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Hun er et falsum! 
Dø for Hillarys Wall Street, eller vind med LaRouche 

 

Af Michael Steger, Ca.;  

medlem af LaRouche Policy Committee 

 

4. november, 2016 – Hillarys præsidentkampagne er 

et intetsigende falsum. Hun satsede sin kampagne på 

Obamas sataniske arv, først og fremmest ved sin direkte 

afvisning af Glass-Steagall, især efter, at hun blev udfor-

dret af LaRouche-aktivist Daniel Burke under en tale om 

sin økonomiske politik ved New School i New York City 

i juli måned, 2015, hvor hun var for fej til blot så meget 

som at tale om spørgsmålet. 

 

Bortset fra sin løsagtige omgang med Wall Street er 

hun hoppet i kanen med Obamas favorit-mutter, den bri-

tiske dronning, og opfordrer til krig med Rusland som 

hovedsalgssloganet i det, der sluttelig er en meningsløs 

og surrealistisk kampagne. Tingene er blevet så bizarre, 

at selv hendes toprådgivere ikke kan gøre andet end at 

give Sovjettidens K.G.B. (sic) skylden for hendes kollap-

sende antal tilhængere, tab af tillid og lavt fremmøde. 

Måske har det mere at gøre med det faktum, at de fleste 

amerikanere afskyr det nuværende Wall Street-system, er 

forfærdede over retorikken rettet mod Rusland, nedslået 

over den mislykkede krig mod terrorisme, rædselsslagne 

over Obamas blodtørstige dronedrab, ikke kan se noget 

håb om økonomisk genrejsning via grønne jobs og klima-

skræmmekampagner og konfronteres med et kulturelt 

sammenbrud pga. narkoepidemien og sammenbruddet af 

sundhedssystemet, jobs og basal produktivitet. Med an-

dre ord, Hillarys ageren på vegne af britiske imperieinte-

resser diskvalificerer hende unægtelig til præsidentskabet 

i tankerne hos et stort flertal af det amerikanske folk! 

 

Lad os gøre én ting klart. Glass/Steagall-loven og 

USA’s politik over for Rusland og Kina er ikke bare to 

spørgsmål blandt mange – de udgør de eksistentielle 

spørgsmål, der vil bestemme vores nations og civilisati-

ons fremtid. Det er ikke blot et spørgsmål om krig og 

fred, men om civilisationens overlevelse. Enhver præsi-

dent, der mislykkes mht. disse spørgsmål, vil blive for-

dømt tidligt og ofte af det amerikanske folk – hvis vi 

stadig er her til at fordømme dem. 

Tag i betragtning, at hele det transatlantiske finanssy-

stem har befundet sig i en permanent nedsmeltning siden 

2008, som var det bevaret i formaldehyd gennem Oba-

mas bailouts (statslig bankredning) og centralbankens 

aktieopkøb, alt sammen for kunstigt at styrke de køns-

sygdomsramte aktiemarkedsindekser, alt imens den fysi-

ske økonomi – det er den økonomi, som folk faktisk er 

beroende af for deres fysiske overlevelse – bliver mere 

og mere ude af stand til at opretholde en sund og produk-

tiv, menneskelig befolkning – hvilket er den faktiske 

målestok for den økonomiske bundlinje, hvis du skulle 

have glemt det! 

 

Glass-Steagall er det indledningsvise, første skridt i en 

fuld, national økonomisk genrejsning (se LaRouches Fire 

Love). Ikke alene vil Glass-Steagall standse den økono-

miske forblødning og omgående være en hjælp til en stor 

del af det amerikanske folk; det vil også udgøre endnu et 

»skud, der giver genlyd i hele verden«! Denne genopli-

velse af et sandt USA, Hamiltons og John Quincy 

Adams’, Lincolns og Franklin Roosevelts USA, vil 

fremme et helt nyt, globalt økonomisk og strategisk sy-

stem, og vil sikre et langfristet grundlag for en genop-

bygning af vores nationaløkonomi. 

 

Man må give Donald Trump kredit for at have enga-

geret sig forpligtende til Glass-Steagall, og for at have 

erkendt Hillary Clintons desperate forsøg på at caste 

Vladimir Putin og Rusland i fjenderollen, og derved løbe 

risikoen for en atomkrig. Hvor meget, Bush 41 og 43
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end var fortalere for britiske geopolitiske planer for evin-

delig krig i Mellemøsten, inklusive angrebene 11. sep-

tember, så tyer Hillary Clinton, endnu ikke engang præ-

sident, til disse samme, farlige forholdsregler og skyder 

skylden for alle sine problemer på Rusland og er sluttelig 

fortaler for en politik for atomar konfrontation! 

 

Ud fra ethvert andet perspektiv end den psykotiske 

Obama/Clinton-arv, er Rusland og Kina de største, poten-

tielle allierede for USA. Fra økonomisk udvikling (se 

                                                           
1
 USA’s 41. og 43. præsident, George H.W. Bush og 

George W. Bush. 



Kinas Nye Silkevej og LaRouchePAC’s og Schiller Insti-

tuttets Verdenslandbro), krigen mod terror (se Ruslands 

handlinger i Syrien, så vel som Kinas Nye Silkevej for 

udvikling i Sydvestasien), den internationale narkotika-

handel (dvs. tilintetgørelse af opiummarkerne i Afghani-

stan og opbygning af Sydasien via Kinas Nye Silkevej), 

afslutning af global fattigdom (se udviklingsprogrammer 

for steder som Libyen, Etiopien og endda Østeuropa via 

Kinas Nye Silkevej), og selv genoplivelsen af vort natio-

nale rumprogram (i øjeblikket bruger vi russiske raketter 

til bemandede flyvninger, og Kina har det mest avance-

rede rumprogram på planeten). Disse tre, store nationer, 

USA, Rusland og Kina – som hver især spillede en afgø-

rende rolle i sejren over fascismen i Anden Verdenskrig – 

er fortsat de vigtigste nationer i verden for at fjerne de 

sidste rester af det Britiske Imperiums svøbe i dag, og for 

at etablere en ny platform for den menneskelige arts krea-

tive fremgang generelt. 

 

Der kan ikke herske megen tvivl om, at, hvis Hillary 

bliver valgt, vil hun, under sin nuværende kurs, få et mis-

lykket præsidentskab meget lig Obamas – hvis hun ikke 

ligefrem stilles for en rigsret og må lide en ydmygende 

tilbagetræden. Hun har ingen støtte blandt selv det De-

mokratiske Partis grundlag, især mht. spørgsmålet om 

Glass-Steagall og ligeledes hendes krigsgalskab over for 

Rusland, Syrien et al. 

 

Hillarys store kompromis med Obama var hendes sto-

re politiske fald. Hun løj, og fortsætter med at lyve, bare 

for at blive præsident. Det er ikke en holdbar kampagne.  

Hendes evindelige løgne har beskyttet Obamas morderi-

ske program, men, Hillarys største bedrag er hendes 

manglende hengivenhed over for det amerikanske folk, 

og over for sandheden. Hun er en mislykket person, der 

fungerer som agent for briterne, og hun burde ikke have 

lov at komme i nærheden af præsidentskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det amerikanske folk må kræve et fungerende præsi-

dentskab, baseret på det fulde, økonomiske genrejsnings-

program efter principperne i LaRouches Fire Nye Love 

og etableringen af en arbejdsrelation med Rusland og 

Kina, så vel som med andre nationer. Det er svare og 

eksistentielle tider, men der er også et stort potentiale i 

verden. Det er presserende nødvendigt med handling fra 

vores side, uanset udfaldet af dette valg.   

 

 

Hvem er LaRouchePAC Policy Committee?  

(Komiteen for Politisk Strategi) 

Alle seks medlemmer af LaRouchePAC Policy Com-

mittee er erfarne kandidater til offentligt embede i USA. 

Lyndon LaRouche dannede Komiteen for Politisk Strate-

gi som et lederskabsorgan i LaRouchePAC i december 

2011på tærsklen til de nationale valg i 2012, med det 

formal at føre en forenet, national kampagne på basis af 

en fælles platform, for at fremtvinge en ændring i USA’s 

politiske dagsorden. Medlemmerne af Policy Committee 

har vundet signifikante sejre i deres kampagner for of-

fentligt embede, inklusive Kesha Rogers, der 2 gange 

blev valgt til nomineret Demokratisk kandidat i Texas’ 

22. valgkreds for USA’s Kongres. Rogers førte også en 

højt profileret og meget udfordret kampagne i Texas til 

USA’s Senat i 2014. Medlemmerne i Policy Committee 

udgør en politisk beslutningstagnings-gruppe i hele USA, 

der arbejder direkte med Lyndon LaRouche på ugentlig 

basis for at udvikle den nødvendige strategi til at lede det 

amerikanske folk. 

Se alle medlemmer, samt Policy Committees ugentli-

ge webcast, her: https://larouchepac.com/policy-

committee  
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