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Zowel ‘extreem’ links als ‘extreem’ rechts zijn de winnaars van de verkiezingen. De regerende
coalitie is afgestraft op haar beleid, voornamelijk CD&V en Open-VLD. Ook sp.a daalt verder en
Groen stijgt amper. N-VA houdt redelijk stand, met een klein verlies. De oppositie heeft
gewonnen! Ook op Europees niveau is de oppositie gegroeid, zowel links als rechts. Hoe extreem
is links en rechts? Of zijn hun eisen toch niet zo extreem en is het maar een label die ze opgeplakt
krijgen?
VB-stemmers ageren vooreerst tegen de ongebreidelde migratie. Met het verdrag van Marrakesh
zagen we hoe de meeste partijen dit blindelings steunden. Net het bewaken van de grenzen en
mensen die misbruik maken van het vluchtelingenstatuut moet meer dan ooit gescreend worden.
Dit wordt via internationale verdragen bemoeilijkt op gevaar van grote boetes. En dan gaat men
nog zo’n verdrag in huis halen?
Om de economische migratie te stoppen moet men de kloof rijk-arm verkleinen. Niemand
spreekt hierover. Men laat de mensen in Afrika bijvoorbeeld in hun armoede stikken, en men zal
het hier, met de economische migratie toe te staan, niet oplossen. De corrupte leiders daar
moeten aan de kant gezet worden, multinationals moeten stoppen met die landen leeg te zuigen.
Met het geld voor asiel zou men beter ter plekke helpen (Congo, een land met een rijkdom aan
grondstoffen in de bodem en toch straatarm Bron >>).
Verder ageert rechts ook tegen de afbraak van het gezin die via allerhande nieuwe fenomenen
tot stand komt: de genderideologie, de vlugge echtscheidingswet, emancipatierechten van de
vrouw uit balans. En gelukkig heeft de groene hype het niet gewonnen tegenover het ecorealisme waar rechts het meest duidelijk spreekt.
Extreem links ageert dan weer tegen de voortdurend nieuwe oorlogen door de VS gestuurd, in
Irak, Libië, Syrië, … en de wapenwedloop tussen de Rusland, China en het Westen. Tevens
komen ze op tegen de graaicultuur van de multinationals en het monopolie van de banken. Ze
eisen als geen ander dat de armoede van de burger wordt aangepakt.
Beiden hebben punten die wegen. We hebben ze beiden nodig! Dus doe niet mee met de verdeelen-heerspolitiek, de partijpolitiek links tegen rechts. We moeten ons verenigen tegen de
globalistische elite. Het is geen links-rechts strijd, maar een up-down strijd.

Laat u niet wijsmaken dat links ‘de extreme communisten’ zijn met een marxistische inslag. Hun
insteek is niet te vergelijken met de tijd van toen. En laat u niet wijsmaken dat rechts ‘extreem’ is:
de ‘partij van de haat’, ‘fascisten’, ‘ondemocratische partij’, ‘racistische partij’. Beide clichés
dienen om het eigen gelijk te halen, beide groepen tegen elkaar op te zetten en de oppositie in
de hoek te verdringen.
Veel rechtse kiezers zijn boos op de regerende coalitie omwille van wanbeheer. Ze zijn geen
racisten, het gaat er niet om dat mensen met een andere kleur of afkomst of religie
minderwaardig zijn. Het gaat erom dat ze het gevoel krijgen dat ze zelf minderwaardig behandeld
worden. Dat ze jaren werken, alsmaar langer voor alsmaar minder, maar dat anderen, zonder bij
te dragen, de winst van de welvaartstaat uitgekeerd krijgen.
Laten we duidelijk zijn, we zijn tegen het moslimbashen en vreemdelingen-bashen. Niet alle
moslims zijn criminelen. Tevens is kritiek op de Islam niet
gelijk aan kritiek op de moslims, dat is van een andere
orde. Een bekeerde moslima Nahed Selim vertelt :
'moslims zijn de beste gelovigen maar hangen de
verkeerde godsdienst aan' (Bron >>). De dominante rol
van de man, het tolereren van geweld, de houding
tegenover niet moslims, gebrek aan vrije meningsuiting
kaart ze aan.
De vreemdelingen zijn het slachtoffer van het corrupt
bestuur van de regerende klasse. De regerende klasse homologeert de oorlogen gevoerd in naam
van de democratie en faciliteert de illegale migratie, onder het dekmantel van solidariteit
(Bron>>). Dat past helemaal in de globalistische agenda van de ware machthebbers die achter de
schermen de touwtjes in handen hebben. Hierdoor gaat de eigenheid van culturen en religies
teloor, verliest men eigen identiteit, seculariseren religies en verwateren onze eigen waarden. Zo
kan men makkelijk ijveren voor één volk , één natie, één wereldreligie onder een hedonistische
wereldhegemonie van de centrale banken.
De uiterst linkse kiezers hebben antwoorden om de migratiestroom te stoppen en pakken de
oorzaken aan, onder meer door niet deel te nemen aan buitenlandse militaire interventies, meer
en betere ontwikkelingshulp aan te bieden en de schulden van ontwikkelingslanden aan België
kwijt te schelden. Zo gaat de migratiestroom vanzelf afnemen.
Dus doe niet mee met de verdeel en heers strategie, links tegen rechts. Beiden ageren op diverse
terreinen tegen plannen van de globalistische elite, de ware machthebbers die achter de
schermen de touwtjes in handen hebben.
Dat politici maar eens wakker liggen van de mening van de burger en niet enkel luisteren naar
de orders van de bankenelite, de multinationals en de oorlogsstokers.

