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Lord Christopher Moncton v rozhlasovej relácii Alexa Jonesa ostro kritizoval elitistov, 
stojacich na čele podvodu o globálnom otepľovaní v dôsledku skleníkových plynov, 
vyzývajúc k zrušeniu OSN a k zatknutiu a súdnemu stíhaniu takých propagandistov toho 
podvodu, akým je Al Gore.  

Lord Moncton povedal, že tých, čo chcú teraz zničiť celé ekonomiky, zbankrotovať krajiny a 
ešte viac prehĺbiť problémy tretieho sveta tým, že presadia drastickú politiku v mene 
globálneho otepľovania, by mali zatknúť, súdne stíhať a "na dlhú dobu" uväzniť.  
"Podvodníkov a špekulantov, od Al Gorea po ľudí z Východoanglickej univerzity, ktorí 
zarábajú obrovské sumy na úkor daňových poplatníkov a malého človeka dolu", by mali 
stíhať, povedal v reakcii na škandál v súvislosti s globálnym otepľovaním.  

"My, ľudia, by sme všade na svete mali povstať, nájsť v každej krajine stranu, ktorá je za 
slobodu a postarať sa o to, aby sa bojovalo proti monštruóznej byrokratickej komunistickej 
svetovej vláde až do jej úplného zastavenia.  Nemalo by im to vyjsť", dodal.  

Ďalej povedal, že OSN treba zrušiť; vraj hovoril s popredným veľvyslancom v OSN v Kanade 
a ten mu povedal, že OSN už neplní žiadnu podstatnú rolu a že existuje "len na to, aby samu 
seba obohacovala na úkor krajín, ktorým tvrdí, že ich chráni.  Je načase, aby sa s tým 
skoncovalo".  "Všetci ušetríme miliardy, keď zrušíme OSN a jej ohavnú byrokraciu", 
povedal.  

Na adresu vedcov, ktorých e-maily, zverejnené na internete, prezrádzajú, že verejnosť 
systematicky klamali povedal: "Verejne stále hovoria, že veda v tomto prípade sedí; že 
nám hrozí pohroma, ak nezlikvidujeme západné ekonomiky, ale v súkromí navzájom 
sami sebe hovoria, že sa mýlia, že nič z toho čo tvrdia nesedí a že je to jednoducho 
výsmech, pretože to vôbec nevedia vysvetliť."  

Ďalej kritizoval Obamovho poradcu pre vedy Johna P. Holdrena, ktorý v knihe z roku 1977 
vyzval k drastickému zníženiu svetovej populácie v mene záchrany planéty a označil ho za 
"komunistu, otvorene sa priznávajúcemu k svojmu presvedčeniu".  Vraj v 70-tych rokoch to 
bol jeden z najpoprednejších alarmistov, ktorý tvrdil, že dôjde k rapídnemu "globálnemu 
ochladeniu".  " A teraz bez najmenšieho zahanbenia hovorí o globálnom otepľovaní", povedal 
lord Moncton.  "Ako sa môže niekto ako Holdren postaviť, tváriť sa poctivo a nádejať sa, že 
mu niekto uverí?, povedal.  

Ďalej povedal, že za hnutím globálneho otepľovania sa nachádza agenda vytvorenia 
komunistickej svetovej vlády, ktorú by riadili ľudia, čo "sa nestarajú, koľkých svojou 
politikou zabijú" a že ich cieľom je "raz navždy zlikvidovať demokraciu pod rúškom 
zachraňovania planéty".  Vraj tí, čo stoja na čele podvodu s globálnym otepľovaním, chcú 
mať kontrolu nad populáciou a sú ochotní pozabíjať aj veľký počet, keby to bolo potrebné.  

Tento bývalý poradca britskej premiérjky Margaret Thatcherovej hovorí, že "otepľovači" 
znejú teraz čoraz zúfalejšie, ale že teraz sa
budú snažiť za každú cenu dosiahnuť podpísanie zmluvy v Kopenhagene.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Monckton,_3rd_Viscount_Monckton_of_Brenchley


Keď máme, podľa neho, bojovať proti úmyslu presadiť neofeudalizmus a globálnu vládu, 
musíme vytvoriť čosi ako celosvetovú "stranu slobody", ktorá by operovala v každej krajine a 
ktorá by zo spoločnosti vykorenila všetky stránky úsilia o presadenie komunistického 
opresívneho režimu. ...  

 

Paul Joseph Watson: "Lord Moncton: Shut Down The UN, Arrest Al Gore"  
http://www.prisonplanet.com/lord-mobcton-shut-down-the-un-arrest-the-warmist-
criminals.html
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