Greta Thunberg przyznaje, że
jest marionetką

Dziecko klimatyczne Greta Thunberg jest przedmiotem
nowego śledztwa po tym, jak opublikowała na Twitterze listę
swoich rozkazów, najwyraźniej przypadkowo, 4,8 miliona
obserwującym ją osób na Twitterze.
Wygląda na to, że 18-letnia działaczka na rzecz globalnego
ocieplenia próbowała napisać na Twitterze „organiczny” post
popierający protest rolników w Indiach, kiedy omyłkowo
udostępniła dokument od swoich opiekunów przedstawiający
taktykę zachęcania lewicowych użytkowników Twittera do
przyłączenia się ruch.
„To tylko niektóre sugerowane posty, ale możesz tweetować
własne” – przeczytaj pierwszy punkt w dokumencie, który Greta
szybko usunęła, gdy najwyraźniej zdała sobie sprawę, co
zrobiła.
„Jest pomocne, jeśli dodasz obrazy lub filmy do swoich tweetów
(niektóre obrazy poniżej)”, wyjaśniał dalej dokument. „Możesz
także oznaczyć inne osoby, które mogą udostępniać dalej i /
lub potencjalne tagi wymienione powyżej, aby wywrzeć na nich
presję”.
Poniżej tych instrukcji znajdowała się seria przykładowych
tweetów z przyciskiem “CLICK HERE TO TWEET” przy każdym z
nich. Wygląda na to, że wszystko, co Greta musiała zrobić, to
kliknąć na jeden i udawać, że jest jej własnością, i voila:
natychmiastowe wsparcie jej zwolenników.

„Lista zawierała szereg wskazówek dotyczących tego, co należy
publikować, prosząc ją o ponowne opublikowanie i oznaczenie
innych celebrytów tweetujących na ten temat, w tym gwiazdy pop
Rihanny”, donosi New York Post.
„Oprócz burzy na Twitterze, udostępniony przez nią ‘zestaw
narzędzi’ sugerował również zwrócenie uwagi na planowane
demonstracje w ambasadach Indii”.
Teenage climate activist Greta Thunberg posted a document to
Twitter containing tweets that she was told to post and
actions she should take regarding the current protests in
India.
She
quickly
deleted
the
tweet.
pic.twitter.com/ruEfp4Ypg1
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Greta Thunberg to skrajnie lewicowa marionetka
polityczna i narzędzie nowego porządku świata
Władze Indii szybko zwróciły uwagę na rażący błąd Grety i
natychmiast wszczęły dochodzenie w sprawie rzekomego spisku
przestępczego. Jak wielu z nas ostrzegało w przeszłości, Greta
wydaje się być niczym więcej niż marionetką public relations,
która robi to, co jej każą.
Teraz wiemy, że za ujawnioną listą stoi kanadyjska Fundacja
Poetic Justice Foundation. Ta organizacja twierdzi, że jest
grupą oddolną, która tworzy „wydarzenia prowokujące,
kwestionujące i zakłócające systemowe nierówności i
uprzedzenia”.
Rzut oka na stronę internetową kampanii pokazuje, że jest ona
„najbardziej aktywnie zaangażowana w #FarmersProtest”,
ponieważ zrekrutowała Gretę jako jedną z jej cyfrowych papug.
Niedługo po usunięciu oryginalnego tweeta Greta umieściła

kolejny z nowszym, nieobciążającym „zestawem narzędzi” –
niezła próba, Greta – wraz z komunikatem: „Solidaryzujemy się
z #FarmersProtest w Indiach”.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii wydało oświadczenie, w
którym uznało Gretę za jedną z wielu „zagranicznych osób” i
celebrytów, którzy używają „sensacji” i „próbują narzucić swój
program”.
Policja w Delhi wszczęła również formalne dochodzenie w
sprawie Grety, oskarżając ją o „tworzenie dysharmonii i bycie
częścią większego spisku”.
Wstępne formalne dochodzenie, znane jako First Information
Report, zostało niedawno wniesione przeciwko Grecie,
oskarżając ją o próbę wywołania wrogości między różnymi
grupami ludzi w Indiach w ramach spisku przestępczego.
Bollywoodzka
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Kangana

Ranaut

również

publicznie

potępiła Gretę za zaangażowanie się w bunt indyjskich
rolników, który nie ma z nią nic wspólnego i absolutnie nie
jest jej sprawą.
Ranaut nazwała protestujących rolników „terrorystami”, a
Rihannę „głupią”, pytając swoich 100 milionów obserwujących na
Twitterze: „Dlaczego o tym nie rozmawiamy?!”
Jak się okazuje, pytanie „Dlaczego o tym nie rozmawiamy?!”
pochodzi bezpośrednio z pierwszego dokumentu zestawu narzędzi,
który Greta przypadkowo opublikowała na Twitterze, zanim
szybko go usunęła. Królicza nora najwyraźniej sięga bardzo
głęboko.
W międzyczasie Greta podwoiła swoją rolę marionetki, mówiąc
swoim zwolennikom, że żadna ilość „nienawiści, gróźb czy
naruszeń praw człowieka” nigdy nie zmieni tego, jak rzekomo
myśli o protestach rolników.
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