Schweiz nedstemmer CO₂-lov –
”der er en grænse for en
tyrans magt”
13. juni (EIRNS) – I dag i England udsendte G7-lederne i
slutningen af deres tredages møde i Cornwall deres "Cardis Bay
G7 Summit Communiqué" – vores fælles dagsorden for global
handling for at 'genopbygge bedre'. B3W, som de kalder det –
'Build Back Better for the World' – perspektivet, der er
skrevet ud på 25 sider, er ultragrønt, blottet for alt, hvad
der virkelig er nødvendigt for at bekæmpe pandemier og
hungersnød eller for at opbygge en moderne økonomi. Det
indeholder direkte bankfolkenes svindelnumre baseret på
kulstofmarkeder. Desuden er B3W et åbenlyst trick mod Kina og
Bælte- og Vejinitiativet, der bygger reel infrastruktur over
hele kloden. Præsident Biden og udenrigsminister Blinken
praler af det. Hvem kan acceptere noget af dette?
Den passende reaktion ses i folkeafstemningen i dag i Schweiz,
hvor folket nedstemte "CO₂-loven". Man kan høre ekkoet af "Der
er en grænse for en tyrans magt …" fra Rütli eden i 'Wilhelm
Tell' af Friedrich Schiller.
Den schweiziske CO₂-lov, der er i fuld overensstemmelse med
Paris-aftalen og den nye B3W, ville have gjort hverdagen
umulig
med
brændstofafgifter
og
andre
såkaldte
decarboniserende foranstaltninger. Den blev udtænkt under
fupnummeret om, at udledninger af drivhusgas må reduceres for
at forhindre planeten i at blive overophedet. Nej-stemmerne
kom fra landdistrikterne og andre valgkredse i 21 af de 26
schweiziske kantoner. Kun Genève, Basel, Zürich og andre
byområder stemte grønt.
Der er andre vigtige udtryk for fornuft og suverænitet. I det
amerikanske Vesten og landbrugsstaterne mobiliserer både

lovgivere og borgere mod de grønne miljøforanstaltninger i
Bidens særlov fra januar. Det specielle mål for ophævelse er
det såkaldte “30 × 30” krav i bekendtgørelse 14 008, om at 30%
af alt land og vand i USA skal tages ud af enhver produktiv
anvendelse inden 2030, under det falske påskud at nedskære
CO₂-emissioner og favorisere biodiversitet. Præcist samme 30 ×
30 krav findes også i G7's "2030 Nature Compact", der blev
frigivet i dag.
I opposition hertil har over 50 amter i 11 amerikanske stater
vedtaget beslutninger om at ophæve denne foranstaltning. Den
førende stat, der modsætter sig "30 × 30", er Nebraska, som
har det mest kunstvandede landbrug af alle amerikanske stater
og har over 97% af dets jord i privat ejerskab. Der er
fremlagt lovforslag om ophævelse af "30 × 30" i både det
amerikanske senat og Repræsentanternes Hus.
Men det geopolitiske aspekt af B3W rangerer lige så meget
eller mere, korrupt og dumt end selv det grønne dogme. Biden
fortalte på sin pressekonference efter G7 i dag i Cornwall
Airport Newquay, undervejs til at tale med dronningen: ”Jeg
foreslog, at vi skaber et demokratisk alternativ til Bælte- og
Vejinitiativet: 'Build Back Better'. Og de er enige om det, og
det er sat i gang, såvel detaljerne i det – vi blev enige om,
at vi vil sammensætte en komité til at gøre det og fremkomme
med det… vi vil insistere på, at der skal være høje standarder
– for et klimavenligt, transparent alternativ til Bælte- og
Vejinitiativet”.
Biden beskrev B3W: ”Det er en værdidrevet, gennemsigtig
finansieringsmekanisme af høj standard, som vi skal etablere,
til støtte for projekter inden for fire nøgleområder: klima,
sundhed, digital teknologi og ligestilling mellem kønnene. Og
vi tror på, at det ikke kun vil være godt for landene, men det
vil være godt for hele verden og repræsenterer værdier, som
vores demokratier repræsenterer, og ikke 'autokratisk' fravær
af værdier". Udenrigsminister Blinken sagde i morges på CNN
fra Bruxelles, at USA vil "udnytte" privat finansiering til

sit B3W og tage andre skridt, så de kan "gøre det på en mere
positiv måde end Kina gør det med sit Bælte- og Vejinitiativ”.
Dette må høre op. Det er afgørende, at den anti-malthusianske
modstand, fra Schweiz til Nebraska og andre steder, breder
sig. Schiller Instituttets dialogproces, både på de formelle
konferencer og igangværende, spiller den kritiske rolle med
udbredelse og formidling af ideer til et nyt paradigme.
Der er ingen tid at spilde i betragtning af det forfærdelige
dødstal og modgangen fra pandemien, hungersnød og det
økonomiske
sammenbrud.
Både
ledere
fra
Verdenssundhedsorganisationen og Verdensfødevareprogrammet
understregede dette i de seneste dage…
I Cornwall på G7-topmødet understregede WHO’s direktør, Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, at 70% af verden skal vaccineres
inden 2022, tidspunktet for det næste G7-møde, men han sagde,
at det, der blev
"utilstrækkeligt”.
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Direktør for Verdensfødevareprogrammet, David Beasley,
udsendte den 10. juni en særlig appel om fødevarehjælp til
Etiopien, hvor 350.000 mennesker er i svær nød, og samlet set
er 4 millioner mennesker usikre på fødevarer. Han sagde, at
det var den mest akutte og dybe fødevarekrise i en enkelt
nation i ti år.
Schiller Instituttets konference den 26.-27. juni har titlen:
"Til alles fælles bedste, ikke regler til gavn for de
få!" https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210626-27-k
onference

