LPAC-Video:
VAND TIL FREMTIDEN I.
Med dansk Udskrift
Ben Deniston: »Kendsgerningen er, at vandet eksisterer.
Vandet, som Californien og de andre stater i det sydvestlige
USA har brug for, eksisterer. Vandet, som andre egne af verden
har brug for, eksisterer. Der er ikke knaphed på vand på denne
planet. Menneskeheden må begynde at styre vandcyklussen på
Jordkloden som helhed på en ny måde. Vi har løsningerne; de må
udvikles; vi må skabe et nyt præsidentskab, der kan udvikle
disse løsninger. Men for at gøre det, må vi komme af med
affaldet, og det begynder med [Californiens guvernør] Jerry
Brown.«
Jerry Brown: »Vi befinder os i en ny æra. Idéen med en dejlig
lille græsplæne, der får masser af vand hver dag, hører
fortiden til.«
Er Californiens ledere så bange for sådanne inkompetente
myter, at de er villige til at tolerere en så åbenlys politik
for affolkning og en tilsidesættelse af ægte videnskab og
teknologi? Et svindelnummer, der umiddelbart truer
Californiens fattigste mennesker på livet og nationens
fødevareforsyning?
Barack Obama: »Jeg beordrer alle føderale faciliteter i
Californien til at træffe omgående forholdsregler for at
nedskære deres vandforbrug. Vi må gøre det klart. En
forandring i klimaet betyder, at vejrrelaterede katastrofer,
som tørke, potentielt set bliver dyrere og mere barske. Hvad
betyder alt dette? Med mindre, og før, vi gør mere for at
bekæmpe CO²-forurening, der forårsager klimaforandringer, og
alle, fra landmænd til industri og beboelsesområder, såvel som
også hele det vestlige område, må vi begynde at gentænke,

hvordan vi håndterer spørgsmålet om vand i de kommende
årtier.«
Tiden er kommet, hvor vi må sætte en stopper for guvernør
Jerry Browns vanvittige affolkningsfantasier og resten af den
miljø-Gestapo-bevægelse, der påstår, at for at løse
Californiens ferskvandskrise må de drastisk reducere forbruget
af ferskvand til en begrænset gruppe af mennesker. Det er ikke
en løsning for Californien eller USA. Det er en dagsorden,
inspireret af affolkning, og finansieret af Wall Street, der
er gået ind i den forretning, der hedder at gøre knappe
ressourcer mere knappe.
Ben Deniston: »Vandet eksisterer. Det der mangler, er en
politik for at udvikle vandet, samt erkendelsen af, at det er
menneskehedens rolle at styre disse systemer.«
Rent vand eksisterer, for Californien, for Texas og for andre
stater i USA’s Vesten. Det skal bare udvikles. Det er ikke et
job for de videnskabelige analfabeter. Denne krise er en af de
største prøver for det næste, amerikanske præsidentskab.
Tørken i Californien er typisk for den generelle, økonomiske
krise i USA. Vil USA fortsat befinde sig i Wall Streets
paradigmes greb, der består i nulvækst? Eller vil vi tænke
stort og gå med i den nye, økonomiske orden, der anføres af
Kina og dets BRIKS-partnere?
LaRouchePAC har lanceret en ny kampagne for at løse
ferskvandskrisen. Fremtidens vand for Californien og verden
afhænger af en ny forståelse af det globale vandsystem som
værende drevet af solare og galaktiske processer. Vand er ikke
en begrænset ressource. Det bruges ikke op og kastes væk.
Jordens vandsystem er en cyklisk proces, og hele
menneskehedens historie har været knyttet sammen med styringen
og forbedringen af naturlige vandcyklusser. Menneskehedens
fremtid afhænger ikke alene af en bedre styring af disse
cyklusser, men også af skabelsen af nye vandcyklusser.

Vidste du, at, i mindst 7 forskellige nationer, har man med
held anvendt landbaserede ioniseringssystemer til at øge
nedbørsmængden? Vidste du, at nationer i Mellemøsten skaber
ferskvand fra havene med afsaltningsanlæg, der er tre til fem
gange så store som noget, der findes i USA? Vidste du, at
Kinas Syd-Nord-projekt for omdirigering af vand allerede har
overgået noget, der er blevet gjort i USA, og som
transporterer vand over en længere afstand end noget andet
projekt i verden? Og det tog dem under 15 år at gennemføre
det!
Landbaserede ioniseringssystemer kan anvendes til at inducere
atmosfærisk væde til at falde som regn. Gennemsnitligt når 90
% af havfordampningen aldrig ind til landjorden og falder
simpelt hen unyttigt tilbage i havet. Ioniseringssystemer kan
udvikles langs Californiens kyst og gøre det muligt for
menneskeheden at begynde at tappe af de udstrakte reserver af
væde i atmosfæren over Stillehavet.
Californien og Texas har nogle af USA’s længste
kyststrækninger, og afsaltning, drevet af atomkraft, kan befri
disse kyststater for at være afhængige af ustabile
nedbørsmønstre. To tredjedele af Californiens befolkning bor i
det sydlige Californiens kystområder og området omkring San
Francisco-bugten, og hele deres vandforbrug kan opfyldes
gennem afsaltning ved anvendelse af, hvad der svarer til
energien i en 50 watts lyspære pr. person.
Et vandtransporteringssystem langs NAWAPA-ruten, Det
Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde, kan forbedre
den kontinentale vandcyklus’ produktivitet som helhed, idet
det cirkulerer noget af det nordvestlige områdes
overskudsafstrømning af ferskvand, hele vejen ned gennem det
sydvestlige område, før det vender tilbage til havet.
Disse løsningsmuligheder tilsammen udgør et forenet program
for udviklingen af vandcyklussen på et helt nyt niveau. Vi kan
håndtere alle Californiens og Sydvestens ferskvandsbehov

gennem denne styring på
og havbaserede aspekter
en forenet proces. Men
befolkning, at der ikke
det!

et højere plan med land-, atmosfæreaf den nordamerikanske vandcyklus som
Jerry Brown siger til Californiens
er noget vand, så se at vænne jer til

Jerry Brown: »… standse klimaforandringerne, og vi må radikalt
ændre den måde, vi lever på og bruger vores penge, radikale
forandringer.«
Vi du lade Jerry Brown fortsætte med dette morderiske
falskneri? Vi du lade ham affolke staten og begynde med de
fattigste og mest sårbare? Vil du lade ham præsidere over
ødelæggelsen af Californien?
Løsningerne findes. Gå med i LaRouchePAC og gør dem til
virkelighed.

