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Babels tårn

I tillegg til all annen skade fremmedinnvandring skaper for de folkeegne i et samfunn, kommer 
meningstapet. 
Det er bare tre måter å forholde seg til innvandring av folkefremmede på:

1. Man stiller seg likegyldig.
Resultatet av innvandringen vil da over tid, sammen med høyt aborttall og lavt fødselstall for de 
folkeegne, lede til utsletting av vertsfolket. Med det tap for menneskeheten og mangfoldet dette 
representerer. Dette er da også hva som er fremmedinnvandringens egentlige mål. Hadde målet vært
å hjelpe mennesker i nød, hadde man valgt en bærekraftig politikk som løste problemet med 
politiske flyktninger og asylsøkere på verdensbasis en gang for alle. Men det skjer ikke.

2. Man går til kamp mot folkemord gjennom fremmedinnvandring og lavt fødselstall .
En slik kamp vil nok gi livet en slags mening, men de krefter som skulle blitt brukt til byggende 
virke for eget folk, må nå anvendes til å bekjempe folkefremmede og folkesvikere i det egne folket. 
Dette er en oppgave som synes rimelig deprimerende i forhold til et byggende virke for eget folk og
egen kultur. Vi mener derfor at denne kamp fremstår som meningsløs i forhold til det positive 
alternativ, og at den derfor delvis må sies å representere et reelt og følt meningstap.

3. Oppgivelsen.
Ikke alle har krefter eller mulighet til å ta opp kampen mot folkesvikerne og folkesviket. De må stå 
tause, passive og terroriserte å se på elendigheten. Noen vil kanskje mot sin vilje tvinges til å delta. 
Noen vil kanskje falle så dypt at de blir migrasjonspedagoger eller migrasjonssjournalister for å 
tjene sitt brød. For disse vil rådløshet og hjelpeløshet manifestere seg som meningstap. De øyner 
bare tap for seg og sine barn, og for folket. De har langt på vei mistet meningen med livet. De går 
gjerne inn i et indre eksil; de deltar ikke i samfunnslivet; deres kraft, initiativ, virkelyst og 
kreativitet kommer ikke folket og samfunnet til gode. Fremmedinnvandringen er dermed gjennom 
meningstapet blitt en ytterligere psykisk belastning for store deler av folket og for samfunnet av 
folkeegne. Dette i tillegg til den generelle fremmedfrykt, uvilje og usikkerhet og redsel knyttet til de
folkefremmede.
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Og vi er tilbøyelig til å mene at også i tilfelle 1. kan meningstap være en lidelse som også rammer 
de påstått likegyldige ... Mulighetstap som konsekvens av fremmedinnvandring har vi alt nevnt...
Meningstapet som konsekvens av fremmedinnvandringen kan neppe oppveies av meningsfullhet for
kristne som samler seg skatter i himmelen hos jødenes gud...

**

Vi er alle vel kjent med hvordan det gikk med multikulten i Babel. Det gikk rimelig bra så lenge 
folket var enspråklig, men da de ble flerspråklige, eller flerkulturelle som det vel heter i disse dager,
gikk samfunnet i oppløsning. At det er slik, vet også våre politikere. Men det er hva de ønsker. 
Nasjonalstaten skal oppløses, og de etnisk eller rasemessig homogene folk skal utryddes. Som 
general Wesley Clark sa: tiden er over for homogene nasjonalstater i Europa. Og så bombet han 
serberne... men han var jøde... Globaliseringen og Den nye verdensorden (NWO) holder på å vokse 
fram.

**

Men vi vet råd for uråd; vi vet hvordan styggedommen kan stoppes ... om folk gjør hva som må 
gjøres ...

Heim
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