Schild en Vrienden
‘Schild en Vrienden’ is het onkruid ontsproten uit het achterliggende
gedachtengoed van Bart De Wever, Jan Jambon, Theo Francken en trawanten van
de NVA.
Zij hebben in de roes van hun verkiezingsoverwinning aan jongeren hun hatelijke
ideologie overgedragen en een vrijgeleide gegeven voor hun intolerante ideeën.
Hun creatuur krijgen ze nu als een clusterbom in volle gelaat maar proberen hun
verantwoordelijkheid op een laﬀe en heimelijke manier weg te moﬀelen.
Ook in ‘deftige’ ondernemingskringen zoals het VOKA tracht men die waarheid
te verdoezelen.
L’ aveuglement et la trahison des élites is meer dan ooit van toepassing.
Het neofascisme van de NVA is nochtans verblindend.
Het somnambulisme van de publieke opinie langs de twee kanten van de
taalgrens is grenzeloos.
De NVA is de kanker van België, zoals de ethno-regionalistische en ethnonationalistische partijen de kanker zijn van Europa.
La plupart des mouvements ethno-regionalistes (Flamands, Bretons, Alsaciens,…)
se sont engagés dans la collaboration active avec les Nazis, sur la base d’une
commune vision de l’Europe des régions ethniquement définies.
Il est bon de rappeler que le rêve de l’Europe des ethnies ne faisait pas partie
de l’imaginaire de la Résistance, centré sur un patriotisme non négociable ou un
nationalisme de combat.
Quant aux “Européens” convaincus d’alors, partisans du supranational et du
post-national, ils combattaient en masse dans les rangs de la Waﬀen SS.
(cité par Pierre-André Taguieﬀ dans Résister au Bougisme…)
We bevinden ons tussen twee kwalen langs de ene kant het neofascisme met
een verrechtsing van onze maatschappij en een uitgesproken ultraliberaal
neodarwinisme en langs de andere kant het islamisme en salafisme.
Ze lijken op eerste zicht antagonistisch maar in realiteit zullen ze elkaar (terug)
vinden op één of ander cruciaal moment.
Intussen worden onze democratische waarden ondermijnd door deze
ideologieën.
Voor jongere generaties wordt onze maatschappij ongrijpbaar en dit is net de

bedoeling van deze ideologieën.
Le fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes.
Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ses nouvelles
formes-chaque jour, dans chaque partie du monde. (Umberto Eco)
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