Forpas ikke dette øjebliks store
chance
– underkend Obamas JASTA-veto
Leder fra LaRouchePAC, 26. sept. 2016 – Vi er midt i en kamp for den afgørende
JASTA-lov, mellem præsident Obama og de overlevende, familierne til ofrene og
det første redningsmandskab, der trådte til efter angrebet 11. september. Kampen
vil, med det amerikanske folks massive involvering, blive afgjort tirsdag og
onsdag, før Senatets debat og afstemning om at underkende Obamas veto af JASTAloven finder sted.
Disse overlevende og familier har aldrig fået retfærdighed, hverken for
domstolene eller på anden vis, mod dem, der var de faktiske sponsorer af 11/9angrebene, som nu beviseligt inkluderer Saudi-Arabien i særdeleshed. I 15 år har
de nu set, hvordan Bush og Obama har forfulgt krige i lande uden nogen
tilknytning til 11. september-begivenheden, og har spredt terrorisme i hele
Mellemøsten, Nordafrika og Sydasien. Storbritannien og Saudi-Arabien har været
partnere til Bush og Obama i disse krige, alt imens rekruttering af terrorister
i London fortsatte uden for enhver kontrol og på globalt plan finansieredes af
saudierne. Juridisk retfærdighed kræver, at 11. september-familierne og det
første redningsmandskab har mulighed for at sagsøge disse sponsorer. Så denne
kamp er om Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af Terrorisme – JASTA.
Kongressen vedtog den med et overvældende flertal, og Obama nedlagde veto imod
den for, sagde han, at beskytte Saudi-Arabiens »suveræne immunitet«.
I dag tilføjede London Telegraph sin lederartikel. »Barack Obama gjorde ret i at
nedlægge veto mod 11/9-loven og beskytte USA’s allierede, som Storbritannien«!
Ethvert medlem af Kongressen skal føle amerikanernes pres for at underkende
dette veto, i dag og i morgen, hvor de begynder afstemningen for at underkende
det. Dette er en enestående chance for at slå Obama og erklære hans krigspolitik
skakmat, for fremtiden.
Men, hvis denne politik ikke overvindes – hvis det lykkes Obama at beskytte sine
fæller i krig og i stedet vinde over Kongressens vedtagelse af loven for
juridisk retfærdighed over dem – ja, så ligger vejen åben for, at han og Hillary
Clinton kan fremprovokere en krigskonfrontation mod Rusland – en atomkrig, vi
ikke overlever.

Obama viste ingen hensyn til »suveræn immunitet«, da denne blev frataget
Argentina ved de amerikanske domstole således, at gribbefonde kunne udplyndre
landet for milliarder. Der kom ingen støtte fra Obama til lovgivning, der havde
til formål at beskytte afrikanske skyldnerlandes suveræne immunitet imod
gribbefonde, der opkøbte disse landes statsgæld, og dernæst omgående forlangte
hele gældsbeløbet indfriet.
Obama ønsker kun suveræn immunitet for Saudi-Arabien, når det forfølger en
invasion, krigsforbrydelser og nær-folkemord i Yemen, støttet af Obamas
våbensalg, og når det klart er blevet påvist, at Saudi-Arabien på højt niveau
var involveret i angrebene 11. september.
Dette veto var forræderi. Hvis det står ved magt, og han beskytter sine
krigsfæller mod Kongressen og det amerikanske folk, har Obama fripas til en
optrapning frem til den totale konfrontation med Rusland.
Se blot på CBS-TV’s »60 Minutes«, der valgte søndag aften til at sende et
indslag, der hævder, at atomkrig er »nærmere end du tror«, og at det er Ruslands
politik!
Se blot på det interview, som det tyske magasin Focus lavede med en højtplaceret
person i al-Nusra (al-Qaeda) i Syrien, hvor han dristigt erklærer, »Amerika står
på vores side«.
Men kampen for at underkende vetoet af JASTA-loven udgør et øjeblik, hvor vi har
en enorm chance for at gøre en ende på denne evindelige krig og terrorisme.
Ingen amerikaner, der har mulighed for at komme igennem til sin repræsentant i
Kongressen, bør forpasse denne chance – og den retfærdighed – som dette øjeblik
byder.
Ring omgående til dit kongresmedlem! Kræv en underkendelse af Obamas veto:
202-224-3121.
Spørgsmål? Kontakt os venligst! (USA: 800-929-7566)
Foto: Borgere og medlemmer af akutberedskabet kommer sammen til støtte for
’tunnelen til tårnet 5 km-løbet’, til ære for Stephen Siller, en New Yorkbrandmand, der løb fra Brooklyn til WTC-tårnene den 11. september for at slutte
sig til sine kolleger i brandkorpset. Han omkom under
redningsarbejdet. [flickr/ncngpao – September 14, 2013]

