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Monsanto, Vanguard a BlackRock skupují Ukrajinu
necenzurovanapravda.cz/2022/08/monsanto-vanguard-a-blackrock-skupuji-ukrajinu

Monsanto spěje do zemědělského monopolu, zatímco BlackRock je investiční firma, která
je spolu s investičním gigantem Vanguard vlastníkem 90% světových korporací (ale jsou
zároveň i akcionáři Monsanta). Mají tedy monopol v mnoha oblastech – a to po celém
světě, zejména tom západním. Právě onen korporátní monopol je základem pozdějšího
vzniku jedné světové vlády. Světovou vládou mají být právě tyto monopoly, za nimiž stojí
nejvýše postavené elity.

Ve válce na Ukrajině ve skutečnosti nehájí Západ zájmy Ukrajinců, ale zájmy těch, kdo si
již s pomocí loutkové vlády část země  převzali. Ztráta Donbasu by pro Monsanto a další
korporace znamenala především ztrátu milionů hektarů velmi úrodné černozemě, kterou
již Monsanto mění na „výrobnu GMO plodin.“

Ukrajina je rozprodána. Lživý západní boj o „duši Ukrajiny“ je ve skutečnosti bojem o
zájmy  monopolů firem jako Monsanto, Vanguard a BlackRock – aby si tuto zemi rozdělily.

Ukrajinský zákon o pozemkové reformě, který byl po 20 letech schválen ukrajinskou
Nejvyšší radou v roce 2021, umožnil mezinárodním zemědělským konglomerátům –
patřícím do západní zóny vlivu – skupovat velké množství ukrajinské půdy. Zároveň byli
obyčejní lidé vedeni k přesvědčení, že opak je pravdou: sponzoři zákona bezostyšně lhali
o údajné ochraně ukrajinských zemědělců a jejich úrodné půdy.

Mezinárodními hráči, kteří se podíleli na schválení zákona, jsou zemědělští a
biotechnologičtí giganti Cargill, DuPont a Monsanto. Společně tyto americké společnosti
koupily asi 17 milionů hektarů na východní a jižní Ukrajině. Jedná se o regiony s zdaleka
nejúrodnější půdou, a to nejen na Ukrajině, ale i na tomto světě.
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Australský národní přehled nedávno poskytl ilustrativní srovnání: 16,7 milionu hektarů již
tvoří celou obdělávanou plochu Itálie. Stručně řečeno, v sázce je hodně.

Ze zmíněných společností je Cargill stále oficiálně vlastněn zakládající rodinou, ale to z
hlediska mezinárodních vykořisťovatelských praktik nic neznamená. Oxfam poskytl
důkazy o tom, jak si Cargill agresivně a nezákonně přivlastnil rozsáhlé pozemky v
Kolumbii v letech 2010 až 2012.

V loňském roce, právě když se schvalovala nechvalně proslulá pozemková reforma
Ukrajiny, společnost Cargill oznámila, že se stala většinovým vlastníkem přístavního
terminálu Neptun v přístavu Pivdennyj – dříve Južnoje – v Oděské oblasti na pobřeží
Černého moře.

Philippa Purser, prezidentka divize zemědělství a dodavatelského řetězce společnosti
Cargill v Evropě, ve své vlastní tiskové zprávě dále vysvětlila: „Investice
do Neptunu umožňuje společnosti Cargill lépe využít své operace k nasycení rostoucí
populace přepravou obilí do oblastí po celém světě, kde je to nejvíce potřeba.“

Tato nadvláda v potravinovém řetězci je mimo jiné to, co je v současné době v sázce při
zúčtování v tomto regionu. Ale to je jen jeden z mnoha západních investičních projektů,
které by byly zcela ztraceny, pokud by Rusko uspělo ve své denacifikaci a demilitarizaci,
v tomto případě v Oděské oblasti. Zvláště pokud by se poté konala referenda, což
by nepochybně vedlo k nezávislosti na kyjevském režimu.

O vlastnictví půdy nerozhodují jen referenda, války nebo vojenské operace, ale také
záludné rozprodávání půdy. Klika oligarchů, kteří tvoří kyjevský režim, ho včas zrychlila.

Přestože společnost Monsanto koupil v roce 2018 německý farmaceutický gigant Bayer
AG za 66 miliard amerických dolarů, dodnes existuje jako vysoce aktivní dceřiná
společnost. Před prodejem, kdy bylo Monsanto v roce 2015 oceněno na 49,1 miliardy
dolarů, vlastnila tolik očerňovaná Vanguard Group 7,1 procenta akcií, které byly oceněny
na 3,61 miliardy dolarů.

Skupina Vanguard se naopak v posledních letech stala druhou největší investiční
společností na světě – na prvním místě je správce aktiv BlackRock. BlackRock má také
obrovské podíly ve výše zmíněných zemědělských podnicích. V případě duPontu je
BlackRock druhým největším akcionářem s 4,33 procenty – tj. 22 021 770 akcií. Skupina
Vanguard má ještě více – zaujímá první místo se 7,66 procenty – to je přes 38 962 143
akcií.

Za každou z těchto mezinárodních vykořisťovatelských společností jsou zcela jiné,
většinou ještě mocnější společnosti, které figurují jako motivovaní akcionáři, ale jsou také
propojeny s často citovaným „vojensko-průmyslovým komplexem“ Spojených států
amerických. V této síti se NATO samozřejmě chová jako neohrabaný výkonný nástroj. Ale
v ekonomicko-právních procesech převodu majetku, jak je zde popsáno, je třeba
postupovat s trochu větší jemností. Klamavá kamufláž těchto korporátních lupičů se
nazývá „účast na svobodném, globálním trhu“.
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BlackRock a Vanguard Group v podstatě také symbolizují ztělesnění Wall Street a jeho
zájmů. Jejich obrovský vliv je zařadil do jejich vlastní, exkluzivní kategorie společností.
Oba jsou například zdaleka největšími akcionáři 10 nejmocnějších bank na Wall Street –
včetně Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase.

Nepostradatelnými hlavními ingrediencemi pro takové historické „zabírání půdy“ je umělá
a zkorumpovaná, nová elita, která vytváří právní podmínky na místě, aby vše zvládla
ukořistit „legálním a nenapadnutelným“ způsobem pro své západní pány.

Nejpozději od začátku roku 2014 byla v Kyjevě spousta těchto aktérů. Zatímco západní
média si stěžují, že ukrajinská „nezávislost a demokracie“ visí na vlásku, ekonomika a
ceny pozemků jsou ve volném pádu. To je samozřejmě záměrné. Pozváním k válce se
korporátní investoři ujistili, že bude k dispozici více výhodných nabídek za nejnižší ceny.

Tento druh výsměchu ukrajinskému lidu stále zjevně nezná hranic.

Západní finanční monopoly, které se již staly absurdně mocnými, ve skutečnosti využívají
ukrajinské vojáky k obraně svých nových nemovitostí. Obyčejný Ukrajinec
pravděpodobně stále věří, že brání svou vlastní zemi proti údajně iracionálnímu
agresorovi ze severovýchodu, ale jejich země ve skutečnosti již patří korporacím a ne
Ukrajincům.

Pokud by však ruská zvláštní vojenská operace uspěla a velká část východní Ukrajiny by
se osvobodila od západního vlivu, vlastnictví půdy bude jistě přezkoumáno.

To je to, čeho se BlackRock, Vanguard Group, Blackstone a jejich investoři obávají,
protože existuje riziko ztráty obrovských investic na Ukrajině, která byla od té doby
přeměněna ze zdaleka nejúrodnější orné půdy na Zemi na monokulturní, karcinogenní
GMO plantáž.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 4.9]
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