Leder 29. september 2015:
USA/New York: LaRouchePAC
transformerer
omgivelserne
omkring FN
Et fænomenalt demonstrationsmøde i New York City på begge
sider af krydset mellem 42. og 3. gade mandag morgen, da FN
begyndte. Dynamikken i gaderne omkring FN har fuldstændig
ændret sig. Substansen i det mobiliserende miljø er blevet en
resonans mellem det, der siges inde i FN af Putin, Xi og
andre, og så det, vi foretager os udenfor. Det er som om, de
delegerede har fået en mulighed for, for første gang,
offentligt at sige højt, hvad de indtil nu har diskuteret
eller tænkt bag lukkede døre. Dette skyldes, at vi offentligt
har diskuteret den store indsats, hvor historien nu skal
transformeres.

Gademødet startede tidligt på dagen – så tidligt, at alle, der
gik på 42. gade, gik mod øst, hen imod FN’s Generalforsamling.
Resultatet var, at Obamas bilkortege kørte forbi vores møde
med vores store skilt, der viste Obamas ansigt i en
paddehattesky (»STOP WW3, AFSÆT OBAMA!«), der pegede direkte
mod hans vindue. Hans profil kunne ses gennem den
præsidentielle firehjulstrækkers rude. Man spørger sig selv,
om hans silhouette rystede pga. virkningerne af alle de
vejhuller, der er overalt på 42. gade, eller om det skyldes
ren psykotisk raseri. Som dagen gik kom de, der havde passeret
os om morgenen, tilbage samme vej. 2.000 flyvesedler blev
uddelt, inklusive LPAC-flyvesedlen, »Obama søger krig«, med
LaRouches vurdering af Obamas dræbertendenser.
Denne deployering spillede korets rolle – alle i området var

opmærksomme på bilkortegerne, der kørte forbi – med Obamas som
den første. Og vores »Obama, Hjælp Verdensfreden: GÅ AF!«banner, der, med sine 12 fod lange stænger, kunne ses på
næsten en husbloks afstand. Vi præsenterer ikke bare et
budskab, vi handler på en proces, der er i færd med radikalt
at skifte i øjeblikket. Så når vi sagde, Putin har ret, Obama
er et r..h.., responderede mange af diplomaterne og andre
følelsesmæssigt; de smilede, lo, nikkede, og de modigste kom
hen for at tale ærligt med os. Lignende respons fik det
spørgsmål, der blev stillet til mange: »Tror du, det er i dag,
Obama siger op?«

Dette eksemplificeredes af et par afrikanske diplomater, der
fordømte den kendsgerning, at USA havde presset deres nation
til at arrestere den besøgende, sudanesiske statsleder, mens
denne var i deres land. »Han er en siddende regeringschef!«,
udbrød de. Andre responderede på en lignende måde til den nye
BRIKS-renæssance, som borgmesteren for en stor, afrikansk
hovedstad, og som var blevet inspireret at ideen om, at USA
faktisk kunne tilslutte sig BRIKS, gennem LaRouches indgriben.
Pressesekretæren for præsidenten fra en lille, men
betydningsfuld, afrikansk nation var ekstatisk over at møde os
og over at overbringe sin boss vores rapport om Global
Opvarmning. Disse mennesker var måske mest bevæget over vores
banner, hvor der stod »Velkommen til præsidenterne Putin og Xi
[’Velkommen’ på engelsk, russisk og kinesisk]; rigtige
amerikanere ønsker et Win-Win-Paradigme!«

Endnu mere morsomt end mødet med Obamas silhouette var det
øjeblik, hvor David Cameron gik forbi vores bord. Han blev
genkendt af en ledende, ung aktivist, som omgående spurgte ham
lige op i ansigtet, »Hej, Cameron, hvor er din gris?«. Han lo
en hul, britisk latter, mens vores andre aktivister holdt

Obama-moustachen op i Camerons øjenhøjde.
Nye handlemuligheder har pludselig åbnet sig. Med lidt
eksperimenteren fandt vi ud af, at enhver afrikansk diplomat
kunne nærmes med ordene »Obama er en dræber. Han må standses.
Og global opvarmning er en racistisk, britisk svindel for at
dræbe afrikanere. Enhver afrikaner må forstå dette!« I løbet
af de seneste dage har vi uddelt en pakke, der inkluderer
EIR’s rapport om global opvarmning, til mange, hvis ikke alle,
afrikanske FN-missioner. Nogle af os sagde til hver person, vi
så med et blåt ID-kort, »Hvis du er med i en delegation, eller
arbejder i FN, så er dette til dig« og gav dem Helgas FNappel, samt anden litteratur.
Hvis vi forlænger vores følehorn ud i hele området, så finder
vi, at virkningen af vores opstilling på gaden kan
materialiseres gennem forholdet mellem det, der finder sted i
FN-GF, og det, vi foretager os. Folk, der arbejder i de lokale
forretninger, tilmelder sig, efter at de gentagne gange har
set os. Mindst 10 forskellige, tidligere LaRouche-støtter kom
over til vores bord, af hvilke nogle meldte sig til for at
hjælpe. Vores aktivister rekrutterer mange betydningsfulde
mennesker – fra en højtplaceret, russisk finansperson til en
ledende oversætter for den kinesiske delegation.
Ved en senere begivenhed ved NY-universitetet var Bill Roberts
og Asuka Saito tilhørere til en tale, som blev holdt af
Irlands præsident Michael Higgins, der talte om behovet for en
ny måde at tænke på, et nyt paradigme, der var noget andet end
det gamle paradigme fra Chicagoskolen for Økonomi, der har
været dominerende. Bill gik op til præsidenten efter talen:
»Jeg er helt enig med dig, vi må have et nyt paradigme. Det er
det, Putin talte om i dag.« Bill henviste til Rapporten om
Verdenslandbroen.
Higgins læste titlen på rapporten. Han sagde, »Åh, ja, jeg har
talt med Xi Jinping om dette. Giv venligst min assistent
rapporten, og så vil vi læse den.« Bill fulgte op, »Og denne

her er mere kontroversiel« og gav ham Rapporten om global
opvarmnings-svindlen.
Higgins responderede positivt til at læse den.
En russisk reporter fra et russisk statsmedie interviewede
Diane Sare om gademødet. Hun gik i lag med spørgsmålet om
Obamas dræbermentalitet og understregede Obamas forhold til
sin stedfader. Reporterens respons: »Uhyggeligt.« Der var
flere interviews i dagens løb til freelancejournalister og
andre, og der blev optaget filmklip af det lokale WPIX-II, som
de forsikrede ville blive anvendt senere på dagen, og af RTR
Vesti, en russisk Tv-kanal.
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