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ANTYSEMITYZM PO FRANCUZKU, PO UKRAIŃSKU I PO...ŻYDOWSKU
NADZWYCZAJNA KASTA NIE TYLKO W POLSCE.
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA - BOLSZEWIA BIS.
240 MŁODYCH ASESORÓW SĄDOWYCH NA BRUKU Z DECYZJI KRS.
ZBEZCZESZCZONY CMENTARZ ŻYDOWSKI W STRASBURGU.
Organizacje praw człowieka alarmują, że antysemityzm jest we Francji coraz poważniejszym problemem.
Najbardziej zdesperowani Żydzi pakują walizki i wyjeżdżają.
Jean-Marie Le Pen , honorowy przewodniczący Frontu Narodowego, lubi szokować. Niedawno zamieścił na
stronie internetowej partii nagranie, w którym wygraża artystom protestującym przeciw polityce Frontu.
Piosenkarzowi Patrickowi Bruelowi, który jest Żydem, zagroził "piecami". Le Pen już wcześniej obrażał
Żydów, mówił m.in., że Holokaust był mało istotnym epizodem II Wojny Światowej.
Nagranie szybko zdjęto, a Marine Le Pen, przewodnicząca FN od 2011 r., odcięła się od wypowiedzi ojca.
Krewki senior potraktował to niemal jako zdradę. Twierdzi, że wszyscy źle go zrozumieli, a usunięcie
nagrania było bezprawne. W dzienniku "Le Monde" zakomunikował, że nie zamierza jednak gniewać się
na córkę. Próbą pojednania ma być opublikowany w zeszły piątek list otwarty do niej. Zwraca się w nim
słowami "pani przewodnicząca" i domaga się przywrócenia wideobloga.
WE FRANCJI PRZYBYWA MOWY NIENAWIŚCI
NIE TYLKO PRZECIWKO POLSCE
PREZYDENT MACRON ANTY - FRANCUZ I ANTY - POLAK
PARYŻ I MARSYLIA STOLICE EUROPEJSKIEGO ISLAMU
W szeregach ugrupowania nie brakuje jednak osób, które nie uważają, że komentarze Le Pena to brednie
starszego pana. Poza partią też jest ich sporo we Francji. - Mowa nienawiści jest coraz powszechniejsza,
coraz więcej antysemickich i rasistowskich komentarzy pojawia się w Internecie. Antynarodowe i nie tylko
antypolskie wystąpienia prezydenta Macrona.
Przewodniczący Zrzeszenia Żydowskich Studentów we Francji (UEJF) Sacha Reingewirtz wytoczył
powództwo sądowe przeciwko administratorom Twittera i innych stron internetowych wypisujących
antysemickie hasła. Czy wygrał? Wątpię. Francuskie sądownictwo to też nadzwyczajna kasta, jak w
Polsce. We Francji do nadzwyczajnej kasty wymiaru sprawiedliwości dołączył prezydent Macron.
W POLSCE KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA PODLEGA PREZYDENTOWI ANDRZEJOWI DUDZIE I
NADZWYCZAJNEJ KAŚCIE.
240 MŁODYCH SĘDZIÓW ASESORÓW BEZ PRACY, NA BRUKU.
ZAPAŚĆ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE.
PROCES SĘDZIEGO, KTÓRY UKRADŁ 50,00 PLN NA STACJI BENZYNOWEJ.
PROCES SĘDZIEGO, KTÓRY UKRADŁ ZE SKLEPU SPODNIE.
PROCES SĘDZIEGO, KTÓRY UKRADŁ ZE SKLEPU TWARDE DYSKI.
POTOMKOWIE BOLSZEWII OPANOWALI POLSKĘ
ILE JESZCZE BĘDZIE "SAMOBÓJSTW" Z WYROKÓW NADZWYCZJNEJ KASTY?
W Polsce zaś zupełnie niespodzianie prezydent RP Andrzej Duda, który doprowadził do bezprawia w
Polsce, wetując drogę legislacyjną Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Skutki? Opłakane i
tragiczne dla rodzącej się demokracji w Polsce. Przykłady? Jest ich wiele. Z ostatniej chwili - wczoraj 30
października 2017 roku nadzwyczajna kasta KRS nie przyjęła do pracy 240 młodych sędziów asesorów.
Skutki? 240 młodych sędziów pozostanie bez pracy, a poza nimi ucierpi Naród z takim "niezależnym"
wymiarem sprawiedliwości. Rządzący pragną naprawić Polskę, przeszkadza im prezydent, który dołączył
do totalnej opozycji i nie zezwolił na niezależność sądownictwa. Przecież ma doradców na których się
powołuje. M.in starą, durną Zofię Romaszewską i mafioso z milionem rebuchy od mafii paliwowej prof.
Michała Królikowskiego do którego dobrała się już prokuratura.
A WE FRANCJI?
Organizacje żydowskie oraz monitorujące przestrzeganie praw człowieka alarmują, że antysemityzm we
Francji jest coraz poważniejszym problemem. Według opublikowanego w maju raportu Anti-Defamation
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League (ADL), organizacji, która walczy z antysemityzmem na świecie, 37 proc. Francuzów ma w
pewnym stopniu antysemickie poglądy. A według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA),
która przeprowadziła sondaże wśród przedstawicieli społeczności żydowskiej w ośmiu europejskich
krajach (badanie opublikowano w 2013 r.), aż 70 proc. Żydów we Francji obawia się obelg i nękania, a 60
proc. fizycznej agresji (średnia europejska wyniosła odpowiednio 46 i 33 proc.).
STRZAŁY Z PISTOLETU
Nie są to obawy bezzasadne. Pod koniec maja w Muzeum Żydowskim w Brukseli zginęły cztery osoby.
Podejrzany o ich zastrzelenie jest Francuz, który w ubiegłym roku był w Syrii i walczył razem z
dżihadystami. Media co jakiś czas donoszą też o podpaleniach synagog, żydowskich restauracji i atakach
na Żydów noszących jarmułki.
Francuzi mają też w pamięci tragedię sprzed dwóch lat, kiedy w strzelaninie przed żydowską szkołą w
Tuluzie na południu kraju zginęła trójka dzieci i nauczyciel. Organizacja Ochrony Społeczności Żydowskiej
(SPCJ) w Paryżu, która na bieżąco monitoruje akty przemocy wobec Żydów, obliczyła, że w ciągu 10 dni
po tej strzelaninie odnotowano 90 ataków. Część sprawców miało wzorować się na zamachowcy z Tuluzy,
który tłumaczył, że zabił, "ponieważ Żydzi zabijają naszych braci i siostry w Palestynie".
Antysemityzm nie jest jednak wyłącznie domeną muzułmańskich ekstremistów, czego dowodem
popularność komika Dieudonnéa M'bali M'bali, który znany jest z antysemickich i rasistowskich
wypowiedzi. - Ma wielu fanów we Francji, powtarza teorie spiskowe, np. że Żydzi rządzą światem - mówi
Sacha Reingewirtz. Zasłynął z prowokacyjnego gestu zwanego odwróconą swastyką, tzw. quenelle.
Chociaż twierdzi, że jest on wymierzony przeciwko władzy, to większość osób odbiera go jako
propagowanie antysemityzmu. Niektórzy wykonują go przed synagogami, żydowskimi szkołami i
koszernymi restauracjami i z dumą umieszczają swoje zdjęcia w Internecie. Dieudonné w styczniu
zrezygnował z show "Le mur", w którym padały niewybredne żarty na temat Żydów. Zrobił to dlatego, że
władze kilku miast zakazały jego występów.
W noworocznym przemówieniu b. prezydent François Hollande mówił, że "antysemityzm, rasizm i inne
formy dyskryminacji nie będą tolerowane". A są.
- Francja nie traktuje problemu antysemityzmu poważnie, n ignoruje go. Brakuje poważnych działań
edukacyjnych, trzeba sprawdzać, jak szkoły uczą i czego uczą - twierdzi Abraham Foxman, dyrektor
ADL.
ŻYDZI Z FRANCJI UCIEKAJĄ DO IZRAELA
Część Żydów uważa jednak, że rząd robi za mało, by ich chronić. Ci najbardziej zdesperowani pakują
walizki i wyjeżdżają, np. do Izraela. Jak donoszą tamtejsze gazety, francuski coraz częściej słychać w Tel
Awiwie i Hajfie, a piekarnie z bagietkami pojawiają się obok tych z pitą. Według L'Agence Juive pour
Israël, organizacji, która monitoruje imigrację Żydów do Izraela, liczba osób chcących wyjechać z Francji
wzrasta z roku na rok. W 2012 do Izraela wyjechało blisko 2 tys., w 2013 już ponad 3 tys., a od stycznia
do marca 2014 roku Francję opuściło 1407 osób. Przedstawiciele organizacji uważają, że jeśli trend się
utrzyma, w tym roku wyjedzie nawet 5 tys. i będzie to exodus podobny do tego, który odnotowano w
1948 r., kiedy powstało państwo Izrael.
ZBEZCZESZCZONY CMENTARZ ŻYDOWSKI W STRASBURGU
Nieznani sprawcy zniszczyli groby żydowskiego cmentarza w Strasburgu, na wielu z nich namalowali
swastyki i napisy "Juden raus". Stało się to w Światowym Dniu Pamięci Holokaustu.

BIJ ŻYDA NA UKRAINIE
ŻYDOWSKIE POGROMY NA UKRAINIE ORGANIZUJĄ UKRAIŃSCY ŻYDZI Z "URZĘDU"
SWOBODA NA UKRAINIE
Prezydentem Ukrainy jest żydowski biznesmen Walzman - pseudonim Petro Poroszenko. Cały ukraiński
rząd z premierem Wołodymirem Hrojsmanem to sami Żydzi biznesmeni.
Partia Swoboda zasiadająca w ukraińskim parlamencie to neobanderowcy i czołowi światowi antysemici i
faszyści. Oleg Tiahnybok hitlerowski antysemita i banderowiec czci pamięć Hitlera i SS - Galizien. Polaków
należy powywieszać i zrobić im drugi Katyń - twierdzi na licznych banderowskich pochodach we Lwowie,
czy w Kijowie.
Ukraina stawia pomniki Banderze, Szuchewyczowi i innym zbrodniarzom winnych zbrodni ludobójstwa
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200 tysięcy obywateli polskich.
Ostatnio bojówka rządowa z polecenia Walzmana i Tiahnyboka urządziła pogrom Żydów w Humaniu, w
którym ucierpiał najbardziej młody rabin, który przyjechał modlić się na cmentarzu żydowskim przy
grobie słynnego rabina.
Młody rabin w stanie agonalnym z połamanymi nogami i żebrami, wstrząsem mózgu przewieziony został
do szpitala.
Kierowana z zagranicy działalność OUN w okresie międzywojennym polegała na aktach terrorystycznych
dywersyjnych i sabotażowych skierowanych przeciwko polskiej władzy.
Zamordowany został poseł Tadeusz Hołówko, minister Bronisław Pieracki i szereg policjantów. Z rąk
&bdquo;Czuprynki&rdquo; (Romana Szuchewycza) zginął kurator szkolny Stanisław Sobiński
zamordowany w nocy nożem na ul. Zielonej we Lwowie.
Dzisiaj w faszystowskiej Ukrainie organizuje się pochody, rozlegają się okrzyki &ndash; &bdquo;smert
Lachom&rdquo;.
Organizatorzy tych faszystowskich pochodów to m.in. Jurij Szuchewycz syn &bdquo;Czuprynki&rdquo; i
Ołeh Tiahnybok (ukr. ;53 /@>A;02>28G "O3=81>:, ur. 7 listopada 1968 roku we Lwowie) &mdash;
ukraiński polityk nacjonalistyczny, od 2004 r. lider Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia Swoboda.
Ukraiński dziennik internetowy &bdquo;Izrus&rdquo; (18 czerwca 2013 roku) podaje:
14 czerwca 2013 roku przedstawiciel Żydów Ukrainy na konferencji OBWE alarmował o antysemickim
zagrożeniu ze strony neo-banderowskiej "Swobody". "Swoboda" odrzuciła te oskarżenia jako
tendencyjne, fałszywe i szkalujące Ukrainę. W dniu 18 czerwca 2013 r. rzeczywistość okazała się
przerażająca - w Humaniu ukraińscy antysemici bestialsko pobili Żyda modlącego się przy grobie rabina
Nachmana.
ŻYDZI NA UKRAINIE CELEM NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
Społeczność żydowska na Ukrainie, która liczy mniej niż 1% populacji, jest głównym przedmiotem
przestępstw motywowanych nienawiścią. Tak stwierdził prezes Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego na
konferencji zorganizowanej przez OBWE w Berlinie.
Alarmujące dane przedstawił Aleksander Feldman, prezes Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego i poseł
ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej Ukrainy, w przemówieniu na konferencji OBWE na temat
bezpieczeństwa społeczności żydowskich, która odbyła się w Berlinie.
Według posła, społeczność żydowska na Ukrainie, która liczy mniej niż 1% populacji, jest głównym
przedmiotem nienawiści, informuje agencja informacyjna IA "RBK Ukraina".
Feldman powiedział, że w całym kraju na Ukrainie systematycznie ofiarą wandalizmu padają cmentarze
żydowskie, budynki synagog i domy kultury, pomniki upamiętniające Żydów zabitych w Holokauście
(Zagłada, Shoah).Neofaszystowska symbolika i antysemickie graffiti pokrywają ściany domów, znani w
społeczeństwie wybitni Żydzi otrzymują pogróżki pod swoim adresem, powiedział parlamentarzysta.
Przyznał, że ukraińskie władze i organy ścigania podejmują pewne działania mające na celu zwalczanie
tego szaleństwa, ale negatywny trend nie został przerwany.
Prezes Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego wyraził pogląd, że wzrost tego rodzaju przestępstw jest
powiązany ze wzrostem politycznego statusu partii "Swoboda" kierowanej przez banderowca,
nacjonalistę i antysemitę Ołeha Tiahnyboka.
Ultra-nacjonaliści, którzy nie ukrywają swojej ksenofobicznej ideologii, po raz pierwszy założyli własną
grupę parlamentarną, i w rzeczywistości, legitymizują antysemityzm.
W wyniku wyborów do parlamentu ukraińskiego przedstawicieli "Swobody" już stali się
&bdquo;bohaterami" szeregu antysemickich incydentów. Ekstremizm &bdquo;Swobody" będzie jeszcze
wzrastać wraz ze zbliżaniem się wyborów prezydenckich w 2015 roku - powiedział Feldman. Dotyczy to
również antypolskiej partii Julii Tymoszenko &bdquo;Batkiwszczyna&rdquo;.
Obywatel Izraela, bresławski chasyd, który przybył do Umania na grób rabina Nachmana, został brutalnie
pobity w poniedziałek rano przez tłum pijanych mieszkańców wykrzykujących antysemickie przekleństwa.
Wkrótce poszkodowany zostanie przewieziony do Izraela.
Rano 17 czerwca w Humaniu został zaatakowany i brutalnie pobity bresławski chasyd z Izraela, który
przyszedł do grobu sprawiedliwego rabina Nachmana. Według strony internetowej "Kikar Szabat",
incydent miał miejsce o godzinie 6 rano, kiedy młody Izraelczyk siedział sam w altance koło grobu,
studiując książki religijne.
Według poszkodowanego, został zaatakowany przez kilku pijanych miejscowych mieszkańców,
wykrzykujących antysemickie przekleństwa. Oni rozbili twarz młodemu człowiekowi i złamali co najmniej
jedno żebro. Na krzyk bitego człowieka przybiegli inni chasydzi, widząc ich napastnicy uciekli.
Sanitariusze z lokalnego oddziału ZAKA udzielili Izraelczykowi pierwszej pomocy. Wkrótce zostanie on
wysłany do domu i umieszczony w szpitalu.
Lokalne organy ścigania wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. Ponadto wyjaśniane będzie, dlaczego
nie było ochrony, zatrudnionej przez bresławskich chasydów. Czytaj całość
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http://niepoprawni.pl/blog/2218/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle
DLACZEGO FRANCJA I WIELKA BRYTANIA ZDRADZIŁY POLSKĘ?
Wkrótce po ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku okazało się, że Anglia i Francja nie mają
zamiaru dotrzymać podjętych zobowiązań o pomocy w razie obcej agresji. Co więcej, alianci skazali
Polskę na straty już na wiele miesięcy przed wybuchem wojny.
Wobec stałych współczesnych m.in. francuskich ataków na polską rację stanu, ani polski rząd, ani żadne
media nie poruszają historycznych wydarzeń tragicznego września 1939 roku w kontekście zdrady
aliantów i zbrodniczej postawie Francji. Zamiast stawić czoła niemieckiej agresji na Polskę, co wywołało II
Wojnę Światową Paryż był pierwszą europejską stolicą przez którą maszerowali w paradzie żołnierze
zbrodniczego Wehrmachtu prezentując broń przed francuskimi kolaborantami.
Powstał kolaboracyjny rząd francuski Lavala i Petain'a, na Polskę oczywiście się wypiął i rozpoczęły się
pogromy żydowskie, a Żydów, nie tylko Francuzów wywożono do niemieckich obozów zagłady.
Pierre Laval mianowany szefem rządu Vichy przez marszałka Pétaina, uwierzył w ostateczne zwycięstwo
III Rzeszy. Jako premier prowadził politykę kolaboracji z okupantem. Sądzony po wyzwoleniu, został
skazany na karę śmierci i rozstrzelany na dziedzińcu więzienia we Fresnes. Kilka godzin przed egzekucją
próbował popełnić samobójstwo, zażywając cyjanek potasu, został jednak odratowany.
Człowiek Roku 1931 tygodnika &bdquo;Time&rdquo;.

http://aleksanderszumanski.pl

Kreator PDF

Utworzono 26 May, 2018, 15:08

