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Inleiding
Wie op de hoogte wil blijven hoe Europa wordt gegijseld en hoe de
Islamitische Invasie plaatsvindt, moet wel even de onderstaande vdeo’s
bekijken van het Kamerdebat wat ovor de zogeheten asielproblematiek
plaatshad 14-10-2015. Verder geven wij in deze brochure nieuws van
anderen door zodat er een overzicht aan informatie voor u ligt.
http://www.dailystormer.com/real-life-swedish-government-fundingsniper-training-for-moslem-migrants/
https://www.youtube.com/watch?v=SGNCTjvKYYQ
https://www.youtube.com/watch?v=JWpRQD4Nllw
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Het concert, ‘We Are Sthlm’, was nota bene georganiseerd door
de nationaal bekende feministische artiest Zara Larsson.
Ultralinkse Westerse feministen vallen de afgelopen jaren vooral
op door hun stilzwijgende instemming met de islamitische
vrouwendiscriminatie, tot en met het verzwijgen en zelfs
goedpraten van aanrandingen, verkrachtingen, gedwongen
kindhuwelijken, genitale verminkingen van meisjes en andere
mishandelingen aan toe. Hun enige publieke reactie tot nu toe is
de schuld van alle problemen geven aan... blanke en/of
conservatieve / christelijke mannen.
Journalist en krant verzwijgen gebeurtenissen

Maandenlang staken migranten met duizenden tegelijk de
Øresund brug tussen Kopenhagen en Malmö over. Inmiddels heeft
Zweden grenscontroles moeten invoeren om te voorkomen dat het
land totaal instort.
De afgelopen dagen is bevestigd dat asielzoekers ook in Finland
en Zweden massaal autochtone vrouwen en meisjes hebben
aangerand. Op last van de linkse Zweedse regering hebben politie
en media dit maandenlang voor het publiek verzwegen – tot ‘Köln’.
Inmiddels berichten ook de Zweedse media dat grote aantallen
vrouwen en meisjes tijdens een concert in Stockholm in augustus
zijn aangerand door ‘hele hordes’ jonge mannen, vrijwel uitsluitend
islamitische asielzoekers uit Syrië en Afghanistan.

5

Een groot aantal van de duizenden aanwezige jonge vrouwen en
meisjes werden tijdens het concert vaak op ernstige en
gewelddadige wijze aangerand door ‘hele hordes’ jonge, maar ook
volwassen moslimmannen. De wantoestanden vonden zelfs pal
voor het podium plaats. Politie en beveiligers moesten ingrijpen en
minstens 90 mannen, bijna uitsluitend migranten en asielzoekers,
verwijderen, zo vertelde Nyheter Idag, ooggetuige en werkzaam
als psycholoog bij onder andere de Stockholmse politie.
Idag nam vervolgens contact op met journalist Hanne Kjöller van
de krant Dagens Nyheter. Ze koos Kjöller uit omdat die al vaker
over controversiële onderwerpen had geschreven. Die was
aanvankelijk erg geïnteresseerd, totdat ze hoorde dat de daders
Syrische en Afghaanse asielzoekers waren. ‘Toen hoorde ik haar
stem veranderen.’ Wel beloofde ze bij de politie te informeren.
Maar de psycholoog hoorde na één sms’je vervolgens niets meer
van de journalist. In de krant werd vervolgens met geen woord
gerept over de gebeurtenissen tijdens het concert. Pas na ‘Köln’
nam Kjöller weer contact met haar op. Op de vraag van Idag
waarom ze nooit meer gereageerd had en niets geschreven had
over de aanrandingen zo’n 5 maanden eerder, zei ze dat de
redacteur van de krant dit verboden had en zelfs had beweerd dat
6
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het allemaal een verzinsel van de SD (Zweden Democraten, de
Zweedse PVV) was. Meer durfde ze niet te zeggen.
Media verketteren iedereen die tegen immigratie is
De gang van zaken bevestigt wat we geruime tijd schrijven,
namelijk dat ook de Zweedse overheid al jaren doelbewust de
enorme criminaliteit die door moslimmigranten en asielzoekers
wordt gepleegd voor het publiek verborgen houdt, en daarbij zelfs
zover gaat journalisten, kranten en redacteuren te bedreigen met
represailles –zoals onmiddellijk ontslag- als ze daar hun mond
over open doen.
Daarnaast wordt de SD, de enige Zweedse partij die tegen
massale moslimimmigratie is, voortdurend in de media verketterd
en vaak met leugens zwartgemaakt – net zoals met de PVV in ons
eigen land gebeurt.
Politici doen alsof ze geschokt zijn
Nu het verhaal dankzij Köln toch naar buiten is gelekt, probeert de
Dagens Nyheter snel de schuld te geven aan de politie. Die zou
weliswaar zo’n 90 jonge moslims hebben verwijderd bij het
concert, maar niet één van hen hebben vastgezet – laat staan dat
één van de daders ervoor veroordeeld is.
Premier Löfven en andere politici reageerden ‘geschokt’ dat de
politie en media de massale aanrandingen zo lang voor het publiek
hadden verzwegen. Die hebben echter een paar flinke containers
boter op hun hoofd, want het is juist de sociaaldemocratische
regering die niet alleen de Zweedse grenzen jarenlang wagenwijd
open heeft gezet voor moslimmigranten, maar er actief voor heeft
gezorgd dat iedereen die hier ook maar iets negatiefs over zegt of
schrijft –ook als het de harde feiten zoals het dankzij migranten
geëxplodeerde aantal verkrachtingen zijn-, onmiddellijk keihard
wordt aangepakt. (1)
7
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‘Kan niet in Nederland, wij zijn te lief’ Wijzen we in dit verband
ook nog even op de krankzinnige uitspraken van de burgemeester
van Amsterdam, Eberhard van der Laan (PvdA), die beweerde dat
‘aanrandingen zoals in Keulen uitgesloten zijn’ in zijn stad. Daar
zouden Amsterdammers ‘veel te lief voor zijn. En we stellen
grenzen.’ (2) Sociaaldemocraten zoals Van der Laan –van 2008
tot 2010 minister van de totaal mislukte integratie- staan er al
langer om bekend ieder realiteitsbesef en contact met de burgers
te zijn verloren, reden waarom nu nog maar 1 op de 15
Nederlanders op de PvdA zou stemmen.
Xander

ARCHAEOLOGY NEWS 496a - NEWSFLASH EXTRA
SPECIAL
P.F., this news is from Jonathan Gray www.beforeus.com You authorized this mailing
when you requested your free report on our
web-site or a friend enrolled you. See below
for removal directions.
This is set to become the most exciting year in your life.
You and I and our society are about to be swept up into
something BIG! Very big.
ISLAM INVASION
You've heard about the flood of "refugees" from a Middle
East war zone? Many are now waking up to the truth. This is
mostly an organized invasion - the first step of a planned
global jihad.
8
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How will it work? Infiltrate into position, then rise up.
These people are not seeking asylum in other Muslim countries
such as Saudi Arabia, Jordan, or any other Islamic nation.
They are all trying to get into Western nations in Europe, or
the USA, and maybe even your country.
Another intriguing fact is they are largely young males
between the age of 17 to 25.
An immigration? Don't believe it. It's an invasion. They are
getting into position for the coming global jihad.
If you didn't know, it has now been discovered that coming
through with the waves of refugees are numerous trained
terrorists.
For example, five men were arrested attempting to cross the
Bulgarian-Macedonian border with specific Jihadists prayers,
and decapitation videos on their phones.
They had been posing as refugees.
PLANNED TAKEOVER
Have you heard the term "hijrah"? It means a planned takeover
by immigration. The current massive hijrah was announced last
January.
A supporter of ISIS uploaded a document in Arabic that urged
Muslims to get to Libya for its proximity to southern Europe
to facilitate infiltration of European cities ("It has a long
9
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coast and looks upon the southern Crusader states, which can
be reached with ease by even a rudimentary boat”).
In February, 2015, transcripts of telephone intercepts
published in Italy said ISIS was threatening to send 500,000
migrants as a "psychological weapon" against Europe.
The Italian Minister for the Interior, Angelino Alfano, said
at the time, "We are at risk of an exodus without precedent."
That same month, the Turkish intelligence warned police that
up to 3,000 trained jihadists were seeking to cross through
Turkey into Europe.
A Polish eye-witness, Kamil Bulonis, who was present on the
Italian-Austrian border on September 5, 2015, as swarms of
"refugees" poured across the border to invade Austria and
Germany, reports that they surrounded a car of an elderly
Italian woman, pulled her by her hair out of the car and
wanted to drive away in the car.
"They tried to overturn the bus in I travelled myself with a
group of others. They were throwing faeces at us, banging on
the doors to force the driver to open them, spat at the
wind-screen.
"Cars arrived with humanitarian aid – mainly food and water and
they were just overturning those cars."
THE WORLD IS ABOUT TO CHANGE FOREVER
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Germans lost their jobs at the four-star Hotel Maritim so that
it could house Muslim migrants. The workers and shop owners in
this hotel, some of whom had worked there for more than 25
years,
were told they would no longer have jobs, because the hotel
would be converted into migrant housing
Muslim migrants are being moved into churches to live, which
necessitates the removal of the pulpit and the seats.
A female physician in Munich, Germany, reports: "The local
press
is forbidden to write about it. What would have happened to a
German if he had stabbed a doctor and nurses with a knife? Or if
he had flung his own syphilis-infected urine into a nurse’s face
and so threatened her with infection? At a minimum he’d go
straight to jail and later to court. With these people – so far,
nothing has happened."
German politician Brigitte Meier summed up the situation: "We
cannot guarantee the public safety anymore."
And in Sweden, leading politician reportedly says the country
is facing a refugee catastrophe, which will lead to the 'country
collapsing.'
The publicised one million migrant figure wrong . The latest
invasion reflects a truer number of five million, not one
million – five million invaders.
INFILTRATORS IN POSITION... WAITING
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Regarding the mass migration which has begun into the USA,
Walid Shoebat, a former radical Islamist, says that the radical
Islamists already here in the US have been making bombs in the
basements of their houses in preparation for the jihad.- Walid
Shoebat.com
An army of suicide bombers would never mount a frontal assault
like a conventional army landing on a beachhead.
No, they would have to infiltrate peacefully into the nations
they want to destroy so they would already be in key positions
when the Global Jihad is declared as soon as the Caliphate is
formed.
They will be ready to take their orders from a sitting Caliph
so they can all simultaneously make their suicide attacks.
WORLD-CHANGING EVENTS
POISED READY TO BREAK
P.F., if you didn't know, events have just started to happen
that are set to change the world overnight.
Big upheavals are coming to your life and that of your family
members.
Do you know, I'm still in shock after 5 months of checking and
re-checking two ancient prophecies that independently foretell
what has now started to happen. And after that, what's going to
come.
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These prophecies have already been coming true, step by step,
with chronological accuracy. And they foretell what is to come.
IN OUR DAY - and what is coming.
(Yes, archaeology zooms in on two ancient documents - and am I
grateful that we discovered these just in time! You'll be glad
too.)
The fuse is burning and the clock is ticking!
TO HELP YOU KNOW
These prophecies are so urgent that I have placed all else on hold,
and worked hard to get these vready for you - so you can get hold
of these as quickly and easily as possible.
The information is exciting. It fills up 4 DVDs.
The really exciting part is that you will be able to...
SEE EVENTS BEFORE THEY HAPPEN.
P.F.. may I emphasise that these are the most important DVDs
I have ever produced.
Others are saying "STUNNING"... "POWERFUL" They are
telling me that
these are the VERY BEST DVDs we have ever produced.
Well, here they are, in 4 parts:
13
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1. THE INVASION OF AMERICA,
EUROPE, AND AUSTRALIA
* Terrorists swarming into position among millions of
refugees... ready.
* The rescue plan you need to know
* Amazing prophecies come true
* How a family feud 4,000 years old is triggering events
in Europe, America and West right now!
* Also enjoy the most beautiful true love story you have
ever heard
* Why do the fearless armed Arabs of Iraq refuse to sleep
overnight in the ruins of ancient Babylon?
* Why did a famous general suddenly divert his army from
attacking his helpless enemy?
* Why did a traffic officer pay the speeding ticket for the
driver he had just fined?
* The amazing Daniel 11 prophecy - foretold in plain language
and fulfilling right now.
2. WHY THE VATICAN CREATED ISLAM
* Who is controlling the power moves?
* Were you aware that the world's biggest, richest and most
powerful organization today was founded by a con man who
practised magic?
* Also, discover some of history's oddest and most amazing
events
* What induced two cannibal tribes fighting to the death to
suddenly interrupt the battle and make peace?
* How did a loaf of bread baking in the oven stop a family
from being brutally murdered?
* were you aware that a simple covering of water vapor
destroyed an army of 23,000?
14
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* Would you like to know the startling reason why the Vatican
created Islam?
3. THE COMING MUSLIM EMPIRE AND ISRAEL
*Will the emerging Caliphate seize Jerusalem?
* Prophecies 2,500 years old that are coming to pass AT THIS
MOMENT
* The coming invasion of America
* What big shock is in store for Protestant prophecy preachers?
* Learn of the secret pact between the Zionists and Hitler
* Is the Vatican planning to take Jerusalem?
* The amazing "Three Woes" prophecy
* How assassins saved those they were meant to kill and killed
those they were supposed to spare
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This four-part DVD report not only exposes the shocking truth of
who is behind today's global moves (most people won't get this
right!) - but also what practical steps you can take to rescue
yourself and your family from the imminent dangers that are soon
to be unleashed upon the world. You can be SAFE if you plan this
carefully.
AND YOU ALSO GET THIS FREE BONUS DVD: THE EAST
AWAKE!
* Who will win the coming war?
* The impending mega earthquake. Cities topple, islands sink,
the grid dies.
* And what is the Second Coming? What will happen?

4. WORLD WAR 3 AND HOW TO SURVIVE
* What the elite has planned for you - political... financial...
religious...
* And how to prepare for your family's survival
* How can disasters be turned around for your benefit?
* Four reasons why Rome wants to pit Islam against America
* The surprising dual role Islam plays in history: destruction of
evil and rescue of fugitives
* Amazing prophecy: how global Islam will end
* The Vatican's predicted rise and coming dramatic end

Here is where, as a valued subscriber, you can claim this
blockbuster package at the reduced introductory price...

FREE BONUS: THE EAST AWAKE!
* Who will win the coming war?
* The impendi9ng mega earthquake. Cities topple, islands sink,
the grid dies.
* And what is the Second Coming? What will happen?

Please email me your questions. I am here to help
you with any questions on ancient mysteries. Just
email me at info@archaeologyanswers.com
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Just go to http://www.beforeus.com/islam.html
to order your special copy right now.
Best wishes
Jonathan Gray
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
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De winter brengt niet minder, maar juist meer vluchtelingen
naar Europa

Door Gerard Driehuis - zondag 22 november 2015, 08:49 in
categorie: Politiek
Politici, die nooit erg ver vooruitkijken, gingen er vanuit dat met
het invallen van de winter de stroom vluchtelingen uit Noord
Afrika naar Europa zou afnemen. Het zou voor de tocht te koud
worden, was de redenering. Maar volgens Welt am Sonntag, de
Duitse kwaliteitskrant, wijst veel er op dat de stroom zeker niet
zal opnemen, en dat er eerder meer vluchtelingen zullen proberen
Europa, en dan allereerst Duitsland, te bereiken. De oorzaak is
logisch: de toestand in Syrie wordt steeds slechter om in te leven.
Er zijn nog meer gevechten en dus nog meer ontheemden.
Volgens de vluchtelingen organisatie van de VN, de UNHCR,
wordt de situatie in de vluchtelingenkampen in de regio steeds
slechter. Het ontbreekt de UNHCR aan voldoende geld om de zo
geroemde opvang in de regio van aanvaardbare kwaliteit te
maken. De conclusie, schrijft Die Welt, is logisch: in Syrie en in
de kampen in de regio valt niet te overleven, dan rest de
gevaarlijke tocht naar Europa.

17

Oostenrijkse politietopman waarschuwde al in 2007 voor
slachtveld Europa door moslimimmigratie
Xander 23-11-2015 18:08- in Algemeen Nieuws, Eindtijd &
Profetie, EU, Immigratie, Iran / Syrië, Islam & Terreur,
Maatschappij, NWO-Complot
‘Weapons of Mass Migration: Boek uit 2011 beschreef
exact de huidige migrantenaanval op Europa’
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Arabische landen jonger zijn dan 14, en 15 miljoen moslims
nu al in de EU leven. Daarnaast is de vergrijzing van Europa
onmiskenbaar. De bedreiging van de moslims werd in
Castilië, Zuid Frankrijk (Poitiers) en tenslotte bij Wenen
teruggeslagen. Maar nu zit de grens tussen Europa en de
islamitische wereld vol gaten, en is het evident dat Europa
wordt bedreigd.’

‘Jihad terroristen vrij om Europa binnen te komen dankzij de
slappe grenscontroles in de EU’. Minder dan 1 op de 100
paspoorten worden gecontroleerd of namen op antiterreurlijst voorkomen. (Express, 18-11-2015).
Alfred Ellinger, hoofd van de Oostenrijkse Vereinigung
Österreichischer Kriminalisten en tevens strafrechter en
vicepresident van de kantonrechtbank Eisenstadt,
waarschuwde al in 2007 dat de massale immigratie van
moslims ons continent in een slachtveld zal veranderen.
‘Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slachtveld
worden voor een grote oorlog tussen de islam en zijn
vijanden.’ Helaas weigerde de politiek-correcte gevestigde
orde naar hem te luisteren, waardoor we nu inderdaad op de
drempel van een totale islamitische terreuroorlog tegen de
Europese volken staan.

De strafrechter kwam tot zijn waarschuwing omdat het hem
toen al opviel hoe extreem hoog het percentage
moslimmigranten in alle criminaliteitscijfers is. Als een van de
zeer weinigen onderzocht Ellinger of dat inderdaad met de
islam zelf te maken zou kunnen hebben. Zijn conclusie: de
terroristische en genocidale aard van deze religie komt voort
uit een totaal ander begrip van het woord ‘vrede’, dat er pas
kan zijn als de hele wereld –desnoods met grof geweldgedwongen tot de islam is bekeerd.
Oorlog tegen alles wat niet-moslim is
Met uitzondering van de Europese gevestigde orde zitten
maar bar weinig anderen er echter op te wachten volledig te
worden geïslamiseerd. Degenen die zich verzetten moeten
volgens de islam dan ook worden uitgeroeid. ‘Ongelovigen’
worden namelijk niet als volwaardige mensen beschouwd,
maar ‘kuffar’ (levens-onwaardigen), ‘apen en zwijnen’ (Joden
en christenen), en ‘lager dan dieren’ (atheïsten en alle
anders denkenden).

Ellinger, die zeer goed op de hoogte is van de echte –dus
niet politiek-correcte ‘opgeleukte’- criminaliteitsstatistieken,
wees er 8 jaar geleden op dat ‘40% van de mensen in

De islam voert al zo’n 1400 jaar oorlog tegen alles en
iedereen wat nog niet ‘moslim’ is. Deze jihad doet nu voor de
vierde (maar feitelijk al de vijfde) keer een poging Europa te
veroveren. Omdat dit met militaire middelen keer op keer
mislukte, gooide de islam het zo’n 40 jaar geleden over een
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andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten
de Westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te
ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.

asielrecht, het internet en de mobieltjes worden overigens
wel gewaardeerd, maar ‘integratie’ is een woord dat hen
helemaal niets zegt – laat staan ‘assimilatie’.’

Tolerantie is absurd in de islam

‘Het denkbeeld van de Europeanen dat het pluralisme en de
veelvoud van de Europese wereld tot een andere begrip van
de islam zou moeten leiden, is niet verwezenlijkt. In de ‘bilad
al-kufr’ is de (islamitische) religie juist veel meer een
instrument van de oorlog (tegen ons) geworden,’ want ‘een
moslim heeft geen nationaliteit, alleen zijn geloof’, zoals de
islamitische denker Sayyid Qutb het ooit verwoordde.

Ellinger onderstreepte dat de moslims in Europa de
‘tolerantie’ en het ‘respect’ dat zij voor hun eigen religie en
cultuur eisen, zelf niet voor anderen willen opbrengen.
‘Europa droomt van een tolerantie die de islam niet kent en
die er vanuit het religieuze begrip van de islam niet eens kan
zijn. Wij spreken van een ‘dialoog’ die in werkelijkheid niet
kan worden gevoerd, omdat de islam daar iets heel anders
onder verstaat dan de Europese elite.’
Andere ziens- en levenswijzen naast zich accepteren is voor
verreweg de meeste moslims dan ook ronduit absurd, omdat
ze in hun beleving daarmee hun eigen geloof zouden
ontkrachten. Het bestrijden, onderdrukken, gedwongen
bekeren en desnoods compleet uitroeien van alle nietmoslims –en in de eerste plaats van alle Joden- is dan ook
de heilige plicht van iedere moslim, niet alleen van de
‘extremisten’ – een term die overigens om politiek-correcte
redenen door het Westen is uitgevonden.
Bilad al-kufr
‘Moslims, vele moslims die op de vlucht zijn voor oorlogen en
gruweldaden in hun thuislanden, hebben de islam en
overwegend de fundamentalistische radicale islam in de
‘bilad al-kufr’ (de landen van de ongelovigen) gebracht. Deze
nieuwe lichting islamisten voelt zich aan de radicale islam
verplicht. Ze zijn van mening dat ze het nieuwe land geen
enkel loyaliteit schuldig zijn. De sociale uitkeringen, het
21

Enige hoop zijn volgens Ellinger de moslims in Europa die
zelf eigenlijk ook niets (meer) willen weten van de radicale
islam, en inzien dat hun religie een historische achtergrond
heeft en niet in steen is gebeiteld, maar veranderd kan
worden. Uit peilingen blijkt echter dat zelfs de extreem wrede
islamitische terreurgroep ISIS door een ruime meerderheid
van de ‘stilzwijgende, gematigde’ moslims in Europa wordt
gesteund.
‘Immigratie en multiculti zullen tot oorlog in onze steden
leiden’
‘Als Europa niet heel snel afstand doet van zijn volledig
mislukte migratiepolitiek, zijn visie van een ‘multiculturele
samenleving’ en van zijn mislukte tolerantie in de omgang
met opgehitste islamisten, zal de ‘gebedsmolen-achtige’
oproep tot ‘dialoog’ en ‘tolerantie’ tot ongekende problemen
en een nieuwe politiek gemotiveerde religieuze oorlog in
onze steden leiden,’ waarschuwde de straftrechter in 2007.
(1)
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Helaas werd er niet naar hem geluisterd – integendeel, de
Europese elite meende het beter te weten en zette vooral het
afgelopen jaar onze grenzen nog veel verder open voor
miljoenen moslimmigranten. Hierdoor is de gevreesde totale
islamitische terreuroorlog tegen onze samenleving feitelijk
niet meer te vermijden, en zal ‘Parijs’ slechts het begin van
alle ellende blijken te zijn.
Strategie gericht tegen eigen bevolking
Hier zit een tot in de details uitgedachte strategie achter. De
meest effectieve vorm van oorlogsvoering is een vijand zo te
manipuleren, dat hij zichzelf stap voor stap vernietigt en zijn
eigen graf graaft. Dat is exact wat Europa onder invloed en
leiding van de globalisten (EU, VN, VS/NAVO, IMF,
Wereldbank, Vaticaan) op dit moment doet. En zodra Europa
is gevallen, volgt de rest van de wereld.
In de door de Westerse elite opgezette ‘war on terror’ is
uiteindelijk ook het (eigen) volk het doelwit, de vijand. De ons
al tientallen jaren opgedrongen massale immigratie wordt
gebruikt om op grote schaal onstabiliteit en chaos te creëren,
wat uiteindelijk zou kunnen uitmonden in opstanden en zelfs
burgeroorlogen. De Westerse systeemcrisis wordt nu
versneld verergerd door de (illegale) immigratie van
terroristen, die vermomd als ‘vluchtelingen’ naar Europa
komen. (2)(5)
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echte doelwit wordt overspoeld met migranten of
‘vluchtelingen’ uit landen die welbewust eerst zijn
platgebombardeerd of in bloederige burgeroorlogen zijn
gestort (met name Irak, Afghanistan, Libië, Syrië).
Tegelijkertijd worden de bestaande wetten en voorzieningen
–met behulp van politieke partijen, instanties en
belangengroepen- zoveel mogelijk ten gunste van de
nieuwkomers uitgebuit en leeggezogen. De kosten voor de
opvang en verzorging van miljoenen migranten zullen
daardoor dermate hoog oplopen, dat de doelwit-landen
binnen korte tijd totaal zullen instorten. (3)(4)
Het einddoel is de wanhopig geworden bevolkingen middels
hun parlementen te dwingen hun macht over te dragen aan
een ‘Nieuwe Wereld Orde’, een machtsblok waarin de
grenzen, democratieën en verschillende culturen zullen zijn
uitgewist, en die op totalitaire wijze zal worden geregereerd
door de globalistische eliteclubjes in Brussel en Washington.
Xander

Weapons of Mass Migration
In ‘Weapons of Mass Migration (winnaar International
Studies Association Best Book Award in 2011) beschrijft
Kelly M. Greenhill nauwgezet hoe het Westen wordt
aangevallen met deze gehaaide strategie, waarmee het
23
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@tothetrandje
kritisch t.o.v. EU, Asielbeleid, integratie, Islam non believer
Atheïst
all over the country
42 foto's en video's
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Nieuw op Twitter?
Registreer je nu om je eigen persoonlijke tijdlijn te krijgen!
Registreren

Je bent misschien ook geïnteresseerd in
·
Nederland Boven Alle @BovenAlle
Sandra Kraan @skraan20
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Jan Mulder
#goudenloeki
#wvhj2015
#BuHaOS
#TeenPopNRJHits
#AjaxA1
Claudia de Breij
Astana
Manchester United
Twentse
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Tweets
Tweets en antwoorden
Foto's en video's

kijknietweg @ELijklema
Gerrit K. Verboom @GKVerboom
1.
Robin Hood @_Robin__hood

retour afzender @tothetrandje 46 min.46
minuten geleden

http://www.glanerbrugforum.nl/media2/38verontwaardigde-bewoners-van-enschede-oost-dienen-

Trends
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klacht-in … Uitermate sterk verwoord en precies de reden
voor de vele protesten in diverse vormen Enschedese is
enorm genaaid
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Linkse "vrienden" spaar u de moeite, ik ga niet op u reageren.
Met muren praten is jaren geleden al zinloos gebleken.
5 retweets 6 vind-ik-leuks

0 retweets 0 vind-ik-leuks

• •
• •

retour afzender @tothetrandje 2 u2 uur geleden

Straks (19:45) weer feest in #Enschede bij de informatie avond in
het kader van de #noodopvang zijn alle tegen partijen weer

retour afzender @tothetrandje 8 u8 uur geleden

Het zou de Enschedese en landelijke politiek sieren wanneer men
eerst de bevolking zou raadplegen alvorens te beslissen inzake
asielbeleid
0 retweets 0 vind-ik-leuks

aanwezig.

• •

5 retweets 0 vind-ik-leuks

retour afzender @tothetrandje 8 u8 uur geleden

Overigens, al zou ik weten wie verantwoordelijk voor deze
varkenskoppen actie is, dan nog zou ik geen uitspraken doen. Dat
is niet aan mij.
• •

retour afzender @tothetrandje 6 u6 uur geleden

1 retweet 0 vind-ik-leuks

Van Heekplein Enschede ontruimd na vondst verdacht pakketje
http://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=231901 … #rtvoost Nee hoor
niets aan de hand in Enschede Pfffff

• •

0 retweets 0 vind-ik-leuks

retour afzender @tothetrandje 8 u8 uur geleden

Het delen van de foto's wil niet zeggen dat ik achter deze actie sta,
maar ik begrijp de moedeloosheid van de omwonenden heel goed
• •

retour afzender @tothetrandje 8 u8 uur geleden
29

2 retweets 3 vind-ik-leuks
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retour afzender @tothetrandje 13 u13 uur geleden

Als de democratie faalt dan worden mensen boos en wanhopig
@Gem_Enschede @ADnl @tubantia @rtvoost @SBS6
@telegraaf
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widtvoet @widtvoet 23 nov.
Welkom lieve vluchtelingen! Lijst van BN'ers die u graag
onderdak bieden is op te halen bij uw aanmeldcentrum.

86 retweets 29 vind-ik-leuks
• • retour afzender heeft geretweet

12 retweets 10 vind-ik-leuks
• • retour afzender heeft geretweet

The Daily Record @Daily_Record 21 nov.
Larkhall against terrorists...
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122 retweets 86 vind-ik-leuks

• •

retour afzender @tothetrandje 22 nov.

Desley Rijsdijk @DRijsdijk
Ondanks het weer toch een grote groep. #rouwstoet #azc
1 retweet 0 vind-ik-leuks

retour afzender heeft Desley Rijsdijk geretweet
Mooi statement het ter grave dragen van de democratie in
Nederland. Daar sta ik volledig achter.. bananen republiek
retour afzender heeft toegevoegd,

• •

retour afzender @tothetrandje 21 nov.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/terreurdreigingbrussel-er-hangt-onbehagen-en-angst … Waarom geen openheid
inzake de terreur dreiging, dit geeft alleen nog maar meer onrust
en onzekerheid #Brussel
0 retweets 1 vind-ik-leuk
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12 retweets 3 vind-ik-leuks

• •

retour afzender @tothetrandje 21 nov.

De gewone man roept al maandenlang dat het fout gaat met de
asiel tsunami in de EU, en Ja hoor daar komt de politiek eindelijk
aan sukkelen
0 retweets 0 vind-ik-leuks
• • retour afzender heeft geretweet

Politiechef Köln: Migranten veroorzaken onverdraaglijke
criminaliteit
Xander 04-01-2016 19:19- in Algemeen Nieuws, EU, Immigratie,
Islam & Terreur, Maatschappij
Sommige Duitse vrouwen en meisjes door wel 100
migranten aangerand – Autoriteiten halen talloze
videofilmpjes, die het criminele gedrag van de migranten
bewijzen, van het internet

Arnoud van Doorn @ArnoudvDoorn 21 nov.
"Gewone moslims moeten niks hebben van "voorbeeldmoslims"
zoals Aboutaleb"

Angela Merkels ‘der Islam gehört zu Deutschland’
volgelingen gaven tijdens oud en nieuw in Köln een
voorproefje van wat in heel Europa het nieuwe ‘normaal’
wordt.
De politiechef van Köln, Wolfgang Albers, reageerde
geschokt op de enorme wantoestanden die zo’n 1000
moslimmigranten uit Noord Afrika en het Midden Oosten
tijdens oud en nieuw in het centrum van de stad
veroorzaakten. Duitse vrouwen –of ze nu door hun man
werden begeleid of niet- werden massaal aangerand,
35
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beroofd en in minstens een geval ook verkracht. ‘Dit hebben
we nog nooit meegemaakt. Dit waren misdrijven in een
volledig nieuwe dimensie. Deze toestand is onverdraaglijk,’
zei Albers. Inmiddels twijfelt de politie er serieus aan of het
carnaval in februari nog wel doorgang kan vinden. Oftewel:
welkom in Angela Merkels nieuwe, geïslamiseerde Europa,
waar Parijs en Köln nog maar een eerste begin van waren.
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Tal van passerende Duitse vrouwen werden door de ‘hoer’
en ‘ficki ficki’ schreeuwende migranten aan hun haren,
borsten, armen en tussen hun benen vastgegrepen. Velen
werden beroofd van hun mobieltjes en geld. Een jonge vrouw
verklaarde hoe zo’n 40 tot 100 zeer agressieve mannen haar
broek en slipje bijna compleet van haar benen wisten te
rukken. (2) Een jong meisje beschreef hoe ze samen met 4
vriendinnen door minstens 30 mannen was aangerand: ‘Ik
had vingers in al mijn lichaamsopeningen.’
Filmpjes snel van internet gehaald

Al om 9 uur ’s avonds hadden zich zo’n 400 tot 500 jonge,
voornamelijk Noord Afrikaanse (Marokkaanse en Algerijnse)
mannen verzameld op het stationsplein in Köln. Die hadden
zich laten vollopen met alcohol en gooiden en schoten
voortdurend met vuurwerk naar passanten. De groep
groeide in korte tijd naar 1000 man, die steeds agressiever
werden, waardoor de politie het plein kort voor middernacht
moest ontruimen. (2)
‘Criminaliteit in nieuwe dimensie - Dit hebben we nog
nooit meegemaakt’
Verwijten dat de politie had kunnen voorkomen dat tal van
vrouwen werden aangerand, wees Albers echter van de
hand. ‘Dit hebben wij namelijk nog nooit meegemaakt, en
daarom konden wij ons er niet op voorbereiden. We zullen
dit echter niet accepteren.’ Zo’n 60 tot 80 mensen deden
aangifte, waarvan circa een kwart bestond uit seksueel
aangevallen vrouwen. Men gaat ervan uit dat er nog veel
meer slachtoffers zijn die zich (nog) niet hebben gemeld.
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‘Het gedrag van de daders baart mij grote zorgen, ook met
het oog op carnaval,’ vervolgde Albers. De politie bekijkt
daarom of grote festiviteiten voortaan tijdelijk met
videocamera’s kunnen worden bewaakt. Men hoopt op die
wijze misdaden zoals tijdens oud en nieuw te kunnen
voorkomen, al werd tegelijkertijd aangegeven dat het geen
doen is om iedere gemaskerde persoon te controleren.
Filmpjes van de wantoestanden werden op een Facebook
site geplaatst, maar nadat de pers en politiek er lucht van
kreeg er onmiddellijk weer vanaf gehaald. Immers: het Duitse
volk moet zo min mogelijk met de realiteit van de massa
immigratie worden geconfronteerd. Videobewijs van
schandalig crimineel gedrag van honderden migranten is niet
politiek-correct, dus niet gewenst, omdat het dan niet langer
gebagatelliseerd of ontkend kan worden.
Tahrir plein, maar nu in Köln
De beschrijvingen doen denken aan de door onze media zo
bejubelde islamitische revolutie op het Tahrir plein in Caïro
in 2011, waar vrouwen uit het Westen, waaronder een
38
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Amerikaanse journalist, door tientallen moslimmannen
brutaal werden aangerand of verkracht. Hetzelfde overkwam
een 22 jarige Nederlandse vrouw en minstens 24 anderen in
2013, toen het plein opnieuw centraal stond tijdens een
volksopstand (3).
Pro-immigratie burgemeester
gebied’ toestaan

zal

‘geen
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Xander

Eight Anti-Invasion Rallies Held Across Europe
The New Observer
January 10, 2016

wetteloos

Burgemeester Henriëtte Reker –die vorig jaar het nieuws
haalde doordat ze licht werd verwond (en niet zwaar, zoals
de kranten valselijk schreven) door een ‘tegenstander’, wat
achteraf echter een linkse ‘false flag’ aanval bleek om haar
de verkiezingen te doen winnen- verklaarde dat ‘wij niet
kunnen tolereren dat hier een wetteloos gebied ontstaat.’
Reker is echter een groot voorstander van de door
bondskanselier Merkel veroorzaakte onbeperkte immigratie
van moslimmigranten – degenen die met de kerst voor de
anarchistische puinhoop in haar stad verantwoordelijk
waren. (1)

While media attention was focused on the dramatic Pegida rally
in Cologne on Saturday, no less than eight other anti-invasion
rallies—all using the refugee-criminal mass sex attacks as their
theme—took place in Belgium, Austria, France, and Germany,
over the last two days.
One of the first ever Pegida demonstrations in the Belgian city of
Antwerp took place without incident in that city center at the
historical Hendrik Conscience Square.

Ook in andere steden aanrandingen en verkrachtingen
Overigens gingen niet alleen in Köln, maar ook in veel
andere Duitse streden migranten op vergelijkbare of nog
ergere wijze tekeer. Twee 18 jarige meisjes werden in het
centrum van Stuttgart door zo’n 15 ‘zuiderlingen’ met een
Arabisch uiterlijk lastig gevallen, aangerand en beroofd.
Vlakbij werd een 19 jarig meisje door vier Marokkanen of
Algerijnen geslagen en geschopt. In Minden werd een 25
jarige vrouw het slachtoffer van een wrede verkrachting door
migranten.
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Speakers called for the banishment ofIslam and the closure of
Belgium’s borders, all citing the crime and terror threat posed by
the nonwhite invasion.
Meanwhile in the German/Austrian border town of Freilassing,
the patriotic Ein Prozent (One Percent) movement held its second
demonstration in a row against what it called the “madness of
open borders.”
The protestors marched to the border crossing point—much used
by the nonwhite invaders to cross into Germany—and with their
numbers “symbolically closed the border for a few hours,” the
organization’s website

said.
The meeting was addressed by prominent Vlaams Belang
politician Filip De Winter, and Edwin Wagensveld, the Dutch
Pegida leader. Also in attendance was the founder of Pegida, Lutz
Bachmann.
41
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Génération Identitaire Toulouse.

In France, the Génération Identitaire organization took to the
streets of four cities to protest against the “imported crime” which
had come to Cologne and other European cities on New Year’s
Eve.

Génération Identitaire Flanders Hainaut Artois.

The demonstrations, held in Toulouse, Flanders Hainaut Artois,
Nice, and Aix-en-Provence, attracted wide public support, calling
as they did for the immediate deportation of the criminal invaders
and the “start of a remigration program” for all nonwhites in
Europe.
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In Dresden, the Saxony branch of the Identitarian movement
demonstrated in the city and announced the launch of its “spring
offensive,” which it had, the organization said, brought forward
because of the crisis created by the New Year’s Eve attacks in
Cologne. The day’s events included the distribution of several
thousand leaflets in the city.

Génération Identitaire Nice.

Génération Identitaire Aix-en-Provence.

Finally, the mildly populist Alternatief für Deutschland (AfD)
party, which although standing at nearly 10 percent support in
opinion polls, still desperately tries to present the most politically-
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correct public face it can, held its 2016 election launch rally in
Neubrandenberg.
According to a post on AfD Member of the European
Parliament’s Beatrix Von Storch Facebook page, the large crowd
heard her declare that “We need [refugee] limits and we need
Merkel gone.”

De Vluchtelingen invasie deel 3

No.896

Share
•

Zweden: verkrachtingshoofdstad van het westen
door Ingrid Carlqvist en Lars Hedegaard
14 Februari 2015
Oorspronkelijk Engels Item: Sweden: Rape Capital of the West
Veertig jaar nadat het Zweedse parlement besloot het voormalig
homogene Zweden om te vormen tot een multiculturele
samenleving, is het aantal gewelddadige misdaden met 300%
gestegen, en het aantal verkrachtingen met 1472%. Zweden is nu
qua verkrachtingen nummer 2 op de wereldwijde lijst, alleen het
Zuid-Afrikaanse Lesotho staat hoger.
•

•

•
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Gek genoeg maakt het rapport geen vermelding van de
achtergronden van de verkrachters. Maar men moet in het
achterhoofd houden dat in deze statistieken, tweede
generatie immigranten gerekend worden tot Zweden.
In een ontstellend aantal zaken hebben de Zweedse
rechtbanken aangetoond sympathie te hebben voor
verkrachters, en hebben verdachten vrijgesproken die
claimden dat een meisje seks wilde met zes, zeven of zelfs
acht mannen.
Het online radiostation Gransking Sverige belde de
mainstream Aftonbladet en Expressen kranten, om te
vragen waarom zijn daders portretteerden als Zweden,
terwijl het Somaliërs waren zonder Zweeds
staatsburgerschap. Ze toonden zich uitermate beledigd
toen er gevraagd werd of zij zich verantwoordlijk voelden
48
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V
Verkrachtingen per 100,000 inwoners, per land vergeleken (geslecteerde
top- en dallanden), 2012 statistieken van VN drugs en criminaliteit. (Bron:
Wiki Commons)

sommige vrouwen te waarschuwen om niet met bepaalde
mannen om te gaan. Een journalist vroeg waarom dat hun
verantwoordelijkheid zou moeten zijn.
In 1975 besloot het Zweedse parlement unaniem het toenmalig
homogene Zweden in een multiculturele samenleving te
veranderen. Veertig jaar later worden de dramatische
consequenties van dit experiment duidelijk: gewelddadige
misdaad is met 300% toegenomen.
Maar, als men de statistieken van verkrachtingen bestudeert, is de
toename nog veel erger. In 1975 werden er 421 verkrachtingen
aangegeven bij de politie. In 2014 was dit 6620. Dat is een
toename van 1,472%
Op dit moment is Zweden de nummer 2 op de wereldwijde lijst
van verkrachtingen per land. Volgens een onderzoek uit 2010
wordt Zweden, met 53.2 verkrachtingen per 100,000 inwoners,
alleen ingehaald door het minuscule Zuid Afrikaanse Lesotho,
met 91,6 verkrachtingen per 100,000.

olgens statistieken gepubliceerd door de Swedish National
Council for Crime Prevention (bekend als Brå) — een afdeling
van het ministerie van Justitie — deden tijdens 2011 29,000
Zweedse vrouwen aangifte van verkrachting (wat erop lijkt te
wijzen dat minder dan 25% van de verkrachtingen de politie
bereiken).

Vreemde verklaringen
In plaats van het probleem van geweld en verkrachting aan te
pakken doen Zweedse politici, autoriteiten en de media vooral
hun best om de feiten weg te redeneren. Hier zijn enkelen van hun
verklaringen:
•
•
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Zweden zijn meer geneigd geraakt misdaden aan te geven.
De wet is aangepast zodat er nu meer "handelingen" onder
verkrachting vallen.
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Zweedse mannen verdragen de gelijkheid tussen de seksen
niet en reageren dit af met geweld tegen vrouwen
(wellicht het meest vergezochte excuus).

Een hardnekkige feministische mythe is dat de gevaarlijkste plek
voor een vrouw haar eigen huis is — dat de meeste
verkrachtingen gebeuren door iemand die zij kent. Die claim werd
weerlegd door Brå's rapport:
"In 58% van de gevallen kende de dader het slachtoffer in zijn
geheel niet. In 29% van de gevallen was de dader een bekende, en
in 13% van de gevallen was het een nabij persoon."
Brå rapporteert dat er geen grote verschillen in kans op
verkrachting bestaan tussen Zweedse vrouwen en vrouwen met
een buitenlandse achtergrond. Nog belangrijker, het rapport zegt
niets over de afkomst van de daders.
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De afgelopen 10-15 jaar kwamen immigranten voornamelijk uit
islamitische landen als Irak, Syrië en Somalië. Verklaart deze
influx wellicht de explosieve groei in het aantal verkrachtingen?
Het is moeilijk deze vraag precies te beantwoorden, aangezien
Zweden's wet registratie op basis van afkomst en religie verbiedt.
Een verklaring zou kunnen zijn dat mensen uit het MiddenOosten, modaal genomen, een radicaal andere kijk hebben op
vrouwen en seks, dan Scandinaviërs. En ondanks de pogingen van
het Zweedse establishment de bevolking ervan te overtuigen dat
iedereen die voet zet op Zweedse bodem, exact hetzelfde wordt
als degenen die hier al talloze generatie wonen, wijzen de feiten
in een geheel andere richting.
Het laatste statistische onderzoek van criminaliteit onder
immigranten, vergeleek die cijfers met de Zweedse cijfers van
2005. De resultaten worden nagenoeg nooit aangehaald. Niet
alleen dat, iedereen die eraan durft te refereren, bijvoorbeeld op
sociale media, wordt genadeloos aangevallen.

Zonder weerga
Vernederen van etnische groepen
In 1975, het jaar dat Zweedse politici beslisten dat het land
voortaan multicultureel zou worden, telde de Zweedse bevolking
8,208,442 zielen. In 2014 was dit 9,743,087, een toename van
18,7%. Deze groei is in zijn geheel te wijden aan immigratie,
aangezien Zweedse vrouwen gemiddeld 1,92 kinderen baren,
vergeleken met gemiddeld 2,24 kinderen bij een vrouw met een
immigrantenachtergrond. Echter, in de statistieken worden tweede
generatie immigranten als Zweden gerekend.
Zweden's bevolkingsgroei kent zijn weerga niet. Nog nooit in de
geschiedenis van het land nam het aantal inwoners zo snel toe.
Zweden is nu het snelst groeiende land van Europa.
51

Michael Hess, een lokale politicus van de Zweedse
Democratische partij, moedigde Zweedse journalisten aan
zichzelf bekend te maken met islam's visie op vrouwen. Dit in
relatie met de verkrachtingen die plaats vonden op Cairo's Tahrir
Square tijdens de Arabische opstanden. Hess schreef: "Wanneer
realiseren jullie journalisten nu eens dat het diep geworteld in de
islamitische cultuur ligt, dat vrouwen verkracht en mishandeld
worden als zij zich niet conformeren aan islamitische gebruiken.
Er is een sterke samenhang tussen het aantal verkrachting in
Zweden en het aantal immigranten uit het Midden-Oosten.
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Deze opmerking leidde ertoe dat Hess werd aangeklaagd voor
"het vernederen van etnische groepen," een misdaad in Zweden.
Mei vorig jaar kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf en
een boete — de voorwaardelijkheid van zijn straf had hij te
danken aan het feit dat hij nog geen strafblad had. De uitspraak is
nu voorgelegd aan het Hogere Gerechtshof.
Hess heeft jarenlang in islamitische landen gewoond en is zeer
goed bekend met de islam en diens visie op vrouwen. Tijdens zijn
rechtszaak leverde hij bewijs dat aantoont hoe de sharia omgaat
met verkrachtingen, en statistieken die aantonen dat moslims
buiten elke proportie vertegenwoordigd zijn als daders in
verkrachtingszaken. De rechtbank besloot dat al deze feiten
irrelevant waren:
"De rechtbank merkt op dat ongeacht of de opmerking feitelijk
waar was, of waar leek voor Hess, dit geen enkele betrekking op
de zaak had. Hess' opmerking moet beoordeeld worden op zijn
timing en context. Tijdens de misdaad verwees Hess naar
islamitische bronnen noch naar officieel onderzoek. Het was pas
nadat hij aangeklaagd werd, dat Hess probeerde
wetenschappelijke en religieuze ondersteuning voor zijn
opmerking te vinden. Daarom oordeelt de rechtbank dat Hess'
opmerkingen duidelijk geen onderdeel uitmaakte van een
weloverwogen en betrouwbare discussie. Hess' opmerkingen
moeten daarom gezien worden als een uiting van minachting voor
immigranten met de islamitische religie."

Statistisch bewijs
Wat mag men dan wel concluderen uit de beschikbare
statistieken?
53
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Als onderdeel van zijn bewijs voerde Hess aan dat hij zich
baseerde op alle statistieken die er in Zweden over immigrantencriminaliteit bestonden, voordat de autoriteiten stopten met
meten. Hess probeerde twee vragen te beantwoorden:
1. Bestaat er een relatie tussen de incidentie van
verkrachtingen en het aantal mensen met een buitenlandse
achtergrond in Zweden?
2. Bestaat er een relatie tussen de incidentie van
verkrachtingen en een specifieke immigrantengroep in
Zweden?
Het antwoord op beide vragen is ontegenzeggelijk "Ja." 21
rapporten vanaf 1969 tot aan vandaag zijn unaniem in hun
conclusies: Ongeacht of men meet aan de hand van veroordeelde
verkrachters of verdachte verkrachters, zijn mannen met een
buitenlandse achtergrond veel sterker vertegenwoordigd. En deze
verhouding blijft toenemen.
•
•
•
•

1960-1970s – 1.2 to 2.6 keer vaker dan Zweden
1980s – 2.1 to 4.7 keer vaker dan Zweden
1990s – 2.1 to 8.1 keer vaker dan Zweden
2000s – 2.1 to 19.5 keer vaker dan Zweden

Zelfs gecorrigeerd voor variabelen als leeftijd, geslacht, sociaal
economische status en woonplaats, blijft er een gigantische
discrepantie tussen immigranten en Zweden.
Onderzoek naar criminaliteit in Zweden is een zeldzaamheid
geworden, maar van de 18 die er gedaan zijn tussen 1990 en het
nieuwe millennium, gingen er 11 over verkrachting. Twee van
deze onderzoeken gingen over de relatie tussen verkrachting en
immigratie, en beide bevestigden de link.
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Deze cijfers zijn beschikbaar voor de autoriteiten, politici en de
pers, maar toch insisteren zij dat deze cijfers de realiteit niet
weerspiegelen.

Overduidelijke discrepantie
Hoe is het dan mogelijk dat in 2008, Zweden's buurland
Denemarken slechts 7,3 verkrachtingen per 100,000 inwoners
had, vergeleken met 53,2 in Zweden?
De Deense wet verschilt niet veel van die van Zweden, en er is
geen duidelijke reden waarom Deense vrouwen minder vaak hun
verkrachting zouden aangeven, dan hun Zweedse evenknieën.
In 2011 werden er 6,509 verkrachtingen aangegeven bij de
Zweedse politie — maar slecht 392 in Denemarken. De bevolking
van Denemarken is ongeveer half zo groot als die van Zweden,
dus zelfs gecorrigeerd voor grootte, is de discrepantie significant.
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gevangenisstraf, in het buitenland was geboren of een tweede
generatie immigrant was.
In 1996 concludeerde een rapport van de Swedish National
Council for Crime Prevention dat immigranten uit noord-Afrika
(Algerije, Libië, Marokko, en Tunesië) een 23 keer grotere kans
hadden een verkrachting te begaan dan Zweedse mannen. Voor
overig Afrika Iran, Peru, Equador en Bolivia waren deze cijfers
respectievelijk 16 en 10.

Groepsverkrachtingen
Een nieuwe trend bereikte Zweden de afgelopen decennia in volle
kracht: groepsverkrachtingen — voorheen zo goed als onbekend
in de Zweedse criminele geschiedenis. Het aantal
groepsverkrachtingen steeg op spectaculaire wijze tussen 1995 en
2006. Sindsdien zijn er geen nieuwe studies naar gedaan.

Sinds 2000 is er slecht één rapport over immigranten-criminaliteit
verschenen. Het werd uitgevoerd in 2006 door Ann-Christine
Hjelm van de Karlstads universiteit.

Een van de ergste gevallen was in 2012, toen een 30-jarige vrouw
door acht mannen verkracht werd in een woonproject voor
asielzoekers, in het kleine stadje Mariannelund. De vrouw was
een bekende van een man uit Afghanistan die al een aantal jaar in
Zweden leefde. Hij nodige haar uit met hem uit te gaan. Zij
stemde in. De man nam haar mee naar het woonproject en liet
haar weerloos achter. Die nacht werd zij herhaaldelijk verkracht
door de asielzoekers en toen haar "vriend" terugkeerde,
verkrachtte ook hij haar. De volgende ochtend lukte het haar de
politie te bellen. De Zweedse openbare aanklager noemde het
incident "de ergste verkrachtingszaak in de Zweedse criminele
geschiedenis."

In 2002 werd het duidelijk dat 85% van hen die de voor minstens
twee jaar voor verkrachting veroordeeld waren tot een

Zeven mannen werden veroordeeld tot 4,5 tot 6,5 jaar gevangenis.
Gevangenisstraf wordt meestal met een derde gereduceerd, dus
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In Zweden doen de autoriteiten alles wat in hun macht ligt, om de
herkomst van de verkrachters te verdekken. In Denemarken
toonde een officieel statistisch onderzoek in 2010 aan dat meer
dan de helft van de veroordeelde verkrachters een immigrantenachtergrond had.

Buitenlanders oververtegenwoordigd
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het zal niet lang duren voordat de mannen klaar zijn voor een
nieuwe verkrachtingen, waarschijnlijk van ongelovige vrouwen.
In het geval van groepsverkrachtingen zijn verdachten en
slachtoffers meestal jong, en in bijna elk geval komen de daders
uit een immigrantenachtergrond, voornamelijk islamitische
landen. In een ontstellend aantal zaken hebben de Zweedse
rechtbanken aangetoond sympathie te hebben voor verkrachters,
en hebben verdachten vrijgesproken die claimden dat een meisje
seks wilde met zes, zeven of zelfs acht mannen.
Een schokkend incident gebeurde in 2013 in de Stockholm
Suburb van Tensta. Een 15-jarig meisje werd opgesloten terwijl
zes mannen van buitenlandse afkomst seks met haar hadden. Zij
werden veroordeeld maar een hoger gerechtshof sprak hen vrij,
omdat er geen sprake van geweld was geweest, en omdat de
rechtbank van mening was dat ht meisje "zich niet in een
weerloze positie bevond."
Deze maand berichtte elke grote Zweedse media-outlet over de
groepsverkrachting aan boord van de Finse veerboot Amorella,
tussen Stockholm en Åbo in Finland. De nieuwskoppen vertelden
de lezers dat de daders Zweden waren:
•
•
•
•
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staatsburgerschap, dus zelfs in die zin waren zij niet Zweeds.
Volgens getuigen struinden de groep mannen de veerboot af, op
zoek naar seks. De politie liet vier mannen vrij, ook al zijn zij nog
steeds verdachten. Vier anderen, allemaal Somaliërs, zitten nog in
hechtenis.
Het online radiostation Gransking Sverige belde de mainstream
Aftonbladet en Expressen kranten, om te vragen waarom zijn
daders portretteerden als Zweden, terwijl het Somaliërs waren
zonder Zweeds staatsburgerschap. Ze toonden zich uitermate
beledigd toen er gevraagd werd of zij zich verantwoordlijk
voelden sommige vrouwen te waarschuwen om niet met bepaalde
mannen om te gaan. Een journalist vroeg waarom dat hun
verantwoordelijkheid zou moeten zijn.
Als de vrouwen het hadden geweten, hadden zij misschien bij
deze mannen uit de buurt gebleven om te voorkomen dat zij
verkracht worden, zei de journalist van Gransking Sverige,
waarop de journalist de hoorn op de telefoon gooide.
•

"Meerdere Zweedse mannen verdacht van verkrachting op
Finland veerboot." (Dagens Nyheter).
"Zes Zweedse mannen verkrachten vrouw in kombuis"
(Aftonbladet).
"Zes Zweden gearresteerd voor verkrachting" (Expressen).
"Acht Zweden verdacht van verkrachting op veerboot"
(TT – the Swedish News Agency).

Bij nadere inspectie bleek dat zeven van de acht verdachten
Somaliërs waren, en een Irakees. Geen van hen had het Zweedse
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