep mot sivile.
Demokratiet blir nå sakte men sikkert demontert igjen, orkestrert av en marxistisk venstre øy, som ledes av en
Sovjet og STASI trent DDR Merkel, blandet opp med en elitistisk globalistisk «høyreside» som helt har mistet sin
vei for konservative demokratiske verdier og blitt islamapostler. Samtidig som tidligere verdikonservative
Høyrepartier har lagt seg lang at og blitt islam-apostler i både Tyskland, Sverige, Norge og UK, som om de har
mistet en hver forståelse for hvilken utfordring islamismen er og vil være. Erna, dessverre, er med på dette. Man
lukker øynene, stikker hodene i sanden.
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Med det formål å ødelegge våre solide vestlige kristne verdier og livsstil, ved en masseimport av et fremmed folk
av en totalitær kultur basert på en Koran og Sharia, som brukes som en rambukk mot vår egen gamle kultur,
livsstil og våre vestlige liberale, men humanistiske verdier. I et politisk spill.
Ganske likt hvordan Stalin yttet millioner av russere til å kontrollere okkuperte land av et stort russisk
minoritet, i Baltikum, Kazakstan, Ukraina, Moldova, Gerogia, Armenia etc etc.
Strategien er en gammel romersk en: brød og sirkus for folket. Sovojetkommunismen lyktes ikke i Europa, pga
vår borgerlige verdier med kirkens og kristendommens sentrale rolle også for arbeidere. Nå brukes islamismen
og kulturmarximen som rambukk til å ødelegge all motstand i befolkningen. Islamismen som terror, og samtidig
som «kulturell berikelse» i nesten alle statlige kanaler og presse.
Nå ødelegger «radden» eller kulturmarxistene den kristne kulturen og verdiene med sin egen vulgære
kulturmarxisme, som likestiller den islamske totalitære krigsideologien med kristendommen og jødedommen, og
setter minoritetsrettigheter for islamister, homo le, innvandrere av andre raser og kulturer over vårt eget folk
og vår egen eldre og Islam fremelskes i NRK og media og av våre politkere som noe som helst er bedre enn vår
egeb solide egen judea kristne tro, kultur og verdisystem, som for de este mennesker i dag forbinder med
humanisme og våre grunnleggende menneskerettigheter.
"Gay parader" på barnehager er det siste eksempelet fra kulturmarxisteenes frontsoldater; AUFs og Utøyas store
helt, Eskil Pedersen, samt Theresa May, som med sitt forslag om at dømte pedo le skal ha rett til å adoptere
barn.
Norske og vestlige politikeres lovprising av Ramadan og Id er enda et bevis på en kombinasjon av total uvitenhet
om historiske fakta om Islam, og kanskje en ekstrem naivitet til å tro og hevde at islam handler om multikultur.
Når alle bevisene er steinfaste; Islam er en monokultur, som ikke tillater integrasjon til vestlig kultur, men
utvikler snarere enklaver av sharia-regjerte parallelle islamske samfunn, som terroriserer andre mennesker fra
andre kulturer, ofte fra sinte frustrerte unge islamske menn som opptrer som okkdyr mot sine vestlige offer,
det være seg mannlige eller i gruppevoldtekter mot våre unge kvinner. Som nesten utelukkende gjøres av unge
mannlige islamister.
Det historiske faktum er at islam og islamisme er en totalitær voldelig imperialistisk ideologi, uten et fnugg av
respekt for våre allmenne menneskerettighetene, andre religioner og andre kulturer.
Islam som politisk og totalitær ideologi har faktisk ansvaret for for at mer enn 270 millioner mennesker har blitt
slaktet ned av islamske hellige kriger, eller Jihads, det mest sivile fra andre kulturer og religioner. Som Islamister i
følge sin Koran skal slakte og lemleste til døde. Det var nettopp under Ramadan, i 624, at Muhammed started
med denne nedslaktingen av andre, i Mekka, hvor han slaktet ned ere hunder jøder, kun fordi de var jøder. Slik
som nazisten Hitler gjorde. Det var også under Ramadan i 1973 at Araberne angrep Israel, også kalt Yom Kippur
war, fordi det også var en jødisk høytid da.
Denne vanvittige, venstreorienterte kulturemarxismen ødelegger nå Europa fra innsiden. Den europeiske
politiske eliten, av politisk broylere, som strekker sine hoder ned i sanden, setter ikke bare seg selv i fare (ofte i
pansrede sikre biler), men alle oss andre settes nå i fare for å bli offer for jihadiske angrep, og kanskje yktninger
og fremmedgjorte i våre egne land.
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Symbolene for denne jihadiske terrorist trusselen ser vi nå over alt; betongklosser som de este kaller
«koranklosser». Som settes opp av sikkerhetshensyn, for å forsøke å hindre ere jihadangrep, utført av
inndoktrinerte islamister som tar imaners og IS anmodninger helt konkret og bokstavlig.
Mange andre, tar i bruk deres favorittvåpenet i den pågående «islamske intifadaen», kniver, til å terrorisere alle
større vestlige europeiske byer nå. Og bilbranner, og steinkasting mot biler fra bruer.
Jeg tok i dag en taxi kl 0510 til yplassen, og den polske taxisjåføren snakket mye om de enorme problemene
med islamister i London, Berlin, Brussel, Paris. Men Polen og det tidligere Østeuropa er spart så langt. Fordi de
ikke har fått inn nesten noen islamister som kan utgjøre en fare for alle andre.
Til hell og lykke med EØS, Schengen, EU og alt det der?
Og en stor takk til våre ledende politikere som på få årtier har forandret Europa heilt radikalt.
Særlig til Landsmoderen Gro Harlem Brundtland for hennes enorme bidrag som kulturmarxist, og agent for
selveste Gorbatsjov, hvor ho kk gjort C02 til en farlig miljøgass, helt stikk i strid med fakta. At C02 går opp pga
høyere temperatur, og ikke omvendt. At C02 er gjødsel for moder jord, og ikke en gift.
EU derimot har gjort C02 til miljøsak. Som har medført at 50% av verdens mest forurensende dieselbiler går i
EU, og dreper titiusenvis og skader millioner pga dårlig luftkvalitet.
EU har ikke respekt for menneskers liv og helse. Ingen er ansvarlig for en totalt feilslått miljøpolitikk, med en
totalt idiotisk satsning på vindmøller, solceller, i steden for rein gass.
Som vi har mye av og er det reineste etter vårt norske vannkraft.
Som Erna og Stortinget vil overlate styringa av til ACER i EU.
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