Leder fra LaRouche-bevægelsen
3. nov. 2014:
LaRouche: Forudsætningen for
at redde civilisationen er at
smide Obama ud
Under diskussioner søndag aften understregede Lyndon LaRouche,
at vi har nået det punkt, hvor enten vi og de mennesker, som
er enige med os, smider Obama ud af embedet, eller også er
civilisationen færdig. Vi står helt ude på randen, og denne
handling er forudsætningen for at redde civilisationen.
Menneskehedens fremtid afhænger af, at vi beslutter at sætte
Obama ud af kraft med hensyn til hans bestræbelser for at
blokere de hovednationer i verden, som tager skridt til at
skabe det nye paradigme, som er centreret omkring BRIKSnationerne og den globale bevægelse for udvikling. Hvis vi
tillader Obama at lykkes med dette, kan vi gå ad helvede til.
På den anden side, hvis vi gør det rigtige og støtter Rusland
og andre nationer, så kan vi vinde i global skala.
Den rolle, som Rusland, under Putins lederskab, spiller i
forbindelse med Kina, er af afgørende betydning. Hvis vi ikke
kan gøre et fremstød nu som en enhed, kunne vi miste
menneskeheden. Vi må fjerne Obama fra magten. Hvis vi ikke gør
det, er vi dødsdømte.
I USA er hovedcentret for politisk tænkning og kultur, iflg.
LaRouche, New York City. Det, der foregår i NYC, er afgørende
for den amerikanske befolknings politiske evner som helhed. I
USA’s historie har NYC været det store centrum for samtale.
Tendensen har været, at NYC var tændsatsen. Det er det
nationale centrum for beslutningstagning.

I løbet af de seneste uger har LaRouche-bevægelsen i New
Jersey/NYC-området lanceret sit eget Manhattan Projekt. Med en
række interventioner, begyndende med mødet i FN’s
generalforsamling, den indiske premierminister Narendra Modis
møde i Madison Square Garden, et vigtigt møde, der blev holdt
i Harlem, om frigivelsen af de hemmeligstemplede 28 sider af
den Fælles Kongresundersøgelse af saudiernes rolle i 11.
september-angrebet, og i den seneste uge, en aggressiv
intervention med LaRouche-bevægelsens Politiske Aktionskomites
Krigsplan til besejring af Ebola, har LaRouche-bevægelsen
begyndt at fremkalde et skift i nationen.
LaRouche påpegede, at vi ved slutningen af sidste uge befandt
os på en nedadgående kurs. Verden stod på randen af
termonuklear krig. Denne fare er ikke blevet fuldstændig
fjernet. Men i begyndelsen af denne uge begyndte vi at
opgradere
vores
aktivitetsniveau
pga.
vores
organiseringsaktiviteter i NYC, som er det nationale center
for, hvor det gærer, hvis der er noget i gære. Som et resultat
begynder vi nu at se betydningsfulde kræfter, som bevæger sig
i retning af at stoppe faren for krig ved at gøre fremstød for
at sætte Obama ud af kraft.
Vi har nu muligheden for at besejre ondskabens kræfter; hvis
vi ikke udøver denne mulighed, kunne vi tabe.
I denne uge kunne vi se, at der tages yderligere skridt til at
redde menneskeheden. Folk i USA begynder at være parate til at
skride til handling for at forandre verdenshistorien. Vi har
en chance for at vinde nu. Vi må vinde denne krig for at
forhindre, at det, der foregår i Mellemøsten, overtager hele
verden.
Nøglen, understregede LaRouche, er, at vi bliver vores
pessimisme kvit. Den pessimistiske vane er ikke påtvunget
udefra, det er en beslutning, som hver person selv træffer.
Hver enkelt person må beslutte sig for at befri sig selv fra
pessimisme og skabe fremtiden.

LaRouche sagde, at hvis du ikke har ’ild i dine bukser’, har
du slet ingen ild. Nogle mennesker har ikke flammende bukser.
De ønsker at være forsigtige, men benzinen er alligevel
allerede antændt.
Helga Zepp-LaRouche opsummerede substansen i diskussionen på
passende måde ved at understrege, at det, vi nu må gøre er, at
Modi-ficere vores organisering.

