Baggrund

Teknokrati – en kvik-start
Hvis du aldrig har hørt om teknokrati før, eller du ikke er klar over, hvad det betyder, så er denne side et sted, hvor du kan
starte.
Af Patrick Wood
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Teknokratiet var en stor
bevægelse i 1930’erne

T

eknokratiet var oprindeligt
udtænkt som et økonomisystem, der skulle erstatte kapitalisme og det frie marked, og fremtrædende ingeniører og videnskabsfolk fra Columbia University stod
bag og ledede det i 1932. Det skulle være et ressourcebaseret økonomisystem, som brugte energivaluta som regnskabssystem, frem for
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Publiceret på Free21 den 10. aug. 2019 10:42

penge, som vi bruger i dag.
Ideologien om teknokrati blev til
en bevægelse, da Technocracy, Inc.
blev grundlagt i 1934 af Howard
Scott og M. King Hubbert. Sammen skrev de ”Technocracy Study Course”[4], som blev en slags
bibel for de møder, de holdt over
hele USA og Canada. Denne medlemsorganisation havde på sit højeste mere end 500.000 medlemmer, der betalte kontingent.

Trilateral Commission
vedtager teknokrati i
1970’erne
I 1970 var Zbigniew Brzezinski ung professor i statskundskab
ved Columbia University, det samme sted, som teknokratiet kom til
verden i 1932. Han var forfatter
til bogen, ”Between Two Ages:
America´s Role In The Techne-

Forfatterens note:
Webstedet ”Technocracy
News”, er ejet og drevet af Patrick Wood, forfatter til ”Technocracy Rising; The Trojan
Horse of Global Transformation”[1], ”Technocracy: The
Hard Road to World Order”[2]
og medforfatter til ”Trilaterals
Over Washington”[3] sammen
med afdøde Antony C. Sutton.
Webstedet handler ikke om at
finde fejl ved teknologi. Det
handler om teknokrati. Vi elsker teknologi, når den tjener
os. Vi bekæmper dem, der ville bruge teknologi til at kontrollere os imod vores vilje.
Teknokratiet er den klare og
nuværende fare for menneskeheden, men man kan ikke
bekæmpe det, før man forstår
det. Vær venlig at læse hele siden for at kickstarte din rejse.
Patrick Wood, redaktør, forfatter.
tronic Era”[5], som fangede den
globale finansmand, David Rockefellers øje. Efterfølgende stiftede de sammen Trilateral Commission[6] for at skabe en “New
International Economic Order.”

Teknokratiet var på retur i 1940’erne

Teknokratiet blev fodret
til FN i 1980’erne

Den offentlige interesse for teknokratiet begyndte at fuse ud i
slutningen af 1930’erne, især efter
Hearst avisimperium forbød alle
deres skribenter at skrive om teknokrati. En parallel organisation
havde et kort liv i Nazi-Tyskland
før anden verdenskrig, men den
blev aflivet af Hitler, da den blev
anset for at være konkurrerende.
Dog fortsatte enkelte teknokrater
i Amerika og Europa med at holde fast i den utopiske drøm om
teknokrati.

I 1987 afsluttede Gro Harlem
Brundtland, medlem af Trilateral Commission, en task force finansieret af FN med offentliggørelsen af ”Our Common Future”
(Brundtlandsrapporten)[7]. Denne rapport gjorde termen ”bæredygtig udvikling for verdensforbrug” populær. Da FN samledes
til det første UNCED (FN’s Miljø- og Udviklingskonference) i
Rio De Janeiro, opstod Agenda
21[8] som ”Agendaen for det 21.
århundrede.” Brundtlands rapport
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blev modtaget med ros og anerkendelse af FN for at give strukturen
for Agenda 21 og dets relaterede
dokumenter.
Agenda 21 er stadig gældende i dag,
men er blevet betragteligt udvidet
til 2030 Agenda og det 17 verdensmål[9]. The New Urban Agenda[10]
blev senest vedtaget af FN’s Habitat III-konference.
Synonymer for bæredygtig udvikling inkluderer Green Economy[11] og Natural Capitalism[12].
De beskriver samlet set et nyt økonomisk paradigme, som i høj grad
korrelerer med den oprindelige
specifikation af teknokrati, nemlig at det er et ressourcebaseret
økonomisystem, som bruger energi som regnskabsmetode. Byer
skal omdannes til ‘Smart Cities’
i takt med, at verden omdannes
til et grænseløst Utopia, og beboere på landet skal tvinges ind
til disse byer. I alle FN-publikationer understreges doktrinen om
”No one left behind” (ingen skal
lades tilbage).

Formålet er at erstatte
det frie marked og kapitalisme
Dette er ikke en intetsigende
spekulation. I 2015 udtalte sekretariatschefen for United Nations
Framework Convention on Climate Change, Christiana Figueres, tydeligt, at. „Dette er første
gang i menneskehedens historie,
at vi inden for en defineret tidsperiode stiller os selv opgaven bevidst at ændre den økonomiske
udviklingsmodel, som har hersket i mindst 150 år siden den industrielle revolution.“
Ringen er således sluttet om Trilateral Commissions saga om ”New
International Economic Order”
(NIEO), og det fortsætter på global basis med halsbrækkende fart.

Teknokrati er videnskaben om social dirigering,
den videnskabelige udøvelse
af hele den sociale mekanisme om at producere og fordele
varer og serviceydelser til hele
befolkningen...“ The Technocrat
Magazine, 1938

Det påtænkte globale teknokrati
vil således blive styret af teknokrater (ikke politikere eller repræsentanter for folket) efter deres snævre syn på videnskaben, og det vil
samtidigt fjerne behovet for folkevalgte embedsmænd. Kort fortalt virker et teknokrati som et videnskabeligt diktatur.

Teknokrati-slutspurten
er bekræftet
Den ledende globale videnskabsmand, dr. Parag Khanna, udgav i
januar 2017 bogen, „Technocracy
in Amerika: Rise of the Info-State“[13], som empatisk erklærer, at
USA har et behov for et „direkte
teknokrati“. Blandt andet opfordrer han til nedlæggelse af Senatet
og Højesteret for direkte at ændre
USA’s forfatning, som der findes
passende.

Khanna tror på en grænseløs verden, hvor globale smart cities og
megaregioner vil blive forbundet
for at skabe et globalt samfund eller en kæmpe bystat.
Lyt dernæst til nogle videoer
Jeg har lavet mange interviews i
radio og på video gennem de sidste
to år, og her er flere af de bedste.
Det seneste, „Five Reasons Why
You Should Read Technocracy
Rising“, som giver en kortfattet
12 minutters synopse over noget
af det, der er skrevet her:
Patrick Wood on Technocracy:
The Hard Road to World Order
[14]. Patrick Wood: Technocracy
Rising Interview (Part 1-3) [15],
[16], [17]. Patrick Wood: Caravan
To Midnight - Episode 250: Technocracy Rising [18]. Exposing the
Dark Agenda Behind the „Resource-Based Economy“ [19]. The Technocratic Society an interview
with Patrick Wood [20]. Technocracy Rising: An Interview with
Patrick Wood [21]. Five Reasons
Why You Should Read Technocracy Rising [22].
Denne dokumentar vil helt sikkert
blive årtiets bedste! Med Patrick Wood, Joe Plummer, Richard
Grove: Why Big Oil Conquered
The World [23].

Læs mine meget roste
bøger
Selv om man har lyttet til alle
ovennævnte videoer og har læst
alle slags artikler på Technocracy.News, kan det ikke erstatte at
læse min bog, „Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global
Transformation“ og „Trilaterals
Over Washington“. Man kan købe
et eksemplar af begge nedenfor eller gå på Amazon.com, hvor der
ligeledes findes e-bogs-versioner.

Kilder:

Videnskabstyrani eller
videnskabeligt diktatur
Dette nye ressourcebaserede økonomisystem kræver, at 100% af
produktionsmidlerne og forbruget
bliver overladt til teknokrater, som
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„

skal foretage alle beslutninger for
fabrikanter og forbrugere. Teknokraterne sagde det samme i 1938:

Foto: Screenshot fra Youtube: „Patrick
Wood on Technocracy: The Hard Road
to World Order“. thkelly67. 06.03.2019
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Forfatter:
Patrick Wood
er kritisk ekspert i bæredygtig udvikling,
grøn økonomi,
Agenda 21, 2030
Agenda og historisk teknokrati.
Han er ekspert i Den Trilaterale
Kommission, som er elitær i deres
politikker og resultater mht. at
skabe deres selvbestaltede ”New
International Economic Order”,
som er essensen ved bæredygtig
udvikling på verdensplan. Wood
er uddannet økonom, finansanalytiker og er forfatter af erhverv og
tilhænger af den amerikanske forfatning. Han har en dyb historisk
indsigt i det moderne angreb på
suverænitet, ejendomsrettighed
og personlig frihed. Disse angreb
er indbegrebet af implementeringen af FN-politikker som Agenda
21, bæredygtig udvikling, smartvækst - og inden for uddannelse;
den udbredte vedtagelse af The
Common Core State Standards Initiative. Hans nuværende research
baseres på Den Trilaterale Kommissions dominans med fokus på
teknokrati, transhumanisme, scientisme, og hvordan disse transformerer global økonomi, politik
og religion.

Vil du støtte os i, at vi når frem til en fast
papirudgivelse, hvert kvartal?
Til at bistå os med at ”sejle skibet søstærkt i havn”, leder vi efter flg. frivillige kolleger til Team-Free21DK:

Korrekturlæsere

Oversættere

Layoutere

Researcher

Før vi layouter og udgiver en
artikel, gennengår vores korrekturlæsere
alle vores oversatte tekster.
Vereins-Spenden-Konto:

Er du sprogligt kyndig? Har du
grundig kendskab til først og
fremmest tysk eller engelsk?

Vores researchere tjekker links
og kilders tilgængelighed samt
disses faktuelle nøjagtighed.

Har du styr på det danske sprog,
er du skrap til grammatik og kan
du lide at „arbejde med sproget“?

Måske til norsk eller til svensk?
Oversættere er isærdeleshed
efterlyst. Send os en mail og
forhør dig om „jobbet“.

Vores layoutere arbejder også i
vores egne skabeloner, så alle
artikler får samme grafiske
udtryk – uanset sprog.
Vi mangler især, og det vil glæde
os, at kunne tiltrække kreative
layoutere med adgang til Adobe
InDesign, min. vers. 4.

Tøv ikke med at kontakte os.
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Er du kritisk, skeptisk og har du
til erfaring med i at gennemskue
hvad der er troværdige kilder
eller ej?
Så ér du den helt rette for os.
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