Oregon karze ofiary COVID-19
za bycie białym, oferując
pomoc
ekonomiczną
tylko
firmom będącym własnością
czarnych

Stan Oregon utworzył fundusz pomocy na wypadek koronawirusa w
Wuhan (COVID-19) o nazwie „Oregon Cares”, który zawiera
finansowaną przez podatników ‘skrzynię wojenną’ o wartości 62
milionów dolarów dla firm zmagających się z „pandemią”. Jedyny
haczyk polega na tym, że aby się zakwalifikować, właściciel
firmy z Oregonu musi mieć czarną skórę.
Ponieważ Maria Garcia, właścicielka kawiarni Revolucion Coffee
House z siedzibą w Portland, ma brązową skórę, odmówiono jej
ulgi, co skłoniło ją do złożenia pozwu przeciwko państwu o
dyskryminację. Od tego czasu pozew ten zwrócił na siebie
uwagę, ponieważ ujawnia popełnianie antybiałego rasizmu przez
stan Oregon.
Czternasta poprawka do Konstytucji stanowi, że musi zapewnić
równą ochronę swoim obywatelom, co oznacza, że środki
podatników nie mogą być preferencyjnie wypłacane w oparciu o
odcień skóry. Oznacza to, że stan Oregon w oczywisty sposób
narusza prawo.
W sprawie wymieniono gubernator stanu Oregon Kate Brown, która
podpisała program pomocy po jego utworzeniu przez stanowe

ustawodawstwo. Oregon Cares jest konkretnie określany jako
„Fundusz dla Czarnych, firm należących do Czarnych i
organizacji opartych na czarnej społeczności”, co oznacza, że
osoby o białej skórze nie mogą składać wniosków.

Brown mówi, że czarni zasługują na wyłączne
finansowanie z powodu historycznego „rasizmu”
Za śmiałość rzucenia wyzwania rasistowskiemu funduszowi Garcia
stała się celem skrajnie lewicowych Portlandczyków, z których
wielu jest białych. Ci sympatycy Antify twierdzą, że
meksykańska kawiarnia Garcii jest „rasistowska” z powodu
nazywania
po
imieniu
do
nieuczciwego
programu
dyskryminacyjnego.
Firma zajmująca się pozyskiwaniem drewna znana jako Great
Northern Resources została również oskarżona o „rasizm” za
wywoływanie i pozywanie państwa za odmowę udzielenia pomocy
nikomu poza czarnymi.
W odpowiedzi Brown zakwestionowała fakt, że Czarni zasługują
na wypłaty pomocy ekonomicznej, które nie są oferowane nikomu
innemu poza nimi z powodu „400 lat przemocy na tle rasowym i
strategicznego wycofania się z czarnej społeczności”.
W końcu sądy prawdopodobnie powiedzą Oregon, że oferowanie
pieniędzy na pomoc związaną z COVID-19 tylko Czarnym jest
niezgodne z konstytucją. Następnie stan będzie musiał naprawić
swój „błąd” i naprawić sytuację ludzi takich jak Garcia i
firmy takie jak Great Northern Resources.
„Oregon może zostać zmuszony do znaczącej zmiany swojego
funduszu pomocy na wypadek koronawirusa tylko dla czarnych w
odpowiedzi na pozwy sądowe, ponieważ jego niekonstytucyjność
wydaje się stosunkowo oczywista”, donosi Big League Politics.
„Oregon’s Legislative Counsel ostrzegł administratorów
stanowej rady ds. Koronawirusa, że struktura funduszu
narusza czternastą poprawkę i jest mało prawdopodobne, aby

przetrwał kontrolę w sądzie federalnym”.
Na pewno znajdą się tacy szaleni lewicowcy, którzy próbują
twierdzić, że rasizm przeciwko białym ludziom jest
niemożliwy. Ale jest to całkowicie bezsensowne, podobnie jak
większość pomysłów, które wychodzą z ust ‘libtardów’.
„Lewicy nie chodzi o żadną konkretną zasadę, ale raczej o
kierunek” – napisał jeden z komentatorów Big League Politics o
rodzaju nonsensów, które liberałowie próbują określić jako
„postęp”.
„Spodziewajcie się coraz więcej tego szaleństwa, gdy próbują
prześcignąć się w sprincie w lewo… W ciągu kilku lat
mieszkańcy Oregonu będą patrzeć wstecz na ten program z
obrzydzeniem, ponieważ nie traktował on priorytetowo
niepełnosprawnych, trans czarnoskórych kobiet ponad innymi
czarni”.
Inna z kolei opowiadała o obraźliwym zachowaniu Brown podczas
kryzysu COVID-19, w tym o upadku gospodarki Oregonu. To, co
zaczęło się jako dwa tygodnie na „spłaszczenie krzywej”, jest
obecnie trwającym ponad dziewięć miesięcy terroryzmem
gospodarczym i społecznym.
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