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Pokud jsou americké ulice takto chaotické už teď, jak
budou vypadat, až to v nich začne opravdu vřít?

zvedavec.news/komentare/2022/06/9208-pokud-jsou-americke-ulice-takto-chaoticke-uz-ted-jak-budou-vypadat-az-
to-v-nich-zacne-opravdu-vrit.htm

Michael Snyder

22.6.2022 Komentáře Témata: Společnost, Současné události, USA 1271 slov

Pokud nejste znepokojeni tím, co se děje s našimi největšími městy, měli byste se
podívat, zda máte ještě puls. Kdysi krásná nová města, která vybudovali naši předkové,
nám záviděla celá planeta, ale nyní se mnohá z nich změnila v pekla zamořená zločinem,
kde se to jen hemží násilnickými predátory.

https://zvedavec.news/komentare/2022/06/9208-pokud-jsou-americke-ulice-takto-chaoticke-uz-ted-jak-budou-vypadat-az-to-v-nich-zacne-opravdu-vrit.htm
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Krádeže v obchodech se v podstatě staly národní zábavou, drogové trhy pod širým
nebem fungují volně přímo pod nosem lhostejných úřadů a narkomani si stahují kalhoty a
odskočí si, kdykoli a kamkoli se jim zachce.

Díky rekordnímu počtu nelegálních přistěhovalců se počet členů gangů prudce zvyšuje a
obchodování s lidmi dosáhlo skutečně děsivých rozměrů.

Naše stále se tenčící policejní síly jsou v tuto chvíli samozřejmě přetížené. Ve skutečnosti
je policie v Seattlu tak přetížená, že často není schopna "přijímat oznámení od obětí
znásilnění". A pokud jste v Seattlu obětí nenásilného trestného činu, hodně štěstí, aby se
vašemu případu někdy věnoval policista. Od pobřeží k pobřeží upadají komunity do stavu
naprostého bezpráví. Pokud je tedy situace tak špatná již nyní, jaké budou podmínky, až
se věci začnou skutečně dít?

V trendu, který pozorujeme již několik let, se míra kriminality v celé zemi stále zvyšuje.

Například krádeže aut, velké krádeže a dopravní kriminalita v New Yorku letos vzrostly o
více než 50 procent...

Údaje zveřejněné newyorskou policií ukázaly, že počet krádeží v autě se zvýšil o
51,1 %, když k 5. červnu došlo k 5420 incidentům, zatímco ve stejném období roku
2021 to bylo jen 3587 incidentů.

Tato kategorie zaznamenala jeden z největších nárůstů během poslední statistické
zprávy o kriminalitě za období od 30. května do 5. června. Počet případů krádeží se
zvýšil o 50,1 % z 20 659 případů nahlášených newyorské policii k 5. červnu na 13
713 případů nahlášených ve stejném období loňského roku.

Celková kriminalita v tranzitní dopravě se v letošním roce zvýšila o 53,6 %.

Myslel jsem, že nový starosta byl zvolen proto, aby ukončil vlnu kriminality.

Místo toho se zdá, že kriminalitu zvětšil.

Jedním ze způsobů, jak zakrýt rychlý nárůst kriminality, je dekriminalizace věcí, které byly
dříve závažnými trestnými činy.

V Portlandu se voliči rozhodli dekriminalizovat tvrdé drogy, ale tím se město změnilo v "trh
s drogami pod širým nebem"...

https://www.axios.com/local/seattle/2022/06/02/stretched-thin-seattle-cops-failing-to-take-reports-rape-victims
https://www.foxnews.com/us/nypd-surge-car-thefts-brazen-criminals-social-media
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10923923/Portland-resembles-open-air-drug-market-legalizing-hard-drugs.html
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Ulice Portlandu připomínají "trh s drogami pod širým nebem" poté, co státní
úředníci dekriminalizovali tvrdé drogy, což podle kritiků vedlo k nárůstu počtu úmrtí
na předávkování.

Strážci zákona tvrdí, že ulice Portlandu jsou plné bezdomovců, kteří otevřeně
kupují a prodávají drogy, a že příznaků drogové závislosti v celém státě skutečně
přibývá, uvedla stanice Fox News.

Fotografie ukazují zoufalou situaci v liberálním městě na severozápadě Tichého
oceánu, kde je možné vidět lidi, jak si za bílého dne píchají drogy nebo jsou v
bezvědomí.

Kdysi byl Portland jedním z nejkrásnějších měst na celém světě.

Nyní je to horor.

Kromě běžné kriminality jsme nyní svědky velmi znepokojivého nárůstu politicky
motivovaného násilí.

Očekává se, že tento měsíc bude zveřejněno rozhodnutí Nejvyššího soudu, které zruší
rozsudek Roe v. Wade, a skupina známá jako "Jane's Revenge" oznámila, že je
"otevřená sezóna" na ty, kteří mají pro-life názory...

Skupina Jane's Revenge, která podporuje potraty, vyhlašuje "otevřenou sezónu"
pro pro-life skupiny a centra krizového těhotenství.

Skupina v minulosti během svých protestů poškozovala majetek a tento měsíc se
zasloužila o poničení centra pro těhotné v Des Moines ve státě Iowa. Ve zprávě
zveřejněné na sociálních sítích skupina uvedla, že rozbila okna a po celé klinice
zanechala graffiti s politickými vzkazy. "Bylo to snadné a zábavné," stálo ve zprávě.

Přestože oficiální rozhodnutí Nejvyššího soudu ještě nebylo zveřejněno, bohužel již došlo
k násilnostem.

V posledních týdnech prý došlo k více než třem desítkám útoků na pro-life skupiny,
kostely a centra krizového těhotenství...

Údajný pokus ozbrojeného atentátníka o atentát na soudce Nejvyššího soudu
Bretta Kavanaugha z minulého týdne je součástí vlny násilí, žhářství, vandalismu a
zastrašování, které se zaměřují na skupiny zastánců života a vládní úředníky od
úniku návrhu stanoviska Nejvyššího soudu, které by zrušilo rozsudek Roe v. Wade,
minulý měsíc.

Podle údajů webu LifeNews.com, který je zaměřen proti potratům, došlo k více než
třem desítkám takových incidentů v krizových těhotenských centrech a kostelech v
nejméně 20 státech a ve Washingtonu.

Tenká slupka civilizace, kterou všichni denně považujeme za samozřejmost, se rychle
rozplývá a naše ulice se každým dnem stávají necivilizovanějšími.

https://www.mediaite.com/politics/group-declares-open-season-on-pro-lifers-gives-ultimatum-now-the-leash-is-off/
https://www.realclearinvestigations.com/articles/2022/06/15/beyond_the_kavanaugh_scare_dozens_of_incidents_targeting_pro-lifers_nationwide_837247.html?mc_cid=f7f4d1afec&mc_eid=38fe7317c9
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Pokud se to děje v době, kdy jsou ekonomické podmínky ještě relativně stabilní, co se
stane, až se situace začne opravdu bláznit?

V některých částech světa již potravinová krize dosáhla kritické úrovně. Například vláda
na Srí Lance skutečně zkrátila pracovní týden, aby měli dělníci více času na pěstování
vlastních potravin...

Srílanská federální vláda v pondělí schválila návrh, který zkracuje pracovní týden
většiny zaměstnanců veřejného sektoru na čtyři dny, aby měli zaměstnanci čas na
pěstování vlastních plodin, informovala v úterý agentura Reuters s tím, že cílem
tohoto opatření je bojovat proti zhoršujícímu se nedostatku potravin na Srí Lance
způsobenému nedávnou hospodářskou krizí.

"Srílanský kabinet v pondělí pozdě večer schválil návrh, aby zaměstnanci veřejného
sektoru dostávali po dobu následujících tří měsíců každý pátek dovolenou,
částečně proto, že nedostatek pohonných hmot ztěžuje dojíždění, a také proto, aby
je povzbudil k zemědělství," uvedla 14. června agentura Reuters.

V Africe přestala Organizace spojených národů krmit přibližně 1,7 milionu občanů Jižního
Súdánu, protože prostě nemá dostatek finančních prostředků, aby nakrmila rychle
rostoucí davy zoufale hladových lidí...

Světový potravinový program byl nucen zastavit poskytování potravinové pomoci
přibližně 1,7 milionu lidí v Jižním Súdánu kvůli nedostatku finančních prostředků.
Organizace řízená OSN bude stále poskytovat pomoc 4,5 milionu lidí, ale mnozí z
nich přijdou o životně důležité zdroje.

Podle BBC News se v současné době více než polovina obyvatel Jižního Súdánu
potýká s hladem v důsledku povodní, lokálního sucha, pokračujícího konfliktu a
rostoucích cen potravin. Marwa Awadová ze Světového potravinového programu je
v severním městě Bentiu v Jižním Súdánu, kde hovoří s lidmi o dopadech omezení
pomoci.

Všichni odborníci nám říkají, že celosvětová potravinová krize se s přibývajícími měsíci
ještě zhorší.

Pokud OSN již dosáhla hranice svých možností, kdo pomůže milionům a milionům
hladovějících lidí, kteří budou brzy potřebovat pomoc, aby přežili?

V USA byla produkce potravin ovlivněna podivnou sérií katastrof a jsme varováni, že se
letos urodí mnohem méně, než se původně předpokládalo. Myslím, že jeden odborník
velmi dobře vystihl současnou situaci, když varoval, že "právě teď balancujeme na
hraně"...

Pensylvánské zemědělce "drtí" rekordní cena nafty, a to natolik, že se začíná objevovat
otázka potravinové krize, uvedl list Morning Call.

https://www.breitbart.com/asia/2022/06/15/starving-sri-lanka-shortens-work-week-give-people-time-grow-food/
https://endtimeheadlines.org/2022/06/world-food-program-forced-to-suspend-food-aid-to-1-7-million-people-in-south-sudan/
http://endoftheamericandream.com/more-major-disasters-hit-u-s-food-production-are-you-prepared-for-what-comes-next/
https://www.zerohedge.com/markets/we-are-teetering-edge-food-shortage-worries-mount-pa-farms-crushed-record-diesel-prices
https://www.mcall.com/news/pennsylvania/capitol-ideas/mc-nws-pa-hearing-inflation-farmers-20220614-d664grvihnfilakimt4wvcy6e4-story.html
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Jeden z farmářů v okrese Lehigh uvedl: "Mám tady traktor připojený k secímu stroji
na kukuřici, nemám naftu a nemůžu si ji dovolit."

Tento farmář se obrátil na Kyla Kotzmoyera, specialistu na legislativní záležitosti z
Pennsylvania Farm Bureau. Kotzmoyer se pak obrátil a svědčil před státními
zákonodárci: "Dostali jsme se do bodu, kdy je velmi blízko k tomu, aby se loď
potopila. Právě teď balancujeme na hraně."

Pokud se nakonec dostaneme do bodu, kdy se ceny potravin zcela vymknou kontrole a
dojde k jejich rozsáhlému nedostatku, myslíte si, že lidé žijící v našich hlavních
městských oblastech budou reagovat s grácií a trpělivostí?

Samozřejmě že ne.

Místo toho se lidé úplně zblázní.

Během arabského jara 2011 jsme měli malou předzvěst toho, co nás čeká. V tom roce
nastal po celém světě vážný nedostatek potravin, který vyústil v obrovské občanské
nepokoje.

Ve Spojených státech nemá většina lidí velké zásoby potravin, což platí zejména pro
největší města.

Doufejme tedy, že nás rychle rostoucí celosvětová potravinová krize příliš nezasáhne,
protože pravda je taková, že na takový scénář rozhodně nejsme připraveni.

If The Streets Of America Are This Chaotic Now, What Will They Be Like When Things
Really Start Hitting The Fan? vyšel na Global Research 16.6.2022. Překlad v ceně 512
Kč Zvědavec.

Známka 1.0 (hodnotilo 16)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Diskuze

1 příspěvků
( 1 nový)

odeslat jako odkaz

odeslat text článku

vytisknout

uložit jako PDF

« Jak ovládat lidi: Vzorce panické...

https://www.amazon.com/dp/B08DJ6Y81Q
https://www.globalresearch.ca/if-the-streets-of-america-are-this-chaotic-now-what-will-they-be-like-when-things-really-start-hitting-the-fan/5783943
https://zvedavec.news/nazory-9234.htm
https://zvedavec.news/nazory-9234.htm?status=new
https://zvedavec.news/mailto:?subject=%C4%8Cl%C3%A1nek%20ve%20Zv%C4%9Bdavci%3A%20Pokud%20jsou%20americk%C3%A9%20ulice%20takto%20chaotick%C3%A9%20u%C5%BE%20te%C4%8F%2C%20jak%20budou%20vypadat%2C%20a%C5%BE%20to%20v%20nich%20za%C4%8Dne%20opravdu%20v%C5%99%C3%ADt%3F&body=https://zvedavec.news/komentare/2022/06/9208-pokud-jsou-americke-ulice-takto-chaoticke-uz-ted-jak-budou-vypadat-az-to-v-nich-zacne-opravdu-vrit.htm
https://zvedavec.news/send_print.php?clanek_id=9208&status=print
https://zvedavec.news/pdf.php?clanek_id=9208
https://zvedavec.news/komentare/2022/06/9207-jak-ovladat-lidi-vzorce-panicke-propagandy-od-70-let.htm
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Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se 
také sponzorem Zvědavce, stačí 
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 76 čtenářů částkou 12 711 korun, což je 36 % měsíčních
nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

 
IBAN: CZ4720100000002000368066

 Ze Slovenska 2000368066/8330
 IBAN: SK5883300000002000368066

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bitcoin:
 bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

 

 
Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vláda Spojeného království schválila vydání zakladatele Wikileaks Juliana Assange do
USA21.06.22 21:44 Británie 0

Podívejte se na obrázky Nika Adamse, co se vytváří v krvi po "očkování"21.06.22 20:30
Neurčeno 0

Tokajev v obchodní válce s Ruskem21.06.22 18:36 Kazakhstan 0

Co znamená dopravní blokáda Kaliningradu Litvou21.06.22 09:58 Litva 3

Indie nakupuje levnou sankcionovanou ruskou ropu a prodává ji do USA a EU s
obrovským ziskem20.06.22 20:56 Indie 0

https://zvedavec.news/images/qr-platba-dar.png
https://paypal.me/Zvedavec
https://zvedavec.news/images/btc-zvedavec.png
https://zvedavec.news/dary.htm
https://zvedavec.news/vezkratce/18846/
https://zvedavec.news/vezkratce/18845/
https://zvedavec.news/vezkratce/18844/
https://zvedavec.news/vezkratce/18843/
https://zvedavec.news/vezkratce/18842/
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Očkování a respirátor, to nás čeká na podzim 202219.06.22 21:50 Evropská unie 6

Svoboda projevu? Němečtí státní zástupci vyšetřují Alinu Lippovou19.06.22 11:32
Německo 4

Firmy našly recept na drahý plyn. Chtějí si ho dovézt samy a levněji18.06.22 10:26 Česká
republika 1

Video: Páteční projev Putina se simultánním anglickým překladem: "Táto epocha
skončila, navzdory všem pokusům ji zachovat." 18.06.22 10:11 Rusko 9

Dodávky plynu do Európy môžu byť spustené ihneď cez Nord Stream 2, vyhlásil šéf
Gazpromu 18.06.22 09:30 Rusko 1

USA až do září omezí export LNG do EU o 74 % - kvůli katastrofě ve Freeportu!17.06.22
21:40 USA 1

Německo típlo Francii ruský plyn, kdy ho zastaví i nám?17.06.22 12:49 Francie 0

Pušilin: Vojenská operace bude pokračovat dokud neosvobodíme Charkov a
Oděsu17.06.22 12:29 Ukrajina 0

17-letá dcera amerického demokratického senátora zemřela ve spánku17.06.22 12:19
USA 1

Euroskupina Řecku: Úspěšně jsme navýšili vaše zadlužení, ještě 93 let a pak vás
přestaneme vysávat17.06.22 11:53 Řecko 0

Macron: Je na ukrajinské vládě, aby rozhodla o podrobnostech mírové dohody17.06.22
11:38 Ukrajina 2

Macron se připravuje na totální válku proti Rusku... a nikdo se ani nehne16.06.22 19:31
Francie 0

El Salvador (Ivermektin) versus Česká republika (vakcíny proti Covidu-19)16.06.22 19:26
Česká republika 2

Největší ruské plynové pole je v plamenech16.06.22 18:56 Rusko 1

Soud osvobodil obžalovaného, který obvinil nemocnici z nepodání ivermektinu15.06.22
22:32 Česká republika 2

Z diskuze

dnes 3:03 Otroci z Afriky byli uloupeni, otroci z Evropy obelháni satanistickými
verbíři/personalisty. Daleko od domova, za oceánem jim…

dnes 2:04 Zelení teroristé, jejichž obměnou zde nyní je buzerantská pirâtská partaj,
spáchali bezzásahové zóny. To byl revoluční…

https://zvedavec.news/vezkratce/18841/
https://zvedavec.news/vezkratce/18840/
https://zvedavec.news/vezkratce/18839/
https://zvedavec.news/vezkratce/18838/
https://zvedavec.news/vezkratce/18837/
https://zvedavec.news/vezkratce/18835/
https://zvedavec.news/vezkratce/18834/
https://zvedavec.news/vezkratce/18833/
https://zvedavec.news/vezkratce/18832/
https://zvedavec.news/vezkratce/18831/
https://zvedavec.news/vezkratce/18830/
https://zvedavec.news/vezkratce/18829/
https://zvedavec.news/vezkratce/18828/
https://zvedavec.news/vezkratce/18827/
https://zvedavec.news/vezkratce/18826/
https://zvedavec.news/nazory-9234.htm#ptr397022
https://zvedavec.news/nazory-9233.htm#ptr397021
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včera 21:19 čtenář...: ono se to vše opakuje stále dokola a dokola jak čas běží, rodí se
noví a noví gojové plni dychtivosti posloužit pánům... ...doporučuji…

včera 16:42 Posledný: Ján Kalinčiak a jeho humoreska z roku 1860 "Reštavrácia -[i]
Obrazy z nedávnych čias.[/i]" ala U.S.A.... Proste nič nové…

včera 16:08 Hlavnú zodpovednosť za politikov a za to, čo sa deje vo svete - nesieme my,
občania, poslucháči, diváci, roztlieskavači, voliči.......…

Nálepky / Témata v posledních třech měsících

Demokracie Právo Politická korektnost Evropská unie Policejní stát Zdraví Česká
republika Energetika Terorismus Finance, peníze Média, manipulace, lží Slovensko
Evropa Společnost OSN, Světová banka Nový světový pořádek Současné události
Historie Ropa USA Analýza Ekonomika Bývalá Jugoslávie NATO Úvahy Cenzura Rusko
Globální ekonomika Propaganda Japonsko Očkování Korporační kapitalismus Polsko
Ukrajina Třetí světová válka Fašismus Válka o dolar Rusko-americký konflikt Vojenství
Biologické zbraně Liberalismus Geopolitika Covid teror Velký reset

Odkazy

Kompletní seznam útulků pro zvířata

Slobodný vysielač

Svobodný vysílač

Salátové listy

Benny Hill

Alternativní zpravodajství

Měnové kurzy

USD 23,45 Kč

Euro 24,69 Kč

Libra 28,79 Kč

Kanadský dolar 18,14 Kč

Australský dolar 16,35 Kč

Švýcarský frank 24,26 Kč

100 japonských jenů 17,17 Kč

Čínský juan 3,50 Kč

https://zvedavec.news/nazory-9232.htm#ptr397020
https://zvedavec.news/nazory-9232.htm#ptr397019
https://zvedavec.news/nazory-9230.htm#ptr397018
https://zvedavec.news/temata/16-demokracie
https://zvedavec.news/temata/7-pravo
https://zvedavec.news/temata/8-politicka-korektnost
https://zvedavec.news/temata/9-evropska-unie
https://zvedavec.news/temata/10-policejni-stat
https://zvedavec.news/temata/15-zdravi
https://zvedavec.news/temata/18-ceska-republika
https://zvedavec.news/temata/19-energetika
https://zvedavec.news/temata/23-terorismus
https://zvedavec.news/temata/28-finance-penize
https://zvedavec.news/temata/47-media-manipulace-lzi
https://zvedavec.news/temata/42-slovensko
https://zvedavec.news/temata/44-evropa
https://zvedavec.news/temata/49-spolecnost
https://zvedavec.news/temata/50-osn-svetova-banka
https://zvedavec.news/temata/53-novy-svetovy-poradek
https://zvedavec.news/temata/58-soucasne-udalosti
https://zvedavec.news/temata/64-historie
https://zvedavec.news/temata/66-ropa
https://zvedavec.news/temata/68-usa
https://zvedavec.news/temata/77-analyza
https://zvedavec.news/temata/81-ekonomika
https://zvedavec.news/temata/82-byvala-jugoslavie
https://zvedavec.news/temata/97-nato
https://zvedavec.news/temata/112-uvahy
https://zvedavec.news/temata/115-cenzura
https://zvedavec.news/temata/116-rusko
https://zvedavec.news/temata/132-globalni-ekonomika
https://zvedavec.news/temata/139-propaganda
https://zvedavec.news/temata/148-japonsko
https://zvedavec.news/temata/149-ockovani
https://zvedavec.news/temata/151-korporacni-kapitalismus
https://zvedavec.news/temata/161-polsko
https://zvedavec.news/temata/162-ukrajina
https://zvedavec.news/temata/173-treti-svetova-valka
https://zvedavec.news/temata/177-fasismus
https://zvedavec.news/temata/178-valka-o-dolar
https://zvedavec.news/temata/183-rusko-americky-konflikt
https://zvedavec.news/temata/196-vojenstvi
https://zvedavec.news/temata/209-biologicke-zbrane
https://zvedavec.news/temata/210-liberalismus
https://zvedavec.news/temata/211-geopolitika
https://zvedavec.news/temata/215-covid-teror
https://zvedavec.news/temata/217-velky-reset
http://www.utulky.estranky.cz/
https://www.slobodnyvysielac.sk/
http://www.svobodny-vysilac.cz/
https://salatovelisty.cz/
http://www.bennyhill.cz/
https://alternativa.news/
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Polský zloty 5,32 Kč

100 maď. forintů 6,26 Kč

Ukrajinská hřivna 0,79 Kč

100 rublů 43,30 Kč

1 unce (31,1g) zlata 42 944,75 Kč

1 unce stříbra 508,64 Kč

Bitcoin 495 962,22 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2022 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 863

 
 


