Chiny
chcą
kontrolować
globalny system „paszportów
szczepionkowych”

Komunistyczne Chiny zwracają się do Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) o pozwolenie na zbudowanie globalnego systemu
nadzoru
„paszportu
szczepionkowego”,
który
według
autorytarnego reżimu mógłby zostać uruchomiony w ciągu
tygodnia, gdyby dostali zielone światło.
Komunistyczna Partia Chin już ustanowiła w Chinach system
paszportów szczepionkowych, który jest bezpośrednio powiązany
z ich systemem zaufania społecznego.
Mieszkańcy Chin, którzy zostali zaszczepieni na koronawirusa z
Wuhan (Covid-19), mogą podróżować i prowadzić interesy
„normalnie”, podczas gdy ci, którzy nie zostali zaszczepieni,
nie mogą wykonywać takich czynności, dopóki nie zgodzą się na
zastrzyk.
„Oceny” przyznawane są mieszkańcom Chin na podstawie ich
współpracy z agendą reżimu. Jeśli KPCh pochwala twoje
zachowanie, otrzymujesz wyższy „wynik”. Jeśli powiesz złe
rzeczy o reżimie, Twój wynik się zmniejszy.
Celem Chin jest rozszerzenie tego systemu zarządzania i
kontroli na całym świecie. Osoby, które zostaną zaszczepione
przeciwko chińskiemu wirusowi, otrzymają „stempel” w
paszporcie szczepionkowym, umożliwiający im wejście na pokład
pociągów i samolotów, a ci, którzy odrzucą szczepionkę,

otrzymają polecenie pozostania w domu.
WHO wyraźnie poinstruowała kraje członkowskie, aby nie
konstruowały takiego systemu, ponieważ dostępność szczepionek
nie jest jeszcze „sprawiedliwa”. Jednak komunistyczne Chiny
przeciwstawiają się WHO i naciskają na globalne przyjęcie
swojego systemu paszportów szczepionkowych.
„Chińscy eksperci zauważyli we wtorek, że Chiny mogą pomóc,
dzieląc się swoimi doświadczeniami z WHO i zapewniając
wsparcie techniczne w organizacji problemu”, donosi Global
Times, gazeta propagandowa prowadzona przez KPCh w Chinach.
„… Chiny są najbardziej doświadczonym krajem na świecie w
stosowaniu systemu kodów zdrowotnych, podczas gdy WHO jest
najwłaściwszym organizatorem tej sprawy, aby zapewnić
niezależność, uczciwość i bezpieczeństwo danych” – dodał.

Komunistyczne Chiny chcą rządzić światem
Chiny od dawna obserwują, śledzą i naruszają prawa człowieka
swoich obywateli, którzy nie mają prawie żadnej swobody
poruszania się bez „pozwolenia” ich zwierzchników. Reżim nie
chciałby niczego więcej, jak tylko rozszerzyć ten system
przymusowej niewoli na wszystkie inne narody na ziemi.
„Jeśli chodzi o technologię, uważam, że chińskie firmy mogą
zbudować międzynarodową platformę w zaledwie tydzień” –
powiedział komunistyczny chiński „ekspert”, cytowany
w artykule Global Times o tym, jak łatwo byłoby zglobalizować
system.
„WHO może opracować zasady, procedury i format danych”, mówi
dalej ten ekspert, który kieruje grupą zwaną „Information
Consumption Alliance”. „Chiny są bardzo chętne do udzielenia
wsparcia w zakresie wymiany doświadczeń i technik tworzenia
takiej platformy, ponieważ kraj ten ma w tym bogate
doświadczenie”.

The Global Times twierdzi, że globalny system nadzoru
zarządzany przez komunistyczne Chiny w jakiś sposób
„gwarantowałby zaufanie publiczne”. W międzyczasie WHO, które
jest zaniepokojone tym, co może nadejść dalej, skapitulowało
przed większością innych żądań Chin podczas tej „pandemii”.
Stany Zjednoczone już teraz mają przedsmak tego
komunistycznego spisku w mediach społecznościowych, gdzie na
przykład użytkownicy Facebooka są obecnie szeroko śledzeni i
ankietowani oraz otrzymują „oceny” na podstawie ich zachowania
w Internecie.
Komunistyczne Chiny naciskają również na Joe Bidena, znanego
jako „China Joe”, by uznał reżimową „domową” szczepionkę za
„bezpieczną i skuteczną” opcję zgodności z proponowanym
globalnym programem paszportów szczepionkowych.
„Chińscy eksperci stwierdzili, że jest bardzo możliwe i
praktyczne, aby Chiny rozpoczęły wzajemne uznawanie z krajami,
które zatwierdziły chińskie szczepionki, takimi jak Malezja,
Singapur i Indonezja”, donosi Global Times.
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