Handling
på
basis
af
LaRouches
princip
haster: Sandhed i videnskab,
sandhed i statsmandskunst
Den 12. marts (EIRNS) – Mandag den 11. marts sendte
LaRouchePAC en e-mail, “LPAC Daily”, ud i bred cirkulation. Emailen bar titlen “Præsident Trumps Komité for Klimasikkerhed:
En
meget
ønskelig,
forsinket
tilbagevenden
til
videnskabelighed.” Sammen med denne salve udstikker LaRouchebevægelsen internationalt de nødvendige retningslinjer for
hvordan man kan returnere Amerika til en udviklingsøkonomi i
ånden af Den nye Silkevej, samtidig med afsløringen af de onde
geopolitiske angreb på principperne for sandhed i videnskab og
statsmandskunst.
I dag talte præsident Donald Trump selv udtrykkeligt for at
fordømme “falsk videnskab” og “falske nyheder.” Men i
mellemtiden fortsætter
toprepræsentanter for hans
administration – udenrigsminister Mike Pompeo og den nationale
sikkerhedsrådgiver John Bolton – med skældsord imod Rusland om
Venezuela, og imod Kina mht. Italiens interesse for Bælte- og
Vejinitiativet
Præsident Trumps foreslåede ‘Udvalg for Klimasikkerhed’
(Committee on Climate Security) har potentialet til at bryde
igennem løgnene om klimaforandringer i særdeleshed, og den
farlige perversion af betydningen af begrebet “videnskab” mere
generelt. Dette vil lægge borgernes hoveder i blød, så de kan
gennemtænke, og kompetent bedømme statslige anliggender i
fælles interesse for alle berørte parter, og ikke falde for
fupnumre af nogen art. Bemærk, at der fra og med i morges har
været 55.000 visninger af LaRouche PAC’s opslag den 4. marts ,
“Hr. Præsident: Lyt til Bill Binney. Russiagate er værre, end

først antaget.”
Til støtte for muligheden for et præsidentielt udvalg for
klimasikkerhed, tager et netværk af klimaforandrings-realister
nu udfordringen med at bakke Trumps initiativ op.
Artiklen fra den 7. marts af videnskabsmanden Paul Driessen,
der blev gengivet på LaRouchePAC’s hjemmeside, er blevet
dækket og genopslået mange andre steder. Og Patrick Moore, den
tidligere Greenpeace-medstifter,
der blev citeret i Jason
Ross’s artikel på LaRouchePAC om ‘Forsinket tilbagevenden til
videnskab’, som afslører den Grønne ‘New Deal’ som en
morderisk politik – optrådte på Tucker Carlsons show på Fox
News i går aftes. Moore sagde, at den Grønne ‘New Deal’ vil
betyde “enden på civilisationen”.
Præsident Trump selv tweetede i morges om Moores optræden.
“Patrick Moore, medstifter af Greenpeace: Hele klimakrisen er
ikke alene ‘fake news’, det er falsk videnskab. Der er ingen
klimakrise, der er vejr og klima over hele verden, og i
virkeligheden er kuldioxid hovedbestanddelen i alt liv.
@foxandfriends Wow! ”
Og Moore har svaret igen med en godkendelse af Dr. William
Happer, som er anbefalet til at lede udvalget for
klimasikkerhed: “Tak præsident Trump. Jeg er i [Washington] DC
for at deltage i et møde i CO2-koalitionen, der blev grundlagt
af William Happer, som jeg beundrer meget. CO2 er udelukkende
gavnligt. EPA’s konstaterering af at CO2 er forurening må
tilbagevises.”
Det ser ud til, at Trump ikke overgiver sig til ‘det grønne
selvmord’. Dette er en holdning, som han har fastsholdt siden
han tiltrådte, og især udtrykt i hans tilbagetrækning af USA
fra COP21-klimaaftalen i Paris. Men kampen er ikke forbi!
Tilskynd andre til at læse Ross’s artikel og meld dig ind i
kampen imod ‘den grønne selvmordspagt’.

