Sorte liv betyder noget – så
stop Holocaust i Afrika, skab
1,5 milliard job.
Den 7. juni (EIRNS) — Mens hele verden nu oversvømmes med
slagordene ‘sorte liv betyder noget’ (black lives matter), må
man spørge: Hvad er det ønskede resultat? At skabe et
anstændigt liv for de fattige i Amerika, hvoraf mange er sorte
og latinoer? De fleste mennesker anerkender, at de massive
demonstrationer i USA og i store dele af verden i dag er
drevet af mere end racistisk politibrutalitet – de er
resultatet af det katastrofale sammenbrud i økonomien midt i
en dødbringende pandemi – begge omstændigheder der påvirker
den sorte befolkning mere intenst, men som er universelle
katastrofer.
Hvorom alting er, bortset fra EIR-programmet, der blev
udgivet i sidste uge, og som kræver en hurtig skabelse af 1,5
milliarder job og et lige så presserende topmøde med lederne
af USA, Rusland, Kina og Indien for at iværksætte det
nødvendige hasteprogram, ser der ud til at være ringe
opmærksomhed omkring de faktiske forbrydelser, der bliver
begået imod de fattige i USA og langt de fleste lande i Afrika
og Sydamerika, fra de mere end tredive års finansielle og
økonomiske politik. Under slagordene om “globalisering”, “fri
handel” og “miljøbeskyttelse” er de virkelige industrielle
økonomier blevet ødelagt, infrastruktur har fået lov til at
rådne, og udviklingslandene nægtet enhver industriel
udvikling, bortset fra Kinas soloindsats for at tilvejebringe
fysisk udvikling gennem Den nye Silkevej/ Bælte- og
Vejinitiativet.
FN’s direktør for verdens fødevareprogram, David Beasley, har
råbt op så højt han kan om, at Afrika i løbet af kun få uger
eller højst måneder vil have en mulig sultedødelighed på

300.000 pr. dag i forbindelse med coronavirusset, med
fødevareforsyningskæder der også knækkes af den økonomiske
krise, kombineret med et af de værste græshoppeangreb i
moderne historie. Betyder disse sorte liv noget?
At male “Black Lives Matter” med ti meter høje bogstaver i
gul maling på Washingtons 16th Street vil ikke gøre noget for
at løse disse reelle problemer. Faktisk skal det bemærkes, at
den officielle ‘Black Lives Matter’-bevægelse blev finansieret
med 60 millioner dollars fra George Soros, og i alt over 400
millioner
$
fra
andre
Wall
Street-fonde,
mens
terroristorganisationen Antifa og andre åbenlyst voldelige
bander – mange af dem primært hvide – har opereret under dække
af demonstrationerne.
Det drivende fokus for “bevægelsen” er fjernelsen af Donald
Trump fra embedet, mens indsatsen i vid udstrækning styres af
de samme kræfter, som orkestrerede fase et og fase to i
kupforsøget – Obamas korrupte efterretningsteam, hvoraf mange
nu selv står overfor fængsling for deres forbrydelser; af
deres kontrollører i det britiske imperium, MI6 og GCHQ, og af
de prostituerede i pressekorpset, der svor på, at Trump
samarbejdede fordækt med den russiske præsident Vladimir
Putin, og at Putin stjal valget.
To medieartikler i denne weekend demonstrerer den faktiske
hensigt med denne såkaldte bevægelse. Tysklands Der Spiegel,
det mest udbredte magasin i Europa, har en forsidehistorie med
Trump der holder en tændstik, med en brændende by bag sig,
under titlen: “Pyromanen – en præsident sætter sit land i
brand. Den ledende artikel lægger hele skylden for krisen på
Trump, alt imens den antyder, at Trump planlægger en
“Rigsdagsbrand” for at gøre sig selv til diktator efter samme
model som Hitler, og muligvis vil nægte at anerkende
valgresultatet, hvis han taber. Man antyder et militærkup for
at stoppe den formodede fare.
Her i USA indrømmer magasinet The Atlantic åbent, at

“bevægelsen” faktisk er en “farverevolution” efter samme model
som Maidan-kupet i Ukraine i 2014. Læsere af EIR ved, at det
var nøjagtigt den samme anglo-amerikanske bande – Soros, Obama
og hans vicepræsident Biden og hans efterretningsteam, sammen
med pressen, der åbent iscenesatte det voldelige nynazistiske
kup mod den demokratisk valgte regering i Ukraine, som det er
dokumenteret i EIR‘s ”Hvordan Obama og Soros bragte nazisterne
til magten i Ukraine.”

