Bayer-Monsanto
overtagelse
markerer slutfasen af den
’grønne’,
folkemorderiske floks kontrol
over
fødevarepatentrettigheder,
videnskab og meningsdannelse
15. sept. 2016 – I denne uge blev den planlagte $66 mia. store
overtagelse af Monsanto, den agro-kemiske- og såsædsgigant med
hjemsted i USA, annonceret af Bayer AG, ligeledes en kemi- og
såsædsgigant (kendt som Bayer CropScience), og et legendarisk
farmaceutisk navn, med hjemsted i Tyskland.
De to selskaber er en del af et snævert kartel med meget få
enheder – der nu er i færd med at blive slået sammen – som i
løbet af de seneste 40 år er kommet til at dominere såsæds- og
afgrødegenetikken i verden, IKKE gennem at yde rene,
pålidelige produkter for landmænd og god bio-videnskab, men
gennem at score kassen siden 1970’erne på baggrund af den
daværende uretfærdige ændring af USA’s patentlovgivning, der
gjorde det muligt for bio-modificerede egenskaber i
afgrødeforbedring at opnå status som »industripatenter«. Med
andre ord, så »ejer« disse selskaber genmodificerede strenge
af korn, bomuld, bønner og andre basale livsfornødenheder.
Hvis man ønsker at studere eller så deres patenterede såsæd
eller egenskaber, må man betale omkostninger og
licensafgifter; ellers står man over for juridisk og finansiel
ruin.
Det nye Bayer/Monsanto-selskab vil kontrollere omkring 25

procent af hele verdens såsæd og afgrødepesticider, hvis
storaftalen klarer sig igennem den lovgivningsmæssige
inspektion.
Endnu en udsigt til en storfusion blandt de agro-kemiske
giganter er Dow Chemical i kombination med DuPont (der
opslugte Pioneer Hi-Bred såsæd i 1999). Den sidste gigant, det
schweiziskbaserede Syngenta (der går tilbage til Novartis og
Zeneca, og i 1997, tilbage til fusionen af Ciba-Geigy og
Sandoz) står til at blive overtaget, formedelst $43 mia., af
China National Chemical Corp. (ChemChina) ved årets slutning.
Sidstnævnte gigantaftale har en potentiel positiv side under
det globale paradigmeskift. Hvis ChemChina holder sig til
Kinas prioritet med at brødføde folk, i kontrast til Vestens
nuværende prioritet med de såkaldte »markedskræfter« – f. eks.
skabelsen af nye, mere olieholdige sojabønner til biodiesel –
så kan ChemChina/Syngentas kapacitet inden for forskning og
udvikling
sættes
til
at
virke
for
gavnlige
afgrødeforbedringer; og endda til at indlede afmonteringen af
æraen med »patentrettigheder« for fødevarer.
Dette vil kræve, at man identificerer det virkelige onde – som
IKKE er bioteknologi som sådan, men derimod Wall Street/City
of London-kartelslængets overtagelse af Bio-videnskab og
landbrugsforskning
og
-udvikling.
Den
’grønne’,
folkemorderiske lobby har givet næring til overtroisk frygt
for GMO’er i den offentlige mening, som en afledning fra den
virkelige forbrydelse med uretfærdig/ulovlig kontrol over
midlerne til livets opretholdelse.

