Lyndon LaRouche:

Det britiske Imperium er stadig
den civiliserede verdens fjende nr. 1
https://www.youtube.com/watch?v=5Zl2FBvZm9o
Jason Ross: Den 27. juni, 2009, holdt Lyndon
LaRouche en fænomenal tale midt i virkningerne af kollapset i verdensøkonomien i 2008. I denne tale gav
LaRouche et omrids af de aksiomatiske ideer om mennesket og naturen, som det britiske imperiesystem har vedtaget, og han satte dette britiske system op i kontrast til
det Amerikanske System for politisk økonomi, som blev
indført af den Amerikanske Revolution og af grundlæggeren af denne amerikanske, økonomiske succes, Alexander
Hamilton. Dette amerikanske system, som muliggjordes
af vores forfatning, blev forbedret af præsidenterne
Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt, og blev i nyere
tid yderligere forbedret af LaRouche.
Her, i en nation, der er kendt for sin patriotisme, er
det en ironisk kendsgerning, at de fleste amerikanere ikke
forstår forskellen mellem det amerikanske og det britiske
system, eller blot kender eksistensen af to sådanne kontrasterende systemer. De fleste amerikanere, hvis uddannelse er forvrænget af det britiske livssyn, er tilhængere
af det selvsamme frihandels-imperiesystem, som havde

været vores dødelige fjende og var helliget ødelæggelsen
af De forenede Stater i hele vores historie; og siden
Franklin Roosevelts død har disse britiske ideer i stigende grad fået overtaget. I mellemtiden er vores reelle historie blevet undertrykt.
I dag, med de voksende beviser på, at hele Russiagate-kuppet mod præsident Trump har sin oprindelse i
Storbritannien for at opfylde britiske, geopolitiske formål,
nemlig det formål at forhindre samarbejde mellem USA,
Rusland og Kina for at komme ud af tankegangen med
økonomisk nulsumsspil til fordel for en gensidigt fordelagtig, fysisk-økonomisk og videnskabelig udvikling, er
det af afgørende betydning at forstå, hvad Det britiske
Imperium er, hvordan dette imperiums livssyn manifesterer sig i dag, og hvorfor det er hovedfjenden af selve
begrebet om De forenede Stater, som det udlægges i vores forfatning og blev forstået af vore grundlæggere.
Ingen forstår briterne bedre end Lyndon LaRouche.
Alt imens Storbritannien ikke længere hersker over havene eller verden med skibe, fly og imperiehære, så inficerer deres måde at tænke på kulturer i hele verden og
former den måde, hvorpå folk analyserer og opfatter
virkeligheden. Storbritannien udøver også magtfuld kon-
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trol over verdens finanssystem gennem City of London og
deres indflydelse over Wall Street. De har haft utrolig
succes med at bondefange vore eliter til at være overbevist om, at amerikansk råstyrke med britisk hjerne bør
kontrollere verden.
Men, hvor mange flere amerikanske liv skal ofres, og
hvor mange flere ofre for unødvendige, geopolitiske krige
skal dø og lide i hele verden på vegne af britiske, geopolitiske strategier, før vi udrydder dette barbariske system?
Lad os lytte til LaRouche:
Lyndon LaRouche: »Vi må beslutte som et folk, vi
må komme overens som et folk om, hvad vores nations
skæbne i særdeleshed skal være. Vil vi genoprette USA’s
forpligtelse som nation til det formål, for hvilket det blev
skabt, i det store og hele af europæere, som var at bringe
det bedste af europæisk civilisation, europæisk kultur,
som den blev udviklet gennem renæssancen i særdeleshed; at bringe det her som et tilflugtssted, og åbne dette
op her, ikke alene for mennesker fra Europa, men for
mennesker fra alle dele af verden, for at skabe en nation,
en suveræn nation, som dernæst skulle være en byggesten,
omkring hvilken vi kunne organisere verden til at blive et
bedre sted. Det er en mission, det er ligesom en religiøs
mission, en hengivenhed til menneskehedens fremtid, og
en hengivenhed til vores nations opgave om at udføre en
mission på vegne af hele menneskeheden; en mission, der
skal gives til hele menneskeheden, gives til et system for
suveræne folkeslag og suveræne nationer på planeten.
Det har vi generelt mistet. Franklin Roosevelt havde det.
Og jeg vil blot gerne gentage, fordi det er vigtigt, at vi
altid understreger dette: Franklin Roosevelt var en ærlig
amerikansk patriot. Han gjorde intet, der ikke var i overensstemmelse med formålet med USA’s forfatning. Han
gjorde det under usædvanlige omstændigheder, og nogle
mennesker i dag kan ikke lide det; men han havde ret,
ligesom Lincoln havde ret med ’greenbacks’ (dollarsedler). Han havde ret. De, der kritiserer Lincoln for dette,
forstår ikke økonomi og forstår ikke historie. Han brugte
USA’s magt til at skabe dets egen kredit for at genoplive
landet. Vi var en bunke skrammel på det tidspunkt, hvor
han kom til magten, Franklin Roosevelt. På det tidspunkt,
hvor han forlod magten, på det tidspunkt, hvor han døde,
havde han skabt den mægtigste, økonomiske magt, verden endnu havde set. Det var en magt, som dernæst blev
forpligtet til at befri, til at afslutte Det britiske Imperium;
for Roosevelt forstod, at Det britiske Imperium er civilisationens hovedfjende. Det var det dengang, og det er det
i dag. Vi må befri verden for Det britiske Imperium. Vi
må lukke Det britiske Imperium ned. Det har eksisteret
for længe. Og vi må genoprette De forenede Stater til
dets forfatningsmæssige hensigt, dets mission for menneskeheden. Det, vi behøver nu; vi må forstå, at Obama
ikke er det eneste problem. Obama er hovedsagligt et
symptom, et biprodukt af problemet. Problemet er, at
verden styres af et imperium. Dette imperium er normalt
et britisk imperium. Det er det internationale monetære
system, som kontrolleres af Det britiske Imperium. Dét er
problemet. Vi må ødelægge Det britiske Imperium; som
Roosevelt havde til hensigt at gøre, da han var præsident.
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Han havde til hensigt at ødelægge Det britiske Imperium
ved krigens slutning. Hensigten var, som han sagde til
Winston Churchill: ’Wi-inston, når denne krig er forbi,
vil vi ikke have noget Britisk Imperium på denne planet!
Vi vil befri disse mennesker; vi vil hjælpe dem til at udvikle sig, give dem deres egne nationer – det kalder man
De forenede Nationer – for at eliminere imperialisme fra
verden.’ Og i stedet skabe en planet, der er organiseret
som bestående af respektive suveræne nationalstater, og
til at bruge den enorme produktionsevne, som vi havde
skabt for at forberede til at løse problemet med krig imod
Hitler, og til at bruge denne evne til at skabe en proces
for vækst. Vi skal ikke nedlukke vore fabrikker til krigsproduktion, som Truman gjorde, på foranledning af
Churchill og kompagni. Konvertér disse fabrikker til
fabrikker til produktion. Tag den kapacitet, vi havde opbygget til at kæmpe og vinde krigen, og brug denne kapacitet, med folkene på stedet, til nu at producere for
verden, til at befri de koloniserede dele af verden, til at
genopbygge et splintret Europa, til at udvikle verden som
helhed. Vi var en virkelig trussel mod Det britiske Imperium dengang. Det er vi ikke i dag. For de successive
præsidenter, med begyndelse i Harry Truman, har i vid
udstrækning været forrædere. De solgte ud og kyssede
den britiske bagdel, og det, der er værre.
Så i dag er spørgsmålet, at vi må vende tilbage til
Roosevelt-traditionen, men vi må forstå, hvad denne
tradition var. Hvor den kom fra, i historiens løb, efter den
Mørke Tidsalder i det 14. århundredes Europa. Og vi må
på en måde tage styringen.
Lad mig blot hurtigt forklare, hvad vi behøver at gøre.
De forenede Staters regering må erklære den politik, at
verden som helhed er håbløst bankerot, finansielt. At det
nuværende globale, finansielle, monetære system er håbløst bankerot. Vi vil ikke lade folk gå bankerot. Vi vil
sætte de fallerede systemer under konkursbehandling. Vi
vil tage de dele af bankerne, hvor folks opsparinger og
den slags er, og vi vil holde disse banker i gang; dørene
vil være åbne under regeringens beskyttelse, under konkursbeskyttelse. Skidtet, papiraffaldet, som vi har reddet
gennem bailout; Nej, det ryger ud! Vi indkasserer vore
aktiver; vi annullerer disse døgenigtes aktiver; disse døgenigte, som præsident George W. Bush hidtil har reddet
gennem bailout. Annullér dem! Dernæst sætter vi hele
den amerikanske valuta under konkursbehandling, ved at
erklære banksystemet konkurs og under konkursbehandling. Dernæst tager vi den del af de finansielle aktiver,
såkaldte, de nominelle finansielle aktiver derude, som har
værdi, som er gyldige set fra vores standpunkt, og vi
beskytter dem. Vi tager Wall Streets og lignende slynglers interesser, disse enorme pengemængder, og siger, ’beklager, kammerat, konkursbehandling, og dine
værdipapirer er lige kommet på huggeblokken!’ På dette
grundlag konverterer vi dernæst USA tilbage til det, der
er bestemt af vores forfatning med hensyn til et suverænt,
nationalt banksystem; og dernæst udsteder vi statslig
kredit. Den amerikanske regering låner ikke længere
penge fra banker! Den amerikanske regering skaber pengene! Og udlåner dem dernæst til sine egne formål! Bankerne får kredit fra den amerikanske regering, sådan, som
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Lincoln gjorde det i Borgerkrigen. Og som også Roosevelt handlede for at gøre. Vi bruger nu dette amerikanske
kreditsystem, dette kreditsystem i Hamiltons tradition,
ulig det skidt, de har i Europa! Vi bruger dette til at reorganisere verden, ved at tage til andre lande, såsom Rusland, Kina, Indien og andre lande, og vi beder dem om at
gå sammen med os om at skabe et internationalt kreditsystem, baseret på suveræne nationalstaters suverænitet.
Slut med monetarisme! Slut med en international, finansiel regering, der hersker over verden! Slut med IMF!
Som er blevet til noget helt andet end det, der var Roosevelts hensigt. Vi bruger statslig kredit; kredit udstedt af
forfatningsmæssige regeringers myndighed til at skabe
den nødvendige kredit til at genopbygge, redde og øge
økonomien, for missionen. Vi går ikke til internationale
bankierer; vi lader dem ikke udbytte os! Vi lader ikke
George Soros ind i dette land! Vi lader ikke den slags
skidt, de store narkohandlere [ind i landet]. Vi er nu ofre
for store narkohandler, George Soros’er. Det britiske
Imperium er stadig en stor narkohandler. Det er ophavsmanden til slaveriet i tidligere tider, og til nutidens former for slaveri. Vi skaber kreditprogrammet; hvad gør vi?
Vi skaber produktive evner, evnen til at leve, evnen til at
øge vores produktivitet. Vi genopbygger vores land; vi
bringer jernbanesystemet i orden, i en ny form; vi genopbygger vore industrier, som vi har mistet, i en ny form; vi
genopretter hensigten for landbrugssystemet, som Roosevelt havde gjort på det tidspunkt, hvor han døde. Vi
indfører disse ting. Vi annullerer HMO-systemet (Health
Maintenance Organisation), som er en ’pirat’; vi går tilbage til Hill/Burton-loven1, dvs., før Nixon. Vi genetablerer denne politik. Vi gør disse andre ting, som er i vores
nationale tradition, og som vi ved, virker; og vi går fremad for at redde planeten. Vi går fremad mod vores historiske mission, til det, som var vores historiskemission,
efter den europæiske civilisation blev bragt til sammenbrud i det 14. århundredes store finanssvindel, og hvor
renæssancen befriede Europa fra dette folkemorderiske
sammenbrud. Europa vedtog en ny mission, en mission
for at bygge nationalstater i stedet for imperier og for at
udvikle videnskabelig teknologi, for at befri mennesket
fra en tilstand, i hvilken de fleste mennesker grundlæggende set var livegne, der ikke skulle skabe ting, men
blot skulle arbejde, som de fik besked på; for at skabe et
samfund bestående af frie mænd og kvinder. Vi byggede
et sådant samfund i det, der blev De forenede Stater. Der
var bestræbelser på at gøre noget tilsvarende i især de
spansktalende dele af hemisfæren. Vi lykkedes med det,
på trods af vanskelighederne, på trods af, at Det britiske
Imperium og andre blev ved med at forsøge at knuse os i
disse perioder. Vi besejrede Det britiske Imperium ved at
befri USA for slavesystemet, som Det britiske Imperium
gav os; vi befriede slaverne for at besejre briterne! Vi
frembragte det største produktionsapparat, verden endnu
havde set. Vores eksempel blev vedtaget og kopieret i
1

The Hospital Survey and Construction Act (eller HillBurton Act) er en føderal lov, der blev vedtaget i 1946 på
den 79. Amerikanske Kongres, under præsident Harry S.
Truman.
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Tyskland af Bismarck, som nøjagtigt kopierede den amerikanske model. Det var ikke en tysk udvikling; det var
en tysk udvikling, der specifikt var baseret på den amerikanske model; der gik helt tilbage til kredsene omkring
Abraham Lincoln. Noget tilsvarende skete i Frankrig;
noget tilsvarende skete i Rusland, med konstruktionen af
den Transkontinentale Jernbane og udviklingen af industri i Rusland; det kom alt sammen på samme måde. Udsigten for udviklingen af Kina kom på samme måde;
udviklingen af Japan som en moderne nationalstat kom
på samme måde. Vi i USA gjorde dette, for vi var hovedsageligt kommet fra Europa og hertil, for at bygge et
fundament inden for den europæiske civilisations historie,
med hvilken vi kunne genopbygge verden som helhed og
befri den fra oligarkismes ondskab, som, siden 1763,
havde været typificeret af Det britiske Imperium. Det
britiske Imperium er et eneste imperium, der eksisterer på
denne planet i dag. Det er ikke et imperium, bestående af
det britiske folk; det er et imperium, der består af et britisk system, der hovedsageligt er baseret på oligarkiske
finansinteresser. Vi må bryde dette imperium! Vi må
gøre det bankerot, smadre det. Vi må handle som om vi
var i krig, for at bryde Det britiske Imperium, og for at få
Det britiske Imperiums marionet Obama under kontrol,
under administration. Det er, hvad vi må gøre. Hvis vi
ikke gør dette, er vi færdige, meget snart. …
Hvorfor har vi ikke en udenrigspolitik, der siger, at
briterne er vores fjende? Hvad er vores interesse i dette
område? Vores interesse er at ødelægge dette nonsens; vi
er trætte af denne forbandede krigsførelse i Palæstina og
tilstødende områder. Vi har fået mere end nok af det. Vi
er trætte af Irakkrigen, som vi fik på halsen af briterne;
for Bush’erne kysser altid briternes bagdel med sådanne
krige. Vi er trætte af briternes destabilisering af Iran.
USA havde en politik i Iran; vi havde en helt i Iran, der
forsøgte at genopbygge sit land, og briterne destabiliserede ham, og vi lod det ske, under Truman. Pakistan var
altid et spørgsmål om stabilitet, stabilitet på subkontinentet; Afghanistan var altid et problem, et narkotikaproblem!
Dette er områder, hvor vi har behørige interesser. Så
hvorfor, i stedet for, at vi tager britisk propaganda, der
fortæller vores befolkning, at det eller det er sandt, når vi
ved, at det ikke er sandt. Vi ved, at det er briterne, der gør
det. Så hvorfor bombarderer vi ikke London og får det
overstået? [Latter] Eller måske gøre noget tilsvarende,
noget, der har den samme virkning? Så det er den slags
problem, vi har her: Først og fremmest er der forsøget på,
at være fokuseret på enkeltspørgsmål, vore enkeltterritoriespørgsmål, når vi har et globalt kompleks; alting
er globalt i dag. Briterne kalder det globalisering; det er
globalt. Og det, spørgsmålet drejer sig om, er forskellige
magter, som kæmper om enten at fremtvinge globalisering, lave nye arrangementer under globalisering, eller
også at undertrykke det. Min interesse er, stop det. Undertryk det. Undertryk globalisering; gå tilbage til suveræne nationalstater.«

