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Ikke særligt længe, viser det sig. 
Inden deadline meddeler de 

gule veste deres intension [2] om 
den kommende weekend at fort-
sætte med „Akt 4“ af demonstra-
tionerne, og regeringen har svaret 
ved at meddele beslutningen [3] 
om på lørdag at lukke Eiffeltår-
net, Louvre og andre turistattrak-
tioner. I mellemtiden samler især 
Paris styrke til endnu en weekend 
med vold og gadekampe.

De, der lever under en sten, 
har måske ikke har hørt, at der 
i Frankrig i de seneste uger har 
været en række demonstrationer 
imod Macron-regeringen og dets 
insisteren på at presse meget upo-
pulære skatteforhøjelser og øko-
nomiske reformer igennem. 

Demonstranterne bruger gule 
veste; „gilets jaunes“, som alle 
franske chauffører skal opbeva-
re i køretøjer som sikkerheds-
foranstaltning i tilfælde af færd-
selsuheld. Dette er på mange 
måder det perfekte symbol for 
bevægelsen: Det er en standard-
genstand, som alle skal have, det 
er et synligt tegn på en nødsitua-
tion, og det giver associationer til 
benzinafgiften, der var den sidste 
dråbe, der fik bægeret til at flyde 
over og sendte folket ud i gaderne.

Antallet af falske, globalise-
ringsvenlige „farve-revolutioner“ 
taget i betragtning, som Soros 
har finansieret, og som er opstå-
et i mange lande i de sidste to år-
tier, er det forståeligt, hvis læse-
re opretholder en vis skepsis over 

for det realistiske i denne seneste 
farve-koordinerede protestbevæ-
gelse. Men i modsætning til de-
monstrationer, der er velfinansie-
ret og støttet af globalister, håber 
denne ultimativt at vælte Macron 
og hans administration. 

Macron, der tidligere arbejde-
de for Rothschild & Co inden for 
investeringsbankverdenen [4] og 
blev udråbt af mainstreammedi-
erne som Frankrigs „fornuftige“ 
svar på den populistiske bølge, 
der p.t. gennemstrømmer Europa. 
Det er med andre ord tvivlsomt, 
at Soros eller hans sympatisører 
hepper på, at de gule veste lykkes.

Kan dette så være en ægte 
folkerevolution, der finder 
sted lige midt i hjertet af 
EU-imperiet? 

Og hvis det er tilfældet, hvad be-
tyder det så? 

Det er ikke overraskende, at det 
meget kontroversielle spørgsmål 
lige nu stilles overalt: Fra main-
streammediernes sludrehoved-
paneler, til magtens korridorer i 
Europa og til gaderne i Paris. Og 
der er næsten lige så mange svar, 
som der er mennesker, der stiller 
spørgsmålet. 

Socialisterne hylder demon-
strationerne som en gentagelse af 
1968, da revolution kunne mærkes 
tungt i luften. Nationalisterne er 
overbeviste om, at alt omhandler 
migrantkrisen og bebuder en kom-
mende Le Pen-regering. Men alle 
parter er enige om én ting: Gni-
sten, der tændte lige netop den-
ne krudttønde, var Paris-klima-
aftalen.

Ja, det er blot sølle tre år siden, 
at vi fik serveret det rene cirkus 
og vrøvl omkring Parisaftalen, 
og hvordan den ville redde ver-
den. Hvem kan glemme scener-
ne, hvor FN-bureaukrater holder i 
hånd med politiske finansfyrster, 
alt imens de lykønsker hinanden 
for at have reddet verden ved at 
tage den dristige beslutning om at 
kontrollere verdens temperatur?

„Ja, politikerne og ikke-valg-
te FN-bureaukrater må gøre lige, 
hvad de vil!“ råbte masserne. „De 
er trods alt vores herskere! Men 
præcis hvordan vil de gøre dette?“

„Ved at mildne vejrguderne 
selvfølgelig,“ lød svaret. Og det 
viser sig, at vejrguderne kun kan 
mildnes, hvis regeringen får flere 
penge. Så gik Macron og hans re-
gering pligtopfyldende i gang med 
at hæve CO2-afgifterne, og de al-
lerede høje benzinpriser i Frankrig 
røg på himmelflugt helt op i stra-
tosfæren.

Der er bare ét problem med 
det hele: Folk har besluttet, at de 
ikke vil betale 7,06 dollar pr. gal-
lon benzin for at tilfredsstille disse 
vejrguder. At opkræve en forven-
tet beskatning på 8 mia. EURO om 
året af en arbejdsstyrke, der alle-
rede klager over høj arbejdsløshed 
og høje skatter, for at reducere ud-
ledningen af den livgivende CO2 i 
et land, der står for mindre end 1% 
af den globale CO2-emission, vir-
ker en lillebitte smule formålsløst.

Hele situationen er en fasci-
nerende indsigt i massernes vok-

„Lad dem spise CO2!“ [1] 
sagde den franske præsi-
dent, Emmanuel Macron, i 
denne uge, mens han tilbød 
sine bønder et halvt års 
udsættelse af den kommende 
CO2-syndeafgift. Og mens han 
sparkede fødderne op på sit 
skrivebord på Élysée-pa-
ladset, åndede han et lettel-
sens suk. Han havde købt 
sig lidt tid til at finde ud af, 
hvordan man skulle håndtere 
horden ved portene. Men 
hvor meget tid? 

Af James Corbett. Folket vs. Paris
(Foto: James Corbett / www.corbettreport.com / CC-BY-NC-4.0)

Jublende statsoverhoveder efter „ParisKlimaAftalen“ blev indgået på 
COP21-klimakonferencen i Paris, december 2015. (Foto: UN Photo 656840 / 
Mark Garten, www.flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)
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sende utilfredshed. De accepterer 
ellers generelt med glæde det glo-
bale opvarmningsbedrag [5a-i]. Så 
længe de ikke skal betale for det. 
De er desværre først nu er ved at 
opdage, at hele pointen [6] med det 
globale opvarmningsbedrag er at 
overføre folkets penge til de selv-
samme selskaber [7] og fonder [8], 
der står bag bedraget.

Frankrig er slet ikke alene om 
at vågne op til denne erkendelse. 
Vælgerne i staten, Washington, har 
lige afvist et foreslået CO2-bedrag 
[9], hvor en forventet beskatning 
på 2,3 mia. dollar ville være op-
krævet årligt til statens finanser. 
Det ville selv med FN’s opfund-
ne voodoo-heksedoktor-nonsens 
have bidraget med cirka 0% til at 
stoppe de globale klimaændrin-
ger (afrundet til nærmeste hele 
tal). Og nu oplever den canadiske 
regering protester fra sine provin-
ser [10] angående en foreslået fø-
deral CO2-afgift.

I mellemtiden forsøger George 
Monbiot (som er helt forkert på 
den) at starte en ny protestbevæ-
gelse [11] i London, der vil kræ-
ve større handling fra politikere 
angående det presserende emne; 
klimaændringer. I hvert fald ind-
til demonstranterne opdager, at de 
bare hjælper til med kræve skatte-
forhøjelser til sig selv.

Du vil selvfølgelig høre man-
ge sludrehoveder i flimmerkassen 
sige, at fænomenet med de gule 
veste i Frankrig ikke længere blot 
handler om en CO2-afgift. Men 
det er sådan, det startede, og det 
er vigtigt.

Så angående Paris-aftalen: Pa-
ris ringede. De vil have deres pen-
ge tilbage.
 

Mange tak til Lya Fureby for over-
sættelse og research – Emma Cairo 
for korrektur – Team Free21 DE for
layout.
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