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AConservativeEdge İnternet sitesinde çıkan,
“Obama’nın işine öylesine yaradı ki, Soros bağlantılı Oy Sayım yazılım şirketi ABD’de yatırımını
büyütüyor”
başlıklı yazıda, “ABD Demokrasi”nin nasıl işlediğini anlatılıyor.
Milyarder George Soros ile bağlantıları olan bir İspanyol Oy Sayım yazılım şirketi Scytl, yine
Soros’un kontrolünde olan IDC, OVUM ve ACEEEO adlı şirketlerden yazılım satın alarak seçim
sürecinin tamamını (seçim öncesi, seçim süresi ve seçim sonrası) kapsayan bir ürün piyasaya
sürüyor.
…
Seçim kurumlarına, en güvenilir, saydam, denetlenebilir ve kolay kullanışlı olarak tanıtılan ürün
ayrıca, seçim sandığı ve elektronik seçim sistemlerine bir arada uygulanabiliyor ve kullanıcının
istediği şekilde düzenlenebiliyor.
…
OVUM, geniş kapsamlı kamu hizmetlerini ve işlemlerini özel şirketlere devretme konusunda
deneyim ve başarılarıyla tanınıyor.
Çoğu zaman bu yoldan Birleşmiş Milletler ve dolayısıyla küresel güçlere arka kapıdan kamuya
giriş imkânı yaratılıyor.
Devlet hizmeti olarak tanımlanan oy sayımı gibi işlevlerin, bir özel şirkete devriyle ülkenin
bağımsız seçim kurulunun yerini esas görevleri küresel güçlerin kural ve anlaşmalarını
yürütmek olan bir yönetim kurulu almış oluyor.
…
İspanyol Scytl, ayrıca Soros’un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundation) ve Milli
Demokratik Enstitü (National Democratic Institute, NDI) ile bağlantılı Gov4U adlı başka şirketin
de sahibi.
…
NDI ve Açık Toplum Vakfı, Romanya seçimlerini, “politik liderlik eğitimleri” vererek
yönlendirmelerini, “topluma elle tutulur, gözle görülür gelişmeler getirmek” olarak adlandırıyor.
…
Ayrıca NDI, dünyanın en büyük sosyalist organizasyonu olan Enternasyonal Sosyalizm
kuruluşunun tek ABD’li üyesi.
NDI, ABD’nin federal bütçesinden beslenen Ulusal Demokrasi Bağışı (National Endowment for
Democracy, NED) kuruluşu tarafından başlatıldı; Açık toplum Vakfı ve ABD Uluslararası
Gelişim Ajansı (USAID) finansal destekçileri arasında.
Scytl’in, Soros, Enternasyonal Sosyalizm, ABD Demokrat Partisi ve Birleşmiş Milletlerle
ilişkilerinin görülmesi rahatsız edici şeyler. Bunlar, oy kullanan vatandaşları, ABD seçim
yönetiminin neden Scytl’e emanet edildiğini seçim kurullarından sormaya yöneltebilir.
…
Florida seçim kurulu Scytl ile imzaladığı anlaşmayı, (i) seçmenlerden bazılarının oylarını
kullanamadıkları, (ii) seçim sonuçlarının kullanılan oyları yansıtmadığı ve (iii) oy kullananlarının
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kime oy verdiği gibi gizli kalması gereken bilgileri açığa vurduğu için iptal etti.
2010’da Michigan Üniversitesinden bir gurup öğrenci, sistemin ne derecede güvensiz olduğunu
oy kullanma internet sitesinde, her oy kullanıldığında bir melodiyi çaldırarak gösterdi.
…
Scytl, her seçim sandığından, sayım sonuçlarını şirketin sahibi olduğu bir hizmet verici
bilgisayarda topluyor. Oylar, Scytl tarafından toplanıp, sayılıp, sıralandıktan sonra şirketin
bilgisayarında depolanıyor. Yanlışlıklar olduğunda, seçim sandıklarından derlenen sayım
sonuçları ile sistemin verdiği sonuçları karşılaştırıp yanlışlığın nereden kaynaklandığını bulmak
neredeyse imkânsız.
Ve, Scytl, her ne kadar George Soros ve Enternasyonal Sosyalizm ile ilişkilerini bir övünce
olarak saymasa da “kesin sonuçları kabullenmiş seçimlerin %90’nında…” onların sisteminin
kullanıldığını anlatıyor.
Kaynak:
http://aconservativeedge.wordpress.com/2013/10/13/it-worked-so-well-with-obama-george-sor
os-connected-vote-counting-firm-expands-in-u-s/ " Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa,
bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler
bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin
öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar
verebilir.
"
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