Fra LaRouche-bevægelsen 25.
dec. 2014: Glædelig Jul:
Få kontrol over Wall Street,
og vi kan måske undgå en
verdenskrig
Wall Streets bankerot taget i betragtning, står verden på den
absolut yderste rand af et finanssammenbrud, understregede
Lyndon LaRouche i går i en dialog med bevægelsens Komite for
Politisk Strategi. Hvis vi kan få nogen kontrol over Wall
Street, har menneskeheden måske en chance for at overleve,
sagde han. I modsat fald står vi over for faren for en
umiddelbar krise med krig.
Som nye, opnåede højder for aktiemarkedets spekulative boble
symboliserer, så er der to aspekter i Wall Street-processen
mod bankerot. Det ene er den almindelige spekulationspraksis;
det andet er den vilde spekulation med derivater. Wall Street
er bankerot i begge aspekter – og det er bydende nødvendigt,
at Wall Street skæres tilbage af Glass-Steagall og gennem
andre forfatningsmæssige midler.
I modsat fald vil kombinationen af denne spekulative dynamik
og briterne føre os mod verdenskrig. Der er ingen forhandling
mulig med disse galninge. Den galopperende hyperinflationsrate
driver dem ud på kanten – og det kunne slå os alle ihjel.
Ingen kan forudsige, hvornår, men faren kunne komme meget
snart. Under betingelser af en nedsmeltning kunne situationen
komme fuldstændig ud af kontrol.
Den eneste løsning er at indføre Hamiltons system. Dette er
blevet præcist defineret i LaRouches »Fire Love til at redde
USA« fra 8. juni 2014, som bør præsenteres hver dag i

forbindelse med processen med organisering og mobilisering.
Disse love, som er en udarbejdelse af et system, flyder
lovmæssigt fra anvendelsen af vores Manhattan Projekt i
Hamiltons tradition, som vi bruger som en løftestang til at
flytte hele nationen rent strategisk over til igen at være et
system i overensstemmelse med Forfatningen.
En
optrapning
af
det
opsøgende
arbejde
med
underskriftsindsamlingen for »Gå med i BRIKS« er et væsentligt
aspekt af dette program. Formålet er ikke bare at få flere
underskrifter, især fra prominente personer, men i bredere
forstand at etablere overherredømme over Wall Street, med
idéen om BRIKS/Hamiltons system.
Vi i LaRouche-bevægelsen er de eneste, der kan gennemføre
denne mission – på hvilken civilisationens overlevelse beror.
Glædelig Jul!
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Fra redaktionen: Lidt historie bag billedet:
For 238 år siden, den 26. dec. 1776, samlede general George
Washington sine tropper til et af de mest heltemodige angreb i
militærhistorien, et angreb, der med sikkerhed kunne have

decimeret hans hær og gjort det helt af med, hvad der var
tilbage af hans svækkede og demoraliserede styrker.
Mændene i Washingtons hær sultede, var syge og så dårligt
forberedt til vinteren, at mange ikke engang havde støvler på
fødderne og efterlod et blodigt spor i sneen på deres march.
Ansporet af det, Thomas Paine havde skrevet blot få dage
forinden, befandt Washingtons mænd sig i en vanskelig
situation. Paine skrev: »Dette er tider, der prøver mænds
sjæle; sommer-soldaten og solskins-patrioten vil, i denne
krise, vige tilbage fra at tjene sit land. Men den, der står
fast nu, fortjener mænds og kvinders kærlighed og tak.
Tyranni, ligesom Helvede, besejres ikke let; dog har vi med os
den trøst, at jo hårdere kampen er, desto mere glorværdig er
triumfen.«
Konfronteret med manglende tilslutning til hæren, desertering,
lav moral, mangel på finansiering af mad og forsyninger, og
den brutale vinter på vej, satsede Washington alt på et bræt.
Han indledte en march Juledag og krydsede den iskolde
Delawareflod i Julenattens mørke. Vejret var forfærdeligt og
skiftede fra regn til slud til sne. Floden var tiliset,
hvilket fik enheder af Washingtons mænd til at vende om, da de
ikke kunne komme over.
For dem, der nåede over og etablerede et sikkert område, mens
de ventede på, at deres kammerater skulle slutte sig til dem,
var kodeordet »Sejr eller død«. Kunne noget andet bedre have
fortalt om deres motivering?
Resten er, som man siger, historie. Washington var sejrrig.
Hans hær oplevede en genoplivelse og gik videre med at knuse
overlegne styrker i fremtidige slag, for at vinde sejren og
uafhængigheden for det unge USA.

