LaRouche: Vi står nu over for truslen
om en udslettelseskrig
Fra LaRouche-bevægelsen 10. juni 2015 – »Vi står nu over for truslen om en
udslettelseskrig, dvs. en krig, der ville betyde den menneskelige arts
udslettelse«, erklærede Lyndon LaRouche under en diskussion her til aften med
LaRouche PAC’s Komite for National Politisk Strategi.
»Hvis Obama stadig er ved magten, når vi når frem til 4. juli, så vil en
generel krig meget snart være over os. Folk tænker på forskellige områder,
forskellige problemer, forskellig politik. De må indse, at der er en global
politik, en forenet, global politik, der må erkendes. Der kan være lokale
begivenheder, men de virkelige begivenheder, som er vigtige, er de, der udgør
truslen om den menneskelige arts udslettelse.
Og det, der foregår i denne proces, under Obama – hvis Obama ikke fjernes
snart, så vil følgerne, inden for en måned eller så, være, at begivenhederne
kommer væltende, og vi vil få en global, termonuklear krig. Og problemet er,
at der sandsynligvis ikke kommer nogen løsning ud af det, kun død.
Vi kom tæt på det, da præsident John F. Kennedy håndterede Cubakrisen, der i
realiteten truede med en global atomkrig. Det var allerede i det, og
præsident Kennedy fik den russiske regering til at holde sig tilbage. Og de
store bombekapaciteter, som Rusland havde til rådighed, blev rent faktisk
fyret af i de øde landområder i det nordlige Rusland. Hvis det ikke var sket,
hvis Kennedys intervention ikke havde haft denne virkning, så ville vi have
oplevet noget, der svarer til det, der truer os fra den rolle, der spilles af
det britiske redskab, der hedder Obama.
Hvis Obama ikke meget snart fjernes fra embedet, eller en intervention af
lignende art ikke sker i stedet for, så kunne hele planeten, hele
menneskeheden, være truet af udslettelse. Og det er ikke meget forskelligt
fra det, der skete med Krustjov, det, der kunne være sket dengang.
Men denne begivenhed er langt større, og Obama langt værre mht. sin politik.
Med hensyn til national politik er han planetens værste person i moderne
historie, for det, han truer med at gøre med sin politiks kurs, er at
udslette den menneskelige art, hvad enten han ved det eller ej.«
Endnu mens truslerne mod Rusland, der kommer fra Obamas, og nu også fra hans

fætter Jeb Bush’ mund, forsætter med at eskalere, så lyder der mentalt sundere
røster fra hele planeten om at sætte en bremseklods for denne galskab, før det
er for sent.
I Tyskland vokser på forskellige fronter oppositionen til Det britiske Imperiums
vanvid, som det kom til udtryk i den seneste politiske intervention fra de tre,
førende statsmænd – Schmidt, Schröder og Steinmeier – og lignende sprækker
breder sig over hele Europa.
I USA har professionelle militære ledere, så som gen. Ray Odierne, offentligt
erklæret, at sammenbruddet i kommunikationerne mellem USA og Rusland er
alarmerende og »afgjort øger faren for fejlberegninger«, der kunne føre til en
farlig eskalering frem mod krig. Topeksperten inden for missilforsvar og
tidligere militærrådgiver Ted Postol har kaldt truslen med den amerikanske
opstilling af mellemdistanceraketter i Europa for »militært stupidt og kunne øge
chancerne for et uventet uheld eller en fejlberegning, der fører til atomkrig«.
Det er derfor, vi må fjerne Obama fra embedet, understregede Lyndon LaRouche
endnu engang i dag. Det er den hurtigste, og den eneste sikre måde at komme
faren for atomkrig i forkøbet. Han er en agent for briterne, og han udfører Det
britiske Imperiums beskidte arbejde, inklusive at forsvare et smuldrende
finansimperium, der i realiteten er den drivende kraft hen imod krig. Mht. den
tyske kansler Angela Merkel, så erklærede LaRouche, »Jeg mener, at hun bør
fjernes fra sit embede omgående. Det, hun bl.a. gør, er, at hun bringer Tyskland
i alvorlig fare.«
Der er en klar vej ud af denne krigsfare og hen imod at erstatte Det britiske
Imperium med et nyt, internationalt system, der er i overensstemmelse med
menneskets sande natur.
»Spørgsmålet er temmeligt komplekst, men interessant«, erklærede LaRouche under
diskussion med medarbejdere i går.
»For det første, hvis Tyskland får lov til af sig selv at åbne en relation
med Rusland med en aktiv, økonomisk politik, så vil den russiske politik
blive styrket; og den tyske økonomi bliver beskyttet mod et sammenbrud, hvor
det går ind i kategorien af at være løbet over ende, som gælder for det meste
af resten af Vesteuropa. Så dette er realiteten; og det umiddelbare problem
er nu Merkel. Så længe Merkel med sin politik har kontrol over den tyske
økonomi, vil den tyske økonomi snart styrte ned i den samme dystre tilstand,
som i andre dele af Vest- og Centraleuropa.«
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