Fra LaRouche-bevægelsen 21.
okt. 2014:
Den humane og den inhumane
respons på truslen fra ebola
Måden, hvorpå man, herunder nationer, responderer på det
eskalerende udbrud af den ødelæggende ebolavirus i Afrika, kan
skarpt opdeles mellem en human måde – hvor man udtrykker
solidaritet og videnskabelig forpligtelse konfronteret med
denne dødelige trussel – og så en inhuman måde, hvor man søger
at benægte truslen og lulle folk ind i en tilstand, hvor de
vil blive dræbt af denne trussel.
Den cubanske præsident Raul Castro kom, på et møde i går for
sydamerikanske embedsfolk fra sundhedssektoren, med en
ekstraordinær opfordring til global handling. Han gik videre
end til de læger, som Cuba har sendt, og stadig sender, til
Afrika, og til at begynde at organisere et skjold i
sundhedssystemet for de caribiske nationer, inkl. Haiti, og
udstedte en særdeles specificeret opfordring til global,
koordineret handling, som involverer hver eneste nation i
henhold til dens kapaciteter, for at bekæmpe det, som med
passivitet kan blive til en dødbringende, verdensomspændende
pandemi. Castro sagde, at Cuba var parat til at koordinere
denne mission sammen med USA. Samtidig opfordrede dr. Michael
Osterholm, som arbejder sammen med et internationalt
velgørenhedsprogram for et »Manhattan Projekt« for udvikling
af en ebola-vaccine, regeringer til på forhånd at bestille 500
millioner vaccinedoser for at sikre, at det sker.
Disse ting sker i ånden af Helga Zepp-LaRouches hovedtale til
Schiller Instituttets 30-års jubilæumskonference i Frankfurt,
Tyskland, hvor hun kalder på »en ny æra for menneskeheden«; en
ånd, der markeres af økonomisk udvikling »for den andens

fordel«, og ikke til for geopolitiske fordele; en ånd, der
markeres af den nye »BRIKS-dynamik«, som hun talte om. Denne
konference samlede personer fra offentlige institutioner fra
hele verden, og især fra Kina.
Samtidig masseuddeler LaRouchePAC over hele USA en flyveseddel
om ebola med opfordring til handling, »Lad ikke Obamas løgne
om ebola slå dig ihjel«, i går på begivenheder fra et forum om
ebola i Washington til et politisk møde med Bill Clinton i
Louisiana. Under en diskussion i LaRouchePAC’s politiske
komite i går demonstrerede Diane Sare rent grafisk, hvor nemt
sundhedspersonale kunne blive dræbt af ebola ved at følge de
slappe »procedurer« fra det amerikanske Center for Kontrol og
Forebyggelse af Sygdom.
Den inhumane respons kom fra dr. Anthony Fauci, som er en af
nationens førende eksperter inden for smitsomme sygdomme, og
som sagde, at han »ikke kunne sige noget om ebola uden først
at cleare det med Det hvide Hus«, efter at han først havde
sagt til det amerikanske folk, »Lad være med at bekymre jer«.
Det tidligere medlem af Obamas regeringsstab Cass Sunstein
skrev i en leder, at ebola var mindre farligt end
trafikulykker, og at pressen burde holde op med at skrive om
det.
Og så er der Obama, som intet har gjort, og som ikke har
anmodet Kongressen om noget til at bekæmpe ebola, selv om han
var meget hurtig til at anmode om 1 mia. dollars i sidste
måned – til at træne jihadister i Saudi Arabien til at bekæmpe
andre jihadister.
»Obama er i færd med at blive en diktator!« udbrød økonom og
statsmand Lyndon LaRouche, da han fik en briefing om Faucis
indrømmelse af, at han ikke kunne tale frit. Obama er også en
britisk marionet, som kan stilles for en rigsret, og som må
stilles for en rigsret, hvis USA og verden skal overleve ham.

