Fra LaRouche-bevægelsen 14. okt.
2014:
Finansiel panik, ebola-panik, krig og
terror:
De har alle den samme løsning
Krigen, som breder sig i Mellemøsten og Nordafrika, er på randen til at blive
detonator for en potentiel verdenskrig, hvor de samme kræfter kæmper i
opposition imod eller for terrorisme, for at stoppe det dødbringende ebolaudbrud eller tillade det at spredes, for at forsvare en kollapsende finansiel og
geopolitisk orden eller erstatte den med en dynamik for vækst og udvikling som i
BRIKS. Panikken over ebola-udbruddet og over, hvor den vil brede sig til, er
kombineret med panikken over terrororganisationer og over, hvor de vil brede sig
til.
I denne geopolitiske heksekedel har Den internationale Valutafonds halvårlige
rapport, som viser sammenbruddet i verdensøkonomiens vækst, skræmt bankiererne
og aktiebørserne i den transatlantiske verden, hvor sammenbruddet har sit
centrum. Det har skræmt centralbankerne til at bebude endnu længere,
tidsubestemte perioder med en nul-rentepolitik og pengetrykning: Det er præcis
den politik, som rapporten fra IMF godkendte, og som forværrer sammenbruddet af
vækst, i særdeleshed i Europa!
Et krak, som enten skyldes, at bankerne går fallit, eller at man desperat
forsøger at redde dem gennem »bail-in«, står for døren.
Efter økonom og statsmand Lyndon LaRouches udtrykkelige mening er det ikke kun
et krak i eurozonen;
»hele systemet vil snart, og samtidigt, nå en kritisk fase. Denne form for
massive hasardspil med penge fungerer ikke. Krakket vil ikke have ’særlige
karakteristika’. Det er ligesom en dødbringende sygdom – enhver kan få den.
Og det vil de også.«
Dette er endvidere blot ét aspekt, sagde LaRouche, af en verdenskrig, skabt af
finansoligarkiet under anførsel af Londons imperie-kræfter. Det er en krig med
alle midler imod de førende nationer i en ny dynamik for vækst, som nu ofte
kaldes for »BRIKS«, og som kan føre civilisationen fremad: Kina, Rusland og nu

Indien, samt andre. Saudierne angriber nu Rusland (og Iran) gennem olieprisen,
som styrtdykker, kædet sammen med økonomisk kollaps.

Og jihadisternes ledere,

som er rekrutteret i London og støttes af Riyadh, siger, at deres endelige mål
er Rusland.
Den 13. oktober gav Kina Rusland stærk støtte mod dette angreb gennem en meget
stor aftale om valuta-swap, som blev meddelt af Kinas Folkebank, og hvis
hovedformål er at beskytte rublen.
Samtidig meddelte Rusland via sit Sundhedsministerium, at det vil mobilisere
vacciner med start i dette efterår og fortsættende frem til næste forår, for at
angribe den dødbringende ebola-epidemi direkte i Afrika. ( S e i n d s l a g e t :
Rusland vil sende ebola-vaccine til Afrika om to måneder)
Ebola-udbruddet blev kaldt
»den alvorligste, akutte nødsituation inden for sundhed moderne tid … som
truer selveste overlevelsen af hele samfund«,
af Verdenssundhedsorganisationens generaldirektør Margaret Chan, der sagde, at
epidemien havde bevist, at
»verden var ilde forberedt til at respondere på en alvorlig, vedvarende og
truende nødsituation for folkesundheden.«
Og begivenhederne viser nu, at Obama-regeringens selvtilfredse, »vi er totalt
forberedte«, ansigt mod offentligheden har været løgn; der er ingen afdeling,
som er blevet »forberedt« til dette.
Blot »uforberedt«? LaRouches eget synspunkt er, at verden nu står over for et
»Sorte Død-syndrom«, ligesom den epidemi i det 14. århundrede, som halverede
hele befolkninger. Vi har skabt potentialet for dette ved at skære ned på
lægevidenskab, fjerne hospitals- og folkesundhedskapaciteter og således gøre det
muligt for fattigdom at spredes og bide sig fast over hele verden.
»Et ondsindet, oligarkisk samfund, som ønsker befolkningsreduktion, ville
bruge dette [som redskab].«
Det endelige ansvar for nedlukning af helbredsydelser, som kan medføre
folkedrab, ligger hos G.W. Bush’ og Obamas præsidentskaber. Det samme gælder det
endelige ansvar for de handlinger, som skaber terrortruslen.

Folk har nu brug for et nyt fokus for at vinde denne totale krig, som føres imod
menneskeheden. Der er et nyt lederskab i kombinationen af Kinas, Indiens og
Ruslands ledere. Der er afgørende kampe, som kan fjerne dem, der er ansvarlige
for katastrofen, især med hensyn til at afklassificere og frigive de hemmelige
»28 sider« af Kongressens fællesrapport til undersøgelse af 11. septemberterroren.

