Fra LaRouche-bevægelsen 8. nov. 2014:
Det haster med nu at få en upartisk
dagsorden
Fredag understregede Lyndon LaRouche, at, med udslettelsen af Obamas
præsidentskab i tirsdagens midtvejsvalg, haster det nu med at få etableret en
upartisk dagsorden mellem lederne fra de Demokratiske og Republikanske Partier.
»En positiv dagsorden for at regere er nu påtrængende nødvendig«, erklærede
LaRouche. Han tilføjede, at »afsættelsen af Obama« vil ske, på den ene eller
anden måde, og at »en levedygtig regering er påtrængende nødvendig. Vi må
indføre en positiv kraft i denne situation.«
LaRouche bemærkede, at »alt er forandret« som resultat af tirsdagens rungende
mistillidsvotum til Obama. Republikanerne, sagde han, blev brugt til at bringe
Obama til fald, men nu »gælder det om at bringe de to partier sammen.«
Tidligere på året udstedte LaRouche Fire Hovedlove til at gøre end ende på faren
for krig og lancere en national og global, ægte økonomisk genrejsning –
begyndende med udslettelsen af bjerget af ubetalelig spillegæld, genindsættelsen
af Glass/Steagall-standarder for en total bankopdeling og en tilbagevenden til
det forfatningsmæssige system med statskreditter til vitale projekter for
højteknologisk-intensiv produktivitet med videnskab som drivkraft.
LaRouche sagde til medarbejdere fredag, at »en flerparti-dagsorden for at stoppe
den umiddelbare trussel om globale krige« nu er en topprioritet. Nogle af
personerne i partiernes lederskab ved dette og er derfor klar over behovet for
en handlingsdagsorden, »nu, da skraldet er blevet smidt ud«. Det er nu
afgørende, at det amerikanske folk ved, at der er en klar kursændring – en
ændring, som de med rungende tydelighed krævede i tirsdags.
LaRouche specificerede nogle af de umiddelbare, presserende handlinger, som kan
gøres i kølvandet på Obamas afgang.
»For det første må vi have en international aftale med Kina; for det andet må
vi droppe vores støtte til fascisterne i Ukraine, som har bragt os helt hen
til randen af en strategisk konfrontation med Rusland; for det tredje må vi
gennemføre den plan, som generalstabscheferne har udarbejdet for at besejre
Islamisk Stat.«

Han advarede om, at »den generelle krigs-kedel allerede er parat til at koge
over«. Den eneste måde at skrue ned for ilden er gennem at fremme en ægte
politik for global, økonomisk genrejsning – på linje med det, som Kina og de
øvrige BRIKS-lande allerede er begyndt på.
LaRouche bemærkede, at en sådan upartisk dagsorden ikke med det samme vil løse
alle de problemer, som har hobet sig op i løbet af de seneste 14 år.
»Men der kan træffes beslutninger, som tydeligt vil give det amerikanske folk
tillid til, at tingene vil blive bedre, og at vi har påbegyndt en ny æra.«
LaRouche understregede, at nødvendighed dikterer fremkomsten af et sådant
upartisk lederskab og en sådan levedygtig dagsorden.
»Vi har kurs mod et krak, og nogle blandt vor nations ledere ved, at de
sidder i det varme sæde og må handle.«
»Vi er kommet til et Pearl Harbor-øjeblik«, sluttede LaRouche. »Klar, rå
nødvendighed driver ændringen. Vi befinder os i en krigssituation.«

