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Het laatste woord van Geert Wilders bij het proces

Lees het bericht: "Wilders: strijd tegen islam is mijn plicht" op Telegraaf.nl
Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal op het continent waar onze beschaving bloeide en
waar de mens vrijheid en welvaart en cultuur schiep. Overal ligt het fundament van het Westen
onder vuur.
Overal in Europa fungeren de elite's als beschermers van een ideologie die al veertien eeuwen
uit is op onze vernietiging. Een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen
kan voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt. De islamitische Mozart, de islamitische
Gerard Reve, de islamitische Bill Gates; ze bestaan niet want zonder vrijheid is er geen
creativiteit. De islam is een ideologie die zich vooral onderscheidt in moord en doodslag en die
alleen maar maatschappijen kan voortbrengen die achterlijk en verpauperd zijn. Vreemd genoeg
willen de elites geen slecht woord over die ideologie horen.
Mijn proces staat niet op zichzelf. Alleen de onnozelen denken dat het een incident is. Door heel
Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met
als inzet de voortzetting van de massa-immigratie, uiteindelijk resulterend in een islamitisch
Europa – een Europa zonder vrijheid: Eurabië.
Overal in Europa gaan de lichten uit. Wie op eigen houtje denkt of spreekt loopt gevaar.
Vrijheidslievende burgers die kritiek hebben op de islam of zelfs maar stellen dat er een verband
bestaat tussen islam en criminaliteit of eerwraak, betalen een bittere prijs en worden bedreigd en
gecriminaliseerd. Wie de waarheid spreekt loopt gevaar.
Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal staat de Orwelliaanse denkpolitie klaar, overal
beducht op gedachte-misdaden, overal er op uit de bevolking terug te werpen binnen de lijnen
waarbinnen het geacht wordt te denken.
Dit proces gaat niet over mij. Dit gaat over iets veel groters. Vrijheid van meningsuiting is niet het
eigendom van de toevallige elites van een land. Het is een onvervreemdbaar recht, het
geboorterecht van ons volk. Er is eeuwen voor gevochten, en nu wordt het opgeofferd om het
een totalitaire ideologie naar de zin te maken.
Toekomstige generaties zullen terugkijken op dit proces en zich afvragen wie aan de goede kant
stond. Wie opkwam voor de vrijheid en wie het in de uitverkoop wilde doen.
Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal wordt onze vrijheid beknot. Daarom herhaal ik de
woorden die ik hier eerder vorig jaar sprak:
Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen, en dus ook voor mij als Tweede
Kamerlid, zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Het is dus een recht en
een plicht de waarheid over de kwaadaardige ideologie genaamd Islam te spreken. Ik hoop dat
de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden
vrijgesproken. Maar vooral dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa zal blijven
bestaan.
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