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Forestil dig, at du står ved kassen i supermarkedet, 
efter at du har valgt en fin bøf til aftensmad. Du 
rækker ud efter dit kreditkort for at betale, men til 
din overraskelse bliver købet nægtet.

Det viser sig, at du har overskredet din månedlige 
CO2-grænse, og at du ikke må købe denne bøf. Du 
har ingen anden mulighed end at lægge den saftige 
bøf tilbage og tage en pose med insektsnacks.

Lyder det langt ude i fremtiden for dig? Det burde 
det ikke.

For i Sverige findes der nu et kreditkort, der 
registrerer CO2-emissionerne fra alle dine indkøb, og 
hvis du overskrider din CO2-grænse, vil kortet 
blokere dig for yderligere indkøb.

Kortet hedder DO Black og er udviklet af den 
svenske virksomhed Doconomy i 

samarbejde med Mastercard, som faktisk er medejer 
af virksomheden.

"DO Black hjælper ikke kun brugerne med at 
spore og måle CO2-emissioner i forbindelse med 
deres indkøb, men sætter også en grænse for 
klimapåvirkningen af deres forbrug."

Så nu har vi altså et kreditkort, der forhindrer 
folk i at købe ting, ikke baseret på hvor mange penge 
de har, men på hvor meget CO2-udledning deres køb 
har bidraget til. 

"Vi er alle nødt til at indse situationens 
hastende karakter og hurtigt gå over til et mere 
ansvarligt forbrug. Med DO Black er der ikke 
flere undskyldninger. Gennem vores samarbejde 
med UNFCCC og Mastercard vil DO gøre det 
muligt for folk at gøre deres del for at bidrage til 
CO2-reduktionsmålene for 2030 og fremover", 
siger Nathalie Green, CEO hos Doconomy.

Og FN er naturligvis med på vognen, da FN's 
sekretariat for klimaændringer (UNFCCC) siger, at 
de er glade for at "byde dette initiativ velkommen".

Se, hvad Erik Gutwasser, chef for Nordics and 
Baltics og Mastercard, har at sige om dette.

"For at opnå en mere bæredygtig livsstil er der 
behov for radikale ændringer", siger han.

Indtil videre er dette kreditkort frivilligt. Men 
hvor længe går der, før det bliver påbudt af 
regeringerne, at alle kreditkort skal spore dine CO2-
emissioner? Sandsynligvis ikke ret længe...

I Norge har staten allerede meddelt, at den ønsker 
at spore alle borgeres indkøb af fødevarer, så det er 
ikke så svært at forestille sig, at de måske vil gøre 

noget lignende med dine CO2-emissioner.

Dette kort er naturligvis fra Sverige. Det samme 
land, som går ind for det kontantløse samfund, og 
hvor ca. 6000 mennesker har fået indopereret 
mikrochips i hænderne, som de kan bruge til 
betalinger. Nogle har endda uploadet deres covid-pas 
på det, så de blot kan scanne deres hænder for at vise 
deres covid-status...

Du kan læse mere om det i min tidligere artikel her:

Vi vil sandsynligvis se en eller anden form for 
klimapas i fremtiden (knyttet til dit digitale ID 
naturligvis). Her kan alle dine CO2-udledninger 
spores, og hvis du overskrider dine grænser, får du 
måske negative point på din sociale kredit score.

Hvis man for 10 år siden havde fortalt nogen, at 
der ville komme et kreditkort, der kunne spore og 
spærre en, hvis man overskred sin CO2-grænse, ville 
man blive kaldt en skør konspirationsteoretiker. Det 
ville aldrig ske, ville de sige! Men nu sker det.

Og forresten er digital ID ikke en 
konspirationsteori. Det har allerede eksisteret i 
Skandinavien i mange år. I Norge er man mere eller 
mindre nødt til at have det for at leve et moderne liv. 
Det bruges til netbank, til at købe ting med dit 
kreditkort online og meget andet. Det vil ikke 
overraske mig, hvis digital ID på en eller anden 
måde er involveret i en fremtidig CO2-sporing.

Du kan læse mere om, hvordan digital ID fungerer i 
Skandinavien i min tidligere Substack-artikel her:

Og gæt hvem der ellers virker meget glad for dette 
kreditkort...? Ingen anden end World Economic Forum!

Doconomy har ikke kun dette CO2-
sporingskreditkort, de har også lanceret en tjeneste, 
der hjælper brands med at beregne CO2-fodaftryk 
fra deres produkter. Den hedder 2030-beregneren. 
Vent lige lidt, der er det der "2030" igen.

Du vil cykle og spise insekterne, mens eliten vil 
flyve med deres privatfly og spise det fineste kød. Og 
du vil være lykkelig. Den store nulstilling er blot et 
andet ord for global kommunisme. Klimafor‐
andringer er blot en undskyldning for at gennemføre 
et totalt kontrolsamfund. Det er klimakommunisme.

Kreditkortet, der 
registrerer dine 
CO2-aftryk
Kan du huske, da dette blev kaldt en 
konspirationsteori?

Ja, du læste rigtigt. Et kreditkort, der 
registrerer dine CO2-aftryk.
Det er her lige nu

Det er året 2031.

Du er lukket ud af din EL-bil, fordi du har kørt det antal km 
du har tilladelse til.

Du går ned til supermarkedet for at købe mad. Købet af en 
steak bliver blokeret, fordi du har nået dit CO2 grænse.

Du går hjem med en pose insekter og en soja bøf. 
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