Hvorfor jødehad hos de røde?
FORSKEL: Jeg forstår udmærket, at 2 plus 2 er 4, men jeg forstår ikke, hvorfor
vores røde partier er imod Israel og stempler det som apartheid og vil boykotte
Israel og deres produkter. Bannerførere er Enhedslisten, SF og Radikale Venstre og
en del socialdemokrater.
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Det betyder intet for de røde, at muslimske lande som Iran og Saudi-Arabien
halshugger deres egne folk, endda børn. for de mindste forseelser, som vi anser
som “lad dog barnet” og fører krig mod hinanden. Kvinderne i disse lande må ikke
gå ud eller køre bil og skal have tilladelse fra manden, hvis de blot skal ud. Det
rager de røde kvinder en papand, men man vil boykotte et frit og åbent
demokratisk land som Israel. 167 lande af 193 FN-lande har anerkendt Israel,
andre er lige begyndt.
Israel værner bare om sine borgeres sikkerhed fra palæstinensisk terror og Hamas’
raketter m.v., fra Gaza imod civilbefolkning. Det er velanerkendt og forventet af
alle regeringer, at man beskytter sin befolkning. De samme partier omfavner
ukritisk den danske muslimske befolkning.
Det minder mig om en historie. En ledende rød politiker blev spurgt om, hvorfor
de omfavner muslimer?
“Jo, for de gør noget, mange danskere ikke vil gøre”.
”Hvad er det?”
“Jo, de stemmer på os”.
Præsident Trump står og skal indkassere alle møgfald fra de røde, mens Kina og
Rusland går helskindet fri, selv om de slår hårdt mod frihedssøgende
demonstranter. I Rusland og i Hviderusland vælges præsidenten med 80 pct. I Kina
intet folkevalg. Og det er OK for de røde.
Når man ser fotoer fra kz-lejre under Anden Verdenskrig, ser man folk, der kun er
skind og ben, så underernærede og svage var de. Nu viser TV 2 og DR børn fra
flygtningelejr i Syrien. De er sunde, raske og velnærede og leger. Man tvivler på,

om de lider i flygtningelejren? Dem vil vi gerne tage til Danmark, men hvorfor? De
trives vist godt der.
Røde kræver, at vi importerer disse børn hertil, hvad så med deres mødre? Næste
ramaskrig vil være: “Nej, det er synd for børnene uden mødre, tilgiv mødrene for
deres gerninger og slip dem ind”. Nej, disse mødre burde have vidst, at hvis man
rører ved ilden, så brænder man fingrene. Måske vi kan bekoste en retssag med
evt. afsoning der. Efter afsoning kan de evt. komme til Danmark og finde et
arbejde og klare sig selv..
WHO praler af at have udryddet polio i Afrika, og de røde råber hurra, men at det
en polsk/russisk/jødisk læge Albert Bruce Sabin, der arbejdede for at udvikle en
vaccine mod polio, ser de bort fra. Da der ikke er ret mange stemmer hos danske
jøder, an man negligere dem og have sin forkærlighed for muslimer, ikke fordi de
kan lide deres adfærd, men der er mange stemmer at hente ved et valg. Man
burde måske indføre muslimsk lov. Kvinder regnes for en fjerdedel af mænd, så
muslimske kvinder bør kun tildeles en kvart stemme.
De stakkels jøder er altid misbrugt, nu også af vores røde.
Man er parat til at sælge sin gamle bedstemor for en stemmer.
Ovennævnte Sabin er ikke blot en enkelt jødisk bedrift, men har tilført utallige
forbedringer for verdens befolkning og velfærd. Lige meget hvilke området man
ser på, er der jødiske deltagelse..
Hvad har muslimer tilføjet menneskeheden? Udover krig og ødelæggelse
Damer i rødt bør tænke en ekstra gang, hvis Danmark bliver muslimsk, Gud
forbyde det, så skal I gå med sort burka og have tilladelse fra jeres mand, hvis blot
i skal ud og tisse. Det ønsker man vel ikke? Vil I have det sådan? Så stem rødt
næste gang.
De rødes kæpheste som racisme og klima er kun billig propaganda, man har endnu
ikke set nogen af de røde politikere kassere deres biler eller undlade at flyve, ej
heller husopvarmning med såkaldt grøn varme, hvis der findes.
De rødes motto er: ”Gør, som jeg siger, ikke som jeg gør”.

