LPAC annoncerer National
Mobiliseringsdag for LaRouches Fire
Love
Leder fra LaRouchePAC, 1. marts., 2017 – »Jeg mener, den globale krise kan
stoppes; vi må mobilisere for at gøre det«, sagde Lyndon LaRouche, da han
vurderede præsident Donald Trumps politik efter hans tale til Kongressen den 28.
februar, og de politiske handlinger, der nu må gennemføres, for at gå fremefter.
Disse handlinger, som LPAC nu vil gennemføre, omfatter møder, lobbyvirksomhed,
appeller og oplysende arbejde, der kræver, at præsident Trump omgående
implementerer Franklin Roosevelts Glass/Steagall-lov som første skridt hen imod
USA’s tilbagevenden til et kreditsystem i Hamiltons tradition, der vil muliggøre
finansieringen af en genoplivelse af den amerikanske økonomi, med videnskab som
drivkraft – med andre ord, LaRouches Fire Love.
Trumps tale til Kongressen og det amerikanske folk den 28. februar opretholdt
den internationale proces henimod skabelse af et globalt, nyt paradigme til
erstatning for det katastrofale Britiske Imperium og dets politik med
spekulation og folkemord – arven efter regeringerne Bush og Obama. Kinas og
Ruslands uophørlige aktiviteter omkring opbygning af en Ny Silkevej for hele
planeten, spiller fortsat den centrale rolle i dette paradigmeskifte.
I sin tale fremlagde Trump en håbefuld vision for USA’s fremtid, med året 2026,
der vil markere denne nations 250 års jubilæum. Han genkaldte
højtideligholdelsen i 1876 i Philadelphia, i anledning af hundredeåret for
nationens fødsel, og hvor »landets byggearbejdere og kunstnere og opfindere
fremviste deres skabelser«. Og han spurgte: »Hvilken slags land vil vi efterlade
til vore børn?«, for blot at levere svaret: »Amerikanske fodspor i fjerne
verdener er ikke for stor en drøm«.
Trump opfordrede også til at opbygge fred snarere end de nylige præsidentskabers
endeløse krige. »Amerika er villig til at finde nye venner og skabe nye
partnerskaber, hvor der er fælles interesser« – en klar reference til hans ofte
udtalte villighed til at samarbejde med Rusland, Kina og andre nationer, til
briternes og Obamas store rædsel.
Præsident Trump understregede ligeledes behovet for at genaktivere økonomien med
hjælp fra en protektionistisk politik som den, der blev gennemført af Abraham
Lincoln, der, mindede Trump tilhørerne om, med rette advarede om, at »den

amerikanske regerings opgivelse af en protektionistisk politik [vil] frembringe
afsavn og ødelæggelse for vort folk«. Trump fordømte og omtalte den ødelæggelse,
som blev frembragt under Obama og Bush, især ødelæggelsen af bykernerne, og han
lovede at vende det omkring.
Men, Trump veg tilbage fra enhver omtale af Glass-Steagall eller et kreditsystem
i Hamiltons tradition, som faktisk kræves, for at hans erklærede planer kan
blive til virkelighed.
Verden er endnu ikke i smult vande, bemærkede Helga Zepp-LaRouche under den
omtalte diskussion. Nedsmeltningen, eller ’udblæsningen’, af det transatlantiske
finanssystem er umiddelbart forestående; eurokrisen er fuldt ud tilbage på
hovedscenen, og selve euroen kunne forsvinde, endnu inden Storbritannien formelt
iværksætter Brexit. Det er således ekstremt presserende, at LaRouches Fire Love
omgående vedtages af Trump-administrationen, og det er LaRouche-bevægelsens
særlige ansvar, på internationalt plan, at sikre, at disse love bliver kendt,
forstået i deres dybeste, videnskabelige betydning, udbredes vidt og gøres til
landets lov.
Som Lyndon LaRouche skæmtende sagde: »Det er nogle af de bedste love, jeg nogen
sinde har vedtaget.«
Foto: Præsident Donald Trumps første tale om nationens tilstand for Kongressen,
28. februar, 2017.

