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De abortusklinieken van Planned Parenthood ontvingen door de corona-
crisis $80 miljoen op onrechtmatige wijze.

De grote Amerikaanse abortuskliniek komt officieel helemaal niet in aanmerking voor
het geld van het stimuleringsfonds, maar deed toch een aanvankelijk geslaagde poging.

Het stimuleringsfonds wordt gefinancierd met geld van de Amerikaanse
belastingbetaler.

De Small Business Administration (SBA) eist nu dat Planned Parenthood het
geldbedrag terugstort.

37 medewerkers van Planned Parenthood hebben in totaal de $80 miljoen dollar
aangevraagd op advies van de directie.

De directie spoorde hen aan om individueel geld bij het Paycheck Protection Program
(PPP) te declareren, dit is geld uit het lockdown-slachtoffers-stimulerings fonds en
bedoelt om getroffen bedrijven overeind te houden.

De SBA gaat stappen ondernemen.
Naast gedwongen terugbetaling van de paychecks gaan zij een rechtszaak aanspannen
tegen de abortus-gigant wegens valsheid in geschrifte, oplichting en fraude.
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De werknemers die meededen aan deze vooropgezette zwendel worden gerechtelijk
vervolgd als het aan de SBA ligt.

De zwaar door Democraten gesubsidieerde abortusfabriek heeft duizenden mensen in
dienst.
Maar de PPP stimulering cheques worden door de federale overheid alleen toegekend
aan bedrijven met minder dan 500 man personeel.

Werknemers van Planned Parenthood echter verkregen de zak geld tóch door zich op
aanraden van het bestuur individueel op papier voor te doen als een eenmanszaak.

Planned Parenthood voorstond zich eerder op het feit dat zij absoluut GEEN geld aan
wilde nemen van de door hen zo gehate Trump-regering. Ze riepen de PPP cheques te
zullen WEIGEREN uit protest tegen Donald Trump.

Planned Parenthood stortte eerder zelf $45 miljoen dollar in de campagne-kas van
pro-abortus Democraten, zoals Kamala Harris.

Democrate Kamala Harris ging over tot het justitieel vervolgen van de
filmmaker David Daleiden.
Hij filmde met een verborgen camera de wanpraktijken in één van de vele
abortusklinieken van Planned Parenthood.

9 maanden-abortussen, infanticide, is in sommige staten legaal gemaakt door de
Democraten en vinden plaats in de klinieken van Planned Parenthood.

Bij infanticide worden voldragen baby’s bij volledig bewustzijn uit de buik van hun
moeder gerukt.

Mochten zij dit overleven dan worden de zuigelingen in een bak met water verdronken.
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De organen en de hersenen van de zuigelingen worden verwijderd en per opbod
doorverkocht aan allerlei laboratoria.

De filmbeelden hiervan zijn illegaal verklaard en de filmmakers hebben een
spreekverbod opgelegd gekregen van de rechter.

Met zestien aanklachten tegen zich zijn David Daleiden en Sandra Merritt het eerste
camerateam ooit dat wordt vervolgd voor het gebruik maken van een verborgen
camera.

Er werd huiszoeking gedaan bij filmmaker David Daleiden in zijn appartement. Zijn
camera, computer en alle filmbeelden werden in beslag genomen.

Het huiszoekingsbevel was uitgevaardigd door toen Openbaar Aanklager
Kamala Harris, die later voor haar presidentskandidaats-campagne
tienduizenden dollars kreeg toegespeeld van Planned Parenthood en
consorten.

De laatste ontwikkelingen rondom de zaak brachten aan het licht dat het bedrijf
StemExpress babyhartjes en babyhoofden kocht bij Planned Parenthood.

De CEO van StemExpress gaf onder ede toe dat er hoofdjes vastgenaaid werden aan
andere lichaamsdelen.

De baby wordt, alvorens geboren te worden expres dusdanig omgedraaid in de buik van
de moeder opdat het hoofdje onbeschadigd blijft en daardoor meer geld zal opbrengen.

De CEO gaf ook toe dat de filmbeelden authentiek waren, er was dus niet mee
geknutseld zoals eerder werd beweerd door de aanklagers. Er wordt nergens verslag
gedaan over deze rechtszaak.
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De enige die er aandacht aan schonk was Tucker Carlson van Fox. Hij interviewde
filmmaker David Daleiden in zijn Tonight Show.

De vader van Bill Gates, Bill Gates senior was directeur van Planned Parenthood.
Zij zeggen zich in te zetten voor goede gezondheidszorg voor vrouwen en hebben
159 filialen en 600 klinieken in de USA.
Er wordt samengewerkt met 12 landen.

Bronnen:

https://www.foxnews.com/politics/planned-parenthood-coronavirus-stimulus-money-
ppp-return

https://theliberal.ie/stemexpress-ceo-admits-selling-hearts-intact-heads-of-aborted-
babies-on-behalf-of-planned-parenthood/
http://www.centerformedicalprogress.org/2017/11/stemexpress-shipped-fetal-parts-
from-planned-parenthood-against-fedex-rules-says-whistleblower/

Bron: Infanticide doodgezwegen

Foto: Zangeres en psyop Miley Cyrus uit de Walt Disney studio promoot
abortus
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