ETIENNE VAN RATTINGEN

‘Diepgeworteld’ racisme was altijd
OVERLEVINGSINSTINCT
Waarom kunnen een stelletje idioten met een zwarte piet IDIOTIE in hun kop overal ongestraft de
boel afbreken terwijl mensen die protesteren om onze ALGEMENE VRIJHEID te behouden
worden lastig gevallen door de politie en demonstraties in Den Haag worden verboden?
Beseffen deze apenkoppen met een IQ-60 eigenlijk wel dat miljoenen van onze voorouders zijn
gestorven om alle ‘moren’ buiten te houden? Door de MERKEL POLITIEK zitten er nu miljoenen
meer in Europa die zelfs niet kunnen lezen of schrijven en weten we dat de vierde generatie van hun
voorgangers van bepaalde delen in onze steden ACHTERBUURTEN hebben gemaakt waar zelfs de
politie niet durft te komen omdat ze dan regelrecht worden afgemaakt.
Kijk een keer naar de samenstelling van de gevangenissen voordat je gaat ‘protesteren’ tegen zogenaamd blank tegen zwart racisme. Het is altijd hetzelfde verdeel en heers gekloot waar media verantwoordelijk voor zijn. Zie bijvoorbeeld de opgeblazen hetze FLOYD! In Amerika begaan anders
gekleurden nog altijd heel wat meer misdaden dan blanken tegenover anders gekleurden. Maar dat
is de waarheid natuurlijk en die willen jullie niet weten, is het wel? De meesten onder jullie lijden
waarschijnlijk aan een speciale vorm van Alzheimer, niet? Hoe kunnen jullie je zo laten gebruiken
door de media en de politieke maffia. Terwijl ze nu nog meer reden hebben om al onze rechten af te
nemen want daar hebben jullie werkelijk voor gezorgd. Hier in Europa is nauwelijks sprake van racisme en dan is het eerder van de anders gekleurden naar de blanken toe dan andersom. Wie zijn de
ergste HOMOHATERS bijvoorbeeld? Naar een studie van Elchardus onder moslimscholieren in
Gent en Antwerpen, vindt 25% van hen geweld tegen homo’s gerechtvaardigd omdat het zo in de
Koran staat! En dat is alleen onder scholieren. Derde en vierde generatie moslims uit België. Waarom wordt de waarheid niet langer door de media gehanteerd? Racisme bestaat wel degelijk maar
zwarte Piet heeft hier geen ZAK mee te maken! Dat kun je alleen een stelletje RANDDEBIELEN
wijsmaken!
Het is een mooi politiek-media steekspel om de DOMME MASSA in een positie te brengen waarbij ze alles beginnen te vernietigen, betaald of onbetaald, om de politiek en de ELITE MAFFIA een
stok te geven om ons allemaal mee te slaan.

Jullie worden allemaal HATELIJK BEDANKT IDIOTE
KLOOTZAKKEN!
Hier werken jullie aan mee! Het brengen van het COMMUNISME en TOTALITAIRE CONTROLE, gepropageerd door de FASCISTISCHE VN uit Zwitserland!

medisch antropoloog – onderzoeker
Als je denkt dat je belazerd wordt, is dat ook zo.

