Amerikanerne må imødegå deres frygt;
den uafklarede katastrofe kan
overvindes
Leder fra LaRouchePAC, 26. oktober, 2016 – Erkendelsen af, at verden er på
randen af verdenskrig, er nu ved at komme åbent til udtryk i den amerikanske og
europæiske befolkning. Breve til avisredaktører skriger, at Obamas rænker for at
optrappe krigen i Syrien vil bringe os i konflikt med Rusland. LaRouchePACaktivister på universitetsområder rapporterer, at studenter pludselig rejser
børster, med ængstelige diskussioner om truslen om krig. Selv Donald Trump, der
vil bruge enhver mere eller mindre fornuftig, populistisk idé til at fremme sin
kampagne, har nu advaret om, at valget af Hillary Clinton, med hendes trusler om
krig mod den syriske regering, vil antænde gnisten til »Tredje Verdenskrig«.
Borgerne er med rette bange. Obama fortsætter i embedet, trods det, at alt, hvad
han har rørt ved, er brudt sammen: Obamacare er kollapset i takt med, at
forsikringsselskaberne dropper ud og præmierne stiger til tårnhøje niveauer, i
nogle stater med næsten 100 %; Deutsche Bank og Italiens Monte dei Paschi er ved
at kollapse i Europa, samt med smitten, der er klar til at ramme Wall Street,
hvor Obamas obstruktion af Glass-Steagall har skabt en boble, der er langt
større end den var ved sammenbruddet i 2008; narkotika truer nu med at ødelægge
en generation af unge, alt imens præsidenten prædiker legalisering og »ingen
retsforfølgelse« af banker, der er taget i hvidvaskning af narkopenge; og med
Bush’ og Obamas »uophørlige krige«, der nu truer med at blive til atomkrige.
Der er grund til at være bange. Begge kandidater har allerede vist sig at være
totale fiaskoer, en kendsgerning, som næsten alle amerikanere og det meste af
verden erkender. Men, insisterede LaRouche i dag, katastrofen kan afværges ved
netop at fjerne Obama, før han kan trykke på knappen; og ved at gennemføre
Glass-Steagall og et kreditsystem for udvikling efter Hamiltons principper – nu,
før sammenbruddet af finanssystemet fører til kaos. Både det Republikanske og
det Demokratiske Parti vedtog Glass-Steagall i deres valgplatform – ikke, fordi
kandidaterne støttede det, men for at formilde de enorme understrømme i
befolkningen, som er rasende over statens redning af Wall Street (bail-out), og
som kræver, at spekulanterne nu afvises. I dag responderede Trump atter til det
folkelige raseri og krævede gennemførelsen af en version af Glass-Steagall »for
det 21. århundrede«.
For at opnå dette, må vi inspirere folk til at rejse sig og erklære, »Jeg nægter

at være bange«. Det skete i september måned, da, på trods af, at Obama, Wall
Street og saudierne kørte en frygtkampagne, det amerikanske folk fyrede op under
deres repræsentanter i Kongressen med henblik på at tilsidesætte Obamas veto af
JASTA-loven, som giver ofre for de saudiskledede terrorangreb på USA den 11.
september (2001) mulighed for at lægge sag an imod dem, der var ansvarlige i den
saudiske regering og det saudiske kongehus.
I normale tider vil dagene efter et præsidentvalg være kendetegnet ved en
forlænget pause, en ’afdragsfri’ periode, mens den nye præsident udvælger en
administration og formulerer en politik, og mens borgere tager mål af denne
politik. Men dette er selvfølgelig ikke normale tider. Begge kandidater er så
forhadte af befolkningen – der i de fleste tilfælde hader begge kandidater lige
meget – og deres politik er så moralsk depraveret og morderisk, at dagen efter
valget vil blive en dag med raseri, måske endda kaos. I endnu højere grad end
før valget, vil der hos de fleste amerikanere findes en forudanelse om den fare,
som konfronterer Amerika og verden. Den kendsgerning, at der kun findes én
løsning – nemlig, at Obama fjernes, og LaRouches uopsættelige love gennemføres –
vil ikke ændre sig på grund af valget, men vil være endnu mere indlysende og
nødvendig.
I hele den næsten to år lange valgproces har der stort set været nul dækning af
det faktum, at verden uden for det transatlantiske område er blevet
transformeret, et spørgsmål, der nu aktivt diskuteres på Valdai Internationale
Diskussionsklubs 13. årlige konference i Sotji, Rusland. BRIKS, den Nye
Silkevejsproces og de nye internationale finansinstitutioner, der er etableret
af Kina, Rusland og deres partnere på alle kontinenter, har bragt resten af
verden sammen omkring et nyt paradigme for harmoni, udvikling af infrastruktur,
samarbejde om rummet og en fælles front mod den terroristsvøbe, som er skabt af
de amerikanske og britiske, ulovlige krige i Sydvestasien. Viden om dette nye
paradigme, som EIR-rapporten Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen
indfanger det, udgør den gnist, der behøves for at vende frygt og raseri til
optimisme og kreativ tænkning, med henblik på at bygge en fremtid for
menneskeheden.
Vi har intet valg.
Foto: Præsident Franklin D. Roosevelt udsender sin første 'Fireside Chat' om
bankkrisen, fra Det hvide Hus, Washington, D.C., 12. marts, 1933.

