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acceptera ”vår andel” av ”flyktill Europa är inte en spontan reaktion
Och från europeiska regeringar har tingar”. Märkligt nog kommer majoriteten
på försämrade levnadsvillkor i Mellersta
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P1 morgon
mejlar DSM
Hej!
Jag är inte prenumerant
på tidningen DSM
men får den ändå
skickad till mig.
Var snäll skicka
inte fler nummer.
Vänligen
Anna Hernek
Programledare
P1 morgon, Sveriges Radio

DSM svarar
Anna Hernek,
Du är en offentlig person.
Dessutom anställd av
det statliga företaget
Sveriges Radio, vars uppgift
är att förmedla information
till lyssnarna på ettobjek
tivt/sakligt sätt.
Det är i dessa dina båda
egenskaper du fått
tidskriften DSM dig
tillskickad. Din reaktion
på detta är anmärkningsvärd.
Du bör fråga dig om du
är lämplig att ha den
befattning du har.

Östern. Det handlar istället om en noggrant orkestrerad migration, som ska göra
de existerande muslimska enklaverna i
Europa så mycket större, att värdländerna
når bristningsgränsen.
Den samhälleliga splittring som
därmed följer kommer att få infödda
européer att kräva ett stopp för migrationen med alla nödvändiga medel. För det
Muslimska Brödraskapet (på vars order
denna ”migration” började) är det en situation, där de bara kan vinna.

kommande tio åren – 800 000 bara i år,
följda av en halv miljon fler varje följande
år – i förhoppning om att inflödet av ny
arbetskraft kan kompensera för den låga
nativiteten hos infödda tyskar.

et idealiska vore att européerna
kommer att bli så störda av inflödet av islamister, att de kommer
att stödja ökad aktivitet för att fälla Assad
och därmed starta ännu en ”arabisk vår”,
något som vore att skänka Brödraskapet
den avgörande juvelen för deras planerade
kalifatkrona.
Det man då kan räkna med är, att ”civilisatorisk jihad” kommer att vinna ännu
större framgångar än den skulle ha gjort
med hjälp av migration och hög nativitet.
De scenarier, som öppnar sig för Västvärlden, är katastrofala och jämförbara
med att ge Typhoid Mary (1) obegränsat
europeiskt interrrailkort.

Under vilka omständigheter har någon
nation över huvud taget tillåtit ett inflöde
av en annan kultur på så extrema nivåer
och kunnat behålla sin nationella suveränitet? Jag ska ge er en vink ... Det har aldrig
någonsin hänt.
Om inte Tyskland lägger om kurs
kommer landet att vara muslimskt inom
15 år, och infödda tyskar kommer att leva
under sina nya muslimska herrars styre,
som dhimmis (2) i sitt eget land.
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i kontrollerar ankommande vid
gränserna för sjukdomar, eftersom vi inte vill tillåta importen
av infektioner, som vi har liten eller ingen
naturlig immunitet mot. I fallet islam
importerar vi själva infektionen och vägrar
sedan att sätta smittbärarna i karantän på
grund av missriktad tolerans.
Tyskland har förbundit sig att acceptera
miljoner islamska ”flyktingar” under de

Kombinera migration på så extrema
nivåer med en regering som älskar mångkulturen så högt, att den åtalar sina egna
medborgare för att de uttalar sig mot den
rådande politiken och man har vad som
behövs för en invasion.

Kom ihåg att det inte finns någon garanti
för att man förtjänar asyl bara för att
man ansöker om den. Alla förövare av
attentatet mot World Trade Center var
asylsökare, när de anlände till USA. Hur
fungerade det?
__________
!) Mary Mallon, född i Irland, den första
person som identifierades som smittbärare av tyfoidfeber i USA.
(2) Dhimmi – jude eller kristen som lever
i en muslimsk stat.

Se detta på You Tube
htts//m.toutube.com/watch?v=44vzMNG2fZc
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