Leder, 21. december 2015:
Fjern City of London, eller
sammenbruddet vil være uden
for kontrol
Under diskussioner med sine kolleger søndag aften opsummerede
Lyndon LaRouche den globale, strategiske krise i præcise
vendinger: Londons og Det britiske Imperiums magt må omgående
elimineres, eller også vil hele det transatlantiske område,
med start i USA, hastigt styrtdykke ud i et ukontrollerbart
kaos. Forholdsregler til kontrol må indføres, og dette
betyder, at Det britiske Imperiums magt, der kontrollerer
Obama, må fjernes.
Problemet er, at ledende personer i regeringsinstitutionerne i
Washington, med start i den amerikanske Kongres, der allerede
burde være trådt i aktion imod Obama, ikke har handlet. Obama
leder stadig sine tirsdagsmøder for (drone-)drab, på trods af
den kendsgerning, at hans tilstand er under hastig
degeneration, i accelererende tempo. Det britiske monarki er
fortsat den institution, der regerer over det transatlantiske
område.
LaRouche bemærkede, at Rusland er anderledes, og Kina er også
anderledes. Det er nationer, der samarbejder, og ser hen til
en udvidelse af deres samarbejde. Men der er alvorlige
problemer, med at skaffe tilstrækkeligt med vand og mad til en
begyndelse. Rusland og Kina er i dag de eneste, virkelige
magter, der potentielt set handler imod Det britiske Imperiums
stadigt eksisterende magt, og imod deres redskab, præsident
Obama.
I realiteten, erklærede LaRouche, så har kræfterne bag 11.
september (2001) magten over USA. Der har været et

utilstrækkeligt angreb imod det anglo-saudiske apparat, der
stod bag 11. september. Som følge heraf har de kræfter, der
repræsenteres af Bush og Obama, fået fribillet til at handle.
Hvis arven efter det britiske monarki og dets Bush- og Obamaoperationer kan knuses, kan USA og store dele af den øvrige
verden reddes.
LaRouche understregede, at centrum for kampen imod det
britiske tyranni, der repræsenteres af Bush og Obama, skal
findes på Manhattan og nærmeste omgivelser. Denne pointe blev
tydelig i denne weekend gennem to koncerter, der blev afholdt
af Schiller Instituttet, der præsenterede Händels Messias i
Brooklyn og Manhattan. Alt i alt blev de to forestillinger
besøgt af flere end 1.000 mennesker, med kun ståpladser til
begge forestillinger. Den strøm af støtte til forestillingerne
og til ideen om forbindelsen mellem klassisk kultur, videnskab
og den politiske kamp for en genoplivning af Det amerikanske
System, illustrerer den kendsgerning, at der i den amerikanske
befolkning er en kerne, centreret omkring Manhattan og dele af
det nordlige Californien især, der kan redde nationen. Disse
områders førende borgeres særlige egenskaber kan spredes i
hele landet, men kun med fokus på ånden og aktiveringen fra
Manhattan.
Nedsmeltningen af hele systemet er i fuld gang. Det globale
blodbad kan udelukkende standses af et gennembrud i USA, med
start i fjernelsen af Wall Street og genindførelsen af GlassSteagall. Dette må ske inden krakket finder sted, og det kunne
ske, hvornår det skal være, fra nu af og fremefter. Dette er
ikke et ’hype’ eller et slogan. Den 1. januar 2016 træder
reglerne for bail-out i kraft i Europa. Samme dag vil Puerto
Rico gå i betalingsstandsning med de første 1,4 mia. dollar i
gæld til gribbefondene.
Enten får man Glass-Steagall vedtaget nu, eller også vil
følgen blive kaos i hele det transatlantiske område, og under
disse omstændigheder er det næsten sikkert, at kræfterne i Det
britiske Imperium vil satse på krig med Rusland og Kina.

