De Twitter-pagina van George Soros overspoeld met
miljoenen mensen die oproepen tot zijn arrestatie wegens
‘verraad’
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De geschiedenis van George Soros van het financieren van linkse bewegingen,
waaronder Black Lives Matter, blijkt niet populair bij internetgebruikers, waarbij velen
naar Twitter gaan om de globalistische miljardair aan de kaak te stellen als een van de
financiële architecten achter de gewelddadige ongeregeldheden in de Verenigde Staten.
Twitter-gebruikers slaan terug tegen George Soros, bestraffen zijn berichten met
miljoenen en miljoenen boze tweets, beschuldigen hem van het betalen van
demonstranten voor oproer en financiering van Antifa, terwijl sommigen beweren dat
hij van plan is Afro-Amerikanen te radicaliseren om de samenleving te ondermijnen en
zijn globalistische agenda te bevorderen.
“Soros moet worden gearresteerd omdat hij een vijand van de VS is … hij is een
internationale crimineel!” zei Conservative Lady in reactie op James Woods, die zei:
“Ons probleem vandaag is niet zwart versus wit. Ons probleem vandaag is George Soros
versus Amerika. ”
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‘Het enige gevaar is deze man, George Soros en zijn ngo’s’, zei Denise. ‘Hij is
verantwoordelijk voor Antifa. Arresteer deze man eindelijk wegens verraad. ‘

‘Arresteer George Soros. Bevries zijn bezittingen en haal hem van de ruggen van de
mensen, ‘zei Cara Byrne.
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“Laten we al deze protestenergie concentreren en ons richten op George Soros!” zei
Starlight Solutions. ‘Laten we marcheren en in de straten schreeuwen’ ARRESTEER
GEORGE SOROS. En als hij gepakt is, Bill Gates, dan de Clintons en Obama’s. Wij zijn
de mensen!”

De Anti Defamation League heeft onthuld dat Soros momenteel ongeveer een half
miljoen negatieve vermeldingen per dag ontvangt, aangezien zijn politieke en
filantropische activiteiten de woede van miljoenen Amerikanen blijft opwekken.

De ADL merkt op:
Terwijl de protesten – nog steeds grotendeels vreedzaam, maar steeds meer
gekenmerkt door gewelddadige confrontaties, plunderingen en vandalisme –
voortduren als reactie op de moord op George Floyd door de politie in Minneapolis,
hebben rechtse experts en een ideologisch diverse groep complottheoretici beweerd dat
George Soros een rol heeft gespeeld bij het aanwakkeren van de chaos.
Agressieve taal tegenover Soros is geëxplodeerd op sociale mediasites zoals Twitter,
waar een steekproefbeoordeling aantoonde dat negatieve tweets over Soros stegen van
20.000 per dag op 26 mei tot meer dan 500.000 per dag op 30 mei.
De overgrote meerderheid van deze tweets beweert dat Soros demonstranten betaalt om
in opstand te komen en dat hij antifa financiert. Een kleiner aantal beweert dat hij van
plan is Afro-Amerikanen te radicaliseren om de samenleving te ondermijnen en de
globalistische overname van Amerika mogelijk te maken, terwijl sommigen zelfs
beweren dat de dood van George Floyd in feite een valse vlag was die door Soros werd
ingezet om de crisis te versnellen.
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