
NU ER DET NOK! 
STOP BRITERNES FREMSTØD 

FOR KRIG
Erklæring fra LaRouche Politiske Aktionskomite i 

USA den 9. april, 2018
Vi, De forenede Stater, står over for at lancere et 

angreb mod Syrien, med de russiske styrker, der er til 
stede dér, baseret på perfide, britiske løgne; baseret på 
det, der kunne vise sig at være historiens endegyldige og 
sorteste efterretningssvindel, den, der gjorde det af  med 
den menneskelige race. Samtidig blev præsident Trumps 
personlige advokats kontor i dag, 9. april, 2018, udsat for 
et raid, baseret på en henvisning fra den særlige anklager 
Robert Mueller. Spørgsmålet skulle angiveligt dreje sig 
om beskyldninger i forbindelse med, at præsidenten 
skulle have haft en årelang affære med den løgnagtige 
og afskyelige por-
nostjerne, Stormy 
Daniels. Dette anses 
af  Mueller og vores 
korrupte FBI for at 
være så alvorligt, at 
det Sjette Tillæg til 
USA’s Forfatning også 
blot kan kastes til 
side. Disse to uhyrlige 
begivenheder er fuld-
stændig relateret. Med 
mindre I nu rejser jer 
sammen med os for at stoppe det, er dette land i alvorlig, 
alvorlig fare. Det kategoriske forsøg på at afpresse denne 
præsident ind i den krig, han blev valgt til at stoppe, er 
nu blevet optrappet ud over enhver forstand.

I 2016 stemte millioner af  amerikanere for Donald 
Trump, fordi han sagde, han ville afslutte unyttige, evin-
delige krige på vegne af  et intellektuelt dødt og finansielt 
bankerot, angloamerikansk system, dette imperium, der 
går tilbage til tiden umiddelbart efter Anden Verdenskrig. 
Dette system, centreret omkring Wall Street og City of  
London, har snydt of  bedraget sig til verdens værdier og 
ødelagt den engang storslåede amerikanske nationaløko-
nomi, en kendsgerning, der blev fuldstændig indlysende 
for tænkende mennesker, da systemet krakkede i 2008. 
Donald Trump søgte bedre relationer med Kina, der nu 
vokser frem som verdens mægtigste økonomi, samt med 

Putins Rusland. Trump faste beslutning om at etablere 
anstændige relationer med Rusland og Kina, og udelukk-
ende kun denne faste beslutning, igangsatte det djævelske 
kup mod præsidenten, under anførelse af  briterne og de 
mange nyttige idioter blandt vores elite, der er i trældom 
for briterne.

Dette kup, hvis manifestationer var det falske »beskidte 
dossier« om Donald Trump, forfattet af  MI6’s Christo-
pher Steele og betalt af  Hillary Clinton, sang på sidste 
vers, da Storbritannien indledte sin nuværende offensiv. 
Senatorerne Charles Grassley og Lindsay Graham havde 
henvist Christopher Steele til USA’s Justitsministerium, 
til retsforfølgelse for kriminelle handlinger, og patrioter 

i Kongressen forfulgte 
en reel bestræbelse på 
at identificere og rets-
forfølge dem, der er an-
svarlige for kuppet mod 
vores præsident. Så, 
den 4. marts, 2018, blev 
en russisk spion, der 
spionerede for Storbri-
tannien, Sergei Skripal, 
samt hans datter, an-
giveligt forgiftet i Salis-
bury, England. Skripal 

færdes i de samme britiske spionkredse, som Christopher 
Steele er knyttet til. Premierminister Theresa May prokla-
merede omgående for hele verden, at Rusland stod bag 
angrebet, men har aldrig nogensinde fremlagt noget som 
helst bevis for nogen af  sine krigsgale erklæringer. Præ-
sident Trump blev af  sine forræderiske rådgivere, inklu-
sive H.R. McMaster, der i hele sin militære karriere var en 
fange af  Storbritanniens Internationale Institut for Strat-
egiske Affærer, hastigt puffet til at støtte Storbritanniens 
totalt ubegrundede påstande. Budskabet til præsidenten 
fra vore forrædere er klart: gå med i vores march mod krig 
og måske; måske, vil vi slække på kuppet.

Sluttelig nægtede Storbritanniens egne eksperter i ke-
miske våben i Porton Down at sige, at det kemiske stof, 
der blev brugt mod Skripal og hans datter, var fremstillet 
i Rusland, på trods af  Theresa Mays og hendes vanvit-
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tige udenrigsminister Boris Johnsons påstande, uden 
beviser. Åbenlys tvivl var allerede blevet udtalt af  flere 
europæiske lande, som afholdt sig fra at gå med i dette 
Storbritanniens opråb til krig. Blandt de kendsgerninger, 
der står til overvejelse: Den dødbringende nervegift, som 
Theresa May beskriver, ville omgående have dræbt Skri-
pal og hans datter. Alligevel er de begge i live og ikke læn-
gere i kritisk tilstand. Redegørelser for, hvor giften blev 
givet, har varieret; den seneste lyder, at det blev smurt ud 
på hoveddøren til Skripals hjem. Alligevel lykkedes det 
på en eller anden måde for Skripal at forlade huset et par 
timer og spadsere rundt i landsbyen, spise og drikke på 
restauranter, indtil han pludselig blev syg. Formlen for 
den angiveligt anvendte gift var blevet offentliggjort vidt 
og bredt af  dens russiske opfinder, en dissident, der nu 
bor i USA. Med dette svindelnummer, der nu er i færd 
med at falde fra hinanden, får vi at vide, at Skripal og 
hans datter, samt alle tilgængelige beviser, er i færd med at 
’blive forsvundet’. Ifølge britisk presse vil Skripal og hans 
datter komme ind i et vidnebeskyttelsesprogram fra CIA. 
Deres hus, og alle påståede lokaliteter, der er involveret i 
dette svindelnummer, bliver nu bulldozet ned og ødelagt. 
Ingen mulighed for en reel efterforskning af  dette svin-
delnummer må lades åben.

På trods af, at Donald Trump udtalte støtte til The-
resa May, søgte han stadig at honorere sit løfte til det 
amerikanske folk. Han lykønskede Putin med valgsejren 
og inviterede ham til et snarligt møde i Det Hvide Hus 
til forhandlinger og nævnte det eskalerende og farlige 
våbenkapløb mellem USA og Rusland. Briterne og deres 
amerikanske venner gik, som respons hertil, amok. Man 
måtte lade en hammer falde på denne præsident, der nu 
oven i købet talte om at trække amerikanske styrker ud af  
Syrien og genopbygge USA.

Ind på scenen kommer så endnu et af  briterne op-
fundet forgiftnings-svindelnummer, nu i Syrien, hvor 
russere, iranere og syrere ikke alene assisterede i besejrin-
gen af  Isis, men nu var i færd med at feje de sidste tilba-
geværende jihadister bort, såsom Jaish al-Islam, en om-
døbt, salafistisk jihadistisk gruppering, der kontrolleres 
af  saudierne, samt al-Nusra-front, eller al-Qaeda. De 
endegyldige militære operationer, som konsoliderede se-
jren, er i løbet af  de seneste dage blev afsluttet i Gouta, 
en forstad til Damaskus. Og efter således at have opnået 
sejr, lancerede Assad – sådan lyder den narrativ, som vore 
krigsmagere til medier vil have os til at tro på – et angreb 
med kemiske våben for at fejre denne sejr, vel vidende, at 
han således ville udløse helvede over sig selv fra Vesten.

Fotos af  døende børn, som præsident Trump rea-
gerede så følelsesmæssigt på for et år siden, da han lan-
cerede missilangreb mod Syrien, er atter blevet præsen-
teret for ham. Der er al mulig grund til at tro, de er falske. 
Rusland og Syrien havde netop advaret om et sådant an-
greb under falsk flag, og som ville involvere kloringas, i 

over en måned, hvor de kom nærmere til den endelige 
sejr i Gouta. Den eneste information, der hævder, at et 
sådant angreb fandt sted, kommer fra De Hvide Hjelme, 
en nødhjælpsorganisation grundlagt af  briterne, og som 
er involveret i at være involveret militært med al-Qaeda 
og er dybt involveret i tidligere svindelnumre omkring 
Assads angivelige anvendelse af  kemiske våben. Sy Hersh 
dokumenterede denne historie fuldt og helt i London Re-
view of  Books, med hensyn til de falske nyheder om, at 
Assad brugte saringas i august, 2013. https://www.lrb.
co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-
rat-line

MIT’s Ted Postal og andre har vist, at det angivelige 
angreb med saringas, som præsident Trump respond-
erede på med militære midler for et år siden, ligeledes 
var et britisk svindelnummer. Se Robert Parry, https://
consortiumnews.com/2017/09/07/a-new-hole-in-syria-
sarin-certainty/

og James Carden, https://www.thenation.com/ar-
ticle/the-chemical-weapons-attack-in-syria-is-there-a-
place-for-skepticism/.

De Hvide Hjelme finansieres i fællesskab af  britiske 
og amerikanske efterretningselementer, der er dedikeret 
til regimeskifte i Syrien. De har modtaget millioner og 
atter millioner af  dollar til dette formål. De udgør af-
gørende komponenter i den interventionistiske udenrig-
spolitik for regimeskifte, som Donald Trump blev valgt 
til at udrydde.

I 2013, da Obama truede med krig mod Rusland over 
Syrien, intervenerede det amerikanske folk, løftede taget 
på Kongressen og stoppede det. Det er, hvad vi nu igen 
har brug for. Rusland ser, at der fra briterne og deres naive 
tåber i USA kommer en ubønhørlig offensiv for informa-
tionskrig. De ser dette, korrekt, som de første skridt mod 
krig. Vi må vende dette, med omgående start nu. Ring til 
din repræsentant i Kongressen eller din senator og sig til 
dem, at de skal stoppe dette fremstød for krig og lukke 
Robert Mueller ned, nu. 

Kontakt de danske og amerikanske politik-
ere og sig, at de skal forhindre et angreb på 
Syrien, som ville optrappe krisen og kunne 

føre til verdenskrig.

Ring til dit folketingsmedlem:
33 37 55 00

Ring til den amerikanske kongres:
001 202 224 3121

Kontakt Schiller Instituttet og
hør, hvad du kan gøre: 53 57 00 51.

Følg med på dansk: www.schillerinstitut.dk 
English: www.larouchepac.com ; www. newpara-

digm.schillerinstitute.com; www.larouchepub.com
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