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27. oktober 2015 – EIR
leverede et nødvendigt chok til
Washington, D.C. i dag på National Press Club, under titlen:
»En afslutning på permanent krig og finansiel panik: GlassSteagall og den Globale Silkevej«. Blandt mange andre gæster
hørte og debatterede 35 personer fra ambassadestabe fra lande
i hele verden præsentationer ved Schiller Instituttets stifter
Helga Zepp-LaRouche og fhv. senator til den amerikanske
Kongres Mike Gravel fra delstaten Alaska.
Missionen var at præsentere det umiddelbart tilgængelige,
håndgribelige alternativ til krisen i den transatlantiske
verden med økonomisk forfald og endeløse krige. Dette i en
amerikansk hovedstad, der lider under økonomisk nedtrykthed og
krigslede, og som skal vedtage nedskæringer af pensions- og
sundhedsydelser samtidig med, at beskatningen af en
befolkning, der er ved at gå under økonomisk, skal øges. ZeppLaRouche og senator Gravel gjorde det klart, at, med
genindførelsen af Glass-Steagall i den transatlantiske sektor,
sammen med en opkobling til den udviklingspolitik, som
repræsenteres af Den nye Silkevej, samt en afslutning af
Barack Obamas katastrofale rolle som præsident, kan krisen i
USA og Europa vendes til en økonomisk genrejsning.

Helga Zepp-LaRouche er hovedperson bag og forfatter til EIR’s
udførlige specialrapport, »Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen«,
der har fået opbakning fra mange
økonomiske institutioner i Kina og nu er udgivet som kinesisk
bog, der nyder bred cirkulation i Kina.
Mike Gravel var den senator, der brød Washington-reglen, da
han i 1971 i Kongressen oplæste de såkaldte »Pentagon-papirer«
om Vietnamkrigen (og således sikrede, at disse oplysninger
blev optaget i Senatets journal, -red.), og som i 2007, under
en præsidentkandidatdebat, udfordrede Barack Obama ved, med
stor forudseenhed, at kalde denne for en kandidat for krig,
inklusive atomkrig.
Gravel udfordrer sine kolleger i den aktuelle søvngængerKongres til at åbne op for Obamas hemmelige dronekrige, hans
uautoriserede, evindelige krige i Mellemøsten og Nordafrika,
samt krigskonfrontationer rettet mod Rusland og Kina. Han
sagde til forsamlingen, at han samarbejder med Lyndon og Helga
LaRouche, fordi han støtter konceptet med Silkevejens globale
infrastrukturudvikling og den måde, hvorpå LaRouche-parret
organiserer til fordel for dette. Han sagde:
»Vi befinder os i en ’Augusts Kanoner’-situation: Vi må have
en fremgangsmåde over for Den nye Silkevej, som med en
Marshall-plan.«
Med en beskrivelse af den forværrende flygtningekrise i
Europa, som er skabt af Obama som det direkte resultat af hans
krige, kaldte Helga Zepp-LaRouche dette for »de brændende
skjorters tid«,[1] hvor ledernes skjorter brænder pga. krise,
og hvor »en ny æra for menneskehedens fælles mål« kan
initieres.
Under den timelange diskussion og debat fik gæsterne EIRspecialrapporter og tegnede abonnementer på EIR Alert-service.
Zepp-LaRouche, Gravel samt Lyndon LaRouche blev interviewet af
amerikanske og udenlandske medier.

I en senere diskussion efter forummets afslutning fokuserede
Lyndon LaRouche på forummets centrale betydning som værende
missionsorienteret. Han sagde:
»Hvad gør du for at skabe et højere udviklingsniveau for de
levende og for dem, der følger efter? – Det er målestokken
for din moralitet.«
»Wall Street er i færd med at ødelægge USA’s befolkning. Det
påtvinger den amerikanske befolkning mere og mere fattigdom
– ikke blot år for år, og sæson efter sæson! Det er en gift;
skaf jer af med det. Obama er en morder af uskyldige civile,
en krigsmager og en tyv. Hvad vil du gøre for at redde
menneskeheden fra disse udyr?«
»Forsøm ikke, af mangel på lidenskab, at bringe i orden,
hvad du burde have bragt i orden i din levetid.«

[1] Fra gr. Mytologi; den forgiftede skjorte, der brændte
Herakles og fik ham til at kaste sig på ligbålet; en
’destruktiv kraft eller sonings-indflydelse’.
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