Underskriftindsamling: Rens Lyndon
LaRouches navn
og få ham renset for den uretfærdige
forfølgelse, domfældelse og
fængsling han var udsat for
I dag for 30 år siden: Fængslingen af Lyndon
LaRouche den 27. januar 1989 definerer en æra
som nu må afsluttes
Underskriv venligst denne erklæring her.
Den 21. januar 2019 – Mange amerikanere sad tilbage i tavs forbløffelse
tidligere i denne måned, da den ærværdige New York Times og særlig undersøger
Robert Muellers apparat rykkede for at stille den amerikanske præsident, Donald
Trump, for retten for forræderi, fordi han turde mødes og snakke med den
russiske præsident Vladimir Putin; fordi han har henvist til NATO som værende
“forældet” og stillet spørgsmålstegn ved forsvarsalliancens rolle; og fordi han
fyrede sin FBI-direktør, James Comey, som forfatningen ellers foreskriver, at
han har myndighed til at gøre. Mange tabte både næse og mund da det blev
offentligt kendt, at de øverste rækker fra FBI, CIA og Det Demokratiske Parti –
efter instruktion fra britisk efterretningsvæsen har været – og stadig den dag i
dag – er engageret i et aktivt statskup imod USA’s valgte præsident. Mange af
jer, der læser disse linjer i dag, er med rette forfærdede over, at disse
aktører, selv om de endnu ikke har nået deres mål, indtil videre er sluppet af
sted med deres komplot, og at de tilsyneladende agerer med straffrihed. “Hvordan
er det muligt” spørger I jer selv og jeres venner.
For at finde svaret på det spørgsmål, behøver man kun at se på begivenhederne
den 27. januar 1989 – for netop 30 år siden – da Lyndon H. LaRouche og en gruppe
af medarbejdere blev sat i fængsel med lange domme, for forbrydelser de aldrig
begik. Vejen frem mod fængslingen af LaRouche var blevet banet gennem mange års
bagvaskelse af LaRouche og hans bevægelse i medierne; en bagvaskelse som
fortsætter den dag i dag og bliver udført af det samme britisk ledede politiske
apparat – i mange tilfælde af de samme individuelle ‘hitmen’, herunder den

særlige undersøger Robert Mueller – der i dag er ude efter at vælte USA’s
præsident.
Faktisk definerede den femårige fængsling af Lyndon LaRouche en hel æra i den
moderne amerikanske historie, meget ligesom mordet på John F. Kennedy i 1963
gjorde.
Der er ingen overdrivelser i den erklæring, som Ramsey Clark, der tjente som
statsadvokat i USA under Præsident Lyndon Johnson, og som også repræsenterede
LaRouche i hans appeller til USA’s Højesteret fremsendte i et åbent brev den 26.
april 1995 til statsadvokat Janet Reno: “Jeg bringer denne sag [LaRouche]
direkte til dig, fordi jeg mener, at det involverer en bredere vifte af bevidste
og systematiske forseelser og magtmisbrug over en længere periode i et forsøg på
at ødelægge en politisk bevægelse og dens leder, end nogen anden føderal retssag
i min tid eller mig bekendt.”
Clark sagde også: “Formålet kan kun betragtes som ødelæggende – det er mere end
en politisk bevægelse, det er mere end en politisk figur, det er begge dele. Men
det er en frugtbar ide-generator, et fælles formål med at tænke, studere og
analysere for at løse problemer uanset indvirkningen på status quo eller på
specielle interesser. Det var et overlagt formål at ødelægge dette for enhver
pris … I hvad der var en kompleks og gennemgribende udnyttelse af
retshåndhævelse, retsforfølgelse, medier og ikke-statslige organisationer
fokuseret på at ødelægge en fjende, denne sag måtte være nummer ét.”
Med LaRouches fængsling blev Amerika og verden frataget deres mest hæderkronede
statsmand og økonom.
I og med at LaRouches politik for at erstatte Wall Street og City of Londons
dødbringende udplyndring med en ny retfærdig økonomisk verdensorden med
universel, højteknologisk udvikling ikke blev implementeret, forblev hundredvis
af millioner af mennesker over hele verden i fattigdom og millioner omkom
unødigt. Det er kun med Kinas nylige vedtagelse af politikker, der ligner dem
der blev foreslået af LaRouche for 50 år siden, at folkemordet er stoppet, i det
mindste i store dele af verden.
I og med at LaRouches SDI-politik, som vedtaget og foreslået af præsident Ronald
Reagan i 1983, blev saboteret og ikke udført, vakler verden i dag på kanten af
en termonuklear konfrontation. Kun en tilbagevenden til LaRouches oprindelige
design af SDI – ballistisk missilforsvarssystem – baseret på nye fysiske
principper og i samarbejde med Rusland og Kina, ikke imod dem, kan nu trække os
tilbage fra afgrundens kant.

I og med at LaRouches forslag til samarbejde mellem Øst og Vest efter
Berlinmurens fald og genforeningen af Tyskland – som bekendt forudsagt af
LaRouche i oktober 1988 – blev forkastet, og LaRouche halet af sted til fængsel
knap tre måneder senere, blev Rusland hærget og Vesten udplyndret under
Thatcher, Bush og Mitterand. Og en bølge af permanente krige blev sluppet løs,
hvilket stadig er med os i dag.
Fordi LaRouches foreslåede krig mod narkotika mod Londons ‘Dope, Inc.’, A/S
Narkotikas’ bankapparat, aldrig blev gennemført, forgifter en
stofmisbrugsepidemi i dag vores nation og verden.
Og i og med at LaRouches politik for at skabe en ny renæssance af klassisk
kultur og videnskab blev fejet til side, stirrer vi nu ind i et helvede af en ny
mørk alder, der i særdeleshed opsluger vores ungdom.
Nogle af jer kan være uenige. Nogle vil måske mene, at ingen fængsling af en
enkelt mand, uanset hvor uretfærdigt, kunne medføre sådanne resultater. Men de
der tænker på den måde har endnu ikke forstået, hvordan den virkelige historie
fungerer, hvordan ideer er drivkraften i menneskehedens fremskridt. Faktisk
omhandler hele mængden af LaRouches livsværk og hans omfattende videnskabelige
skrifter præcist dette centrale spørgsmål: menneskets unikke kreativitet, og den
rolle som det spiller i udformningen af menneskets egen historie og det
omgivende fysiske univers. Læs og studer LaRouche, hvis du ønsker at forstå,
hvorfor Det britiske Imperium frygter ham så meget.
Den 30. marts 1984 skrev Lyndon LaRouche et Udkast til Memorandum om aftale
mellem USA og USSR, med en vision for fremtiden som fortsat er ligeså
videnskabeligt gyldig i dag som den var for 35 år siden. Her udtalte LaRouche:
“Det politiske grundlag for varig fred skal være: a) ubetinget suverænitet for
alle og enhver nationalstat, og b) samarbejde mellem suveræne nationer om at
fremme de ubegrænsede muligheder for at drage nytte af fordelene ved teknologisk
fremskridt, til gensidig gavn for alle. Det vigtigste element i den nuværende
indførelse af en sådan politik for varig fred er en dybtgående ændring i de
monetære, økonomiske og politiske forhold mellem de dominerende magter og de
relativt underordnede nationer, der ofte klassificeres som ‘udviklingslande’.
Medmindre ulighederne i efterdønningerne af moderne kolonialisme gradvist
afhjælpes, kan der ikke være holdbar fred på denne planet.
“I det omfang USA og Sovjetunionen anerkender, at fremskridt i den produktive
arbejdskraft over hele planeten er i begge parters strategiske interesse, er
disse to magter bundet i samme grad og på denne måde af en fælles interesse.
Dette er kernen i den politiske og økonomiske praksis, der er uundværlig for at

fremme varig fred mellem disse to magter.”
Det er på tide, at Amerika gør bod for at have tolereret LaRouches fængsling for
tre årtier siden – ikke fordi der blev begået en så forfærdelig uretfærdighed
imod LaRouche, men fordi vi har begået en så forfærdelig uretfærdighed imod os
selv og verden. Det er på høje tid at rense LaRouche og hans medarbejdere; men
frem for alt er det tid til at sikre, at LaRouches politik endelig vedtages.

Underskriv venligst denne erklæring her.
LaRouches nekrolog kan læses på dansk her.
Her er et hæfte om at rense LaRouches navn. :
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