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Maailman elintarviketuotannon ennustetaan vähenevän jyrkästi vuonna 2022. 

Pelkästään vehnäsadon odotetaan laskevan 10 miljoonalla tonnilla viime vuodesta, 

kun taas muiden viljojen ja peruselintarvikkeiden tuotanto on samankaltaisessa 

ahdingossa. Ennätykselliset 45 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla ja lisäksi 

800 miljoonalla ihmisellä ei ole luotettavaa päivittäistä ruokaa. Venäjän ja Ukrainan 

ulkopuolisten maailman johtavien viljelyvyöhykkeiden sekä Yhdysvaltojen, Kanadan, 

Euroopan ja Intian viljelijät joutuvat protestoimaan vain saadakseen oikeuden tuottaa 

tätä kipeästi kaivattua ruokaa. Aiemmin vuonna 2022 raportoitiin, että amerikkalaisille

maanviljelijöille tarjottaisiin tukia, jos he tuhoaisivat satonsa ja Alankomaiden 

maanviljelijät ovat nyt tukkineet katuja protestina tilanteen vuoksi, kuten maanviljelijät

ovat tehneet Saksassa viimeisten kolmen vuoden ajan.

Ruokakriisi on suora seuraus "vihreästä agendasta", jossa hallitukset estävät 

tuottavat investoinnit veteen, energiaan ja muihin maataloudelle välttämättömiin 

infrastruktuureihin, koska ne toimivat suurten elintarvikekartellien, Goldman Sachs'in, 

hedge-rahastojen johtajien ja miljardöörien ja kuninkaallisten elit istiluokan puolesta. 

Plutokraatteja eli rahavaltaa edustavat World Wildlife Fund ja muut suuret 

ympäristöryhmät, joille syvätaskuiset vasemmistolaiset ja säätiöt kanavoivat rahaa. 

"Hiilestä huolestunut" viljely ja huuto ilmastomuutoksesta saavat rahat virtaamaan 

vihreiden rahoitushuijauksiin samalla, kun maanviljelijät ja karjankasvattajat tuhotaan!

Tuloksena on tietenkin se, että ihmiset näkevät nyt tai tulevaisuudessa miljoonittain 

nälkää johtuen hallituksen politiikasta, joka muistuttaa Stalinin kansanmurhaa 
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Ukrainassa, jossa tilastojen mukaan yli yhdeksän miljoonaa ihmistä kuoli nälkään 

ukrainalaisten Holodomore'ksi kutsuman nälänhädän aikana. Kuten silloin, tämän 

asian pimittävät valtamedian konnat Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa, samat 

valehtelijat, jotka sekoittivat massojen mielet sepitetyllä COVID-uutisoinnilla.

Elintarviketuotannon valvonta ja ihmiskunnan kokonaisvaltainen valvontayritys alkoi 

Rion vuoden 1992 ympäristöhuippukokouksessa, jossa esiteltiin institutionaalinen 

versio meneillään olevasta vihreästä huijauksesta. Tätä seurasi Pohjois-Atlantin  

vapaakauppasopimuksen (NAFTA) puitteissa vuonna 1994 ja Maailman 

kauppajärjestön (WTO) puitteissa vuonna 1995 tehtyjen päätöslauselmien 

vahvistaminen ja täytäntöönpano ja vuoden 1933 Glass-Steagall-lain kumoaminen 

vuonna 2008 edesauttoi sitä entisestään. Jälkimmäinen oli merkittävä tekijä 

asuntomarkkinoiden romahtamisessa samana vuonna häikäilemättömien 

luotonantokäytäntöjen seurauksena. Ihmisiä houkuteltiin hiljaa palaamaan 

kaupunkialueille, koska he pyrkivät pakenemaan pakkolunastuksia. Mainittu vuoden 

1992 Rion huippukokous käynnisti ilmaston lämpenemisen / ilmastonmuutoksen 

mörön ja siihen liittyvän kampanjan biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 

väestön määrän rajoittamiseksi.

Tuosta ajasta lähtien Uusi Ekologinen Maailmanjärjestys on hallinnut kansainvälistä 

vuoropuhelua, vaatien ihmisen toiminnan rajoittamista muka estämään 

kasvihuonekaasupäästöjen liiallinen lisääntyminen, koska pelätään, että maapallon 

ilmasto nousee pilviin! Nämä "ympäristöihmiset" ovat myös vaatineet rajoittamaan 

ankarasti ihmisen asuttamia alueita planeetalla, että "erämaa" ja sen eläin- ja 

kasvilajit eivät kuolisi sukupuuttoon. "Pinoa ja pakkaa (stack and pack)" -kampanja, 

jolla pyritt iin keskittämään ihmiset entistä enemmän kaupunkeihin, johti yhä 

laajenevaan kaupungistumiseen ilman, että siitä olisi huolehdittu, tai että sitä olisi 

rajoitettu edes ekologisesti. Tietenkin itse kaupungistuminen oli seurausta 

väestönkasvusta, joka johtui lähes yksinomaan pakolaisten ja maahanmuuttajien 

rajoittamattomasta tulvasta kolmannesta maailmasta, joita tarvittiin, kuten meille 

vakuutettiin, "monimuotoisuuden" lisäämiseksi. Sivuhuomautuksena mainittakoon, 

että kasvu ei todellakaan johtunut syntyvyydestä, sillä kaikissa länsimaissa, 

Yhdysvallat mukaan lukien, syntyvyys ei riittänyt pitämään väkilukua edes ennallaan, 

saati sitten kasvattamaan sitä.

Länsimaiden onnettomuudeksi nämä kolmannen maailman "siunaukset" eivät 

suinkaan olleet kiitollisia vastaanotostaan, vaan vaativat kansalaisoikeuksia, kuten 

sosiaaliturvaa ja muita hallituksen herkkuja. Toisaalta nämä "maahantuodut" eivät 

hallituksemme mukaan voineet tehdä mitään väärää ja heitä tuli hemmotella ja 



rauhoitella, ettei heillä olisi syytä valittaa mistään. Tässä, kuten kaikissa muissakin 

typerissä vasemmistopolitiikoissa, liberaalien on sallittu "saada se kahdella tavalla", 

kun taas Yhdysvaltain kansalaisten on sallittu olla huomaamatta tai sanomatta mitään

kulttuurimme tuhoamisesta ja lakiemme mitätöimisestä. Yksinkertainen tosiasia on, 

että niin kauan kuin politiikka "tuntuu hyvältä" vasemmistojohtajistamme ja heidän 

kätyreistään, me muut joudumme hyväksymään kaikki seuraukset.

Kansainvälisiä konferensseja edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseksi on 

järjestetty säännöllisesti vuosien varrella. Niihin kuuluvat Skotlannissa marraskuussa 

2021 pidetty huomionarvoinen "COP26"-"ilmastohuippukokous", Kiinassa lokakuussa 

2015 pidetty 15. biologista monimuotoisuutta käsittelevä huippukokous (COP15) ja 

Pariisissa niin ikään vuonna 2015 pidetty COP21-konferenssi, jossa kymmenet valtiot 

sopivat "kansallisista sitoumuksista" tai suunnitelmista, joilla vähennetään niiden 

kasvihuonekaasujen päästöjä. Näiden jutustelujen ennakoitavissa olevat tulokset 

näkyvät nyt pahenevina sähkö- ja polttoainekriiseinä, jotka johtuvat hiili- ja 

ydinvoimalaitosten lakkauttamisesta sekä epäluotettavan tuuli- ja aurinkovoiman 

lisääntymisestä ja energian hintojen sääntelyn purkamisesta. Tammikuun 2021 

kaltaisten Teksasin pakkasten voidaan odottaa kaatavan sähköverkkoja, jotka ovat 

riippuvaisia epäluotettavasta aurinko- ja tuulienergiasta.

Nämä polit iikat vaikuttavat tietenkin muuhunkin kuin kodeissa ja yrityksissä 

käytettävään sähköenergiaan. Kaksi johtavaa viljaosavaltiotamme - Iowa maissin ja 

Kansas vehnän osalta - ovat suuressa määrin riippuvaisia epäluotettavista aurinko- ja

tuulivoimasta, joilla ne tuottavat puolet sähköstään. Myös Euroopan maatalous on 

kärsinyt pahasti. Viljelijöillä ei ole varaa tai mahdollisuutta saada luotettavaa 

polttoainetta koneisiinsa tai sadon kuivaamiseen ym. välttämättömiin maatalouden 

toimintoihin. Polttoaineen hinnannousun vuoksi suurella osalla hollantilaisista 

korkeatuottoisista kasvihuoneista ei myöskään ole varaa sähköön. Sen raaka-aineena

käytetään maakaasua, jonka hinta on noussut huimasti ja saatavuus on epävarma. 

Viljelijöillä ei ole varaa ostaa, eivätkä he voi saada lannoitteita, jotka ovat 

välttämättömiä hyvän maissi- ja vehnäsadon saamiseksi. EU on itseasiassa 

vähentämässä elintarviketuotantoaan tarkoituksella! Toukokuussa 2020 EU hyväksyi 

"maatilalta haarukkaan (Farm to Fork Green Deal)" -ympäristösopimuksen, jonka 

mukaan maatalouden maankäyttöä on vähennettävä 10 prosentilla; lannoitteiden 

käyttöä 20 prosentilla ja torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla, vaikka näillä 

toimenpiteillä poistettaisiin arviolta 185 miljoonan ihmisen tarvitsemat elintarvikkeet. 

Täytyy ihmetellä, eikö COVID-"rokotteiden" "tappavuusaste" ole se, mikä ajaa 

tällaisten polit iikkojen käyttämistä! One has to wonder if the “kill rate” of COVID 

“vaccines” is not what is driving the use of such policies!  Nimittäin, jos tarpeeksi 



ihmisiä kuolee "terveydenhuollon" takia, niin ruokatuotannon vähentämisestä tulee 

paljon pienempi uhka! Toisessa idiotismin muodossa Britannian hallitus on julistanut, 

että viljelijöiden päätehtävä on nyt ympäristön parantaminen [!], samalla kun ruuan 

tuotannosta tulee sekundäärinen "hyöty". Palkintoja ja rangaistuksia käytetään 

tietenkin näiden uusien toimintatapojen täytäntöönpanon pakottamiseksi. Tällaisina 

aikoina vanha kreikkalainen sananlasku vaatii toistamista: "Kenet jumalat haluavat 

tuhota, sen he ensin tekevät hulluksi!"

Laiton "presidentti" Biden antoi heti virkaan astuttuaan toimeenpanomääräyksen 

14008, jonka pykälä 216 vaatii, että vuoteen 2030 mennessä 30 % Yhdysvaltain 

maista ja vesistä on poistettava kaikesta ihmisen käytöstä! Tällä hetkellä noin 13% 

niistä on jonkinlaisen hallituksen rajoituksen alaisena. Maatalous on suoraan 

uhattuna, kuten osoittaa New Mexico'n osavaltio, joka on jo varannut 30% maastaan 

poistettavaksi ihmisen käytöstä. Montana'n osavaltiossa eräs miljardööri edistää 

"amerikkalaista Serengetiä", jossa uusi "amerikkalainen preerian suojelualue" toisi 

takaisin biisonit ja kieltäisi karjan ja lampaiden laiduntamisen Libanonin kokoisella 

alueella. Yhdysvalloissa 85% kaikesta lihanpakkauksesta on vain muutaman 

ylikansallisen yrityksen hallussa: Cargill, Tysons, Smithfield [yritys, jonka Kiina on 

ostanut!], Marfrig ja JBS. Käynnissä on pilottiohjelma nimeltä Ranch Systems and 

Viability Planning Project (RSVP),  joka määrää karjankasvattajille ohjelman, jonka 

avulla hiilidioksidipäästöjä vähennetään jyrkästi poistamalla niitä tuottava karja. 

Samaan aikaan Bill Gates edistää ohjelmaa, jonka mukaan kaikkien "rikkaiden 

maiden" on siirryttävä 100% synteettiseen naudanlihaan! Myös monia 

hiilidioksidipäästöjä rajoittavia ohjelmia ollaan käynnistämässä. Cargill vastaa 

ohjelmasta nimeltä "Regenerative Agriculture" , jonka tarkoituksena on sitoa hiiltä 

kuuden osavaltion maaperään. Maanviljelijöitä valvotaan etänä "Regrow" -nimisen 

ohjelman avulla, että he noudattavat sääntöjä.

"Biofuels (Biopolttoaineet)”  on jo vanha huijaus, jonka aloitti G.W. Bush ja jota 

jokainen presidentti on edistänyt sen jälkeen. Nyt jo 40% Yhdysvaltojen 

maissisadosta, joka on kolmannes koko maailman maissisadosta, menee etanolin 

tuotantoon. Se on merkittävä maatalouskapasiteetin hajauttaminen kelvottomaan 

pyrkimykseen tehdä energia "vegaaniksi". Biodieseliin käytetään niin paljon soijaöljyä,

että leipurit ja elintarviketeollisuuden yritykset vaativat hallituksen väliintuloa, koska 

kasviöljyistä on pulaa ja niiden hinnat nousevat. Kansainvälisesti ruokaöljyjen hinnat 

ovat nousseet 60% yhdessä vuodessa. Britt iläinen kruunun (British Crown)   

ajatushautomo Chatham House toteaa suoraan, että väestökato on tavoite planeetan 

pelastamiseksi ja väittää, että ruoantuotanto on haitallista, koska se heikentää tai 



tuhoaa luonnon elinympäristöä ja edistää lajien sukupuuttoa. Tietenkin MEIDÄN 

sukupuuttomme on ilmeisesti vähemmän ongelmallinen kuin puhvelin tai perhosen.

Näiden "hyvää tarkoittavien" biofasistien menetelmänä on muuttaa ruokavaliomalleja 

tiettyjen elintarvikkeiden, kuten lihan, kysynnän vähentämiseksi! Väitetään, että jos  

Yhdysvallat siirtyisi naudanlihasta papuihin (tai hyönteisiin!), niin se vapauttaisi 

entisiä viljelysmaita muuhun käyttöön, kuten ekosysteemien ennallistamiseen. 

Maatalouden "tuotantopanosten" poistaminen tekee kuitenkin viljelemisen 

mahdottomaksi - kaikkine seurauksineen ihmisen selviytymiselle. Useimpien 

maailman kulttuurien ruokavalio liittyy yhteen tai toiseen tärkeimmistä viljolajeista, 

kuten maissi (tortillat), vehnä (leipä tai pasta), riisi (yksinään tai nuudeleina) jne.  

Suurin osa ihmiskunnan kaloreista tulee viljoista. Kiinan, Intian ja Venäjän 

ulkopuolella ei juurikaan yritetä taata riittävää elintarvikehuoltoa. Sen sijaan 

ylikansalliset elintarvikekartellit saavat maailman hallitusten siunauksella päättää, 

kenellä on varaa syödä - ja kenellä ei. Koko Saharan eteläpuolinen Afrikka on 

riippuvainen tuonnista, joka kattaa 40% sen väestön viljan kulutuksesta. Näissä 

olosuhteissa siellä uhkaa tulevaisuudessa suuri nälänhätä. Muista, että tämä Afrikan 

alue on maailman ainoa alue, jonka väestö kasvaa räjähdysmäisesti!  Voit lyödä 

vetoa, että he parveilevat pian onnekkaampien naapureidensa rajojen yli! Meillä on 

edessämme synkkä ja julma tulevaisuus koko ihmiskunnan kannalta, jos tätä pahuutta

ei pysäytetä.
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