Reč ruského prezidenta Putina v parlamente o menšinách.

4. února, 2013, Vladimir Putin, ruský prezident, oslovil Dumu, (ruský parlament), a
přednesl projev o napětí s menšinami v Rusku: "V Rusku žijí Rusové. Kdokoliv
menšinový, odkudkoliv, chce-li žít v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, by měli mluvit
rusky, a měl by respektovat ruské zákony. Pokud upřednostuje Shari'ya zákon, pak
doporučujeme, aby šli tam, kde to je to právo země. Rusko nepotřebuje menšiny!!!
Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat zvláštní výsady, nebo se
snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám, bez ohledu na to, jak hlasitě
křičí "diskriminace". Měli bysme se poučit od sebevražd Ameriky, Anglie, Holandska
a Francie, pokud chceme přežít jako národ. Ruské tradice a zvyky nejsou
kompatibilní s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby většiny menšin. Když
tento zákonodárný orgán myslí na tvorbu nových zákonů, měl by mít na paměti
národní zájmy první, se zřetelem na to, že menšiny nejsou Rusové".
Bouřlivé ovace polslanců v Dumě trvaly pět minut!

Reč austrálskeho predsedu vlády Johna Howarda v parlamente

Muslimové, kteří chtějí žít podle islámského práva Sharia, byli ve středu vyzváni, aby
opustili Austrálii, čímž se vláda zaměřila na radikály ve snaze odvrátit možné
teroristické útoky.
Howard sám pak rozhněval některé australské muslimy prohlášením, že podporoval
špionážní agentury ve sledování národních menšin. Cituji:
„Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, nebo odejděte. Jsem
unavený obavami tohoto národa u toho, zda nejsme ohroženi nějakými jedinci či
jejich kulturou. Od teroristického útoku na Bali jsme u většiny Australanů
zaznamenali nárůst vlastenectví.“
Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, pokoušení a vítězství
milionů mužů a žen, jež usilovali o svobodu. Mluvíme převážně anglicky, ne
španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tudíž,
pokud se chcete stát součástí naší společnosti, naučte se jazyk!
Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý
fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských
principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno
na stěnách našich škol. Pokud vás bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné
části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí naší kultury.
Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme, je aby
jste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití.
Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života a dáme vám veškerou
příležitost k tomu, abyste toho všechno mohli užívat. Ale jakmile jste si začali
stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich závazcích, naší křesťanské víře nebo
našem způsobu života, velmi Vám doporučuji využít další přednosti naší skvělé
australské svobody - právo odejít. Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás
sem přijít. Požádali jste, abyste tu mohli být. Tak přijměte zemi, která přijala vás.“
Možná, že pokud mezi sebou tohle rozšíříme, najdeme i my odvahu začít mluvit a
vyslovit tu samou pravdu.

