Ta sama AP, która kiedyś
promowała
propagandę
dla
Adolfa Hitlera, teraz promuje
transpłciowość

Associated Press (AP) celuje w ustawodawców, którzy próbują
chronić sport kobiet przed inwazją transseksualistów,
twierdząc, że żadna z nich nie dostarczyła żadnych dowodów, że
jakiekolwiek kobiety są krzywdzone przez politykę (ideologię)
LGBTQ.
Dotychczas około 20 stanów wprowadziło w tym roku ustawy
zakazujące transseksualnym „dziewczętom” – czyli biologicznym
mężczyznom udającym „kobiety” – uprawiania sportów
kobiecych. Według AP zezwolenie mężczyznom z dysforią płciową,
chorobą psychiczną, na konkurowanie z kobietami nigdy nie
stanowiło problemu, z wyjątkiem „transfobów”.
Lekkoatletka torowa Selina Soule i wielu innych nie
zgodziłyoby się z tym. Mimo to AP chce udawać, że żadna z tych
ciężko pracujących zawodniczek nie istnieje, a zamiast tego
preferuje Kult LGBTQ swoim kosztem.
To, że jakikolwiek stan odważyłby się nawet zaproponować
zakaz, jest problematyczne dla AP, która przyjmuje ofensywne
stanowisko wobec kobiet-sportowców, które obawiają się, że
zostaną pominięte na stypendiach lub zostaną niesprawiedliwie
pokrzywdzone w inny sposób.

„Kolejne pokolenie zawodniczek w Południowej Karolinie może
nie mieć szansy na osiągnięcie doskonałości” – mówi
przedstawicielka Ashley Trantham ze Stanu Palmetto (Południowa
Karolina), który jest jednym z takich stanów, które próbują
zakazać tej praktyki.
Prawodawcy w Tennessee, Mississippi, Montanie i innych
miejscach robią to samo, wskazując na przypadki takie jak
sprinterzy transpłciowi Terry Miller i Andraya Yearwood, z
których obaj oszukiwali, wygrywając 15 wyścigów o
mistrzostwo. Miller i Yearwood są biologicznymi mężczyznami,
ale rywalizowali ze wszystkimi biologicznymi konbietami.
Jednak dla AP nie ma „żadnego autorytatywnego wyliczenia”, ilu
trans sportowców nieuczciwie rywalizowało w ten sposób. W
rezultacie nie ma uzasadnienia dla próby zakazania programu
transseksualnego w liceum lub na uczelni.
„Dorośli transpłciowi stanowią niewielką część populacji USA,
około 1,3 miliona w 2016 roku”, twierdzi AP, cytując badania
przeprowadzone przez Williams Institute, think
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.
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AP jest o wiele bardziej zaniepokojona nastolatkami
transpłciowymi, które mogą być „zdruzgotane” przez
ustawodawstwo, które ma na celu ochronę prawdziwych kobiet
przed zniszczeniem ich sportu i środków do życia przez grupę
chorych psychicznie.
AP dalej przytoczył rzekomy przypadek 12-letniej transpłciowej
„dziewczyny” z Utah, która rzekomo płakała słysząc o
propozycji w „jej” stanie. Chora psychicznie dziewczynka
twierdzi, że bardzo ciężko pracowała, aby poprawić swoje czasy
pływania, ale nie należy do dominujących w jej grupie
wiekowej.
„Poza częściami ciała byłam dziewczyną przez całe życie” –
cytuje się biologiczny chłopiec.

Grupa Alliance Defending Freedom zajęła stanowisko przeciwko
tej transseksualnej inwazji, powołując się na fakt, że
„kobiety przegrywają” często w sporcie z powodu biologicznych
mężczyzn udających „kobiety” uczestniczących w zawodach.
„Kiedy prawo nie uznaje różnic między mężczyznami i kobietami,
widzimy, że kobiety przegrywają” – mówi adwokat Christiana
Holcomb, która złożyła pozew w imieniu czterech dziewcząt z
Connecticut, które zostały pozbawione praw wyborczych po tym,
jak konkurowały z transami.

Jedyną agencją informacyjną, którą
zaakceptował, była Associated Press

Hitler

Należy podkreślić, że nie jest to pierwszy przypadek, gdy AP
znalazła się po złej stronie historii. W latach trzydziestych
agencja informacyjna nawiązała formalne partnerstwo z
nazistowskim reżimem Adolfa Hitlera, dostarczając amerykańskim
gazetom propagandę pro-nazistowską.
Podobnie jak obecnie karmi Amerykanów propagandą popierającą
LGBTQ, AP skoordynowała się z Hitlerem, aby dostosować prasę
krajową i międzynarodową do oficjalnej narracji. Konkurencyjne
serwisy informacyjne, takie jak Keystone and Wide World
Photos, które zatrudniały żydowskich dziennikarzy, zostały
ostatecznie zmuszone do zamknięcia.
Jak się okazuje, AP, która określa się jako „marine corps of
journalism,”, była jedyną zachodnią agencją informacyjną,
której pozwolono pozostać otwartą w hitlerowskich
Niemczech. Tak było do czasu przystąpienia Stanów
Zjednoczonych do wojny w 1941 roku.
Jedynym sposobem, w jaki AP była w stanie utrzymać te bliskie
stosunki z Hitlerem i nazistami, było zawarcie wzajemnie
korzystnej dwustronnej umowy, która wymagała od AP zrzeczenia
się kontroli nad produkcją wiadomości.
AP zasadniczo obiecała Hitlerowi, że nigdy nie opublikuje

niczego „obliczonego na osłabienie siły (III) Rzeszy za
granicą lub w kraju”. AP kontynuuje ten trend nawet do 2021 r.
wraz z Czwartą Rzeszą, którą kierują skrajni lewicowcy i
ekstremiści LGBTQ.
„To prawo wymagało od AP zatrudniania reporterów, którzy
również pracowali dla oddziału propagandowego partii
nazistowskiej”, pisze Philip Oltermann, dziennikarz The
Guardian z Berlina.
„Jeden z czterech fotografów zatrudnionych przez Associated
Press w latach trzydziestych XX wieku, Franz Roth, był
członkiem dywizji propagandowej paramilitarnej jednostki SS,
której zdjęcia osobiście wybrał Hitler. AP usunęła zdjęcia
Rotha ze swojej strony internetowej od czasu, gdy (historyk
Harriet) Scharnberg opublikowała swoje odkrycia, chociaż
miniatury są nadal widoczne ze względu na ‘problemy z
oprogramowaniem’”.
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propagandowej”. Niektóre z tych fotografii miały na celu
przedstawienie żydowskich Amerykanów jako dekadenckich, aby
postawić przeciwko nim amerykańską opinię publiczną.
„Zamiast drukować zdjęcia całodniowych pogromów we Lwowie z
tysiącami żydowskich ofiar, amerykańska prasa otrzymała
jedynie zdjęcia przedstawiające ofiary radzieckiej policji i
„brutalnych” zbrodniarzy wojennych Armii Czerwonej” –
powiedział Scharnberg dla The Guardian.
To z pewnością wiele mówi o tym, dlaczego AP nadal działa tak,
jak działa dzisiaj, czy nie zgodziłbyś się?
Źródła tego artykułu obejmują:
ABCNews.go.com

NaturalNews.com
TheGuardian.com
Artykuł przetłumaczono z newstarget.com

