Lyndon LaRouche: »Hillary er fjenden;
hun er fjende af det amerikanske
folk«
Leder fra LaRouchePAC, 7. november, 2016 – Med blot få timer tilbage før
præsidentvalget i USA, har Time Magazine med forsiden på sin aktuelle udgave
indfanget stemningen i landet omkring valgprocessen: Den viser Hillary og Trump,
der holder et skilt med ordene, »Enden er nær«.

14. november, 2016, forsiden af Time Magazine.
Men tingene står ikke lige i dette valg. Næsten alle forsøger at finde ud af,
hvem af de to, der er det mindste onde, og med pressen, der konstant kværner om
den »totalt splittede nation«. Men, Lyndon LaRouche har i løbet af de seneste
uger gjort det klart, at nationen i realiteten ikke er splittet – der er næsten
enstemmighed mht. hadet til Wall Street; med kravet om Glass-Steagall for at
knuse de for-store-til-at-lade-gå-ned spekulative monstrøsiteter på Wall Street;
med had til de evindelige krige, vi har udkæmpet under Bush og Obama; med had
til den åbenlyse planlægning af en atomar konfrontation med Rusland og Kina; med
had

pga.

disintegrationen

af

USA’s

produktive

økonomi

og

nationens

infrastruktur; med had pga. narkoepidemien, der har flået familier i stykker og
ødelagt millioner af amerikaneres liv, med en Obama, der prædiker legalisering
af narkotiske stoffer; og, frem for alt, had til Obama. Det, der mangler, er en
positiv vision af, hvad Amerika kan være, for sig selv, og for verden.
Det er dette svælg i folks vision, som det program, LaRouche har præsenteret,
hans Fire Love, er skabt for at udfylde, for at genoprette optimisme i en

demoraliseret nation. Og der er tegn i hele nationen på, at dette koncept er ved
at vække det amerikanske folk til denne store opgave, på et stort tidspunkt i
historien.

Flertallet

af

det

amerikanske

folk

ønsker

Glass-Steagall;

industrilederne ønsker adgang til kredit, for at producere og skabe jobs;
nationens videnskabelige ledere er rede til at genoprette amerikansk lederskab i
rummet, i udvikling af fusionskraft, og til at oplære en ny generation af
videnskabsfolk. Dette er den inspiration, som nationen har brug for, for at hæve
sig op over det degenererede, politiske lederskab og den degenererede kultur,
der er kommet over landet, og til at genindføre politikker i Hamiltons
tradition, og som skabte denne storslåede nation. Vi kan, og må, genoprette
denne rolle i dag. Med i sandhed store ledere, der nu leder Rusland og Kina, som
allerede er i færd med at opbygge resten af verden gennem win-win-samarbejde
inden for videnskab og udvikling, må USA simpelt hen tilslutte sig dette nye
paradigme og fremme det, snarere end at true med at sprænge det i luften.
Enhver bestræbelse på at opnå dette revolutionære skift i Amerika må begynde med
at bekæmpe Barack Obama og hans klon (eller noget, der er værre), Hillary
Clinton. Netop i dag har NATO-chef Jens Stoltenberg annonceret, at 300.000
tropper i Europa skal placeres på »alarmberedskab« for at forberede til krig med
Rusland, samtidig med, at Hillary fortsætter med at skrige op om, at Rusland og
KGB truer den vestlige verden, og at de er skyld i hendes potentielle tab i
præsidentkapløbet. Selv den Grønne præsidentkandidat, Jill Stein, der er
modstander af Trump i stort set alle spørgsmål, er enig med ham i, at Hillarys
annoncerede planer om flyveforbudszoner i Syrien, »er det samme som en
krigserklæring mod Rusland« og advarede borgere om, at, »i dette valg afgør vi
ikke alene, hvilken slags verden, vi skal have, men også, om vi vil have en
verden eller ej, i fremtiden«. Dette er selvfølgelig den samme advarsel, som
Lyndon LaRouche har fremført, siden Londons og Wall Streets systemiske og
eskalerende overtagelse af regeringspolitikken, i kølvandet på mordet på John
Kennedy.
Der bliver ingen pause, ingen »hvedebrødsdage« for hvem så siden bliver valgt
denne tirsdag. I dag understregede LaRouche, at »vi har kurs mod en stor krise –
en meget stor krise«. Befolkningen er i oprør over nationens kollaps og vil
kræve

reelle

løsninger

omgående.

En

afslutning

af

Obamas

kriminelle

krigsførelse, en indførelse af Glass-Steagall, kan ikke vente på en ny regering
i januar. Befolkningen er klar til at handle, og må handle, omgående.
Foto: Præsident Barack Obama og udenrigsminister Hillary Clinton ved ambassadør
Chris Stevens’ bisættelse, 14. september, 2012.

