Trump på det økonomiske forum
i Davos: Med optimisme mod
det “grønne” folkemord
Udgivet den 27. januar 2020 på Harley Schlangers blog på
LaRouchePAC.com (www.harley.larouchepac.com)
Medens det amerikanske senat åbnede rigsretssagen mod Trump,
holdt præsidenten selv i Davos en tale for den årlige
forsamling af selvtilfredse eliter, milliardærer og mægtige,
der regner sig selv som særligt udvalgte til at bestemme
menneskehedens fremtidige kurs. Dette års konference havde i
første række det formål at påtvinge regeringerne en “grøn”
handlingsplan for at frelse verden fra de angiveligt
menneskeskabte klimaforandringer. Ud over “kendte” grønne som
den rasende teenager Greta Thunberg, Al Gore, Sir Nicholas
Stern, Bill Gates og prins Charles, spillede desuden
direktøren for Bank of England, Mark Carney, fremtidig
ambassadør for FN for klimabeskyttelse og finans, en vigtig
rolle.
Carney, der i den forløbne sommer pludseligt svang sig op til
en nøglefigur for den grønne bevægelse, da han forkyndte, at
bankerne skulle blokere for kreditter til alle de firmaer og
institutioner, der ikke ville deltage i den grønne revolution
– holdt hovedtalen. Han erklærede, at Bank of England sammen
med de andre centralbanker fra nu af ville nægte kreditter til
finansinstitutioner og foretagender, der ikke er CO2-neutrale
– hvorved hanen ville blive drejet om for kreditter til de
energikilder, der leverer størstedelen af verdens energi.
Støttet på en pseudovidenskab, der påstår, at CO2-udslippet er
hovedårsagen til klimaforandringerne og at menneskeheden
nærmer sig sin undergang, hvis ikke den øjeblikkeligt giver
fuldstændigt afkald på fossile brændstoffer, vil Carney og

hans forbundsfæller såsom chefen for kæmpefonden Blackrock,
Larry Fink – der sammen med andre topbankfolk kræver et
regimeskift inden for finansverdenen. Det skal ske med en
kombination af skatter, økonomisk straf og statsstøtte for
ueffektive, “gammeldags” teknologier, og ved at gennemføre
“nul-planen” som del af en generel nedskæringspolitik.
Carney sagde i sin hovedtale i Davos, at fra nu af måtte man
hele tiden stille spørgsmålet: “Hvad er Deres plan for at
stoppe kulstofudledningen? Det kommer til at afgøre, hvor
kapitalen flyder hen.” Bankerne vil spørge, “om De står på den
rigtige eller den forkerte side”. Og han besluttede med at
sige, at alt dette betød en grundlæggende omformning af
finanssystemet”.
Carneys og Finks krav om et “regimeskift”, der kun, tillader
investeringer i såkaldt vedvarende energi – altså
tilbagevenden til en lav energistrømningsstæthed ligesom i
tiden før renæssancen – er en opskrift på ødelæggelse af
industrien og på folkemord. Men her hører man ingen form for
selvkritiske ytringer, for dette er åbenbart den egentlige
bagtanke med det hele!
For at give det hele endnu større eftertryk, forbindes dette
med et radikalt politisk krav, som Finks gruppe af tidligere
centralbankschefer fremsatte her i sommers på Federal Reserves
møde i Jackson Hole (Wyoming): Centralbankerne skal overtage
opsynet med statshusholdningerne for at sikre, at der skal
tilflyde mere kredit til den grønne spekulationsboble, medens
kreditter til den reelle økonomi indstilles. Dette er et
frontalangreb på suveræne regeringers ret til at stille
kreditter til rådighed for programmer, der øger produktionen
af den reelle fysiske, økonomiske velstand, sådan som den er
nødvendig for at forbedre befolkningens levestandard. I stedet
for skal regeringerne blot tjene som et redskab til at betjene
de bedragere, der profiterer af spekulationsboblen, medens de
pålægger den brede befolkning nye, tyngende skyldsbyrder.

I Davos førte milliardærerne endnu en gang den forstyrrede
teenager Greta Thunberg frem for at tilsværte alle dem, der
ser kritisk på dette vrøvl. Thunberg sagde, at der ikke er
nogen tid at spilde, inden otte år må der finde en fuldstændig
omdrejning sted. “Vi vil ikke have, at disse ting skal finde
sted i 2050, 2030 eller i 2021. Vi vil have, at de skal ske
nu” sagde hun. Hun belærte de “voksne” i rummet: Vort hus
brænder stadig. Jeres uvirksomhed forøger flammerne for hver
time, der går.”
På spørgsmålet, om han var enig med Thunbergs drastiske
tidsplan, svarede Carney bekræftende.
Trump talte et alvorsord til undergangsprofeterne. I disse
omgivelsers almindelige enighed om en politik, der vil
ødelægge de resterende produktive centre i verden, udløste
Donald Trump bølger af hysteri, da han præsenterede en
optimistisk fremtidsvision, der udgik fra betragtninger over
den proces, der frembragte renæssancens kulturelle og
videnskabelige landvindinger og dermed lagde grunden for den
moderne civilisation. Han tog her omhyggeligt sigte på dem,
der fører politik på grundlag af “klimahysteriet”.
“Dette er ikke tiden til pessimisme, dette er tiden til
optimisme. Angst og tvivl er ikke gode tankeprocesser, for
dette er tiden for store forhåbninger og glæde og optimisme og
handling. Men for at gribe morgendagens muligheder, må vi
tilbagevise de evige dommedagsprofeter og deres forudsigelser
om Jordens undergang. De er arvtagerne til fortidens tåbelige
spåmænd… og de ønsker, at det skal gå os dårligt, men det
tillader vi ikke. De forudsagde, at der ville komme en
overbefolkningskrise i 1960’erne, udbredt hungersnød i
1970’erne, og at olien ville slippe op i 1990’erne. Disse
panikmagere kræver altid det samme; absolut magt for at
beherske, forandre og overvåge hvert eneste aspekt af vore
liv.”
Med denne spot over nutidens grønne “dommedagsprofeter”, der

går ind for en moderne udgave af den malthusianske
befolkningsreduktion, hentydede han (om ikke med navns
nævnelse) til så grundlæggende værker som The Population Bomb
af Paul Ehrlich og Grænser for Vækst af Dennis Meadows og Jay
Forrester og deres kvaksalverkolleger i Romklubben(1972).
Hvad Trump ikke sagde, men hvad nogle af klimahysteriets
forkæmpere formentligt godt vidste, var, hvad der var fælles
for alle disse kræfter – ud over deres malthusianske had til
menneskeheden – nemlig at Lyndon LaRouche i løbet af det
sidste halve århundrede igen og igen kritiserede og gendrev
deres ondsindede hensigter. I sin bog “Der er ingen grænser
for vækst” fra 1983 påviste LaRouche at vor tids
vækstfjendtlige fanatisme lige siden 1960erne fabrikeredes ved
hjælp af fidusvidenskab og misvisende computerprogrammer. I
vor tid fortsætter dette med FN’s klimapanels (IPCC)
dommedagsprofetier, der baserer sig på den samme slags
computermodeller, der igen og igen har vist sig at tage fejl.
Og endnu vigtigere: LaRouche satte den nødvendige modpol op
imod disse bedragere, nemlig den sande videnskab om menneskets
fremskridt. Således understregede han ofte, at vi bør kikke
tilbage på renæssancens genier for at finde løsninger på
nutidens kriser, og han henviste ganske særligt til
Brunelleschis geniale bygning af kuplen på domkirken i
Firenze, hvor de nødvendige arbejdsmetoder udvikledes under
opførslen. I 1991 skrev LaRouche i en tid, hvor han var
uskyldigt fængslet, i sin fængselscelle bogen “Kristendom og
Økonomi”, der bærer et billede af kuplen på sit omslag.
Præsident Trump henviste i sin tale i Davos til netop den
samme ting, som LaRouche benyttede som eksempel på optimisme
om fremtiden.
“For århundreder siden, under Renæssancen, kikkede håndværkere
og arbejdere op og byggede strukturer, der stadig berører
menneskehjertet. Nogle af de bygninger, der stadig hører til
blandt de største i verden, blev opført for århundreder siden.

I Italien begyndte borgerne engang på et projekt, der skulle
tage 140 år at opføre: Domkirken i Firenze. Et helt utroligt
sted. Selv om teknologien til at fuldende projektet endnu ikke
var fuldt udviklet, gik byens fædre alligevel i gang med det,
i vished om at de en dag ville finde ud af det. Disse
indbyggere i Firenze accepterede ingen grænser for deres store
forventninger, og derfor blev den store kuppel til sidst
opført.”
Trump fortsatte: “I Amerika forstår vi det, som pessimisterne
ikke vil indse: at en voksende og levende markedsøkonomi, der
koncentrerer sig om fremtiden, opløfter den menneskelige ånd
og ansporer kreativiteten tilstrækkeligt meget til at klare
alle udfordringer… De store videnskabelige gennembrud i det
20. århundrede – fra penicillin over hvedesorter med højt
høstudbytte til moderne transportmidler og banebrydende
vacciner – har højnet levestandarden og reddet livet for
milliarder af mennesker i hele verden. Og vi arbejder videre
på ting, som I vil høre nærmere om i nær fremtid, og som I,
sådan som I sidder her nu i dag, ikke vil tro at vi har fundet
svarene på… Men det sidste århundredes mirakler blegner i
forhold til de ting, som nutidens unge fornyere vil udvikle,
fordi de udretter ting, som ingen ville have anset for muligt.
Vi fortsætter med at påskønne teknologi, og skyr den ikke. Når
mennesker har friheden til at være opfindsomme, vil millioner
af mennesker kunne leve længere, lykkeligere og sundere.”
Hvad ligger der bag denne afstandstagen?
Den optimisme, der præger Trumps tale i Davos, stemmer overens
med hans engagement for et samarbejde med den russiske
præsident Putin for at overkomme de strategiske kriser i
verden og samarbejdet med Kinas præsident Xi Jinping om at
overkomme spændingerne mellem de to førende økonomiske magter.
Og det er ikke tilfældigt, at de, der udnytter klimahysteriet
til at retfærdiggøre et “regimeskift” i finanssektoren, også
forsvarer Londons imperialisme. De forsøger at sabotere Trumps
forsøg på et fredeligt samarbejde med Rusland og Kina ved at

ville fortsætte de “endeløse krige”, som Trump kæmpede mod i
2016, og som også vil være en væsentlig del af hans valgkamp i
2020.
Det er ingen overraskelse, at det er de samme grupperinger,
som agerer gennem et forbund mellem de britiske og de
amerikanske hemmelige tjenester i omkredsen af Bush og Obama,
som også organiserer regimeskift-operationen imod præsident
Trumps embede, sådan som det nu sker med det forsøg på
afsættelse, der drives frem af USA’s senat og hviler på falske
anklager, udklækkede af disse netværk. Truslen fra præsident
Trump og hans sandsynlige genvalg mod den sammenbrydende
verdensorden, som disse netværk fik gennemført efter den kolde
krig, bliver endnu mere påtrængende, når Trump i sine taler
griber tilbage til ideer, der hænger sammen med LaRouche.
Længe før Trump blev et mål for deres netværk, fordømte og
forfulgte de LaRouche. Men trods årelange fordømmelser og
angreb vækker LaRouches ideer yderligere genklang, fordi de
genspejler de højere principper, som inspirerede Amerikas
grundlæggere under deres udarbejdelse af De forenede Staters
forfatning.
Det fortløbende forsøg på at få afsat Trump er ikke andet end
et angreb på disse principper, udført til tjeneste for disse
eliter, der har forsamlet sig i Davos for at organisere den
største befolkningsreduktion i verdenshistorien. Derfor
reagerede de så hysterisk på Trumps tale, medens medierne
fortav de ovennævnte kernepunkter og forkastede dem som
eksempler på “blind optimisme”. Deres største frygt er, at de
mennesker, der medvirker som borgere i udformningen af deres
stat for at regeringens politik skal genspejle deres virkelige
interesser, vil kunne afvise magthavernes farlige pessimisme,
der går ud på at undertrykke deres indflydelse.
Anmærkning:
Videoen af Trumps tale i Davos, som begynder 9 minutter ind i
videoen:

