Fra LaRouche-bevægelsen 1. september
2014:
Polakkerne presser Tyskland. Og hvad
så?
31. august 2014 – I en artikel dateret 27. august, sektionen for »Østlige
tilgange« af deres webside, rapporterer London Economist, at den polske regering
lægger pres på Tyskland for at blive mere fjendtlig over for Rusland. De
rapporterer at, i en artikel i avisen Rzeczpospolita, anklagede Roma Kuzniar, en
udenrigspolitisk rådgiver til den polske præsident Bronislaw Komorowski,
Tyskland for eftergivenhed.
»Og hvad så?« svarede den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche. »Bare endnu en
dum polak!«
Kuzniar skrev, at »Putin paralyserer deres handlefrihed på samme måde, som en
slange i ørkenen paralyserer en kanin«, og »Vi må acceptere, at pga. Berlins
særlige relation med Rusland, kan vi ikke regne med Tyskland i spørgsmål om
regional sikkerhed.« The Economist lægger selv yderligere pres i samme stil.
»Hvorfor holder de ikke deres penisser inde i deres bukser?« spurgte LaRouche.
»Så ville de ikke have dette problem. Det er det eneste svar, man kan give.«
På EU-topmødet i lørdags, den 30. august, valgtes for første gang en leder fra
de tidligere Warszawapagt-lande som præsident for EU-Rådet: Den polske
premierminister Donald Tusk. »Og hvad så?«, spurgte LaRouche igen. Den dags
London Daily Telegraph skrev, »David Cameron scorer EU-sejr, da polsk allieret
udnævnes til ny europæisk præsident.« Cameron og Tusk stod imidlertid ikke altid
hinanden så nær. I et hyklerisk angreb på EU for »sociale ydelsers-turisme«
tidligere på året nævnte Cameron et tal på 55 mio. pund om året, som britiske
skatteydere betaler for at underholde børn af immigranter i deres hjemland, de
fleste af dem polske. Tusk fordømte ham rasende på det tidspunkt.
Samme EU-topmøde den 30. august gav EU-bureaukratiet opgaven at komme frem til
en ny pakke af sanktioner imod Rusland inden for en uge. Nogle af deres ledere
siger, at Rusland nu har en uge til at ændre sin politik, før NATO-topmødet den
4.-5. september i Wales. »EU-embedsfolk synes at mene, at disse forholdsregler
vil efterlade Rusland så isoleret fra de globale markeder, and der muligvis ikke
vil være andre alternativer tilbage for dem end at kapitulere til en politisk

løsning«, rapporterede Deutsche Welle.
Ja, sandelig! Putin må nok hellere reservere fjernsynstid nu, til sin
kapitulation. »Rusland vil ikke ændre sin politik«, sagde LaRouche.
Deutsche Welle har et EU-dokument på den næste fase af sanktionerne, som vil
tilføje mange flere navne på listen af bandlyste russiske individer, og som også
kunne bandlyse russiske banker og energi- og forsvarsselskaber fra EUaktiebørser.
»Det er en stor fordel for Rusland«, sagde LaRouche. »Og ved I, hvilken effekt,
det vil få på de vesteuropæiske nationer? Det vil lægge dem øde.«
På tapetet til NATO-topmødet den 4.-5. september er også »en ny, fælles
udrykningsstyrke på mindst 10.000 mand til at forstærke NATO’s styrke som svar
på russisk aggression i Ukraine«, rapporterede Londons Financial Times den 28.
august. »Styrken vil inkorporere enheder fra flyvevåben og flåde, så vel som
landtropper, og vil blive anført af britiske kommandører, med andre lande, som
bidrager med en række specialtropper og enheder. De involverede lande omfatter i
øjeblikket Danmark, Letland, Estland, Litauen, Norge og Holland. Canada har også
givet udtryk for, at de er interesserede i at deltage.«
»Børnekorstoget«, sagde LaRouche.
Den californiske, demokratiske senior-senator Dianne Feinstein talte til Meet
the Press i dag, hvor hun sagde, »Jeg mener, der bør være direkte diskussioner
med Vladimir Putin. Jeg mener, at han er den enestående personlighed i Rusland.
Rusland er et enormt land. Ukraine er et stort land. Krim er væk. Jeg mener, at
man bør tage skridt til at sende folk til at tale med ham; at få vores
udenrigsminister til at tale personligt med ham. Jeg mener, at det her er dybt
personligt for ham. Det mener jeg virkelig. Jeg mener, at det er ham selv, der
træffer beslutningerne. Og han nyder meget stor gunst i sit land.«
Feinstein forsatte, »Folk siger, ’jamen bare vent til sanktionerne bider og
økonomien ryger ned’. Det mener jeg ikke. Jeg mener, at hvis russerne følger
ham, og hidtil har de fulgt ham, så er russerne meget modige og har mange års
lidelser bag sig, og de vil være seje nok til at udholde enhver økonomisk
vanskelighed«.
»Hun har ret«, sagde LaRouche.
Samtidig, i en scene, der giver en levende erindring om Cape Canaveral i

1960’erne, samledes tusinder af argentinere spontant her til morgen ved
Bariloche-lufthavnen for at fejre luftudskibningen af deres indfødte
ARSAT-1kommunikationssatellit til Fransk Guyana, hvor den opsendes i kredsløb i
oktober måned. Præsident Cristina Fernandez de Kirchner tweetede, at satellitten
viser »kapaciteten til at skabe teknologi som et resultat af statens investering
og højt kvalificerede, menneskelige ressourcer.« Kun otte lande i verden kan
bygge så komplicerede satellitter, sagde hun.
»Tag lige og se på verdenssituationen et øjeblik«, sagde LaRouche her til
eftermiddag. »Hvad har vi? Vi har en flok fjollede fascister fra visse dele af
Europa, især fra den forkerte del, så at sige. De er dumme mennesker; de opfører
sig dumt; de kræver dumme ting, og jeg mener, at vi stille og roligt skal viske
dem af tavlen. Det, der kommer fra de polske kryb, for eksempel, er ting, som vi
ikke har noget at gøre med at spilde vores tid på. Disse fyre er svindlere, de
er bedragere, de er løgnere, de er snydepelse. De duer ikke! Så glem dem! Spil
ikke tiden på dem. Samtidig har vi meget værdifulde folk i Europa, inden for
forskellige kategorier; de er meget vigtige.
»Men nu har vi de virkelige problemer med fejltagelser, tåbeligheder og fejl i
andre dele af Europa, og andre dele af verden. Vi har en vidunderlig verden ud
fra BRIKS-standpunktet, en vidunderlig verden. Det, der er sket mht. Afrika;
vidunderligt! Det, der er sket i Kina: vidunderligt! Det, de er sket i Indien:
vidunderligt! De er vidunderlige, fordi de i deres natur er vidunderlige; de er
måske ikke helt nået frem til modenhed, men de er vidunderlige ting. Alt, hvad
vi gør, bør være orienteret mod denne intention. Det skal vi direkte
understrege.«

