Etienne van Rattingen

Populisme
Eigenlijk begrijp ik niet goed waarom politici, die niet echt behoren tot de politieke maffia ook
‘Deep State’ genoemd zoals bijvoorbeeld Pim Fortuyn, Geert Wilders en nu ook Donald Trump,
worden weggezet als POPULISTEN? Waarom? Deze mensen zijn gewoon anders, denken anders
en willen dat verwezenlijken wat het volk ECHT WIL en dat is niet hetzelfde wat de bestaande politieke maffia wil, voor wie het geen zak uitmaakt wie er eigenlijk wel of niet regeert. Afspraken zijn
door hen al lang gemaakt in achterkamertjes. Waarom dacht u dat er geformeerd moet worden nadat
de stemmen zijn geteld? Omdat uw stem GEEN FLUIT uitmaakt! Er is u ooit wijsgemaakt, via verplicht onderwijs, ook zo’n intense periode van constante hersenspoeling, dat stemmen DEMOCRATIE betekent. Oh JA? Maar waarom zouden ze dan moeten formeren. Denkt u echt dat het uitmaakt
of Piet Snot van partij X regeert of Jan Lul van partij Z? Het beleid is anders nog nooit verandert en
weet u wat raar is? De ene regering maakt nieuwe wetten en de nieuwe regering moet ze implemen teren. Waarom? Omdat het geen zak uitmaakt wat voor Jan Doedels er premier spelen of ministeries
dan wel kabinetten vullen. Zij hebben ook geen fluit te vertellen. Financiën, diamant, olie, chemie,
voeding en farmacie maken alles het uit. En dat allemaal via Bilderberg en allerlei ander klotenclubjes zoals International Crisis Group, Club of Madrid, European Council on Foreign Relations en
1001. Het ICG en ECFR zijn opgericht door maffiabaas en gangster George SOROS!

1001 Club members Sidney Spiro, Harry Oppenheimer, Sir Val Duncan, Maurice Strong and Sir Eric
Drake. They represented corporations and banks as Anglo-American, De Beers, Charter, Rio Tinto, the
Anglo-Iranian Oil Company and BP, the British Newfoundland Corporation, Société Générale pour
l'Energie et les Ressources, the International Energy Development Corporation, P&O shipping, the Bank
of England, Barclays and Hambro.

Steeds sta ik weer te kijken hoe onderzoekers hun best doen om de politiek van Rusland of China
te criminaliseren terwijl ze hun ogen sluiten voor hetgeen er aan de hand is in de westerse politiek.
Onderzoekers willen niet eens weten hoe crimineel ONZE politiek is en hoe corruptie in de westerse politiek de boventoon voert.
Indien je door de politieke maffia wordt weggezet als populist zal de pers geen moment twijfelen
en een klimaat van haat, bedrog en leugens scheppen om zulke mensen in diskrediet te brengen.
Feitelijk is volledig demoniseren een juistere omschrijving. En meer dan eens is er dan wel één of
andere IDIOOT die dan deze bepaalde ‘populist’ de nek afsnijdt of doodschiet.
We weten allemaal wat de pers en de politieke maffia Pim Fortuyn hebben aangedaan en waar het
uiteindelijk op uit gelopen is.
*) 2010, BNN production on NPO 3, 'Moordcomplot Pim Fortuyn', 26:00 (translated from Dutch to
English]: "[Narrator:] That morning [May 6, 2002] Fortuyn has an appointment with Jorien van den
Herik, director of Feyenoord [soccer club]. Here also the fact that Fortuyn is not protected is discussed.
[Van den Herik:] 'He thought he should be protected, that he shouldn't be doing that himself. He didn't
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look fearful at all, but certainly he said 'I have the right to be protected and I think I should get that.'
And at that moment he really emphatically reproached prime minister [Wim] Kok that he never received
that protection. And I got the impression that it may possibly have been refused to him.'"

En deze paragraaf:
Many Dutch people were already worried at the time that Fortuyn was going to be killed before election
day. He had been threatened and attacked on several occasions and became increasingly afraid to walk
the streets - at least in some of the big cities. During several television interviews Fortuyn stated that he
needed protection. But he wasn't offered any by the government (headed by Wim Kok, a later advisory
board member of Royal Dutch Shell (2003-2005), president of the Club of Madrid (2010-2014) and a
trustee of George Soros' International Crisis Group. This would cause a lot of heat after his death.

https://www.youtube.com/watch?v=GcboRNors-o (Pim Fortuyn over zijn toekomstige moord)
https://www.youtube.com/watch?v=eXGN97A-fAY (commentaren van mensen na de moord)
Wellicht zit er wel een kern van waarheid in de bewering dat de staat of een aanverwant politiek
maffiaclubje waar je lid van moet zijn om iets in de politiek te kunnen worden, opdracht gaf aan
Volkert om Fortuyn af te maken. In ieder geval wijst de presentie van zijn advocaat in een dergelijke richting. Een advocaat die Van der G. zeker niet kon betalen.
Fortuyn was iemand die exact zei wat iedere Nederlander en Belg vroeger hardop durfden te zeggen en nu bijna niet meer durft te denken omdat het zogenaamd politiek incorrect is. Je wordt ‘afgemaakt’ in de media als je zoiets zegt. Maar vertel me: wat moeten we met al die klojo’s die we al
vijf generaties onderhouden met daarbij nog wat meer door de politiek opgenomen leeglopers die
we op een zelfde manier moeten onderhouden en wie weet voor hoeveel generaties. Er is geen
werk, ze spreken de taal niet, hebben geen scholing en zijn dus helemaal geen aanwinst voor de
maatschappij waarin ze moeten leven en zoals het grootste gedeelte van de andere moslims, zullen
ze ook NIET integreren.
Foute gedachte? Nee, helemaal niet! Doe jullie door leugens toegeslagen ogen open, gebruik jullie
verstand een keer zonder na-te-moeten-denken. Denk een keer voor uzelf. Kijk niet maar ZIE. Luister niet maar HOOR! Gooi uw televisie buiten en ineens heb je tijd om te praten en te discussiëren
over de onderwerpen waar u nu snel een keer over spreekt bij de koffieautomaat. U leert hoe uw
partner er over denkt ipv stilzwijgend naast elkaar op de bank met een zak chips en een pint naar
nietszeggende klotenzooi op de kijkkast te lonken!
https://www.youtube.com/watch?v=JgSGph-k-Wc (Pim Fortuyn over het integreren van buitenlanders in de Nederlandse samenleving)
Wellicht moeten we van de VERDOMDE politieke correctheid af en alles weer bespreekbaar maken. Maar ja, dat komt de politieke, financiële, olie, chemische en farmaceutische maffia niet goed
uit, zeker? Zijn zij het niet die via de politiek bezig zijn al onze rechten af te nemen?
Rijke klootzakken kunnen nu, met de wet in de hand, DANK JE WEL leegloper en baantjesmelker Reynders, hun gevangenisstraffen afkopen. Het klootjesvolk zal de gevangenissen wel vullen
waarvan meer dan de helft buitenlander is en dan blijft de politieke maffia beweren dat er geen problemen zijn met niet geïntegreerde ‘buitenlanders’ die wel al drie generaties de Belgische nationaliteit hebben en toch nog altijd geen Belg zijn. Waarschijnlijk zullen ze ook nooit geen Belg worden.
En dat DURF ik hardop te zeggen omdat er ook moslims zijn die WEL geïntegreerd zijn. In mij jarenlange IT carrière heb ik met velen van hen samen mogen werken. Echte vakmensen waar je niets
aan kon misvragen. DUS! Ja, ik spreek uit ervaring! HET KAN! Change is geen gewoon woord.
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Change is een WERKWOORD! Een noodzakelijkheid in de moslimwereld is de vrouw klaarmaken
voor het feminisme. De onderdrukking van de moslimvrouw strafbaar maken. Dan zal alles wel
vanzelf veranderen. 40 jaar Nederlandse en Belgische regeringen hebben dit nagelaten en ze zijn
dus verantwoordelijk voor de mislukte integratie van deze moslimgroepen. Het wordt tijd dat er wat
aan gedaan gaat worden, of niet? Als sommige moslims na 40 jaar onze cultuur nog niet kunnen
aanvaarden wordt het dan geen tijd om hen, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen terug te sturen naar het land van herkomst? Als hun ‘waarden’ na 40 jaar nog steeds haaks staan op
onze normen, wordt het dan geen tijd om een keuze te maken, om het in onze maatschappij maar
voor gezien te houden en terug te keren?
De meeste moslims die zich al meerdere generaties niet aan (willen) kunnen passen zijn afkomstig
uit achtergebleven agrarische dorpen en bergdorpen waar de tijd en dus ook hun godsdienst al eeuwen stilstaat. Ze gedragen zich in hun directe omgeving en thuis als de Taliban in Afghanistan, er van overtuigd dat ze alles met geweld kunnen blijven afdwingen of onderdrukken. Vrouwen mogen
niet leren lezen en schrijven want een ontwikkelde vrouw is mondig en voedt de kinderen ook anders op. Zover komt het hier in Europa niet en toch ook weer wel. (Ook Belgische meisjes met een
moslimachtergrond worden meer dan soms op hun achttiende jaar uitgehuwelijkt om het oplaaiende feminisme te stoppen) Daarom zie je het zelden dat moslima zich verder ontwikkelen na hun
achttiende verjaardag. Gelukkig zijn ze er wel en juist deze vrouwen zouden veel kunnen betekenen
in het brengen van feminisme naar de onderdrukte moslima. We zouden hen op handen moeten dragen en koesteren want zij zijn de sleutel tot de oplossing.
De door hun onderdrukte moeder en betweterige vader opgevoede jongeren maken niets van hun
schooltijd of verdere leven. Binnen de kortste keren horen ze bij de zogenaamde ‘hangjongeren’ en
komen bijna allemaal meerdere keren met het gerecht in aanraking. Uiteraard gaat het van kwaad
naar erger. Dikwijls handelen ze in alles wat gestolen is en in drugs natuurlijk. Verveeld als ze zijn
door hen waardeloze, lege leven gaan ze op pad om jonge westerse vrouwen en homoseksuelen te
beschimpen en na te toepen, soms gaan ze werkelijk te ver en slaan ze een koppel het ziekenhuis in.
Onaangepast als ze zijn laten ze wel degelijk goed HOREN wat hun geloof feitelijk inhoudt. Alle
door hun ‘leermeesters’ meegegeven normen zijn feitelijk seksueel van aard! En ondanks dat het
land van herkomst al lang komaf heeft gemaakt met deze ouderwetse toestanden en vaak meer aangepast is aan het westen, blijven zij vasthouden aan de normen van honderden jaren geleden omdat
ze niet zijn meegegroeid. Niet met de aanpassing van de normen in hun land en niet geïntegreerd in
het land waar ze nog altijd te GAST zijn. Een status die ze door hun niet aangepaste gedrag nog zeker vele generaties zullen dragen indien ze niet de moeite gaan doen om te integreren of gewoon op
te hoepelen naar daar waar het dan toch veel beter moet zijn dan in België of Europa, niet? Door
hun gedrag worden ze vaak gewoon met de nek aangekeken wat hen nog meer frustreert en dan
krijgen we de scheldpartijen die de meesten onder ons wel al een keer naar het hoofd hebben geslingerd gekregen. Plotseling zijn WIJ de RACISTEN? IN ONS EIGEN LAND? IN HET LAND
WAAR ZIJ ZICH NIET IN AAN KUNNEN PASSEN? PARDON! Dat is volgens mij de wereld op
zijn kop.
Natuurlijk ging een twintigtal jaren geleden de, in dit soort zaken ONGESCHOOLDE, politieke
maffia zich ermee bemoeien. Ze gingen hen POSITIEF ‘discrimineren’ om alles op te lossen. Uiteraard gaf dat een haakse ‘oplossing’ te zien en leverde dit het tegenovergestelde resultaat op. De onaangepaste moslims voelden zich oppermachtig door de politieke bescherming en begonnen, ONGESTRAFT, stukken van steden voor zichzelf op te eisen waar geen enkele ‘buitenlander’ welkom
was of werd geduld. Auto’s van ‘buitenlanders’ die door ‘HUN’ straten reden werden bekogeld met
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rotte eieren. Dit is trouwens nog steeds het geval in bepaalde Brusselse agglomeraties. Ik snap niet
dat na 30 jaar wanbeleid in de vorm van positieve discriminatie, en nadat hun Salafisten afkomstig
uit dit soort jeugdbendes Frankrijk, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen terroriseerden en daarna in België een metrostel en een luchthaven hebben opgeblazen, deze
positieve discriminatie nog steeds gehandhaafd wordt door de Europese Politieke Maffia. Het heeft
niets opgebracht en het wordt tijd dat ALLE moslims zich gaan gedragen zoals de rest van de bevolking. Er leven honderden verschillende nationaliteiten die tientallen verscheidene religies omvatten
in België en toch schijnen we hier, en in heel Europa, maar van één geloof last te hebben. Dat ligt
niet aan de Belg. Dat ligt niet aan de Europeaan. Nee, dat ligt aan de moslim die is stil blijven staan
bij zijn ‘normen’ van honderden jaren geleden. Deze normen passen niet in onze maatschappij en
daarom passen zij EVENMIN in onze maatschappij.
We moeten juist niet MEER van deze onaangepaste moslims hebben. Als de politieke maffia er
ECHT zou zijn voor het VOLK dan heerste er maar één kreet om van al deze wantoestanden af te
komen. AANPASSEN OF OPROTTEN! Een kreet die het Belgische volk steeds vaker uit! Komt de
politieke maffia wel eens buiten? Horen ze het volk niet roepen? Willen we Scandinavische toestanden krijgen? Opstanden en rellen waar geen enkele nieuwszender of krant over publiceert? Weet u
waarom moslims in Scandinavië uit de meer onherbergzame streken zijn verdwenen? Omdat mensen daar wapens hebben. Vuurwapens wel te verstaan. Wapens die worden gedragen om zich te beschermen tegen wilde dieren. Wel, door het wangedrag van de moslims in deze meer onherbergzame streken is de stuurse Scandinavische bevolking de niet aangepaste moslim ook aan gaan zien als
een wild beest. Gevolg? De hautaine, ondankbare moslims vertrokken met bussen tegelijk naar de
grote steden. En hier kunnen ze hun frustraties bot vieren. Nog even en de Fin, Zweed en Noor wil len niet meer in steden wonen. Wat denkt u dat zoiets teweeg gaat brengen in het land? Dan zal zo’n
opgefokte corrupte klotenregering gedwongen worden om een KEUZE te maken of als land compleet kapot te gaan. En dat alles indien de bevolking rustig blijft en niet een revolutie begint om een
incompetente regering en de wereldvreemde moslim het land uit te zetten, in dit geval letterlijk buiten te trappen.
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We hebben naderende verkiezingen. We hebben politici die worden aangezien als populisten terwijl 95% van de onder ons levende zombies niet begrijpt dat de pers feitelijk de PR en het mondstuk is van de totale vernietiging van heel Europa door de ganse politieke corruptie op stedelijk, ge westelijk, landelijk en Europees niveau. Politici die er helemaal niet voor ons zijn maar uitsluitend
aan zichzelf denken en alles doen wat het grote kapitaal van hen verwacht. Politici zijn corrupt, liegen, bedriegen, frauderen en bestelen ons. Gaat u ECHT op zulke klootzakken stemmen? Blijf heerlijk thuis. Uw stem maakt geen FLIKKER uit. We leven niet in een democratie. We hebben nooit in
een democratie geleefd want in een democratie maakt het VOLK alles uit en heeft de al dan niet
corrupte politiek geen FLUIT te vertellen omdat in een ECHTE democratie de stem van het volk
WET is en politici zijn in een echte democratie niet meer dan onze bedienden die uitsluitend MOETEN doen wat wij als VOLK willen dat ze doen! In een echte democratie kunnen politici niet gekocht worden omdat ze geen kant uit kunnen. Ze doen wat wij als volk willen dat ze doen of ze
worden op de keien gezet zoals in de ECHTE maatschappij! Er bestaat op de ganse wereld geen enkele ECHTE democratie, alleen pseudodemocratieën.
Ben ik een gevaar voor de politiek, een land of Europa? Nee, dat denk ik niet. Waarom zou ik een
gevaar zijn? Natuurlijk ben ik wel iemand die voor zichzelf kan denken! Een denkwijze die veel
mensen niet meer meester zijn omdat ze uitsluitend meningen van anderen papegaaien zonder te beseffen wat ze verkondigen. Ze dragen de Public Relations van bestaande potverteerders verder uit.

Als u echt verandering wil? Stem dan een keer op die zogenaamde POPULIST of blijf thuis!
Bekijk deze docu een keer: https://www.real.video/5807582340001
Met ha(r)telijke groet, Etienne van Rattingen
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