Turek mianowany wiceszefem
niemieckiego Urzędu Ochrony
Konstytucji
WIceszefem niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji (służby
bezpieczeństwa) mianowany został Sinan Selen, urodzony w
Stambule, który ukończył studia w Niemczech i przez całe życie
zawodowe pracował w niemieckiej policji i służbach. Jest
zdecydowanym wrogiem nie tylko islamistów ale również
wspieranej przez turecki rząd nacjonalistyczno-islamistycznej
organizacji Turków w Niemczech, Milli Görüs, opowiadającej się
przeciwko integracji. Selen jest Turkiem, nie Kurdem.
Zmiany w Urzędzie Ochrony Konstytucji wynikły ze zwolnienia
poprzedniego szefa, Hansa-Georga Maasena, który uważał, że w
Chemnitz po zamordowaniiu mieszkańca przez dwóch imigrantów we
wrześniu, nie doszło do „polowania na imigrantów”. (g)
Źródło: gatestoneinstitute.org

Połowa niemieckich Turków
stawia prawa religijne nad
państwowymi
Wg przeprowadzonych ostatnio badań nad niemieckimi
Turkami (jest ich ok. 2.7 mln, z czego ok. 1,8 mln
dorosłych) połowa uważa, że prawa religijne są ważniejsze niż
państwowe. Ogromna większość (90%) twierdzi, że czuje się w
Niemczech wygodnie, ale ponad połowa uważa, że istnieje jedyna

prawdziwa religia i a co trzeci chciałby powrotu do życia w
społeczeństwie czasów Mahometa. Ogółem 13%
badanych
zaliczonych może być do fundamentalistów.
Co piąty badany uzał, że zagrożenie, jakie Zachód stanowi dla
islamu usprawiedliwia przemoc (to ok. 350 tys. osób), a 7%
uważa, że przemoc dopuszczalna jest w krzewieniu islamu (ok.
120 tys.). Jest to jak widać bardzo liczna grupa, z której
korzystać mogą terroryści. (g)
Źródło: thelocal.de

Schäuble: Migranci uchronią
Niemcy przed kazirodztwem
W niemieckich mediach społecznościowych wrze po wypowiedzi
ministra Wolfganga Schäublego na temat imigracji.
W wywiadzie dla tygodnika „Die Zeit” ten jeden z czołowych
polityków niemieckiej chadecji (CDU), pytany o kryzys
migracyjny, stwierdził:
„Izolacja jest tym, co mogłoby Europę zniszczyć, a nawet
pchnąć nas ku degeneracji i kazirodztwu. Muzułmanie w
Niemczech stanowią istotne wzbogacenie naszej otwartości i
różnorodności. Proszę spojrzeć na przykład na trzecią
generację żyjących u nas Turków, a zwłaszcza na ich kobiety.
Przecież to jest niesamowity innowacyjny potencjał” .
W odpowiedzi na argumentację ministra Schäublego redakcja
strony FB „Thilo Sarazzin PRO” zamieściła taki komentarz:
„A więc, za radą pana Schäublego przyjrzyjmy się bliżej temu
innowacyjnemu potencjałowi trzeciej generacji Turków w RFN.

Gołym okiem widać, że są bardziej ortodoksyjni w wierze, na
przykład kobiety demonstracyjnie noszą chusty, i w wielu
poglądach są znacznie radykalniejsi, niż ich przodkowie”.
Przypomnijmy, że Schäuble, który byl też ministrem spraw
wewnętrznych w rządzie Merkel w latach 2005-09, znany jest
również z takiej wypowiedzi:
„W związku z globalizacją
potrzebujemy innej formy międzynarodowego rządu niż państwo
narodowe. Państwo narodowe już sto lat temu osiągnęło swoje
granice odnośnie monopolu regulacyjnego. A dzisiaj tworzymy
coś nowego, dość mozolnie, ale nie bez nadziei. Uczyć się
możemy z naszych błędów i pomyłek i dlatego jestem wobec
wszelkiego pogorszenia się kryzysu w zasadzie spokojny. Jeśli
kryzys się nasili, wtedy nasilają się możliwości
przeprowadzenia zmian.“(p)
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