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În mod evident, atunci Noua ordine mondială nu a avut nici o legătură cu
legile internaţionale. Nu are vreo legătură nici cu democraţia - aşa cum o
imaginează Francis Fukujama. Pentru creatorii politicii americane

cuvântul

"democraţie" este băţul cu care trebuie bătuţi cei pe care America îi declară ca
duşmani ai săi. Altminteri nu intră în atenţia lor. Slobodan Miloşevici a învins în
câteva alegeri consecutive. Totuşi conducătorii americani îl consideră "dictator".
Între timp ei se apleacă până la pământ în faţa diferiţilor şeici arabi care îşi conduc
statele ca pe o avere a propriei familii şi nu se obosesc niciodată cu organizarea
vreunor alegeri. Aceşti seici fac, în schimb, tot ce li se spune şi nimeni nu-i cheamă
la ordine pentru inexistenţa unor "medii" independente. Un ziarist ca William Safir
- un indicator mereu bun pentru dispoziţia guvernului american - refuză alegerile
din Rusia fiindcă sunt "aranjate". De ce ? Pentru că Vladimir Putin, pe care Safir
nu-l poate concepe fiindcă a îndrăznit să pună pe primul loc interesele naţionale
ruseşti, a învins convingător în timp ce candidatul lui, Gregorii Javlinski, a
terminat cu un procent unicifric. Rezultatele alegerilor care nu sunt pe placul
guvernului american trebuie considerate nevalabile. Dacă oamenii votează greşit
trebuie pedepsiţi. Austriecii votează, îl aleg pe Hajder şi aproape că sunt daţi afară
din UE. Preşedintele Republicii Srpska, Nikola Poplaşen, învinge în alegeri după
care îl dau afară din cabinet - nu alegătorii ci Cancelaria Inaltului reprezentant
(Chiar şi numele aminteşte de Înaltul Comisar pentru colonii). Poplaşen e declarat
ca "inacceptabil" pentru "Comunitatea internaţională", în ciuda faptului că sârbii
bosniaci l-au dorit ca preşedinte.
Noua ordine mondială nu are nimic comun nici cu drepturile omului. Statele
Unite ale Americii aleg cu mare grijă pe cine să reeduce pentru încălcarea acestora.
Turcia poate să facă ce vrea cu disidenţii ei. Acelaşi lucru e valabil pentru
Columbia, Algeria, OVK şi răsculaţii ceceni. Câtă vreme crimele şi răpirile Dvs.

apără interesele Statelor Unite, valorile Dvs. sunt în concordanţă cu Noua ordine
mondială. Deasemenea puteţi fi naţionalist şi intolerant cât doriţi. Dar trebuie să
lucraţi pentru interese americane. În timp ce Washingtonul a condamnat isteric
ideea despre "Serbia Mare" - pe care nu a realizat-o nimeni cu adevărat - a fost
foarte angajat în realizarea Albaniei Mari. De ce ? pentru că Marea Albanie e gata
să devină un satelit al american, bază militară în Mediterana de est. De aceea a fost
încurajat naţionalizmul albanez. Noua ordine mondială se preface că nu tolerează
intoleranţa religioasă. Totuşi Statele Unite urâsc anumite religii iar pe altele nu. De
asemenea consideră că trebuie să tolereze anumite intoleranţe religioase. Anul
trecut guvernul SUA a decis că nu va fi o întrerupere a bombardării Jugoslaviei în
timpul Paştelui Pravoslavnic. Asta e în acută contradicţie cu grija, exprimată
public, a lui Clinton, pentru sentimentele musulmanilor din decembrie 1998 când a
spus că nu va bombarda Irakul în timpul Ramadanului. În trecut SUA au fost
îngrijorate pentru faptul că Rusia a dat Bisericii sale ortodoxe un statut privilegiat
în raport cu alte credinţe. Dar intenţia preşedintelui Alija Izetbegovici de a
întroduce în Bosnia legea musulmană a fost de natură să-i determine pe americani
să-i promită sprijin. SUA nu au avut probleme cu legea musulmană nici în
Cecenia. Cine sunt, astăzi, conducătorii celor mai fundamentalişti islamişti din
lume ? Talibanii afgani. Fireşte pe ei i-au creat SUA. Sarcina lor era să le facă
probleme ruşilor. Ceeace au şi făcut considerând că fac un lucru bun.
Atunci este evident că există un singur principiu consistent care mişcă Noua
ordine mondială. Toate naţiile, toate religiile, toate valorile morale trebuie să fie
subordonate voinţei SUA. America va hotărî soarta lumii. Mijloacele de care se
dispune sunt excepţionale ca varietate şi forţă. Cei care justifică forţa americană
povestesc despre influenţa culturii americane atotprezente ca şi când acele filme
idioate şi programe TV ar menţine dominaţia americană asupra altor popoare.
America domneşte datorită puterii sale militare. Nimeni nu e suficient de tare să se
opună NATO. Nu este de mirare că SUA au presat de mai multe ori "partenerii" lor
europeni - mai bine spus supuşii lor - să angajeze NATO "în afară zonei sale".
America mai stăpăneşte şi datorită puterii sale financiare - capacităţii sale de a

provoca crize unde doreşte apărând apoi ca un salvator - sub masca FMI. Am văzut
asta în Indonezia în 1998. SUA au hotărât să- înlăture pe Suharto, care a fost un
client loial al americii în ultimii treizeci de ani. S-a provocat un crah al rupiei
(valută indoneziană). Băieţii de la FMI au venit şi l-au sfătuit pe Suharto să
stabilească un curs fluid, să închidă băncile şi să mărescă preţul combustibilului.
Suharto a acceptat sfaturile pentru simplu motiv că niciodată nu i-a trecut prin cap
să nu facă ceeace-i porunceşte Washingtonul. Au izbucnit mişcări în întreaga ţară
şi Suharto a plecat exact cum se aştepta guvernul SUA.

