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Mérték

Címlapon, nagy bet?kkel, az ?rült Soros-terv szolgálatában. Meglep?, igaz?
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Ismeritek a viccet, hogy a nyuszika sétálgat a medve barlangjánál, és folyton a medvénél köt ki? Az Index is valami
hasonló stílusgyakorlatot végez. Migránsimádatukban volt pofájuk leírni, hogy nem lett veszélyesebb hely a
menekültekt?l Nyugat-Európa. Meglep?, de megint hazudnak.
Hatalmas cikkösszeállításban kapjuk ma is az Indexr?l a Soros-mantrát: a kevert társadalom a legszebb
társadalom, a legjobb társadalom, ami elképzelhet?, világ migránsai, gyertek Európába! Az Index természetesen
már a címben ordasat hazudik. Azt állítja Simicska Lajos ékköve, Nyugat-Európa nem lett veszélyesebb hely a
migránsoktól. Holott de, napról napra jönnek a hírek brutális gyilkosságokról, ?slakosokat, n?ket és lányokat
terrorizáló felajzott hordákról, valamint a terrortámadásokról. De nem is csak ez a lényeg, hanem a statisztika.
Legutóbbi cikkünkben — amikor kapálózásukban Bécs városát jobb közbiztonsággal rendelkez? városként festették
le, mint Budapestet — már bemutattuk: az Indexet nem érdekli a valóság, ha kell, addig szelektál az adatok között,
amíg olyanokra nem lel, amivel alátámaszthatja hazug meséjét.
Most is így tettek, és mi ismételten leleplezzük hazugságaikat, elvégre nyuszika is valami célzott okból
sertepertél a medve barlangjánál.
Az Index így hazudik mai migránssimogató cikkében:

a 100 ezer f?re számított gyilkosságok száma Magyarországon magasabb, mint az életveszélyes helynek
beállított Svédországban vagy bármely más, a bevándorlási célországnak tekintett nyugati országban."

Meglep?: az Index úgy hazudik, mint a vízfolyás
A 888 megnézte nektek a hivatalos b?nügyi statisztikákat, lássuk a számokat!
Svédországban tavaly 436 emberölés volt, 29 százalékkal (!) több, mint 2016-ban, azaz akkor 322 volt.
Magyarországon a legutóbbi adat 2016-os, eszerint 226 gyilkosság történt idehaza, a szám évek óta nagyjából
ugyanennyi.
B?ncselekmény 290.779 történt Magyarországon 2016-ban. Svédországban 2017-ben 1.249.087 (!)
b?ncselekményt regisztráltak, vagyis a magyarországi négyszeresét. A 2017-es szám egy százalékkal kevesebb,
mint 2016-ban.
A svéd 2017-es 1.249.087 b?ncselekményb?l személy ellen irányult 289.550, ez 5 százalékkal több, mint egy évvel
korábban, azaz akkor 275.070 volt.
Svédországban jelenleg körülbelül alig 100 ezerrel élnek többen mint Magyarországon, vagyis közel azonos a
népességszám. Ám látható, hiába hazudja azt az Index, hogy ott sokkal jobb minden, ennek a fele sem igaz.
Kedves olvasóink, így hazudik Önöknek az Index. Címlapon, nagy bet?kkel, az ?rült Soros-terv
szolgálatában. Meglep?, igaz? A liberális sajtó által aranyos kis hipszterhippi negyedként lefestett Neukölln
áldatlan állapotairól itt írtunk. Azt pedig az Origo írta meg az Economist cikke alapján, hogy Svédország
nagyvárosait a migránsbandák utcai bandaháborúja uralja. Itt pedig arról írtunk, hazudik ugyan a nyugati sajtó a nogo zónákról, de a valóságot már nem sokáig lehet elferdíteni.
Hazugságkorrektor - www.888.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
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