Horror in autonome Black Lives Matter
zone: ‘Activisten verkrachten mannen,
vrouwen en kinderen’

—————————————————————————————————————————————
‘Antifa en Black Lives Matter hebben een concentratiekamp op Amerikaans grondgebied opgericht’
—————————————————————————————————————————————‘Chaos en anarchie’, voorspelden kritische analisten voor de gebieden en steden waar de politie zich
zou terugtrekken, of zelfs compleet zou worden opgeheven. In de autonome ‘CHAZ’ zone in Seattle,
door Black Lives Matter en Antifa ‘bevrijd’ gebied, werden al na enkele dagen mensonterende
horrortoestanden gezien, vol intimidatie, geweld en intense racistische haat. Een man zegt in een video
dat een vriend hem in paniek vanuit deze autonome zone opbelde, omdat hij had gezien hoe BLM en
Antifa activisten van huis tot huis gaan, deuren intrappen, en daar mannen, vrouwen en kinderen
verkrachten. ‘Antifa en Black Lives Matter zetten nu op Amerikaanse grondgebied een
concentratiekamp op.’ Maar waag het in politiek correct Nederland niet om dit soort terroristen
‘gekkies’ te noemen, want dan wordt je meteen uitgemaakt voor ‘racist’, zoals voetbalanalist Johan
Derksen deze week overkwam.
Noch Democratische burgemeester van Seattle, noch de Democratische gouverneur, ondernemen iets
tegen de gruwelijke misstanden in het zelfverklaarde zwarte mini republiekje terroristenstaatje ‘CHAZ’.
Volgens de man in de video ‘gaan ze nu van huis tot huis, en trappen deuren in… Antifa en Black Lives
Matter richten nu een concentratiekamp op Amerikaanse grondgebied op.’
‘Schadevergoedingen’
‘Ze trappen de deuren van huizen in, en zeggen dat de inwoners ‘schadevergoedingen’ moeten betalen,
dat ze hen geld moeten geven. Terwijl ze toekijken en hun kinderen schreeuwen, worden hun huizen
geplunderd. En ze kunnen er niets tegen doen.’
‘Alleen al vandaag kreeg de politie 4000 telefoontjes. Maar de politie kan niet ingrijpen, omdat de
burgemeester dat niet toestaat. Ondertussen worden mannen, vrouwen en kinderen gesodomiseerd en
verkracht door deze liberale mietjes. Dit gebeurt allemaal echt, in een Amerikaanse stad die is
overgenomen door terroristen.’
‘Mensen, we kunnen niet wachten totdat de overheid iets doet. We moeten dit stoppen, want als ze hier
in één stad mee wegekomen, zullen ze het elders opnieuw doen.’ Eerder werden blanken in het
autonome CHAZ gebied door de zwarte leiders gedwongen om aan tenminste één zwarte $ 10,- te
geven, wat op zich al racistisch genoeg was, maar nog mild vergeleken bij wat er nu gaande is.
‘Man voor ogen van vrouw en kinderen verkracht’
‘Mijn vriend zei dat hij vanuit zijn appartement heeft gezien hoe hele groepen mannen, sommigen
gekleed als vrouwen, ‘queens’, met zwarte Black Lives Matter mannen op de huizen van mensen
afgaan. Als die zich verzetten, worden ze in elkaar geslagen. Veel mensen zitten nu bloedend thuis, en
zijn alles kwijtgeraakt. Ze worden gedwongen ‘schadevergoedingen’ te betalen, en het weinige dat ze
hadden, is verdwenen.’
‘Mijn vriend zegt er ook getuige van te zijn geweest hoe een schreeuwende man, die met zijn vrouwen
en kinderen was, werd overmeesterd, en in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen werd verkracht. Dat is
wat er nu gaande is in Amerika. De zwarte man zei dat ‘wij nu met jou doen wat jullie jaren met ons
hebben gedaan’.’

‘Ze richten onrecht en verwoestingen aan in Amerika. We hebben nu een Nazi concentratiekamp in de
Verenigde Staten. Trump moet de federale troepen sturen, en die het vuur laten openen…’
‘Media en grote bedrijven steunen linkse terroristen’
Dit is dus wat de meeste mainstream media, en tal van grote bedrijven en namen zoals Adidas, Airbnb,
Amazon, American Express, Ben & Jerry’s, BMW, Converse, Disney, FedEx, de Formule 1, Fox, Goldman
Sachs, Google, HBO, H&M, Intel, IKEA, Levi’s, LinkedIn, L’Oreal, Logitech, Marvel, Mattel, McAfee,
Mercedes, Microsoft, Netﬂix, Nike, Nintendo, Nordstrom, Paramount, Playstation, Sesamstraat, Sony,
Spotify, Starbucks, Tinder, Tmobile, Twitter, Uber, Versace, Vevo, Virgin, Warner, Xbox, en natuurlijk
YouTube (2) ondersteunen.
‘Dit is wat ook de Tech giganten steunen,’ schrijft Mike ‘Natural News’ Adams. ‘Ze censureren alle proAmerika, conservatieve en christelijke inhoud, en zorgen ervoor dat Black Lives Matter, Antifa en andere
linkse terroristen een monopolie op het uiten van meningen hebben. Veel platforms zoals Twitter
worden gebruikt om terreuracties te organiseren, en tech giganten zoals Google sturen geld naar deze
terreurgroepen, zodat ze wapens en andere militaire uitrusting kunnen kopen.’
‘Natuurlijk steunen de linkse media deze linkse terroristen volledig, en noemen hen valselijk ‘vreedzame
demonstranten’, terwijl ze extreem geweld tegen onschuldige mensen plegen… De media zullen over
niets berichten dat kritiek uit op deze zwarte terroristen. Het publiek wordt dus voorgelogen.’ (1)
Krankzinnig Nederland: Johan Derksen ‘racist’ genoemd, omdat hij BLM ‘gekkies’ noemde
In eigen land is het al zo erg, dat de bekende tv-persoonlijkheid en voetbalanalist Johan Derksen
afgelopen week op bespottelijke wijze voor ‘racist’ werd uitgemaakt, nadat hij BLM demonstranten
‘gekkies’ had genoemd, en een grapje had gemaakt over Zwarte Piet. Bedrijven weigerden nog langer te
adverteren in en rond het programma Veronica Inside, en heel politiek-correct Nederland, inclusief het
Nederlands elftal, valt nu over hem heen.
Over de gruwelijke misstanden in Seattle zul je van deze deugelite echter geen onvertogen woord
horen, noch over de openlijke anti-maatschappelijke doelstellingen van BLM en Antifa.

Xander
(1) Natural News / Brighteon (video)
(2) Natural News
Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Ochlo, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
International license.
Zie ook o.a.:
20-06: VN Mensenrechtenkantoor Genève kiest openlijk kant van extreemlinkse terreurorganisatie
Antifa
18-06: Hoge VN ofﬁcial geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda
behoren
13-06: Zwarte Berkeley professor maakt mythe over blank racisme tegen zwarten met grond gelijk
11-06: ‘Zullen de Amerikanen en Europeanen hun collectieve stupiditeit overleven?’
10-06: Politieagenten in VS worden 18,5 keer vaker vermoord door zwarten dan andersom
08-06: Democratische burgemeesters willen politiekorpsen opheffen, anarchie en chaos verzekerd
07-06: Waarom veel zwarten in de VS hun problemen vooral aan zichzelf te danken hebben
06-06: Prominente zwarte activiste: George Floyd was crimineel, en racistische politie is een media
mythe
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst
04-06: ‘Systemisch racisme’ in Nederland? Ja, tegen een deel van de eigen bevolking
03-06: ‘Trump kan burgeroorlog veroorzaken door inzetten leger tegen linkse relschoppers’
31-05: Links zaait geweld en chaos in VS: Trump bestempelt Antifa ofﬁcieel tot terreurorganisatie
29-05: Geweld Minneapolis verspreidt zich naar New York, Los Angeles en andere steden

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder
te praten.

