
Hoge VN official geeft toe dat coronavirus,
Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde

agenda behoren

—————————————————————————————————————————————-

Alles bedoeld voor realisatie ‘Agenda 2030’, een wereldwijd totalitair communistisch systeem waarvoor
de welvaart in het Westen moet worden afgebroken – Hoge Commissaris Mensenrechten wil nog geen
einde aan lockdowns

—————————————————————————————————————————————–

De uitvoerende directeur van het VN ‘Global Compact’, Lise Kingo, heeft in een interview met The
Guardian toegegeven dat er ‘zeer, zeer duidelijke verbanden’ zijn tussen de corona crisis, de
‘antiracisme’ protesten van en voor Black Lives Matter, en de klimaatagenda. De wereldwijde reactie op
corona –de lockdowns, social distancing, de gedeeltelijke verwoesting van de bestaande economie-
zijn volgens Kingo niets anders dan een ‘generale repetitie’ voor wat er gaat gebeuren als er een
‘wereldwijde klimaat noodtoestand’ wordt uitgeroepen.

De corona crisis is slechts ‘een brandoefening’ voor wat er nog gaat komen, zo waarschuwde ze. De
zogenaamde pandemie, de antiracisme protesten en het klimaat zijn volgens haar allemaal onderdeel
van de ‘duurzame ontwikkeling agenda’ van de VN. ‘De enige koers vooruit is door een wereld te
creëren waarin niemand wordt achtergesteld.’

Volgens King bewijst de dood van de gewelddadige crimineel George Floyd in Minneapolis dat er nog
steeds ‘vreselijk racisme’ bestaat. Ze voegde daaraan toe dat de ‘mensenrechten’ onlosmakelijk zijn
verbonden met het klimaat. Tevens moedigt de vrouw grote bedrijven en CEO’s aan om ‘sociale
activisten’ te worden, omdat jonge mensen enkel nog voor hen zouden willen werken als ‘sociale
gelijkheid’ wordt bevorderd. (1)

Hoge Commissaris Mensenrechten wil nog geen einde aan lockdowns

Kingo’s collega Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, vindt dat de lockdowns
niet ‘te snel’ moeten worden opgeheven, ondanks het feit dat wereldwijd al vele tientallen miljoenen hun
baan hebben verloren, en het aantal geschatte doden als gevolg van die lockdowns zo’n 25 x hoger zal
uitvallen als van het coronavirus.

Bachelet zegt namelijk bang te zijn voor de ‘tweede golf’, wat gezien de bevindingen van een groot
aantal onafhankelijke wetenschappers en andere experts opnieuw niets anders dan ‘psy-op’
propaganda zal zijn, omdat het grootste deel van de bevolking van nature immuun is voor dit virus. (2)

VN wil corona crisis aangrijpen voor ‘afbreken fossiele economie’

VN secretaris-generaal António Guterres riep in april met name het Westen op om de lockdowns aan te
grijpen om de ‘fossiele’ economie af te breken. Guterres, een rasechte Marxist, ziet in de coronacrisis
een uitgelezen kans om zijn visioen van een wereldwijde communistische dictatuur onder VN vlag
(‘Agenda 2030’) te realiseren. ‘Als belastinggeld wordt gebruikt om bedrijven te redden, moet dat
groene banen en duurzame, inclusieve groei creëren. Er moeten geen achterhaalde, vervuilende, CO2-
intensieve industrieën mee worden gered.’

Die koers zal alleen al in Nederland vele honderdduizenden –zo niet miljoenen- mensen werkloos
maken, en wijd verspreide armoede veroorzaken. Om een massale opstand voor te zijn, worden tal van
bedrijven nu via overheidssteun de facto onteigend en/of genationaliseerd, waardoor het rijk de totale
controle krijgt over de aard en toekomst van deze ondernemingen – als ze überhaupt nog mogen
blijven bestaan.

Agenda 2030: Welvaart Westen moet verdwijnen
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Zoals we de afgelopen jaren al vaak hebben geschreven werd VN Agenda-21, en later Agenda-2030,
specifiek opgestart om een massale welvaartsverplaatsing van het Westen naar de Tweede- en Derde
Wereldlanden op gang te brengen. De VN wil de hele wereldbevolking op hetzelfde welvaartsniveau
brengen, en dat betekent dat de Europeanen en Amerikanen het grootste deel van hun huidige welvaart
permanent zullen moeten inleveren.

De Nederlandse regering heeft beide agenda’s ondertekend, en voert zoals u weet al jaren een actief
beleid om de Nederlandse landbouw, economie, energievoorziening en samenleving onherstelbare
schade toe te brengen, zodat Agenda-2030, waar tevens de ‘Groene Nieuwe Deal’ van de EU voor werd
bedacht, kan worden gerealiseerd.

Dan mogen over 10 jaar alle mensen die al jaren op het ‘partijkartel’ stemmen hun (klein)kinderen gaan
uitleggen waarom zij een veel armer en ellendiger bestaan moeten leiden, dan zijzelf ooit hebben
gehad.
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Zie ook o.a.:

29-04:  VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het
klimaat 
21-04:  Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder
CO2 
07-04: EU keurt insecten voor consumptie goed, massaproductie begint nog dit jaar (/ Insecten moeten
in het licht van Frans Timmermans’ desastreuze, welvaart vernietigende ‘Groene Nieuwe Deal’ de
consumptie van vlees gaan vervangen 
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende
werelddeel) 
21-01: (/  Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’  – Donald
Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te
domineren, veranderen en controleren’) 
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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