Försvara människovärdet!
Hur kan man peka ut mänskligheten som naturens fiende? Blir världen en bättre
plats om man tar bort människor, eller försämrar deras levnadsvillkor?
Är det inte vi människor som bär på lösningarna? Är inte människans kreativa
skapande av nya resurser en del av naturen? I så fall är det väl bättre ju fler vi är ...
Eller är råttorna bättre rustade att rädda planeten?
Uttalande av Hussein Askary, ordf. LaRoucherörelsen i
Sverige, med anledning av Hans-Joachim Schellnhubers
besök i Sverige och Nobelpristagarsymposiet på Kungliga
Vetenskapsakademin i Stockholm den 16-19 maj 2011
På Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm samlas nu
vissa personer med onda avsikter till det s.k. Tredje nobelpristagarsymposiet om global hållbarhet.
Detta symposium har förut hållits i Potsdam i Tyskland
år 2007 och i St. James Palace i Storbritannien under prins
Charles beskydd 2009.
Symposiet leds av Hans-Joachim Schellnhuber, som
leder den tyska regeringens s.k. Forskningsråd om global
omställning, WBGU, och det sponsras av bl.a. kung Carl
XVI Gustaf. Målet är att bakom stängda dörrar, utan debatt
eller diskussion, slå ett slag för ett globalt grönt fascistiskt
manifest, med en världsregering som ska tvinga nationer att
stoppa vetenskaplig, teknisk och ekonomisk utveckling för
att mota ett påstått klimathot och använda påstått begränsade naturtillgångar på ett ”hållbart” sätt.
Varför hålls detta symposium i denna slutna och isolerade byggnad, som för tankarna till termodynamikens andra
sats, där allting bara bryts ner och avtar, där det inte finns
plats för mänsklig kreativitet som spränger de begränsade
resursernas begränsningar?
Orsaken är att det finansiellt bankrutta brittiska imperiet
och dess lakejer, USA:s president Barack Obama och EUländernas ledare, på klimatmötet i Köpenhamn i december
2009 inte fick igenom sin folkmordsplan för att förbjuda
den oskyldiga koldioxiden och döma flera miljarder människor till fattigdom, elände och död genom att stoppa ekonomisk och industriell utveckling. De var tvungna att hitta
ett annat sätt att få igenom detta. Köpenhamnsmötet visade
att en majoritet av mänskligheten skulle säga nej till sataniska och ovetenskapliga förslag om man tilläts debattera
dem och motståndarna gavs möjlighet att motbevisa axiomen som den galna teorin om att människan orsakar glo-
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bala klimatförändringar bygger på. Det visade sig också i
Köpenhamn, i och med Climategate-skandalen, att faktaunderlaget för hela den här teorin hade förfalskats av klimatenheten på det brittiska East Anglia- universitetet. Det var
en ren lögn.
Nu förstår du varför samma människor som låg bakom
Climategate har valt den här isolerade och slutna platsen för
att driva sina folkmordsplaner utan att resten av världen ska
få veta något. Vi tänker självklart inte tolerera detta vansinne, och vi har gått ihop med Helga Zepp-LaRouche i Tyskland och Lyndon LaRouche i USA och med andra grupper i andra länder för att avslöja och till slut besegra denna
omänskliga och stolliga idé.
Deras plan är, enligt arrangörerna av symposiet, och jag
citerar ur deras program: ”Den slutna delen av symposiet
(endast för de medverkande) äger rum på Kungl. Vetenskapsakademien. Den börjar med en sammankomst kvällen
den 16 maj och avslutas med en sittning öppen för medier
och VIPs där Stockholmsmemorandumet undertecknas,
på eftermiddagen den 18 maj. Stockholmsmemorandumet: ’Planetära möjligheter – en omställningav världen i
en tid av globala förändringar’ kommer att undertecknas av
nobelpristagare och under symposiets sista sittning, eftermiddagen den 18 maj, överlämnas memorandumet till en
av världens just nu viktigaste grupper av förändrare, FN:s
generalsekreterares Panel om global hållbarhet.”
Detta är en konspiration! De VIPar och nobelpristagare
som noga har utvalts för att medverka, håller med om hela
upplägget på symposiet och förväntas inte invända mot
innehållet. Alla medverkande är särskilt inbjudna, på typiskt
oligarkiskt vis. Vips blir detta memorandum eller fascistiska manifest ”vetenskapligt” och en del av FN:s agenda.

Klimatsvindeln – lika ”vetenskaplig”
som rasbiologin

En kanske oavsiktlig ironi är att deltagarna på detta symposium utan att skämmas kommer att mingla under överinseende av ingen mindre än Anders Retzius, den svenska rasve-
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tenskapens fader. Han lanserade begreppet skallindex, som
gjorde att man kunde se hur mänsklig en person var genom
att mäta skallen och andra yttre kroppsliga egenskaper.
Denne Retzius, som ensam står staty utanför Kungliga
Vetenskapsakademien, och hans son Gustav Retzius är
grundarna av denna gren inom häxkonsten, som hade anseende som ”vetenskap” ända fram till Hitlers död.
I Sverige grundades det första statligt finansierade rasbiologiska institutet genom ett riksdagsbeslut 1921 som
alla partierna stod bakom. Det samarbetade med bröderna
Huxlers brittiska Eugenics Society. På detta rasbiologiska
institut i Uppsala utbildades de tyska nazidoktorerna för
sina senare uppdrag i den sociala, etniska och rasmässiga
utrensningen av miljontals människor.
Precis som klimatsvindeln idag kallades detta folkmordiska vansinne för ”vetenskap”. Skolor, sjukhus och myndigheter ålades att följa rekommendationerna från de s.k.
rasbiologerna i utformningen av sin verksamhet. Tusentals
svenskar, mest kvinnor, ansågs defekta och tvångssteriliserades.
Det är kanske den här politiken som president Obamas
forskningsrådgivare John Holdren skulle vilja föra idag,
om han fick chansen, som han skrev i sin bok ”Ecoscience”
1977.
Tyvärr är detta inget nytt fenomen i människans historia.
Kontroll över folkmängden, över råvaror och över vetenskapen och vad vetenskap och kunskap är, från elitens sida,
är lika gammalt som människans första samhällen, som
berättelsen om Promethevs lär oss. I modern tid har det
brittiska imperiet och dess prästerskap – Thomas Malthus,
Adam Smith, Bertrand Russell m.fl. – gått i bräschen. Det
har tyvärr steg för steg kommit att bli ett avgörande inslag i
FN:s verksamhet. En pådrivande roll spelas av länder som
Sverige, som ingen tror något ont om.

En hälsning till världens nationer

Som svensk medborgare vill jag sända en hälsning till världens nationer och särskilt till Tysklands förbundskansler
Angela Merkel: Vi är ett litet land, men vi har också varit
en nation med stora uppfinnare, vetenskapsmän och entreprenörer, vars uppfinningar i mer än hundra år har antingen
räddat livet på miljontals människor eller gett dem ett bättre
liv.
Vi tänker inte låta den traditionen gå förlorad. Vi har
bevarat den, trots att oligarkin tog makten i vårt land efter
mordet på Gustav III 1792. Våra bästa vetenskapsmän,
skalder och musiker har inspirerats av det bästa i den tyska
klassiska kulturen, från Leibniz och Bach till Schiller m.fl.

Senare inspirerades de av den amerikanska revolutionen
och många flyttade till Amerika. Så fort vi har hamnat under
den venetianska eller brittiska imperieideologins inflytande
har vetenskapen och kulturen blivit destruktiv. Så fort vi har
influerats av den humanistiska republikanska traditionen
har vi gjort en insats för hela mänskligheten.
Vi gick in i Tyskland i trettioåriga kriget och kungen stupade i Tyskland. Men med Westfaliska freden 1648 försonades våra båda nationer och en ny epok av fred och ömsesidig
respekt mellan suveräna nationer inleddes.
Det är exakt denna westfaliska tanke som hotas av malthusianer som Schellnhuber, som vill införa en världsregering och avskaffa våra suveräna nationer.
Tyskland är den största marknaden för svensk import och
export av specialtillverkade verktygsmaskinkomponenter
och därmed avgörande för vår möjlighdet att ha en modern
industri och välfärd. Tyskland är en motor i värdeskapandet
i hela världen genom sina innovativa industrier och entreprenörer. Om du, Angela Merkel, låter din regering genomföra Schellnhubers politik, kommer Tyskland att leda sig
själv och världen i fördärvet. Våra protester handlar inte
bara om stigande elpriser, eller ett bättre företagsklimat.
Det handlar om liv eller död för hela nationer. Det handlar
om civilisationens fortbestånd. Låt inte denna fascistiska
invasion lyckas!
Ett bättre sätt att ta itu med problemen som mänskligheten står inför idag är att lösa den ekonomiska-finansiella
krisen genom att införa Glass-Stegall för att reglera banker
och finanser. Vi måste stoppa räddningspaketen till det bankrutta brittiska finanssystemet och dess satelliter. Vi måste
istället fokusera på att bygga nationella, kontinentala och
transkontinentala infrastrukturprojekt som Nawapa, de
eurasiska landbroarna och Transaqua i Afrika och många
fler, för att öka produktionsförmågan och levnadsstandarden i alla nationer, och skapa en bättre framtid för våra ungdomar och kommande generationer.
***
Se den nya videon: To Be or Not To Be: A Galactic Question, 14 maj 2011: ”Om vi tar till oss att människan har fått
en högre identitet, utöver de blott kroppsliga perceptionerna, en identitet som överensstämmer med den klassiska
konstens och vetenskapens skönaste bedrifter, då måste vi
betrakta vårt uppdrag inte i ljuset av hur saker och ting är,
utan i ljuset av hur de måste bli.”
http://larouchepac.com/galactic-question
Skriv på uppropet: Mot Schellnhuber och hans Gröna Mein
Kampf! http://larouche.se/wbgu

