Fra LaRouche-bevægelsen 5. dec. 2014:
»Der er en alvorlig fare for krig;
Smid Nuland ud!«
4. dec. 2014 – »Der er en alvorlig fare for krig«,
indikerede Lyndon LaRouche over for en gruppe af sine medarbejdere her til
aften. Det er ikke bare bluff. Man må se på denne gruppes intention: de er fast
besluttet på at frembringe en ødelæggelse af den eurasiske region. Det er det
mål, som briterne går efter. Det, man ser som respons herpå, er en russisk
politik, som har til hensigt at imødekomme kravene for at vinde en krig. Se på,
hvad det er, Putin siger: det er et rimeligt udtryk for situationen. Det er
nøjagtigt, det er ikke bluff. Det her er krig; det er atomkrig.
Vi kan ikke med sikkerhed sige, at dette vil ske, og vi kan ikke med sikkerhed
sige, at noget andet ikke vil ske. Men vi kan ikke benægte de muligheder, der
findes. Det er, hvad man truer med; det er de trusler, man kommer med.
Med mindre denne Obama-politik tøjles er vi på randen af at miste USA. Enten
kommer vi ind i en fuldt optrappet krig, eller også stopper vi det her. Måden at
stoppe det på hedder Victoria Nuland: Nuland kan undværes. Enten smider vi hende
ud, eller også vil vi få en atomkrig. Og vi håber, at der er fornuftigere
hoveder i det Republikanske Parti, f.eks., som vil smide hende og Obama ud.
Dette er, hvad der foregår i Rusland lige nu. Putin forbereder Rusland på at
vinde krigen. Og som svar på dette må vi smide Nuland ud nu, og så får vi lidt
tid til at stabilisere tingene i. Det er spørgsmålet: Vil Nuland blive smidt ud?
Og vil Nuland blive smidt ud i enighed med den amerikanske regering, og er
regeringen villig til det, pga. det, hun repræsenterer? Det ville bestemt være
en hjælp, hvis vi samtidig kunne få et par af de værste republikanere ud
samtidig.
Den almindelige snak, det, der refereres, er, at der er 70-75 % ’s chance for,
at en atomkrig bryder ud. Så alvorligt er det; det er, hvad man taler om blandt
informerede folk. Så vi må få Nuland væk; det vil give os nogen tid til at
tillade folk at regne situationen ud.
»Hvis der bare var nogen, der var intelligente nok til at smide denne tæve
ud, så ville vi få lidt tid til at udrede tingene«,

sluttede LaRouche. Han sagde, at han ikke var sikker på, hvilken art hun
tilhørte. Han har aldrig set noget bevis på, at hun skulle tilhøre den
menneskelige race.
»Før jeg ser det, tror jeg ikke på det«, sagde han.

