LaRouche-Organisationens
pamflet:
“Stop
’Globalbritanniens’
grønne
krigsfremstød”
Den 3. marts 2022 (EIRNS) – LaRouche-Organisationen har i dag
udgivet en 64-siders pamflet med titlen: “Stop
’Globalbritanniens’ grønne krigsfremstød”. Der er en ironi i
titlen, som er væsentlig for alle borgere af alle nationer, at
forstå, for at blive det som Friedrich Schiller kaldte en
“patriot for sin nation og en verdensborger”.
Der er også en krig, der føres mod alle nationer. Beviserne er
ikke skjulte – de bliver bogstaveligt talt proppet i ansigtet
på dig hver dag, hver time, i form af økonomisk forfald og
hyperinflation, drevet af kravet om at menneskeheden begår
folkedrab mod sig selv, ved at lukke for fossile brændstoffer,
lukke for atomkraftværker, nægte moderne teknologi til de
allerede forarmede og sultende tidligere kolonilande – alt
sammen for at “redde planeten” fra kulstof.
Uanset den let påviste videnskabelige kendsgerning, at kulstof
stort set ikke har noget med klimaet at gøre, er den grønne
New Deal den nye religion for de kongelige og milliardærernes
bankfolk og spekulanter, der hvert år samles i Davos World
Economic Forum, for at fejre deres djævelske magt til at
påtvinge verdens befolkning malthusiansk folkedrab gennem
kontrol med kreditgivningen. Mark Carney, den tidligere chef
for både Bank of Canada og Bank of England, og en økonomisk
lejemorder for prins Charles og de kongelige, beskrev stolt
deres plan for folkedrab i en artikel i Guardian den 13.
november 2021: “I april [2021] lancerede vi Glasgow Financial
Alliance for Net Zero (GFANZ), som nu dækker hele
finansverdenen: banker, forsikringsselskaber, pensionsfonde,

eksportkreditagenturer og kapitalforvaltere.
Den omfatter mere end 450 førende finansielle institutioner
fra 45 lande. Medlemmerne har forpligtet sig til at forvalte
deres aktiver, som i alt udgør mere end 130 mia. dollars, i
overensstemmelse med målet om at opnå 1,5 C (grader Celsius)….
Nye lån og investeringer fra GFANZ-medlemmer vil ikke kun
finansiere grønne projekter som f.eks. vedvarende energi, men
vil også søge derhen, hvor udledningerne er – i sektorer som
bilindustrien, stålindustrien og cementindustrien – og støtte
de virksomheder, der har planer om at nedbringe
kulstofudledningerne, mens de trækker kapital tilbage fra de
virksomheder, der ikke handler hurtigt nok.” [understregning
tilføjet]
Denne plan om at ødelægge udviklingen internationalt blev
afvist af bl.a. Rusland, Kina og Indien, der ved, at deres,
såvel som alle udviklingslandenes økonomiske fremskridt,
afhænger af fossile brændstoffer (og mere avancerede
energiformer, såsom atomar fission og i sidste ende fusion).
Dette var dråben, der fik Charles og herrerne i City of London
til at slå til: “Af med deres hoveder!”
Det er tydeligvis det, som Lyndon H. LaRouche har advaret om i
de sidste halvtreds år. Det finansielle oligarki styrer
verdensøkonomien og regeringerne i den vestlige verden.
Beslutningerne om krig og fred træffes af bankeliten, mens det
militærindustrielle kompleks kun er en del af denne imperiale
struktur.
Det er grunden til, at briterne og USA så hensynsløst drev
NATO’s militære styrker op til Ruslands grænse, mens en
lignende proces finder sted i Stillehavet mod Kina. De ville
foretrække, at der ikke var nogen verdenskrig, som der ikke
ville være nogen vinder af, og som meget sandsynligt kunne
føre til menneskelig udslettelse (men hellere krig end
bankerot!). Den økonomiske krigsførelse er ikke desto mindre
krig, det som de besynderligt nok beskriver som “den

finansielle nukleare løsningsmulighed” eller “alle sanktioners
moder”. Helt åbenlyst har Det Hvide Hus og andre europæiske
ledere erklæret deres hensigt om at ødelægge den russiske
økonomi, mens de planlægger det samme for Kina….

