Det kan ske her
28. oktober (EIRNS) – Truslen om fascisme er helt reel i USA
og kan ses i det enorme institutionelle pres for at sikre et
nyt præsidentskab under uheldige Joe Bidens nominelle
myndighed. Den voksende censur, udøvet af tech-giganterne (og
krævet af tåbelige politikere), truer folks frihed til at
kommunikere om de vigtige ting de står overfor og til at blive
konfronteret med modstridende synspunkter.
Tænk blot på, hvordan stadig mere omfangsrigt materiale om Joe
Biden og hans families korrupte økonomiske forbindelser,
centreret om hans søn Hunter, bliver hemmeligholdt. Dette
materiale bliver der dækket over (i det mindste indtil Kamala
Harris i sikkerhed kan overtage landet) ved hårdhændet
blokering af opslag (facebook og twitter), ansættelse af en
titusind mand hær af “indholds-mæglere” og “hints” fra FBI.
Lederne af Google, Facebook og Twitter bevidnede i senatets
handelsudvalg i onsdags og anerkendte, at de ikke har noget
reelt bevis for, at historierne om Hunter Bidens ”laptop fra
helvede” er falske eller russisk disinformation.
Præsident Donald Trump, der i stigende grad er blevet angrebet
og kneblet af de sociale mediegiganter, er kommet svingende ud
og kræver en undersøgelse af, hvorvidt afsnit 230 i loven om
kommunikationsanstændighed er anvendelig for disse
indholdsudbydere, der er afveget fra deres oprindelige opgave
som en offentlig opslagstavle, til at være håndplukkede
leverandører af foretrukket indhold.
Hvem vil tro på, at en Biden-Harris administration vil kæmpe
mod dette destruktive censur-regime, som er skabt for
installere dem i det hvide hus?
Hvordan kan kuppet mod Trump – ledet af de britiske og
amerikanske efterretningsbureauer – blive besejret og
borgernes ret til frit at vælge deres ledere blive gendannet,
hvis
gerningsmændene
ikke
efterforskes,
afsløres,

retsforfølges og straffes?
En sejr over kuppet vil føre til en sund gennemtænkning af det
britiske imperiums bredere natur og dets indflydelse over USA
og verdenspolitikken; en gennemtænkning der vil være vigtig
for at sætte en ny økonomisk kurs i den transatlantiske
verden, en kurs baseret på fysisk-økonomisk udvikling der
adskiller os fra dyrene, snarere end en baseret på økonomisk
tyveri – affødt af et ønske om at herske over en uforanderlig
umenneskelig verden – det ville modtage Satans bifald?
Behovet for en radikal ændring i økonomi og statskundskab er
hårdt tiltrængt. Tænk på de enorme svindelnumre der begås på
Wall Street og i “City of London”, hvor penge skabes af det
bare ingenting i en proces der plyndrer den fysiske økonomi.
Tænk på de millioner af mennesker der allerede er døde af
hungersnød i år og de yderligere titusindvis, hvis liv står på
spil. Og dette er blot, hvad der sker her og nu!
Hvad med de hundrede millioner af mennesker der døde unødigt
eller aldrig blev født i løbet af de sidste par årtier, hvor
en stor mulighed for fremskridt blev spildt og forhindret?
Og overvej faren for krig der eskalerer hver uge på grund af
provokationer fra agenter med et imperie-synspunkt, som ikke
er i nogen nations interesse.
Afslutningen af ABM- og INF-traktaterne, faren for at den nye
START-traktat udløber, kuppet i Ukraine og selvfølgelig
bedrageriet omkring Russiagate skaber voksende og totalt
unødvendig konflikt med Rusland.
Angrebene på Kinas fremgang og dets Bælte- og Vej-initiativ,
som skulle bringe deres egne erfaringer til resten af verden
(udvikling af nye markeder for deres nuværende og fremtidige
produkter), havde nået et højdepunkt under Obama, men var
trådt i baggrunden med Trumps valgsejr og hans ofte gentagne
erklæring om, at et godt forhold til Kina og Rusland er “en
god ting, ikke en dårlig ting.” Men direkte løgne og vilde

overdrivelser om Kinas ansvar for spredningen af COVID-19,
samt britiske og amerikanske efterretningsoperationer, skaber
en fjendtlig atmosfære, kombineret med militære provokationer.
Da FBI-direktør Christopher Wray onsdag meddelte, at fem
kinesiske statsborgere i USA var blevet arresteret, gentog han
sit syn på verden: Kinas vækst i retning af at være den mest
magtfulde nation på planeten skal stoppes og FBI anser sit
bidrag til dette som værende en af dets primære missioner.
Men den største trussel mod USA og verden er hverken Rusland
eller Kina. Det er de sidste 50 års tolerance af en økonomisk,
social og politisk tankegang som nu kulminerer, i takt med at
den splintres, i et hysterisk forsøg på at forhindre enhver
form for forandring.
Den politiske førsteprioritet i dette forsøg? Kuppet mod
Trump.
For at skabe en verden, som fremtiden vil være stolte af at vi
vandt, kræver det en
langsigtet økonomisk vision.

