American Airlines popiera
terroryzm,
przemoc,
podpalenia
i
morderstwa,
zachęcając pracowników do
noszenia
propagandowych
przypinek BLM

Gigant podróży lotniczych American Airlines (AA) zmienił
politykę swojej firmy, zezwalając stewardom na noszenie
przypinek Black Lives Matter (BLM) i innych związanych z nimi
„blingów” na mundurach roboczych.
Aby pokazać swoje poparcie dla wszystkich zamieszek, grabieży
i innych aktów przemocy, które mają miejsce w miastach w całym
kraju, AA znosi ograniczenia, które wcześniej wymagały od
swoich pracowników neutralności w kwestiach politycznych,
takich jak BLM podczas pełnienia służby.
W oświadczeniu firmy AA zasugerowało, że teraz „żyjemy w
czasach, w których tak ważne jest prowadzenie dialogu na temat
tej ważnej kwestii rasizmu w naszym społeczeństwie i próba
znalezienia wspólnej płaszczyzny”. Najwyraźniej najlepsze do
tego jest przebywanie w masce podczas lotu.
„American jest naprawdę zaangażowany w posiadanie kultury
inkluzywnej, która jest przyjazna dla wszystkich i
odzwierciedla nasz kraj i świat” – wyjaśnia dalej

oświadczenie.
„Właśnie dlatego American tak bardzo chce stworzyć bardziej
tolerancyjny i zróżnicowany zespół. Dzięki naszej współpracy z
amerykańskim biurem różnorodności, równości i integracji
kontynuujemy prace nad ogólnym planem rozwiązania tych
problemów w naszym miejscu pracy ”.
Częścią tego planu jest również stworzenie oficjalnego symbolu
AA, który wspiera BLM, Antifę i inne „przebudzenia”, które
pracownicy mogliby nosić podczas serwowania napojów i
przekąsek podróżującym samolotem.
„Ponadto firma pracuje również nad zaprojektowaniem własnej
przypinki, która będzie symbolicznie wspierać zróżnicowane i
integracyjne środowisko pracy” – mówi AA.

American Airlines jest tak zaangażowana w
walkę z rasizmem, że do projektowania
przypinek zatrudnia wyłącznie czarnych
ludzi
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zdecydowało się pójść o krok dalej w walce z rasizmem,
zatrudniając wyłącznie Czarnych z „Czarnej Sieci Zawodowej” do
zaprojektowania nowej przypinki do munduru firmy.
W zespole projektowym nie będzie białych ludzi, ponieważ biali
są źli, a czarni są dobrzy. Tylko Czarni mogą poprowadzić
drogę do nowego antyrasistowskiego świata, innymi słowy, w
którym „biel” jest całkowicie wygaszona, a jej miejsce zajmuje
prawdziwa i czysta równość.
„Linia lotnicza stwierdziła, że okazuje wsparcie czarnym
kolegom,
którzy
doświadczyli
dyskryminacji
i
niesprawiedliwości, a nie żadnej konkretnej organizacji”,
donosi NBC 5.

Bezpośrednio po incydencie z George’em Floydem AA publicznie
ogłosiło, że „demonstracje”, czyli zamieszki i grabieże,
„podkreślają pilną potrzebę zmian systemowych, ponieważ Black
Lives Matter”.
Jednak nie każdy, kto pracuje dla AA, jest zadowolony z tych
zmian. Jedna z firmowych stewardess podobno powiedziała New
York Post , że traktuje nowe zarządzenie z przypinkami BLM
jako „poważne wykroczenie”, ponieważ jej mąż jest
funkcjonariuszem organów ścigania.
„Jeśli o mnie chodzi, życie wszystkich ma znaczenie” – napisał
w e-mailu do kierownictwa AA osoba, która przez wiele lat
pracowała dla linii lotniczych.
„Jestem całkowicie zniesmaczona faktem, że nie możemy okazać
naszego wsparcia naszemu Bogu, naszemu krajowi, naszym LEO,
ale jeśli chodzi o organizację BLM (która sama w sobie jest
kontrowersyjna), American Airlines twierdzi, że to oczywiście
inna sprawa” – dodaje.
Inny steward, imieniem John, mówi, że brak noszenia przypinki
BLM, zgodnie z nowymi przepisami, może wywołać konflikty wśród
pracowników. Ci, którzy zdecydują się nie wspierać krajowego
terroryzmu BLM, będą „odrzucani i oznaczani jako rasistowscy”,
mimo że BLM jest „organizacją terrorystyczną, która promuje
przemoc w celu realizacji ich programu”.
„Jeśli ta przypinka zostanie zatwierdzona, będę nosić moją
przypinkę NYPD na potrzeby wydziału policji” – mówi John.
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