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Mi folyik Nyugaton?
Miért látni annyi n?t „Isten hozta a menekülteket” (Refugees welcome) táblával az utcákon tüntetni, nyitott
határokat követelve a harmadik világbeli bevándorlóknak, akik többnyire fiatal férfiak? Az alábbi kis reprezentatív
referenciaválogatás alapján, amely csak a jéghegy csúcsa, támadhat némi sanda gyanúnk az öv alatti
késztetéseiket illet?en.
Kiskorú fiúkat „er?szakoltak meg” egy dániai menekültszállás n?i munkatársai a nemtör?döm hatóságok tudtával.
(Aid workers accused of sex with underage refugees in Europe, foxnews.com, 2016. november 1.) Brit
segélyszervezetek n?i önkéntesei kifejezetten azzal a céllal látogatják a franciaországi Calais-ban található
„menekültdzsungelt”, hogy szexpartnert találjanak maguknak, naponta akár többet is. (The British women „going
to the jungle for sex with migrants” ? whistleblower claims some aid workers have „multiple partners in a day”,
dailymail.co.uk, 2016. szeptember 23.) A calais-i „menekültekkel” jótékonykodó egyik brit szervezet középkorú és
férjezett n?i vezet?je titokban egy 20 évvel fiatalabb muszlim selyemfiúval szórakoztatta magát, noha zéró
toleranciát hirdetett az ugyanerre vetemed? kollégan?ivel szemben. (Calais Jungle charity boss beds toyboy
migrant and „sets up love nest with refugee” after boasting of zero-tolerance sex policy, thesun.co.uk, 2017. január
13.)
Svéd szociális munkásn?k körében általánosan elterjedt a „bevándorló tinédzserek szexuális kizsákmányolása”.
Általában öregecske (copyright: Gyurcsány) és csúnyácska teremtményekr?l van szó, akik jellemz? módon a
politikai korrektség feminista hárpiái. Svédül a „batikhäxor” gúnynévvel illetik ezt a kategóriát. (Batikhäxor:
Swedish feminists accused of widespread sexual exploitation of young refugees, narrative-collapse.com, 2017.
június 5.)
Egy svájci férjezett és katolikus n?i börtön?r megszöktette szerelmét, egy többszörös nemi er?szak miatt elítélt
muszlim fegyencet, akivel a munkahelyén melegedett össze, és akivel valószín?leg Szíriába menekült, ahonnan a
férfi korábban „menekültként” érkezett. (Cuckolded husband of female prison guard on the run with migrant who
raped 15-year-old girl fears they are going to Syria, dailymail.co.uk, 2016. február 10.) Egy 38 éves csehszlovák
születés? n?i FBI-alkalmazott elhagyta amerikai katona férjét, és titokban Szíriába utazott, ahol feleségül ment
ahhoz az ISIS-taghoz, aki után hivatalból nyomoznia kellett, egy németországi néger rapperb?l lett dzsihadistához,
majd miután rájött, hogy nem ilyen lovat akart, hazamenekült az USA-ba, és mindössze két év börtönnel megúszta.
(The FBI translator who went rogue and married an ISIS terrorist, cnn.com, 2017. május 1.)
Egy közismert amerikai antifasiszta aktivista, a szíriai „menekültek” ügyének élharcosa Törökországba utazott
muszlim szerelmével, ahol aztán némi ízelít?t kapott az iszlám macsó értékeib?l, és nyugati feminista énjének
maradandó frusztrációt okozott, hogy a férfi folyamatosan terrorizálta, bántalmazta és kénye-kedve szerint szexre
kényszerítette. (Antifa Chick Goes to Turkey With Muslim Loverboy, Gets Raped and Beaten,
thegatewaypundit.com, 2017. május 3.) En Arg Blatte Talar (EABT) svéd YouTube-er számos videót készített éltes
batikhäxorokról húszas, harmincas „menekült gyerekek” társaságában, szuggesztív pózokban, több mint egy tucat
esetet említve, amikor humanitárius szervezetek n?i alkalmazottairól vagy önkénteseir?l kiderült, hogy szexeltek az
istápoltjaikkal. EABT szerint „amit Svédország csinált, az valójában az emberi történelem legnagyobb
dzsigolóimportja. Azután az adófizet?kkel fizettettek ezért az erkölcstelen szexpartiért, és ezt humanizmusnak
nevezik. Ez nem migránsválság, ez egy globalista bordély.” (EABT förklarar invandringen av flyktingbarn med
„batikhäxor” som vill ha „boytoys”, nyheteridag.se, 2017. június 15.)
Finnországban „30-40 éves, látszólag intelligens és gazdag n?k” járnak a helsinki pályaudvarra szexet vásárolni
bevándorló tizenévesekt?l, alkalmanként akár 20 euróért. (Diakonissalaitoksen työntekijän kova väite: Suomalaiset
naiset yrittävät ostaa seksiä turvapaikanhakijoilta 20 euroll, is.fi, 2016. január 14.) A széls?jobboldali és
bevándorlásellenes francia Nemzeti Front egyik középkorú n?i szimpatizánsa segített tíz évvel fiatalabb iráni
szeret?jének illegálisan átjutni Angliába a calais-i menekülttáborból. (How an activist for Le Pen’s Front National
fell in love with a Calais Jungle migrant, thelocal.ft, 2017. június 8.)
Id?sebb osztrák n?k körében újabban trendinek számít felcsípni és szexuális szolgáltatás ellenében kitartani fiatal
szíriai és más „menekülteket”, akik gyakran panaszkodnak a cukrosnénik kielégíthetetlen szexuális étvágyára.
(Ältere Österreicherinnen halten sich Flüchtlinge für Sex, oe24.at, 2017. július 27.)
Egy nigériai AIDS-es menedékkér? legalább két tucat izlandi n?vel létesített szexuális kapcsolatot, közülük többet
meg is fert?zött. (Man claims not to have known he was HIV positive, icelandmonitor.mbl.is, 2015. július 24.) Egy
Elefántcsontpartról bevándorolt Casanova hét n?t fert?zött meg szándékosan AIDS-cel Franciaországban. (Sida: le
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serial séducteur qui contaminait ses conquêtes, leparisien.fr, 2017. november 13.) Simon Moleke kameruni
születés? szélhámos, aki antirasszista-antifasiszta aktivistaként sokáig a liberális lengyel média kedvence volt,
kilencéves lengyelországi tartózkodása során hivatalosan 12 (valójában legalább negyven) n?t fert?zött meg AIDScel szándékosan. Noha kezdett?l fogva tudott a betegségér?l, azzal beszélte le partnereit az óvszer használatáról,
hogy az egy feketével szemben rasszizmusnak számítana, és hogy az „? spermája szent” (sic!). (Wikipediaszócikk korrigálva.)
Luxusélet, ingyenház, nagyvonalú szociális ellátás ? az embercsempészetre szakosodott bandák honlapjai szerint
ez várja az arab férfiakat Svédországban. F?leg pedig „szép sz?ke barátn?k, akik igazi férfiakat akarnak”.
(Promises of free willing young blond girls attract Arabs to Sweden, speisa.com, 2015. szeptember 20.)
Ennek az egész gusztustalan történetnek a slusszpoénját Silvio Berlusconi fogalmazta meg a t?le megszokott
keresetlen ?szinteséggel, amikor az egyik tweetjében azt írta, hogy ugyanezek a n?k „fegyvert ragadnának, falak
építését és a menekültbárkák elsüllyesztését követelnék, ha a kétmillió menekült szép sz?ke orosz fotómodell
lenne”. Jobban nem is találhatta volna fején a szöget.
Gazdag István - www.demokrata.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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