Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor die chaos in Hamburg? (video)
Zondag, 09 juli 2017 20:38

Veel mensen kregen een akelig gevoel toen ze naar de ravage keken die door linkse
activisten was aangericht in de Duitse stad Hamburg tijdens de G-20 top.
Men vraagt zich af wat dit soort mensen bezielt en waarom zij een spoor van vernielingen
achterlaten, maar bijna niemand weet wie de werkelijke daders zijn.

De afgelopen G-20 top in Hamburg werd gekenmerkt door oorlogstaferelen. Als je de beelden
zag, dan dacht je werkelijk dat je naar een oorlogsgebied keek.
Overal in het nieuws komen de berichten over linkse activisten die op een waanzinnige
manier hebben huisgehouden:
Het Schanzenviertel, dé krakerswijk van Hamburg, biedt een chaotische aanblik.
Schoonmakers zijn bezig om de schade van een nacht rellen op te ruimen. Op verschillende
plekken zijn stenen uit de trottoirs getrokken, ruiten gesneuveld en liggen er smeulende resten
van in brand gestoken barricades.
Het hart van de wijk is nu pas weer toegankelijk. Afgelopen nacht was het gebied afgesloten
door de politie, want hier speelde zich een veldslag af tussen honderden links-extremisten en
een politiemacht.
Overal wordt links gezien als het grote kwaad dat overal in Europa chaos en anarchie wil
veroorzaken.
Iedere keer kom je de naam Antifa tegen. Dit woord is een afkorting voor anti fascistisch en als
je ziet wat fascisme precies inhoudt, dan kun je stellen dat het overgrote deel van de doorsnee
bevolking Antifa (tegen fascisme) zal zijn.
Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is
antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.[1] Het
is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922-1943. Zo is ook het
nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933-1945 in
Duitsland fascistisch. Eén partij of persoon heeft alle macht. Door middel van partijmilities (in
uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een
eenheid te smeden.
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Dus, is er met de rellen in Hamburg sprake van bezorgde (linkse) burgers die te ver gaan met
hun acties, maar het wel oprecht menen?
Die zullen er ongetwijfeld tussen zitten, maar dat zal absoluut niet opgaan voor de harde kern
en de organisatoren van dit alles.
In Amerika zijn ook talloze Antifa “demonstraties” geweest, inclusief geweld.
Terug naar een artikel dat wij precies een jaar geleden schreven:
Verdeel en Heers.
Dit is een motto wat door het merendeel van de bevolking helaas nog steeds niet wordt
begrepen.
Op het moment namelijk dat meer mensen zouden weten wat dit precies inhoudt, zou de
wereld op slag een betere plek worden om te wonen en zouden de plannen van de Globalisten
voorgoed zijn gedwarsboomd.
Het ergste dat een tiranniserende overheid kan overkomen, is dat het volk eensgezind begrijpt
dat dit niet langer is wat ze willen, naar de hoofdstad van het land trekken en de schuldigen met
pek en veren het land uit schoppen (als ze geluk hebben).
Omdat in onze huidige maatschappij de overheid de werkelijke vijand van de bevolking is,
moet er verdeeldheid worden gezaaid onder de bevolking, zodat er twee kampen ontstaan die
elkaar bestrijden, waardoor de werkelijke schurk, de overheid, buiten schot blijft.
Dat artikel schreven wij toen onder andere over al de rellen die toen werden veroorzaakt door
groeperingen zoals Black Lives Matter.
Dus, ga je reacties krijgen, wat dan weer precies de bedoeling is. Want, hiermee kun je een
organisatie in het leven roepen zoals Black Lives Matter (BLM). Niet te verwarren met een van
Amerika's beruchte overheidsorganisatie het Bureau of Land Management, ook BLM.
Wanneer je wat dieper kijkt naar de manier waarop Black Lives Matter te werk gaat, zie je dat
het een aangestuurde, professionele groepering is, niet onwaarschijnlijk opgericht door de
overheid/geheime diensten zoals dat ook met bijvoorbeeld ISIS is gegaan, met als enig doel
de tegenstellingen tussen blank en zwart in Amerika zo groot mogelijk te maken.
Het is sommige mensen ook opgevallen dat er een soort overeenkomst bestaat in de uitrusting
zoals die door Antifa wordt gedragen en ISIS. Wanneer je beiden naast elkaar zet, dan zou je
zweren dat ze worden gemaakt in dezelfde fabriek.
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