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Den 20. februar (EIRNS) – Efter at have brugt godt 300
millioner dollars på annoncer til sin forsinkede opstart i den
demokratiske præsidentkampagne, gik Mike Bloomberg onsdag
aften op i røg i Nevada, da han optrådte i sin første tvdebat. Bare over de sidste uger har han købt 2 milliarder
annoncer på Facebook og Google – ca. 30.000 annoncer i
minuttet. Dette konstruerede portræt af ‘Mussolini Mike’,
sammen med et par pæne fraser, løftede hans meningsmålinger
fra 4% til 19%, praktisk talt i løbet af natten og bragte ham
på linje med Bernie Sanders – indtil nationen så ham ’i
aktion’ på scenen i går aftes.
Det større problem er, at de andre kandidater – selvom de
tilsyneladende midlertidigt har glemt Donald Trump i deres
hektiske indsats for at angribe Bloomberg – nægtede at angribe
kernen i det onde, som den rigtige Mike Bloomberg
repræsenterer. Kun hvor det passede ind i deres
”identitetspolitiske” ideologi, udfordrede de ham – at han er
milliardær, hans kvindehad, hans racisme. Men der blev ikke
sagt et ord om hans nedgørelse af landmænd og maskinførere som
tankeløse idioter, der kun kan putte frø i jorden eller bruge
en skruenøgle. Kunne det tænkes, at de alle grundlæggende er
enige med Bloomberg i det? Når alt kommer til alt ser de ud
til at dele Hillary Clintons opfattelse af, at Trump-basen kun
er dumme arbejdere, ”den sørgelige flok”. De udfordrede heller
ikke hans opfordring til aktiv dødshjælp, at der må spares
penge ved at nægte at behandle mennesker over en bestemt alder
med medicin. Er det muligt, at de også er enige med ham i det?
På et enkelt spørgsmål er der ikke tvivl om andet, end at hele
banden af demokratiske kandidater er fuldt ud enige – at
verden snart vil brænde op på grund af global opvarmning, hvis
vi ikke lukker for den industrielle udvikling i ind- og

udland, stopper alle nationer fra at producere energi med
fossile brændstoffer, og i denne proces reducerer verdens
befolkning til et niveau, der betragtes som acceptabelt af
prins Charles og prins Philip – et sted under 1 milliard. Her
finder man Bloombergs virkelige akkreditiver som en tilhænger
af folkedrab, forpligtet til at tvinge hele det vestlige
finanssystem til at afskære kredit til alt, hvad der har et
”kulstofaftryk”.
Trump har med rette latterliggjort klimakulten – i går
ophævede han den vanvittige grønne politik om at nægte vand
til landmændene, alt imens ferskvand går til spilde og ledes i
havet.
Og så er der Kina. Mens Trump indgår handelsaftaler med Kina
og roser både deres reelle utrolige fremskridt, og deres leder
Xi Jinping, er både demokraterne og republikanerne slaviske i
gang med at føre konfrontationspolitik imod Kina, velvidende
at det hurtigt kan føre til krig. På sikkerhedskonference i
München var der ikke pause mellem Nancy Pelosi og Mike Pompeos
fordømmelse af Kina for stort set alle problemer i verden.
I pjecen, med titlen “Er Mike Pompeo moralsk egnet til at være
udenrigsminister?”, der nu cirkuleres internationalt af EIR,
spørges der: “Handler Mike Pompeo imod USA’s interesser ved at
spille med i ‘The Great Game’ for krig og splittelse,
inspireret fra London?
Præsident Trump konstaterede, at hvis han havde lyttet til sin
tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, “ville vi
befinde os i 6. verdenskrig nu.” Dette gælder lige så vel for
Mike Pompeo – hans daglige løgne og trusler mod Kina, ‘Bæltet
og Vejen’, deres videnskabelige kapacitet og intentioner,
viser at han tror på den britiske geopolitiske tankegang –
enten regimeskifte eller krig. Trump identificerede korrekt
denne mentale sygdom ved at erklære Irak-krigen som den
største fejl i historien, og ved at sværge på at få landet ud
af disse uendelige krige og at etablere venlige forbindelser

med Rusland og Kina.
For at Trump kan bruge sine betydelige forhandlingsevner, må
han tillades at indkalde til et hastetopmøde med sine venner
Xi Jinping og Vladimir Putin, for at sætte en stopper for de
”uendelige krige” og samarbejde om at afslutte de adskillige
plager, som menneskeheden står overfor i dette kritiske
øjeblik: terrorisme, coronavirus og græshopper, der truer
millioner i Afrika og Asien. Ved at stå sammen i bekæmpelsen
af disse trusler imod menneskeheden kan disse store ledere
også iværksætte de påkrævede politiske nødforanstaltninger for
at opbygge verdensøkonomien, for sammen at vove sig ud i
rummet og igangsætte en kulturel renæssance, der trækker på
historiens store epoker i Kina, Indien, den arabiske verden,
Afrika og Europa.

