LaRouchePAC-demonstration på
Wall Street i anledning af
70-året
for
sejren
over
nazismen i Europa
Video, med dansk udskrift:
8. maj 2015 – LaRouchePAC fejrer sejrsdagen med en
demonstration på Wall Street med at identificere USA’s
historiske fjende og spørgsmålet om præsidentens afsættelse
som værende af den største betydning.

Diane Sare: »God eftermiddag. Dette er Lyndon LaRouche
Politiske Aktionskomites Manhattan-demonstration i New York
City. Det er i dag 70-års dagen for sejren over fascismen i
Europa, den 8. maj 1945, hvor de allierede styrker sejrede
over fascismen, sejrede over Hitler og nazismen i Europa. I
Anden Verdenskrig var der mindst 80 millioner mennesker, der
mistede livet, og jeg vil gerne, at vi holder et øjebliks
stilhed, mens vi mindes dem, der døde under Anden Verdenskrig;
20 millioner fra Kina, 27 millioner fra Rusland, over 400.000
fra USA, 500.000 fra Storbritannien, og mange flere millioner
i Afrika, Asien. Så lad os holde et øjebliks stilhed; dette er
V-E Dag, Sejren i Europa.«
(Der holdes et øjebliks stilhed.)
»Vi er her i dag på Wall Street, fordi, for de af jer, der
ikke ved det, Wall Street er USA’s fjende. Wall Street er en
forlænget arm af Det britiske Imperium, af London, og Wall
Street, arven efter Det romerske Imperium, det, som Den
amerikanske Revolution blev udkæmpet imod. Vi er her i dag på

70-års dagen for sejren over fascismen i Europa, fordi tiden
er inde til, at amerikanere atter tilbageviser fascisme, én
gang for alle. Vi har en præsident, Barack Obama, der nægter
at deltage i højtideligholdelsen af V-E dagen i Moskva i
Rusland, der vil finde sted i morgen. Præsident Obama
boykotter dette, endskønt Sovjetunionen ofrede 27 millioner
liv for at overvinde Adolf Hitler.
En af de mulige grunde til, at præsident Obama boykotter
mindedagen i Rusland, er, at præsident Obama i øjeblikket
støtter en genoplivelse af nazisme i Ukraine. Præsident Obama
sendte sin ambassadør, Victoria Nuland, med 5 mia. dollars fra
folk som George Soros, for at vælte den demokratisk valgte
regering i Ukraine og uddelte cup cakes til folk, der kastede
med Molotovcocktails, og for at installere folk, der rent
bogstaveligt bærer Svastika-flag, som tæver jøder og russiske
talere og begår hæslige grusomheder. Men præsident Obama,
hellere end at indrømme, at han er nazisten, der støtter
nazister med penge fra Wall Street, forsøger at lægge skylden
på præsident Putin, hvilket er en kæmpeløgn i de amerikanske
nyhedsmedier. Vi mener, at på vores V-E dag, 70 år efter
sejren over fascismen, bør amerikanere erkende, at Rusland,
eller Sovjetunionen, som det var under Anden Verdenskrig, gav
en stor gæld på 27 millioner liv for at besejre fascismen, og
amerikanere bør huske dette.
Den anden mulige grund til, at USA boykotter denne
højtideligholdelse, er, at vi synes at have en arv igennem de
seneste 15 år, hvor vi støtter fascisme, for hvem var
præsident før Barack Obama? Forud for Barack Obama havde vi
George W. Bush. Hvem er George W. Bush, bortset fra en person,
der sandsynligvis havde nogle narko- og alkoholproblemer, men
som i virkeligheden kontrolleredes af Dick Cheney? George W.
Bush var sønnesøn af Prescott Bush. Hvem var Prescott Bush?
Han blev dømt i Kongressen for at have hjulpet og støttet
fjenden i krigstid. Prescott Bush finansierede Adolf Hitler.
Prescott Bush, sammen med disse Wall Street-institutioner,

Huset Morgan lige derovre, Prescott Bush med Brown Brothers
Harriman bragte Adolf Hitler til magten. Så Bush-familien har
også en svaghed for fascisme, og vi har nu Obama, der
viderefører arven efter Bush-familien. Og det er Wall Street,
der er blevet afsløret af veteran fra Anden Verdenskrig Lyndon
LaRouche i en berømt debat fra 1971, hvor der var en Keynesøkonom ved navn Abba Lerner, og LaRouche argumenterede for, at
IMF’s og Verdensbankens politik er fascistisk, og at den
dræber mennesker. Og på et vist tidspunkt under debatten
plaprede Abba Lerner ud med, at hvis man havde lyttet Hjalmar
Schacht, ville Adolf Hitler ikke have været nødvendig. En
ledende økonom siger, at Hitler var nødvendig. Hvorfor var
Hitler nødvendig? For at knuse befolkningen for at få penge
til Wall Street. Det er præcis, hvad Obamas job er i dag.
Præsidenten, der dræber amerikanere med droner, uden
forudgående retssag; som spionerer mod Tysklands regering;
præsident Obama, der væltede oberst Gaddafi i Libyen og
udleverede det meste af Nordafrika – ikke Egypten, for Egypten
arbejder sammen med BRIKS – men Libyen, yngleplads for ISIS og
al-Qaeda, og nu med tusindvis af flygtninge, der forsøger at
komme med båd fra Libyens kyst til Europa, og hvad sker der
med disse flygtninge? De drukner. 20.000, 25.000 mennesker, vi
ved ikke, hvor mange, er druknet i Middelhavet. Så mens Obama
og Jerry Brown ikke vil have vand til befolkningen i
Californien, så vil de sørge for rigeligt vand i Middelhavet,
så flygtningene, overskudsbefolkningen, kan drukne der. Dette
er folkedrab. Dette er en politik, om hvilken folk for 70 år
siden sagde: Aldrig mere! Og vi vil nu synge en patriotisk
sang, som er passende til dette øjeblik.«
(Synger en sang).
Diane Sare: »For de af jer, der netop er kommet til, så er vi
LaRouche-bevægelsen på Manhattan, og i dag, den 8. maj, og i
morgen, den 9. maj, er 70-års dagen for sejren over fascismen
i Europa. Det, som USA må vende tilbage til, er arven efter
Alexander Hamilton, og der er et område, inden for hvilket

dette ses meget tydeligt, og det er mht. spørgsmålet om vand.
Som mange af jer ved, så oplever USA i øjeblikket en alvorlig
tørke i Californien og andre vestlige stater. Og man har
aviser, som New York Times, som er Wall Streets liberale,
forlængede arm, der lægger skylden på de kapitalistiske
kammersjukkers fråseri med ferskvandet. Hvad mener de?
Landmændene. De siger, at det er oprørende, at landmændene
insisterer på at producere 50 % af USA’s fødevareforsyning af
frugter, nødder og grøntsager. Hvad er guvernør Browns plan
for Californien? Fald død om. Og hvis man siger, at mennesker
ikke er årsag til den globale opvarmning, vil han få dig
arresteret.
Kendsgerningen, som Alexander Hamilton og John Quincy Adams og
Benjamin Franklin i særdeleshed vidste, er, at hvad der sker
på Jorden ikke forårsages af det, der sker på Jorden. Det, der
finder sted på Jorden, forårsages af mægtige kræfter i vores
Mælkevej, som vi endnu ikke er herre over. Kosmisk stråling,
som vi først nu begynder at forstå, forårsager dannelse af
skyer, forårsager nedbør, forårsager forandringer i
vejrmønstre. Kina forsker i dette; Rusland forsker i dette.
For at give jer et eksempel, så udførte nationen Mexico et
eksperiment baseret på en russisk videnskabsmands arbejde, for
at skyde ioner, dvs. elektrisk ladede partikler, op i
atmosfæren. Det lykkedes dem at forøge nedbørsmængden fra 11
inches om året til 47 inches om året. Det lykkedes dem at
forøge deres fødevareproduktion med 60 %. Så sandheden er den,
at menneskeheden kan kontrollere vores vejr, til gavn for
menneskeheden. Og vi kan gøre det muligt for 10 mia., eller 20
mia. eller 25 mia. mennesker at leve på denne planet med en
højere levestandard, end vi har i dag. Men for at vi kan gøre
dette, må vi afvise arven fra Wall Street. Vi må genindføre
Glass/Steagall-bankloven og erklære disse kriminelle
spekulanter på Wall Street bankerot. Og det amerikanske folk
må ophøre med at være krystere og indrømme, at Barack Obama er
en fascist, at Barack Obama bør smides ud af embedet, på samme
måde, som vi besejrede nazisterne for 70 år siden. (Må jeg

bede om noget vand! Undskyld, jeg mistede min stemme!)
Det er i dag 70-års dagen for sejren over fascismen. Og som
afslutning vil jeg læse noget for jer fra en stor, amerikanske
patriot og general, Douglas MacArthur. Dette er den tale, som
Douglas MacArthur holdt på krigsskibet ’Missouri’ efter Japans
kapitulation, og Japan ville under alle omstændigheder have
kapituleret, vi behøvede ikke at smide atombomberne, en
historie til en anden dag; men MacArthur gjorde det meget
klart, som jeg sagde i begyndelsen, at 80 millioner mennesker
døde i Anden Verdenskrig, 80 millioner mennesker mistede livet
for Wall Street og London, fordi Prescott Bush og Brown
Brothers Harriman bragte nazisterne til magten. Men ved denne
krigs afslutning sagde Douglas MacArthur, i uddrag:
’Vi har fået vores sidste chance. Hvis vi nu ikke udtænker et
større og mere ligeværdigt system end krig, vil Dommedag stå
for døren. Spørgsmålet er grundlæggende set teologisk og
involverer en spirituel genopblussen og forbedring af den
menneskelige karakter, der vil smelte sammen med vores næsten
(…) fremskridt inden for videnskab, kunst og litteratur, og
alle materialistiske og kulturelle fremskridt i de seneste
2.000 år. Det må være af spirituel art, hvis vi skal redde det
kødelige.’
Det er fra general Douglas MacArthur, september 1945.«
(Koret synger »Republikkens kampsang«, Mine eyes have seen the
coming of the glory of the Lord)

Originalt trykt 1862 i The Atlantic Monthly

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:

He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are
stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift
sword:
His truth is marching on.

(Omkvæd)
Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
His truth is marching on.

I have seen Him in the watch-fires of a hundred circling
camps,
They have builded Him an altar in the evening dews and damps;
I can read His righteous sentence by the dim and flaring
lamps:
His day is marching on.
Omkvæd

I have read a fiery gospel writ in burnished rows of steel:
“As ye deal with my condemners, so with you my grace shall
deal;
Let the Hero, born of woman, crush the serpent with His heel,

Since God is marching on.”
Omkvæd

He has sounded forth the trumpet that shall never call
retreat;
He is sifting out the hearts of men before His judgment-seat:
Oh, be swift, my soul, to answer Him! be jubilant, my feet!
His truth is marching on.
Omkvæd

In the beauty of the lilies Christ was born across the sea,
With a glory in His bosom that transfigures you and me:
As He died to make men holy, let us die to make men free,
While God is marching on.
Omkvæd

