„Obozowisko wojenne” Antify
znalezione
w
Portland,
mieszkają w nim agitatorzy,
którzy co noc wychodzą z
namiotów, by wyzwalać CHAOS i
przemoc

Pojawił się szokujący nowy film, który wydaje się pokazywać
osiedle namiotowe w Portland w stanie Oregon, w którym mieszka
wielu ludzi, którzy są opisywani jako agitatorzy Antifa,
którzy podobno przyłączają się do nocnego chaosu i chaosu,
który systematycznie płonie miasto portlandzki.
Zgodnie z filmem pokazanym poniżej, to miasto namiotowe –
opisane jako „obóz wojenny” – znajduje się pomiędzy mostem
Hawthorn i Burnside Bridge w centrum Portland. Film pokazuje,
że miasto namiotowe składa się z przenośnych toalet, struktur
schronów dla nagłych wypadków i czegoś, co wygląda na zakryte
obszary usług gastronomicznych, w których można podawać
żywność mieszkańcom.
Twórca wideo wyjaśnia, że miasto namiotów jest finansowane
przez miasto Portland, ale w filmie nie przedstawiono żadnych
dowodów na poparcie wniosku o finansowanie. Osiedle otacza
ogrodzenie zapewniające prywatność, podobno z tabliczką
informującą, że lokalizacja to „instalacja artystyczna”.

PressCalifornia.com wyjaśnia : „Jest w całości finansowany
przez miasto Portland, z kosztami początkowymi wycenionymi na
214 097 USD i stałym wsparciem dla wszystkich trzech witryn,
które szacuje się na 155 488 USD miesięcznie” – podał NAWC.

Kanał YouTube pierwotnego twórcy tego filmu nosi nazwę „Never
Alone With Christ”. Dziennikarz obywatelski, który nagrał to
wideo, mówi: „Po nakręceniu tego wideo ścigało mnie przez
około czterech lub pięć przecznic dwóch mężczyzn, jeden
uzbrojony w procę”.
A oto oryginalny film z Never Alone With Christ z YouTube:
https://www.youtube.com/embed/UE_3LDvWcbY
W tej kadrze jeden z agitatorów strzela
obywatelskiego dziennikarza:
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Ta klatka pokazuje, że ktoś zapłacił za zainstalowanie
grzejników stojących w obozie, pokazując, że infrastruktura
jest szokująco dobrze finansowana przez kogoś:

Mieszkańcy tego obozu wydają się być łatwo poruszeni i chętni
do stosowania przemocy, aby nikt nie sfilmował ich
lokalizacji.
Ostatnie doniesienia prasowe wykazały, że operacje
terrorystyczne Antifa i Black Lives Matter w amerykańskich
miastach są finansowane przez organizację powiązaną z kampanią
Biden.
Plan Demokratów polega na wywołaniu takiego chaosu, że
listopadowe wybory mogą być niemożliwe do przeprowadzenia, a
następnie próba obalenia rządu Stanów Zjednoczonych i siłowego
usunięcia Trumpa z urzędu.

