Bön i Capitolium
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esus Christ, we invoke your name, amen.
[ Crowd ] Amen.
Hold on, let’s say a prayer.
Let’s all say a prayer in this sacred space.
Thank you, Heavenly Father, for gracing us with
this opportunity. [ indistinct ]
Thanks to our Heavenly Father.
[ Man ] Amen.
For this opportunity to stand up for our Godgiven unalienable rights.
Thank you Heavenly Father for being the
inspiration needed to these Police officers
to allow us into the building, to allow us to
exercise our rights, to allow us to send a
message to all the tyrants, the Communists,
and the globalists, that this is our nation, not
theirs, that we will not allow the America, the
American way of the United States of America
to go down.
Thank you divine, omniscient, omnipotent, and
omnipresent creator God for filling this
chamber with your white light and love, with

Missade nyliberala lektioner
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m dagstidningarna skulle vara intresserade av
att belysa nackdelar med en alltför oreglerad
kapitalism, skulle de senaste veckorna ha försett
dem med många åskådliga exempel.
1. Samtidigt som så gott som alla medborgare
gjort uppoffringar i sina liv och regeringar tagit astronomiska lån, ifrågasätts inte – åtminstone inte på
rubriknivå – att framställningen av coronavaccin
tillhör några få privata laboratorier med begränsad
kapacitet. Läkemedelsföretag, som fått rundliga
statsstöd för sin forskning, anses ha ensamrätt till
produktionen. Rubrikerna talar om ”flaskhalsar” där
de borde handla om monopol som fördröjer och fördyrar vaccineringen samtidigt som dödstalen fortsätter att växa.
2. För närvarande åskådliggör också flera ”irrationella” börsraketer typ Gamestop, upphaussade
av samordnade småplacerare, hur litet spekulationsvärlden har att göra med någon sorts realekonomi.
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your white light of harmony.
Thank you for filling this chamber with Patriots
that love you. Yes Lord. And that love Christ.
Thank you divine, omniscient, omnipotent, and
omnipresent creator God for blessing each
and every one of us here and now. Amen.
Thank you divine creator God for surrounding
[ indistinct ] with the divine omnipresent
white light of love and protection, peace and
harmony.
Thank you for allowing the United States of
America to be reborn.
Thank you for allowing us to get rid of the
Communists, the globalists, and the traitors
within our government.
We love you and we thank you, in Christ’s holy
name we pray.
[ Crowd ] Amen.
(Jacob Anthony Chansley,
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Många sympatiserar nu med Reddit-flockarna som
sticker hål på dessa luftslott, närmast för nöjet att se
stora riskplacerare falla på eget grepp – för första
gången visar det sig att börsen kan vara en plats för
komedi. Däremot lyser förslag till reglering i skrivande stund med sin frånvaro i borgerliga media,
liksom förslag till en Tobin-skatt på transaktioner.
3. I slutet av januari föreslog Finlands regering
ett tak på hur stora vinster elbolag får ta ut på överföringsavgifter. Rapporteringen om åtgärden har i
regel glömt att påminna om att större delen av prishöjningarna inte har investerats i infrastrukturen,
den officiella motiveringen, utan har tagits ut som
ren vinst – enligt Finnwatch förlorades här 90 miljoner euro. Ekonomisidorna kunde gärna företa en
större retrospektiv analys av följderna av att samhällsägda elbolag under den mest nyliberala tiden
såldes ut till privata aktörer. Privata händer har getts
alltför stort inflytande på grundläggande samhällsfunktioner – precis som i fallet med coronavaccinet.
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