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Vi har en virkelig mission; vi har en mission med at få 

folk til at gennemgå en vækkelse af sig selv og erkende, 

at dette er omstændighederne. Og hvis menneskelig vilje, 

vore borgeres vilje kunne mønstre en tilstrækkelig stor 

del af dem selv til at se sandheden i denne sag i øjnene, 

så garanterer jeg for, at mange folk, som i New York, 

ville sige, »Nej! Nej! Det kommer ikke til at ske«. 

 

Uddrag af spørgsmål til Lyndon 

LaRouche, Manhattan, 29. august 2015:  

 
Lyndon LaRouche tilbage på Manhattan. Diskussi-

onsemner i denne uge: Hvad gør vi i anledning af det 

kommende møde i FN’s Generalforsamling? O.A. 

 

Dennis Speed: Mit navn er Dennis Speed, og på veg-

ne af LaRouche Politiske Aktionskomite vil jeg byde alle 

velkommen til vores fortsatte dialog med Lyndon 

LaRouche. Jeg vil begynde med et citat af Jonathan 

Swift, der sagde: »Når et sandt geni viser sig i verden, 

kan han kendes på sit tegn, at de dumme alle slutter sig 

sammen imod ham«. Dette princip med en sammenslut-

ning – en konføderation – er det princip, som Alexander 

Hamilton med held fjernede i det præsidentskab, som han 

skabte sammen med George Washington, her i denne by. 

Som alle, der er kommet til disse møder, ved, og som 

alle, der ikke har været her, vil finde ud af, så er spørgs-

målet om præsidentskabet og fjernelsen af Barack Obama 

en funktion af det, vi gør her, og hvad vi gør her på Man-

hattan. Jeg vil straks spørge Lyn, om du har noget at sige, 

før vi går i gang med spørgsmål? 

 

Lyndon LaRouche: Jeg tror, at det, der er vigtigt her, 

er den kendsgerning, at i løbet af de seneste uger, hvor vi 

er samledes her, har vi behandlet et område, der er abso-

lut ærefrygtindgydende: Det er ikke bare det, vi gør, det 

er, hvad løsningen er: Vi er nu ved at komme til en ned-

tælling, der vil afgøre, om vi vil være i stand til at redde 

menneskeheden fra en alvorlig trussel om konflikt; eller 

om vi går ned med den. Jeg mener, vi bør hellige os rele-

vante ting, der kan få os ud af dette rod, i stedet for at 

vente på, at det omslutter os. Og jeg mener, det er der, vi 

nu står. 

 

SPØRGSMÅL (SP): Før jeg taler, vil jeg gerne gøre 

alle opmærksom på den information, vi har fået i dag. 

Der er i denne information en erklæring fra hr. 

LaRouche, som alle bør se. Den siger, dette er hr. 

LaRouches erklæring. 

God aften, hr. LaRouche, hvordan går det? 

LaRouche: Ikke så dårligt. 

 

SP (fortsat): Hr. LaRouche, du har udstedt en erklæ-

ring, der kræver Glass-Steagall indført i hele verden. I 

næste uge er der et betydningsfuldt møde i FN’s General-

forsamling i New York City. Det siges, at Ruslands præ-

sident Putin og Kinas præsident Xi Jinping vil være til 
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stede under disse møder; og disse nationer, Kina og Rus-

land, blandt andre, er sig skarpt bevidst om faren for krig. 

Men du har påpeget, at faren for krig drives frem af fi-

nanskrisen, og at den eneste løsning, ud over omgående 

at stille Obama for en rigsret, er Glass-Steagall i USA og 

i hele verden. 

Som en person, der er med i Manhattan-projektet, og 

det er der mange her, der er, vil jeg gerne høre dine for-

slag til, hvordan vi skal gøre det kendt, at dette vigtige 

møde finder sted; tidligere har vi henvendt os til de am-

bassader, der er forbundet med landene i Generalforsam-

lingen. Vi har givet dem information og talt med højtpla-

cerede folk i disse landes ambassader, der er lokaliseret 

på Manhattan. 

Men ud over dette – måske vil du tale lidt mere om 

det – men hvad er dine forslag til os, for at gøre dette 

møde kendt? 

 

LaRouche: Jeg ville først og fremmest sige, at dette 

er, skal vi sige, et lovende sammenfald, at det, som 

spørgsmålet er nu, er, hvordan vi får smidt en præsident 

ud af embedet. For denne præsident ville, hvis han for-

blev i embedet – og han har demonstreret sin kurs i denne 

forbindelse – være en forsat trussel mod ikke alene be-

folkningen i USA, men i hele verden. 

Dette er noget, der er specielt ondt. Vi ser refleksioner 

af det i form af de massedødsfald, vi ser i Europa. Vi har 

disse hele områder, hvor folk kommer ud af sumpene og 

ørkenerne i området; og de kæmper for at flygte fra 

Nordafrika, disse områder i Nordafrika osv. Og de bliver 

myrdet i stort antal, ved drukning eller ved andre midler. 

Pointen er nu er, at vi må tænke over, hvad er det for 

en form for ondskab, der ville gøre sådan noget? Og én af 

dem er Obama. Obama er ikke bare noget for sig selv. 

Han er en skikkelse, hans fader, eller hans nominelle 

fader, var en meget ond person, og denne fyr er også en 

meget ond person. Men man går jo ikke bare rundt og 

dræber onde personer. Det, man må gøre, er, at man fra 

selve menneskeheden må udløse evnen til at erkende, 

hvad de må gøre, for at befri sig selv fra dette; hvilke 

handlinger, de bør tage, hvad de bør hellige sig, hvilke 

positive hensigter, de har, for at få dette til at ske. 

Jeg ville sige, netop nu, og det er ikke på nogen måde 

en overdrivelse; jeg er en temmelig gammel mand, som 

de siger, i erhvervet nu om dage, jeg har levet et langt liv; 

jeg vil sandsynligvis leve lidt længere, hvis jeg lukker 

min mund, vel, og undgår disse farer.[latter] Men pointen 

er, at vi i dette område repræsenterer en del af USA, som 

er Alexander Hamiltons USA; traditionen efter Alexan-

der Hamilton, der havde base på Manhattan, i det væsent-

lige – han var også andre steder, men det var ham. For 

han er den, der, på trods af alt det onde, der er foregået i 

USA i dets historie, har inspireret; han er den person, 

hvis intellekt minder os om, hvad vores mission er: En 

helligelse til at frembringe det gode, for at komme af med 

djævelen. Og det er, hvad jeg mener, vi er. 

Jeg mener, at dette sted, Manhattan, er et vigtigt sted, 

for der er noget tilbage af Alexander Hamilton, der stadig 

lever i dette område, ikke bare nede i bunden af området. 

Men dette er storslået. Vi tænker på, hvad lærerprofessi-

onen har været på Manhattan, og hvad de bedste lærere 

har været; de fik ikke altid de bedste chancer for at gøre 

jobbet, men de repræsenterer et element af folk, der re-

præsenterer en af de højeste standarder af uddannelse af 

unge mennesker, på trods af den hidtidige nedslidning af 

uddannelsessystemet. Vi plejede at have et bedre uddan-

nelsessystem, Men! Vi har lærere, der er helliget denne 

hensigt, og det gør dette sted specielt! 

 

SP: Jeg er K. fra Bronx. George Washington sagde, 

hav handel med andre nationer, men bliv ikke involveret 

i deres politik. På det tidspunkt, hvor de dannede FN, var 

der nogen, der sagde, at det ville give folk en mulighed 

for at komme sammen for at slås, eller måske sagde han 

’skændes’, men til at vise deres utilfredshed med hinan-

den. 

Vores elitære, parasitiske klasse har bragt os sammen 

i en situation med kun én verden, så vi alle kan tænke det 

samme; og jeg ved ikke, om det nogen sinde var deres 

hensigt, at vi skulle komme ud af det med hinanden, men 

det skulle have været idéen.  

Kort før jeg gik hjemmefra i morges, fandt jeg noget, 

der interesserer mig meget: Der er en nationalistisk stem-

ning, der breder sig i hele verden, og jeg vil høre, om du 

vil kommentere dette. 

Men før du gør, forstår jeg, at Ungarn er ved at opføre 

en 110 mil lang og 13 fod høj mur omkring deres land, et 

hegn eller en mur; og jeg forstår, at Bulgarien er ved at 

opføre et 50-fods stålhegn omkring deres land, og at det 

er noget, der vil finde sted mange flere steder, at det vil 

brede sig. Dette land (USA) har også vist interesse for at 

fjerne folk, der kommer ind over grænsen; det er ikke, 

fordi folk ikke er velkomne i dette land; det er, fordi vi 

føler, at det overvælder os. Kan du kommentere den nati-

onalistiske stemning, der er ved at opbygges? 

 

LaRouche: Det kan jeg helt bestemt. Og med følelser 

og viden om spørgsmålet til overflod. Dette er i vid ud-

strækning et produkt af Obamas regering, præsident 

Obama. Der skete det, at da Obama forårsagede mordet 

på fire amerikanske repræsentanter i det territorium 

(Benghazi, Libyen, 11. sept., 2011, -red.), så løj han; han 

sagde, at det havde at gøre med noget vanvittigt mysti-

cisme fra denne del af verden. Han løj! 

Men en vis kvinde, der var involveret i denne proces, 

veg tilbage! Hun vidste, at han løj. Hun vidste, at han var 

skyldig i mordene på disse repræsentanter for USA’s 

præsidentskab. Det var Hillary Clinton. Hun vidste det. 

Hun arbejdede for Obama på det tidspunkt (hun var 

udenrigsminister, -red.) Og fire af disse folk, embeds-

mænd fra USA, blev dræbt under Obamas ordre. Hillary 

Clinton standsede brat, hun var stadig medlem af Obamas 

stab, og hun veg tilbage og standsede brat og gav efter 

for Obama. 

Hun gennemlever et meget frygteligt liv lige nu, psy-

kologisk, for hun ved alt dette. Hendes mand, Bill Clin-

ton, er hindret af den rædsel, som hendes position nu 

repræsenterer, for dette er ved at blive mere og mere 

akut; for Obamas sataniske egenskaber bliver i stigende 

grad manifeste. Vi har en Kongres, der generelt ikke vil 
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gribe til handling i dette spørgsmål. Vi har mere og mere 

en akkumulering af folk, parat til at støtte Obama med at 

lancere en krig, der som resultat kunne forårsage udslet-

telsen af den menneskelige art.  

Vi er altså i en tid, hvor vi må gøre noget ved det. 

Hvordan gør vi det? For det første, så har vi ikke muskler 

eller magt af denne art. Pointen er vores viljestyrke, vore 

kreative impulser, sande kreative impulser. At vi må 

forstå situationen, erkende den, og skabe en bevægelse i 

vores eget samfund for at sikre, at Obama får besked på, 

under det 25. Forfatningstillæg, at skrubbe af. Det er 

vores bedste chance. 

 

SP: Jeg gennemlevede den periode, jeg er sikker på, 

du også gjorde, for vi er næsten jævnaldrende, hvor vi 

havde dette krak i 1933. Jeg havde ikke været der så læn-

ge, jeg og min familie var igennem overgangen fra 

gaslygter og petroleumslamper til elektrisk oplysning; 

Gud være lovet for Thomas Edison, der bragte os ud af 

dette mørke. 

Jeg vil gerne sige, at jeg har været bekymret over 

mange ting, der er foregået i verden i dag, især det foræl-

dede Wall Street. Vi må afgjort bekæmpe denne gruppe 

individer, der ikke søger andet end penge til sig selv på 

bekostning af USA. Det er du sikkert klar over. 

 

LaRouche: Ja! Jeg ved ikke, hvor jævnaldrende vi er, 

men jeg tror, vi har haft nogle fælles oplevelser for år 

tilbage. 

 

SP: (fortsat) Ja. 

 

LaRouche: Det er forståeligt. Det, du siger, er helt 

forståeligt for mig. Vi gennemlevede virkningerne af 

1920’erne. Vi gennemlevede virkningerne af 1930’erne, 

der ikke var meget bedre under Franklin Roosevelt. Og 

det blev temmelig slemt efter Franklin Roosevelt døde, 

fordi de forkerte mennesker kom til magten. Og alt det … 

vi havde et par Kenndy’er, og det var temmelig gode 

folk, og vi havde også to øverstbefalende i militære an-

liggender, som MacArthur og andre under krigen, og 

bagefter. 

Men vi havde også nogle meget dårlige mennesker, 

der fik magt over politikken i disse år. Vi havde præsi-

denter, der var meget gode, og vi havde præsidenter, der 

var meget dårlige. Og vi er nu ved et punkt, hvor, skal vi 

sige, efter 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, bort-

set fra Bill Clinton – bortset fra Bill Clinton! – alting gik 

ad Helvede til efter den tid. 

Vi må stoppe dette nu. Vi må erkende, at nogle af os, 

især ældre folk, der stadig kan huske lidt af USA’s histo-

rie i det 20. århundrede, vi har midlerne til indsigt i at 

erkende, af hvad art, dette, som vi må håndtere, er. Vi, 

der er ældre som jeg, vi må gøre vores del for at sikre, at 

de kommende generationer klarer den, og vi ikke kom-

mer ind i en atomkrig, der truer den menneskelige arts 

eksistens, hvilket er, hvad Obama truer med. Obamas 

operation er en trussel mod den menneskelige arts eksi-

stens. Og lad os håbe, at der er tilstrækkelig med menne-

sker i denne verden, der forstår, at vi må stoppe dette. 

Afsæt ham, 25. Forfatningstillæg. Smid ham ud. Det er 

det. 

 

SP: (Fortsat) Ulykkeligvis mistede vi et enormt aktiv, 

som var Franklin Delano Roosevelt, der reddede vores 

flæsk og igen anbragte os på vejen til økonomisk gen-

rejsning. Jeg husker levende, da han etablerede flere or-

ganisationer som CCC-lejre, hvor nogle af mine slægt-

ninge kunne overleve, og min familie kunne overleve. 

Jeg klassificerer ham som en af vore største præsidenter. 

Jeg vil aldrig glemme ham. 

Jeg kunne blive ved at tale. Du er klar over, hvad det 

er, jeg siger, og Gud velsigne dig, sir. Fortsæt dine be-

stræbelser. Jeg har fulgt dig i en del år. Jeg har ikke fun-

det nogen fejl hos dig, overhovedet. Fortsæt dit modige 

arbejde. Gud velsigne dig. 

 

LaRouche: Tak. 

 

SP: Hej, Lyn, jeg er A. fra New York. Jeg vil gerne 

spørge dig, og få en tilbagemelding fra dig om det, der 

synes at være nu i befolkningen, men også i lederskabet, 

et ønske om at undvige, forsøge at danse det væk, aflede 

spørgsmålet om både Glass-Steagall og truslen om atom-

krig. Når man taler med folk, siger de alle sammen, »ja 

ja, vi kender til det med Iran«. Den slags ting, som om 

det er denne slags tåbelige ting, der truer dem. 

Man ved, at de ikke er vigtige, men dette er typisk for 

organisationer som Moveon.org osv. Jeg forstår, at der 

organiseres demonstrationer imod Schumer; denne form 

for tåbeligheder, der foregår på forskellige niveauer. Jeg 

tror, at de fleste af os her ikke har noget problem med at 

håndtere folk ansigt til ansigt og lige på og hårdt, og at 

fremlægge det, der er virkeligt, og som de må give op-

mærksomhed. Men med denne form for farlige tåbelig-

heder, der foregår, kan du sige noget mere om det, og 

måske er der en mere direkte måde, vi bør behandle dette  

på. 

 

LaRouche: Jeg tror, at der er noget dybereliggende, 

der må tages i betragtning. Nogle ting er ting, der har 

været begravet under jorden, så at sige, i mere end et 

århundrede, i det 20. århundrede, f.eks. Der skete det 

med dem, at, man havde præsident Franklin Roosevelt 

som præsident; det var en guldgrube, især for USA. Men 

så døde han, og den dag – der er et slags billede, som jeg 

kender, direkte, at præsident Franklin Roosevelt befandt 

sig i sit livs sidste øjeblikke, og to af mine venner, en 

fremtrædende militær embedsmand, og en anden em-

bedsmand, som jeg senere kom til at arbejde tæt sammen 

med i den senere del af min karriere; at vi mistede, hvad 

Franklin Roosevelt repræsenterede, det blev taget fra os. 

Jo, vi havde krigshelte, vi havde betydningsfulde per-

soner, vigtige personer, som efter Roosevelts død, og 

også for præsidenter i denne periode, de var til nytte. 

Men gradvist værre og værre, vi fortsatte med at gå ned-

ad, og nedad og nedad; vi blev værre og værre. Vi blev 

dummere, mere blokerede, mere frygtsomme. Vi stod af. 

Vi holdt op med at kæmpe, som vi burde kæmpe. Vi 

burde kæmpe for principper, det er en kamp om krig, det 
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er en kamp for principper, for at sikre, at nationen og dets 

folk vil få adgang til et handlingsprogram for udvikling 

af den menneskelige art, for vores nation; og det har væ-

ret nede. 

Dette er faktisk ikke noget nyt. Dette er gammelt. 

Med starten af det 20. århundrede kom USA under Bert-

rand Russels magtkontrol, en helt igennem ond mand, en 

af de ondeste mænd i hele historien, siden da. Og samti-

dig plejede vi faktisk at praktisere videnskab. De største 

videnskabsfolk, vi havde i USA og Europa, f.eks., store 

videnskabsfolk. Deres arbejde var fantastisk. Men der 

skete det, pga. Bertrand Russels indflydelse, århundredets 

ondeste mand, på det tidspunkt fordærvede og næsten 

ødelagde Russels indflydelse videnskab. Vi underviser nu 

i matematik, og ikke i fysisk videnskab. 

I løbet af denne udvikling frem til det 20. århundrede, 

hvor de fleste af det 20. århundredes videnskabsfolk har 

afvist videnskab. De bruger matematik, ikke videnskab. 

Albert Einstein var et af de exceptionelle mennesker, der 

i sin egen levetid bevarede det videnskabelige princip. 

Vi har i forskellige dele af verden mennesker, der er 

ægte videnskabsfolk, men vi har færre og færre af dem. 

Vores uddannelsessystem er ved at fordærves. Vi har 

ikke længere nogen væsentlig forbindelse. Vore børn, 

vores generation af børn, er i færd med at blive mere og 

mere ignorante, mere og mere som vilde, der mangler 

moralitet, mangler en mening med livet. 

Det, vi derfor må gøre, er at forstå, ligesom gamle 

mænd, som mig, at vi har et ansvar for at vende tidevan-

det for at bringe videnskab tilbage, sand videnskab snare-

re end billige tricks, for at bringe menneskeheden tilbage 

til det handlingsforløb, som USA havde fulgt i sine bed-

ste år, som i USA. Og der står vi.  

Så altså, her ved denne anledning, er Obama den stør-

ste trussel mod menneskeheden på planeten. Ikke, fordi 

han handler imod udlændinge, men fordi han er den onde 

person, han er den onde kraft. Han er den ting, der må 

sparkes ud gennem det 25. Forfatningstillæg, og sparkes 

ud af embedet øjeblikkeligt. For Obama er fast besluttet 

på nu at lancere en atomkrig i hele det transatlantiske 

område. Og hvis denne krig finder sted, så vil vi få den 

form for krig, som Obama har til hensigt at fremkalde, 

nu, og som ville forårsage en generel udslettelse af den 

menneskelige art. Med andre ord, så er det den generelle 

antagelse, at hvis Obama og briterne, som skabte ham, 

bliver i stand til at gøre dette, og de er i stand til at gøre 

det, så ville der være meget få mennesker tilbage på den-

ne planet. Og det kunne ske på en dag! 

Og dér står vi, og derfor har vi en virkelig mission; vi 

har en mission med at få folk til at gennemgå en vækkel-

se af sig selv og erkende, at dette er omstændighederne. 

Og hvis menneskelig vilje, vore borgeres vilje kunne 

mønstre en tilstrækkelig stor del af dem selv til at se 

sandheden i denne sag i øjnene, så garanterer jeg for, at 

mange folk, som i New York, ville sige, »Nej! Nej! Det 

kommer ikke til at ske«. Og vi må have Obama smidt ud 

af embedet, smidt tilbage til, hvor han hører hjemme, i 

det 25. Forfatningstillæg. [Applaus] 

 

Engelsk udskrift af hele mødet, samt video, kan ses 

her:  

https://larouchepac.com/20150829/manhattan-project-

town-hall-qa-event-lyndon-larouche-august-29-2015 
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