Leder fra LaRouche-bevægelsen
14. maj 2015: Obama på vej ned
De seneste dages begivenheder gør det klart, at Obama er på vej ned – hurtigt.
Hans eget Demokratiske Parti nedstemte hans frihandelslov i Senatet med en
hidtil uset, næsten enstemmig ’Nej’-stemme i tirsdags. Selv om der efterfølgende
har været tale om et kompromis mht. fire betydningsfulde tillæg til loven, som
Senatets demokrater forlangte, er der ingen sikkerhed for, at dette nye forsøg
vil lykkes; og i Huset er stemmerne der ikke.
Obamas foragtelige boykot af mindehøjtidelighederne i Moskva i anledning af 70året for sejren over Hitler gav bagslag, idet mange verdensledere, især fra
Asien, deltog sammen med præsident Putin i fejringen af menneskehedens sejr over
fascismen for 70 år siden.
Den seneste indikation på, at Obamas tid i Det Hvide Hus er talte, kom i går, da
amerikanske institutionelle kræfter ved deres fornufts fulde fem intervenerede,
og udenrigsminister John Kerry rejste til Sotji, Rusland, for at indgå i otte
timers drøftelser med den russiske udenrigsminister Lavrov og præsident Putin.
Drøftelsernes formål var at nedtrappe briternes/Obamas provokationer mod
Rusland, før disse nåede punktet for atomkrig. Kerry gav et klart budskab, der
gik ud på, at fornuftige kredse i Washington har til hensigt at genoptage
samarbejdet med Rusland til forhindring af krig. Det tydeligste offentlige
udtryk for dette kom under den fælles Kerry/Lavrov-fremtræden for pressen efter
et fire timers møde med Putin, og hvor Kerry leverede en klar advarsel til den
ukrainske præsident Poroshenko om at afholde sig fra planer om at genoptage
militære handlinger for at genindtage Donetsk-lufthavnen.
Der er andre indikationer på, at drøftelser med Iran hen imod en P5+1-aftale,
før deadline den 30. juni, skrider frem. Dette gør det endnu mere presserende,
at de anglo-saudiske krigsplaner omgående standses – gennem en fortsat
mobilisering for at frigive de 28 [hemmeligstemplede] sider fra den oprindelige
Fælles Kongresundersøgelse af 11. september [2001].
I denne uge afslørede (undersøgende journalist) Seymour Hersh svindelnummeret om
Den Store Saudi-Obama Løgn om drabet på Osama Bin Laden. I en artikel på 10.000
ord afslørede Hersh, at Bin Laden blev dræbt i et overlagt mord, der blev
planlagt sammen med saudierne. Der var ingen ildkamp med al-Qaeda-vagter. Der
var ingen beviser, fremkommet ved brug af tortur, der førte til lokaliseringen
af Bin Ladens pakistanske, sikre opholdssted. Ikke en eneste detalje i den

»officielle« regeringsrapport var sand – og ved at fremkomme med den ene løgn
efter den anden forrådte Obama de selv samme, pakistanske militære
regeringsfolk, der udleverede nøgleinformationerne og ledsagede de amerikanske
mordere ind i Bin Ladens ubevogtede opholdssted, hvor han i realiteten var under
det pakistanske ISI’s husarrest.
I onsdags kommenterede Lyndon LaRouche, at fremskridtene med P5+1, kombineret
med drøftelserne i Sotji og den fortsatte, demokratiske revolte mod Obama,
ligeledes betyder, at indsatsen for at smide Obama ud befinder sig på en
accelereret kurs og kunne betyde, at den overhængende, finansielle nedsmeltning
kan undgås. Dette, understregede han, må være hensigten.
Med Obama væk vil det være muligt hurtigt at annullere det finansielle
svindelnummer og, gennem hastelovgivning, lancere en ny finansiel og monetær
struktur til genoplivning af den produktive økonomi. Dette begynder med den
omgående genindførsel af Glass/Steagall. Der må komme en genoplivning af den
produktive økonomi, hvilket betyder, at spillegælden og det andet affald må
fjernes og forbydes. Glass/Steagall er vigtigere end nogen sinde før, i
betragtning af den aktuelle situation. Der må udstedes kredit til gavnlig
produktion og især med det formål at uddanne en ny generation af faglært
arbejdskraft. Vi må opbygge de knuste lokalsamfund rundt omkring i landet, som
er blevet ødelagt af de seneste 40 års politik, og ægte, økonomisk vækst må
genindføres på en progressivt accelererende skala.
Kort sagt, så skal det aktuelle system vendes, og parasitterne skal væk.
Det skift, der har fundet sted i løbet af de seneste dage, er konsekvensen af,
at nogle mennesker har set i øjnene, at verden var på vej mod en atomar
udslettelse, og at menneskehedens overlevelse direkte stod på spil. Afgørelsen
er klar: Det ville være mere end sindssygt at løbe risikoen for en sådan skæbne,
og derfor måtte der gribes til handling for at vælte briternes/Wall Streets
desperate fremstød for krig.

