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Yezidivluchtelingen in Irak

Hoe bestaat het dat – vanaf 2015 – de Europese Gemeenschap buiten de internationale
conventies om zijn grenzen voor tientallen miljoenen migranten heeft opengesteld? Dit
toelatingsbeleid is ongehoord en vormt een regelrechte aanval op onze Westerse beschaving! Zulk een massale toevloed moet achter de schermen zijn uitgedokterd. De details
van het plan zullen later wel uitlekken. In de ons overvloeiende stroom zitten oorlogsvluchtelingen, gelukzoekers, profiteurs, onruststokers, verkrachters en terroristische cellen. Hun religieuze ideologie staat mijlenver van onze waarden, normen, cultuur en
maatschappelijke orde af. De laatste drie categorieën hebben zelfs de diepste minachting
voor onze cultuur of wat daarvan rest. Ze walgen van ons - en voor (onze) vrouwen hebben ze niet het minste respect, wat zich uit in daden van agressie. Wat is de betekenis van
dit alles en hoe ziet onze toekomst eruit?

1 – De Grote Volksverhuizing
Allereerst is het op grond van de enorme hoeveelheid mensen beter om te spreken van
een volksverhuizing. Want, alhoewel er Syrische oorlogsvluchtelingen tussen de toestromende massa’s zitten, zijn er aanwijzingen dat het in deze miljoenen tellende volksverhuizing maar om een minderheid gaat. (1) En van de Syriërs die hier binnenkomen
zijn velen totaal ongecultiveerd. In Europa heerst nauwelijks besef over hoe gespleten
de Syrische samenleving is. “De in dorpen geleefde Islam is beneden alle peil”, bevestigt Feridun Zaimoglu, een Islamitische bestseller-auteur. (2) Daarmee wilde hij aangeven dat de Syrische migranten die Europa binnenkomen voornamelijk van het platteland komen waar ten opzichte van de steden, en natuurlijk ook ten opzichte van het
Westen, een uiterst primitieve cultuur heerst die bij opname in onze cultuur slechts
voor problemen kan zorgen. Trouwens, het zijn niet alleen maar Syrische vluchtelingen: ze komen van alle Arabische en Noord Afrikaanse landen en zelfs vanuit India.
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Volksverhuizing? Dat past toch niet bij onze tijd? We denken dan aan de periode die
voorafging aan de Middeleeuwen, wat het eind inhield van het Romeinse rijk. Er zijn
verbazingwekkende overeenkomsten tussen die tijd en onze situatie vandaag. De Romeinse cultuur was verzwakt en het zelfvertrouwen aangetast. De eigen geboortecijfers
waren rampzalig laag en buitenlanders moesten in Rome het vervelende werk doen.
Zelfs hele legioenen uitheemsen bestonden in het Romeinse leger. Het waren dezen die
aan de plunderingen meededen of ze begonnen. De eerste keer was in het jaar 410 door
het Gotische legioen. Ook de Romeinen geloofden in het multiculturalisme. Zij importeerden mensen uit alle windstreken en elke godsdienst kreeg zijn eigen tempel. Keizer
Theodesius heeft in 491 getracht het tij te keren door in dat jaar de Christelijke godsdienst als enig legitieme godsdienst uit te roepen, maar het heeft niet gebaat.
De ontbinding van het Romeinse rijk begon reeds in de vijfde eeuw. De situatie werd er
niet beter op toen in het jaar 535 de Krakatoa uitbarstte, een nieuwe vulkaan vormend
in de Indonesische archipel. Het was een gigantische ramp, waarvan de klap in China,
3.000 kilometer verderop, kon worden gehoord. Door de reusachtige hoeveelheid stof
en gruis die omhoog werden gespoten, werd het mondiale klimaat tientallen jaren ernstig verstoord. Daardoor mislukten de oogsten wereldwijd en heersten er ziektes. Deze
uitbarsting zette een reeks gebeurtenissen in gang die voor immer de politieke constellatie in de wereld zou wijzigen. De zogenaamde Grote Volksverhuizing was daar een
direct gevolg van. (3)
Diverse volkeren vielen het innerlijk verzwakte Romeinse Rijk binnen. Door de misoogsten konden de legers niet meer van proviand worden voorzien. Het was ramp op
ramp. De Oostgermanen (de Vandalen Sueben en Alamannen) staken de Rijn over en
rukten op naar het zuiden terwijl de Visigoten de Balkan binnenvielen. De Vandalen
trokken al plunderend door Gallië en staken de Pyreneeën over. De Vandalen waren
moordend en rovend door Italië getrokken en zijn toen weer vertrokken. De Visigoten
rukten vanuit het oosten op naar Italië en Zuid-Frankrijk. Ook die gingen driest tekeer.
Om je daaraan te spiegelen schept woelige gedachten. Het Christendom kreeg toen ook
zware klappen. Het is dankzij de kloosters dat onze literaire traditie bewaard is gebleven, wat de voedingsbodem gaf voor de herleving van het Christelijk Westen.

2 – Er zijn altijd vluchtelingen geweest
Europa is niet wars van vluchtelingen, wilde in 1956 graag de 200.000 vluchtelingen
uit Hongarije helpen, alsook in 1991 de 400.000 uit het voormalige Joegoslavië die in
de Europese Unie een goed heenkomen zochten. We spreken nu echter over een gigastroom wandelaars en bootvluchtelingen, die de regeringen niet van zins zijn in te
dammen (vooralsnog). Duitsland en Zweden vervullen hierin een voortrekkersrol. Percentueel had Zweden reeds de meeste migranten per autochtone inwoner opgenomen
(4), meer nog dan Duitsland. Beide ooit vreedzame landen dreigen door deze nieuwe
instroom zowel sociaal, maatschappelijk, politiek als financieel te bezwijken.
De vraag is gewettigd hoe deze nog nooit vertoonde situatie is ontstaan waarbij Europese Gemeenschap buiten de internationale conventies om zijn grenzen onbeperkt voor
deze miljoenenmassa’s heeft opengesteld, die voor het grootste deel uit jonge Moslimmannen bestaan, waarvoor later gezinshereniging wordt opgeëist. Het kan niet zo zijn
dat dit toevallig is ontstaan. Zulk een massale beweging moet achter de schermen zijn
uitgedokterd. Het gaat zelfs zover dat Europese groepen een nieuwe ‘service’ aan migranten verlenen: ze krijgen gratis staaldraadknippers om gesloten grenzen te doorbreken. (5) Onder hen zitten oorlogsvluchtelingen, gelukzoekers, profiteurs, onruststokers, verkrachters en terroristische cellen. (6) Met dezen bestaat geen enkele etnische,
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culturele of religieuze band. De laatste drie categorieën hebben zelfs de diepste minachting voor onze cultuur of wat daarvan rest. Ze walgen van ons en voor (onze)
vrouwen hebben ze niet het minste respect. (7) Hun religieuze ideologie gaat lijnrecht
in tegen onze waarden, normen, cultuur en maatschappelijke orde. De meesten blijken
niet eens afkomstig uit de oorlogsgebieden maar uit Aziatische landen en vooral uit de
verarmde Afrikaanse gebieden! Alleen in het begin schijnen er veel oorlogsvluchtelingen te zijn geweest. Het is pas in november 2016 dat exacte gegevens bekend zijn
geraakt. (8) Zelfs als die discrepanties er niet waren geweest, dan nóg is dit toelatingsbeleid ongehoord en vormt het een aanval op onze Westerse beschaving.

Bekijk de foto: 1 vrouw, 7 mannen, wat overeenkomt met de typische verhouding
tussen mannen en vrouwen onder de migranten. Zij draagt geen schoenen, de
mannen wel. Zij draagt twee kinderen en houdt er eentje aan de hand; eentje op
haar rug, eentje voor zich en eentje opzij. Alle mannen dragen dikke jassen, zij
niet. Waarom loopt die arme vrouw voor de ‘mannen’ uit? Waarom draagt zij
niets aan haar voeten, terwijl ze twee kinderen als extra gewicht draagt? Je gaat
er toch van uit dat zij samen een groep vormen, of niet? Dus waarom helpt niemand haar? Kijk naar de worsteling op haar gezicht! Zoom in en kijk eens goed!

Dat dit niet zomaar een privémening is blijkt uit een uitgelekt overheidsdocument dat
Die Welt op 25 oktober 2015 naar buiten bracht. Het toonde de groeiende zorg aan binnen de hoogste kringen van Duitslands veiligheids en inlichtingendienst over de gevolgen van Duitslands open-deur-politiek. Het document waarschuwde dat de “integratie
van honderduizenden illegale migranten onmogelijk zou zijn met het oog op de grote
aantallen alsook de reeds bestaande Islamitische parallelgemeenschappen in het land.”
En ging het verder: “We importeren Islamitisch extremisme, Arabisch antisemitisme,
nationale en etnische conflicten van andere volken, evenals een afwijkende opvatting
over de maatschappij en wetsorde. Duitslands veiligheidsorganisaties zijn niet in staat
met deze geïmporteerde veiligheidsproblemen om te gaan en de daaruit resulterende
reacties van de Duitse bevolking.”
Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken erkende in 2016 dat minstens 130.000
migranten in de illegaliteit waren verdwenen. Velen van hen verdwijnen naar crimi-
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nele- of jihadgroepen, maar er zijn ook duizenden kinderen die in het prostitutiecircuit
zijn beland. Het werkelijk aantal illegale migranten bedraagt vermoedelijk een veelvoud. Vorig jaar circuleerden er al schattingen van circa een half miljoen. (9)
De internationale conventies adviseren dat oorlogsvluchtelingen worden opgevangen in
het land dat aan het gebied grenst dat in oorlog is. Verder gelegen landen zijn daar niet
toe gehouden. De logische oplossing zou zijn geweest om in Turkije vluchtelingenkampen in te richten, eventueel door de Europese Unie gesubsidieerd. Nadat het oorlogsgebied rustig is, mogen die mensen terugkeren, maar dat schijnt helemaal geen
prioriteit te zijn. Het asielrecht is een ander verhaal en wordt uitsluitend op individuele
basis verleend op grond van een individuele vervolging. Daar is hier geen sprake van.
De gevolgen die deze invasie voor ons continent heeft zijn enorm en alhoewel het in dit
stadium totaal onoverzichtelijk is, is het heel waarschijnlijk dat hierdoor een blijvende
ontwrichting, nivellering en verarming plaatsvindt van wat eens de Europese beschaving was. (10) Waar ligt het breekpunt? Wie zal het zeggen? En waarom wordt dit
getolereerd? Duitsland blijkt voor de derde keer een motor te zijn voor de perikelen die
ons oude continent treffen. De oorzaak van het probleem, dat wens ik te benadrukken,
is vooreerst politiek en niet humanitair. Het humanitaire aspect wordt door de politiek
gebruikt om bepaalde doeleinden te bereiken. Zoals zo vaak streeft men dingen na die
niet hardop mogen worden gezegd – intussen worden we gewoon in de luren gelegd.
Als we dieper graven en kijken naar wat zich in het Europese parlement afspeelt, komen we meer te weten. Frans Timmermans, eerste vicepresident van de EU-Commissie
roept in zijn toespraken op om de veelsoortigheid van Europa te accepteren dat voortkomt uit de migratie van mensen die zich nieuw bij ons zijn gaan vestigen. Hij beval de
leden van het EU-parlement de multiculturele diversiteit te aanvaarden als een fait
accomplie, en wel in iedere afzonderlijke natie en elke plek op aarde. De vroegere
Europese cultuur zou alleen een sociale constructie zijn; heeft, meent hij, nooit bestaan.
De toekomst van de mensheid berust volgens hem niet langer op afzonderlijke naties en
culturen, maar op een gemengde supercultuur. De aan de gang zijnde massale immigratie naar ons continent is een middel om dit doel te bereiken. Daartoe moet de overheid
garanderen dat nergens meer afzonderlijke homogene samenlevingen blijven bestaan,
aldus Timmermans, die hiervoor luid werd geapplaudiseerd. (11) Het is zonneklaar dat
de EU-commissie de ontwrichting van de nationale staat bespoedigt. Tenslotte blijven
ontwortelde en van hun nationale identiteit beroofde en dus ontheemde mensen over.
Die laten zich gemakkelijk veranderen en sturen. En dat alles onder het ‘nobele doel’
van vrede en vrijheid. Schrijver dezes heeft als devies “leven en laten leven” onder de
voorwaarde van de instandhouding van de eigen identiteit, zowel individueel als voor
naties. Als hij daarvoor als racist wordt uitgescholden, ziet hij dat als een eretitel.
Professor en journalist, Paul Ladame (1900-2000) heeft belangwekkende dingen gezegd over het vluchtelingenprobleem:
«« Tijdens de hele geschiedenis zien we dat edellieden en vagebonden, boeren
en proletariërs, intellectuelen en analfabeten, Christenen van elke denominatie
en Joden wegvluchtten en emigreerden – ze emigreerden om beter te kunnen
vluchten. We spreken over meer dan 65 miljoen in drie eeuwen tijd (in de vrije
wereld). Ze zijn het sap van de boom van de Westerse beschaving geweest, de
vitale lichamen van de bloedcirculatie van de vrije wereld. Niettemin, en dat
is een beslissend feit, indien er zeker miljoenen vluchtelingen zijn geweest in
de loop van de vorige eeuwen, is er nooit het ‘probleem’ van de vluchtelingen
geweest. Dat probleem werd gereserveerd voor onze tijd. Waarom? Het eerste
antwoord is dat de emigranten die wij hebben zien langsdefileren, zelfs indien ze
psychologisch vluchteling waren, geen probleem vormden. Zij mochten op eigen
gevaar en risico vrij rondtrekken op zoek naar een gastland. »» (12)

-6-

2e editie

Het Kalergiplan voor rassenvermenging
In zijn boek uit 1925: “Praktischer Idealismus”, legde Graaf van Coudenhove-Kalergi (†1972) uit dat de burgers van de toekomstige Verenigde Staten van
Europa niet tot het volk van het oude continent zou behoren, maar een soort
ondermensen (Untermenschen) zouden zijn, zijnde het product van rassenvermenging. Hij stelde duidelijk dat de Europese volkeren zich met de Aziaten en
de gekleurde rassen moeten vermengen, waardoor de beoogde multinationale
‘kudde’ zou ontstaan zonder inherente kwaliteit, welke op eenvoudige manier
door de heersende klasse zou kunnen worden gemanipuleerd.
Kalergi verkondigde de afschaffing van het recht op zelfbeschiking, gekend
als het democratisch proces, en daarna de afschaffing van de zelfstandige natiestaat door gebruik te maken van ethnische separatistische bewegingen en massa
immigratie. Opdat Europa door een elite zou kunnen worden geregeerd wilde hij
de mensen in een homogeen mengras veranderen van zwarten, witten en Aziaten. Maar wie is deze elite? Gerd Honsik werpt hier licht op in zijn boek “Het
Kalergiplan”:
«« De mens der toekomst zal een mengras zijn. De huidige rassen en
klassen zullen geleidelijk veranderen dankzij de opheffing van ruimte
(de nationale grenzen), tijd en vooroordeel. Het Euro-Aziatische negroïde
ras zal in de toekomst het voorkomen aannemen van de oude Egyptenaren
en zal de verscheidenheid aan volken en die van individuen vervangen. In
plaats van het Europese Jodendom te vernietigen heeft Europa dit volk
onopzettelijk via dit evolutionaire proces verfijnd en opgevoed op weg
naar hun toekomstige positie van leidinggevende natie. Het is niet
verbazend dat het volk dat aan de ghettogevangenis is ontsnapt de
geestelijke adel van Europa werd. Aldus heeft de ontfermende zorg van
Europa (sic) een nieuw ras van aristocraten gecreëerd. Dit vond plaats
nadat de feodale aristocratie door de emancipatie van de Joden in elkaar
was gezakt.
Alhoewel geen enkel schoolboek Kalergi vermeld, wordt erkend dat zijn
ideeën als uitgangspunt hebben gediend voor de Europese Unie. Het geloof
dat de volkeren van Europa vermengd moeten worden met de Afrikanen en
Aziaten om hun identiteit te vernietigen en zo een enkel halfbloedras te
creëren (Kalergi was zelf een halfbloed), vormt de basis van alle communitaire politiek die zich zogenaamd inzet voor de minderheden – en dat is niet
om humanitaire redenen maar op grond van de instructies van de NWOschaduwregering (deep state government).
De Coudenhove-Kalergi prijs wordt iedere twee jaar aan een Europeaan
uitgereikt die zich uitzonderlijk heeft ingezet om dit criminele plan gestalte
te geven, waaronder de prominente politici Angela Merkel and Herman Van
Rompuy worden gerekend. »» (Adiós Europa - El piano Kalergi, un racismo
legal” door Gerd Honsik - Bright-Rainbow, Barcelona # 2005)
Bron: “Il piano Kalergi: il genocidio dei popoli europei”.
Geplaatst op Identità - 11 dec. 2012.

3 – De Islam is niet het echte probleem
De commentatoren schrijven over het ‘probleem’ van de Islam, maar gaan eraan voorbij dat de politici dit probleem doelbewust hebben gecreëerd. Tijdens de oliecrisis van
1973 was er de Copenhagen European Summit, ook wel de Fireside Summit genoemd.
De premiers van alle lidstaten van de Europese Commissie waren bijeen. De plannen
werden toen uitgewerkt om de reeds dalende demografiecijfers – die een direct gevolg
waren van de recent ingevoerde anticonceptie en abortus – een halt toe te roepen. Wie
durft nog beweren dat deze ontwikkeling toevallig was? Het volgt een plan. Men was
het in Kopenhager erover eens dat Europa de Islamitische immigranten uit de rijke olie-
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landen moest binnenhalen. Dit was de eerste stap om Europa te Islamiseren, in feite een
stap om ons van onszelf te vervreemden. Dat moest in de hoofden van de samenzweerders uitlopen op de vernietiging van het Christendom en uitmonden in een dictatuur
waarbij elke stap en zucht van iedere individuele burger zou worden gecontroleerd. En
de burger aanvaardt dit, want de burger is moegebeukt van de eindeloze reeks aanslagen
en verkrachtingen, moe van het moorden in een steeds erger wordende spiraal. (13) Dan
zijn er ook nog de voortdurende oorlogen en ontregelingen in de natuur. Men dorst naar
orde en regelmaat. En men is bereid daar fors voor in te leveren qua essentiële rechten
en vrijheden. Wat de Islam betreft is dat slechts een hamer. De hamer is niet het probleem maar degeen die de hamer hanteert en uit is op de alleenheerschappij in een systeem waarbij rassen, volkeren, culturen en religies volledig met elkaar verstrengeld
zijn; de natiestaat zal dan niet meer bestaan en de uniciteit van ieder mens afzonderlijk
zal hebben afgedaan. Het zal dan de eenheidsmens zijn in de eenheidsstaat.
De Islamisering is niet het einddoel. Ook de Islam zelf zal tenslotte in de eenheidsworst
mee worden vermalen. De Islamieten zijn gedwee. Wat de imam zegt doen ze. Als de
Antichrist eenmaal op het toneel is verschenen, lopen ze allemaal kwijlend achter hem
aan en aanvaarden de directieven van de imam. En als er nog Islamieten zijn die dat
niet willen doen zullen ze vervolgd worden. Vooral het authentieke Christendom zal
dan de gebeten hond zijn, maar een halfslachtig Christendom waarbij de voorgangers in
moskeeën preken (en ook andersom) zal dan met rust worden gelaten. Het volgt een
vast stramien. En het einddoel is altijd hetzelfde.
De vraag is waarom God dit toelaat. Sommigen menen dat God de poging tot vernietiging van zijn volk tijdens de wereldoorlog niet heeft vergeten en thans revancheert.
Of dat een verklaring is, betwijfel ik. Waarom anders zou Zweden zo buitengewoon
zwaar getroffen worden door deze ‘invasie’ (14) terwijl het vanaf het begin van het
Hitler-regiem en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog juist heel wat Joden heeft gered,
zo’n 14.000. Trouwens, de hoofdschuldige destijds was Duitsland, maar alle landen ten
westen van het voormalig oostblok worden nu op gelijke wijze door de islamisering en
het vluchtelingenprobleem getroffen. Tenslotte zij opgemerkt dat direct na de oorlog
(tot aan 1948), dus in vredestijd, de geallieerden met het hongerwapen tweemaal zoveel
Duitsers hebben vermoord dan de 6 miljoen Joden. Wie een goddelijke vergelding
zoekt, vindt haar daar. (Zie James Bacque’s “Crimes and Mercies”, 1997).
Er is nog een ander antwoord op de vraag waarom God dit toelaat. De Christelijke naties hebben aan hun roeping verzaakt om de boodschap van Christus aan de Islamitische landen te brengen, om Jezus te brengen bij hen die Hem niet kenden. Ze hebben
ook verzaakt aan hun taak om de kolonies te leren op eigen benen te staan. Waarom
zouden ze ook, want het waren wingewesten, zeg maar uitbuitingsgewesten. De geschiedenis van Belgisch Congo is in dit opzicht van een navrante treurigheid. De volkeren die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien zijn in uiterste armoede gestort.
Dat het hun eigen schuld zou zijn, is wel erg kortzichtig beredeneerd. We zitten nú in
de situatie dat door de hordes migranten die naar ons toe zijn gesneld het zendingsveld
bij ons is gebracht. We moeten niet alleen denken vanuit gevaar en moeilijkheden. God
roept het geslonken legertje voorbidders op om voor Christus’ Kerk te bidden, het mystieke lichaam waar de apostel Paulus het over heeft in zijn brief aan de Efeziërs, opdat
ons woongebied een beveiligd erf zij, opdat een golf van zijn Glorie ons en onze Islamitische huisgenoten overstrome. (Zie de appendix met de voorspelling van de Paus.)
Waarom zou God de halsstarrige en onwrikbare Angela Merkel niet als een moderne
farao kunnen hebben gebruikt. Zij is het die als bondskanselier de poorten voor de
migranten heeft opengezet. Net als bij Farao keert God zo het boze ten goede. Als we
deze gedachtegang voortzetten is het een exodus, niet voor de Israëlieten maar voor
hun broedervolk de Ishmaëlieten of de Adnanieten (kleinkind van Ishmaël) zoals zijn
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afstammelingen zich graag noemen. Met dit verschil echter dat Merkel niet zoals Farao
de exodus naar het beloofde land heeft proberen te weerhouden maar het juist heeft
bespoedigd. Duitsland is dan het land, zoals eertijds Kanaän, ‘het beloofde land’.
Indien aan deze visie gestalte wordt gegeven is te verwachten dat Christus’ ware volgelingen bezield zullen worden met een nieuw vuur, hetzelfde vuur dat in de eerste martelaren brandde. Zo zullen zij dan zijn toegerust om Zijn Licht te brengen wat alle
geestelijke vijanden zal overweldigen. We leven op de drempel van het Vrederijk wanneer volgens de eerste toespraak van Petrus een nog nooit vertoonde uitstorting van de
Heilige Geest de mensen zal aansporen die daarvoor open staan. (Hand. 2:17-18) Laat
ons daarom niet in defaitisme ten onder gaan en de hand aan de ploeg slaan!
Dit moge onrealistisch lijken, maar na de verlichting van het geweten, waardoor eenieder overtuigd zal worden van zonde, gerechtigheid en oordeel en tot de ontdekking
komt dat God de Vader een echte ‘vader’ is en werkelijk bestaat, en God de Zoon onze
heilsman ten leven is, zullen de kaarten anders liggen en zal dán mogelijk blijken wat
thans onmogelijk is.

4 – Niemand die op de bressen staat
Het zij vermeld dat in de ellende die ons
overvalt de Islamieten ondanks hun barbaarsheid zich nog nooit aan het atheïsme
bezondigd hebben. Dat zien zij als de ergst
mogelijke ontsporing, en daarvoor geldt voor
hun maar één term: ‘kafir’, waarvan reeds de
klank huiveren doet. Deze term is verwant
aan het Hebreeuwse ‘kofer’, maar met een
iets andere betekenis, want in het Oude Testament is als openlijke positie het begrip
‘atheïsme’ onbekend, trouwens ook in het
Nieuwe Testament. Er is in de Bijbel wel
dikwijls een veroordeling van afgoderij. Het
Hebreeuwse kofer duidt een ongelovige aan,
maar dat wil nog niet zeggen dat die mens
van zijn God-loochening een beroep heeft
4 atheïsten: kloksgewijs vanaf linksboven
gemaakt, zoals de professoren Richard DawDawkins, Hitchens, Dennett en Harris
kins, Sam Harris, Dan Dennett en Christopher Hitchens. Uit bewuste God-loochening komen de zwaarste misdrijven voort, die
in onze Westerse maatschappij nog geroemd worden ook. Het is niet slechts een
kwestie van waar of onwaar. Het is een kwestie van goed of kwaad. Abortus, uniseks,
vroegseksualisering, burgerrechten – al deze netelige problemen, en nog veel meer, zijn
morele en sociale problemen die in het brandpunt staan van ons bestaan. Wat je over
God denkt is keuzebepalend. Het atheïsme, of het nu voor of tegen is, heeft morele
implicaties. (15) De Islamieten hebben gelijk, erger bestaat niet. God ontkennen is
vooreerst een morele zaak met verstrekkende gevolgen. Het is als een zwarte vloed die
in alle geledingen van onze maatschappij is doorgedrongen. De absurdistische scheiding van geloof en politiek, nazaat van de Franse Revolutie, heeft dit volbracht. Natuurlijk, separatie der machten is goed, maar nooit in absolute zin want dan krijg je
addergebroed! Dit ene simpele besluit van de scheiding der machten heeft onze maatschappij tot op de rand van de afgrond gebracht. Psalm 53 (ook Ps. 14), als profetisch
getuigenis voor onze tijd, onderstreept dit:
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«« De dwaas zegt bij zichzelf: “Er is geen God!” Slecht en schandelijk is zijn
gedrag. Er is niemand die het goede wil. God blikt uit de hemelen neer, op de
kinderen der mensen, om te zien of er niet één verstandige is.
Niet één die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, allen even bedorven.
Niemand is er die het goede doet, geen enkele zelfs! Worden al die zondaars dan
nimmer verstandig? Ze blijven mijn volk maar verslinden. Het brood van God
(Gods woord) wel eten, maar Hem vereren, ho maar. Eens echter zullen ze beven
van angst, op de dag dat God hun gebeente verstrooit! »»
Is het u opgevallen hoe de mensen strijdensmoe zijn? Men laat het op een ontstellende
manier gebeuren. Onze Christenheid is ingeslapen, heeft een asgrauwe mentaliteit. Het
herderinnetje van La Salette (1946) zegt het pregnant, waarbij de boodschap van de
Allerheiligste Maagd voor onze tijd was: “De priesters zijn riolen van onzuiverheid
geworden. (…) Wraak staat nu voor de deur, want er is niemand meer om voor het volk
mededogen en vergeving af te smeken. Er zijn geen edelmoedige zielen meer. Er is
niemand meer die waardig is om ten voordele van de wereld het onbevlekte Slachtoffer
aan de Allerhoogste aan te bieden.” Helaas is deze houding geenszins een Katholieke
aangelegenheid. Het lijkt alsof het brood van de Blijde Boodschap is opgenomen en
verteerd, tot voeding heeft gestrekt en nu, ontdaan van al zijn kracht en vitaliteit, als
ontlasting over de kerktorens wordt uitgestort! (Gustav Jung) God kijkt rond, maar er is
niemand die op de bressen staat! (Ez. 22:30)
Ik kijk en kan niet geloven wat zich op het wereldtoneel afspeelt, en tóch gebeurt het.
Ezechiël 22 licht de sluier op over waarom God deze agressieve hordes onze landen
laat binnentrekken. Het komt door onze maatschappelijke verloedering. In vers 4 staat:
“Door het bloed dat u vergiet bent u schuldig en door de afgodsbeelden die u gemaakt
hebt bent u onrein. Daardoor hebt ge uw ondergang bespoedigd en bent aan de grens
van uw bestaan gekomen.” Deze bloedschuld slaat in ons geval op de abortushecatombe, een vorm van collectieve zelfmoord, want voor elk kind dat in de moederschoot
wordt vermoord, wordt ook zijn nageslacht vermoord (de autochtone bevolkingsaantallen dalen alarmerend). Ook de Islamieten kennen abortus, zij het uitzonderlijk, omdat
bij hen de heiligheid van het (Islamitische) leven voorop staat; na vier maanden is het
zwaar verboden (haram) omdat ze geloven dat tegen die tijd de bezieling plaatsvindt.
Ze hebben er in ieder geval geen fetish van gemaakt zoals wij hier in het Westen, waar
men de absurditeit van het ‘recht’ op abortus afkondigt.
God wordt daarmee ten diepste gekwetst en wel om twee redenen: het zijn onschuldige
wezentjes die God innig liefheeft. Dientengevolge zullen onze huizen nu worden gevuld met kwelgeesten en niet het vrolijk gelach en geravot van kinderen, kinderen die
nergens gevonden kunnen worden, want uit de moederschoot weggerukt. God weent
bitterlijk om zijn kinderen. Hij wil niet getroost worden want ze zijn niet meer. Ten
tweede is de slachting uiterst pijnlijk en wreed. Wat de afgoderij betreft die de profeet
noemt is dat in onze moderne samenleving het materialisme, het hedonisme (genotzucht) en de zelfverheerlijking (de aanbidding van de ratio). Door het op de troon zetten van de ratio (een hersenactiviteit) als de superieure boven alles staande macht (Dan.
11:38) ontkent de mens zichzelf als geestelijk wezen. (16) En God, die geest is, kan zo
niet worden ontdekt. Het atheïsme voelt zich daarin thuis. Het overdreven rationalisme
is een vloek die de harten verkilt. De enige remedie is een terugkeer, want God laat
zich verbidden, hoe diep de wonde ook krenkt. De bede is daarom “bekeer mij (zegt het
volk), zo zal ik bekeerd zijn”. (Jer. 31:18) (17)
Hubert Luns
[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, lente 2016 – Nr. 90]
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Hoe lijden jullie achter je ereteken van het Atheïsme
Boodschap van Maria Goddelijke Barmhartigheid (MDM), 10 sept. 2012
“Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is voor de wereld nabij om eindelijk te beseffen dat God bestaat. Tegen allen die zich op hun atheïsme beroemen, dat zij als
een trots ereteken dragen, heb Ik dit te zeggen:
«« Wanneer de tijd komt dat jullie de Waarheid zien, die Ik jullie geef,
dan nóg zullen jullie vol twijfels zitten. Weet dat jullie twijfels, die jullie op
dit moment nog niet kennen omdat je denkt de Waarheid te kennen, een
vloek zijn. Het is Satan die jullie eerst verleidt en dan vervloekt. Jullie zijn
een kind van God en werden blind gemaakt voor de Waarheid om zo te
verhinderen dat jullie het Nieuwe Paradijs op aarde binnengaan, dat mijn
Vader aan de mensheid heeft beloofd. Wanneer jullie de Waarheid wordt
getoond en nog steeds door twijfels worden overmand, alsjeblieft vraag Mij
dan je te helpen. Slechts één woord, slechts één roep is al wat nodig is. »»
Hier is wat Ik graag wil dat je tegen Mij zegt:
Kruistochtgebed (76) - Het Atheïstengebed

Jezus, help mij om de Liefde van God te aanvaarden zoals het mij wordt getoond.
Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel, opdat ik gered kan worden.
Help mij geloven door mijn hart met uw Liefde te vullen.
Houd mij dan vast en red mij uit de kwelling van twijfel. Amen

Mijn arme zielen, hoe lijden jullie achter je ereteken van het atheïsme! Hoe proberen jullie voortdurend je hart voor de Waarheid te verharden, de Waarheid
omtrent Gods bestaan.
Boodschap van 3 juni 2013: “Diegenen onder jullie die trots zijn op hun atheisme en die wellicht goede levens leiden door vriendelijk en liefhebbend te
zijn tegenover anderen en zijn buren met respect behandelt, weet dat het
Koninkrijk van de Hemel niet voor jullie is. Ik kan jullie nooit aanvaarden in
mijn Koninkrijk als je je laatste adem uitblaast, hoezeer dat mijn Hart ook
breekt. Indien jullie Mij niet smeken je te aanvaarden en wel voordat je dood
gaat, kan Ik je niet helpen want jullie vrije wil kan Ik niet aantasten. Wie jullie
zegt dat atheïsme er niet toe doet, is een leugenaar.”
Hoe proberen jullie steeds andere zielen te rekruteren om jullie geloofsovertuigingen te aanvaarden. Waarom denk je dat dat zo is? Waarom denk je dat je
zoveel energie en moeite steekt in het uitschreeuwen van jullie overtuigingen? Dat
is om te bewijzen dat het Bestaan van God vals is. Jullie weten toch wel dat als je
dit doen, jullie pogingen gepassioneerd zijn? Hoe kan het dat zulke emoties tot
zo’n haat voor God leiden? Indien God niet bestaat waarom haten jullie Hem
dan? Hoe kun je iemand haten die in jullie ogen niet bestaat? Satan is jullie god,
maar waarschijnlijk geloven jullie evenmin dat hij bestaat. Wat je niet weet is dat
hij jullie geest controleert terwijl hij het met een leugen opvult.
Hoe ween Ik over jullie. Hoezeer houd Ik nog altijd van jullie. Hoe smacht Ik ernaar jullie te redden voordat het te laat is.”

Jullie Jezus
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Noten
De ware aard van de migrantencrisis
(1) Betrouwbare statistieken zijn heel moeilijk te krijgen. We moeten het dus doen met
informaties her en der en met uitspraken van individuele betrokkenen.
Eind januari kwam het Barnabasfund met hun 2016-brochure: “Praying for the
Persecuted Church”. Daarin stond: “Er zijn minstens 7,6 miljoen Syriërs die intern zijn
verplaatst en nog eens 4 miljoen die het land sinds het begin van het conflict zijn ontvlucht (van wie een aantal in de aangrenzende landen belandde). Het was ongewoon
dat in dit land van 17 miljoen met een overwegend Islamitische bevolking de Christenen respect en gelijkheid genoten. We spreken over de periode van voor de oorlog die
in 2011 uitbrak. De Christenen maakten toen 10% van de bevolking uit. Thans echter
nemen hun aantallen zienderogen af. Meer dan een half miljoen van hen is reeds het
land uitgevlucht, velen afkomstig uit Aleppo dat uitzonderlijk zwaar getroffen werd.”
Wat de individuele verslagen betreft, het volgende. Na de oudejaars ongeregeldheden in Keulen durven tal van agenten met hun verhalen naar buiten te komen (vaak
anoniem) en blijkt opnieuw hoe onvoorstelbaar de bevolking in Europa werd en wordt
voorgelogen over de ware aard van de migrantencrisis, in veel gevallen een beter woord
dan vluchtelingencrisis. Zo vertelde een agent in de tweede week van januari, die toen
werkzaam was bij het opvangen van ‘vluchtelingen’ op het station in München en de
grensovergangen van Passau en Freilassing, dat er alleen in het eerste begin van de
crisis gezinnen naar Duitsland kwamen, maar dat sindsdien 95% van de ‘vluchtelingen’
uit alleenstaande jonge mannen bestaat. Hij zei ook: “Seksueel geweld is aan de orde
van de dag. Op het station van München worden vrouwen regelmatig betast en uitgescholden. Als wij hen dan de toegang ontzeggen, schreeuwen ze tegen ons: ‘You are
not my police! You are racist!’ Migranten die weigeren mee te werken mogen niet
worden aangehouden, maar moet men laten gaan. Want anders zou dat ‘lichamelijk
geweld’ (tegen hen) zijn. Intern betekent dat: liever laten lopen.”
Nadat een golf van verontwaardiging door Duitsland was gegaan naar aanleiding
van de ongeregeldheden bij de Keulner Dom, waar een meute van zo’n duizend Islamieten zich had verzameld, heeft de politie alsnog arrestaties verricht. Nadat zij via anonieme politiebronnen naar buiten had laten schemeren dat de meerderheid van de aanvallers uit Syriërs zou bestaan, blijken de meeste verdachten van de aanrandingen en
verkrachtingen in de Nieuwjaarsnacht in Keulen minder dan een jaar in Duitsland te
zijn geweest. Het zijn vooral Noord-Afrikanen. Ze waren illegaal naar Duitsland gereisd
of hadden een asielaanvraag gedaan, staat in een verklaring van de Keulse hoofdaanklager Ulrich Bremer. Volgens Bremer zijn momenteel 73 verdachten in beeld. Van hen
komen er 61 uit Noord-Afrika. Het zijn 30 Marokkanen, 27 Algerijnen, drie Tunesiërs
en een Libiër. De andere verdachten zijn vier Irakezen, drie Syriërs, een Iraniër, een
Montenegrijn en drie Duitsers. In totaal zijn 821 aangiften bij de politie gedaan van
aanrandingen waarvan 359 seksuele misdrijven en daarvan 11 zeer ernstige. (“SEXMOB! Dieser Täter sitzt im Knast” in Der Bild van 24 jan. 2016, door P. Poensgen, J.
Ley en P. Braun; zie tevens “Meeste verdachten Keulen waren pas kort in Duitsland”,
NOS-nieuwsberichten [Nederlandse Omroep Stichting] van 15 febr. 2016.)
(2) “Wie Syrer über syrische Flüchtlinge denken - Die Landjugend und das Abenteuer
Europa” in Epoch Times van 29 jan. 2016.
(3) “Catastrophe: an investigation into the origins of the modern world”, van David
Keys, Ballantine Books # 2000.
(4) “Jagdszenen im Herzen Stockholms: Schweden sind entsetzt über eigenes Land”,
Online Focus, 2 febr. 2016.
(5) Eine neue »Serviceleistung« wird angeblich von diversen Hilfsorganisationen angeboten. Wie Krone berichtet, liegt der Redaktion ein vertrauliches Regierungsdossier
vor, aus dem hervorgehe, dass »Flüchtlingshelfer« Gratis-Bolzenschneider an Immigranten verteilen, um Grenzzäune zu zerstören. Wie das Magazin weiter berichtet, hätten Immigranten bei Vernehmungen durch die Polizei ausgesagt, dass »Aktivistengruppen oder Hilfsorganisationen« Bolzenschneider an sie verteilt hätten. Damit haben
sie dann Schlupflöcher in den neuen Grenzzaun geschnitten. (Bron: “Hilfsorganisatio-
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nen verteilen Bolzenschneider an »Flüchtlinge«” van Birgit Stöger in KOPP ONLINE)
De ‘Neue Kronen Zeiting’ gewoonlijk ‘Krone’ genoemd, is Oostenrijks boulevardblad
met de grootste oplage.
Duitsland op rand afgrond, Merkel moet weg
(6) De links-liberale New York Times schrijft bij monde van columnist Ross Douthat
dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel “weg moet opdat Duitsland niet een te
hoge prijs voor haar domheid moet betalen.” Tot voor kort was de NYT altijd lovend
over Merkels open-grenzenbeleid, maar na de laatste rellen in Keulen lijkt ook in Amerika de stemming gekeerd. “Als u gelooft dat een verouderende, geseculariseerde en
voornamelijk homogene samenleving vreedzaam een immigratiegolf van deze omvang, met een dermate verschillende culturele achtergrond, kan absorberen, dan heeft
u een geweldige toekomst als Duitse regeringswoordvoerder. Maar dan bent u ook
een idioot”, sneert de columnist. (New York Times – SundayReview, 9 jan. 2016)
Trouwens, niet slechts in Keulen was met oudjaar sprake van ‘vluchtelingen’ die
maar net waren gearriveerd en vrouwen lastigvielen en probeerden te verkrachten,
maar ook in andere steden zoals Hamburg, Stuttgart, Frankfurt en Nuremberg. Naderhand is gebleken dat de aanrandingen zoals die in Keulen plaatsvonden nog veel erger
waren dan gedacht, zo heeft begin juli 2016 een afsluitend rapport aangegeven van het
Bundeskriminalamt (de BKA): “Entwurf einer Abschlussbilanz”. De statistieken zijn als
volgt: Voor Keulen kwam de politie uit op 650 vrouwen die werden aangerand, Hamburg kwam uit op 400 en de overigen 150. De overigen vonden in andere steden plaats.
In totaal was sprake van 2000 agressievelingen (Agressanten), maar er waren slechts
120 arrestaties.
Hongarije laat zich niet ringeloren
Op 14 september 2015 was het metershoge hek bij de grens tussen Servië en
Hongarije dat vluchtelingen moest tegenhouden gereed. De laatste vrije doorgang naar Hongarije werd door agenten op die dag met prikkeldraad dichtgemaakt. In Boedapest heeft men van meet af aan beseft waar het de Europese
Unie met de massale toevloed van migranten werkelijk om gaat, namelijk de
verplichte verandering van de etnische, culturele en religieuze samenstelling van
ons continent. “De uitheemsen respecteren onze wetten niet en willen ook niet
onze gemeenschappelijke waarden delen”, zei de Hongaarse premier Viktor
Orbán. Hij was van mening dat deze mensen van andere streken en totaal andere
culturen een bedreiging vormden voor de zwaar bevochten cultuur en tradities
en omgangsvormen van het volk.

Vrouwenmishandeling in Turkije
(7) Het Turkse ministerie van Familie- en Gezinsbeleid concludeert na een onderzoek
dat in maart 2016 werd gepubliceerd dat maar liefst 86% van de Turkse vrouwen het
slachtoffer is of is geweest van fysieke en/of psychologische mishandeling door toedoen
van hun partners of familie. (Xander Nieuws 01-04-2016) De uitkomsten van dit onderzoek kunnen als illustratief worden beschouwd voor de Islamitische mentaliteit, wat
niet wil zeggen dat overal in de Islamitische wereld dezelfde verhoudingen gelden. Het
wil ook niet zeggen dat in Europa geen mishandeling van vrouwen voorkomt; echter, in
de Islamitische wereld heeft het epidemische vormen aangenomen en dat kan niet van
het oude continent worden gezegd.
Slechts 13% migranten is echte vluchteling
(8) De organisatie Artsen van de Wereld (Médecins du Monde) heeft in november 2016
de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek in 2015 onder meer dan tienduizend
immigranten (L’accès aux soins des personnes confrontées à de multiples facteurs de
vulnérabilité en santé dans 31 villes de 12 pays). Daaruit blijkt dat slechts 13,7% van hen
zegt voor oorlog te zijn gevlucht; de meesten geven ruiterlijk toe dat ze enkel om financiële redenen naar Europa zijn gekomen. Bovendien bleek dat van de 10.000 ondervraagden bijna de helft illegaal in Europa is. Daaruit volgt dat het werkelijke aantal mi-
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granten veel groter is dan de politiek de bevolking wil doen geloven. Meer in detail:
53,1% van de migranten erkent naar Europa te zijn gekomen voor een beter leven, dus
dat zijn het enkel ‘gelukszoekers’; 20,5% noemt politieke redenen, en slechts 13,7% is
gevlucht voor oorlog (tenminste, als zij allemaal de waarheid spreken, wat volgens tal
van andere onderzoeken maar zeer de vraag is). En 3,1% is hier vanwege gezondheidsredenen, om hier in Europa gratis toegang te krijgen tot al onze medische voorzieningen. (bron: Xander Nieuws van 19-11-2016)
130.000 verdwenen migranten
(9) Na de registratie in Duitsland komen volgens Reuters veel vluchtelingen niet in het
aangewezen asielcentrum aan. Gedurende 2016 is dat aandeel op ongeveer 13% blijven
steken, zo berichtte de Süddeutsche Zeitung in zijn vrijdageditie van 26 februari. Het
blad verwees naar een antwoord van de Ministerie van Binnenlandse Zaken in reactie
op een navraag van de linkse fractie van de Bundestag. Een mogelijke verklaring zou de
doorreis zijn naar andere landen of het in de illegaliteit onderduiken. Het gaat over in
totaal 130.000 mensen. Onder de vermisten waren ook duizenden kinderen. (Deutsche
Wirtschafts Nachrichten - 26.02.16)
Een ware oorlog
(10) Moslims, zo is gebleken, hebben doelbewust de oudejaarsmis verstoord bij de Keulner Dom – die van 18.30 tot 19.45 uur duurde – door massaal vuurwerk op en tegen het
gebouw aan te gooien. Het bleek dat de politie de situatie op het plein al rond 19.00 uur
niet meer onder controle had en naar alle waarschijnlijkheid ook niet van zins was die
onder controle te houden, want politieversterking van 80 man van een plaats nabij
werd meermaals geweigerd. Het lawaai was dermate erg dat de duizenden kerkgangers
er bijna van in paniek raakten. Volgens de Frankfurter Allgemeine was het duidelijk dat
de Dom als symbool van het Christendom en van heel Duitsland juist daarom door de
Moslims werd ‘aangevallen’ zo vertelde Barbara Schock-Werner, destijds de bouwmeester van de Keulner Dom. (“Der Gottesdienst wurde gezielt gestört”, een artikel in
de prestigieuse Frankfurter Allgemeine Zeitung van 13 jan. 2016, door Reiner Burger.)
(11) Bron: Gesteuerte Massenmigrationen, Völker im Experimentierkasten, door het Institut für Strategische Studien Berlin (ISSB e.V.), gepubliceerd door “Die Freie Welt
(Die Internet- & Blogzeitung für die Zivilgesellschaft)”. Tevens: Youtube “Europe will
be diverse, or war! - Frans Timmerman” 29 maart 2016.
(12) “Le Rôle des Migrations dans le Monde Libre” van Paul A. Ladame – Librairie E.
Droz, Genève # 1958 (p. 236).
Aanrandingen en andere misdaden aan de orde van de dag
(13) Volgens de Deutsche Wirtschafts Nachrichten van 12 jan. 2016 kwamen alleen al in
de nacht van 10 op 11 januari uit heel Duitsland vele tientallen politieberichten over
aanrandingen en andere wandaden door zogenaamde vluchtelingen c.q. asielzoekers:
• Aurich: 3 asielzoekers randen een 15-jarig meisje aan, een voorbijganger weet erger te voorkomen;
• Soest: Een 17-jarig meisje wordt in een bus door een 20-jarige migrant aangerand. Medepassagiers schieten haar te hulp;
• Ellwangen: Twee ‘zuiderlingen’ randen een 35-jarige vrouw aan die net uit het
station komt; door zich te verzetten en te schreeuwen weet ze zich te bevrijden;
• Hanau: twee Syrische broers worden gearresteerd wegens het doodsteken van
hun zwangere zus;
• Hamburg: Een 25-jarige man uit Eritrea randt in een ambulance een 24-jarige
hulpverleenster aan;
• Hamburg: Een 48-jarige vrouw wordt bij een woonwagenkamp door twee Noord
Afrikanen aangerand; ze weet naar een tankstation te rennen en om hulp te vragen; de dader wordt niet gearresteerd;
• Hamburg: Twee 20 tot 25 jaar oude Arabische mannen randen twee 53-jarige
vrouwen aan; een van de mannen had eerst provocerend zijn potloodje laten zien;
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• Hamburg: De politie arresteert een 23-jarige Somaliër die bij een school een 10jarig Duits meisje op haar mond had gekust; de dader wordt niet aangehouden,
maar naar een ander AZC overgeplaatst;
• Hamburg: Een buschauffeur schakelt de politie in als 8 Afghaanse migranten van
17 tot 24 jaar oud een vrouw aanranden en een glazen fles naar haar gooien als zij
zich verzet;
• Hamburg: In een AZC wordt een 34-jarige vrouw door twee mannen verkracht;
wegens gebrek aan bewijs worden er vooralsnog geen arrestaties verricht;
• Puttgarden: Een 49-jarige Franse Jood wordt uitgescholden en gewelddadig beroofd door twee vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan;
• Marburg-Biedenkopf: Een donkere man dringt zich extreem op aan twee jonge
vrouwen die een voorbijganger om hulp vragen;
• Mannheim: Een 19-jarig meisje wordt op het Weinheim station, net als ze in de
trein stapt, door twee ‘Zuid Aziatische mannen’ van 25 en 28 jaar oud aangerand;
• Oldenburg: In totaal vijf vrouwen worden door twee 20 en 24 jaar oude Algerijnse asielzoekers aangerand;
• Paderborn: Zo’n 8 tot 10 jonge ‘vluchtelingen’ uit Noord Afrika randen diverse
vrouwen aan; enkelen van hen worden gearresteerd en blijken illegalen te zijn; één
van hen is zeer agressief en probeert het wapen van een agent af te pakken;
• Hannover: In Gleidingen wordt een 45-jarige vrouw door een Syrische ‘vluchteling’ aangerand; ook hij toont zijn potloodje aan haar; als hij haar vastgrijpt
schreeuwt ze om hulp waarna hij op de vlucht slaat;
• Hannover: Een 28-jarige Soedanese asielzoeker randt op het toilet in een disco
een 25-jarige vrouw aan;
• Trier: Een 13-jarig meisje wordt in een trein lastig gevallen en bijna bestolen en
aangerand door twee buitenlanders;
• Merzig: In een andere trein wordt een 17-jarig meisje door een ‘zuiderling’ die
zich ‘Achmed’ noemt aangerand; drie vrouwen schieten haar te hulp.
(14) Wat Zweden betreft, dat net als Duitsland een open-deur-politiek volgt, waren tot
aan november 2015 71% van alle aanmeldingen voor immigratie mannen. Van de meesten van de categorie van de late tienerleeftijd, de zogenaamde onbegeleide minderjarigen, waren de verhoudingen volgens Dr. Valerie Hudson, die dat in een belangrijk
verhandeling voor Politico (5 jan. 2016) schreef, nog extremere: 11,3 jongens voor ieder
meisje. Het mag daarom geen wonder heten dat de Europese meisjes worden aangerand en verkracht (Valerie Hudson is professor aan de Bush opleiding voor “Government and Public Service” aan de Texas A&M University.)
In de Groene Amsterdammer van 9 maart 2016 stond het volgende (“Grenzen aan
de Zweedse gastvrijheid” - door Brechtje Keulen):
In september 2013, besloot Migrationsverket dat alle Syriërs die in Zweden asiel
aanvragen een permanente verblijfsvergunning krijgen. Die genereuze houding leidde,
in combinatie met de verheviging van het conflict in Syrië en de regio eromheen, tot een
groeiend aantal asielaanvragen. Zo’n 81.000 mensen vroegen in 2014 asiel aan in
Zweden. Toenmalig premier Fredrik Reinfeldt vroeg alle Zweden om hun hart open te
stellen voor mensen op de vlucht. Het was het ‘wir-schaffen-das’ moment van Zweden.
Zomer 2015 leek het aantal asielaanvragen iets af te nemen en werd de prognose voor
dat jaar naar beneden bijgesteld, naar 74.000. Op Europees niveau was dat nog steeds
veel, en dat stoorde sommige politici. “Mijn Europa vangt mensen die uit een oorlog
komen op. Mijn Europa bouwt geen muren”, zei de huidige premier Stefan Löfven op 6
september 2015 nog, tijdens een grote Refugees Welcome-manifestatie in Stockholm.
Maar eigenlijk is op dat moment de situatie al omgeslagen. Want waar het aantal
nieuwkomers in de najaarsmaanden meestal afneemt door onder meer het slechtere
weer op de vluchtroute blijven nu steeds meer mensen naar Zweden komen. Geheel
tegen de prognose in vragen in de maand september 24.300 mensen asiel aan. In oktober worden dat er ruim 39.000. Ter vergelijking: Nederland kreeg in het hele jaar zo’n
57.000 asielaanvragen te verwerken. (…) WANNEER KOMT DE grens van wat een land
kan dragen in zicht? Toen toenmalig migratieminister Tobias Billström het in 2013
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waagde te spreken over ‘hoeveelheden’ vluchtelingen en zich afvroeg hoeveel Zweden
zou kunnen dragen, werd hij publiekelijk aangevallen. Zelfs premier Reinfeldt, van zijn
eigen gematigd-rechtse partij Moderaterna, viel hem af. Over ‘aantallen’ en ‘stromen’
spreken in combinatie met ‘vluchtelingen’ is uit den boze in Zweden. Journalisten en
opiniemakers stellen de vraag dan ook niet vaak.
Maar een reeks incidenten die gericht zijn tegen immigranten laten ook een andere
kant van Zweden zien. Sinds augustus 2015 is er zeker negen keer een poging tot brandstichting gedaan bij een asielzoekerscentrum of op een plek waar een asielzoekerscentrum gepland is. Op 22 oktober valt een gemaskerde man een school in Trollhättan
binnen, waar hij een Somalische jongen van vijftien en een Iraakse onderwijsassistent
doodsteekt met een zwaard en een Syrische leerling ernstig verwondt. Op 29 januari
van dit jaar trekken honderd gemaskerde mannen naar het centraal station van Stockholm om daar migrantenjongeren lastig te vallen. Daarbij verspreiden ze flyers met de
tekst: “Als de Zweedse straten niet langer veilig zijn voor normale Zweden is het onze
plicht om iets aan het probleem te doen.” In januari 2016 komen geruchten naar buiten
over een grootschalige aanrandingszaak op het jongerenfestival “We Are Stockholm” in
2014, vlak voor de verkiezingen, en in 2015, met vermoedelijk minderjarige asielzoekers als daders. Mogelijk heeft de Zweedse politie bewust niets naar buiten gebracht,
om anti-immigratiesentimenten niet aan te wakkeren en de Zweden Democraten niet in
de kaart te spelen, speculeert dagblad Dagens Nyheter. Het zij vermeld dat tijdens de
oudejaarsfeesten van 2015 ook in het Zweedse Malmö hemeltergende taferelen plaatsvonden. Het was dus niet alleen Duitsland.
Sinds 8 september 2015 verzamelt de politie bovendien alles wat met vluchtelingen
te maken heeft onder code 291. Grenscontroles, bewaking van asielzoekerscentra, aangiftes die vluchtelingen betreffen en gegevens over hoeveel tijd en geld de politie in deze
operaties steekt, worden zo geheim gedocumenteerd. “Niets mag naar buiten komen”,
las Dagens Nyheter in interne politiememo’s. Het wekt de indruk dat het probleem zo
groot is dat de politie niet wil vertellen hoe groot.
(15) Zie: “Atheism”, van Michael Ruse - Oxford University Press # 2015. Dit boek geeft
een volledige overzicht van het atheïsme-probleem vanuit historisch, filosofisch, theologisch, sociaal alsook psychologisch perspectief. Hierin wordt benadrukt dat atheïsme
vooral een morele kwestie is dat geenszins bewezen is.
(16) De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam die met elkaar verweven zijn. De ratio is
de meest hoogstaande faculteit van de ziel, maar door die onderlinge verwevenheid lijkt
het alsof het denken uitsluitend uit de hersens voorkomt. Echter een engel of een demon, die geest zijn, kunnen ook denken en hebben geen hersens.
(17) Jeremia spreekt in hfst. 31 tot Israël als volk en niet tot individuen. Het eind van
het hoofdstuk spreekt wel van het leggen van Gods wet in ieders hart, dus daar is het
individueel, trouwens een belofte die nog steeds op zijn vervulling wacht.

-
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Zie ook het artikel: “Groen is de Nieuwe Kleur Zwart”
Dit artikel gaat over de invasie van de Islam in Europa: hoe en waarom. Fallaci toont
aan hoe, volgend op de oliecrisis van 1973, de Europarlementariërs ons dierbaar
Europa hebben uitgeleverd aan de wurggreep van de islam onder het mom van een
gezond multiculturalisme. Een van de belangrijke initiators in de voorbereiding van de
Islamisering van Europa was de Christen-Democraat Giulio Andreotti, die in november
2002 werd veroordeeld voor het in 1979 laten vermoorden van de journalist Mino
Pecorelli omdat hij de banden tussen Andreotti en de maffia aan het licht had gebracht.

Zie ook het artikel: “Seksualiteit en Voortplanting”
De wereldbevolkingsgroei is de meeste fundamentele en doorslaggevende verstorende
factor van het mensdom in deze moderne tijd. De autonome bevolkingsgroei in het
verenigd Europa zal volgens Eurostat in 2015 in een daling zijn omgeslagen. Zelfs bij
een agressieve immigratiepolitiek zullen na 2035 de aantallen in Europa scherp gaan
dalen. Voor Griekenland, Italië, Spanje, en Duitsland is de situatie dramatisch met een
vruchtbaarheidsgraad van tussen de 1,3 en 1,4 – wat het aantal nakomelingen is van de
gemiddelde vrouw (het cijfer moet 2,1 zijn om de bevolking in stand te houden), wat
betekent dat het inwonertal van die landen tussen 2000 en 2050 zal zijn gehalveerd!
Het is in feite een wereldwijd probleem. Dus niet alleen de Westerse landen lijden
hieronder. Onder het mom van familieplanning en de reproductieve rechten van de
vrouw zijn vooral tussen 1960 en 1980 massale door de overheid georganiseerde
contraceptieve-, sterilisatie- en abortuscampagnes gevoerd in grote delen van Oost- en
Zuid Azië, Afrika en het Amerikaanse continent met gevolg dat overal ter wereld een
afnemende bevolkingsgroei waarneembaar is die in een negatieve spiraal dreigt te
eindigen, zelfs in moslimlanden.

Zie ook het verslag: “ZENDING aan de ISLAM”
Lezing van Hubert Luns op de studiedag “Europa en de Islam”, onder auspiciën van
Het Zoeklicht, op 29 oktober 2011 in Doorn, Nederland.
De immigratie? Er bestaat maar één oplossing voor dat probleem en wel zéér urgent:
de evangelisatie aan de Moslims! De velden staan wit om te oogsten! Er ligt een
uitdaging op tafel: Voor Moslims is nu de tijd gekomen om de persoon van Jezus
Christus te leren kennen, Zoon van de Vader, ware God en waar mens – waardoor de
zaken een heel andere wending kunnen krijgen. Een ingrijpende herziening is daartoe
vereist ten aanzien van de benadering van de personen die uit de Islam komen. De
Moslims moeten tegenover zich echte bidders vinden, áánbidders in geest en waarheid,
die kunnen knielen zoals zij knielen. Moslims zijn ook veeleisend ten aanzien van het
zedig voorkomen en respect voor het leven. Onze moraal moet zich ook tonen in onze
kleding en vrijetijdsbesteding, en abortus dient te worden afgezworen. Om succes te
boeken moeten wij op het niveau van hun aspiraties staan. Jezus Christus uitdragen
is voor een Christen de normale routemap, waar hij ook is, maar gezien de belangen
die op het spel staan en de confrontaties die in het verschiet liggen, heerst er nu een
bijzondere urgentie. Als Christen dragen we een historische verantwoordelijkheid
voor onze broeders en zusters die in de Islam zijn grootgebracht. Laten we deze niet
ontlopen!
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.APPENDIX-1.

Paus voorspelde in 1993 dat de Islam
als gesel Europa zou binnenvallen
Bron: Nuova Bussola Quotidiana
Vertaling: via Katholiek Forum
Bewerking: Restkerk

In de “Nuova Bussola Quotidiana” verscheen een uiterst belangrijk artikel,
waarover in de media en de Kerk het grootste stilzwijgen werd bewaard: het
buitengewone profetische visioen van de Heilige Johannes-Paulus II van maart
1993 werd pas op 22 oktober 2017 door een persoonlijke vriend van de Paus,
Mgr Mauro Longhi van de Prelatuur van het Opus Dei, bekendgemaakt. Dat
deed hij in het ‘Kluizenaarsverblijf van de heilige Petrus en Paulus’ bij Bienno.
In dat visioen voorspelde de Paus dat de Islam Europa zal overspoelen. Dit
is een wel zeer onwelgevallige boodschap voor de Westerse elite alsook de
linksradicale Bergoglio die de komst van miljoenen moslimmigranten juist
verwelkomt en aanmoedigt.

Paus Johannes-Paulus II met Mgr Paulo Longhi

Mgr Longhi werd als priester enorm gewaardeerd, zowel door Johannes-Paulus
II als door Benedictus XVI, zodanig zelfs dat hij in 1997 lid werd van het
Vaticaanse dicasterie van de Congregatie van de Clerus. Tijdens talrijke
ontmoetingen en gesprekken met Johannes-Paulus II, maakte Mgr Longhi
kennis met de persoonlijke kant van Karol Wojtyla, zoals de Paus destijds
heette. Weinigen wisten van de mystieke kant van de Paus, die zich geregeld
terugtrok in de kluizenaarshut bij Bienno, een plaats in de Abruzzen. Daar
kruiste Mgr Longhi ‘s nachts dikwijls Karol Wojtyla, geknield op de harde
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houten banken voor het tabernakel. De bewoners van het huis in de Abruzzen
hoorden daarbij dikwijls hoe de Paus, soms in heftige bewoordingen, een
dialoog voerde met de Heer en met de Allerheiligste Maagd Maria, zijn
geliefde moeder.
Tijdens een bergwandeling openbaarde Johannes Paulus zijn visioen aan
Longhi. Ineens veranderde de toon en de stem van Karl Wojtyla en maakte hij
mij deelgenoot aan een van zijn nachtelijke visioenen. Hij zei: “Herinner de
kerk in het derde millennium hieraan: Ik zie de Kerk die een dodelijke wonde
heeft opgelopen, dieper en pijnlijker dan deze van dit millenium” – waarin hij
doelde op de wonden van het communisme en het nazisme. “Deze wonde heet
islamisme. Ze zullen Europa overspoelen. Ik heb de horden zien trekken uit west
naar het oost”, en hij beschreef mij in detail de landen: uit Marokko tot Libië,
langs Egypte, en zo verder naar het oosten. De Heilige Vader voegde daar
nog aan toe: “Europa zal nog slechts een kelder zijn met oude relieken, in het
halfduister, spinnewebben, familieherinneringen. Jullie, de Kerk van het derde
millenium, zult deze invasie moeten tegenhouden, maar niet met wapens.
Wapens zullen niet volstaan, maar een authentiek beleefd geloof.”
Dat was op een moment dat een groot optimisme in Europa heerste. In
september van dat jaar werden de Oslo accoorden getekend die de belofte
hadden vrede in het Midden Oosten te brengen. Niemand dacht toen aan
een op handen zijnde ‘invasie’. De tijd is nu rijp dat de mensen de ernst en
waarachtigheid van dit visioen kunnen inzien om de hand aan de spade te
zetten middels vurig gebed.

Paus Johannes-Paulus de Grote

Mgr Longhi vertelde ook dat de Poolse kardinaal Deskur hem had toevertrouwd
dat Paus Johannes-Paulus “met de vleesgeworden God spreekt. Hij ziet Zijn
gelaat en ook dat van zijn Heilige Moeder.” Mgr Deskur vertrouwde hem nog
het geheim toe dat “de ogen van God op Karol Wojtyla zijn gericht telkenmale
als hij de kelk (met het Bloed) en de Hostie tijdens de consecratie omhoog heft.”
“Zijn ogen zetten zich vast op de Hostie en op de kelk waarin tijd en ruimte als
het ware versmolten zijn waarin het drama van Golgotha zich levend voorstelt
waardoor zijn mysterieuze Aanwezigheid zich in het heden uitdrukt.”
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.APPENDIX-2.

Wat zegt Sint Thomas over Immigratie?
Door John Horvat II
Als we het debat over de immigratie
volgen neemt men bijna automatisch aan
dat de Kerk onvoorwaardelijke liefde betuigt tegenover al diegenen die ons land
binnenkomen, legaal of illegaal.
Maar is dat wel zo? Wat zegt de Bijbel over immigratie? Wat zeggen de grote
kerkleraars en onze theologen? Maar
vooral, wat zegt de allergrootste leraar,
Sint Thomas, over immigratie? Geeft zijn
mening enig houvast voor de brandende
kwesties die ons land beroeren waarbij de nationale grenzen steeds meer
aan het vervagen zijn?
Grootscheepse immigratie is een modern probleem en men zou denken
dat de middeleeuwse Sint Thomas geen mening over dit probleem had.
Toch spreekt hij daarover. We hoeven zijn meesterwerk slechts open te
slaan, de Summa Theologica, hoofdstuk 1 van deel twee, vraag 105, artikel
3 (I-II, Q.105, Art. 3). Daar vinden we zijn uitleg, uitgaande van Bijbelse
principes, waar we voor ons nationaal debat op kunnen terugvallen. Het
past perfect bij onze huidige situatie.

Thomas van Aquino: «« De mens kijkt tegen vreemdelingen op twee manieren: ze zijn vredelievend of vijandig, en de Bijbelse Wet kent geschikte
bepalingen om voor beide opstellingen de juiste aanpak te vinden. »»
Commentaar: Met deze opmerking geeft Thomas van Aquino aan dat niet
alle immigranten gelijk zijn en dat iedere natie het recht heeft te bepalen
welke immigranten vredelievend zijn en dus ten gunste van het algemeen
belang. Uit zelfbehoud mag de staat die criminele elementen weren die verraders zijn, vijanden en ook anderen die als schadelijk en vijandig worden
bevonden ten opzichte van het eigen volk.
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Tevens geeft hij aan dat de omgangsvorm met immigranten, zowel voor
de vredelievende als vijandige immigratie, in de Wet omschreven staat. En
de staat heeft het recht maar tevens de plicht die Wet toe te passen.
Thomas van Aquino: «« Aan de Israëlieten werden drie gevallen voorgelegd
om vredelievend met vreemdelingen om te gaan. Ten eerste, indien vreemdelingen als reizigers door hun land trokken. Ten tweede, als ze als nieuwkomers in hun land wilden blijven. In beide gevallen voorzagen de wetsbepalingen daarin - want er staat geschreven (Ex. 22:21): “De vreemdeling
[advenam] moogt ge niet verdrukken en kwellen”; en wederom (Ex. 23:9):
“Eveneens moogt ge de vreemdeling [peregrino] niet verdrukken.” »»
Commentaar: Thomas van Aquino erkent hier het feit dat anderen het land
zullen bezoeken en daar zelfs enige tijd willen blijven. Dat type vreemdeling
verdient onze liefde, respect and welwillendheid, wat trouwens eenieder
toekomt die van goede wil is. In die gevallen kan en moet de wet vreemdelingen tegen een slechte behandeling en vervolging beschermen.
Thomas van Aquino: «« Ten derde waren er voorwaarden indien vreemdelingen volledig tot hun gemeenschap en godsdienstige praktijk wenste toe
te treden. Aangaande dezen moesten bepaalde regels in acht worden genomen. Ze konden niet direct de nationaliteit krijgen: zo hadden sommige
landen de gewoonte dat niemand het gewone burgerschap kon krijgen tenzij twee of drie generaties verstreken waren, zoals de filosoof opmerkt. »»
Commentaar: Thomas van Aquino erkent dat sommigen blijven wonen en
de nationaliteit van hun gastland wensen aan te nemen. Als belangrijkste
voorwaarde stelt hij dat dan een verlangen moet bestaan om volledig in het
gastland te integreren, in wat men tegenwoordig de cultuur en het leven
van dat land noemt.
Er is nog een andere voorwaarde en dat is dat het toekennen van het
burgerschap niet onmiddelijk plaatsvindt. Het integratieproces kost tijd.
Mensen moeten zich aan het nieuwe land aanpassen. Hij citeert de filosoof
Aristoteles (Polit. iii, 1) dat men er soms van uitging dat dit proces twee tot
drie generaties kost. Thomas van Aquino geeft zelf geen tijdslimiet aan voor
deze integratie, maar erkent dat het lang kan duren.
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Thomas van Aquino: «« De reden hiervoor was dat indien vreemdelingen
zich met de zaken van een natie zouden gaan bemoeien, vanaf het ogenblik
dat ze zich in hun midden hadden gevestigd, dat dan grote gevaren loerden, want vreemdelingen zijn niet bekommerd om het algemeen belang en
zouden dingen kunnen nastreven die ten nadele van het volk zijn. »»
Commentaar: Het praktisch inzicht van Thomas van Aquino is niet politiek
correct maar wel logisch. De theoloog geeft aan dat in een land wonen een
complexe zaak is. Het kost tijd voordat men de problemen van een natie
kent. Wie op de hoogte is van de lange geschiedenis van zijn land is het
beste in staat om lange termijn beslissingen te nemen. Het is schadelijk en
onterecht om de toekomst van een land in handen te leggen van mensen
die nog maar net zijn gearriveerd. Alhoewel het niet hun schuld is dat ze
weinig weten van wat gebeurt of gebeurd is, zou het lot van de natie in hun
handen leggen zelfs tot zijn vernietiging kunnen leiden.
Een illustratief voorbeeld geeft Thomas van Aquino als hij later opmerkt dat het Israëlieten niet alle volkeren hetzelfde behandelden, want
degenen die dichterbij woonden konden zich sneller aan de nieuwe omstandigheden aanpassen dan zij die uit verre streken kwamen. Sommige
vijandige volken werden categorisch uitgesloten om tot volledige integratie
in Israël te komen omdat ze het volk vijandig gezind waren.
Thomas van Aquino: «« Het was niettemin mogelijk dat iemand op grond
van een nobele daad het burgerschap kreeg: aldus wordt verhaald dat
Achior, de aanvoerder van de kinderen van Ammon, “met geheel zijn nakomelingschap tot het volk van Israël werd gerekend.” (Judith 14:6) »»
Commentaar: Dat betekent dat het gebezigde principe geen ijzeren wet
was. Onder bepaalde omstandigheden bestonden uitzonderingen, maar
niet willekeurig want het algemeen belang stond voorop. Het Bijbels voorbeeld illustreert hoe als blijk voor bewezen diensten voor het vaderland
Achior en zijn nakomelingschap de nationaliteit toegekend kregen.

Conclusie
Gebaseerd op Bijbelse principes huldigt Aquino bepaalde ideeën over
immigratie. Het is duidelijk dat immigratie twee dingen moet nastreven:
voorop staat de eenheid van het land maar tevens het algemeen belang.
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Immigratie moet integratie bespoedigen, niet disintegratie of segregatie. De immigrant moet niet alleen de voordelen zoeken maar ook de
verantwoordelijkheden op zich nemen die samengaan met een volledige
ontvangst. Dankzij het burgerschap wordt iemand voor lange tijd deel van
de grotere familie en dat is zeker geen soort aandeelhouderschap in een
beursgenoteerd bedrijf waar de korte termijn winst prevaleert.
Ook onderwijst Thomas van Aquino dat immigratie het algemeen belang op het oog moet hebben; het mag een natie niet vernietigen of overweldigen. Dit verklaart waarom zoveel Amerikanen zich ongemakkelijk voelen bij de huidige massale en disproportionele immigratie die een kunstmatige situatie creëert die algemene punten van overeenstemming vernietigt en de capaciteit aantast om nieuwe elementen organisch in de gemeenschappelijke cultuur op te nemen. Het algemeen belang wordt genegeerd.

Een proportionele immigratie was altijd een gezonde ontwikkeling voor
een land omdat dat nieuw leven en kwaliteiten in het sociale lichaam injecteerde. Maar indien de juiste verhouding ontbreekt waardoor de overleving
van de gemeenschap wordt ondermijnd, komt méér dan het welzijn van de
natie in het geding.
In dat geval doet de natie er goed aan te luisteren naar het advies van
Thomas van Aquino en moet het Bijbelse principes toepassen. De natie
moet rechtvaardig zijn en ieders welzijn behartigen, waaronder vreemdelingen, maar het moet vooreerst het algemeen belang zoeken en zijn eigen
eenheid waarborgen zonder welke geen land lang kan standhouden.
Als we naar het debat luisteren over de immigratie wordt bijna vanzelfsprekend aanvaard dat de positie van de Kerk er een is van onvoorwaardelijke liefde jegens allen die het land binnenkomen, hetzij legaal of illegaal. Maar is dit wel zo? Wat zegt de Bijbel over immigratie? Wat vertellen
de kerkleraren en theologen? Maar vooral, wat zegt de grootste kerkleraar,
Thomas van Aquino, over immigratie? Geeft zijn mening enig houvast in de
brandende kwesties die ons land beroeren waarbij de nationale grenzen
aan het verdwijnen zijn?

Ontleend aan het gratis boek van John Horvat II: “Return to Order: from a Frenzied
Economy to an Organic Christian Society – Where we’ve been; How we got here; and
Where we need to go” (2017). http://www.returntoorder.org/john-horvat-biography/

- 23 -

2e editie

.APPENDIX-3.

HET JOODSE DENKEN OVER IMMIGRATIE
Nu we het Christelijke denken over immigratie hebben belicht, citeer ik
graag een Joodse denker. In een radioprogramma tijdens Kerst 1986 heeft
de bekende Israëlische diplomaat Pinchas Lapide († 1997), die toen een
belangrijke rol speelde in de Joods-Christelijke dialoog, enkele treffende
gedachten geformuleerd over het immigratieprobleem:
-----------De mens, zei hij, is een vat vol tegenstrijdigheden, een wandelende contradictie. Hij stoot de medemens af, en trekt hem tegelijk aan. Hij is bang
voor de een en heeft de ander nodig om zijn eigen ik te vinden. Tussen deze
polen van afstoting enerzijds en anderzijds een bijna magische aantrekking
die de vreemdeling op hem uitoefent, beweegt zich de liefde tot de vreemdeling die ons wordt geboden, én die merkwaardige vreemdelingenhaat.
Froemede, het oude middelhoogduitse woord, waarvan het woord ‘vreemd’
is afgeleid, betekent: de ander, die ver weg is van mij, de vér-verwijderde.
De Romeinen noemen hem ‘hostis’, waarbij de vreemdeling dan bijna
automatisch tot vijand wordt. Hostis is het woord, dat vreemdeling en
vijand in zich verenigt.
De Grieken zijn op dit punt nog erger: voor hen is de vreemde de ‘barbaar’,
wat slechts minachtende spot inhoudt en die tenslotte het doelwit wordt
van regelrechte haat.
In de Bijbel, echter, is dat anders. Daar begint de hele geschiedenis van de
mensheid met het vreemdeling zijn, vooral van zijn Schepper en vervolgens
van zijn complete omgeving. “Waar ben je, Adam?” met deze vraag van God
begint de geschiedenis van de mensheid. En Adam kruipt, als elke vluchteling en vreemdeling, achter struikgewas om zich te verbergen.
Het is álles wat de medemens tot een anderssoortige, tot de ander maakt.
De taal, de zeden, het uiterlijk, later ook de religie. Met andere woorden:
Hij is anders dan ik, en dan is het slechts een kleine psychologische stap
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naar de consequentie: Hij is gehéél anders, dat wil zeggen hij is de ander,
die ik niet ben en ook niet wil zijn. Dan komt het natuurlijk van de horizontale verschillen in taal, religie en zeden direct tot verticale waardeoordelen. Ik ben goed, en degene die anders is, is derhalve slechter. Natuurlijk, dat anders zijn is door God gewild. Er zijn geen twee mensen onder de
zon identiek, want elk individu is de onnavolgbare drager van Gods beeld.
Het is onze taak om de vervreemding te overwinnen, om nader tot elkaar te
komen. En de Talmoed trekt de consequentie: Er zijn geen vreemdelingen,
er zijn slechts mensen die elkaar nog niet werkelijk hebben ontmoet. Dat
betekent dat elke vreemdeling een potentiële vriend is, mits ik de moed heb
me voor hem open te stellen. Openstellen in de mooiste, psychologische
zin, om hem in zijn van God gewilde anders-zijn te accepteren. Dan houdt
hij op vreemdeling te zijn.
Daarom onderscheidt de Joodse traditie drie categorieën van vreemdelingen. De eerste is neutraal, staat boven het gewoel, leeft echter in een
Joods milieu en neemt de Joodse wetten in acht. Dan is er de vreemdeling,
die prikkelend, stimulerend, inspirerend aanwezig is. Hij is de creatieve
vreemdeling, wiens verschijnen een middel tegen geestelijke verslapping is
en die nieuwe spankracht verleent. De derde is de vijandige vreemdeling.
Hij verbreidt angst, weigert om ook maar iets van zichzelf prijs te geven
en komt alleen maar om te nemen, niet om te ontvangen. Alle drie komen

ze in de Bijbel voor, meestal met de stilzwijgende uitdaging hen te ontvreemden en tot vrienden te maken.
Vervolgens gaat Lapide in op het vreemdelingschap van Abraham en het
Joodse volk als geheel, dat telkens vreemdeling was in een vreemd land.
Voordien een straf wegens zondig handelen - denk aan Kaïn - is het nu
Bijbelse pedagogie. Zegt hij: “Steeds wordt ons daarom in de Bijbel gezegd:
De Heer onze God (…) heeft de vreemdeling lief (…) daarom zult ook gij de
vreemdeling liefhebben, want ge zijt immers zelf ook vreemdeling geweest in
Egypte!” (Deut. 10:17-19)
---Bron: “Het bezit van de waarheid: het einde van de dialoog – Gedachten over wet en
liefde in de Hebreeuwse Bijbel ‘de vreemdeling in uw poorten’ – Messiasverwachtingen
bij Joden en Christenen” door Pinchas Lapide – Ten Have, Baarn #1989 (pp. 46-51).
Oorspronkelijke titel: “Können wir die Fremden lieben?”
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«« BIJLAGE »»

M igranten & M ensensmokkelaars
Het v luchtelingenepos met de s martphone

PARIS MATCH - 7/13 juni 2018
Door Maryvonne Ollivry
Wilt u uw land verlaten dat in staat van oorlog is? Sluit u dan aan op het Web.
Zo kunt u onverwijld de reiskosten vernemen voor de ‘beste’ mensensmokkelaar en de ‘ideale’ route met ‘makkelijke’ grenzen, en aanbiedingen van bootprijzen en ‘goede’ SIM-kaarten bovendien. Een managementconsultant heeft
tientallen vluchtelingen op het eiland Kos in Griekenland ondervraagd en heeft
de financiële oogst berekend van deze vette kluif voor de smokkelaars en hun
toeleveringsbedrijven. Het resultaat: deze affaire in mensenhandel genereert
een omzet van 1 miljard euro. Verslag van een ontmoeting met een bevlogen
ooggetuige die graag anoniem wenst te blijven.
Facebook, Viber, Whatapp…
De toverwoorden voor de ontsnapping
Terwijl Mark Zuckerbergs netwerk wordt beschuldigd van het verspreiden van
onze persoonlijke gegevens, is men ook bekend met het feit dat hij toestaat dat
mafiosi zich met de uitbuiting van menselijke ellende verrijken? Met een
simpele klik kan men advertenties van mensensmokkelaars vinden die hun
diensten aanbieden voor een exodus vanaf de Turkse kust naar Europa.
Allerlei soorten boten tegen elke conditie en prijs, met soms kortingen voor
kinderen. Ziedaar wat een vroegere managementadviseur toevalligerwijs heeft
ontdekt toen hij naar Griekenland ging om zich aan een van zijn hobbies te
wijden, de fotografie. Geconfronteerd met de massa’s vluchtelingen die op het
eilandje Kos in die late zomer van 2015 aan land kwamen, was hij benieuwd
hoe die duizenden mannen en vrouwen dat hadden klaargespeeld. Velen
zeiden: “Facebook”. Deze man is geen journalist en wil graag onbekend blijven
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– de corrupte smokkelaars, deze handelaars in menselijke waar, hebben niets
gemeen met de kinderen van onze lieve God. Maar geïntrigeerd door de
hallucinante eenvoud van het systeem en zijn totale straffeloosheid, heeft hij
thuisgekomen de zaak nogmaals aandachtig bestudeerd. Omdat hij van huis
uit econoom is, heeft hij zich in het finaniële aspect van het systeem verdiept:
big business! In zijn hoedanigheid van burger was hij natuurlijk gechoqueerd.
Maar lag het op zijn weg om de zaak aan te kaarten? De recente schandalen
rond Facebook hebben hem ertoe gebracht ons mee te delen wat hij heeft
ontdekt – met ondersteunende bewijzen. Indien deze populaire applicatie werkelijk schoon schip wil maken, is nog veel werk aan de winkel.
PARIS MATCH: Hoe heeft u contact gezocht met die migranten uit Turkije?
Dat was ’s nachts, want overdag gebeurt niks. De toeristen liggen dan te zonnen op de door het hotelpersoneel schoongemaakte stranden. Maar vanaf middernacht tot 8 uur ’s ochtends is er een onafgebroken vloed vluchtelingen die aan land
komt, tenminste tijdens die periode van het jaar.
U spreekt van 200 tot 300 mensen per nacht…
Op zijn minst. Maar dat kan aanzwellen tot 800. Dat hangt van veel dingen af,
waaronder natuurlijk het weer. Die mensen hebben de overtocht op boten gedaan
die door de mensensmokkelaars zijn geleverd. Die verzamelen ze in de omgeving
van Bodrum, laten ze aan boord komen waarbij de boten tot het maximum worden
gevuld – velen moeten daarom hun tassen en koffers achterlaten – en leggen
daarna snel uit hoe de motor moet worden gestart en in welke richting ze moeten
gaan. Er zijn er die er twee uur over doen en anderen twaalf, want die hebben
pech gehad toen de motor het begaf waardoor ze moesten roeien… Zonder te vergeten dat ze in de meeste gevallen met 50 op kano’s zijn gepropt die voor 10 zijn
bestemd, wat de snelheid niet ten goede komt.
Als ze bij Kos aan land komen, wat is dan hun reactie?
Zijn ze bang te worden teruggestuurd?
Helemaal niet! Een opluchting. Drieduizend mensen hebben het leven gelaten
in deze wateren, en zij hebben het overleefd! Ze lachen, ik heb zelfs gezien dat
sommigen een selfie maakten, want de smartphone is het alomtegenwoordige
houvast van dit epos. Weer anderen, door de oversteek uitgeput, ontspannen zich,
komen tot rust terwijl ze beseffen – “Oef, ik ben gearriveerd” – of ze danken God.
Er zijn er die voor het eerst de zee hebben ontdekt. Op zekere nacht zag ik iemand
die bij aankomst zijn telefoon zoende. Hij was het door de Islamitische Staat
bezette Raqqa ontvlucht, waar hij taxichauffeur was. Op de homepage van zijn
scherm stond een foto van zijn Koerdische broer die enkele maanden eerder
tijdens de slag van Kobané tegen de Daech gesneuveld was. Hij wijdde hem zijn
geslaagde overtocht toe.
En weten ze welke procedure ze daarna moeten volgen?
Inderdaad, anderen hebben de nodige informatie via WhatsApp opgestuurd.
Ze weten dat ze zich moeten laten inschrijven bij de Griekse kustwacht, een kot
dat zich in de haven van Kos bevindt, waar ze een aankomstnummer krijgen, een
procedure die door de Griekse politie is bedacht die door de vloed vluchtelingen
werd overstelpt. Dat nummer krijgen ze in afwachting van een beter onderzoek dat
drie dagen duurt, wat ertoe dient om al of niet het papiertje te krijgen waarmee ze
een kaartje mogen kopen voor de veerboot naar Athene. In Kos stelt zich rond
zeven uur ‘s avonds een rij op van tussen de 300 en 400 vluchtelingen die met de
veerboot willen gaan. Eenmaal in Athene nemen ze het hazenpad naar Duitsland
via de Balkan.
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AHMAD DE SYRIËR HEEFT ZIJN MIGRATIE
MET UITSLUITEND EEN TELEFOON KUNNEN REGELEN
Olivier Jobard, fotograaf en regisseur
PARIS MATCH: In de zomer van 2015 heeft u een familie bestaande uit Syriërs vergezeld
vanaf Griekenland tot aan Zweden toe.*) Gebruikten ze de sociale media?
Olivier Jobard: Constant. Wat een verandering in die twee jaar! Eerst heb ik Afghanen gevolgd
die slechts een gewone telefoon hadden, met een simkaart waarmee alleen ter plaatse kon
worden gebeld, niet met het buitenland, zodat ze meer afhankelijk waren van de smokkelaars.
Dankzij de sociale media kon uw Syrische familie onafhankelijk zijn plan trekken?
Ja. Ahmad, het familiehoofd, had voortdurend zijn smartphone aan. Een echte verslaafde. Hij was
vooral bezig met WhatsApp waardoor hij van uur tot uur op de hoogte was van de evolutie op de
wegen, van de controles. Op het laatste moment heeft hij bijvoorbeeld een andere weg gekozen
om de constructie van een blokkade te omzeilen die Viktor Orban voor de Hongaarse grens had
bevolen. Danzij zijn telefoon en zijn GPS heeft hij de loop van een rivier gevolgd en hebben we de
aanbevolen passage gevonden: een eenvoudige electrische betonnen zuil die heel moeilijk te
vinden zou zijn geweest zonder die informatica. Ahmad besloot alles uitsluitend op grond van wat
zijn telefoon aangaf, zonder ander advies.
Bij wijze van spreken een migrant, versie 2.0
Absoluut. Tijdens onze trek in Serbië, wist Ahmad precies de naam van het netwerk, net als het
merk van de speciale SMS-kaart die je moest kopen om een week lang gratis 3G te kunnen
gebruiken. Hetzelfde verhaal tussen Neurenberg en Hamburg, in plaats van een directe TGV te
nemen met het risico van controle, had Ahmad een aanbod uitgepuzzeld voor goedkoop reizen
met de hele familie zodat 24 uur lang onbeperkt van trein kon worden gewisseld. We hebben acht
verschillende treinen genomen: goedkoper en minder controles.
En Facebook? Heeft u daarover horen spreken als hulp voor vluchtelingen?
Nee, helemaal niet. Maar daarentegen is het dankzij Facebook dat ik contact houd met een van
de Afghanen die ik heb vergezeld. Uit Griekenland gezet, zit hij nu in zijn eigen land in de nor. Hij
heeft een smartphone en zo houden we contact.
*) Een documentaire die 2 en 3 april 2018 op France 2 werd uitgezonden: “Mijn dochter, je zult een
Zweedse zijn”. Mede tot stand gebracht met Claire Billet. Productie Squaw.

Dus u bent daar met uw camera en praat met ze?
Ik neem foto’s. Heb ook flessen water bij me en biscuits. Ik probeer me op mijn
eigen bescheiden wijze verdienstelijk te maken, zelfs als er vrijwilligers ter plaatse
zijn van niet-overheidsinstanties om de eerste nood te lenigen. Op zekere nacht
toen ik samen met een groep Syriërs naar het kot van de kustwacht lliep, raak ik
met ze in gesprek. Er is altijd wel iemand in de groep, of het nu Irakezen zijn,
Afghanen of Syriërs, die Engels spreekt. Ik vraag wat ze van hun agent, de
mensensmokkelaar, denken. Antwoord: “Alles staat op Facebook.” Waarop ik
reageer: “Hoezo alles?” En gaat hij verder: “De advertenties voor boten, de ontmoetingsplaatsen van smokkelaars… We communiceren met ze via Facebook en
WhatsApp. Alles staat op Facebook. Zelfs de beoordelingen om gegadigden te
laten weten wie van de smokkelaars al of niet betrouwbaar is.”
Zoals voor een boeking bij Airbnb?
Inderdaad. Ik sta paf. Toen ik drie weken later weer thuiskwam, besloot ik hun
beweringen te controleren. Ik log in op Facebook en tot mijn grote verbazing kon
ik, die geen woord Arabisch spreekt, in minder dan dertig minuten deze advertenties vinden. Gewoon kinderspel. Het is zeker nog makkelijker als je zoals bij de
meesten geen gebruik hoeft te maken van een vertaalmachine. Ik kom bij open
groepen, publieke sites, telefoonnummers van smokkelaars van wie sommigen
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sinds 2015 een aantal keer per week adverteren. Ik blijf het enkele maanden op de
voet volgen en ontdek dat de actiefste ‘adverteerders’ zelfs niet uit voorzorg af en
toe hun telefoonnummer wijzigen. Ze maken zich nergens druk om. Alles is transparant. De essentie van de advertenties betreft smokkelroutes met de boot of over
het land, zelfs via luchtlijnen, maar er zijn ook handelaars in valse paspoorten,
valse visa, valse diploma’s, enz. Dit alles geïllustreerd met foto’s van boten, met
vluchtelingen, paspoorten… Het is op het internet een zakelijke propositie waar
niets geheimzinnigs aan is. Er zijn zelfs smokkelaars die promoties voeren, soms
kortingen voor kinderen maar ook indien het weer slecht is, om daarmee als bij een
luchtvaartmaatschappij hun bezettingsgraad te verhogen, want de boten moeten
vol (te vol).
Maar na het accoord tussen Europa en Turkije in de lente van 2016,
is wellicht een verandering in gang gezet?
Eind maart 2016, toen Angela Merkel met Erdogan overeen was gekomen om
de toevloed van migranten te beperken, in ruil voor middelen ter financiering van
de vluchtelingenkampen in Turkije, is de aankomst via Griekenland bijna geheel
stilgelegd. Maar de smokkelaars zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Reeds
twee dagen later boden ze, nog altijd via Facebook, directe overtochten aan naar
Italië. Sommigen gaven in hun presentatie alternatieven aan, over land en ter zee,
om richting Europa te gaan – via Griekenland, Bulgarije, de Oekraïne of Italië –
met verschillende prijzen afhankelijk van de gekozen route. Voor oplossing “nummer 12” bijvoorbeeld stelden ze vanaf Mersin, een Turkse haven nabij Syrië, een
vrachtschip voor van 110 meter lang – waarmee vluchtelingen gerust werden
gesteld die nog nooit op zee waren geweest en bang waren te verdrinken –, met
medicamenten, voedsel en een treinticket bij aankomst. Kosten: 4.500 euro per
man… De plotselinge instorting van de ‘handel’ van Turkije naar Griekenland na
het gemaakte accoord bewijst tot in het absurde dat de autoriteiten, zoals altijd,
lieten begaan.
En dat is zo blijven doorgaan?
Alhoewel de toevloed nooit groter is geweest dan tijdens de top in de jaren
2015-2016, mag gesteld worden dat deze nooit is opgedroogd. Begin 2018 blijken
er minder advertenties van mensenhandelaars te zijn op Facebook, maar ze zijn
nog altijd ‘transparant’, en continu aanwezig.
Als economisch deskundige heeft u willen uitvinden hoeveel dit handeltje
voor de contrabandiers opbrengt…
Ik heb geprobeerd om de winsten van deze smokkelaars te berekenen waarbij
ik rekening hield met de volgende drie zaken: 1. Op grond van vele discussies die
ik op Kos heb gehad met tientallen vluchtelingen kwam ik erachter hoeveel ze
hadden betaald voor welke ‘prestaties’ en hoeveel ‘hulpverleners’ daarbij betrokken waren, enz. 2. Een zoektocht op het internet naar de leveranciers van de
rubberboten - waar ik de foto’s van had - om hun prijs te achterhalen (via de
Chinese internetsite Alibaba). 3. Door mijn gewoonte om voor ondernemingen een
businessplan op te stellen heb ik de ‘omzet’ (1 miljard euro) en de winst (850
miljoen) voor deze mafiosi kunnen berekenen, en dat alleen voor het jaar 2015 en
uitsluitend voor het botentraject Turkije-Griekenland.1) Het is betrouwbaar. Ik schat
de foutenmarge op 20%.
En wat is de bijdrage van Facebook voor deze sappige handel?
We moeten weten dat de vluchtelingen uit jongeren bestaat die uit de middenklasse komen van hun land van herkomst. Ze bezitten bijna zonder uitzondering
een smartphone, wat veel belangrijker is dan een koffer. Ik heb mensen op blote
voeten zien aankomen met als enige bagage – voor de uittocht van hun leven! –
een plastic zak van de supermarkt en hun smartphone. Dat is het Zwitserse combi-
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natiemes voor de vluchteling: wat hen in staat stelt om met hun achtergebleven
familie te communiceren en tips te krijgen van vrienden die hun zijn voorgegaan,
en om de mensensmokkelaars te contacteren. En het fungeert als landkaart en
vertaler. Hiermee krijgen ze kiekjes van hun familie. Daardoor zijn zijn ze geïnformeerd over welke grens open is of zojuist gesloten. Het is het volk van deze tijd
dat kind aan huis is met Facebook, Viber en WhatsApp. Het blijkt een belangrijk
)
hulpmiddel, als ze maar een oplaadpunt hebben en WiFi-ruimte. 1
En aangezien de smokkelaars ook jongens van deze tijd zijn…
Onderzoek van de VN Vluchtelingenorganisatie, de UNHCR, geeft aan dat de
sociale media de derde bron is voor het organiseren van de uittocht (voor 28% van
de Syriërs). Dus door op een voorzichtige manier laag in te schatten (op 10%) voor
de berekende miljard euro omzet genereert dat digitale ‘distributiekanaal’ voor de
smokkelaars een opbrengst van op zijn minst 100 miljoen euro, en dat alleen voor
de overtocht Turkije-Griekenland en voor het jaar 2015.
Die contrabandiers maken kosten: voor boten, reddingsvesten, enz.
Dankzij de foto’s van hun boten, heb ik de kosten via het internet kunnen berekenen. Een kano van 9 meter kost tussen 800 en 1000 dollar. Welnu, dat is de prijs
die een enkele passagier moet betalen. De motor die ze bovendien moeten kopen
is in dezelfde prijscategorie en wordt dus ook door één enkele passagier uitgebaat.
Indien we bedenken dat zo’n 15.000 rubberboten van 9 meter lengte op de Griekse
kust zijn aangespoeld in 2015 is dat een gouden handel… En ik maak ruime inschattingen: ik baseer mij op de prijs van nieuw boten en nieuwe motoren, wat niet
altijd het geval is. En mijn prijzen zijn per stuk: door de omvang van de bestellingen
moeten de smokkelaars grote kortingen krijgen.
Uw foto’s tonen aan dat er allerlei soorten boten zijn: kajaks, motorbootjes
alsook mini rubberboten…
Inderdaad, een overvloed aan rubberboten, zoals voor onze kinderen met
plaats voor drie mensen, niet meer, maar waarop acht tot negen volwassenen worden gepropt. Dan spreken we van 300 euro per man. Dat is de ‘low cost’ overtocht,
maar eentje die dikke winsten oplevert voor de smokkelaars: 2400 euro opbrengst
voor een kano die minder dan 150 euro heeft gekost, zonder mee te tellen dat ze
de motor soms apart verkopen. Omdat die laatste vaak niet goed werkt moeten de
migranten zich van roeiriemen bedienen. En ze moeten ook bijbetalen voor een
reddingsvest. De mensensmokkelaars hebben geen zin dat men lijken vindt want
dat geeft roering, maar de vluchtelingen die vaak niet kunnen zwemmen en alles
voor die overtocht over hebben, willen zich graag beschermen. Er zijn er zelfs die
reddingsboeien kopen en opblaasbare armstukken voor hun kinderen. Voor
zwemvesten moeten ze in Turkse winkels tussen de 30 en 50 euro betalen. Maar
ze worden opgelicht. Het oorspronkelijke reddingsvest heet Yamaha, maar men
scheept ze op met een namaakvest Yamaxa zonder drijfvermogen… Ik heb zelfs
gehoord dat de Turkse politie de fabrikant van een werkplaats voor namaakvesten
had gearresteerd die vluchtelingenkinderen in dienst had. Een grof schandaal.
1) Noot van de vertaler: Hieruit volgt dat de omzet van de totale mensenhandel richting
Europa veel en veel groter is dan die 1 miljard euro, en dan te bedenken dat al die bedragen
in cash zijn! Blijkbaar hebben de lieden, die hierdoor op goudomrande pluche kussens liggen,
geen enkel probleem om deze gelden bij de grootbanken te parkeren, die de kleine burger
afstraffen als ze binnen een half jaar meer dan €5.000 contant storten zonder ‘huns inziens’
geldig motief, maar doen ze alsof er niks aan de hand is met deze vrachtwagens contant geld,
ongetwijfeld omdat dit van hogerhand bevolen is. We moeten weten dat in deze tijd waar
niets onder de radar blijft, het feit dat dit kan gebeuren een grof schandaal is – want de huidige
praktijk kost mensenlevens. Omdat er vergevorderde plannen bestaan tot afschaffing van
contant geld in de EU zijn thans (in 2018) besprekingen gaande met de landen waaruit deze
migranten vertrekken om die massa’s voortaan op reguliere wijze af te handelen.
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Deze smokkelaars hebben dus maling aan mensenlevens…
Absoluut. Het is niet de toestand van de zee die de verdrinkingen van de
vluchtelingen verklaart tijdens de zomer van 2015 in de Egeïsche Zee, maar de
misdadigheid van de smokkelaars om zoveel mogelijk mensen op die vaartuigen te
stoppen. Als men met meer dan vijftig op een opblaasboot van 9 meter zit, hoeft de
menigte slechts één slecht gecoördineerde beweging te maken of hoeft maar een
lek te ontstaan in een van de luchtkamers of hoeft midden in de nacht maar een
boeggolf van een passerende veerboot aan te komen en het drama is geschied.
Halen de smokkelaars hun goederen op na aankomst van hun ‘passagiers’?
Nee. Trouwens de boten zijn onbruikbaar geworden. Je moet eens zien in wat
voor staat ze zijn! En hun winst in aanmerking nemend, kunnen ze makkelijk
nieuwe kopen! Daarentegen zag ik dat iedere keer als een kano in Kos aankwam
Griekse schurkjes van de plaatselijke bevolking de motoren ophaalden, van wat er
nog restte… Ik veronderstel dat de motoren naar Turkije werden teruggezonden
om opnieuw te worden gebruikt, zelfs als ik dat niet bewijzen kan. In ieder geval
was er een geoliede machine om ze in te zamelen. Ik zag zelfs dat telkens dezelfde mensen ze elke nacht ophaalden.
Niemand schijnt deze ongelooflijke handel te veroordelen…
Dat is des te verbazingwekkender omdat het om mensen gaat. Een passage
regelen voor mensen in de Europese Unie in de schengenruimte zonder paspoortcontrole of visa’s, dat is de complete illegaliteit. Bovendien geschiedt het met
verschrikkelijke veiligheidsrisico’s die aan vele mensen het leven kost waaronder
kinderen. En dan houden we nog geen rekening met het feit dat zich onder de
eerlijke vluchtelingen terroristen verbergen. De mensensmokkelaars doen hun stiel
zonder een strobreed in de weg te worden gelegd en tonen hun gezichten heel
duidelijk op hun advertenties. Misschien dat de foto’s niet kloppen, maar ik meen
van wel, want niemand maakt ze het leven zuur. Er zijn er zelfs die hun advertentie
met twee tourfietsers verluchtigen met op de achtergrond een Iers of Noors landschap: een ongelooflijk cynisme.
Moeten de smokkelaars steekpenningen betalen?
Het is makkelijk aan te nemen dat ze intermediairs steekpenningen moeten
toeschuiven (politiemensen, douanebeambten…): wat hen in staat stelt om 15.000
rubberboten Turkije binnen te loodsen zonder dat iemand het merkt… Maar desondanks blijft de zaak uiterst lucratief. Neem een boot voor vijftig man, wat grosso
modo 65.000 euro opbrengt. Indien men rekening houdt met de hulpjes die de
migranten opvangen, de kano’s dragen, instructies geven, en als men ook de
steekpenningen meetelt voor de plaatselijke politie, aan de kustwacht, enz., en dat
ruim rekent, komen we uit op een kost van 7.000 euro. Dan blijft alsnog 58.000
euro per boot aan de strijkstok hangen. Maar het kan nog bonter. Ik ga uit van een
bezetting van vijftig man, maar soms zaten ze er met zeventig op!
Is dat anno 2018 nog steeds het geval?
Nog steeds. Ik heb het gecontroleerd. Het gebeurt ongetwijfeld minder vaak
dan in 2015, maar Facebook is nog altijd actueel. Als ik bedenk dat een foto met
een naakte borst binnen twee uur wordt gedetecteerd! Neem nu wat de eerste
minister van Noorwegen overkwam, Erna Solberg: Facebook heeft de foto verwijderd die nog maar net geplaatst was. Horreur, een naakt kind! Dat was de beroemde foto van de kleine Vietnamese die door napalm werd verbrand…2) Indien
een softwareprogramma in staat is dat eruit te lichten, mag men zich erover verbazen dat Facebook niet in staat is om de verkoop van valse persoonsbewijzen
eruit te lichten of de handel in menselijke waar. Het is hoogtijd dat de befaamde
applicatie een echte schoonmaak houdt om de mafiosi dit indecente middel te
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ontnemen, wat op een meer dan schandalige manier ter beschikking staat om de
)
ellende van de vluchtelingen uit te buiten - een ware goudmijn! 2
------

2) Tijdens de vietnamoorlog werd in 1972 het negenjarig meisje Kim Phuc door napalm
getroffen dat vanuit een Amerikaans vliegtuig was neergeworpen. De foto waarin zij naakt
wegholde vanuit het oorlogsgeweld kwam overal ter wereld op de voorpagina’s van de kranten
te staan. Men denkt dat dankzij de daardoor ontstane verontwaardiging de vietnamoorlog
bekort is geworden. Deze foto werd bekroond als de World Press Photo van het jaar.
Facebook liet weten dat de foto permanent werd verwijderd na een klacht van een van de
facebookgebruikers en dat de verwijdering geen automatische beslissing was op grond van een
software algoritme, en dat deze beslissing definitief was. “Immers”, zo zei de woordvoerder,
“het is ondoenlijk om uitzonderingen toe te laten”. Na uiterst zware mediakritiek en een directe
aanval van Minister Solberg op Facebook, herzag de mediamastodont zijn eerdere standpunt.

