Ulkomaalainen pedofiiliaalto leviää
Suomessa
Ulkomaalainen pedofiiliaalto leviää Suomessa – vain
perussuomalaiset valmiita ”koviin keinoihin”
LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 14.01.2019
Halla-aho: ”Mitään ei tapahdu. Hallitus ja vasemmisto-oppositio luottaa
siihen, että kuten ennenkin, tapaus vaipuu unohduksiin, ja sitten voidaan taas
puhua sähköautoista”

Artikkeliin liittyvä kuva
Ruotsalainen Fria Tider kirjoittaa: ”Ulkomaalainen pedofiiliaalto leviää
edelleen Suomessa.”
Lehti viittaa Oulussa ensin ilmenneisiin, mutta sitten myös Helsinkiin
levinneisiin lapsiraiskaustapauksiin ja kuvaa osuvasti
muslimimaahanmuuttajille tyypillistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalihäiriötä,
jota islamin profeetta Muhammed harjoitti pyhänä velvoitteenaan edellyttäen
esimerkillään sitä tietysti myös seuraajiltaan.
Itä-Helsingistä otettiin lauantai-iltana kiinni kolme ulkomaalaistaustaista
miestä, joita epäillään lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja
törkeästä raiskauksesta.
Kaksi heistä on vapautettu, koska poliisin senhetkisten tietojen mukaan heitä
ei ole syytä epäillä rikoksista.
Poliisi tiedotti niin ikään perjantaina käynnistäneensä Oulussa esitutkinnan
neljästä uudesta lapsiin kohdistuneesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat
tapahtuneet kesän 2018 aikana ja joista epäillään neljää henkilöä. Poliisin
mukaan heistä kolme oli otettu kiinni, mutta neljännen tilannetta poliisi ei
vielä perjantaina paljastanut.
Lauantaina poliisi ilmoitti Ylelle, että ”neljännen epäillyn henkilöllisyys on
tiedossa, mutta hänen kiinniottaminen ei ole juuri nyt ajankohtainen”.

Maanantaina poliisi tarkensi, että yksi epäillystä on vapautettu ja kahta
muuta esitetään tiistaina vangittavaksi Oulun käräjäoikeudessa. Vihdoin tuli
tieto, että vapautettu on alaikäinen kuten myös se neljäs epäilty, jota ei
otettu kiinni. Molempien alaikäisten kohdalla rikosylikomisario Markus
Kiiskisen mukaan ”on päädytty siihen, ettei vangitsemispakkokeinoa ole tarpeen
käyttää”.
Tuoreimpien epäilyjen lisäksi Oulun poliisi tutkii siis viittä muuta
seksuaalirikoskokonaisuutta – kaikissa uhrit ovat alle 15-vuotiaita ja tekijät
luonnollisesti ulkomaalaisia.
16 epäiltyä yhteensä kuudessa Oulun seksuaalirikoskokonaisuudessa.
Meniköhän oikein? Joka tapauksessa monta erillistä ”yksittäistapausta” siitä
lähtien, kun poliisi joulukuun alussa kertoi ensimmäisistä ulkomaalaisten
tekemistä seksuaalirikoksista. Todennäköisesti kevään eduskuntavaaleja
odotellessa joudumme laskemaan yhteen useaan kertaan, montako kokonaista
seksuaalirikosvyyhtiä niitä nyt taas olikaan toistaiseksi yhteensä; kun
viikottain, ellei jopa päivittäin, alkaa näyttää siltä, että yhä uusia
seksuaalirikos- ja raiskaustapauksia paljastuu lisää.
Muslimimaahanmuuttajien tehtailemia islamissa täysin hyväksyttäviä, sharialain oikeuttamia raiskauksia ei pystytä estämään edelleenkään, vaikka heille
on nyt varta vasten tehty uunituoreet Maahanmuuttoviraston (Migri)
julkaisemat, kymmenellä eri kielellä dubatut valistusvideot, joissa luku- ja
kirjoitustaidottomia turvapaikanhakijoita muistutetaan, että ”KETÄÄN ei saa
kosketella ilman lupaa, ja ei tarkoittaa aina ei”.
Varoituksista huolimatta Suomi on seurannut Ruotsin ”monikulttuurista”
esimerkkiä ja niittää nyt samoja Ruotsissa tapahtuneita virheitä.
Sekä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen että sisäministeri Kai Mykkänen
(kok.) pitävät kylmänviileästi Suomessa mahdollisena myös ”Ruotsin tyyppistä
kehitystä”, eli lähiöissä tapahtuvan jengirikollisuuden ja ammuskeluiden
yleistymistä.
Maailman sääliessä Suomen kansaa ja nauraessa suomalaisten poliitikkojen yhä
jatkuvalle sinisilmäisyydelle, toimistoja yli 200 kaupungissa ja 94 maassa
olevalla, ja uutisia 19 eri kielellä tarjoavalla Reutersillakin on uutinen
Suomesta. Reuters kertoo, että ulkomaalaisten alaikäisiin kohdistama
seksuaalinen hyväksikäyttö on järkyttänyt monet Suomessa, ”joka pitää itseään
yhtenä maailman turvallisimmista ja onnellisimmista maista”.
Lisäksi Reuters tuo julki, että se on lisännyt maahanmuuttovastaisen
perussuomalaiset -puolueen kannatusta, jonka suosio ponnahti kaksi prosenttia
yli 10 prosenttiin viimeisimmässä YLE:n julkaisemassa kyselyssä 14. huhtikuuta
järjestettävien eduskuntavaalien edellä.
Kuukausi sitten laajalevikkinen, Britannian toiseksi luetuin sanomalehti Daily
Mail puolestaan uutisoi kissan kokoisin kirjaimin Suomeen rantautuneesta
”ulkomaalaisten jengien harjoittamasta lapsien houkuttelemisesta seksuaaliseen
hyväksikäyttöön” – ”foreign grooming gang”.

Iso-Britannia on näistä ”monikulttuurisuuden nimessä” vaietuista
seksuaalirikos- ja raiskausjengeistä valitettava esimerkki.
Vuonna 2014 julkaistun raportin mukaan ainakin 1 400 alaikäistä lasta joutui
eri raiskausjengien uhreiksi brittikaupunki Rotherhamissa ja seksuaalinen
hyväksikäyttö oli kaupungin viranomaisten tiedossa vuosien ajan. Mitään ei
kuitenkaan tehty lasten suojelemiseksi.
Oikea Media kertoi joulukuussa 2017 entisestä muslimista,
pakistanilaismaahanmuuttajaisän ja katolilais-skotlantilaisäidin tyttärestä,
Shazia Hobbsista, joka luopui islamista paettuaan järjestettyä, fyysisesti
väkivaltaista avioliittoa, johon hänet oli pakotettu 18-vuotiaana. Nyt hän
toimii aktiivisesti vastustaen islamia ja erityisesti pakistanilaisbrittiläisyhteisöjen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.
Hobbs tietää Britanniassa riehuvista muslimijengeistä – joista ”kukaan ei puhu
ääneen rasismileiman pelossa” – jotka ovat saaneet raiskata nuoria alaikäisiä
tyttöjä vapaasti ja laillisesti rankaisematta. Suurimmassa osassa näistä
Britannian tapauksista rikoksentekijät ovat pakistanilaista alkuperää, mutta
myös somalimiesten jengit ovat syyllistyneet näihin kauhistuttaviin rikoksiin.
Hobbs nimeää Iso-Britannian kaupungeista Rochdalen, Bradfordin, Oxfordin,
Rotherhamin ja Aylesburyn, jotka ovat kärsineet islamin täydellisestä
rynnäköstä, raiskauksista, poliittisesta korrektiudesta, lepyttelystä ja
salailusta:
”Monet miehet raiskaavat haavoittuvia, alaikäisiä tyttöjä samaan aikaan kun
siihen syypäät ja siitä vastuussa olevat pelkäävät vimmatusti leimautuvan
rasisteiksi.”
”Nämä miehet eivät pakene sotaa tai vainoa, he tuovat sen”, joten hänen
mukaansa ainoa ratkaisu on valvoa, kenen annetaan tulla omaan maahamme.
27. joulukuuta Shazia Hobbs kirjoitti jälleen artikkelin Jihad Watchiin ja
vaati lopettamaan kiistelyn rasismista ja islamofobiasta. Hän peräänkuulutti
sen sijaan aloittamaan jo vihdoinkin keskustelut koskien brittilasten
raiskauksia.
Hobbs kertoi lukeneensa Rotherhamin joukkoraiskauksia koskevan raportin ja
itkeneen.
”Itkin tietäen, että se, mitä oli tapahtunut kaikkina noina vuosina
Rotherhamissa, tapahtuu vielä tällä hetkelläkin – ei vain Rotherhamissa, vaan
Rochdalessa, Oxfordissa, Newcastlessa, Telfordissa – lista kaupungeista jatkaa
kasvuaan. Uhrien määrä kasvaa edelleen, mutta tätä kansallista uhkaa varten
luvatusta avusta ei ole tietoakaan”, hän paheksuu.
Miten poliittiset päättäjät Suomessa vastaavat samankaltaisen
joukkoraiskausepidemian puhkeamiseen Suomessa? Riittääkö sisäministeri Kai
Mykkäsen (kok), pääministeri Juha Sipilän (kesk) sekä sosiaali- ja
terveysministeri Pirkko Mattilan (sin) pikavisiitti Oulun kaupungin johdon
luona kaupungissa tutkittavien seksuaalirikosten takia?

Hallitus kokoontuu ”kriisikokouksiin” Oulussa ja Helsingissä ilmi tulleiden
seksuaalirikosten vuoksi tällä viikolla kaksi kertaa. Ensimmäinen tapaaminen
on tiistaina ja toinen perjantaina.
Perussuomalaiset ovat valmiita tuomaan kovia keinoja pöydille tiistaiseen
neuvotteluun kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. He ovat esittäneet jo
pitkään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ja jopa kaikkien
turvapaikanhakijoiden säilöönottoa turvapaikkaprosessin ajaksi.
”Jos turvapaikkaa ei tule, pitää olla vain yksi suunta: ulos Suomesta. Tämä
olisi konkreettinen ja ehkä tehokkain keino estää rikoksia. Ottakaamme
huomioon, että myös Turun terroristi oli kielteisen turvapaikkapäätöksen
saanut henkilö”, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri
huomauttaa.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho muistuttaa 12. tammikuuta
Facebook-sivullaan, että hallitus on vastuussa paitsi siirtolaisvyöryn
miljardiluokan kustannuksista myös sen aiheuttamasta inhimillisestä
kärsimyksestä.
”Jos hallituksella olisi selkäranka, se pyytäisi anteeksi ja eroaisi”, Hallaaho kirjoittaa.
Hän pitää hallitusta syyllisenä, koska se on ollut toimillaan ja
toimettomuudellaan synnyttämässä monikulttuurista painajaista eikä ole tehnyt
mitään ongelmien estämiseksi tai ratkaisemiseksi.
Hän huomauttaa, että sen sijaan hallitus höpisee selvityksistä ja
lakihankkeista, jotka olisi pitänyt käynnistää vuosia sitten.
”Aikomusta ei kuitenkaan ole. Mitään ei tapahdu. Hallitus (ja vasemmistooppositio) luottaa siihen, että kuten ennenkin, tapaus vaipuu unohduksiin, ja
sitten voidaan taas puhua sähköautoista.”
”Kaiken populistisen höpinän keskellä” on Halla-ahon mielestä syytä muistaa,
että pääministeri Sipilä oli se, joka kutsui Suomeen turvapaikkaturistien
armeijan vuonna 2015, ja ilmoitti hiljattain julkaistussa Ylen kyselyssä
vastustavansa rikoksesta tuomittujen maahantulijoiden karkotusten
helpottamista.
Lisäksi Halla-aho kuittaa kokoomuksen Orpolle ja Mykkäselle, että he
puolestaan näyttävät kannattavan linjauksia, jotka vielä hetki sitten olivat
syvästi kokoomuksen arvopohjan vastaisia, ja joiden vuoksi yhteistyö
perussuomalaisten kanssa oli mahdotonta.
Ruotsissa ei sitten syyskuisten parlamenttivaalien olla päästy vieläkään
yhteisymmärrykseen hallituspohjasta, koska maahanmuuttokriittinen
ruotsidemokraatit vei paljon ääniä valtaapitäviltä puolueilta, jotka jäivät
hyvin kauaksi hallitsevasta enemmistöstä. Keinolla millä hyvänsä
ruotsidemokraatit pyritäänkin nyt sulkemaan ulkopuolelle, etteivät he saa
vaikutusvaltaa islamia vastustavalla politiikallaan.
Tilanne on täsmälleen sama Suomessa.

Vaikka eduskuntavaalit ovat ”vasta” kolmen kuukauden päässä, on jo moneen
kertaan täällä Suomessakin eri puolueista hyvissä ajoin huudeltu, ettei
perussuomalaisia huolita samaan hallitukseen.
Iltalehti toteaakin osuvasti perussuomalaisten puheenjohtajan, Jussi Hallaahon olevan oikeassa.
”Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi aivan oikein, että
hallituksella on ollut 4 vuotta aikaa tehdä vaikuttavia päätöksiä.
Ne ovat jääneet suurelta osin tekemättä.”
Nyt Iltalehdessäkin tunnustetaan turvapaikanhakijat kansalliseksi
turvallisuusuhaksi ja ”Suomi maksaa nyt kallista laskua sinisilmäisyydestään”.
”Taustalla on suomalaisten ääretön sinisilmäisyys ja siitä johtuva krapula,
jota monet johtavat poliitikot, asiantuntijat ja mielipide-eliitti tuntee nyt
nahoissaan”, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Koskinen Iltalehden
Näkökulmassaan.
”Ollaan oltu mieluummin sinisilmäisiä ja uskottu hyvään.”
Politiikan toimittaja Mika Koskinen uskoo näiden seksuaalirikostapausten
vaikuttavan jopa siihen, kenestä tulee Suomen seuraava pääministeri.
”Tää tulee vaikuttamaan varmasti demareiden ja kokoomuksen kannatukseen ja
perussuomalaiset on jo hyötynyt tästä eli jos perussuomalaisten nousu jatkuu,
se tulee aivan varmasti syömään demareiden kannatusta”, politiikan toimittaja
pohtii tilannetta Iltalehden videolla.
Mika Koskinen on myös aivan varma, että tästä tulee johtava vaaliteema.
”Sitä ei pysty estämään millään. Ei taitanut tulla ilmastovaaleja, vaan tuli
maahanmuuttovaalit.”

Valtamedia islamin asialla
OikeaMedia Blogi: Heikki Porkka, ma 14.01.2019
Oulun lastenraiskausvyyhteen liittyen on päivän (14.1.2019) Iltasanomien
artikkelissa päästetty ääneen oululainen imaami Abdul Mannan (sdp).

Kuvan lisännyt Taakkatoimitus
Mannanin alkuperäinen kotimaa on Bangladesh, jonka asukkaista lähes 90
prosenttia tunnustaa islaminuskoa.
Mannan tunnetaan esimerkiksi homoseksuaalisuuteen ja tasa-arvoon liittyvästä
lausunnostaan. Mannanin (ja islamilaisen sharialain) mukaan ”Islam ei hyväksy
homoseksuaalisuutta. Miehille ja naisille on annettu eri velvollisuudet.
Naisen velvollisuuksiin kuuluu olla äiti, kotiäiti, hänen pitää hoitaa lapset
ja oma perhe.”.
Kansalainen-verkkomedia kertoi vuoden 2017 keväällä Mannanin tyttären miehen,
bangladeshiläisen Taz Rahmanin saaneen surmansa ISIS-terrorijärjestön
taistelijana. Ruotsalais-bangaldeshiläinen journalisti Tasneem Khalil sanoo
Taz Rahmanin olleen aktiivinen jihadistinen ja islamistinen toimija Suomessa
ennen Syyriaan lähtöään.
Iltasanomat käsitteli toukokuussa 2017 julkaisemassaan artikkelissa samaa
aihetta kuin Kansalainen, mutta toisin kuin vaihtoehtomedia Kansalainen,
Iltasanomat ei kertonut Suomessa asuneen ja bangladeshiläisen naisen kanssa
naimisiin menneen jihadistin nimeä, ei myöskään yhteyttä imaami Mannaniin.
Iltasanomat 12.5.2017: ”Pari erosi hieman myöhemmin, ja mies meni uusiin
naimisiin Suomessa asuvan, bangladeshilaislähtöisen perheen tyttären kanssa.
Lehdelle puhuneen ystävän mukaan vaimo matkusti miehen mukana mahdollisesti
Syyriaan vuonna 2015. Hänen mukaansa parilla on pieni lapsi.”
Tulkkaan ”luotettavaksi mediaksi” itseään kutsuvaan joukkoon
kuuluvan Iltasanomien artikkelista kolme kohtaa:
a) bangladeshiläislähtöinen perhe = imaami Abdul Mannanin perhe,
b) mies = Taz Rahman, imaami Mannanin tyttären puoliso, Isis-terroristi
c) vaimo = imaami Mannanin tytär
Imaami Abdul Mannan muistetaan myös Ylen ohjelmasta, kun hän kieltäytyi
kättelemästä toimittaja Sanna Ukkolaa. Syynä Ukkolan sukupuoli, joka on
nainen. Uskallan leimata Ukkolan naiseksi, vaikka hän työskentelee
sukupuolineutraaliutta korostavan päätoimittaja Jouko Jokisen alaisuudessa.

Suomen sosialidemokraattista puoluetta Mannanin länsimaisen yhteiskunnan
arvojen ja tasa-arvon vastainen toiminta ei haittaa, sillä sdp:n
puoluesihteerinä vaikuttanut Reijo Paananen totesi Ylen uutisen mukaan
seuraavaa, kun häneltä tiedusteltiin suhtautumisesta imaamin arvoihin:
”Jos paikalliset toimijat kokevat, että tämä on omien toimintojen rajoissa,
niin silloin ei puoluekaan ryhdy minkäänlaisiin toimenpiteisiin.”
Ylen 24.4.2013 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että Mannan on vaikuttanut
[Oulun] sosialidemokraateissa jo 12 vuoden ajan. Nähtävästi Mannanin
arvomaailma sopii hienosti sosialidemokraattien jäsenistöllä, sillä imaami ei
ole piilotellut jyrkästi länsimaisen yhteiskunnan vastaisia arvojaan ja
kantojaan vaan on kertonut niistä avoimesti.
Islam pitää sisällään taqiyya – käsitteen, jonka mukaan muslimi saa valehdella
vääräuskoiselle, jos valehtelu edistää islamin asemaa tai suojelee muslimia ja
hänen perhettään vääräuskoisilta. Vääräuskoisia ovat puolestaan kaikki muut
paitsi islaminuskoa tunnustavat, esimerkiksi ateistit, kristityt, juutalaiset,
hindut ja buddhalaiset.
Taqiyyan mukaan muslimi voi pukeutua ja käyttäytyä länsimaisittain pyrkiessään
soluttautumaan läntisiin yhteisöihin tai instansseihin. Suomessa
fundamentaalista islamia tunnustavia henkilöitä on mukana puoluetoiminnassa
ainakin vasemmistoliitossa, sdp:ssä, vihreissä ja kokoomuksessa. Itse asiassa
puolueet ovat nimenomaan hamunneet muslimeja jäsenikseen samalla, kun ovat
pyrkineet kaikin tavoin edistämään islamin rantautumista Suomeen.
Islamia on ujutettu Suomeen monikulttuurisuuden nimissä. Monikultturismia on
puolestaan mainostettu suvaitsevaisuuden aatteena ja ideologiana, vaikka
todellisuudessa koko läntiseen Eurooppaan poliittisin päätöksin tuotettu
monikulttuurisuus on johtanut terroriin sekä yhteiskuntarauhan ja naisrauhan
vakavaan järkkymiseen.
Suomen lammasmainen media on totellut nöyränä poliittista käskytystä, jonka
mukaan Euroopan unionin edistämä ”pakkomiehitys” on hieno asia.
Hämmästyttävää on, että mikään islamiin liittyvä fakta tai kauhistuttava
tapahtuma, kuten esimerkiksi terrori-isku tai julma murha, ei ole hetkauttanut
poliittisen johdon ja valtamedian linjaa.
Vasta Oulun lapsiraiskausepidemia on saanut muutaman toimittajan hereille, ei
tosin Yleisradiossa, sillä toimittaja Maria Stenroos huolestui eilisissä
(13.1.2019) Yle-uutisten kommenteissaan enemmän ihmisoikeuksien toteutumisesta
kuin islaminuskoisten tekemistä törkeistä rikoksista.
Jos oli Neuvostoliiton Pravda yksimielinen kommunistisen politbyroon palvoja,
sitä samaa voi puhtain sydämin sanoa Yleisradiosta monikulttuurisuuden ja EU:n
edessä. Tärkeintä on poliittisen eliitin takapuolen nuoleminen. Ilman
poliittisen johdon tukea Yle ei nauttisi 500 miljoonan euron avustusta
propagandistiselle uutis- ja kulttuurituotannolleen.
Samassa Ylen uutislähetyksessä Helsingin Roihuvuoressa asuva nainen osoitti,
että mikään ei horjuta aivonsa lukinneen ihmisen uskoa monikulttuurisuuden

autuuteen. Nainen totesi lähetyksessä, että hän pysyy kaikesta huolimatta
edelleen liberaalina kukkahattutätinä. Hetkeä aiemmin uutisissa oli kerrottu
Roihuvuoreen sijoittuneesta ulkomaalaismiesten pidätyksestä, joka liittyi
lapsenraiskaukseen.
Suomessa herätään maahanmuuton radikaaleihin ongelmiin jälkijättöisesti.
Poliitikkojen ja valtamedian enemmistö sekä suuri osa kansasta vaikuttaa melko
tärähtäneeltä joukolta, joka elää kollektiivisessa harhassa, jonka mukaan
kaikki kulttuurit ovat yhtä arvokkaita ja inhimillisiä.
Tosiasiaa, jonka mukaan islam on tuottanut vakavia ongelmia kaikkialle, minne
se on lännessä rantautunut, ei kyetä vieläkään myöntämään ääneen.
Lapsiraiskausten yhteydessä puhutaan ulkomaalaismiehistä, vaikka suurin osa,
nähtävästi kaikki, nyt kiinni jääneistä lapsenraiskaajista, on islamilaisen
maailman edustajia.
Jos tulevaisuutta ajatellen pyritään tekemään merkittävä poliittinen päätös,
joka ehkäisee ennalta yhteiskunnan ajautumista entistä pahempaan rappion ja
turvattomuuden tilaan, on tehtävä ”trumpit”. Se tarkoittaa, että
islamilaisista valtioista ei enää vastaanoteta ainoatakaan muslimimiestä
Suomeen.
Olisiko päätös Ylen Maria Stenroosin peräänkuuluttamien ihmisoikeuksien
vastainen? Ei todellakaan, sillä Suomeen pääsy ei ole ihmisoikeus. Ja
toisaalta, suomalaisella yhteiskunnalla on oikeus ja velvollisuus suojata
kansalaisensa pahalta, kun tiedetään mistä suunnasta se [paha]
todennäköisimmin saapuu.
Montako näyttöä vielä tarvitaan, että Suomen poliittinen eliitti, valtamedia
ja kukkahattukansa ymmärtävät polvistua mieluummin faktojen kuin islamin
edessä?

Tartuntataudit lisääntyneet vuodesta
2015
Tartuntataudit lisääntyneet vuodesta 2015 –
”Laittoman maahanmuuton aiheuttama riski hirvittävä”
LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 31.12.2018

Ympäri Eurooppaa tuntematonta alkuperää olevien sairauksien
esiintymistiheys on kasvanut 14 prosentista 26 prosenttiin
Massamaahanmuutto ei ole ainoastaan uhka mitä tulee terrorismiin, yleiseen

turvallisuuteen, kulttuurin vaalimiseen ja rasitteisiin, mikä kohdistuu
sosiaaliturvajärjestelmään. Sillä vaarannetaan myös koko
terveydenhuoltojärjestelmä.

Artikkeliin liittyvä kuva
”Se johtaa suuriin lisäkustannuksiin.”
Tätä mieltä on Unkarin henkilöstöministeriön valtiosihteeri, juristi Bence
Rétvári, joka kertoo unkarilaiselle Magyar Hirlap -päivälehdelle, että
eurooppalaiset epidemiologiset järjestöt ovat vuodesta 2015 havainneet
tartuntatautien merkille pantavan lisääntymisen – myös niiden
infektiosairauksien osalta, jotka rokotusten ansiosta jo olivat kadonneet
Euroopasta.
Tällaisia tapauksia on vahvistettu etupäässä Maltalla, Italiassa ja jopa
Saksassa. Rétvári viittaa saksalaisen Robert Koch -instituutin tietoihin,
jotka osoittavat vuodesta 2015 lähtien B-hepatiitti- ja tuhkarokkotartuntojen
lisääntyneen 300 prosenttia ja malaria- ja syfilis-tapauksissa kasvua on 200
prosenttia. Ympäri Eurooppaa tuntematonta alkuperää olevien sairauksien
esiintymistiheys on kasvanut 14 prosentista 26 prosenttiin.
”Eli epidemiologiselta kannalta laittoman maahanmuuton aiheuttama riski on
hirvittävä. Euroopan parlamentti mahdollistaa miljoonien laittomien ja
taloudellisista syistä tulevien maahanmuuttajien järjestää entistä enemmän
uhkia Eurooppaan”, Rétvári huomauttaa ja vihjaa EU:n tukemaan
”maahanmuuttoviisumiin”.
”Jos verrataan, kuinka paljon Bryssel tuhlaa yhden maahanmuuttajan
integrointiin Euroopassa – mikä on selvästi epäonnistunut yritys viime
vuosikymmenien kokemusten perusteella – ja kuinka paljon maksaisi kodin
palauttaminen kriisialueella, samalla rahamäärällä voisimme auttaa paljon
enemmän ihmisiä heidän alueellaan kuin Euroopassa”, Rétvári korostaa.
Hän muistuttaa, että ”Hungary Helps” –ohjelman avulla Unkarin hallitus pystyi
auttamaan tuhansia ihmisiä aloittamaan uudelleen elämänsä Irakissa.
”Toisin sanoen tämä ratkaisu on paljon parempi tuottavuuden, yhteiskunnallisen
rauhan ja myös todella vainottujen ihmisten kannalta”, hän lisää ja jatkaa,
että tämä on niiden valitsema ratkaisu, jotka todella haluavat auttaa – toisin
kuin ”tekopyhä Brysselin eliitti”.

Oikea Media kertoi viime vuoden heinäkuussa Saksan liittohallituksen
sairauksien seuranta- ja ennaltaehkäisyn keskusyhteisö Robert Koch instituutin (RKI) julkaisemasta infektioepidemiologian
vuosikertomusraportista, josta selviää yli 50 tartuntataudin tila Saksassa
vuoden 2016 aikana.
Mikä mahtaakaan olla tilanne tällä hetkellä, sillä silloinen raportti oli
”ensimmäinen kurkistus” loppuvuonna 2015 Saksaan rynnänneen massiivisen
maahanmuuttajalauman aiheuttamiin kansanterveydellisiin seurauksiin.
Oikean Median uutinen perustui Gatestone -instituutin vanhemman tutkijan,
Soeren Kernin artikkeliin, jossa hän paljasti, miten helposti ja nopeasti
tappavat tartuntataudit leviävät laittomasti maahan tulleiden mukana.
Klinikoilla oli yhä yleisempää nähdä potilaita, joilla on sairauksia, joiden
katsottiin jo hävitetyn Saksasta – sairaaloihin saapui myös maahanmuuttajia,
joilla oli sellaisia sairauksia, joita tuskin koskaan oli nähty Saksassa.
Saksan lääkäreille monet maahanmuuttajien tuomat harvinaiset trooppiset
sairaudet olivat täysin vieraita ja he myönsivät, ettei heillä ollut riittävää
koulutusta edes diagnosoimaan sairauksia.
Laajamittaisen maahanmuuton seurauksena ei Ruotsikaan ole suojassa pelätyiltä
tartuntataudeilta ja epidemioilta.
Ebola oli aiemmin muutamien Keski- ja Länsi-Afrikan maiden huolenaihe, mutta
nyt länsinaapurissammekin ollaan kaikessa hiljaisuudessa valmistautumassa
ebolan puhkeamiseen.
Malmön yliopistollinen sairaala rakentaa nimittäin ebola-potilaita varten
eristysyksikön, jonka on määrä valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.
Ebola-epidemian aikana vuonna 2014 Ruotsin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa
korkean turvatason eristysyksikkö oli Linköpingin yliopistollisessa
sairaalassa, joka otti vastaan potilaita, joiden epäiltiin kantavan ebolavirusta.
Eteläisellä sairaanhoitoalueella on ”jostakin syystä” nyt huoli
riittämättömästä hätätilavalmiudesta. Korkean turvatason eristysyksikön on
kyettävä vastaanottamaan Ruotsissa sairastuneita potilaita sekä
”matkailijoita”, jotka muuttavat maahan tai palaavat Ruotsiin ebolaepidemiasta kärsivistä maista.
Kysymys ei ole nyt siitä, puhkeaako uusi epidemia, vaan siitä, milloin se
puhkeaa, toteaa Skånen yliopistollisen sairaalan toiminnanjohtaja Maria
Josephson. Siksi Blekinge, Halland, Kronoberg ja Skåne rakentavat yhdessä
uuden korkean turvatason eristysyksikön Malmöön.
Skånen yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä infektio-osasto, joka
vastaa tartuntataudeista, kuten verenmyrkytys- ja keuhkokuume -potilaista.
Intoa kerrotaan olevan ottaa vastaan myös ihmisiä, joiden epäillään kantavan
erittäin vakavia tarttuvia infektioita.
”Voimme käyttää jo olemassa olevia tiloja, mutta meidän tarvitsee vain

rakentaa uusi ilmanvaihtojärjestelmä ja ostaa uusi välineistö”, sanoo Skånen
yliopistollisen sairaalan toiminnanjohtaja Maria Josephson.
Terveysministeriön, kansanterveydestä vastuussa olevien viranomaisten ja MSB:n
(Ruotsin turvallisuusvirasto, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
tapaamisissa on keskusteltu lisäeristysyksikön tarpeesta, mutta tällaista
valmiustilaa varten ei ole kansallista rahoitusta.
Josephson pitää tätä hyvänä investointina veronmaksajille, tiloja tulevat
käyttämään tavalliset potilaat, mutta ne voidaan nopeasti muuntaa
korkealuokkaiseksi yksiköksi.
”Otamme vastaan eteläisen terveydenhuoltoalueen potilaita, mutta myös
ulkopuolelta tulevia ihmisiä.”
Ruotsin terveysviranomaiset ovat päättäneet välttää huomion herättämistä ja
pitävät matalaa profiilia ebolan kaltaisista sairauksista, ettei kansalaisten
keskuudessa huolestuttaisi.
Vaikka ebola on tappava ja erittäin tarttuva, kansallisella tasolla ei olla
nähty tarvetta ilmoittaa vakavasta uhasta. Siksi päätös on jätetty
lääninhallitusten tehtäväksi, lisäävätkö ne valmiutta vai eivät.
Ebola on yksi helpoimmin tarttuvista ja vaarallisimmista viruksista, joka
tuhoaa ihmisen immuunijärjestelmää. Kuolleisuus on korkea ja tehokkaita
lääkkeitä tai aktiivisia rokotteita ei ole saatavilla.

Islamilainen maahanmuutto ja rikosten
kasvu
Halla-aho: ”Mitä enemmän maahanmuuttoa
islaminuskoisista kehitysmaista, sitä enemmän
tragedioita”
”Aika moni ihminen on Suomessa jo kuollut, tullut pahoinpidellyksi
tai raiskatuksi vuoden 2015 siirtolaisvyöryn tuloksena”
LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 11.12.2018

Artikkeliin liittyvä kuva
”Ei pidä teeskennellä, että tämä on jokin uusi ongelma. Tämä on ongelma, jolle
ei ole tehty mitään, josta ei ole haluttu puhua!”
Näin jyrähti perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho viime perjantaina
Yle TV1:n Sannikka&Ukkola -ohjelmassa, jossa käsiteltiin Oulun
seksuaalirikostapauksia ja haastateltavana päävieraana oli sisäministeri Kai
Mykkänen (kok.).
Raadissa asiaa puimassa ollut Jussi Halla-aho alleviivasi, että valtiovallan
ensisijainen tehtävä on suojella suomalaisia Suomessa eikä häntä
sisäministerin toimet vakuuta.
”Sisäministerin puheenvuorot ovat olleet sellaisia, että pitäisi tehdä jotain
ja tarttisi tehdä jotain. Mitään ei olla tehty, mitään ei selvästikään olla
tekemässä”, Halla-aho napautti.
Halla-aho osoitti sisäministerille suoran kysymyksen:
”Miksi te ette halua korottaa seksuaalirikosten rangaistusten alarajaa?”
”Minusta on erittäin epäilyttävää tuo, että hallitus haluaa nimenomaan
korottaa rangaistusasteikon yläpäätä, siis maksimirangaistuksia, kun ministeri
varmasti tietää, että tuomioistuimet eivät tänä päivänäkään langeta
maksimirangaistuksia muusta kuin nuuskan salakuljettamisesta – eikä varsinkaan
henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.”
Halla-aho huomautti, että Oulun tapaus tuli julkisuuteen kansalaisaktivismin
takia.
”Se aiheutti medialle ja sen jälkeen poliitikoille tietyllä viiveellä painetta
sanoa tästä asiasta jotakin, mutta mitään uutta näissä tapahtumissa ei ollut –
ei sen enempää Suomen kuin Euroopankaan kontekstissa”, Halla-aho totesi.
Oulun poliisilaitoksella on siis tutkittavana seksuaalirikosvyyhti, jossa
ulkomaalaistaustaisten epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen
tyttöön kuluvan vuoden aikana. Rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä,
joista Oulun käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt
tutkintavankeuteen seitsemän miestä.
Oulun poliisi julkaisi tiistaina kahdeksannen epäillyn tavoittamiseksi

etsittävän miehen tuntomerkit ja kaksi kuvaa pyytäen vihjeitä.
Hieman myöhemmin mies tavoitettiin ja otettiin kiinni Saksassa.
Oulun poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen
hyväksikäyttö, törkeä raiskaus ja pahoinpitely.
Poliisi tutkii Oulussa myös kahta muuta rikosepäilyä, joissa epäillyt ovat
ulkomaalaistaustaisia ja uhrit alle 15-vuotiaita tyttöjä. Näiden rikosten
epäillään tapahtuneen Tuiran kaupunginosassa ulkona ja samana päivänä
marraskuun puolessa välissä.
Oulun poliisi päätti varoittaa tyttöjä ulkomaalaistaustaisista miehistä
somessa vasta viime viikolla, pitkän mietinnän jälkeen ja samaan hengenvetoon
”toivoi, että tämä ei lisää rasismia”.
Oulun perussuomalaiset ovat julkaisseet kannanoton, jonka mukaan Oulun
koulujen tulisi valistaa nuoria erilaiseen kulttuuriin liittyvistä vaaroista.
Oulun perussuomalaiset järjestivät maanantaina myös ”Oulu herättää Suomen” mielenosoituksen alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten vuoksi Oulun
kaupungintalon edustalla ”herättelemään niitä päättäjiä, jotka lakaisisivat
tapahtumat maton alle”.
”Sipilä, Orpo ja Soini – te ette ole ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin
turvallisuutemme takaamiseksi. Isät, siskot, veljet ja isovanhemmat. On aika
kokoontua Oulun kaupungintalon eteen kertomaan, että meille riittää”, Oulun
PS:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ilmoitti.
Puheenjohtajan mielestä keskustelu myös valtuustossa on välttämätöntä, mutta
pyyntö oli herättänyt heti vastustusta ainakin keskustan, demarien ja
vasemmiston osalta.
”Valtakunnallisen uutisoinnin lisäksi Oulun on myös itse keskusteltava asiasta
päättäjien kesken ja pohdittava uusia keinoja kaupunkilaisten turvallisuuden
takaamiseksi, sillä tätä aihetta eivät päättäjät vain yksinkertaisesti voi
ohittaa”, puheenjohtaja totesi.
”Ongelmaan” Halla-aholla on esittää ”varsin yksinkertaisia ratkaisuja”, jotka
eivät hänen mukaansa ratkaise koko ongelmaa – mutta osan siitä.
”Ensinnäkin se, että seksuaalirikosten maksimirangaistusten korottaminen ei
auta. Minimirangaistuksia pitäisi nostaa ja jostain syystä hallitus ei tätä
ole tekemässä. Kaikki rikoksista tuomitut turvapaikanhakijat pitäisi ottaa
säilöön, kunnes heidät saadaan palautettua.”
Halla-ahon mukaan ylipäätään kaikki prosessissa olevat turvapaikanhakijat
pitäisi sijoittaa sillä tavoin, että he eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa
yhteiskunnalle.
”He kaikki eivät ole syyllisiä, mutta me emme voi tietää, kuka heistä tulee
syyllistymään rikoksiin ja aika moni ihminen on Suomessa jo kuollut tai tullut
pahoinpidellyksi tai raiskatuksi vuoden 2015 siirtolaisvyöryn tuloksena”, hän
huomautti Sannikka&Ukkola -ohjelmassa.

Maahanmuuttajataustaisten ja varsinkin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta
tulleiden maahanmuuttajataustaisten miesten yliedustus
seksuaalirikostilastoissa niin lapsiin kohdistuvissa rikoksissa kuin muissakin
on ollut huikea niin kauan kuin humanitaarista maahanmuuttoa on harrastettu,
Halla-aho jatkoi.
Myös MTV3:n Huomenta Suomessa 7. joulukuuta perussuomalaisten puheenjohtaja
Jussi Halla-aho pysyi kannassaan, että Oulussa tapahtuneet alaikäisiin
kohdistuneet seksuaalirikokset liittyvät ”täysin yksiselitteisesti
maahanmuuttoon” ja ”tämä on ollut tuttua Euroopasta vuosikymmenten ajan”.
Halla-aho tarkensi jälleen kerran, että tällaisia tekoja tekevät ovat
muslimimiehiä, lähinnä islaminuskoisista kehitysmaista tulleita, jotka ”varsin
systemaattisesti jahtaavat nuoria tyttöjä, jopa järjestäytyneesti tai sitten
yksittäistapauksina”.
Hän viittasi Britanniaa taannoin järkyttäneeseen Rotherhamin tapaukseen, jossa
oli vuosia saanut jatkua systemaattinen netin kautta tapahtunut alaikäisten
tyttöjen seksuaalisen saalistaminen eivätkä viranomaiset uskaltaneet puuttua
siihen rasismisyytösten eli rasismileiman pelossa.
Halla-ahoa vastustamaan ja maahanmuuttoa puolustamaan MTV3:n Huomenta Suomen
aamulähetykseen Linnan juhlien jälkeisenä päivänä oli lupautunut SDP:n
kansanedustaja Eero Heinäluoma, joka puolestaan yksiselitteisesti kielsi Oulun
seksuaalirikostapauksen olevan maahanmuuttoon liittyvä ongelma – vaikkakin
pyöritteli päätään muodollisesti järkyttyneenä, että ”tässä on ilmeisesti
tehty asiaa yhteistoiminnassa”.
”Se tuo siihen uuden piirteen, sitä en ole aikaisemmin nähnyt”, myönsi
Heinäluoma, mutta toisti jatkuvasti kantasuomalaisten syyllistyvän rikoksiin
yhtä lailla ja yritti valkopestä muslimimaahanmuuttajien yliedustusta Oulun
lapsiraiskauksien kaltaisista teoista väittämällä sitä esiintyvän ”eri
kansallisuuksien keskuudessa ja myös meidän suomalaisten keskuudessa”.
Halla-ahon mukaan ratkaisuja tähän ongelmaan ei löydetä, jos tässäkin
tapauksessa kieltäydytään näkemästä kulttuurista ilmiötä ja trendiä.
”Näitä ongelmia ei voi kotouttamisella välttää. Sisäministeriö on nyt puhunut
viime päivinä siitä, että täytyy yrittää estää maahanmuuttajamiesten
turhautumista, mutta eihän nyt ihminen turhautumisen takia ala saalistamaan
pikkutyttöjä”, Halla-aho vitsaili ohimennen, mutta arvosteli voimakkaasti
päättäjien lepsua suhtautumista vakavaan tapaukseen.
Halla-aho muistutti niin ikään Facebook -julkaisussaan, että Oulun
lapsiraiskaussuma on nähtävä osana suurempaa ongelmaa ja näitä tyttöjä
uhrataan ”vastuullisuuden” alttarille, joka tarkoittaa Halla-ahon mukaan sitä,
että suurin osa jää uutisoimatta median ”vastuullisuuden” vuoksi:
”maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista uutisoidaan epäsäännöllisen
säännöllisesti”.
Halla-ahon julkaisema ”sisältö ei ikävä kyllä ole käytettävissä” enää
Facebookissa ilmeisesti entisestään yltyvän sananvapauden rajoittamisen ja
tehostetun ”vihapuheen” kitkemistalkoiden takia, mutta se löytyy edelleen

Suomen Uutisista.
”Presidentti on hiljaa. Ministerit ovat hiljaa. Feministit ja
lapsiasiavaltuutettu ovat hiljaa. Tavalliset kansalaiset puristelevat käsiä
taskussa, koska he tietävät, että vihapuhepoliisi on valppaana”, Halla-aho
kommentoi Oulun lapsiraiskauksia.
Halla-aho totesi Facebookissa, ettei lähde ääneen arvelemaan, johtuuko Oulun
tapaus kulttuurista vai uskonnosta, koska sellaisista arveluista saattaa
päätyä vaikka käräjille.
MTV3:n Huomenta Suomessa hän toi esille kuitenkin tällaisten seksuaalirikosten
”totta kai liittyvän” uskonnollisiin ja kulttuurisiin lähtökohtiin ja toisen
maahanmuuttoon kiinteästi liittyvän ongelman, joka koskee näistä asioista
käytävää keskustelua:
”Näistäkin asioista on valitettavasti erittäin vaikea käydä keskustelua, koska
niistä seuraa helposti juridisia seuraamuksia, jos yritetään nähdä sitä, mikä
tällaisen toiminnan takana on.”
Halla-aho tietää, että puuttumatta maahanmuuttoon ei tällaisia
seksuaalirikoksia voida estää.
”Tähän voidaan reagoida rangaistuksilla, mutta mitä enemmän meillä on
maahanmuuttoa islaminuskoisista kehitysmaista, niin sitä enemmän tällaisia
tragedioita tulee”, hän kiteytti.
SDP:n Heinäluoma tunnusti seksuaalirikosten taustalla olevan ”vakavaa
häiriintymistä” ja että tällaisissa tapauksissa pitäisi olla myös mahdollisuus
ottaa kansalaisuus pois ja lähettää tekijä pois Suomesta. Hän kuitenkin käytti
toistuvasti ilmaisua ”myös turvapaikanhakijoiden keskuudessa” eikä siis
halunnut nähdä seksuaalirikosten selvää yhteyttä ensisijassa maahanmuuttajiin.
Halla-aho totesi, että vaikka Suomessakin on rikollisuutta, se ”ei voi olla
peruste tuoda rikollisuutta lisää ulkomailta”.
”Ja tietyissä maahanmuuttajaryhmissä seksuaalirikoksiin syyllistyminen
ylipäätään on 17 kertaa suurempaa kuin kantaväestöllä ja tämä ero ei katoa
esimerkiksi ottamalla huomioon demografiset tekijät ikäryhmät ja näin”, Hallaaho lisäsi.
Hän ei lämpene oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) esittämälle
maksimirangaistusten tiukentamiselle.
”Ei vaikuta tähän asiaan millään tavalla, koska tuomioistuimet eivät tällä
hetkelläkään langeta maksimirangaistuksia mistään rikoksista.”
Halla-aho ei usko rangaistusten koventamisen tehoavan islaminuskoisiin Lähiidästä ja Pohjois-Afrikasta tulleisiin maahanmuuttajiin.
”Epäilen suuresti, onko näihin ihmisiin rangaistuksen pelolla mitään
vaikutusta, koska jopa vankilaolosuhteet takaavat heille pääsyn tai jäämisen
Suomeen, vaikka he olisivat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Ja
vankilaolosuhteet Suomessa valitettavasti ovat aika kilpailukykyinen

vaihtoehto, jos verrataan lähtömaiden olosuhteisiin”, Halla-aho arvioi.
Huomenta Suomessa kysyttiin, mitä nyt sitten oikein pitäisi tehdä tästä eteen
päin.
Perussuomalaisten puheenjohtaja totesi yks’kantaan, että mikään Länsi-Euroopan
maa ei ole pystynyt välttämään tällaisia rikoksia.
”Ne liittyvät kiinteästi maahanmuuttoon, etenkin alikehittyneistä
muslimimaista, monista kulttuurisista syistä, joten meidän tulee pyrkiä
vähentämään perusteetonta turvapaikkaturismia, joka on koko Euroopan ongelma”,
Halla-aho sivalsi.
Keskeinen toimenpide Halla-ahon mielestä on se, että lähtömaihin lähetetään
viesti, että tällainen touhu ei käy mitenkään päin.
Halla-aho havainnollisti Suomen tilannetta sillä, kuinka Suomi houkuttelee
tietyillä tekijöillä tällaisia ihmisiä liikkeelle.
”Niistä keskeinen on se, että ihminen tietää arabimaissa tänne tullessaan,
että hän voi käytännössä jäädä tänne loppuiäkseen elämään veronmaksajien
rahalla – riippumatta siitä, onko hänen turvapaikkapäätöksensä myönteinen vai
kielteinen, koska heitä ei saada palautettua, koska heille järjestetään täällä
palveluja ja näin edelleen…”
Jos tänne tullaan hakemaan turvapaikkaa, Halla-aho katsoo viisaimmaksi
keskittää koko turvapaikkaprosessi Suomessa johonkin sellaiseen paikkaan,
josta nämä ihmiset eivät pääse muuhun yhteiskuntaan uhkaamaan suomalaisten
turvallisuutta – varsinkaan kielteisen päätöksen jälkeen.
Halla-aho kertoi Tanskan mallista, jossa rikoksista tuomitut
turvapaikanhakijat sijoitetaan saarelle odottamaan karkotusta.
”Tanska on nyt ottamassa käyttöön sellaista linjaa, että rikoksista tuomitut
turvapaikanhakijat, joita ei saada karkotettua välittömästi, sijoitetaan
saarelle, josta he pääsevät kotimaahansa, mutta eivät minnekään muualle”,
Halla-aho selvensi ja kuittasi Heinäluomalle sosiaalidemokraattien Tanskassa
kannattavan sitä.
Halla-aho korosti, että Oulun tapahtumat ovat vain näkyvä jäävuorenhuippu.
”Aivan samanlaista rikollisuutta on nähty turvapaikanhakijoiden ja
maahanmuuttajien harjoittamana vuosikymmenten ajan.”
Halla-aho ei pidä riittävänä sitä, että tänne tulevalle ihmiselle kerrotaan,
miten täällä pitää käyttäytyä, jos ei minkäänlaista pelotetta tai sanktiota
sen tilanteen varalle käytännössä löydy, kun ei sitten osaakaan olla maassa
maan tavalla.
”Pahaa pelkään, että kun hallitus odotti muutaman vuorokauden ennen kuin se
kovan paineen alla tuli sanomaan yhtään mitään Oulun tapauksesta; niin nyt
odotetaan, että tunteet hiukan laskeutuvat, ihmiset unohtavat tämän
yksittäisen tapauksen ja sen jälkeen mitään ei taaskaan tapahdu”, Halla-aho
vihjasi ja muistutti viime vuoden terrori-iskujen jälkeen luvatuista

”jämäkistä toimenpiteistä”.
”Mitään ei tapahtunut!”
”Suomessa julkisen vallan ja hallituksen tehtävä on suojella Suomen
kansalaisten turvallisuutta ja etua eikä nuoleskella Euroopan unionin
komissiota!”
Halla-ahon mielestä ”pelkät kovat puheet eivät riitä” – toimenpiteet pitää
tehdä silloin, kun tilanne on päällä. Tämä oli perussuomalaisten
puheenjohtajan mukaan esimerkiksi tilanne vuonna 2015 Torniossa, ”jolloin
hallitus katseli tumput suorana kun 30 000 turvapaikkaturistia suoraan
sanottuna käveli rajan yli”.
”Mitään ei tehty ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi jälkikäteenkään ei ole
tehty yhtään mitään!”

Facebook islamisaation asialla
Facebook poisti oululaispoliitikko
Jenna Simulan poliitikkosivun
LÄHDE: OikeaMedia/Jukka Rahkonen 09.12.2018

”Facebook pyrkii mielestäni vaikuttamaan tuleviin
eduskuntavaaleihin. Sivistyneessä yhteiskunnassa
vaikeistakin aiheista tulee voida käydä kriittistä
ja avointa keskustelua”

Artikkeliin liittyvä kuva

Perussuomalaisten oululaisvaltuutettu Jenna Simulan poliitikkosivu on
poistettu Facebookista perjantai-iltana. Hän on ottanut kantaa viime päivinä
sosiaalisessa mediassa Oulussa tapahtuneisiin seksuaalirikoksiin ja
kritisoinut Suomen poliittisen johdon toimettomuutta asiassa. Päivityksillään
Simula on tavoittanut muutamassa vuorokaudessa pelkästään Facebookissa lähes
400 000 ihmistä. Toistaiseksi ei ole tiedossa muita suomalaisvaikuttajia,
joilta poliitikkosivu olisi poistettu. Simulan sivulla oli poistohetkellä
reilu 4000 tykkääjää.
– Olen suunnannut kritiikin terävimmän kärjen viime vuosina harjoitettuun
löysään maahanmuuttopolitiikkaan, joka on nähdäkseni johtanut koko Suomea
järkyttäneisiin tapahtumiin Oulussa, Simula kertoo tekemistään päivityksistä,
jotka johtivat lopulta koko sivun poistamiseen.
Facebook perustelee sivun poistamista yhteisönormeillaan, joita Simulan
katsotaan rikkoneen tuottamallaan sisällöllä. Simula sai perjantai-iltana
Facebookilta ilmoituksen, jonka mukaan he katsovat hänen tekemiensä
päivitysten olevan vihapuhetta.
– Facebook pyrkii mielestäni vaikuttamaan tuleviin eduskuntavaaleihin.
Sivistyneessä yhteiskunnassa vaikeistakin aiheista tulee voida käydä
kriittistä ja avointa keskustelua. Mielipiteenvapauden kaventaminen johtaa
yhteiskunnan polarisoitumiseen, Simula toteaa.
Viimeisin Simulan poistettu päivitys ennen koko sivun katoamista koski
poliisin lapsille ja heidän vanhemmilleen kohdentamaa tiedotetta. Poliisi
tiedotti viime tiistaina lapsia ja heidän vanhempiaan ulkomaalaistaustaisista
miehistä, jotka yrittävät päästä kontaktiin alaikäisten kanssa esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa. Simulan päivitystä oli jaettu lähes 5000 kertaa, ja se
ehti tavoittaa satojatuhansia suomalaisia.
– Kulttuurierot tänne tulleiden turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten välillä
ovat niin valtavat, että mielestäni sitä olisi ollut syytä tähdentää lapsille
ja heidän vanhemmilleen jo ennen, kuin tällaista pääsee tapahtumaan, Simula
huomauttaa.
Viime aikoina Facebook on asettanut käyttökieltoon useita Perussuomalaisten
eduskuntavaaliehdokkaiden profiileja ympäri Suomen. Puolueen puheenjohtaja
Jussi Halla-ahon päivityksiä jakaneille on myös jaettu sekä varoituksia, että
eri mittaisia käyttökieltoja palvelusta. Sivua ei kuitenkaan ole vielä aiemmin
poistettu yhdeltäkään suomalaispoliitikolta.
Oululainen Jenna Simula toimii kaupunginvaltuuston lisäksi myös kaupungin- ja
maakuntahallituksessa sekä kansanedustaja Olli Immosen avustajana.
Perussuomalaiset ovat asettaneet Simulan eduskuntavaaliehdokkaaksi Oulun
vaalipiirissä.

EDIT 09.12.18 11:15 Jennan sivut on toistaiseksi palautettu, mutta koska
muitakin ”vihapuhe”-ilmiantoja on vielä jonossa ja tarkastettavana, saattaa
sivut poistua uudelleen. ”vihapuhe”-käsite on tarkoituksella epämääräinen ja
sen tarkoitus on vain estää avoin keskustelu yhteiskunnallisesti tärkeistä

aiheista.

Hallinnon kyvystä turvata arki
Perussuomalaiset kutsuu koko opposition mukaan
välikysymykseen: ”Ellei hallinto kykene turvaamaan
kansalaistensa arkea, on sen väistyttävä”
LÄHDE: Uusi Suomi 08.12.2018

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Leena Meri. Kuva: Petteri
Paalasmaa / Alma Talent
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kutsuu ryhmän puheenjohtaja Leena
Meren johdolla kaikki oppositiopuolueet mukaan välikysymykseen siitä, onko
hallitus onnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten
suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja erityisesti lasten
suojelussa.
”Oulussa paljastunut raiskausepidemia on Keskusrikospoliisin mukaan vasta
jäävuoren huippu. Lapsiin kohdistuvien rikosten on viime vuosina havaittu
olevan entistä raaempia. Krp:n mukaan Suomessa pitäisi herätä siihen, että
tällainen rikollisuus alkaa olla järjestäytynyttä ja että tällaisia verkostoja
on olemassa. Perussuomalaiset yhtyy Krp:n arvioon. Asia on nostettava
keskusteluun ja vaarallinen kehitys on katkaistava”, Meri toteaa tiedotteessa.
Hän nostaa esiin myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet.
”Turun terrori-isku on tuoreessa muistissa. Siihen syyllistyi kielteisen
turvapaikkapäätöksen saanut henkilö. Kielteisen päätöksen olivat saaneet myös
kaksi henkilöä, jotka yrittivät suistaa bussit tieltä. Suomessa on noin 10 000

kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta. Heistä noin 7 000 on irakilaisia,
palautussopimuksen puuttuminen on akuutti ongelma. Kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneet aiheuttavat yhteiskunnallista epävakautta. He
ovat rikollisjärjestöjen ja ääri-ideologioiden värväreille otollinen kohde.”
Meren mukaan hallituksen kyvyttömyys turvapaikkapolitiikassa on johtanut
tilanteeseen, jossa yhteiskuntarauha on todellisessa vaarassa.
”Turvallisuus on hallinnon ydintehtävä. Ellei hallinto kykene turvaamaan
kansalaistensa arkea, on sen väistyttävä.”

Maahanmuutto on vaarallista
Orban: ”maahanmuutto on vaarallista
Euroopalle”
LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 23.10.2018
”Vaadimme, että meidän rajojamme on suojeltava, maahanmuutto on vaarallinen
ilmiö, ja jokaisella maalla pitäisi olla oikeus päättää, haluavatko he antaa
kenen tahansa tulla omalle alueelleen”.

Artikkeliin liittyvä kuva
Unkarin pääministeri Viktor Orbán totesi viime torstaina Facebookissa
julkaistussa videossaan, että Unkari oli ”onnistuneesti puolustanut”
oikeuttaan suojella rajojaan viime viikolla Brysselissä pidetyssä Euroopan
unionin huippukokouksessa.
”Puolustimme menestyksekkäästi Unkarin oikeutta suojella sen rajoja. Yhdessä
muiden maiden kanssa onnistuimme estämään EU:n byrokraattien maahanmuuttoon
liittyvät liberaalit ehdotukset”, hän kertoo Facebook-videossaan kokouksen
jälkeen.

Orbán uskoo, että kiista jatkuu:
”Keskustelu kuitenkin pysyy ennallaan. On vielä maita, jotka uskovat
maahanmuuton olevan posiitivinen ilmiö, jota Eurooppa tarvitsee. He tulevat
jatkamaan tällaisten ehdotusten puolustamista tulevaisuudessa.”
Orbán huomautti edustavansa ”toista leiriä”.
”Vaadimme, että meidän rajojamme on suojeltava, maahanmuutto on vaarallinen
ilmiö, ja jokaisella maalla pitäisi olla oikeus päättää, haluavatko he antaa
kenen tahansa tulla omalle alueelleen”, hän korosti.
Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oli vaatinut, kuten ennenkin, että koko EU
olisi pakotettava ottamaan käyttöön sama maahanmuuttopolitiikka kuin Ruotsilla
ja hänen mukaansa olisi tehtävä yhteinen uudelleenjako.
Unkarin pääministeri Viktor Orbán ei arvatenkaan yhtynyt ajatukseen. Hän
päinvastoin varoitti, että maahanmuutto on vaarallista Euroopalle.
Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona nyt toimivan Itävallan liittokansleri
Sebastian Kurz ehdotti huippukokouksessa, että Euroopan unionin olisi
hyväksyttävä ”pakollisen solidaarisuuden” käsite. Kunkin jäsenvaltion olisi
tällöin osallistuttava maahanmuuttotilanteen hallitsemiseen, mutta ei
välttämättä ottamalla pakolaisia, sillä tästä ei ole yksimielisyyttä.
Politico raportoi lähteisiinsä nojaten, että Kurzin esityksen mukaan
jäsenvaltiot voisivat myös valita muita solidaarisuuden muotoja
pakolaiskiintiöiden sijaan. Yksi tällainen muoto voisi olla taloudellinen tuki
ulkorajojen suojelemiseen.
Viktor Orbán piti Kurzin ehdotusta ”parhaimpana”, mutta Unkarin hallituksen
tiedottajan, Zoltan Kovacsin mukaan esitys on kyllä ”ihan järkevä”, mutta ei
vielä läheskään sellainen, jolla on ”hyväksyttävät pääperiaatteet”.
Saksan liittokansleri Angela Merkel oli ollut sitä mieltä, ettei hän halua
siirtyä ”pakollisesta vastuusta pakolliseen solidaarisuuteen”, ja useat muut
EU:n johtajat ilmaisivat Merkeliä tukevia näkemyksiä.
Unkarin pääministerin mukaan keskustelu jatkuu joulukuussa.
Viktor Orbán tukee Manfred Weberin valintaa Euroopan kansanpuolueen (EPP)
johtajaksi, johon hänen johtamansa Fidesz -puolueensakin kuuluu.
Keskustaoikeistolainen EPP on nykyisen Euroopan parlamentin suurin puolue.
Tarjolla ehdokkaita Helsingissä 8. marraskuuta pidettävään EPP:n
konferenssiin, jossa valitaan EPP:n kärkiehdokas, on vain kaksi. Toinen on
Suomen entinen pääministeri, EPP:n liberaaliin siipeen kuuluva Alexander
Stubb, joka Ylen toimittajan mielestä ”lähtee pelastamaan ahtaalle joutunutta
liberalismin aatetta” EU:ssa. Ylen Ykkösaamussa viime lauantaina Stubb kuvasi
itseään ryhmittymässä ”keskusta-vasemmistolaiseksi liberaaliksi”.
Stubbin vastaehdokas on EPP:n europarlamenttiryhmän nykyinen johtaja, Saksan
baijerilaista CSU-puoluetta edustava Manfred Weber.

Kun valinta on tehtävä näiden kahden ehdokkaan välillä, Orbán on kertonut
kannattavansa selvästi Weberia ja Fidesz tekee samoin.
Unkarilaisen poliittisen analyytikon, Zoltan Kiszellyn mukaan on mahdollista,
että Manfred Weber tuki taannoista europarlamentissa Hollannin vihreitä
edustavan Judith Sargentinin tekemää raporttia vain taktisista syistä, jotta
hän lisäisi mahdollisuuksiaan tulla valituksi Euroopan kansanpuolueen (EPP)
kärkiehdokkaaksi.
Kiszelly muistutti Unkarin julkiselle M1-kanavalle, että CSU:n viidestä
Euroopan parlamentin jäsenestä Weber oli ainoa, joka tuki Sargentinin
mietintöä, mutta hän tuntee Keski-Euroopan ja Unkarin paremmin kuin hänen
kilpailijansa Alexander Stubbin.
Esimerkiksi Ruotsin maltillinen kokoomus on jo ilmoittanut tukevansa Stubbia
EPP:n kärkiehdokkaaksi. Äänestäviä jäseniä on kaikkiaan 734.

Uusi normaali
”Uusi normaali” toteutumassa myös
Suomessa
LÄHDE: OikeaMedia/Blogi: Jukka Hankamäki, to 11.10.2018

Kuvan lisännyt Taakkatoimitus
Raportoin syyskuun alussa Ruotsin maahanmuuttajalähiöistä, joissa autojen
tuhopolttelu on yhtä arkipäiväinen ilmiö kuin huumeidenkin polttelu. Viittasin
erään ruotsalaisen nettikirjoittajan toteamukseen, että ”ennen Ruotsissa
tehtiin autoja, nykyisin Ruotsissa poltetaan autoja”.
Suomi näyttää seuraavan orjallisesti Ruotsin esimerkkiä. Ilta-Sanomat otsikoi
hetki sitten jutussaan, että ”[u]seita autoja paloi Espoossa, tuhon jäljet
paljastuivat aamun koittaessa”. Lehti jatkoi lakonisesti: ”tältä Matinkylässä
näyttää nyt”.

Eivät kai ne itsestään palaneet, kun olivat kahden eri taloyhtiön
parkkipaikoillakin. Kyllä ne joku poltti. Mutta kuka joku? Jutun lopussa
lausahdetaan, että poliisi tutkii tapauksia törkeinä vahingontekoina.
Huomionarvoista on, että mitään arvioita tekijätahosta ei esitetty, vaikka
epäilys varmaan kytee monen mielessä. Myös jutun kommentointipalsta on
suljettu ymmärrettävistä syistä.
Lehden kirjoitus on toteava ja raportoiva. ”Tunnelmaa” kuvataan ”uteliaaksi”,
ja kerrotaan, että ”ohikulkijat pysähtyivät ottamaan kuvia”. Moraalista
paheksuntaa ei esitetä. Vain fiilistellään, ikään kuin kyse olisi
ihastuttavasta karnevaalista. Jos paheksuntaa esitettäisiin, sitä
esitettäisiin todennäköisesti vain suomalaisia rasisteja vastaan.
Kiintoisaa on, ketkä teon takaa lopulta paljastuvat tai saadaanko heitä
koskaan selville. Vai pääsevätkö he kuin koirat veräjästä? Meidän tulee
kuitenkin pysyä huolettomina. Jos suomalaiset rasistit polttivat autot, kyllä
heidät varmasti kiinni saadaan!
Tapaus ei ollut suinkaan Espoon ensimmäinen, ja Matinkylästä on tulossa
autopyromaanien Mekka. Autojen polttajat juhlivat Matinkylässä myös kesällä
2017 ja kaksi vuotta sitten keväällä 2016. Myös renkaat näyttävät herättävän
vihaa samalla alueella, sillä 12 auton alta pisteltiin ilmat pari vuotta
takaperin.
Koska Ruotsissa autojen tuhopoltot keskittyvät maahanmuuttajavaltaisille
alueille, joissa ne ovat lähes kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa
siirtolaisväestön kasvun myötä, on luontevaa epäillä, että asioiden
yhteisesiintymiseen liittyy kausaalinen syy–seuraus-suhde. Myös Matinkylä on
tietyn vähemmistön keskus, jonka asenneilmapiiriä manifestoi lähistöllä
toimiva moskeija.
Jostakin syystä valtamedia ei kuitenkaan seuraa rikostutkimusten etenemistä
aktiivisesti. Matinkylän tapausten selvittäminen on jäänyt hämärän peittoon
lukuun ottamatta tapausta, jossa anonyymiksi jäänyt tekijä oli puhkonut
kaikkiaan 130 auton renkaat Espoossa. Hänestäkään ei kerrottu muuta kuin tieto
aiemmasta rikoshistoriasta. – Miksihän?
Näyttöä rikollisuuden mahdollisesta taustasta antaa se, että puoliksi
venäläisperäinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on ongelmista hipihiljaa,
mitä hän ei ole silloin, kun on kyse suomalaisten syyllistymisestä
sananvapauteen.
Joka tapauksessa Matinkylän tapaukset osoittavat, että kyse ei ole enää
yksittäisistä teoista, vaan kulttuuri-ilmiöstä tai järjestelmällisestä ja
suunnitelmallisesta toiminnasta.
Ruotsissa vandalismi ja omaisuuden tuhoaminen liittyvät väestöpoliittiseen ja
kulttuuriseen muutokseen. Sitä edeltää henkisen ja kulttuurisen pääoman sekä
sosiaalisen luottamuksen rapautuminen.
Siksi meidän suomalaisten tulee taistella poliittisin keinoin sellaista
taantumusta vastaan, jonka kautta sosiaalista pääomaamme romutetaan ja

kulttuuriamme syövytetään yhteiskunnallista tehokkuutta, arvojamme ja
turvallisuuttamme heikentävillä vaikutuksilla.
Sen tyyppisen ”kulttuuri-ilmiön” maihinnousu Suomeen on päättäväisesti
estettävä.
Milloin saavutamme Ruotsin etumatkan?
Ylen TV1 esitti 4.10.2018 Ulkolinja-ohjelmassaan dokumentin ”Malmö – Jengien
varjossa”, jossa kerrottiin poikkeuksellisen avoimesti, millaiseksi
Mogadishuksi eteläisen Ruotsin maahanmuuttopääkaupunki on vajonnut:
”huumekauppaa, pahoinpitelyjä, tuhopolttoja ja ampumisia”.
Vuosina 2010–2017 Malmössä on ollut 466 ampumistapausta, joissa on tapettu 35
ihmistä, ja ohjelman oheissivustolla sanotaan: ”Malmössä jengirikollisuus ja
ampumiset ovat keskittyneet maahanmuuttajavaltaisille vuokrataloalueille”.
Koska ongelmia ei voi suvaitsevaisinkaan pitää enää piilossa, ne on ollut
pakko tunnustaa, mutta ratkaisuyritys on aina vain sama. Malmön yliopiston
sosiaalityön professori Tapio Salonen valistaa Ylen jutussa, että ”Ruotsin
yhteiskuntaa pitäisi avata niin, että tulijoiden olisi helpompi saada
koulutusta ja päästä työmarkkinoille. Myös eri kaupunginosien ja ryhmien
välisiä eroja pitäisi kaventaa”.
Tätä on yritetty vuosien ajan, mutta erot eivät kapene, sillä ongelmien syyt
löytyvät etnisestä diversiteetistä itsestään. Kaupungin työttömyysprosentti on
Ruotsin korkein, eli 14 prosenttia. Malmön 22 000 työttömästä peräti 15 500 on
syntynyt ulkomailla.
Minna Pyen toimittamassa Ylen ohjelmassa korostetaan ongelmien sosiaalista
luonnetta, mutta jätetään köyhyyden perimmäiset syyt ja siihen liittyvä
etninen dynamiikka mainitsematta. Visusti varjellaan nostamasta esille
Malmössä tappelevien ”jengien” ulottautumista läpi maahanmuuttajaväestön
kaikkien kerrosten, vaikka totuus tihkuukin lähetyksen läpi, kun
huumekauppiaina käytetään ala-ikäisiä nuoria.
Ohjelmassa vakuutellaan, että kaikki on pinnalta katsoen hyvin, kunhan vain
lisätään poliisin voimavaroja, sosiaaliohjausta ja tasa-arvon sekä reilun
pelin mitätöntä symbolia, eli jalkapallon peluutusta – jalkapallon, joka
tunnetaan yksinkertaisten älypelinä ja älykkäiden yksinkertaisena pelinä.
Ohjelman lopulla muslimiväestö niputetaan yhteen juutalaisväestön kanssa
huolimatta niiden keskinäisistä kiistoista, ja näin nostetaan molempien
uhristatusta. Sopusoinnun merkiksi puristetaan ohjelmassa haastatelluista
imaami Salahuddin Barakatista ja rabbi Haconenista ulos yhteinen interssi ja
kauna ruotsalaista kantaväestöä vastaan.
Syyllisiksi löydetään siis ruotsalaiset, jotka muka vihaavat valikoimattomasti
kaikkia etnisiä vähemmistöjä. Mutta silmät suljetaan siltä tosiasialta, että
sosiaalidemokraattisen maahanmuuttopolitiikan oma valikoimattomuus ja
kehitysmaalaisten massainvaasio ovat yhdessä saaneet aikaan sen, että Lähiidän suvaitsematon ja jatkuvassa sotatilassa oleva fundamentalismi ovat
siirtyneet Ruotsin maaperälle.

Afrikkalaisperäisen ja lähi-itäläisen haittamaahanmuuton lopettamista kukaan
ei pidä (Ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta) vaihtoehtona, vaikka
”maahanmuuttajan työllistymisessä voi kestää jopa 8–9 vuotta”. – Ja vaikka
”tiettyjen ryhmien pääsy osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa kestää todella
pitkään”, kuten Salonen asian muotoilee.
Salosen mielestä ”yhteiskunta on kuin painekattila”, ja luvassa on
”sosiaalista levottomuutta”. Hän toteaa, että ”autopalot ovat merkki siihen
suuntaan”, mutta viranomaiset, poliitikot, tieteen harjoittelijat ja
valtamedia jatkavat entisen demariretoriikan toistelua.
Hulluuden yksi tunnusmerkki on toistaa samaa kaavaa, mutta odottaa erilaisia
tuloksia.
On mielenkiintoista havaita ja todistaa, milloin Suomi saavuttaa Ruotsin
etumatkan monikulttuurisen painajaisen luomisessa, kansakunnan itsetuhon
varmistamisessa ja maamme muuttumisessa pelon ja anarkian valtakunnaksi.
”Tämä paikka ei ole osa Ruotsia”, toteaa eräs pitserianpitäjä oloihinsa
tyytyväisenä ja sarkastisesti.
Päivitys 9.10.2018
Maahanmuuttoa puolusteleva Helsingin Sanomat kirjoitti tämänpäiväisessä
numerossaan, että poliisin mukaan ”Espoon autopalojen motiivilla ei ole
yhteyttä Ruotsin tapauksiin”, vaikka julkisuudessa niin on epäilty – ei
myöskään Helsingissä ja Vantaalla samana viikonloppuna sattuneisiin paloihin
tai siihen, että elokuussa Ruotsissa tuhopoltettiin peräti 200 autoa, joista
suuri osa Göteborgissa.
Mistäpä asia tiedetään, jos tekijöistä ei ole vihiä?
Olisikin pohdittava, mitä ”motiivien yhteydellä” tarkoitetaan.
Jos tekijät osoittautuvat saman viiteryhmän jäseniksi ja edustavat samaa
maailmankatsomusta, voidaan tapausten sanoa liittyvän toisiinsa heidän
kulttuurinsa kautta, vaikka tekijöiden välillä ei olisi henkilökohtaista
kanssakäymistä.
Niinpä tapausten yhteys voidaan selittää ideologian, maailmankatsomuksen tai
kulttuurin manifestaatioksi, toisin sanoen laadullisen tutkimuksen
lähestymistavoilla, jotka tilastokorrelaatio väestöryhmien ja niiden
rikoksentekoalttiuden välillä voi vahvistaa.
Erikoista onkin, että Helsingin Sanomien vihervasemmistolaisille
toimittajille, jotka muutoin vetoavat usein sosiaaliseen konstruktionismiin,
ei tämä kulttuurisia selitystekijöitä painottava malli kelpaakaan, kun sillä
läpivalaistaan tiettyjen maahanmuuttajaväestöjen käyttäytymistaipumuksia tai
sosiaalisia rakenteita.
Itse asiassa se, että tietyt maahanmuuttajataustaiset tekevät samanlaisia
rikoksia eri puolilla Eurooppaa myös toisistaan tietämättä, vailla
henkilökohtaista yhteyttä tai keskenään sopimatta, antaa näyttöä siitä, että
selitystä pitäisi etsiä joistakin muista kuin sosiaalisista, esimerkiksi

etnisistä tai rodullisista ominaispiirteistä, jotka toteutuvat paikasta ja
ajasta riippumatta samankaltaisina eri puolilla maailmaa, niin Suomessa kuin
Ruotsissakin.
Mikäli motiiveiksi paljastuvat ideologiset tai biologiset piirteet, tällainen
selitys on paljon vahvempi kuin pelkkään tilastokorrelaatioon perustuva
induktiivinen kausaaliyleistys, sillä näkemys tietyn kansanryhmän
käyttyäytymistaipumuksista voidaan silloin johdella deduktiivisesti:
loogiseksi seuraukseksi heidän biologisista ominaisuuksistaan tai
maailmankatsomuksellisista premisseistään, jotka velvoittavat yhteisön jäseniä
tietynlaiseen käyttäytymiseen deterministisesti.
On jokseenkin vaivaannuttavaa, että tällaisia tieteellisen selittämisen ja
päättelyn perusasioita joutuu vääntämään rautalangasta kommunistilehtien
monikultturisteille, mutta mitäpä sitä ei tekisi yhteiskunnallisen totuuden
vuoksi.
Kirjailija Heinrich Heine kirjoitti vuonna 1823, että ”siellä missä poltetaan
kirjoja, poltetaan pian myös ihmisiä”. Nykyään, kun autoja pidetään
arvokkaampina kuin kirjoja, voidaan kysyä, mitä Euroopassa pian poltetaankaan,
paitsi pilveä vasemmistomedian punavihreässä kuplassa. Ei ainakaan saunapuita,
sillä EU uhkaa kieltää puulämmitteiset saunat direktiivillä. Se jos mikä
osoittaa, miten pahasti maamme on Brysselin tossun alla.

