Brancos & Pretos - 100 FACTOS (e uma mentira)
por Roger Roots

Aviso do Senador Bilbo:
“Se nossas construções, estradas e ferrovias tivessem que ser destruídas, nós poderíamos
reconstruí-las. Se nossas cidades tivessem que ser destruídas, das próprias ruínas poderíamos
erguer outras novas e maiores. Mesmo que nossas tropas fossem esmagadas, nós poderíamos criar
filhos que redimiram nosso poder. Mas se o sangue de nossa Raça Branca se tornar corrupto e
misturado com o sangue da África, então a atual grandeza dos Estados Unidos da América seria
destruída e toda a esperança por civilização seria impossível para uma América negróide, assim
como seria a redenção e restauração do sangue do homem Branco que estaria misturado com o do
negro.”
(Senador Theodore G. Bilbo, do Mississippi em 1947)
Nas páginas dessa brochura são encontrados 100 factos, dos quais a vasta maioria pode ser
facilmente verificada em qualquer coleção de enciclopédias, almanaques, textos de psicologia e
outras materiais de referência comumente encontrados em qualquer biblioteca pública.

A Mentira
Não uma mentira de erro estatístico ou gramatical, mas uma falsidade ridícula e ao mesmo tempo tão
absurda a ponto de ofender o leitor como um insulto a inteligência humana, e ainda assim tão
mortalmente mal que se permitido continuar não respondido seu custo final seria incalculável. Eu
sinceramente prometo que minhas motivações não são de insulto ou ódio, mas do amor mais
profundo pela humanidade e a mais verdadeira preocupação para com as futuras gerações. Meu
propósito não é enganar, mas esclarecer, e eu espero que esse trabalho te ajude a refletir e
reexaminar sua visão sobre raça.
FACTO #1: A Raça Branca tem atravessado mares, aproveitado
rios, esculpido montanhas, domado desertos e colonizado os
campos de gelo mais áridos. Ela tem sido responsável pela
invenção da maquina de imprensa, cimento, o aproveitamento
da eletricidade, aviação, foguetes, astronomia, o telescópio,
viagem espacial, armas de fogo, o transistor, rádio, televisão, o
telefone, a lâmpada de luz, fotografia, filmes, fonografia,
bateria elétrica, o automóvel, o motor a vapor, transporte por
ferrovias, o microscópio, computadores e milhões de outros
milagres da tecnologia. Ela descobriu avanços médicos,
aplicativos incríveis, progresso científico, etc. Dentre os seus
membros estão incluídos grandiosos nomes como Socrates,

Aristóteles, Platão, Homero, Tácito, Júlio César, Napoleão, William o Conquistador, Marco Polo,
Washington, Jefferson, Hitler, Bach, Beethoven, Mozart, Magellan, Colombo, Cabot, Edison,
Graham Bell, Pasteur, Leeuwenhoek, Mendel, Darwin, Newton, Galileu, Watt, Ford, Da Vinci, Poe,
Tennyson, e milhares e milhares de outros inovadores. (37) (39)
FACTO #2: Ao longo de 6 mil anos de história registrada, o
negro africano não tem inventado nada. Nenhuma linguagem
escrita, roupa de tecido, calendário, arado, estradas, pontes,
ferrovias, navios, sistemas de medição, nem mesmo a roda. (Nota:
Isso em referência ao negro de puro sangue.) Ele não é conhecido
por ter cultivado uma única colheita nem domesticado um único
animal para seu próprio uso (embora muitas bestas poderosas e
dóceis existissem em abundância a sua volta.) Seu único meio
conhecido de transportar bens era no topo de sua própria cabeça
dura. Em abrigos ele nunca progrediu além da comum cabana de
barro, construção a qual um castor ou um rato-almiscareiro são
capazes de fazer. (21) (39)

INTELIGÊNCIA
FACTO #3: O QI dos negros americanos são de 15 a 20 pontos, em média, abaixo daquele dos
americanos brancos. (26) (16) (18) (22)
FACTO #4: Essas diferenças entre negros e brancos tem sido demonstradas repetidamente por cada
teste já conduzido em todos os ramos das forças armadas, estados, distritos, conselho escolar loca,
departamento de educação americano, etc. A mesma proporção de diferença tem se mantido
verdadeira por um período de 40 anos. (18) (26) (24)
FACTO #5: Com um QI médio de 85, somente 16% dos negros pontuam acima de 100, enquanto
metade da população branca o faz. O negro sobrepõem o alcance do QI medo dos brancos de 10 a 25
por cento – igualdade iria requerer 50%. (31) (27) (16)
FACTO #6: Negros são 6 vezes mais propensos a terem QI de 50 a 70 o que os coloca na categoria
de retardados, enquanto os brancos são dez vezes mai propensos a pontuarem 130 ou mais. (15) (16)
(18) (23)
FACTO #7: O exame PACE do governo dos Estados Unidos, dado a mais de 100.000 formandos
que são potenciais empregados profissionais ou administradores de serviços civis a cada ano, é
passado com pontuação de 70 ou mais por 58% dos brancos que o fazem mas somente por 12% dos
negros. Entre as melhores pontuações as diferenças entre a performance branca e negra é ainda mais
devastadora: 16% dos brancos alcançam pontuação de 90 ou mais, enquanto apenas um quinto de

um por cento de negros consegue pontuação tão alta quanto 90 – uma razão de sucesso entre brancos
e negros de 80/1. (27)
FACTO #8: Diferenças entre crianças negras e brancas aumentam com idade cronológica, com a
lacuna de desempenho sendo maior no ensino médio e em níveis universitários. (31) (26)
FACTO #9: As diferenças de QI entre brancos e negros são constantemente justificadas como
resultado das variações do meio. Mas pelo menos cinco estudos que tentaram igualar as condições
sócio-econômicas das duas raças indicam nenhuma mudança significativa nos resultados relativos. A
medida que o meio melhora, o negro se sai melhor mas também se sai o branco. A diferença não
diminui. (26) De facto, pesquisa intensiva pelo Dr. G.J. McGurk, professor de psicologia associado
na Universidade Villanove, revela que o distanciamento em inteligência entre negros e brancos
AUMENTA quando os níveis sócio-econômicos de ambas as raças são aumentados para as classes
médias. (18)
FACTO #10: Em 1915, o Dr. G.W. Ferfuson pegou 1000 crianças em idade escolar na Virginia, as
dividiu em 5 categorias raciais, e as testaram para aptidão mental. Em média, negros de sangue puro
pontuaram 69,2% tão alto quanto brancos. Três-quartos negros pontuaram 91,8% tão alto quanto
brancos. Todos eles se consideravam e viviam como negros. Suas “vantagens” ou desvantagens do
meio eram exatamente as mesmas. (14) Veja também (26) pg 452.
FACTO #11: Resultados do teste Exército Beta dado pelo Exército dos Estados Unidos para mais de
386.000 soldados analfabetos na Primeira Guerra Mundial mostrou os recrutas negros como sendo
“inferior aos brancos em todos os tipos de testes usados no Exército.” Adicionalmente, testes foram
conduzidos em negros puros, mulatos e quadroons. Foi concluído que “os grupos mais claros tinham
pontuações melhores.” (14)
FACTO #12: Estudos conduzidos com gêmeos identidos criados separadamente em ambientes
radicalmente diferentes provêm evidencia conclusiva de que influência por hereditariedade excede
aquela do meio em uma razão de 3 para 1. (41)
FACTO #13: Mesmo quando negros e brancos tem as mesmas condições, em termos de renda
familiar e vantagens na infância, negros ainda tem a pontuação de QI médio de 12 a 15 pontos mais
baixo em comparação a brancos. Isso inclui casos em que crianças negras foram adotadas por pais
brancos. Seu QI pode ser melhorado pelo meio, mas eles ainda são mais próximos de seus pais
biológicos do que de seus pais adotivos. (3) (15) (26)
FACTO #14: Ideológos igualitários por vezes desprezam os resultados dos testes de QI com a
justificativa de que eles são culturalmente tendenciosos. Não obstante, NINGUÉM, nem mesmo a
NAACP nem o Fundo de Faculdade dos Negros Unidos, nem a NEA tem sido capazes de
desenvolver um teste de inteligência que demonstre negros e brancos pontuando igualmente. (15)
(42) (3)

FACTO #15: Índios americanos, que geralmente vivem em condições muito piores do que aquelas
dos negros americanos, durante toda a sua vida, ainda assim os superam consistentemente em testes
de QI. (3) (27)
FACTO #16: A descendência de casamentos interraciais tendem a ter QI mais baixo do que o
pai/mãe branco/branca. (11) (26)

O CÉREBRO NEGRO
FACTO #17: Númerosos estudos tem sido feitos entre as raças humanas sobre o peso comparative
do cérebro branco e negro com resultados que ficaram em uma distância de 8 a 12 por cento mais
leve para o cérebro negro. Tais estudos tem sido conduzidos por Bean, Pearl, Vint, Tilney, Gordon,
Todd e outros. (23) (27)
FACTO #18: Em adição a diferença entre peso cerebral, o cérebro negro cresce menos após a
puberdade do que o branco. Apesar de que o cérebro e sistema nervoso negro ficam maduros mais
rápido do que o branco, seu desenvolvimento é congelado em uma idade precoce o que limita
posterior avanço intelectual. (22) (27)
FACTO #19: A expessura da camada supragranular (camada exterior) do cérebro negro é cerca de
15 por cento mais fina, e suas convulsões são em menor número e mais simples, em média, do que a
do cérebro branco. (9)
FACTO #20: O lobo frontal do cérebro negro, responsável por raciocínio abstrato concepcional, são
menores em relação ao peso do corpo, menos fissuradas e menos complexas do que aquelas do
cérebro branco. (9) (27) (23) (22)

ANTROPOLOGIA
FACTO #21: O nome Homo sapien foi primeiro utilizado no Século XVIII pelo botânico sueco
Carolus Linnaeus. A palavra “sapien” significa “sábio”. O nome foi originalmente usado para falar
sobre o homem branco e sinônimo de “europaeus.” Como resultado, muitos taxonomistas e
geneticistas posteriores acreditavam que negros e outras raças deveriam ser classificados como
espécies diferentes. De facto, Darwin declarou em A Descendência do Homem que as variações da
humanidade são tão distintas que diferenças similares encontradas em qualquer outro animal iria
justificar sua classificação como espécies diferentes, se não diferentes gêneros. (39)
FACTO #22: Para seu trabalho colossal, A Origem das Raças, o Professor Carleton Coon, Presidente
da Associação Americana de Antropólogos Físicos e o geneticista premier do mundo, montou
massiva evidência de geografia, anatomia, genética, fisiologia, dentição comparativa, linguísticas,
arqueologia e registros fósseis de 300 localizações para verificar sua teoria de “racianização” pré-

sapien. Em outras palavras, o Homo erectus era dividido por raça mesmo antes da evolução para o
estágio de Homo sapien. (12)
FACTO #23: De acordo com o Dr. Coon, enquanto as subespécies Caucasoides (a Raça Branca)
estavam evoluindo na Europa, a raça negra estava parada no plano evolucionário e está hoje nada
menos do que 200.000 anos atrás do europeu em desenvolvimento de crânio e cérebro. (9)
FACTO #24: O crânio negro, além de ter menor volume cerebral e ossos craniais mais expessos do
que o dos brancos, é prógnato; ou seja, a face inferior se projeta para frente, na forma de um focinho
de animal. Em consequência, o queixo negro é substancialmente mais longo, em relação a sua
largura, do que o queixo branco. Uma característica do maxilar inferior do negro é a retenção de um
vestígio da “simian shelf”, uma região ossuda imediatamente embaixo dos incisivos. A “simian
shelf” é uma característica distina dos macacos, e não existe nos brancos. (9) (12) (39)
FACTO #25: A pele do negro é mais expessa e possivelmente superior a do branco de forma que
impede a penetração de germes e dos raios ultravioletas do sol. (39) (14)
FACTO #26: A cor escura do negro existe devido ao pigmento de melanina que é espalhado por
todas as camadas da pele e é encontrada até mesmo nos músculos e no cérebro. (9) (27)
FACTO #27: Um dentist Africano pode distinguir um dente de negro de um dente de branco em um
instante. (14).
FACTO #28: Negros tem braços que são mais longos, em relação a altura, do que o dos brancos.
Essa característica, junto com ossos cranianos muito mais expessos, da aos atletas negros uma
vantagem sobre os brancos no boxe. As peculiaridades musculares e esqueléticas dos membros
inferiores dos negros tem dado a eles considerável sucesso como corredores, mas os deixaram
relativamente indistintos como corredores de longa distância. (39) (27)
FACTO #29: DIFERENÇAS ADICIONAIS
- O cabelo é preto, crespo e “de lã” em textura, ele é plano e elíptico com nenhum canal central ou
redemoinho como no cabelo dos Europeus.
- O nariz é grosso, largo e plano, muitas vezes a mostra com as narinas expondo o forro vermelho
interior da membrana mucosa, similarmente a um macaco.
- Os braços e as pernas do negro são relativamente mais longas do que as do Europeu. O úmero é
um pouco mais curto e o antebraço mais longo, desse modo se aproximando a forma simiana.
- Os olhos são proeminentes, a íris preta e as órbitas largas.
- Muitas vezes o olho tem uma capa esclerótica amarelada sobre ele como em um gorila.
- O negro tem um tronco mais curto e a seção transversal do peito é mais circular do que dos
brancos. A pélvis é mais estreita e mais longa assim como em um macaco.

- A boca é grande e muito grossa, larga e com lábios salientes.
- A pele negra tem uma camada grossa superficial que resiste a coceira e impede a penetração de
germes.
- O Negro tem um pescoço mais largo e mais curto semelhante ao dos antropoides.
- O negro é mais poderosamente desenvolvido da pélvis para baixo e o branco é mais poderosamente
desenvolvido no tórax.
- O queixo é mais largo e forte e se projeta para fora, o que juntamente com uma testa recuada dá o
ângulo facial de 68 a 70 graus enquanto o do branco é de 80 a 82 graus.
- As mãos e dedos são proporcionalmente mais finos e longos. Os pulsos e tornozelos são menores e
mais robustos.
- Os ossos frontais e parietal do crânio são menos escavados e menos espaçosos. O crânio é mais
expesso especialmente nos lados.
- O cérebro negro é em média de 9 a 20% menor do que o branco.
- Os dentes são largos e mais espaçados do que nos brancos.
- As três curvaturas da espinha são menos pronunciadas no negro do que no branco e portanto mais
característico de um macaco.
- A fêmur do negro é menos obliqua, a tíbia mais curvada e inclinada para frente, o bezerro da perna
alto mas menos desenvolvido.
- O calcanhar é largo e saliente, o pé longo e amplo mas ligeiramente arqueado causando solas
planas, o dedão é mais curto do que do branco.
- Os dois ossos do nariz são ocasionalmente unidos, como nos macacos.
FACTO #30: Estudos em grupos de sangue feitos durante a Segunda Guerra Mundial sugerem que
os genes negros são 28% brancos. – Isso apesar de todas as formas de discriminação institucional,
segregação social, etc. Tenha em mente que os resultados do teste de verdadeiros negros africanos
iriam mostrar diferenças ainda maiores em relação aos brancos. (32) (14)

CRIME
FACTO #31: A taxa em que negros cometem assassinado é treze vezes maior do que brancos;
estupro e assalto, dez vezes maior. Essas taxas, dadas por registros do FBI, variam de ano para ano
mas representam justamente a tendência da última década. (27) (6) (13)
FACTO #32: De acordo com o departamento de justice, um em cada quatro homens negros entre a
idade de 20 e 29 anos está atualmente na prisão ou em liberdade condicional. (32) (6) (3)
FACTO #33: Apesar de serem apenas 12% da população America, negros cometem mais da metade
de todos os estupros e roubos e 60% de todos os assassinatos nos Estados Unidos. (32) (27) (6)
FACTO #34: Aproximadamente 50% de todos os homens negros serão presos e condenados por um
crime grave durante sua vida. (27)

FACTO #35: Uma pessoa negra é 56 VEZES mais propensa a atacar uma pessoa branca do que
vice-versa. (3) (32)
FACTO #36: Estupradores negros escolhem vítimas brancas mais de metade (54,9%) das vezes, 30
vezes mais do que brancos escolhem negros. (2) (32) (28)
FACTO #37: O relatório anual do departamento de justiça mostra que quando brancos cometem
violência eles fazem isso para negros em 2.4% das vezes. Negros, por outro lado, escolhem vítimas
brancas MAIS DE METADE das vezes. (3)
FACTO #38: Na cidade de Nova York, qualquer branco é mais de 300 VEZES MAIS PROPENSO a
ser assaltado por uma gangue de negros do que um negro por uma gangue de brancos. (32)
FACTO #39: Muitas pessoas argumentam que as altas taixas de encarceramento dos negros mostram
que a polícia se concentra em crimes negros e ignoram os crimes de colarinho branco. No entanto,
negros cometem um número desproporcional de crimes de colarinho-branco também. Em 1990,
negros eram 3 quase vezes mais propensos a serem presos por falsificação e fraude do que brancos.
(32) (6)
FACTO #40: Muitas pessoas acreditam que o crime é produto de pobreza e falta de “vantagens.” No
entanto, o Distrito de Columbia, o qual possui a maior média anual de salários e só perde para o
Alaska em renda pessoal per capita, lidera a nação em quase todas as categorias de crime incluindo
assassinado, roubos, assaltos agravados e roubo de carros. O Distrito de Colúmbia também tem as
leis de armamento mais restritas do país, os maiores custos policiais per capita, a maior proporção de
oficiais de polícia e correcionais por cidadão, e a maior taxa de encarceramento. Sua população
permanente é mais de 80% negra. A Virgínia do Oeste, que lidera as taxas de crime mais baixas da
nação, sofre de pobreza crônica e tem as maiores taxas de desemprego nos Estados Unidos. Tem
também o menor número de policiais per capita. A Virgínia do Oeste é mais de 96% branca. (33)

A FAMÍLIA NEGRA
FACTO #41: 46% dos homens negros da cidade entre a idade de 16 e 62 anos são desempregados.
(27)
FACTO #42: Mais de 66% dos filhos de negros são nascidos de relações extraconjugais. Per capita,
sua taxa de ilegitimidade é dez vezes maior do que dos brancos. (32) (27)
FACTO #43: Negros são quatro vezes e meia mais propensos do que brancos de estarem no welfare.
(32)
FACTO #44: Mais de 35% de todos os homens negros nas cidades dos Estados Unidos abusam de
drogas ou álcool.

BELEZA
FACTO #45: A impressão de janeiro de 1986 em Estudos Étnicos e Raciais, “Preferencia de Cor de
Pele, Dimorfismo Sexual e Seleção Sexual: um caso de Co-evolução de Gene-Cultura?”, por Peter
Frost e Pierre Van der Herghe, afirmaram que em qualquer raça as mulheres tendem a ter
complexões mais claras do que nos homens. Usando arquivos etnográficos padrões de 51 sociedades
em cinco continentes que tem registrado sua preferência para cor de pele humana, o estudo concluiu
que 30 preferia mulheres mais claras e 14 preferiam homens e mulheres mais claras. As culturas da
India, China, Brazil e Bali, assim como a dos Arabes e negros consideram as mulheres mais claras
como as mais bonitas. – perpetuando o apelo estético do “ideal nórdico” de beleza feminina, com
pele de marfim, bochechas rosadas, olhos azuis e cabelos louros – mesmo que eles próprios não
possuam a capacidade genética de reproduzir tal organismo. Com o passar do tempo, o estudo disse,
as classes altas de todas as raças se tornaram mais claras que seus compatriotas porque eles
repetidamente escolheram mulheres mais brancas das classes baixas. (Veja também #11)
FACTO #46: Em pesquisa científica no que constitui beleza humana, na qual foi mostrado
fotografias de retrato a 300 juízes de vários lugares, e perguntado para dar nota a beleza da face
individual, revelou que os brancos nórdicos são universalmente reconhecidos como os humanos
mais atraentes, até mesmo pelos negros. Os juízes foram instruídos para avaliar as faces somente por
“padrões pessoais de beleza e não considerar normas populares”. Os resultados do estudo “Idade,
Sexo, Raça, e a Percepção de Beleza Facial”, Psicologia de Desenvolvimento, 5, Nov., 1971, PP
433-439, são mostrados abaixo.
Grupo de Juízes – Maiores Notas
Homens brancos, 7 anos - homens brancos adolescentes
Homens negros, 7 anos – homens brancos adolescentes
Mulheres brancas, 7 anos – mulheres brancas adolescentes
Mulheres negras, 7 anos – empate entre três: mulheres adolescentes negras, mulheres adolescentes
brancas e crianças brancas
Homens brancos, 12 anos – mulheres brancas adolescentes
Homens negros, 12 anos – mulheres brancas adolescentes
Mulheres brancas, 12 anos – mulheres brancas adolescentes
Mulheres negras, 12 anos – mulheres brancas adolescentes
Homens brancos, 17 anos – mulheres brancas adolescentes
Homens negros, 17 anos – mulheres brancas adolescentes
Mulheres brancas, 17 anos – mulheres brancas adolescentes
Mulheres negras, 17 anos – mulheres brancas adolescentes
Homens brancos adultos – mulheres brancas adolescentes
Homens negros adultos – mulheres brancas adolescentes
Mulheres brancas adultas – homens brancos adolescentes

Mulheres negras adultas – mulheres brancas adolescentes
FACTO #47: Em experimentos no quais crianças negras foram deixadas por conta própria com
bonecas brancas e negras, foi concluído que a maioria delas brincou com bonecas brancas. Isso é
verdadeiro em todo mundo, até mesmo em lugares como Tobago. (32) (22) (23)

HISTÓRIA AMERICANA
FACTO #48: A Declaração da Independência, a qual contém a sempre repetida frase “... todos os
homens são criados iguais...” foi escrita por Thomas Jefferson, que era dono de cerca de 200
escravos no momento e nunca libertou nenhum deles, incluindo mulatos e quadroons. As palavras de
Jefferson certamente não eram em referência aos negros, os quais naquele tempo não tinham lugar
na sociedade americana exceto como propriedade. (27) (38) (31)
FACTO #49: A Constituição foi escrita por e para “Nós o povo” e dedicada “para nós e nossa
posteridade.” Todos os 44 delegados que se encontraram na Filadélfia para redigir a Constituição e
todos dos membros das 13 convenções dos estados que a ratificaram eram da Raça Branca. (38)
O DICIONÁRIO DE WEBSTER DE 1828 define Posteridade como: POSTERIDADE. 1.
Descendentes; filhos, filhos dos filhos, etc. indefinidamente; a raça que procede de um progenitor. 2.
Em um senso geral, sucessivas gerações; oposto a antepassados…
FACTO #50: A 14ª Emenda é inválida pelas seguintes razões:
- Nunca foi ratificada por três quartos de todos os Estados da União de acordo com o Artigo 5 da
Constituição dos Estados Unidos. De 37 estados, 16 a rejeitaram.
- Muitos dos Estados que foram contados como a ratificando, foram compelidos a assim fazerem sob
coação de ocupação militar. Todo ato legal que entra em vigor sob coação e coerção é
automaticamente nulo.
- O facto de que 23 Senadores tinham sido ilegalmente excluídos do Senado, mostra que a “Joint
Resolution” propondo a Emenda não foi submetida ou adotada pelo Congresso constitucional.
- A intenção da 14ª Emenda é repugnante para a Constituição Original e a Lei Orgânica da terra. Ela
não pode, nem poderia, repelir nada que era parte da Lei Orgânica. Portanto os princípios de
precedente e “stare decisis” a tornam nula. (23)
FACTO #51: Na Proclamação da Emancipação de Abraham Lincoln em Setembro de 1862, ele
disse: “Eu tenho insistido na colonização dos negros (de volta pra a África), e eu continuarei. Minha
Proclamação da Emancipação estava ligada a esse plano (de colonização). Não há espaço para duas
raças distintas de homens brancos na América, muito menos para duas raças distintas de brancos e
negros... Eu não consigo pensar em maior calamidade do que a assimilação do negro na nossa vida
política e social como nossos iguais... Em vinte anos nós podemos pacificamente colonizar o negro...
sob condições nas quais ele pode subir para a mais alta medida de masculinidade. Isso ele nunca
pode fazer aqui. Nós não podemos nunca alcançar a união ideal que nossos pais sonhavam, com

milhões de uma raça estranha e inferior entre nós, da qual a assimilação não é nem possível nem
desejável.” (27)
FACTO #52: Lincoln na verdade propôs uma emenda na constituição que teria autorizado o
congresso a recolonizar todos os negros livres de volta para a África. Em 15 de Agosto de 1962, o
Congresso se apropriou de mais de meio milhão de dólares pra esse propósito. Milhares de negros
haviam sido transportados de volta quando Lincoln foi baleado. (27)

WASHINGTON D.C.
FACTO #53: O Distrito de Columbia, o qual é aproximadamente 70% negro, lidera os Estados
Unidos em muitas áreas:
- As maiores taxas de crime da nação
- As mais rígidas leis de armamento
- Maiores taxas de encarceramento
- Maior taxa de natalidade
- Maior taxa de morte
- Maior taxa de assistência federal per capita
- Maior taxa de ilegitimidade
- Maior taxa de desistência no ensino médio muito embora os professores sejam os mais bem pagos
nos Estados Unidos
- Maior taxa de gonorreia e sífilis
- Maior incidência de AIDS (33) (22)

PORTUGAL
FACTO #54: Populado por pessoas brancas, a nação de Portugal cresceu em quatro séculos até se
tornar a mais rica e poderosa nação do mundo. Um grande poder comercial e marítimo, tinha largas
colônias na Ásia, África e América. Seus marinheiros foram os primeiros a explorar a África
ocidental e eles trouxeram de volta milhares de escravos negros. Por volta de 1550, no ápice do
poder de Portugal, um décimo de sua população era negra. Hoje, a população de Portugal é descrita
como sendo uma das mais homogêneas na Europa, tendo lentamente absorvido os genes negros. Em
1975 já haviam perdido todos seus territórios de fora. Seus trabalhadores são os mais mal pagos na
Europa e eles tem a maior taxa de analfabetismo e uma alta taxa de mortalidade infantil. In termos
de arte, literatura, musica, ciência e filosofia a “nova” Portugal havia produzido virtualmente nada
em 100 anos e por muitos padrões é a nação mais retrógrada da Europa. (27)

HAITI
FACTO #55: A República do Haiti, a única republica completamente negra no Hemisfério Ocidental
também é o país mais pobre nesse Hemisfério. Também tem a menor expectativa de vida, maior

analfabetismo, menor consumo per capita de jornal, menor “GNP” per capita e o menor nível de
estabilidade política. (27)
FACTO #56: Haiti uma vez teve um futuro promissor. Antes de 1789 como um colônia francesa
sobre domínio branco, San Domingo era tão rica ou mais rica em produtividade do que todas as 13
colônias americanas combinadas. Era considerada a joia da coroa no sistema colônia francês, e era
de facto a mais próspera colônia do mundo. Populada por 40.000 brancos, 27.000 mulatos livres e
450.000 escravos negros e com um clima benéfico e solo produtivo, ela supria toda a França e
metade da Europa com açúcar, café e algodão. Mas em 1791, o governo Frances emitiu um decreto
ordenando que o Haiti desse o voto aos mulatos, e logo depois outro ordenando a liberdade de todos
os escravos. Isso resultou em uma sangrenta guerra civil na qual toda a população branca
(aproximadamente 40.000 franceses) foram assassinados, até o ultimo homem, mulher e criança.
Estupro, decapitação e mutilação foram cometidos quase universalmente sobre seus corpos. (22) (23)
FACTO #57: Depois que os negros massacraram os últimos da população branca em 1804, Haiti
permaneceu como uma parte de San Domingo, até 1844 quando se tornou uma “republica” separada.
Entre 1844 e 1915 apenas um presidente haitiano completou seu mandato. Catorze foram depostos
por revoltas armadas, um foi morto, um foi explodido, um foi envenenado e outro foi cortado em
pedaços por uma multidão. Entre 1908 e 1915 as revoluções a assassinatos aumentaram tão
rapidamente que uma ocupação militar pelos Estados Unidos foi necessária para restaurar a ordem.
Permaneceram assim de 1915 a 1934. Depois disso seguiram doze anos de governo por um mulato
da elite que terminou na retomada do controle pelos militares negros em 1946. Desde então
corrupção e assassinato político em massa tem sido a norma. (23)

INDIA
FACTO #58: Os povos negróides da India foram sujeitos de inúmeras invasões brancas por cerca de
5000 anos, levando a ascensão e queda de uma civilização após outra a medida que os invasores
brancos eram absorvidos pelas massas não-brancas. Então, por volta de 1800 a.C., os arianos mais
uma vez invadiram pelo nordeste, desta vez estabelecendo um sistema de castas rígido (“varna”,
significa cor) de supremacia branca que eventualmente evoluiu para uma parte integral da religião
hindu. Miscigenação foi banida e era punível commorte. (5) (37)
FACTO #59: Liderados por uma classe ariana governante, a India Clássica floresceu e se tornou uma
grande cultura, dando expressão a filosofia, poesia, ciência, matemática e literatura. A terra
prosperou como nunca antes – ou depois.
FACTO #60: O sistema de castas durou cerca de 2000 anos (provavelmente mais tempo do que
qualquer civilização em circunstâncias raciais similares). No entanto, eventualmente as castas se
quebraram devido a miscigenação e em tempos modernos virtualmente nenhum branco puro restou.
(39) (37) (10)

FACTO #61: Hoje, a India tem mais de 834 milhões de pessoa que falam 150 diferentes idiomas e
dialetos. Quando a pluviosidade anual é insuficiente, eles morrem de fome em taxas de 2 a 6 milões
por ano. A India tem a maior taxa de natalidade da Asia, uma das menores rendas per capita do
mundo e índice de analfabetismo próximo a 70%. (35) (33)

EGITO
FACTO #62: O Antigo Egito foi fundado e construído por Caucasianos Mediterrâneos tão
antigamente quanto 4500 a.C. O período de grandeza do Egito foi de 3400 a 1800 a.C. a foi
caracterizado por sua incrível arquitetura, pirâmides, templos, a maestria da matemática e
engenharia, e seus restos ainda são evidentes hoje. Os Egípcios Brancos foram pioneiros em
medicina, química, astronomia e direito; Em muitos casos, suas realizações permanecem
inigualáveis.(37) (39) (21)
FACTO #63: Mas, por volta de 3400 a.C. a civilização egípcia começou a se espalhar pelo Rio Nilo,
trazendo um contato próximo com o núbios negros do sul. Logo eles estavam os usando para
trabalho escravo e o Egito se tornou o primeiro “caldeirão de misturas” da história. (39) (10) (14)
FACTO #64: Com tempo a infusão de sangue negro trabalhou para se erguer do fundo da sociedade
egipcia. Os escravos foram eventualmente libertados, receberam igualdade política, e tomaram os
postos de autoridade no governo. (10) (37)
FACTO #65: No tempo do Rei Tut (1370-1352 a.C.) até mesmo as classes governantes haviam sido
miscigenadas e o Egito começou uma pirueta para baixo. Hoje, o antes grandioso Egito é uma nação
de terceiro mundo, tendo perdido sua arte, medicina e habilidade de arquitetura, e sua posição nas
relações mundiais. (10) (37)
A noção absurda de que o Antigo Egito era um produto da ingenuidade negra está sendo agora
amplamente disseminado nas escolas. Apesar de que os estudiosos sabem que isso é uma mentira
descarada, eles justificam a enganação assumindo que isso vai aumentar a “auto-estima” das crianças
negras.

AFRICA DO SUL
(Nota: Esses factos irão mudar drasticamente agora que a Africa do Sul caiu sob domínio negro.)
FACTO #66: Pessoas brancas viveram na Africa do Sul mais do que os negros. Existem colônias lá
por cerca de 300 anos, mais ou menos o mesmo tempo que Europeus viveram na América do Norte.
Mesmo 150 anos depois das primeiras colônias em volta da Cidade do Cabo, no início do século
XIX, ainda não haviam negros em um raio de 500 milhas. Os negros peregrinaram vindos da Africa
central mais tarde, possivelmente fugindo do comércio de escravos ou devido a fome. De facto, a
maioria dos negros da Africa do Sul foram nascidos em outros países. (29) (8) (14)

FACTO #67: A África do Sul é de longe a mais rica e avançada nação da África, produzindo cerca
de 75% do produto interno bruto do continente. Ela é quase completamente auto-suficiente por isso
boicotes tiveram pouco efeito em sua economia. De facto a maior parte da Africa é dependente da
Africa do Sul. Ela é governada por uma republica parlamentrária ocidental e tem política estrita de
segregação racial. Ela oferece completo auto-governo para os negros em suas próprias áreas do país.
(29) (8) (14)
FACTO #68: Apesar de que a Africa do Sul é perpetuamente criticada pela imprensa mundial por
seu separatism racial, seus negros vivem melhor do que os negros de qualquer outro país africano e
estão se multiplicando rapidamente e com saúde. 87% dos custos da welfare negra são pagos por
homens brancos. Isso inclui comida, roupas, treino, casas, educação e sistema de saúde – até mesmo
pensão para idosos. (14)
FACTO #69: Milhares dos negros da Africa do Sul se formam na faculdade todos os anos, mais de
três vezes do que o resto da Africa combinado. Toda a criança negra está em uma distância
caminhavel de uma escola primária. O hospital mais amplo da África, o qual serve aos negros quase
exclusivamente e realiza cerca de 1800 operações por mês, está na Africa do Sul. (14)
FACTO #70: Os negros da Africa do Sul possuem mais carros do que todos os cidadãos da União
Soviética. (29)
FACTO #71: Africa do Sul tem mais médicos, advogados, profissionais e milionários do que todo o
resto do mundo combinado. (8)
FACTO #72: De facto, as condições são “tão ruins” para os negros na Africa do Sul que o país tem
um tremendo problema com imigração negra ilegal, tendo mais de um milhão de trabalhadores
estrangeiros ilegais. (14) (29)

ISLÂNDIA
FACTO #73-75: Islândia, a única nação inteiramente branca no mundo, tem a maior taxa de
alfabetização do mundo. 100%. Ela é uma ilha de magma vulcânico congelado, localizado bem ao
sul do Círculo Ártico.Ela não tem carvão, combustível, madeira, riquezas minerais ou recursos
naturais, e nenhum rio navegável. 75% de seu interior é inabitável e somente cerca de 1% da ilha é
arável. É a nação mais jovem da Europa e uma das mais isoladas do mundo. No entanto, a Islândia é
a segunda no mundo em expectativa de vida e tem um dos padrões de vida mais altos do mundo, em
termos de renda per capita. Ela tem tremendas instalações médicas e um próspero negócio de
publicação. Virtualmente toda família tem um telefone. Na época em que se formam no ensino
médio, cada aluno islandês aprendeu cinco idiomas. (33)

MARTIN LUTHER KING

FACTO #75-77: Em 31 de Janeiro de 1977, os registros de Martin Luther King no FBI foram
selados por ordem do judiciário até o ano de 2027 porque, como sua esposa disse, “sua liberação iria
destruir sua reputação.” Nesses registros há rumores de conter instancias de perversões sexuais
bizarras e homossexualismo, e prova que King estava sobre ordens diretas de espiões soviéticos e
financiado pelo Partido Comunista.
FACTO #78: O Jornal de Wall Street (Nov. 9, 1990) revelou que os editores da Universidade
Stanford dos Papéis de Martin Luther King Jr. tem há muito sabido que King era culpado de
plagiarismo em sua tese de doutorado na Universidade de Boston em 1955, tendo levantado
significantes porções de trabalhos de outros escritores e alunos formados.
FACTO #79: Martin Luther King frequentemente contratava prostitutas e as pagava com seu
dinheiro da igreja. Ainda, o congresso votou para fazer o aniversário de King um feriado nacional,
na maioria dos lugares substituindo o dia de Columbus ou o aniversário de Washington como
observação oficial.
FACTO #80: Quase todo o estado na união tem um feriado para King, e quase toda cidade tem um
King Boulevard ou um Centro Cívico King. Ainda assim evidência eleitoral mostra que os
americanos vão quase sempre votar contra as honras para King quando tendo chance. (41)

OUTROS
FACTO #81: Todo o continente da Africa, possivelmente a terra mais rica do mundo, produz
somente 3% do comércio mundial. (27)
FACTO #82-84: Quase todos os negros que foram líderes em campos além de esportes e música
tinham ancestralidade branca: Fredick Douglas, W.E.B. Dubois, Booker T. Washington, George
Washington Carver, Alex Hailey, Thurgood Marshall, Bryant Gumbell, Colin Powell, Carl Rowan,
Ed Bradley, Doug Wilder, etc. De acordo com o Dr. E.B. Reuter, “... Dos bem-sucedidos e
conhecidos homens que a raça negra produziu, pelo menos treze catorze avos deles eram de sangue
misturado. (27) (21)
FACTOS #85: Negros são 50 vezes mais propensos a ter sífilis do que brancos. (32)
FACTO #86: Duas vezes mais negros do que brancos receberam dispensa desonrosa das Forças
Armadas dos Estados Unidos (32)
FACTO #87: Uma mulher branca é 15 vezes mais propensa a contrair AIDS ao fazer sexo com um
negro do que com um branco heterossexual. (Centro Americano de Controle de Doenças).
FACTO #88: 90% das crianças americanas com AIDS são negros ou hispânicos. (36)

FACTO #89-92: Em 1950, escolas americanas estavam entre as melhores do mundo. No entanto,
elementos vocais dentro da nossa sociedade exigiram que as escolas públicas assumissem uma
função de engenharia social além de educacional. Violentos desmembramentos da educação
americana foi ordenada pela Suprema Corte com o propósito de quebrar as barreiras raciais. Por 30
anos, as escolas americanas tem desviado enormes recursos para integração forçada, cotas e
operações bussing. (Poucas pessoas percebem o quão caro bussing é. O custo annual pode chegar em
dezenas de bilhões de dólares. Em 1990 somente a Califórnia gastava 500 milhões por ano para
integração. Muitos dos distritos gastam um quarto ou mais de seu orçamento em transporte. Somente
Milwaukee em um único ano escolar teve 30.000 horas de trabalho da coordenação desviados para
calcular a raça dos estudantes que atenderiam as diversas escolas.) Os resultados? Hoje o ranking de
ensino está lá embaixo em ciência e matemática, 40% dos adultos americanos são analfabetos
funcionais e pontuação em testes padrões tem caído firmemente para ambos negros e brancos. Hoje
o branco mediano ainda pontua 200 pontos a mais no SAT combinado do que o negro médio.
Americanos investem mais em educação do que qualquer país do mundo e ainda assim tem os piores
resultados. Migrações massivas de brancos para escapar do zoneamento racial reduziram a base de
impostos de toda cidade grande americana. Em 1983, após quase duas gerações de experimentos
raciais para promover igualdade, o ramo de pesquisas do departamento de educação não era capaz de
mostrar um único estudo em que as crianças negras estivessem aprendendo bem após a
desagregação. (25) (20) (32)
FACTO #93: Na África negra o governador médio dura 7 meses. (22) (27) (7)
FACTO #94: Em 1995, um terço dos estudantes americanos serão não-brancos e brancos serão uma
minoria em distritos escolares de 5 estados. (32)
FACTO #95: Dr. William Shockley, vencedor do premio nobel por seu trabalho na invenção do
transitor e renomado geneticista pela Universidade de Stanford, disse, “A principal causa para
déficits intelectuais e sociais dos negros americanos é hereditária e racial de origem genética e,
portanto, não corretivas em grande grau com a melhora no ambiente.”
FACTO #96: Em 1930, cerca de 33% da população mundial era branca. Hoje, as Nações Unidas
estimam que somente 9.5% da população mundial é caucasiana. Essa porcentagem está caindo
rapidamente. (34) (27)
FACTO #97: Em 1988 haviam 9.406 casos de estupro de negros contra brancos e menos de 10 casos
de brancos contra negros nos Estados Unidos. (32)
FACTO #98: Para o livro Inteligência e Realização Nacional, por Raymond Cattell, três distintos
estudiosos americanos comparam massiva evidencia dos pontos de QI médios nacionais ao redor do
mundo e avisam sobre o declínio de toda a nação a qual a população refletir o declínio de
inteligência. Levando em conta as diferentes natalidades das etnias americanas, eles concluíram que
a habilidade americana está declinando rapidamente. (21)

FACTO #99: Os contribuintes americanos gastaram mais de 2.5 trilhões de dólares tentando
melhorar os negros desde os anos 60. (6)
FACTO #100: Citações: “A rude ignorância dos negros nunca inventou nenhuma arma eficaz de
defesa ou destruição: eles parecem incapazes de formar qualquer plano extensivo de governo ou
conquista: e a óbvia inferioridade de suas faculdades mentais tem sido descoberta e abusada pelas
nações da zona temperada.” – Edward Gibbon, o grande historiador e autor de O Declínio e Queda
do Império Romano, (V. III, pg, 277). “Onde quer que você encontre o negro tudo está caindo ao seu
redor, e onde quer que você encontre o homem branco tudo ao seu redor está melhorando.” –Robert
E. Lee, ao Coronel Thomas H. Carter, Maio, 1965.
A MENTIRA: Todas as raças tem igual capacidade para aprender e contribuir para a civilização e
qualquer diferença é causada por preconceito e racismo. O facto de que os brancos são associados a
civilização é meramente um capricho da sorte e coincidência. Qualquer tentativa de distinguir as
raças é motivado por paranoia e ódio. Devemos impedir toda investigação no assunto e trabalhar
para misturar a sociedade toda junta em uma utopia harmoniosa sem raças e nação. (?)
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