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3. og 4. maj (EIRNS) – I over et halvt århundrede er
menneskeheden blevet truet af den meget reelle mulighed for
selvpålagt udryddelse gennem atomkrigsførelse, igangsat enten
forsætligt eller ved et uheld. Denne trussel er tiltaget og
aftaget under perioder med næsten overhængende krigsførelse,
nogle kendte (den cubanske missilkrise) og nogle ukendte
(alarmen fra september 1983, der indikerede en amerikansk
affyring af fem missiler, som en sovjetisk oberstløjtnant på
egen hånd besluttede, var en falsk alarm).
I dag er truslen ekstrem, men kun få har kendskab dertil, på
trods af at admiral Charles Richards, lederen af den
amerikanske strategiske kommando, siger, at der er en "reel
mulighed" for nuklear konflikt med Rusland eller Kina, og
kræver at det "amerikanske militær skal ændre dets vigtigste
præmis fra 'atomar deployering er ikke mulig' til 'atomar
deployering er en meget reel mulighed".
Henry Kissinger – generelt ingen ven af menneskeheden –
advarede den 30. april meget præcist om, at spændingerne
mellem USA og Kina truer med at opsluge hele verden og kunne
føre til et Harmageddon-lignende sammenstød mellem de to
militære og teknologiske giganter. "For første gang i
menneskehedens historie har menneskeheden kapacitet til at
udslette sig selv indenfor en afgrænset tidsperiode".
USA's og NATO's beføjelser til at indføre et "regelbaseret
internationalt system", som det konstant gentages af Bidenadministrationen og de britiske "imperialistiske" talerør,

består nu i at beordre alle nationer til at slutte sig til USA
og Europa for at opgive fossil brændselsenergi, højteknologisk
landbrug og husdyrbrug samt energiintensiv industriel
teknologi, uanset konsekvenserne for deres befolkninger.
Desuden skal de være med til at tæske Rusland og Kina, indtil
disse teknologiske stormagter falder til patten. NATO-eliter
mener, at det at fremprovokere en atomkrig er en risiko, der
er værd at tage for at tvinge deres modstandere til at
"dekarbonisere" og skrue tiden tilbage for industri og energi.
Canada angribes nu af amerikanske embedsmænd som en strategisk
modstander for at have olierørledninger under Mackinacstrædet. Tyskland straffes med sanktioner indtil det opgiver
en gasrørledning fra Rusland. New Zealand skal udvises fra
efterretningspartnerskabet "Five Eyes" for ikke at erklære
Kina for sin fjende. Østeuropæiske regeringsledere skal bøje
sig for NATO/britisk geopolitisk konfrontation med Rusland
eller få påtvunget "regimeskifte".
Den dystre virkelighed af denne "store nulstilling" – for
dette er "den faktiske karakter af den store nulstilling – er,
at NATO vil dynge sanktioner og trusler på og udæske Rusland
og Kina til stormagtskrig, en krig som menneskeheden ikke vil
overleve, snarere end at lade dem fortsætte med den
teknologiske og industrielle udvikling, som de transatlantiske
nationer selv er i færd med at opgive. Og Kina og Rusland vil
ikke acceptere tilbagegang til ”nul kulstof”.
For drivkraften bag denne trussel skal man dog se på City of
London og Wall Street, de største finansielle giganter og
centralbanker – og der finder man den store svaghed ved 'the
Great Reset'. Disse finansielle kræfter kigger lige ind i et
globalt
finansielt
sammenbrud
af
en
boble
af
virksomhedsobligationsgæld og kapitalfinansiering; en boble på
titusindvis af billioner dollars og yderligere titusinder af
billioner i udestående derivater. En dyster milepæl på vej til
dette nedbrud er netop blevet nået, med sammenbruddet af en
meget stor hedgefond ved navn Archegos, hvilket forårsagede

store tab i store europæiske banker; de ved, at enden er nær,
mindre end om et år.
Derfor føler storfinansen i London og Wall Street det
presserende behov for at undslippe krakket med en ny,
gigantisk boble af "grøn finansiering" – vindmølleparker,
solcelleanlæg, kulstofkompensationer og kreditter for
spekulation, landmænds "kulstofopdræt", kulstofderivater… Og
du kommer til at betale for det. Hvis du ikke vil det, kommer
deres svaghed for dagen.
Hvis tilstrækkeligt mange borgere og organisationer nægter og
i stedet kræver industriel udvikling for alle nationer, kan
'the Green New Deal' knuses.
Men mange borgere og ledere i USA og Europa har ikke længere
moral til at efterstræbe industriel udvikling for
udviklingslande, i Afrika og Sydvestasien. De er ligeglade,
eller gjort ligeglade med den hungersnød, udløst af pandemien,
der truer 300 millioner mennesker i år i Sydasien og Afrika.
Ligeglade med folk, hvis folkesundhed og hospitalsvæsener er
bukket under trykket af COVID-19, fordi deres nationer mangler
den moderne sundhedskapacitet, som enhver nation bør og skal
have. De er selvoptagede nok til at ignorere en forværret
social konflikt, og utroligt nok, den voksende trussel om
global, skæbnesvanger krig.
Schiller Instituttets konference, der afholdes lørdag den 8.
maj, på 76-årsdagen for fascismens nederlag i Europa, er
udtænkt til at samle lederskabet for at afværge katastroferne
og indlede et nyt paradigme for relationer mellem suveræne
nationer til gensidig gavn for alle.
Tilmeld dig videokonferencen, der starter kl. 15:00 dansk tid:
“Den transatlantiske verdens moralske kollaps skriger på et
nyt
paradigme.”
Se
programmet
og
tilmeld
dig
på https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210508-confer
ence

