Beste actievoerders,
Gisteren toen ik aanstalten maakte naar binnen te gaan om de BAM-aandeelhoudersvergadering te
bezoeken werd mij door een persoon uit een groepje in merkwaardige uitdossing een flyer overhandigd
welke BAM als onderwerp had.
Thuisgekomen heb ik die flyer gelezen en eerlijk gezegd begrijp ik u niet.
Bepleit u onbeperkte immigratie tot Europa met name van een ieder die zich in nood bevindt?
Bepleit u dat bevolkingen en regeringen binnen Europa principiëel geen medezeggenschap hebben over wie
in een Europees land komen wonen?
Bent u van mening dat wij Europeanen schuldig zijn aan alle misstanden in Afrika en in de Arabische wereld?
Zijn in de laatste b.v. niet ook veel puissant rijke lui?
Waarom verwacht u dat de problemen die volledig vrije toeloop van buiten ons gebeid NAAR ons gebied
zonder maatschappelijke ontwrichting zal kunnen plaatsvinden?
Verwacht u dat niet maar acht u ons verplicht zulke maatschappelijke ontwrichting wanneer deze zich "bij
ons" voor zou doen te accepteren omdat wij:
--verplicht zijn hoe-dan-ook hier ter plaatse een mouw te passen aan het probleem van de noodruft van de
betreffende immigranten?
--daartoe hoe-dan-ook verplicht zijn omdat wij "schuldig" zouden zijn aan hun noodruftigheid?
--daartoe hoe-dan-ook verplicht zijn omdat wij beter onze weg in de wereld kunnen vinden en de betreffende
immigranten dan maar onder onze paraplu moeten laten schuilen? Is een van deze laatste drie opties aan
de orde, zaagt u dan niet aan de tak waarop u zit en waarop ik zit? Bent u dan nog loyaal aan de
gemeenschap waarin u leeft?
Voorts:
Wat neemt u aan over ons vermogen wonderen te verrichten en aangaande het vermogen van immigranten
hier een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij te leveren?
Vindt u niet "deep down" dat wij Europeanen / "blanke mensen" (van elke kleur of ras) eigenlijk superieur zijn
aan de mensen in Afrika en de Arabische wereld die hier zo graag willen komen wonen?
Hoe denkt u eigenlijk over kolonialisme?
Was dat fout omdat "wij" dat ooit praktizeerden en is het nu goed omdat mensen met een kleurtje en een
andere cultuur dat nu in Europa in practijk proberen te brengen?
Ik moge u erop wijzen dat in elk West-Europees land van zuid tot noord (Narvik) Islamitische vestigingen zijn
gekomen met een bevolking die met een beroep op haar "eigenheid" probeert de zaken van alle bewoners
naar haar hand te zetten.
Tot nu toe is het Europa niet gelukt haar buitengrenzen effectief te bewaken en alleen die aspirant
immigranten toe te laten die naar verwachting een betekenisvolle bijdrage aan onze maatschappij vermogen
te bieden. Het is feitelijk dweilen met de kraan open. Dan ontstaat al spoedig dat wat u en ik waarnemen:
een zekere mate aan willekeur in een poging de hoeveelheden zoekende mensen te laten afnemen
compleet met asielzoekerscentra, procedures, zaken die ten onrechte goed verlopen voor een "would-be"
immigrant maar juist beroerd voor een andere vreemdeling die wel een plaats had mogen hebben.
Dat alles is beroerd genoeg maar rechtvaardigt niet de mate aan (zelf)beschuldiging die u zich in uw pamflet
veroorlooft.
Als u zonder inkomen maar 6 kinderen hebbend bij de Sociale Dienst aanklopt om een uitkering en meer
geld wenst vanwege uw talrijk kroost, wordt u fijntjes gewezen op uw eigen verantwoordelijkheid. Minimaal
de afgelopen 50 jaar weten mensen in Afrika en het Midden Oosten dat hun maatschappij geen
toekonstkansen biedt aan nieuwe generaties. Niettemin is de bevolking daar niet ontvankelijk voor pogingen
tot geboortebeperking te komen. Zij hebben de vele kinderen veroorzaakt en wensen de daaruit
voortvloeiende rampzalige gevolgen op ons af te wentelen.
In de Hadith staat: Marry for I (=Allah) will outnumber Peoples by you.
Veel kinderen maken, daarom gaat het want dan maak je meer kans de macht over ongelovigen te
verkrijgen.
Ik stel: gezien deze tomeloze procreatie zijn wij in West Europa tot NIETS verplicht.
Het is nog mooi dat sommige aspirant-immigranten gehoor vinden en uiteindelijk een verblijfsvergunning
mogen ontvangen. En wij zijn gerechtigd onszelf daarna af te vragen of dit alles op termijn wel goed zal
gaan, dus of de maatschappelijke vrede gehandhaafd zal blijven zonder dat wij onze grondrechten aan de
wilgen moeten hangen.
De executie van Theo van Goch was bedoeld als waarschuwing ons hoofd te buigen voor de wil tot heersen
van de nieuwkomers.
Naar ik hoop veroorzaakt uw overspannen idealisme geen verwoesting in uw eigen brein.
Vriendelijke groet, T.Hartman

