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en. Tving arbejdsgivere til at imødekomme an‐
sættelseskvoter for LGBT arbejdere, mens de 
pålægges løntrin under en centralt planlagt ar‐
bejdsøkonomi dikteret af regeringen. Ødelæg 
den frie markedsøkonomi og nægt tilladelser og 
licenser til de virksomheder, der ikke adlyder 
regeringsdiktater.

Mål 9) Byg elastisk infrastruktur, fremme 
inklusiv og bæredygtig industrialisering og 
fremme innovation

Oversættelse: Sæt nationer i ekstrem gæld hos 
Verdensbanken, bruge gældspenge til at ansætte 
korrupte amerikanske virksomheder til at op‐
bygge store infrastrukturprojekter, der fanger 
udviklingslande i en endeløs gældsspiral. Se 
bogen ”Confessions of an Economic Hit Man” af 
John Perkins for at forstå detaljerne i, hvordan 
denne ordning er blevet gentaget utallige gange i 
løbet af de sidste flere årtier.

Mål 10) Reducer ulighed i og mellem lande

Oversættelse: Straffe de rige, iværksættere og 
innovatører, konfisker næsten alle gevinster fra 
dem, der vælger at arbejde og udmærke sig. 
Omfordel den konfiskerede rigdom til masserne 
af ikke-arbejdende menneskelige parasitter, der 
lever af en produktiv økonomi, mens de ikke bi‐
drager til noget ... alt imens der skriges om 
"lighed!"

Mål 11) Gør byer og menneskelige 
bosættelser inkluderende, sikre, 
modstandsdygtige og bæredygtige

Oversættelse: Forbyd al våbenbesiddelse fra pri‐
vate borgere og koncentrer våben i hænderne på 
lydige regeringshåndhævere, der hersker over en 
ubevæbnet, slavebundet klasse af fattige ar‐
bejdere. Kriminalisere at bo i de fleste landdi‐
strikter ved at indføre "beskyttede områder" i 
”Hunger Games” stil, som regeringen vil hævde, 
ejes af "folket", selvom ingen mennesker har lov 
til at bo der. Tving alle mennesker ind i tæt pak‐
kede, tæt kontrollerede byer, hvor de er under 
24/7 overvågning og udsat for let manipulation 
af regeringen.

Mål 12) Sikre bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre

Oversættelse: Begynd at opkræve straffeafgifter 
på forbruget af fossile brændstoffer og elektrici‐
tet, hvilket tvinger folk til at leve under betin‐
gelser med en forværret levestandard, der i 
stigende grad ligner den tredje verdens forhold. 
Brug social indflydelseskampagner i tv, film og 
sociale medier for at udskamme folk, der bruger 
benzin, vand eller elektricitet, og etablere en so‐
cial konstruktion af tåber og stikkere, der sladrer 
om deres naboer i bytte for madkreditbelønnin‐
ger.

Mål 13) Tag presserende handling til at be‐
kæmpe klimaforandringer og dens virknin‐
ger

Oversættelse: Angiv kvoterne for energiforbrug 
for hvert menneske, og start med at straffe eller 
endda kriminalisere "livsstilsbeslutninger", der 
overskrider energiforbrugsgrænser, der er fastsat 
af regeringer. Indfør total overvågning af enkelt‐
personer for at spore og beregne deres energi‐
forbrug. Sanktionér privat ejerskab af køretøj og 
tving masserne til offentlig transport, hvor TSA 
(Transport Sikkerheds Administration) knoldes‐
parkere og ansigtsgenkendelseskameraer kan 
overvåge og registrere bevægelsen for enhver 
person i samfundet, som en scene revet lige ud 
af filmen ”Minority Report”.

Mål 14) Bevar og brug havene bæredygtigt, 
søer og havressourcer til bæredygtig 
udvikling

Oversættelse: Forbyd det meste havfiskeri, kaste 
fødevareforsyningen ind i en ekstrem mangel og 
forårsage løbende inflation i fødevarepriser, der 
sætter endnu flere mennesker i økonomisk 
desperation. Kriminalisere driften af private 
fiskefartøjer og pacere al havfiskeri under kon‐
trol af regeringens centrale planlægning. Tillad 
kun foretrukne virksomheder at udføre havfi‐
skeri (og baser denne beslutning udelukkende på 
hvilke virksomheder, der giver flest kampagne‐
bidrag til korrupte lovgivere). 

Mål 15) Beskyt, genopret og fremme bære‐
dygtig brug af jordiske økosystemer, bære‐
dygtig styring af skove, bekæmp 
ørken-dannelse og stands og vende jordfor‐
ringelse og stands tab af biodiversitet

Oversættelse: Udrul Agenda 21 og tving menne‐
sker fra landet og ind i kontrollerede byer. Kri‐
minaliser privat ejerskab af jord, herunder gårde 
og landbrugsområder. Tæt kontrol af al landbrug 
gennem et virksomhedskorrumperet regerings‐
bureaukrati, hvis politikker næsten udelukkende 
bestemmes af Monsanto, mens den bliver gum‐
mistemplet af USDA. Forbyd brændeovne, op‐
samling af regnvand og havearbejde i hjemmet 
for at kriminalisere selvhjulpenhed og tvinge 
total a�hængighed af regeringen.

Mål 16) Fremme fredelige og inkluderende 
samfund for bæredygtig udvikling, give 
adgang til retssystem for alle og opbygge 
effektive, ansvarlige og inkluderende 
institutioner på alle niveauer

Oversættelse: Giv juridisk immunitet til ulovlige 
udlændinge og "beskyttede" mindretalsgrupper, 
som vil være fri til at deltage i enhver ulovlig 
aktivitet - herunder åben opfordring til masse‐
mord på politibetjente - fordi de er den nye be‐
skyttede klasse i samfundet. "Inkluderende 
institutioner" betyder tildeling af gunstige skat‐
testrukturer og offentlige tilskud til virksomhe‐
der, der ansætter LGBT arbejdere, eller hvilke 
grupper der i øjeblikket er til fordel for de cen‐
trale planlæggere. Brug IRS (SKAT) og andre 
føderale agenturer til selektivt at straffe ugunsti‐
ge grupper med strafferevision og regulatorisk 
chikane, alt imens ignorering af de kriminelle 
aktiviteter fra begunstigede virksomheder, der er 
venner af den politiske elite.

Mål 17) Styrk implementeringsmidlerne og 
genopliv det globale partnerskab for 
bæredygtig udvikling

Oversættelse: Vedtage globale handelsmandater, 
der tilsidesætter nationale love, samtidig med at 
der gives ubegrænset imperialisme til virksom‐
heder som Monsanto, Dow Chemical, RJ Rey‐
nolds, Coca-Cola og Merck. Vedtag globale 
handelspagter, der omgår en nations lovgivere 
og tilsidesætter love om intellektuel ejendomsret 
for at sikre, at verdens mest magtfulde virksom‐
heder opretholder totale monopoler over læge‐
midler, frø, kemikalier og teknologi. Ophæve 
nationale love og kræve total global lydighed 
over for handelsaftaler, der er udstedt af magt‐
fulde virksomheder og gummistemplet af FN.

Hvis du læser hele dokumentet og kan læse ud 
over det overfladiske og PR-sætninger, vil du 
hurtigt indse, at denne FN-dagsorden vil blive 
tvunget over for alle verdens borgere gennem 
påkaldelse af regerings tvang. Ingen steder angi‐
ver dette dokument, at individets rettigheder vil 
blive beskyttet. Det anerkender heller ikke en‐
gang eksistensen af menneskerettigheder, som 
Skaberen giver enkeltpersoner. Selv den såkaldte 
”universelle erklæring om menneskerettigheder” 
nægter fuldstændigt enkeltpersoner retten til 
selvforsvar, retten til medicinsk valg og retten til 
forældrekontrol over deres egne børn. FN plan‐
lægger intet mindre end et globalt rgerings-
tyranni, der slavebinder hele menneskeheden, 
mens den kalder ordningen "bæredygtig 
udvikling" og "lighed". 1984 er endelig ankom‐
met. Og selvfølgelig rulles det hele ud under den 
bedrageriske (svigagtige) etiket "fremskridt".

Som FN-dokumentet 
siger, "Vi forpligter os 
til at arbejde 
utrætteligt for den 
fulde gennemførelse 
af denne dagsorden 
inden 2030."


