Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Soros en 'zijn' Ngo's verantwoordelijk voor de
'vluchtelingencrisis'

Italië wordt overspoeld met Ngo boten die bijna dagelijks honderden vluchtelingen vanuit Libië
naar Italië brengen. Maar Afrikanen zijn geen vluchtelingen. De Ngo boten fungeren als taxiboten
welke buiten de 12 mijlzone de Afrikaanse 'vluchtelingen' overnemen van de mensensmokkelaars.
Hoe ze dat weten wanneer er weer een lading ronddobbert? Omdat de mensensmokkelaars in direct
contact staan met de MISDADIGE Ngo's. Daarom!
Slechts 2,65% van alle 'vluchtelingen' is echt vluchteling en komen uit oorlogsgebieden. De rest van
de troep zijn ILLEGALEN die worden geholpen door Ngo's die in leven worden gehouden door de
500 miljoen euro door Soros gestort om de 'vluchtelingencrisis' aan te zwengelen en gaande te houden. De grootste groep 'vluchtelingen' bestaat uit Nigerianen, Gambianen, Pakistanen en mensen die
Bangladesh zijn ontvlucht uit ZUIVERE economische bewegingen. Deze landen zijn niet in oorlog!
Zie de documentaire over deze misdaden begaan door Ngo's: https://www.youtube.com/watch?
v=AfG1myglfhY
Blijven jullie echt nog verder geloven in onze onnozele EU politici die constant blijven dansen naar
de pijpen van het grote 'geld'? Dan zeggen ze dat MISDAAD niet loont!
Vergeet niet de EU is opgezet door oorlogsmisdadigers als voortzetting van het Derde Rijk. Doe
eens wat opzoekwerk. Niet iedereen blijft 'schools of verplicht onderwijs dom', maar je moet wel
zelf achter de waarheid aan!
Vraag: Wat is de reden dat er zoveel andere rassen Europa nu overspoelen, geholpen door het Joodse grote geld?
Antwoord: Omdat het blanke ras moet worden uitgeroeid. Omdat alle waarden en normen van het
blanke ras moeten worden vernietigd samen met onze cultuur!
Op dit moment hebben misdadigers al meer rechten dan slachtoffers, dus kom me niet vertellen dat
dit niet waar is. Waarschijnlijk zal ik wel worden afgespiegeld als een extremist of zoiets.
Bedenk wel dat u er anders over gaat denken indien uw vrouw, dochter, vriendin, tante of nicht een
keer goed wordt gepakt door dit schorem. Of, bij u inbreken, u bedreigen met een klewang en u vervolgens beroven! De politie? Die schijt in de broek en komt uren na de feiten ook nog eens aankakken! Dat is DE blauwe 'onmacht' waar je niet op hoeft te rekenen!

Omdat waarheid meer waarde heeft dan politieke leugens, in stand
gehouden door de media!

