Wereldregering wordt gepresenteerd in de maand september
Donderdag, 14 mei 2015 12:05

In september van dit jaar wordt door de Verenigde Naties (VN) de blauwdruk voor een
éénwereldregering (NWO) gepresenteerd.
Het plan behelst het managen van de totale planeet en zal worden gepresenteerd op de
zogenaamde Sustainable Development Summit van de VN.

Eén van de sprekers tijdens deze Summit is paus Franciscus, wat weinigen zal verbazen. De
focus van de agenda zal liggen op klimaatverandering natuurlijk, maar het zal ook specifiek
onderwerpen adresseren zoals economie, landbouw, onderwijs en gelijkheid van seksen.
Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21 , waarbij de mens een
belasting is voor de aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale
wereldregering zal worden gebracht.
Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in
combinatie met het woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de
wereldregering.
Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect
van het leven te regelen.
Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot
zoals in september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het
raamwerk voor een totalitaire wereldregering.
Het wordt allemaal verkocht als prachtig en als dé oplossing en op het eerste gezicht lijken
een aantal dingen ook best redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven
aangaat wat centraal geregeld zal worden.
De lijst in samengevat in 17 doelstellingen en wanneer je die bekijkt dan begrijp je dat dit het
raamwerk is voor de nieuwe wereldregering.
1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.
2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en
promoot duurzame landbouw.

1/3

Wereldregering wordt gepresenteerd in de maand september
Donderdag, 14 mei 2015 12:05

3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.
4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang
leermogelijkheden heeft.
5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.
6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire
voorzieningen voor iedereen.
7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne
energie.
8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve
arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.
9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm
innovatie.
10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.
12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.
13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen
daarvan.
14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor
duurzame ontwikkeling.
15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het
duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van
land en stop het verlies aan biodiversiteit.
16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen
toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.
17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame
ontwikkeling.
Zoals je ziet, gaat het veel en veel verder dan het redden van het milieu of het bestrijden van
de klimaatverandering.
Het is ook voor het eerst dat de katholieke kerk hand in hand met de Verenigde Naties een
dergelijke agenda presenteert.
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Sterker nog, zijne schijnheiligheid zal speciaal naar de Summit reizen om deze officiëel te
openen.
Zo zien we nog dit jaar en pal onder onze ogen het eerste kant en klare raamwerk voor de New
World Order.
Bron:
The Economic Collapse Blog
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