VN mensenrechten kantoor Genève kiest
openlijk kant van extreemlinkse
terreurorganisatie Antifa

————————————————————————————————————————————–
Mede oprichter Black Lives Matter erkent in video dat organisatie zelfde Marxistische ideologie heeft als
Antifa – De lang geplande ‘Regenboog Revolutie’ om het Westen ten val te brengen lijkt te zijn begonnen
—————————————————————————————————————————————De VN doet steeds minder moeite zijn ware kleuren te verhullen. Het VN kantoor in Genève, naast New
York het tweede hoofdkwartier waar de Mensenrechtenraad en het Hoog Commissariaat voor
Vluchtelingen (UNHCR) zijn gevestigd, heeft op Twitter openlijk de kant gekozen van de extreemlinkse
terreurorganisatie Antifa, en vertoont zelfs de Antifa vlag. Dit is andermaal een bevestiging dat de
doelstellingen van de VN dezelfde zijn als van de meest linksradicale anarchisten, namelijk het ten val
brengen van de Westerse samenleving en de oprichting van een communistische werelddictatuur. Niet
voor niets staat een voormalige hoge ofﬁcial van een Afrikaanse communistische terreurorganisatie
aan het hoofd van de WHO, die met de lockdowns opzettelijk de wereldeconomie aan het verwoesten
is.
Na diverse mislukte pogingen doen de links-hegeliaanse denkers, die in de loop van de afgelopen
decennia sluipenderwijs de meeste instituten, instellingen, overheden, mainstream media en politieke
partijen in het Westen hebben overgenomen, een ﬁnale poging om de complete maatschappij met
dwang, manipulatie, propaganda, en inmiddels ook geweld naar hun communistische ideaalbeeld om
te vormen.
De kans dat ze daarin slagen is nog nooit zo groot geweest, want de meerderheid van de Westerse
bevolking, zeker de Nederlandse, is met open ogen in de val getrapt die de links-hegelianen voor hen
hebben opgezet. De indoctrinatie van de moderne ‘volksopvoeders’, de media, is zelfs dermate
succesvol, dat het VN kantoor in Genève openlijk de kant van de extreemlinkse terreurgroep Antifa kan
kiezen, en daar nog veel bijval voor krijgt ook.
Nieuwspraak: Antifa geweld is ‘vreedzaam’, Antifa haat is ‘vrijheid’
Met de in onze tijd zo typerende Orwelliaanse omkering van de betekenis van woorden en termen,
‘Nieuwspraak’, uit de Mensenrechtentak van de VN zijn ‘diepe zorgen’ over het feit dat de Amerikaanse
minister van Justitie Antifa ‘binnenlandse terroristen’ heeft genoemd. ‘Dat ondermijnt de vrijheid van
meningsuiting, en van vreedzame vergadering in het land.’ De term ‘Antifa’ is natuurlijk zelf een sterk
staaltje Nieuwspraak; jezelf ‘anti-fascistisch’ noemen, maar ondertussen juist een linksradicale versie
van het fascisme prediken, is een beproefde tactiek die ook Hitlers Nazi’s toepasten.
Als er één organisatie de vrijheid van meningsuiting juist wil vernietigen, en NIET vreedzaam en
verdraagzaam, maar juist extreem agressief, intolerant en gewelddadig is, is het Antifa wel. Alles wat
conservatief, rechts, christelijk en/of blank is, heeft volgens de linkse fascisten automatisch de ‘foute’
kleur en de ‘verkeerde’ mening, en moet worden weggevaagd en uitgeroeid als ze weigeren zich te laten
‘heropvoeden’. Zoals iemand het onlangs vergeleek met een ‘vrije’ openbare parkeerplaats in stad,
waarbij een bord wordt geplaatst: ‘Alle auto’s zijn gelijk en welkom – als ze maar rood zijn’.
Een paar jaar geleden veranderde Antifa de Duitse stad Hamburg in een waar slagveld, toen er
‘vreedzaam’ gedemonstreerd werd tegen de G20 top. Overal waar ze komen staan de communistische
militanten garant voor vernielingen, brandstichtingen, rellen, plunderingen en willekeurige aanvallen op
de ‘foute’ mensen, of gewoon toevallige voorbijgangers.

De Westerse media proberen dit geweld voortdurend te bagatelliseren door erop te wijzen dat Antifa
niet echt een organisatie is, maar meer een verzamelnaam voor verschillende groepen, en de
organisatie dus eigenlijk niet verantwoordelijk is voor de chaos die op steeds meer plaatsen wordt
gecreëerd.
Black Lives Matter en Antifa hebben zelfde Marxistische ideologie
De andere racistische haatgroep die daar in de VS voor verantwoordelijk is, heet Black Lives Matter.
Patrisse Cullors, mede oprichter van BLM, zei in een video op Twitter vol trots dat ze een getrainde,
radicale, anti-witte Marxist is. ‘Wij hebben feitelijk een ideologisch verband. Ikzelf en Alicia (Antifa) zijn
speciaal getrainde organisatoren – wij zijn getrainde Marxisten. Wij zijn super bedreven in ideologische
theorieën.’
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Hardly a hidden secret, but useful with wilful idiots, BLM co-founder says she and
her partner are trained organisers and Marxists.
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Antifa en BLM streven beide naar het opheffen van de politie, de ontmanteling van het kapitalisme, het
‘vernietigen van het patriarchaat’, oftewel de verwoesting van het gezin als basis van de samenleving,
(= stokpaardje van het moderne misandriale feminisme), het vrijlaten van alle gevangenen, en het
herverdelen van alle welvaart, wat permanente wereldwijde armoede zal veroorzaken.
‘Paarse’, of ‘Regenboog’ Revolutie
A in 2017 kondigde Antifa aan een revolutie in het Westen te zullen ontketenen. De beruchte
extreemlinkse miljardair, globalist, ‘open grenzen’ promotor, ofﬁciële EU-partner en ‘stille coup’pleger
George Soros pompte jarenlang miljarden dollars in het opzetten van talloze organisaties en groepen,
die uiteindelijk een ‘paarse’ of ‘regenboog’ revolutie zouden moeten gaan ontketenen
Deze door Soros en de Obama/Clinton kliek inmiddels begonnen ‘Regenboog Revolutie’ verenigt alles
en iedereen ‘op links’ –progressieven, linksliberalen, socialisten, marxisten, communisten, islamisten,
feministen, Antifa, Black Lives Matter, Extinction Rebellion, FFF en andere klimaatactivisten- in een
rechtstreekse aanval op conservatief ‘wit’ en ‘rechts’, met de bedoeling om door middel van
propaganda, intimidatie, haatzaaien, geweld en anarchie de maatschappij in chaos te storten, waarna
op de puinhopen van onze huidige samenleving een totalitaire communistische werelddictatuur moet
worden opgericht.
Communistische opstand tegen het Westen
We hebben dus te maken met het begin van een rasechte communistische opstand, die grote kans van
slagen heeft, aangezien deze haatgroepen door de meeste instituten, mainstream media, politieke
partijen, maatschappelijke organisaties en grote bedrijven worden ondersteund. Als we niet in een DDR
2.0 of Sovjet Unie 2.0 terecht willen komen, als we nog een vrije en welvarende toekomst voor onze
kinderen willen, dan is de tijd om hier massaal tegen in opstand te komen NU. Zo niet, dan zal onze
samenleving over enkele jaren onherkenbaar zijn veranderd.
Alles wat er nu gebeurt volgt exact het script van de Marxistische anarchist Saul Alinsky, een van
Barack Obama’s favoriete leermeesters, die openlijk uit was op de interne ondermijning en uiteindelijke
val van de Westerse samenleving, en zijn volgelingen leerde te ‘liegen, stelen en bedriegen’ om dit doel
te bereiken. In zijn boek ‘Rules of Radicals’ schreef hij: ‘Laten we niet vergeten erkenning te geven aan
de allereerste radicaal uit onze legendes, mythologie en historie… de eerste radicaal die in opstand kwam
tegen de gevestigde orde en dit zo effectief deed, dat hij er zijn eigen koninkrijk door kreeg: Lucifer.’
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Zie ook o.a.:
18-06: Hoge VN ofﬁcial geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda
behoren
13-06: Zwarte Berkeley professor maakt mythe over blank racisme tegen zwarten met grond gelijk
11-06: ‘Zullen de Amerikanen en Europeanen hun collectieve stupiditeit overleven?’
10-06: Politieagenten in VS worden 18,5 keer vaker vermoord door zwarten dan andersom
08-06: Democratische burgemeesters willen politiekorpsen opheffen, anarchie en chaos verzekerd
07-06: Waarom veel zwarten in de VS hun problemen vooral aan zichzelf te danken hebben
06-06: Prominente zwarte activiste: George Floyd was crimineel, en racistische politie is een media
mythe
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst
04-06: ‘Systemisch racisme’ in Nederland? Ja, tegen een deel van de eigen bevolking
03-06: ‘Trump kan burgeroorlog veroorzaken door inzetten leger tegen linkse relschoppers’
31-05: Links zaait geweld en chaos in VS: Trump bestempelt Antifa ofﬁcieel tot terreurorganisatie
29-05: Geweld Minneapolis verspreidt zich naar New York, Los Angeles en andere steden

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder
te praten.

