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Den 10. August – Nyheden er ude: I henhold til den seneste IPCC-rapport er
Jordens tilstand katastrofal, men vi har stadig en chance. Alt hvad vi skal
gøre, er at lytte til den 16-årige klima-hovedfigur Greta Thunberg fra Sverige,
‘Extinction Rebellion’ og Dennis Meadows. Vi skal ikke alene skamme os over at
flyve, men også over at spise kød – eller mad generelt – at køre biler, rejse,
opvarme vores hjem, og – for at komme helt til bunds i det – over, at vi
eksisterer i det hele taget, fordi det var bedre for klimaet, hvis vi ikke
gjorde! Og så selvfølgelig, hvis du endnu ikke skulle have bemærket det: sne er
sort!
Enhver der mener, at det transatlantiske etablissement og dets videnskab og
medie-PR-lobbyister er blevet vanvittige har en pointe. men der er en mening med
galskaben: De apokalyptiske teser fra det såkaldte ‘Intergovernmental Panel on
Climate Change’ (IIPCC) om påstået ondartet cyklus af ‘ikke-bæredygtigt’
landbrug, global opvarmning og ekstremt vejr er beregnet på at indoktrinere
befolkningen til frivilligt at opgive forbrug, acceptere højere skatter for at
subsidiere pengestrømme ind i grønne investeringer, at acceptere diktatoriske
regeringsformer og – hvilket, der nu siges rent ud – at acceptere en massiv
reduktion af verdens befolkning.
IPCC-rapporten er faktisk gammel gæret vin i på nye flasker, og argumentet er i
sidste ende baseret på en – såvel forenklet som falsk- teori af Thomas Malthus,
en teori, der hævder, at menneskeheden multipliceres med en geometrisk rate,
mens ressourcerne og fødevareproduktion kun multipliceres med en lavere
aritmetisk hastighed. En af de førende neo-malthusianere, Al Gore, tilføjede
lidt sødemiddel til denne vin, idet han indrømmede, at Malthus naturligvis ikke
kunne have forudset, at menneskeheden ville gøre forbedringer inden for
landbrugsteknologi og derfor kunne øge mængden af mad der kan produceres på

Jorden enormt. Men – og nu fremkommer eddiken i vinen – for at undslippe dette
‘malthusianske dilemma’, indgik mennesket, ligesom Dr. Faust, en pagt med
djævelen, og forpligtede sig til videnskabelige revolutioner.
Så vore dages neo-malthusianere, inklusiv IPCC, arbejder ud fra nøjagtigt denne
idé. Resultaterne af moderne landbrug, som har muliggjort, at i det mindste en
betydelig del af menneskeheden har fået en forbedret, proteinrig diæt, bliver
bagvasket: kødforbrug, såvel som resultater af videnskabelige fremskridt, får
skylden for klimaændringer, og verden kan kun reddes, hvis vi opgiver kørsel,
flyvning, opvarmning og airconditionering. Og verdens befolkningstal bør ikke
længere stige, men skal indskrænkes. Så tilbagevenden til befolkningstal og
levestandarder som i de førindustrielle tider: hestevogne til de rige, cykler
eller gang til fods for de andre, og sunde kartofler og hirsegrød, der denne
gang bliver udråbt som en vegansk diæt.
Et nærmere kig på finansieringen af Greta Thunberg, ‘Extinction Rebellion’
(“XR”) og ‘FridaysForFuture’ afslører, at [klima-]bevægelsen finansieres af de
rigeste mennesker på Jorden. Blandt grundlæggerne og i periferien af ‘Climate
Emergency Fund,’ CEF findes Rory Kennedy, datter af Robert Kennedy og Aileen
Getty, datter af afdøde John Paul Getty, sammen med “filantropen” Trevor
Neilson, hvis karriere har omfattet forskellige former for samarbejde med Bill
Gates, Warren Buffett, George Soros og Ted Turner. Ifølge Guardian, har CEF
allerede overført EU 500.000 til XR, som snart vil blive efterfulgt af “ti gange
så mange” penge. Breitbart offentliggjorde også interne dokumenter fra XR, der
afslørede yderligere fem- og sekscifrede donationer fra Soros, den europæiske
‘Climate Foundation’, ‘Tides Foundation’ og Greenpeace ‘Furka Holdings AG’,
blandt andre.
Sådanne beløb er selvfølgelig ‘peanuts’ for medlemmer af ‘jetsettet’, der
sædvanligvis rejser med privatfly, helikoptere og mega-yachter. Åh jo, og Greta
har netop indledt en af disse nautiske ture til Amerika – “for at spare
flybrændstof.” Og XR’s Aktions-håndbog, dette er ikke en øvelse, blev af Penguin
Publishers generøst frigivet til publikation måneder før den oprindelige
udgivelsesdato.
I det mindste gør disse finansieringskilder det klart, at dette er et “falskt”
oprør. Det er ikke en græsrodsbevægelse, men Greta-hype og XR er resultatet af
en velorganiseret propagandakampagne, der bruger moderne argumentation til at
skabe et politisk klima, hvor etablering af et fascistisk diktatur accepteres
som uundgåeligt.
En af forfatterne til den computermodel-baserede undersøgelse {Limits to Growth}
(Grænser for Vækst) fra 1972, Dennis Meadows, afslørede for nyligt overraskende

nok dette i en artikel i den franske avis Libération. Han skriver, at
klimaændringer og udtømning af fossile energiressourcer ødelægger grundlaget for
den nuværende model for det industrielle samfund, og at flygtningestrømme og
hungersnød vil øge kaos, og at en ting, der kan læres af historien er: at hvis
folk har valget mellem ‘lov og orden’ og frihed, de vil altid vælge ‘lov og
orden’. Vore personlige friheder er allerede begrænset, og denne tendens vil
fortsætte. Alt imens dette ikke vil løse de problemer, der skabte kaos, vil den
politiske magt og den økonomiske formue for dem, der støtter autoritarisme
mangedobles på kort sigt.
Et kig på historien afslører en anden dimension af den indeværende
propagandakampagne. Dette er ikke første gang, at det finansielle oligarki har
reageret på en systemisk økonomisk og monetær krise ved at støtte fascistiske
bevægelser og etablere autoritære diktatoriske regimer. Den internationale
finansiering af nazisterne af daværende guvernør for Bank of England Montagu
Norman og Brown Brothers Harriman – Harriman-klanens bank, der også støttede
eugenik-bevægelsen i USA – er en veldokumenteret kendsgerning (“Eugenik er en
ideologi der anser det som et politisk anliggende at kontrollere fordelingen af
arvemateriale i menneskelige befolkninger. Eugenik kaldes også arvehygiejne
eller racehygiejne” Red. Ref. Wikipedia)
Historien gentager sig selv, men aldrig på samme måde. Hvad der dengang var
eugenikkens racisme, er i dag den inhumane doktrin om påstået overbefolkning,
som af ideologer som Julian Huxley i 1946 blev omformuleret som en afstikker af
eugenikken, fordi denne betegnelse blev miskrediteret af nazisterne, og at
derfor en “radikal eugenisk politik i mange år vil være politisk og psykologisk
umuligt.” I dag er det angiveligt denne overbefolkning, der ødelægger vores
Lebensraum (“livsrum”, et udtryk, der blev brugt af nazistiske geopolitikere) –
Jorden.
På daværende tidspunkt var denne ideologi grobund for fascistiske chok-tropper,
der så deres voldshandlinger retfærdiggjort ved en formodet trussel fra enten
“kommunister” eller “ikke-ariske” mennesker. Og hvis nutidens planet virkelig
kun har 18 måneder tilbage, hvorfor skulle en ung mand på 17 eller 19 år så ikke
gøre alt for at bekæmpe den tilsyneladende årsag – det industrielle samfund –
med brug af alle tilgængelige midler?
De samme medier, der rapporterer om hvert eneste pip fra Greta som om det var
Einsteins opdagelse af den generelle relativitetsteori, er død tavse om en
passage i teksten til manifestet fra den mistænkte morder fra El Paso, hvor 22
mennesker for nyligt blev dræbt og 26 såret. Det afspejler i det mindste ikke
præsident Donald Trumps politik, men i høj grad hans modstanderes politik. Den

pågældende passage siger: “Den amerikanske livsstil giver vores borgere en
utrolig livskvalitet. Imidlertid ødelægger vores livsstil miljøet i vores land.
Decimeringen af miljøet er skabelsen af en massiv byrde for kommende
generationer. De store selskaber fører an i ødelæggelsen af vores miljø ved
skamløst overforbrug af ressourcer. … Jeg vil bare sige, at jeg elsker folk i
dette land, men de fleste af jer er bare for forbandet stædige til at ændre
livsstil. Så det næste logiske trin er at mindske antallet af mennesker i
Amerika, der forbruger ressourcer. Hvis vi kan slippe af med tilstrækkeligt
mange mennesker, så kan vores livsstil blive mere bæredygtig.”
Den største fejltagelse i dette menneskesyn, fra Malthus og alle de neomalthusianske til stakkels Greta, er, at det er baseret på det oligarkiske
billede af mennesket, der betragter menneskemasserne som parasitter, forurenere
og endda et slags dyr – og på baggrund af dette synspunkt synes, at decimeringen
af dem selvfølgelig vil være en god ting.
Men dette er ikke, hvad folk er. Mennesket adskiller sig fra alle andre
skabninger derved, at det gennem dets indfødte kreativitet kontinuerligt opdager
nye principper for det fysiske univers og ved hjælp af videnskabelige og
teknologiske fremskridt, er i stand til helt at omdefinere de ressourcer, som
menneskeheden har brug for til at overleve. Rumfartslande som Kina, Rusland,
Indien, U.S.A. og i dette tilfælde endda Europa med Den Europæiske
Rumorganisation (ESA) demonstrerer, at menneskeheden er ved at skabe en helt ny
økonomisk platform, i den forstand, som Lyndon LaRouche har defineret det. Ideen
om en “Månelandsby”, en permanent industrialisering af Månen, som udgangspunkt
for et fremtidigt Mars-projekt og interstellar rumfart, omdefinerer alt hvad
mennesker tidligere har haft af forestillinger om “ressourcer” på Jorden.
Den eksistentielle fare for menneskeheden i dag ligger ikke i en nært
forestående klimakatastrofe, men snarere, blandt flere andre ting, i en forkert
reaktion på cykliske klimaændringer. Men frem for alt består den i den måde,
hvorpå det neoliberale oligarki, i samme tradition som i 1930’erne, reagerer på
den nye globale finans- og monetære krise: ved at støtte fascistiske bevægelser
og forsøge at etablere et diktatur – selvom det denne gang er et øko-diktatur.
Det samme britisk-dominerede oligarki, der, ligesom de gjorde dengang, tyr til
geopolitik, destabilisering af påståede modstandere, såsom det nuværende forsøg
på at svække Kina og Rusland gennem “farverevolutioner” og om muligt at
gennemføre regimeskifte der. At De Grønne er lydige instrumenter for denne
geopolitik er blevet demonstreret tilstrækkeligt af den tyske Grønne leder
Joschka Fischers støtte til NATO-krigen mod Jugoslavien i 1999, såvel som ved de
Grønnes støtte til en indsættelse af de tyske væbnede styrker i den Persiske

Golf. Hvis vi har lært noget fra historien, er det ikke at lade disse
begivenheder sejle deres egen sø, hvis vi vil forhindre en eskalering til en
tredje verdenskrig. Vi har et presserende behov for en tilbagevenden til det
kristen-humanistiske billede af mennesket, der betragter mennesket som et væsen
med uendelige udviklingsmuligheder intellektuelt og moralsk! Selv om dette er en
mindretalsopfattelse, som ifølge den kinesiske kunstner / aktivist Ai Weiwei
ikke nyder respekt i Tyskland, er det stadigvæk i overensstemmelse med
menneskehedens realitet i universet.

