Lyndon LaRouche: Det britiske
Imperium,
med Wall Street og City of
London, må sænkes
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Imperiums økonomiske system er
der er værd at diskutere, er at
totalt og skabe nye muligheder,
den 17. januar.

januar 2016 – Det britiske
mere end dødt, og det eneste,
annullere det hele, fjerne det
udtalte Lyndon LaRouche i går,

Det giver ingen mening at forsøge at afgøre mængden af
kadaveret, eller mængden af spekulative værdipapirer, der
allerede er ved at gå op i røg. Man kan ikke måle det, for det
er allerede mere end dødt. Der er ingen, der ved – bortset
fra, at kollapset er i gang, at det skrider frem i
accelererende tempo, og at der ikke findes nogen løsning inden
for systemet selv. Når man befinder sig på randen af
samfundsmæssigt kaos og samfundsmæssig disintegration, så er
det eneste, der er værd at tage i betragtning, ikke de dumme,
bedrageriske, løgnagtige kommentarer og handlinger, der kommer
fra bankierer og Obamaregeringen; det eneste, man behøver at
vide, bemærkede LaRouche, er, at man virkelig ikke ønsker at
gifte sig med et kadaver!
Det transatlantiske system er uendeligt, håbløst bankerot, og
hele molevitten må ganske enkelt annulleres omgående. Det
eneste spørgsmål er, vil det blive begravet og et nyt system
skabt, præcis, som Franklin D. Roosevelt gjorde det?
Vi må skabe sunde, fornuftige muligheder ved at eliminere alt,
som Wall Street repræsenterer. Der er ingen som helst garanti
for nogen som helst værdi i hele deres system, så hvorfor
forsøge at måle det? Vi må simpelt hen annullere det og komme

tilbage til atter at hævde et nyt system, som FDR gjorde.
Vores fjende, som vi klart må holde os for øje, er Det
britiske Imperium, der blandt andre forbrydelser er skyldig i
at placere sit værktøj, Barack Obama, i USA’s præsidentskab.
Som LaRouche udtalte under diskussioner med medarbejdere i
går:
»Der er kun ét spørgsmål: Det britiske Imperium, punktum. Det
er det eneste emne. Hvad gør vi med Det britiske Imperium?«
Alt andet er blot snak og afledning, sagde LaRouche. Det
britiske Imperium dominerer planeten, inklusive Wall Street,
og inklusive den fascistiske, ’grønne’ politik, der nu er
blevet taget op og promoveret af Pave Frans. »Hvad er den
’grønne’ politik? Det er helt og fuldt Det britiske Imperium.
Det er ikke andet end det britiske system. Så lad være med at
lede efter forklaringer, som sådan. Vi må sænke Det britiske
Imperium!«

