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af Darren Birks, 30. nov. 2022, LINK
Oxfordshire County Council godkendte i går planer 
om at indlemme beboerne i en af seks zoner for at 
"redde planeten" fra den globale opvarmning.  Den 
seneste etape af dagsordenen for "15-minutters-by" 
går ud på at placere elektroniske porte på vigtige 
veje ind og ud af byen, så beboerne bliver lukket 
inde i deres eget kvarter.

Ifølge den nye ordning skal beboerne, hvis de 
ønsker at forlade deres zone, have tilladelse fra 
Rådet, som skal afgøre, hvem der er værdige til fri‐
hed, og hvem der ikke er det.  Under den nye ord‐
ning vil beboerne højst få lov til at forlade deres 
zone 100 dage om året, men for at få lov til det skal 
alle beboere registrere deres biloplysninger hos 
kom munen, som derefter vil spore deres bevægelser 
via intelligente kameraer rundt om i byen.

Kommunismen vil gøre vejret bedre
Oxfordshire County Council, som ledes af Labour, 
Liberaldemokraterne og De Grønne, besluttede i 
hemmelighed at opdele Oxford i seks "15-minutters" 

distrikter i 2021, kort efter at de blev valgt til 
posten.  Ingen af byrådsmedlemmerne erklærede 
naturligvis deres hensigt om at fængsle de lokale 
beboere i deres manifest, men foretrak i stedet at 
komme med vage påstande om, hvordan de vil 
"forbedre miljøet".

Hver beboer vil blive bedt om at registrere deres 
bil hos amtsrådet, som derefter vil overvåge, hvor 
mange gange de forlader deres distrikt via nummer‐
pladegenkendelseskameraer. Og tro ikke, at du kan 
slå systemet, hvis du er en husstand med to biler. 
Disse to biler vil blive talt som én, hvilket betyder, at 
du bliver nødt til at dele rejserne op mellem jer. 2 
biler 50 ture hver; 3 biler 33 ture hver og så videre.

Med de nye regler bliver dit sociale liv irrelevant. 
Rådet får reelt beføjelse til at diktere, hvor mange 
gange om året du kan se venner og familie.  Du vil 
blive forhindret i at omgås nogen uden for dit 
distrikt, og hvis du ønsker et langdistanceforhold i 

fremtiden, så glem det, for du er begrænset til kun at 
møde personer inden for 15 minutters gang fra dit 
hus.

Et enkelt menneskeliv vil være på barmhjer‐
tighed af kommunister på centralkontoret, der dik‐
terer den samme type drakoniske regler, som vi var 
nødt til at adlyde under den sidste krise, en mild 
influenzavirus, der var så dødelig, at 80 % af befolk ‐
ningen ikke engang vidste, at de havde den.

En helt ny social struktur er ved at blive på ‐
tvung  et Oxfords indbyggere (og flere byer vil følge 
efter) under påskud af at redde planeten, men det er 
i virkeligheden en plan for Command & Control. 
Der vil være tilladelser, sanktioner og endnu mere 
allestedsnærværende overvågning.  Rådsembeds ‐
mænd vil bestemme, hvor du må gå hen og hvor 
ofte, og de vil registrere hver gang du gør det. 15-
minutters byer eller 15-minutters fængsler?

Oxfordshire County Council bestået 
Climate Lockdown 'forsøg' begynder 
i 2024
Beboerne vil være 
begrænset til deres 
lokale kvarter og skal 
bede om tilladelse til 
at forlade det - alt for 
at "redde planeten"

https://www.visionnews.online/post/oxfordshire-county-council-pass-climate-lockdown-trial-to-begin-in-2024

