De olympiske guders svanesang
i Glasgow
1. november (EIRNS) – »Det er ét minut efter midnat«, advarer
Boris Johnson og tilføjer, at vi må »overgive kul til
historien«. »Den eksistentielle trussel mod menneskets
eksistens, som vi kender den,« om ekkoet fra Joe Biden. »Hvad
vi behøver, er en vidtspændende omdannelse af måden vi lever,
arbejder og driver forretning på«, klynkede den afmægtige
kansler, Angela Merkel. FN’s generalsekretær, Antonio
Guterres, beskyldte landene for at »behandle naturen som et
toilet«, imens han advarede om en truende »klimakatastrofe«.
Führeren for de hekse og trolde forsamlet i Glasgow –
ledestjernen for disse såkaldte olympiske guder – er ingen
anden end tronfølgeren til det britiske imperium, Charles,
prins af Wales, hertug af Cornwall og hertug af Rothesay.
»Vores anstrengelser må ikke være en række af uafhængige
initiativer, som kører parallelt« proklamerede den
malthusianske prins i sin tale i dag. »Størrelsen og omfanget
af truslen som vi står over for, kræver en global, systematisk
løsning baseret på at omdanne vores nuværende fossil-baserede
økonomi radikalt til én, som i sandhed er vedvarende og
bæredygtig«.
Men hvem lytter? En anden englænder, Percy Bysshe Shelley, som
elskede menneskeheden frem for ønsket om at »udrense
bestanden«, skrev engang om en tidligere udgave af sådanne
olympiske fremtoninger.
En rejsende fortæller digteren, at han i ørkenen har set et
par gigantiske fødder af sten. Ved siden af fødderne ligger de
splintrede rester af et ansigt – stadig med et udtryk så hårdt
som den sten, det er hugget ud af. Piedestalen bærer
inskriptionen: Mit navn er Ozymandias, kongernes konge:
Betragt mine værker, I mægtige, og fortvivl! Det gør man så.

Og ser intet! Så langt øjet rækker, er der bare sand. Det hele
er væk. – Tilbage ved udgangspunktet | Information
(Et link til det oprindelige digt: Ozymandias by Percy Bysshe
Shelley | Poetry Foundation)
COP26 – nu kendt som FLOP26 – skulle have været det sidste søm
i det industrielle samfunds kiste, afslutningen på menneskets
fremskridt, en tilbagevenden til en primitiv tilværelse, hvor
vinden og solen ville skænke nok energi til de færre end en
milliard personer som overlevede. Romklubbens utopi, »Grænser
for Vækst«, skulle være blevet »lovens faste hånd« pålagt de
»laverestående racer«.
Men Lyndon LaRouches tilbagevisning af Romklubben – hans bog
fra 1983, There Are No Limits To Growth (Der er ingen grænser
for Vækst) – er nu som en ånd, en usynlig, optimistisk kraft
som vækker nationer og folk rundt om i verden. Størstedelen af
den menneskelige befolkning, hvis regeringer bekymrer sig mere
om deres borgeres ve og vel end om Casino Mondial, kendt som
det vestlige banksystem, har besluttet, at de kongelige og
milliardærerne, som styrer Den store Nulstilling, Den Grønne
New Deal, ikke har større, reel magt end Ozymandias:
·

Kinas premierminister, Li Keqiang, den 12. oktober:

»Energisikkerhed bør være præmissen, hvorpå et moderne
energisystem opbygges, og selvforsyningskapaciteten for energi
bør udvides… I betragtning af kuls væsentlige rolle i landets
energi- og ressourcebidrag er det vigtigt at optimere planerne
for kulproduktionens kapaciteter, at bygge avancerede
kulkraftværker som passende i overensstemmelse med
udviklingsbehov, og fortsætte med at udfase forældede
kulkraftværker på en ordentlig måde. Indenlandsk udvinding af
olie og gas vil blive intensiveret.«
·
Ugandas præsident Yoweri Museveni, som grundlæggende set
talte for Afrika i lederen i Wall Street Journal den 24.
oktober, under overskriften »Sol og vind påtvinger fattigdom i

Afrika«, skrev: »Afrika kan ikke ofre sin fremtidige velstand
for vestlige klimamål. Kontinentet bør afbalancere sin
energisammensætning, ikke styrte frem mod bæredygtighed – selv
om det nok vil støde nogle af dem samlet ved næste uges
globale klimakonference i Glasgow.«
Med undtagelse af premierminister Narendra Modi fra Indien,
vil ingen af lederne fra BRICS-nationerne deltage i Glasgowgallaen, som prins Charles beskrev som »sidste-chancesaloonen«. (Ironisk nok definerer Collins-ordbogen, som
udgives i Glasgow og bruges i størstedelen af Storbritanniens
skoler, »sidste-chance-saloonen« som »et sted, der besøges af
usmagelige og foragtelige mennesker«.)
Men

premierminister

Modis

tilstedeværelse
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lettelse til de fejlslagne olympiske guder i Glasgow. Han
insisterer,
som
nærmest
hver
eneste
leder
i
udviklingssektoren, på at de udviklede lande lever op til
deres løfte (ignoreret indtil videre) om at betale 100
milliarder dollars årligt for at betale for »overgangen« væk
fra fossile brændstoffer. Dog insisterede Modi på, at pengene
ikke bruges på »afhjælpning« for at sænke CO2-udledningerne,
men på »tilpasning« for at modvirke skaden angiveligt
forårsaget af global opvarmning. Han beskrev fremhævelsen af
afhjælpning en »uretfærdighed overfor udviklingslandene, som
er hårdt ramte«, og foreslog i stedet at pengene bliver brugt
på at muliggøre »rent drikkevand til alle« og indbød alle
lande til at deltage i »Koalitionen for katastrofesikker
Infrastruktur«.
Men faren er stadig enorm. Bankmændene, som styrer den Grønne
New Deal, har ganske enkelt hævdet deres magt over regeringer
i bestemmelsen af økonomisk politik verden over, ved at
afskære kreditter til fossile brændstoffer og de industrielleog landbrugssektorer, som de mener har et for stort »CO2aftryk«. Mark Carney, den tidligere bankdirektør for Bank of
England og FN’s Særlige repræsentant angående Klimahandling og
-Finansiering, vil tale ved FLOP26 på onsdag den 3. november,

om hvordan det globale bankimperium kan diktere
afindustrialisering og befolkningsreduktion i verden.
Som Lyndon LaRouche ofte sagde (og som Vladimir Putin gentog
sidste uge i en tale i Sochi): Det kan godt være at de
såkaldte guder på Olympen udskriger deres krav til
menneskeheden under dem, men de er ude af stand til at
erkende, at bjerget smuldrer under deres fødder. De er
farlige, men ekstremt sårbare over for en oplyst befolkning,
som tilslutter sig en International anti-malthusiansk
Alliance. Deltag i Schiller Instituttets konference den
13.-14. november for at føje din stemme til denne Alliance.
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/202111_13-14_confe
rence

