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Den 11. september blev grunds-
tenen i det nye årtusinde – 

og var lige så uforståeligt som de 
gamle græske ”eleusinske myste-
rier”. For et år siden stillede jeg 
endnu en gang på Asia Times nogle 
spørgsmål[1], der stadig ikke er 
fundet svar på.

En lynhurtig opremsning af 
den tøjlesløse (van)skæbnes kas-
teskyts[2](en reference til William 
Shakespeare ś monolog: Hamlet, 
red.), der rammer disse to årtier, 
vil helt sikkert omfatte følgende: 
Historiens afslutning. Det korte 
øjeblik med forenet-hed. Penta-
gons lange krig. Det amerikans-
ke Homeland Security og Patri-
ot Act-loven mod terror. Chok 
og ærefrygt. Tragedien/fiaskoen 
i Irak. Finanskrisen i 2008. Det 
arabiske forår. Opstande i tidli-
gere Sovjetunion-lande. ”Lea-
ding from behind”. Humanitær 

imperialisme. Syrien som den ul-
timative stedfortræder-krig. ISIS/
Daesh-farcen. Iran-atomaftalen. 
Maidan-demonstrationerne i Uk-
raine. Psykologisk krigsførelse. 
Algoritmens tidsalder. 0,0001% 
tidsalderen.

Igen er vi dybt inde på Yeats 
territorium: „De bedste mangler 
al overbevisning – mens de værs-
te er fulde af lidenskabelig inten-
sitet[3]“ (en reference til William 
Butler Yeats`s digt: The Second 
Coming, red.).

Hele tiden forløb „krigen mod 
terror“ - den aktuelle dekantering 
af Den lange Krig - uforminds-
ket og dræbte muslimske skarer 
og fortrængte[4] mindst 37 mil-
lioner mennesker.

Geopolitik afledt af 2. ver-
denskrig er forbi. Den kolde krig 
”version 2.0” er i gang. Den be-
gyndte som ”USA mod Rusland”, 

forvandlede sig til ”USA mod 
Kina” og er nu fuldt ud beskre-
vet i USA‘s nationale sikkerhe-
dsstrategi med topartsstøtte som 
”USA mod begge parter”. Det 
ultimative geopolitiske Mackin-
der-Brzezinski-mareridt er lige 
ved hånden: Den meget frygte-
de „ligeværdige konkurrent,“ i 
form af Eurasien, lænede sig op 
ad Washington D.C. for at blive 
til i form af det strategiske Rus-
land-Kina-partnerskab.

Noget måtte give efter. Og det 
gjorde det så, helt ud af det blå.

En drivkraft designet til at gå i 
retning af en sammensvejset kon-
centration af magt og geo-økono-
miske diktater blev første gang 
gjort til et koncept - under vildle-
dende dække af „bæredygtig ud-
vikling“ - allerede i 2015 i FN (her 
er det[5] i detaljer). Nu bliver det-
te nye operativsystem - eller den 

teknokratiske digitale dystopi - 
endeligt kodet, pakket og „solgt“ 
via en overdådig, samordnet pro-
pagandakampagne siden midt på 
sommeren.

Hold øje med dit 
mindspace
Hele Planet-Lockdown-hysteriet, 
der hævede Covid-19 til postmo-
derne sorte død-proportioner, er 
konsekvent blevet afdækket, for 
eksempel her[6] og her[7], baseret 
på den højt respekterede, origina-
le kilde fra Cambridge[8].

Den kontrollerede nedrivning 
af store dele af den globale øko-
nomi, der i realiteten fandt sted, 
tillod erhvervs- og gribbe-kapita-
lister over hele verden at tilrane sig 
en uhørt profit gennem ødelæg-
gelsen af de virksomheder, der 
kollapsede.

Fra 9/11 til The Great Reset. 
Fra Al-Qaida til Covid19-virus ...
Davos-typer udsender et nyt „med os eller imod os“-ultimatum, der minder uhyggeligt meget om den gamle 9/11-verden 

Af Pepe Escobar 

 Foto: © WEF. Youtube.com. Screenshot: <https://www.youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY>
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Og alt dette fortsatte med bred 
offentlig accept - en forbløffende 
proces med frivillig følgagtighed.

Intet af dette er tilfældigt. For 
eksempel var den britiske rege-
ring for mange år siden, endda 
inden oprettelsen af et - privati-
seret - Behavioral Insights Team, 
meget interesseret i at „påvirke“ 
adfærd i samarbejde med London 
School of Economics og Imperi-
al College.

Slutresultatet var MIND 
SPACE[9]-rapporten. Den hand-
lede i særdeleshed meget om, hvor-
dan adfærdsvidenskab påvirker 
politikudformning, og - først og 
fremmest - hvordan man udøver 
neo-Orwellsk befolkningskontrol. 
MINDSPACE viste på afgøren-
de vis et meget tæt samarbejde 
mellem Imperial College og det 
Santa Monica-baserede RAND-
selskab. Dvs:

forfatterne til de absurd fejl-
behæftede computermodel-
ler, der gav næring til Pla-
net Lockdown-paranoiaen i 
samarbejde med den leden-
de Pentagon-tilknyttede tæn-
ketank.

I MINDSPACE finder vi, at 
“adfærdsmæssige tilgange inkor-
porerer en tankegang, der bevæger 
sig fra ideen om et autonomt in-
divid, der tager rationelle beslut-
ninger, til en ‚situationsanbragt‘ 
beslutningstager, hvor meget af 
opførslen er automatisk og under 
indflydelse af deres ”valgmiljø””.

Så kernespørgsmålet er, hvem 
der bestemmer, hvad „valgmiljøet“ 
er. Som det ser ud nu, er hele vores 
miljø betinget af Covid-19. Lad os 
kalde dette for „sygdommen.“ Og 
den er mere end nok til på smuk-
keste vis at komme med „kuren“: 
The Great Reset[10].

Det bankende hjerte
The Great Reset blev officielt 
lanceret i begyndelsen af juni af 
World Economic Forum (WEF) 
– det naturlige habitat for Davos-
menneskearten. Dens koncept-
mæssige baggrund er noget, WEF 
beskriver som en ”Strategic Intel-
ligence Platform[11]”: “Et dyna-
misk system af kontekstuel intelli-

gens, der giver brugerne mulighed 
for at spore relationer og indbyr-
des afhængighed mellem prob-
lemer, hvilket understøtter mere 
informeret beslutningstagning”.

Det er denne platform, der 
fremmer den komplekse sammen-
kædning og sammensmeltning 
af Covid-19 og den fjerde indus-
trielle revolution[12] – udtænkt 
i december 2015 og WEF’s fo-
retrukne fremtidsscenarie. Den 
ene kan ikke eksistere uden den 
anden. Det er meningen at ind-
prente i det kollektive ubevidste - 
i det mindste i Vesten - at kun den 
WEF-godkendte „medspiller“-til-
gang er i stand til at løse Covid-
19-udfordringen.

The Great Reset er uhyre am-
bitiøst[13] og spænder over 50 fel-
ter inden for viden og praksis. Det 
forbinder alt fra økonomiske ge-
nopretningsanbefalinger til „bæ-
redygtige forretningsmodeller“, 
fra reetablering af miljøet til re-
design af sociale kontrakter.

Det bankende hjerte i denne 
matrix er - hvad ellers? – WEF‘s 
strategiske intelligensplatform, 
der bogstaveligt talt omfatter alt: 
„Bæredygtig udvikling“, „global 
regeringsførelse“, kapitalmarke-
der, klimaforandringer, biodiver-
sitet, menneskerettigheder, lighed 
mellem køn, LGBTI, systemisk 
racisme, international handel og 
investeringer, den - vaklende - 
rejse- og turistindustris fremtid, 
mad, luftforurening, digital iden-
titet, blockchain, 5G, robotter og 
kunstig intelligens (AI).

I sidste ende, kan kun en ”Alt-i-
én-Plan A” få disse systemer til at 
interagere problemfrit: The Great 
Reset - forkortelsen for ”Den ny 
Verdensorden”, der altid har været 
lidenskabeligt omtalt, men aldrig 
gennemført. Der er ingen plan B.

“Arven” efter Covid-19
De to hovedroller bag The Great 
Reset tilfalder Klaus Schwab, 
WEF‘s grundlægger og bestyrel-
sesformand, og IMF‘s administ-
rerende direktør, Kristalina Ge-
orgieva. Georgieva er overbevist 
om, at „den digitale økonomi er 
den store vinder af denne krise“. 
Hun mener, at den store nulstilling 
nødvendigvis skal starte i 2021.

The House of Windsor og FN 
er de ledende „executive coprodu-
cers“. Topsponsorer omfatter BP, 
Mastercard og Microsoft. Det siger 
sig selv, at alle, der ved, hvordan 
komplekse geopolitiske og geoø-
konomiske beslutninger tages, er 
bevidste om, at disse to hovedak-
tører bare citerer fra et manuskript. 
Vi kan kalde forfatterne for „den 
globalistiske elite“. Eller, som en 
hyldest til journalisten, Tom Wol-
fe; ”Universets Mestre”.

Helt forudsigeligt skrev Schwab 
The Great Reset’s mini-mani-
fest[14]. Over en måned senere 
fulgte han så op med at beskrive 
den helt centrale forbindelse: „Ar-
ven[15]“ efter Covid-19.

Alt dette er udførligt formu-
leret i en bog[16] med lederen 
af WEF‘s Global Risk Network, 
Thierry Malleret, som medfor-
fatter. Det beskrives, at Covid-19 
har “skabt en stor, forstyrrende 
nulstilling af vores globale, soci-
ale, økonomiske og politiske sys-
temer”. Schwab vinkler Covid-19 
ikke kun som en fabelagtig ”mu-
lighed”, men faktisk som skaberen 
(min kursivering) af den - nu uund-
gåelige – nulstilling: The Great 
Reset. Alt dette falder tilfældig-
vis smukt sammen med Schwabs 
egen baby: Covid-19 “fremskyn-
dede vores overgang til den fjer-
de industrielle revolution”.

 Denne revolution er blevet 
diskuteret grundigt i Davos si-
den 2016.

Bogens centrale tese er, at vor-
es mest presserende udfordringer 
vedrører miljøet – som udelukken-
de betragtes som klimaændringer 
- og den teknologiske udvikling, 
som vil tillade udbredelsen af den 
fjerde industrielle revolution.

Kort sagt siger WEF, at virk-
somhedernes globalisering, den 
hegemoniske fremgangsmåde si-
den 1990‘erne, er død. Nu er det 
tid til „bæredygtig udvikling“ – 
hvor „bæredygtig“ er defineret af 
en udvalgt gruppe af „interessen-
ter“, ideelt integreret i et „samfund 
med almene interesser, formål og 
handling“.

Skarpsindige observatører af 
Det Globale Syd vil ikke kun-
ne undgå at sammenligne WEF‘s 
retorik om „et samfund med al-
mene interesser“ med det kine-
siske „samfund af fælles interes-
ser“ som anvendt på The Belt and 
Road Initiative (BRI), som de fac-
to er et kontinentalt handels-/ud-
viklingsprojekt.

The Great Reset forudsætter, at 
alle interessenter - som i „på hele 
planeten“ - skal makke ret. Ellers 
vil vi, som Schwab understreger, 
få „mere polarisering, nationalis-
me, racisme, øget social uro og 
konflikter“.

Klaus Schwab, grundlæggeren og bestyrelsesformanden for WEF:  
”Pandemien udgør en sjælden, gunstig mulighed for at reflektere, omdefi-
nere og tilpasse vores verden. Den store nulstilling omfatter over 50 felter 
af viden og praksis og forbinder dem alle med hinanden, fra anbefalinger 
til økonomisk genopbygning til „bæredygtige forretningsmodeller“, fra 
miljøbeskyttelse til redesign af vedtægter.“

Foto: ©  WEF. Twitter: <https://twitter.com/wef/ status/1268030407645290496/
photo/1>
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Så dette er - endnu en gang - 
et ultimatum “du er med os eller 
imod os”, der minder uhyggeligt 
om vores gamle verden fra 11. sep-
tember. Enten bliver den store nul-
stilling fredeligt gennemført, idet 
hele nationer pligtmæssigt adlyder 
de nye retningslinjer designet af 
en flok selvudnævnte vismænd fra 
den nyplatoniske republik, eller 
der bliver kaos.

Hvorvidt Covid-19‘s ultimati-
ve „vindue af muligheder“ kom til 
syne ved en simpel tilfældighed el-
ler var designet, vil altid være et 
meget drillende spørgsmål.

Digital Neo-Feudalism
Det egentlige Davos-møde næs-
te år, hvor man mødes ansigt til 
ansigt, er blevet udsat til somme-
ren 2021. Men det virtuelle Davos 

fortsætter i januar med fokus på 
den store nulstilling.

Allerede for tre måneder si-
den antydede Schwabs bog, at jo 
mere alle er fanget i den globale 
lammelse, des mere klart er det, 
at tingene aldrig vil få lov (min 
kursivering) til at vende tilbage 
til det, vi betragtede som normalt.

Allerede for fem år siden insis-
terede FN‘s Agenda 2030 - God-

father til The Great Reset - på vac-
ciner til alle under overopsyn af 
WHO og CEPI[17] - stiftet i 2016 
af Indien, Norge og Bill and Me-
linda Gates Foundation.

Timingen kunne ikke være bed-
re for den berygtede Event 201[18], 
”pandemiøvelse”, i oktober sidste 
år i New York, hvor Johns Hopkins 
Center for Health Security samar-
bejdede med - hvem ellers? - WEF 

„Transformationskort hjælper dig med at se de skjulte forbindelser mellem globale problemer. Tilmeld dig her og lær mere om dem:“
Foto: © WEF. Kilde: <https://twitter.com/wef/status/1056251705774534658/photo/1>
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og Bill and Melinda Gates Foun-
dation. Ingen dybtgående kritik 
af Gates’ motiver[19] er tilladt af 
mediernes dørvogtere, fordi han, 
når det kommer til stykket, er den, 
der finansierer dem[20].

Hvad der er blevet pålagt som 
en ufravigelig konsensus er, at 
uden en Covid-19-vaccine er der 
ingen mulighed for noget, der li-
gner normalitet.

Og alligevel viser en nylig, for-
bløffende artikel, der er offentlig-
gjort i  - som også udgiver dr. Fau-
cis tanker – umiskendeligt[21], at 
“klorquin er en potent hæmmer af 
SARS coronavirusinfektion og 
spredning”. Dette er et „relativt 
sikkert, effektivt og billigt læge-
middel“, hvis „signifikante hæm-
mende antivirale virkning, når de 
modtagelige celler blev behand-
let enten før eller efter infektion, 
antyder en mulig profylaktisk og 
terapeutisk anvendelse“.

Selv Schwabs bog indrømmer, 
at Covid-19 er „en af de mindst 
dødbringende pandemier i de sids-
te 2000 år“, og dens konsekven-
ser „vil være milde sammenlignet 
med tidligere pandemier“.

Det betyder ikke noget. Det, 
der frem for alt betyder noget, er 
„mulighedsvinduet“, der tilbydes 
af Covid-19, hvilket blandt andet 
fremmer udvidelsen af det, jeg 
tidligere beskrev som digital neo-
feudalisme[22] eller algoritmen, 
der æder politik. Ikke underligt, 
at politisk-økonomiske institutio-
ner fra WTO til EU såvel som Den 
Trilaterale Kommission allerede 
investerer i ”fornyende”  proces-
ser, hvilket er kodesprog for endnu 
mere magtkoncentration.

Afdæk de uundværlige 
ting
Meget få tænkere, såsom den tys-
ke filosof, Hartmut Rosa, ser vores 
nuværende situation som en sjæl-
den mulighed for at „bremse[23]” 
livet under turbokapitalismen.

Som tingene er, er pointen 
ikke, at vi står over for et „an-
greb på civilisationsstaten[24]”. 
Pointen er, at selvhævdende civi-
lisationsstater - som Kina, Rus-
land, Iran - der ikke er underkas-
tet stormagternes hegemoni, er 

tilbøjelige til at udstikke en helt 
anden kurs.

The Great Reset er, til trods for 
alle sine universalistiske ambiti-
oner, fortsat en isoleret, vestligt 
centreret model til gavn for den 
berømte ene procent. Det antikke 
Grækenland så ikke sig selv som 
”vestligt”. The Great Reset er i det 
væsentlige et projekt, der er afledt 
af tanker fra oplysningstiden[25].

Når man kortlægger vejen fre-
mad, vil den helt sikkert være fyldt 
med uoverskuelige ting. Fra den 
amerikanske nationalbank, Fede-
ral Reserve, der overfører digita-
le penge[26] direkte ind i smart-
phonens finansielle apps i USA 
til Kina, der fremmer et Eurasi-
en-bredt handels- og økonomisk 
system side om side med imple-
menteringen af den digitale yuan.

Det Globale Syd vil være me-
get opmærksomt på den skarpe 
kontrast mellem den foreslåede 
storskala-dekonstruktion af den 
industrielle økonomiske orden og 
BRI-projektet - der fokuserer på 
et nyt finansieringssystem uden 
for det vestlige monopol og un-
derstreger agroindustriel vækst og 
langsigtet bæredygtig udvikling.

Den store nulstilling vil være 
rettet mod tabere i form af natio-
ner, der omfatter alle dem, der ny-
der godt af produktion og forar-
bejdning af energi og landbrug, 
fra Rusland, Kina og Canada til 
Brasilien, Indonesien og store dele 
af Afrika.

Som det ser ud nu, er der kun 
én ting, vi ved: Herskerne i cent-
rum af hegemoniet og de savlende 
orker fra imperiet vil kun tage The 
Great Reset til sig, hvis det hjælper 
dem med at udskyde den tilbage-
gang, der blev sat i gang en skæb-
nesvanger morgen for 19 år siden.
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