Leder, 2. oktober 2015:
Gør nedlukning af Wall Street
til en integreret del af alt,
hvad vi gør!
Torsdag den 1. oktober, 2015 – Lavrov og Kerry, der holdt
deres fjerde møde torsdag på sidelinjen af FN, må holde
momentet ved lige gennem uophørlig kontakt, sagde Lyndon
LaRouche i dag. Der er nu en udvikling i gang, og det må
tilskyndes gennem deres fortsatte dialog og arbejde.
Meningsdannere må fastholde et uophørligt fokus på amerikanskrussisk samarbejde, mens Obama må holdes ude af billedet så
meget som muligt. Hold det russisk-amerikanske samarbejde i
gang, og bloker Obamas muligheder for at indlede indirekte
handlinger imod det. Obama gør stadig sit beskidte arbejde,
selv om han nu er tvunget til at gøre det fra bag scenen; se
nøje på, hvad Obama indirekte gør. Han er gået i skjul, men
han fortsætter med at operere, som under forklædning. Obama er
blevet slået tilbage, men han er ikke helt færdig endnu.
Presset på Obama må ikke lempes et eneste øjeblik. Forøg
presset på Obama.
Alt imens fokus på det amerikansk-russiske samarbejde er
vigtigt, så må der være presserende nødvendig opmærksomhed på
det sårbare svælg, som er økonomien. Lige siden Franklin
Roosevelts død har der foreligget et forbud mod enhver
stigning i den amerikanske produktivitet. Dette udgør stadig
en dødbringende trussel. Låget blev især lagt på, efter Reagan
blev skudt den 30. marts 1981, 69 dage inde i hans
præsidentembede. Derefter optrappede George H.W. Bush som
vicepræsident, og dernæst som præsident, nedturen. Men der var
allerede en dyb fordærvelse i begyndelsen af 1970’erne, som
det reflekteredes i reaktionen på Lyns sejr over Abba Lerner i
den berømte debat på Queens College i december 1971. Bagefter

leverede Sidney Hook truslen mod LaRouche. Ikke alene sagde
han, »du vandt, men vi vil aldrig igen lade dig deltage i en
offentlig debat«. Han sagde, at de ville gå til modangreb, og
det gjorde de. LaRouche blev aldrig tilgivet for det, han
havde gjort. Alle må forstå implikationerne af dette fra 1971
og fremefter.
Vi må lancere en generel kampagne omgående, med højeste
prioritet, og gøre nedlukningen af Wall Street til en
integreret del af alt, hvad vi gør. Obama er blevet slået
tilbage – presset på ham må ikke lettes. Vi må nedlukke Wall
Street, ellers får vi en katastrofe for USA og andre nationer.
Vi må have en energisk og aggressiv fremgangsmåde. Wall Street
er død og må begraves, for stanken er overvældende.
FDR havde øje for problemet, men situationen går langt, langt
ud over noget, han var konfronteret med i 1930’erne. Wall
Street må nedlukkes, så en effektiv
genrejsning af USA kan lanceres.
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