Fra LaRouche-bevægelsen 13. jan.
2015:
Et skift i global politik
Samme dag, som global terrorisme ramte Europa, den 7. januar, udløste
LaRouchePAC og EIR en revolutionær kapacitet, der fuldstændig kan besejre denne
terrorisme og ødelægge dens sponsorer.
Dette supervåben imod global terrorisme er ikke en ny politistatslovgivning i
Cheneys, Bush’ og Obamas stil. Det var for det første, anklageskriftet den 7.
jan. fra højeste niveau i Kongressen, med formanden for Den fælles
Kongresundersøgelse af 11. september, senator Bob Graham, om det saudiske
monarkis ledende rolle i al global terrorisme – efterfulgt af verdensomspændende
mediedækning af pressekonferencen, der stadig finder sted.

Dernæst kom

webcastet den 9. jan. med Jeff Steinbergs særdeles kyndige og detaljerede
afsløring af den britisk/saudiske brug af alle globale terrornetværk. Og
dernæst, udløsningen af en ånd af national enhed og solidaritet i et europæisk
land – den enorme franske demonstration den 11. januar – blandt de mange
europæiske lande, der har mistet deres suverænitet til Margaret Thatchers og
Tony Blairs britiske regeringer, samt den frastødende kongefamilie.
(SE: LaRouchePAC’s »Ophæv hemmeligstemplingen af de 28 sider)
En ophævelse af hemmeligstemplingen af de 28 sider i senator Grahams Fælles
Kongresundersøgelse fra 2002 diskuteres nu i medier og politiske organisationer
i hele verden. Saudiernes ansvar for terrorisme i hele verden, og undertiden det
ultimative britiske ansvar som »moder« for terrorisme imod nationer, debatteres
nu de mest usædvanlig steder – »Meet the Press« på amerikansk Tv, medier i hele
Frankrig, den thailandske presse, RT osv.
At gøre en ende på terrorisme, på »civilisationernes sammenstød«, på
briternes/Obamas forsøg på at ødelægge Rusland, diskuteres alt sammen på højt
niveau i landene allieret med BRIKS, mellem disse og Frankrig, og i Vatikanet.
Lyndon LaRouche karakteriserer en potentiel revolution i politik og anskuelse,
og en revolution, vi har været med til at skabe. LaRouchePAC har optrappet med
en flyveseddel, der allerede uddeles over hele landet, »Top U.S. ’Ally’ Created
9/11 Terror« (teksten til pressekonferencen om de 28 sider). Vi må optrappe
mobiliseringen med denne kapacitet, der blev lanceret sidste onsdag og fredag;

hvis du læser dette, bør du uddele/videresende Teksten fra pressekonferencen til
dit netværk. Terroren eskalerer fortsat; læs nedestående rapporter.
Den globale drivkraft bag terrorisme og truslen om krig – atomkrig – er
sluttelig ikke kun London, men City of London, og Wall Street; bankerne, der er
pakket helt op til ørerne med giftig gæld, og som står over for endnu et krak,
og er fast besluttede på at knække nationer, og fjerne nationers evne til at
regulere eller blande sig i deres forbrydelser på nogen måde. Wall Street og
City er bankerot, deres banksystemer er bankerot. De må besejres på denne front;
men derefter må de gennemgå konkursbehandling, og en ny Glass/Steagall-lov.
I går modtog LaRouche en rapport om de nye forslag fra de ledende, græske
partier om en europæisk konference for at nedskrive den græske gæld i en aftale
– og han insisterede på, at det må være hele det City-dominerede, europæiske
banksystem, der reorganiseres, fordi det hele er bankerot. De taler kun om en
»græsk« gældskrise for at dække deres bankerotte bagdele ind, sagde han.
Alexander Hamiltons princip om national kredit kan dernæst bruges til at
genoplive og genopbygge økonomier, der er knækket af 20 års spekulative
sammenbrud. LaRouches »Fire Hovedlove«, med Glass-Steagall som den første, må
vedtages.

SE: LaRouches Fire Love (dansk)
Situationen kræver, at vi følger op, uden afvigelser, på denne mobilisering, og
skaffer støtte til den gennem udadrettet organisering.

SE: Erklæring fra den franske leder og LaRouche-allierede
Jacques Cheminade efter marchen i Paris.

SE OGSÅ: Jacques Cheminades erklæring efter angrebet på

Charlie Hebdo i Paris, »Frankrigs 11. september«.
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