Kommer prins Charles snart
til at regere – i USA?
Den 28. december (EIRNS) – Den økonomiske lovpakke, som
præsident Donald Trump nægtede at underskrive indtil søndag
aften, var rent faktisk “en skændsel” på en måde, som
præsidenten – hvis vigtige udtalelser nu frækt mørklægges af
medierne – ikke gjorde klart for det amerikanske folk.
Medtagelsen af hovedtrækkene fra klimaplanen “Green New Deal”
i budgettet for finanspolitikken 2021, fuldendt med et løfte
om “zero-carbon” (nul kul) – som beordret af den britiske
centralbankchef, Mark Carney; den amerikanske centralbankchefs
pludselige påstand om, at den mere end uduelige centralbank
har et ”mandat til klimaforandring”; disse er virkelig
parodier.
Præsident Trumps ensomme, men stærke modstand mod den
dødbringende Paris-klimaaftale – sammen med hans forsyndelser
mod Londons geopolitik og krigspolitik – førte til det
igangværende kup imod ham. Havde han været i stand til at føre
sin genvalgskampagne imod “Green New Deal”, som han
entusiastisk havde til hensigt at gøre, kunne den resulterende
nationale debat have organiseret amerikanerne mod den slags
økonomiske død – og åbnet for en folkelig diskussion om,
hvordan man genopbygger den afindustrialiserede økonomi. Men
valgkampagnen blev opslugt af pandemien og racemæssige
spørgsmål; en kampagne, hvor alle de nationale medier
bagvaskede og bekæmpede præsidenten, alt imens den
demokratiske kandidat gik i dækning og skjulte sit engagement
i “Great Reset” og Green New Deal bag et plagieret britisk
slogan, “Genopbyg Bedre”.
Hvem står bag “Great Reset”? Storbritanniens Charles, prins af
Wales og hertug af Davos, leder af “Green Horizon Summits” og
partner/mentor for Mark Carney og Sir Michael Bloomberg i
ledelsen af “den grønne økonomi”. Hvem oprettede først en

”green deal” og et grønt parti for 15 år siden? Den samme
radikale øko-prins, hvis kongelige familie i årtier har ønsket
en reduktion, en nedskæring af den menneskelige befolkning.
Takket
være
deres
anti-produktions-,
antibefolkningsinitiativer, leder Carney og Bloomberg nu komitéer
for de største centralbanker og beordrer virksomheder og fonde
til at stoppe med at producere eller investere i alt, der har
med kul at gøre, fra energikilder til gødning og
petrokemikalier.
Hvad er Green New Deal (europæisk “Green Deal”) andet end den
endelige afslutning på 50 års afindustrialisering, hvor USA og
de fleste europæiske økonomiske magter har mistet deres
maskinværktøjsindustri
og
hele
deres
avancerede
produktionskapacitet, med undtagelse af elkraft og energi og
landbrug. Nu skal de tvinges tilbage i tiden til vindmøller og
solpaneler, ustabile elektriske ledningsnet, drive landbrug
uden kemisk gødning eller husdyr, for at “redde planeten” ved
at ofre et stort antal af den menneskelige befolkning.
Hvad skal udviklingslandene, hvoraf mange stadig har halvdelen
af deres befolkninger uden pålidelig elektricitet overhovedet,
stille op når kul- og olieinvesteringerne lukkes af Charles og
Carneys bande af centralbankfolk og uden finansiering af
atomkraft? USA og europæiske nationer vil selv vil miste
pålidelig energi og højteknologisk landbrug. COVID-pandemien
har allerede ramt fødevareproduktion og distribution og spredt
hungersnød.
Og hvad med de atomkraftkilder, som NASA udvikler til hurtig
rumfremdrift og energi på Månen og Mars? Vil vi lade dem lukke
ned?
At Kongressen i overvældende grad indarbejdede målet om “nul
kulstof” i et føderalt budget, og at ‘the Fed’, centralbanken,
trodsede præsidenten ved at tilslutte sig Carneys ‘Network for
Greening the Financial System’, fortæller borgerne, at det nu
er op til dem at mobilisere for at stoppe dette. Nogle bliver

nødt til at føre an som borgerrepræsentanter, der kæmper for
de mest avancerede teknologier indenfor energi, industri og
rumforskning.
Disse enorme banker i City of London og Wall Street må opdeles
i processen for at få dem til at tjene nationale formål med en
Glass/Steagall-lovpakke
og
ved
at
nationalisere
centralbankerne, herunder Federal Reserve. Og Lyndon LaRouche
rådgav altid: USA og andre nationer, der afviser dette
økonomiske selvmord – især Kina, Rusland, Indien – bliver nødt
til at samarbejde for at besejre det.
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