Tolv
amerikanske
stater
anlægger sag for at blokere
’Grøn Nulstillings’-angreb
Den 9. marts 2021 (EIRNS) – Siden udgivelsen i februar
af EIR’s specialrapport, "The Great Leap Backward: LaRouche
Exposes the Green New Deal" (Det store spring tilbage:
LaRouche afslører den grønne nye Plan), med henblik på at
anspore til handling for at besejre den malthusianske politik
for befolkningsreduktion – der kaldes lidt forskelligt: 'the
Green (New) Deal', 'the Great Reset' samt 'Stakeholder
Capitalism' – er der nu visse vigtige opponerende initiativer.
I USA lagde Missouri plus 11 andre stater den 8. marts sag an
ved en føderal domstol for at blokere præsident Bidens
bekendtgørelser, der krævede omfattende grøn "nulstillings"politik – og modsatte sig både deres skadelige indhold og
deres form for håndhævelse ved ulovligt dekret. Retssagens
argumenter er ligetil.
For det første hævder retssagen, at den grønne politik vil
forårsage dyb skade for de involverede stater samt
landsdækkende ved at skære ned for produktionen, undertrykke
landbruget, mindske forsyningen og pålideligheden af energi,
forarme folket og andre destruktive påvirkninger nu og i
årtier fremover. For det andet hævder sagen, at Det hvide Hus
ikke har myndighed til at erklære politik på disse områder;
kun Kongressen har myndigheden og ansvaret.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche,
bemærkede i dag vigtigheden af dette initiativ internationalt.
"Dette er et afgørende gennembrud", der skal bruges imod den
grønne angrebsbølge. Især bør der tages initiativer til gavn
for offentligheden i Europa, som er arnestedet for den
afskyelige EU 'Green Deal' og for parallelle programmer i

Storbritannien, der er vært for det næste FN-klimatopmøde i
Glasgow til november.
Sagsanlægget anklager Bidens dekret nr. 13.990 med titlen:
"Beskyttelse af folkesundheden og miljøet og genopretning af
videnskaben for at tackle klimakrisen" for uretmæssigt at
udstede bindende tal for de "sociale omkostninger" af
drivhusgasser, der derefter skal bruges i føderale
reguleringer som påskud for at reducere vigtig økonomisk
aktivitet.
Ét afsnit af sagsanlægget udsiger, hvad der står på spil,
indenlandsk og globalt: "Hvis dekretet står ved magt, vil den
påføre skader for hundreder af milliarder eller billioner
dollars på den amerikanske økonomi i årtier fremover. Det vil
ødelægge jobs, kvæle energiproduktion, kvæle Amerikas
energiuafhængighed, undertrykke landbruget, afskrække
innovation og forarme arbejdende familier… Desuden hævder
retssagen, at "amerikansk landbrugs- og energiproduktion – som
disse handlinger [Bidens forordninger] ville kvæle – har
globale fordele… som beriger hele verden, og alligevel gav
Biden-administrationen dem ringe eller ingen vægt i
beregningen af de 'sociale omkostninger' af kuldioxid, metan
og kvælstof".
Lederen af det juridiske initiativ er statsanklageren i
Missouri, Eric Schmitt, en sandsynlig kandidat for det
republikanske parti til det amerikanske Senat, og de andre
stater har ligeledes republikanske regeringer, men dette er
hverken
et
partispørgsmål
eller
sågar
blot
en
"problemstilling".
Medklagerne
er
kernestater
i
landbrugsbæltet — Kansas, Nebraska, Oklahoma, Arkansas,
Montana, Ohio og Indiana, sammen med Missouri plus Arizona,
South Carolina, Tennessee og Utah. De tiltalte inkluderer ikke
alene præsident Biden, men 10 føderale departementer, især
landbrug, energi, transport, indenrigsministeriet og lignende
agenturer.
https://ago.mo.gov/home/news/2021/03/08/missouri-attorney-gen

eral-leads-12-state-coalition-in-filing-suit-against-thebiden-administration-over-massive-expansion-of-federalregulations
En anden aktion, der kraftigt modsætter sig det globale grønne
"store spring tilbage" kommer fra Rusland. Den 2. marts
afholdt præsident Vladimir Putin et stort nationalt møde om
betydningen af kul. Med alle de relevante ministre til stede,
samt ledere fra minedrift, transport, industri og andre,
gennemgik Putin den økonomiske geografi og de involverede mål.
Rusland producerer cirka 400 millioner tons om året fra fem
store regioner, hvor der bor cirka 11 millioner mennesker. Han
sagde, at halvdelen af produktionen eksporteres, hvilket er
meget vigtigt for den asiatiske Stillehavsregion. Han
opfordrede til at øge kulleverancerne østpå fra Kuznetskbassinet
med
30%
frem
til
2024. http://en.kremlin.ru/events/president/news/65085
Putin kommenterede skarpt det nylige energisvigt i USA i
passende bemærkninger om, hvordan "tilpasninger" i
energipolitikken skulle foretages, når det er nødvendigt, som
de foretages i Rusland. Han sagde: "Hvad angår de langsigtede
udsigter for det globale kulmarked ud over det nuværende årti,
ved jeg, at der er forskellige prognoser i denne henseende.
Det er ingen hemmelighed, at nogle af dem antyder en markant
nedgang. … Vi ved også hvad der sker med dette. Texas frøs på
grund af det kolde vejr. Og vindmøllerne måtte optøs på måder,
der er langt fra miljøvenlige. Måske dette også vil medføre
tilpasninger".
I mellemtiden er baggrunden for disse positive skridt til at
forsvare og udvide væsentlig økonomisk aktivitet det faktum,
at det monetaristiske, finansielle system i sig selv smuldrer
og har et presserende behov for en finansiel reorganisering af
Glass/Steagall-typen. En sigende begivenhed i Tyskland er
Greensill-bankens nylige krak i Bremen. Omkring 50 kommunale
indskydere, fx i Giessen, er i bekneb for midler, de har brug
for til bymæssig infrastruktur og drift.

Zepp-LaRouche understregede i dag, at i sammenhæng med det
forestående økonomiske nedbrud og det grønne angreb af
selvdestruktion af de nationale økonomier, vil den fortsatte
forfølgelse af geopolitikken uundgåeligt føre til krig. Der er
intet andet alternativ end at bevæge sig til et nyt paradigme.
I lyset af dette er Schiller Instituttets kommende
internationale konference et kritisk interventionspunkt. Spred
muligheden. Spred momentum! Det er 20.-21. marts med titlen:
"Verden ved en skillevej: to måneder inde i den nye
amerikanske
administration". https://schillerinstitute.nationbuilder.com/2
0210320-konference

