4. NE ilegální imigraci
Jsme zásadně proti ilegální imigraci, která je spoluorganizována a spolufinancována přímo
vedením EU v rámci realizaci uzavřených smluvních dokumentů jako jsou Lisabonská
smlouva, Agenda 21 či Euro-Med.
Oficiální plány Evropské unie vychází z původního Coudenhove-Kalergiho plánu na smíchání
evropského obyvatelstva s dovezenými obyvateli z Afriky a z Blízkého a Středního východu s
cílem vytvořit novou světle hnědou rasu podlidí s průměrným IQ 90, schopných vykonávat
příkazy avšak neschopných se bránit. O těchto záměrech přednášejí dle dostupných zpráv
frekventantům ve vojenské akademii ve West Pointu, ale našim občanům jsou však tyto
informace záměrně zamlčovány.
V rámci těchto smluv plánuje EU dovoz 1,5 mil. migrantů z uvedených mimoevropských
regionů ročně pod záminkou válečných uprchlíků či pod záminkou potřeby posílit pracovní síly
v průmyslu náhradou za stárnoucí evropskou populaci. A to v době přicházející průmyslové
revoluce 4.0, která se vyznačuje přechodem na robotizaci a obecně očekávanouvelkou
nezaměstnaností a levnou prací.
Postupně má být takto dovezeno do roku 2050 do Evropy 50 až 80 milionů migrantů. Je tak
zřejmé, že tyto migranty budou živit původní obyvatelé Evropy, přičemž jejich podpora ze
strany států převyšuje např. v ČR vysoce důchody našich obyvatel (21.000 Kč - na každého
migranta měsíčně, vč. dětí). Tato situace spolu s dramatickým nárůstem zločinnosti a různých
exotických nemocí, jakož i naprosto odlišnými životními návyky bude vytvářet podhoubí pro
vznik občanských válek. Plánuje se přeměna Evropy na evropský islámský chálifát.
Na nedávném minisummitu v Paříži, jehož účastníky byly Německo, Francie, Španělsko, Itálie
a africké země byl naplánován masový přesun Afričanů do Evropy. Evropským státům bude
odejmuto právo rozhodovat, koho přijmou na své území, a budou muset pouze plnit diktát
nikým nekontrolovaných a nikým nevolených nadnárodních a neziskových organizací.
Ty mají na základě pokynů výše uvedených zemí a za evropské peníze (tedy i naše) v Africe
provádět tzv. ochranné mise. To znamená pročesávat Afriku a svážet migranty do tzv.
ochranných středisek“ podél migračních tras. Tyto hlídky Mezinárodní organizace pro migraci
budou procházet Saharu a „zachraňovat životy“ stejně jako to dělaly neziskovky ve
Středozemním moři.
Navíc mají určovat, kteří ze zachráněných migrantů měli namířeno do Evropy a kteří migrovali
jen v rámci Afriky, a tyto neziskovky budou v tzv. hotspotech udělovat samy azyl do zemí EU.
Vyhledávací akce budou probíhat ve všech zemích Sahelu, což je pás zemí napříč Afrikou,
které jsou rozloženy na jižním konci Sahary. Jedná se o jedny z nejzaostalejších států Afriky.
Prohledávání jihu Sahary neziskovkami je předpřípravou k zavedení hromadného stěhování
Afričanů do Evropy, až bude tento důvod k migraci oficiálně uznán v tzv. Globálním zákonu o
migraci, který má být přijat na OSN summitu v New Yorku na podzim 2018.
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Evropské státy se letos v létě zavázaly k tzv. investicím v Africe. Těmito investicemi se působí
na africké státy přibližně stejně jako evropskými dotacemi na státy EU. Africké státy se tím
mají motivovat k rušení celních bariér, k privatizaci státního majetku, k tomu, že umožní
neziskovým organizacím ovlivňovat politické rozhodování v zemi, k zavedení „otevřených
hranic“ atd. atd.
Evropské investice tedy mají dosáhnout nejen ekonomických, ale i politických cílů.
Strategicky řízená migrace je používána jako zbraň. O tomto jevu existuje v češtině jen velice
málo materiálů, ale pokud máte o věc hlubší zájem, tak vyhledávejte termíny „strategická řízená
migrace“ nebo „řízená nátlaková migrace“. Tento druh migrace má charakter dlouhodobého,
pečlivě „inženýrsky“ připraveného projektu.
Na celé věci je nejhorší, že se při ní zcela ztrácí lidskost a jakékoliv ohledy na utrpení lidí a
migranti jsou bráni stejně mechanicky jako počet dělostřeleckých granátů. Strategicky řízená
migrace je definována jako přeshraniční pohyb populace, který je cíleně vytvořen nebo
manipulován za účelem oslabit a zničit koncový stát a to až formou občanské války.
Musíme proto IHNED vystoupit z EU A Z NATO, což jsou dvě spojité nádoby – které jsou
provázány institucionálně, personálně, finančně i organizačně! Na zdlouhavé a letité jednání o
referendu není čas! Volby jsou víc než referendum.
Existuje poměrně snadná možnost vystoupit z EU. Je nutné oznámit Evropské komisi datum a
postup odchodu ČR z EU. Způsob vystoupení není ve smlouvě výslovně uveden. Každý
členský stát jedná v souladu se svými ústavními předpisy a s mezinárodním právem.
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