Opfordring
til
en
verdensomspændende modstand
mod global fascisme: Stop
centralbankernes
magtovertagelse
Schiller Instituttet, den 19. november — Femoghalvfjerds år
efter afslutningen af 2. Verdenskrig trues verden af et nyt
fascistisk diktatur. Denne gang kommer det i form af de
førende centralbanker, City of London og Wall Streets forsøg
på at konsolidere total kontrol over alle finansielle
investeringer til fordel for de superrige på bekostning af
middelklassen og de fattige over hele verden. ‘Overgangen til
økologi’, som de presser på med, indebærer en destruktiv
økonomisk overtagelse af økonomierne, hvor den “grønne” farve
blot er et ‘banner’ for deres egentlige hensigt om at plyndre.
De kalder det for den ‘store nulstilling’ (“Great Reset”).
Under påskud af genopbygning af verdensøkonomien efter
COVID-19-pandemien, har toppen af de private bankfolk og
milliardærer til hensigt at gennemføre et ”regimeskifte”,
hvorved monetære og finanspolitiske beslutninger ikke længere
skal træffes af valgte regeringer, men direkte af de private
centralbanker og førende finansielle aktører. I denne sidste
fase af den årtier lange neomalthusianske politik til fordel
for spekulanter ville de få den endelige kontrol over alle
investeringer og helt og aldeles kanalisere dem til “grønne
teknologier” og dermed afskære alle investeringer i de
produktive sektorer af højteknologisk energi, industri,
landbrug og infrastruktur.
Hvis denne plan, der fremmes af World Economic Forum med en
række “Great Reset”-konferencer, går igennem, vil det betyde

afslutningen på de industrialiserede nationer i den såkaldte
avancerede sektor, og døden for bogstaveligt talt millioner og
derefter milliarder af mennesker i udviklingslandene, fordi
der er en direkte sammenhæng mellem produktiviteten af en
økonomi, den ‘energigennemstrømningstæthed’ der anvendes i den
produktive proces, og antallet af mennesker, hvis eksistens
kan opretholdes. Hvis hele verdensøkonomien bliver
“kulstoffri” – i det Hans Joachim Schellnhuber (Potsdam
Institute for Climate Impact Research) og hans medarbejdere
allerede for mange år siden kaldte for “den store
transformation af verdensøkonomien”, inklusive afskaffelse af
atomenergi og -forskning – vil antallet af mennesker, der kan
opretholde eksistensen, næppe være højere end en milliard.
Hvad med de andre syv milliarder? Hvis ikke denne tilgang til
tingene vendes, kan det kun føre til kaos og en ny
verdenskrig.
En integreret del af “Great Reset” er planen om at indføre
kryptopenge og digitalisering af betalingsmidler. Dette vil
muliggøre den samlede overvågning af alle personoplysninger
inden for ethvert felt af økonomisk aktivitet, og fuldføre det
der allerede er i gang med den fysiske overvågning fra NSA og
den britiske efterretningstjenestes GCHQ. Hvis retningen i
samfundets udvikling forbliver til fordel for en privilegeret
finanselite, vil dette blive brugt til at devaluere den
akkumulerede ubetalte gæld gennem nedskrivninger og inflation,
som det skete i Tyskland i 1923, og både folket og den
produktive økonomi vil blive udplyndret. Digitaliseringen af
betalingsmidler kan kun finde nyttige anvendelser, hvis
samfundet er orienteret til gavn for det fælles bedste.
Den nuværende indsats for at etablere total kontrol over
penge- og finanspolitikken ved at give kontrollen til
centralbankerne inden for rammerne af den “store nulstilling”
og indførelsen en ‘Green New Deal’, er baseret på de samme
fascistiske principper som Hitlers præsident for ‘der
Reichsbank’, Hjalmar Schachts politik, og må absolut afvises.

Vi forlanger:
En global Glass/Steagall-bankopdeling, afslutningen på
al støtte til den spekulative sektor indenfor
investeringsbankerne og nedlukning af skyggeøkonomien;
Genoprettelse af suverænitet over de nationale valutaer;
Oprettelse af en nationalbank i hvert land og
tilbagevenden til kreditudstedelse af de suveræne
regeringer;
Oprettelsen af et nyt kreditsystem i tradition med
Franklin Delano Roosevelts oprindelige hensigt med
Bretton Woods-systemet og De alliancefrie landes
Bevægelse på Colombo-konferencen i 1976. Det primære mål
er at øge levestandarden for hvert enkelt menneske på
planeten, som en forudsætning for fred, og for at
overvinde alle aktuelle udfordringer, såsom pandemi,
global sult og fattigdom.
En massiv stigning i produktiviteten ved at flytte til
nye økonomiske platforme baseret på kommerciel brug af
termonuklear fusionskraft og internationalt samarbejde
inden for rumforskning og -rejser.
Den grundlæggende modsætning, der bestemmer vores og de
kommende generationers fremtid, er valget mellem et
masseovervågningssamfund under kontrol af grøn fascistisk
finansiering på den ene side, og på den anden en verden af
‘detente’, ‘entente’, afspænding, venskabelig forståelse og
samarbejde mellem alle folk og nationer på den måde, som alle
humanister tidligere har foreslået, og foreslår den dag i dag.
Det har vi forpligtet os til at kæmpe for.
Denne tekst cirkuleres internationalt, og folk opfordres til
at underskrive den. I 1945 sagde alle de der netop havde
gennemlevet fascisme og verdenskrig klart: ”Aldrig mere!” Vi
er nu ved afgørelsens time, hvor vi skal beslutte:
Har vi lært af historien, eller er vores moral ringere end
vores forfædre?
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