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SUA – Sondaj surpriză: afro-americanii și hispanicii americani
sprijină într-un procent mare intervenția Gărzii Naționale sau
chiar a Armatei împotriva protestelor violente
iunie 03, 2020
by Daniel Roxin
2 Comments

Se pare că democraților progresiști americani (promotori ai neomarxismului cultural)
nu le iese nici cu protestele acestor zile din SUA pentru a-l îndepărta pe Donald
Trump de la Casa Albă.
Deși „se dau” de ceasul morții pentru drepturile afro-americanilor, conform unui nou
sondaj realizat de Morning Consult, citat de evz.ro, majoritatea americanilor susțin
varianta intervenției Gărzii Naționale și chiar a Armatei, pentru controlarea protestelor
violente și a jafurilor care tind să distrugă stabilitatea Americii; adică sunt de acord cu
poziția președintelui.
Mai mult decât atât, 42% dintre afro-americani și 54% dintre hispanicii americani
(bazine electorale majore ale democraților) sprijină „cu tărie” sau „într-o oarecare
măsură” folosirea Gărzii Naționale.
Protestele pornite ca o reacție la moartea afro-americanului George Floyd și care sau transformat în scurt timp în mișcări sociale violente, au fost încurajate de mulți
democrați sau susținători ai democraților, cu speranța că au găsit o cale să îl
doboare pe Trump. Doar că violențele gratuite, jafurile și distrugerile se întorc
împotriva intereselor democraților și strică imaginea luptei anti-rasism. Asta și pentru
că mulți afro-americani se dovedesc cel puțin la fel de rasiști ca albii radicali din SUA.
Până acum au fost arestate peste 7.000 de persoane care, dacă se dovedește
implicarea lor în violențe, distrugeri și jafuri, au toate șansele să ajungă în pușcărie
pentru ani buni.

Iată ce ne spune Evz.ro despre sondajul amintit:
Sondajul confirmă afirmația lui Donald Trump că o „majoritate tăcută” dorește folosirea
forței împotriva celor care devastează orașele americane.
71% dintre alegătorii americani intervievați au declarat că sprijină utilizarea Gărzii
Naționale pentru a completa forțele de poliție în orașe, împotriva „protestelor și
demonstrațiilor” (institutul de sondare nu a folosit expresia „răzvrătiri” („riots”).
Dintre aceștia, 42% afirmă că „sprijină cu tărie” folosirea Gărzii Naționale, iar 29% spun
că o „sprijină într-o oarecare măsură”. Doar 11% se „opun cu tărie” măsurii, iar 9% „se
opun într-o oarecare măsură”.
În mod firesc, alegătorii Republicani sunt mai predispuși să sprijine folosirea Gărzii
Naționale, totuși o largă majoritate a Democraților (63%) o sprijină și ei, fie „cu tărie”, fie
„într-o oarecare măsură”. Afro-americanii sunt împărțiți în ceea ce privește oportunitatea
mobilizării pe străzi a Gărzii Naționale, însă surprinde echilibrul dintre cele două tabere.
43% dintre negri se opun „cu tărie” sau „într-o oarecare măsură”, iar 42% sprijină „cu
tărie” sau „într-o oarecare măsură” folosirea Gărzii Naționale. Hispanicii sprijină utilizarea
Gărzii Naționale în proporție de 54%, față de numai 25% care se opun.
Citește mai mult: Evz.ro
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2 Commentarii

1.

marcus 3 iunie 2020 at 14:35 Răspunde

Miza protestelor „antirasiste” nu este rasismul ci crearea unui eveniment mai mare care sa
minimalizeze ceea ce ar fi trebuit sa urmeze si anume proteste masive impotriva minciunii
pandemiei si a lockdownului care a dus la faliment economic.
Deci, se incearca prin fake-revolta antirasista sa se „ia fața” revoltei legitime impotriva OMS,
Tony Fauci, Bill Gates, revolta care ar fi condamnat crimele facute prin malpraxis si prin
protocoalele medicale criminale impuse de sus in spitalele americane pe timpul asa zisei
pandemii.
Revolta antirasism vine la pachet cu „plandemia”.

2.

xyz 3 iunie 2020 at 16:41 Răspunde

Afro-americani? Serios? Nu se mai spune negri, deranjeaza pe cine? In fine, Soros e in spatele
acestui dezastru, asa cum multi dintre noi si-au dat deja seama. Facatura ordinara si nimic mai
mult.
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