Lyndon LaRouche:
Den globale udvikling »slår
nu ind over USA«
Leder, 16. september 2015 – Der er en grund til, at Lyndon
LaRouche begyndte sin ugentlige udsendelse, hvor han
diskuterer med LaRouche PAC Policy Committee, den 14. sept.
med en skarp polemik om den måde, folk tænker på.
»Det første, jeg ville gøre«, erklærede han fra starten, »er
at sige, at folk, der plukker kendsgerninger ud som sådan, om,
hvad der sker internationalt, bare narrer sig selv. En proces
er en proces, og man kan ikke forstå processen ud fra de
enkelte detaljer. Så detaljer er forkerte.«
Og hvis man tænker forkert, vil man ikke kunne forstå, hvad
det er, der rent faktisk foregår i verden, og man vil helt
sikkert ikke kunne handle på den passende måde for at forme og
styre denne udvikling. »Problemet her er, at Bertrand Russell
introducerede en korruption, der kaldes ’kendsgerningerne’«,
udtalte LaRouche.
»Putin foretog, sammen med Kina, et træk for at igangsætte en
dynamisk proces internationalt«, sagde LaRouche. »Dette
responderede Tyskland på. Og i denne sammenhæng ændrede
Tyskland sin politik for at knytte sig til samarbejde med
vores økonomi, og ligeledes i Tyskland … De indså, at hele det
system, som de havde opereret ud fra, er færdigt.« Topkredse i
Tyskland stak også en pind i hjulet på kursen hen imod
atomkrig, som Obamas provokationer imod Rusland og Kina var i
færd med at skabe.
Hvad betyder det? Det betyder, at Obama er i store
vanskeligheder, for det første, og det er, som det skal være.«
LaRouche fortsatte: Dette globale omslag i havet »slår nu ind
over USA. For, Wall Street er ikke bare dømt til undergang;

det er mere end dømt til undergang!«
Som følge af denne globale proces er der nu, i både USA og
internationalt, en næsten universel erkendelse af, at hele
Obamas politik i Sydvestasien har ført til en total
katastrofe, inklusive spredningen af endeløse krige i regionen
og millioner og atter millioner af flygtninges situation, som
disse krige har fremkaldt. Og det er nu også en åben
hemmelighed, at den miskrediterede Obama ikke har den
fjerneste idé om, hvordan han skal respondere på den russiske
præsident Putins internationale initiativer for at besejre
ISIS, stoppe krigene i Mellemøsten og bringe flygtningekrisen
under kontrol.
Men det har Lyndon LaRouche.
For det første, fjern Obama fra embedet ved hjælp af det 25.
tillæg til USA’s Forfatning. (En naturlig følge ville være at
frigive de 28 sider (af den oprindelige Kongresundersøgelse af
11. september, 2001, -red.), der ville have den gavnlige
virkning at fjerne det britiskstyrede, saudiske kongedømme
totalt fra den internationale terrorismeligning.)
For det andet, tage imod den russiske præsident Putins tilbud
om at etablere en international koalition – inklusive
regionens suveræne regeringer – for at bekæmpe ISIS og andre
udtryk for terrorisme, og som ville gøre en ende på de krige,
der har hærget regionen.
For det tredje, gå sammen med Kina, Rusland og de andre BRIKSnationer om at lancere en fuldt optrappet revolution for
udvikling, bygget op omkring den internationale anvendelse af
FDR’s Glass-Steagall, etableringen af en kreditpolitik i
traditionen efter Hamilton, og med perspektivet om
Verdenslandbroen, som Lyndon og Helga LaRouche har været
pionerer for i årtier.
Blandt andre gavnlige virkninger vil denne politik få Bertrand
Russell til at vende i sin grav!

