Hold jer til LaRouches dagsorden
Leder fra LaRouchePAC, 30. januar, 2017 – Tiden er atter inde for verden til at
lytte til de vise ord fra Lyndon LaRouche. De spørgsmål, som han nu i årtier har
været fortaler for, er nu eksistentielle spørgsmål for transatlantiske nationer,
hvis »eliter« har mistet deres lederskab, og som bogstaveligt talt også er gået
fra forstanden over de afvisninger, som rammer dem i nationale valg og
afsættelser.
Netop, som det amerikanske præsidentskab er
brudt ud af atlanticisternes indespærring,
bliver LaRouches ideer nu repræsenteret med
voksende styrke af den nye, strategiske
trekant, Rusland-Kina-Indien. Dette nye
paradigme repræsenterer den eneste, produktive
vej for USA at gå – og dette har LaRouche
grundigt forklaret i de »Fire Love til USA’s
Redning«. Dét er vores mobilisering, med Trumpadministrationens retning, der endnu er
uafklaret. Vi bør ikke udelukke betydningen af
Trumps uforsonlighed over for den britiske
kongefamilies forsøg på at gelejde ham ind i en
politik for krig med Rusland, og for krig imod
industri og vareproduktion; og heller ikke hans uforsonlighed imod konservative
GOP-tosser som McCain og Graham, og imod Obama-maskinen.
Mandag gentog Helga Zepp-LaRouche, hvad hun havde sagt under søndagens
diskussion om vores mobilisering; at det absolut vigtigste er – at forhindre
Tredje Verdenskrig; dette på den måde, som Lyndon Larouche har specificeret, og
som er den eneste mulige måde, nemlig gennem en amerikansk præsident, der
accepterer Putins strategiske geni og aftaler at samarbejde. Denne amerikanske
præsident vil således, langsomt, men sikkert, være i færd med at samarbejde også
med Indien og Kina. En Trump, der ikke er under britisk kontrol og
atlanticistkontrol, er i færd med at tage nogle skridt i denne retning.
Det betyder at gennemtvinge Glass-Steagall så hurtigt som muligt og at
mobilisere omkring Lyndon LaRouches politik med de Fire Love for en økonomisk
genrejsning. Dette må være omdrejningspunktet for vores mobilisering, på trods
af det hysteri, der sender den etablerede elite ud på gaderne i forsøg på at
standse Trump.

Sidste uges mobilisering for at holde George Soros’ partner Steven Mnuchin ude
af USA’s Finansministerium og i stedet fremme Glass-Steagall er først ved at
komme i gang. Her til aften blev Mnuchins forventede godkendelse i Senatets
Finanskomite blokeret af Demokratiske senatorer, men kun til i morgen, hvor
kampen i komiteen genoptages. Frontlinjen i Senatet må fortsat være talstærk,
med mange delegationers kampagne for Glass-Steagall på Capitol Hill på onsdag.
Vi må holde øje med Chuck Schumers krokodilletårer og fortsætte mobiliseringen
omkring LaRouches politik.
Som Helga Zepp-LaRouche i dag tilføjede; de har indespærret amerikanske
præsidenter i mere end et halvt århundrede, og indespærret Lyndon LaRouche i
mere end 30 år; nu er begge i færd med at bryde ud.

