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 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Join the discussion…

• Válasz •

Jóvanna •  2 órája

meg több

2011.
http://ujszo.com/napilap/europ...

"A várható észak-afrikai menekülthullámmal kapcsolatos pánikszerű olasz nyilatkozatok
sorában az is elhangzott, hogy az Itáliába – főleg Lampedusa szigetére – érkező
menekülteket egyenlő arányban osszák el az uniós tagállamok között. A többiek azt kapásból
elutasították, Róma más formában kap uniós segítséget."

"Az Európai Bizottság becslése szerint ma 4,5 és 8 millió között van azoknak a
bevándorlóknak a száma, akik érvényes papírok nélkül tartózkodnak az unió valamelyik
tagországában. Matthias Seeger, a német szövetségi rendőrség elnöke szerint a számuk
évente félmillióval nő. Ennek fő okát az afrikai és a közel-keleti országok demográfiai
fejlődésében jelölte meg: Észak-Afrikában például a népesség fele fiatalabb 25 évnél, "

"Oda kell figyelni az illegális bevándorlók helyzetére is. Többségükre nagy nyomás
nehezedik: egyrészt le kell „dolgozniuk” az embercsempészek által követelt összeget (ez a
célországtól függően 10 és 30 ezer dollár között mozog), továbbá támogatniuk kell otthon
maradt családjukat."
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 Ajánlom
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az a veszély fenyeget, hogy behurcolnak Németországba török
konfliktusokat."
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• Válasz •

VálytSziszMél  •  2 órája> Jóvanna

még szerencse, hogy a liberális lobbi észhez térítette a náci európát, nem igaz?

hogy a kurva anyjukat basszák szájba.
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• Válasz •

James Franco  •  egy órája> Jóvanna

Nem nagyon hallani arrol hogy nagyobb mennyiségű embert kitoloncoltsk volna.
Mondjuk nehez lehet ugy, hogy nem is tudjak hol vannak.

  

• Válasz •

Monitroll •  3 órája

De miert csak fenyegetnek? És a nép miert nem fordulhat az alkotmanybirosaghoz? Tök jó,
hogy a német demokráciában egy fenyegető eszkoz az alkotmanybirosag, és meg ezek
biralnak minket és a lengyeleket...
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• Válasz •

Claire Underwood® •  3 órája

Nem fog.
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• Válasz •

Willis  •  3 órája> Claire Underwood®

Na de mi történt? Pár hónapja még ő volt a megváltód, a merkel elleni kryptonitod.
:DDD

  

• Válasz •

Sylvester Stallion  •  egy órája> Willis

Bocsika, Európa kriptonitja Orbán.
Csak hogy tudd;-)

  

• Válasz •

Lord Shen  •  egy órája> Willis

tudod mi felismerjük ha valaki egy pöcs... nem úgy mint a libsik hogy kitartanak
akkor is ha már az anyjukat basszák a migrik....

  

• Válasz •

Neretil •  3 órája

Ez a Seehofer is egy bélféreg, mindig úgy tekereg ahogy éppen jó neki.
Még egyetlen lépést nem tartott be a fenyegetéseiből, mikor Merkel picit megindult felfele a
török megállapodás után rögtön nyalta a valagát és bekussolt, most hogy megint zuhan a
népszerűsége Merkelnek megint előkerült és osztja az észt... Példát mutathatnának a bajorok
egész Németországnak, helyette csak ugatnak mint egy fogatlan kutya.

Egyetlen reményük az AfD, ez a majom csak azt mondja amit PR szakemberek
megengednek neki.
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ponuka60 •  3 órája

Erdogan Sultannak visum mentesség, EU tagság ? Frau merkel fizikus ?
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Megerőszakoltak egy 17 éves lányt a
Balaton-parton
65 hozzászólás • 14 órája

levágni belőlük — ezt látják a tévében, én
bíróság elé rángatnám a tévék
programigazgatóit is, bűntársként, …

Este 7:59
23 hozzászólás • 15 órája

szar vagy — Mé is ezt most ünnepelni kell
hogy 5 éves a gecis csalaptörvény? azt a
mocskos seggnyaló fajtátokat..

Gyurcsány, az egyetlen
48 hozzászólás • 3 órája

TeddyPicker — Csak szólok Orbán
legnagyobb rajongói is ugyanilyen fanatikus
nyugdíjasok, elég megnézni …

Volt egyszer egy ember, szakálla volt
gender
162 hozzászólás • 13 órája

opportunista — Ez egy marginális elmélet, a
libsik letűnésével pedig visszakerül a helyére.

TOVÁBBI BESZÉLGETÉSEK: 888.HU

• Válasz •

Erdogan Sultannak visum mentesség, EU tagság ? Frau merkel fizikus ?
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• Válasz •

Anna Kisfaludiné Baán  •  2 órája> ponuka60

nagy ló...izét!

  

• Válasz •

Lawrence •  2 órája

Mar regen rogton ez volt az elso reakciom anno: nehogy Merkel egyszer Ceaucesco sorsara
jusson,(tudom nem fog, csak azert...) 2: varhato, h a torokok hozzak magukkal a szerteagazo
(amirol tudunk) problemaikat. De hogy ezekre miert kellett honapokat varni a vezetoknek,
hogy kimondjak.. erthetetlen. Jo lenne ha most mar lenne valami osszegyeztetes, mert mar
kovethetetlen, azota is jonnek, fenyegtnek, hogy nemsokara megint kezdodik az invazio.. Es
mi van mi lesz..? Fel vannak keszulve?
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