Etienne van Rattingen

Multiculturele mislukking komt door
laag IQ immigranten
Een grote mislukking waar politici niet van willen weten.
Aangezien dit een globaal probleem is, is de vraag waarom
worden verschillende culturen met elkaar opgescheept
terwijl ze niet door één deur kunnen ondanks alle politieke
gezeik?
Inleiding
Ik wil het hebben over een realiteitsprobleem. Iedereen ziet het multiculturele probleem en de politiek noemt iemand die hierover iets zegt zoals: die of die identiteiten zijn na vier generaties nog
steeds ‘niet aangepast’ en dergelijke, direct een racist. Maar is iemand die zo’n opmerking maakt
een racist? Wel, laat ons dat een keer uitzoeken. Wellicht weet u het niet, maar Amerika is een
broeinest van allerlei verschillende rassen die als ‘Amerikaan’ dan ook regelmatig in militaire dienst
gaan omdat alles wat ze hebben geprobeerd is mislukt of gewoon de keuze hebben gemaakt tussen
gevangenisstraf of militaire dienst om de cel te mislopen! En, psychologische testen worden gebruikt om te zien of ze geestelijk wel fit genoeg zijn om toegelaten te worden en één van deze uitgebreide testen is een IQ test! Ja, dat is een schat aan informatie. Wetenschappelijke informatie waar
veel mensen die per direct klaar staan met het woordje RACIST heel erg veel van zouden kunnen
leren. Deze informatie legt het multiculturele probleem bloot en geen enkele wetenschapper of politicus kan deze wetenschappelijke informatie, waar al honderdduizenden mensen ‘vrijwillig’ aan
hebben meegewerkt, naast zich neer leggen. Het is wetenschappelijk voer voor psychologen en antropologen. Ook HR mensen zouden daar heel wat uit kunnen leren.
Zelf zag ik gelijk waarom het blanke Europa moest worden overspoeld met ‘vluchtelingen’ uit
Afrika en het midden oosten. Ook waarom alle Amerikaanse indianen moesten worden afgemaakt
en de overblijvers moesten worden weggestopt in reservaten, verder waarom op dit moment de
muur tussen Mexico en Amerika de enige uitkomst is om te voorkomen wat nu Europa overkomt!
Er worden dikwijls hercalculaties gemaakt over bevolkingsbezettingen in bepaalde gebieden. Voor
Europa zal tegen 2030 nog altijd een overgroot deel van de bevolking blank zijn. Met name meer
dan 70%. Zelfs als 2e en 3e generaties worden meegerekend. In de VS zouden de blanken in 2030
ook nog steeds een meerderheid hebben, namelijk nog bijna 60%. U vraagt zich waarschijnlijk af
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waarom dit zo erg belangrijk is? Omdat de blanken een doorn in het oog zijn van de Asjkenazi joden. En, als je de wereldkaart, wat betreft de verdelingen van IQ, erbij neemt dan blijkt dat overal in
alle landen waar blanken de meerderheid van de bevolking vormen, het IQ veel hoger is dan bijvoorbeeld in Afrikaanse landen en het gros van de zuid Amerikaanse landen. Als we dan Argentinië
nemen als voorbeeld waar 86% van de bevolking blank is, ligt het gemiddelde IQ rondom 95, ter wijl het gemiddelde IQ in bijvoorbeeld Egypte, Marokko en Tunesië nauwelijks boven de 80 stijgt.
Nu begrijpt u wellicht al waarom er een vluchtelingenstroom op gang moest worden gebracht,
neem ik aan? De blanken laten zich niet zonder slag of stoot tot slaaf van de bank en de kontenneukers politiek degraderen. Tegelijkertijd zit je per direct met een verhoogd crimineel probleem, nemen interracionele huwelijken toe en gaat het IQ gemiddeld elke generatie naar beneden. Maar het
ergste is, dat deze klojo’s voor het grootste gedeelte alleen maar ECONOMISCHE vluchtelingen
zijn omdat de meesten niet eens uit conflictgebieden komen. Neem nu vluchtelingen uit Somalië.
Sinds 2016 controleert Al-Shabaab nog maar 15% van ZUID SOMALIË. Er is dus 85% van het
land waaruit een keuze kan worden gemaakt om zich daar te vestigen!
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Zowel Somaliland als Puntland zijn volledig autonoom. Waarom dan zo’n reis naar Europa ondernemen? Wie heeft dat bekostigd? SOROS natuurlijk, wie anders? Hij bekostigt nu ook de toevloed
van ‘vluchtelingen’ naar de VS vanuit Mexico en de rest van zuid Amerika! (Dit is onder andere
een reden om de Echte Krant te beschuldigen van antisemitisme en Fake News. Maar een Asjkenazi
stamt niet af van Abraham, dus het zijn geen SEMIETEN. Ze komen uit EUROPA en hun geschiedenis is zeer bekend. Daarentegen is ELKE PALESTIJN een SEMIET. Dus, wie is de ECHTE ANTISEMIET in dit verhaal?)
Ik denk dat u het niet erg meer vindt als ik de twee ‘leiders’ van Europa, Merkel en Macron, vanaf
nu M&M genoemd, die dit allemaal toegelaten hebben en de politieke EU labielen en idioten hebben overgehaald om een quotum van deze misdadigers en avonturiers in hun land op te nemen, kontenneukers van de Rothschilds noem, toch? Hoe lager het IQ, hoe hoger het kontenneukersgehalte
en de neiging om bandietenstreken uit te halen? Tja, wat stelt een universitair diploma dan nog
voor? Is het dan toch waar dat wie langer studeert ook dommer wordt?
U moet het zo zien als we terugkeren naar de ECHTE wetenschap. Jonge mannen met een gemiddeld IQ tussen 80 en 85 zijn verantwoordelijk voor meer dan 50% van alle moorden in een land. En,
dat zie je ook terug in de populatie van de gevangenissen. Draaideurcriminelen worden door het gevangenisbeleid gemaakt. De meeste criminelen zijn dom en verslaafd. Om ze rustig te houden krijgen ze van de gevangenispsychiater alles wat ze nodig hebben om rustig te blijven en dat zijn een
hoop kalmering en andere psychedelische toestanden. Ze zijn verslaafd, blijven verslaafd en komen
na hun straf verslaafd weer in de maatschappij. Wat kun je dan verwachten? Ze vallen zonder hun
dagelijkse portie zooi. Trouwens als politici de BALLEN zouden hebben om eens te praten over wat
voor mensen er gevangenissen vullen samen met hun origine, onafhankelijk of ze nu wel of geen
zogenaamde ‘tweede’ identiteit van een land hebben, zou dat al een veel andere discussie op gang
kunnen brengen. In België is 44% van alle gevangenen een buitenlander. En voor het begrip, indien
een ‘buitenlander’ een dubbele nationaliteit bezit is het een BELG! Anders gezegd, de cijfers zijn al
volledig opgesmukt want er is al mee gesjoemeld. De werkelijke waarden liggen dus nog heel wat
hoger. Maar, dat wil de Belgische politieke pipo natuurlijk niet weten of horen. Nee, liefst niet de
waarheid! Met een gedeeltelijke leugen kunnen ze nog wel leven, al willen ze die ook het liefst volledig begraven. En wees gerust dat de politie hieraan meewerkt. Aan het verdoezelen van de waarheid, bedoel ik! En ja, noord Afrikanen bevolken de gevangenis voor het grootste gedeelte. Als je
nu de gevangenisbevolking afzet tegen de aanwezigheid van deze bevolkingsgroepen in onze
maatschappij dan schrik je. Dan lijkt het of elke noord Afrikaan een crimineel is. Dat is de waarheid
want Marokkanen maken nog geen 3% uit van de totale bevolking en Algerijnen en Tunesiërs samen nog geen 0,2%. Als je dan de gevangenis bevolkt met meer dan 15% van deze bevolkingsgroepen, schort er iets aan het integratiebeleid of aan de multiculturele samenleving waar deze mensen
zeker niet inpassen omdat ze zich niet kunnen aanpassen. En anders ligt het aan het IQ. Toch, meer
mogelijkheden zijn er niet. En, als het aan het IQ ligt dan moeten ze allemaal worden teruggestuurd

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

Etienne van Rattingen
omdat ze criminelen zullen blijven, heel hun leven lang. En waarom zouden we hen dan nog tolereren? En, ik denk ook dat recidieven moeten worden verwijderd uit het land. Per direct.

Gemiddeld IQ over de ganse wereld

Nee, dit is geen racisme. Want ik hoor de domme meute alweer roepen. Maar, als jullie het dan
toch zo goed weten te benoemen, betalen jullie dan alle kosten die hieruit voortvloeien. Dan breng
ik dat in mindering op mijn belastingbrief! Jullie willen ‘sociaal’ zijn. Ik niet. Ik ken mijn geschiedenis en heb alles geleerd om mezelf en mijn gezin in leven te houden. De ‘socialen’ zijn voornamelijk de gemakzuchtigen. Ze denken nog steeds dat de staat wel voor hen zal zorgen. Is het dan
nog niet duidelijk dat u in de toekomst voor uzelf zult moeten gaan zorgen of dat u anders de pijp
uit zult gaan of geholpen worden? We zullen worden overspoeld met moslims uit Afrika in de toekomst. Ze kweken daar als de ratten en volgens de uitwassen van hun lage IQ zullen ze zich ook
even roofzuchtig gedragen.
Het Europa van de toekomst zal er een zijn van religieuze en etnische conflicten. Europa zal een
cultuurshock beleven als nooit eerder vertoond. Religieuze en etnische conflicten zullen vanuit de
thuislanden worden meegenomen en in Europa verder uitgevochten. De vergrijzing van de Europe-
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se bevolking en de toestroom van nieuwkomers zal het sociale stelsel in Europa in haar voegen
doen kraken.
Van de landen waaruit de migranten komen hoeft Europa niets te verwachten. Die zijn hun vertrekkende bevolking liever kwijt dan rijk. De Turkse chantage om de EU zes miljard te laten betalen
in de huidige vluchtelingencrisis zal kinderspel blijken te zijn, vergeleken met de sommen geld die
Europa gaat betalen om de migrantenstroom af te remmen.
Trump heeft als president van Amerika de teneur reeds gezet, de verhouding tussen de VS en Europa zal veranderen. De republikeinen zijn er al jaren van overtuigd dat Europa, qua defensie, op de
zak van Amerika teert. De terechte vraag die gesteld wordt is: waarom zou de VS het grootste deel
van de defensiekosten van Europa betalen? De Europese landen hebben de afgelopen dertig jaar alleen maar bezuinigd op hun defensie-uitgaven met in het achterhoofd ‘de Amerikanen redden ons
toch wel’.
Die gedachte heeft zijn langste tijd gehad. Isolationisme is de nieuwe tendens in Amerika. Het
land heeft zelf te veel binnenlandse problemen om nog langer de politieman van de wereld te spelen. De opkomst van de republikein Donald Trump en de linkse democraat Bernie Sanders zijn daar
het bewijs van. Beiden spreken de ontevreden jonge kiezers uit de middenklasse aan. De sociaaleconomische ongelijkheid is te groot en het buitensporige defensiebudget kan beter worden besteed.
Dat de VS automatisch in de bres zal springen wanneer bijvoorbeeld Rusland zijn begerig oog op
de Baltische staten of Polen laat vallen is dus allesbehalve zeker. Van Europa zal verwacht worden
die problemen zelf het hoofd te bieden. Dat Amerika de kastanjes voor Europa uit het vuur zal blijven halen is een achterhaalde gedachte die bij de huidige regeringsleiders in Europa maar moeilijk
indaalt. Europa zal op defensiegebied moeten leren de eigen boontjes te doppen.

Twijfelachtige toekomst
De eurocrisis en de vluchtelingencrisis hebben de zwaktes van de EU feilloos bloot gelegd. Op dit
moment lijkt de eurocrisis naar de achtergrond verdrongen door de vluchtelingencrisis, maar het
probleem blijft levensgroot aanwezig. De Griekse tragedie zal nog dit jaar weer volop de voorpagina’s halen omdat de economie van het land aan de rand van de afgrond staat. Zelfs kwijtschelding
van de honderden miljarden aan schuld zal Griekenland er niet bovenop helpen.
Er is maar één oplossing: Griekenland moet uit de euro en terug naar de drachme. Maar ook de
andere zuidelijke landen blijven in zwaar weer. De euro binnen de huidige eurozone blijft een splijtzwam en de Europese economie zal op deze manier nog decennia aanmodderen.
Ook heeft de vluchtelingencrisis de nationale gevoelens aangewakkerd met name in de voormalige Oostbloklanden. Aan de normen en waarden van de oude kernunie hebben deze landen geen
boodschap, en wellicht hebben ze daar onder de gegeven omstandigheden wel gelijk in. Maar ook
in Duitsland, Frankrijk en Nederland groeit de onvrede over de EU. De afgelopen vijftien jaar was
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alleen de euro belangrijk, de rest bijzaak, en daar zal een prijs voor worden betaald. De kans dat de
EU de komende vijf jaar uiteenvalt is levensgroot. Daar is zelfs geen Brexit voor nodig.
De toekomst van Europa ziet er somber uit als er geen nieuwe visie ontwikkeld wordt over hoe
het verder moet. De EU zal in de eerste plaats terug moeten naar een kleine kernunie van cultureel
en economisch gelijkgestemde landen, met eigen buitengrenzen. Deze kernunie kan de euro behouden. Daarnaast zal er een schil van samenwerkende nationale landen moeten komen die geassocieerd blijven met de kernunie. Vanuit die wachtkamer kunnen landen mondjesmaat en onder strenge
voorwaarden op termijn tot die nieuwe kernunie toetreden. Het is inderdaad terug naar af, maar het
lijkt de beste optie. (liefst zie ik dat er niemand wordt toegelaten tot de kernunie, cultureel gezien)
We zullen alle socialisten wakker moeten schudden. Want als de visie niet verandert gaan we die
ganse zooi moeten onderhouden. En, met het IQ dat binnen gaat komen zal Europa binnen de kortste tijd een derdewereldland zijn. Zonde maar waar! De waarheid is nu eenmaal hard.
Politici zullen nu toch eens moeten beginnen dan verder te kijken dan één verkiezingsperiode. Wat
ook machtig mooi zou zijn, dat is dat ze nu eindelijk de waarheid moeten gaan spreken! Want daar
is een groot gebrek aan. Nu zie ik alle politici als doodsvijanden. Want dit soort Homo stupidus kan
me niet wijsmaken dat ze dit, wat ik hier heb neergeschreven, nog niet zouden weten.

Ze werken er BEWUST aan mee. En voor wat? Om in het pluche te kunnen blijven zitten? Geen
wonder dat ik hen allemaal KLOOTZAKKEN blijf vinden. De eerste die mijn respect zal verdienen
wil ik ophemelen via mijn schrijven. Maar voor nu parkeer hen allemaal nog in DE HEL!
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Ik blijf ze rustig afbreken tot in de grond. Daarom draag ik de Gele Vesten ook een zeer warm hart
toe! Er zijn altijd relschoppers. Feit is dat deze relschoppers nooit door de politie worden vastgezet.
Ze gaan liever achter mensen aan die zichzelf niet verdedigen. Is er trouwens in een democratie
niet langer een mogelijkheid tot open dialoog? Als ik naar dienen kloot van Macron kijk, heb ik het
idee dat hij een fascist is, zijn leger de SS en de Franse politie de GESTAPO! Van wie is hij dan het
evenbeeld? Wat de kontenneukers van de vrije pers betreft. Kom een keer met de waarheid ipv met
wat propaganda van de jezuïet en de zionist! Jullie censureren en dat maakt jullie landverraders!
Hieronder kunt u zien wat een sociale aanpak ‘voor iedereen’ van Obama tegenover de meer Amerika beschermende aanpak van Trump heeft betekend voor de Amerikaan.

In Europa hebben we weer grenzen nodig en minder gezeik en gezever van de EU en vooral vanuit de nooit verkozen criminelen die de Europese Commissie bevolken!

Dat ze hun fascistische wetten daar allemaal opvreten!
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