Med
11.
septemberoverlevendes krav om
retfærdighed, er Obama på
anklagebænken
Leder fra LaRouchePAC, 19. september, 2016 – I de femten år,
der er gået, siden tusinder af amerikanere mistede livet –
eller frivilligt gav deres liv for andre – i terrorangrebet d.
11. september, er deres opofrelse blevet forrådt, igen og
igen, med præsidenterne Bush og Obama, der lancerede den ene
aggressionskrig efter den anden mod nationer, der var
uskyldige i 11. september, alt imens de skjulte og forsvarede
sponsorerne af islamisk terrorisme.
Denne Bush’ og Obamas så frygtelige parodi på en »krig mod
terror« har bogstavelig talt kostet millioner af uskyldige
mennesker livet.
Sidste uges afsløringer i det britiske Underhus om blot én af
disse katastrofale krige – den mod Libyen – har tvunget den
tidligere britiske premierminister David Cameron til at træde
tilbage, og vil sandsynligvis ende den tidligere franske
præsident Nicolas Sarkozys karriere. Kun Obama står ustraffet
tilbage, og han var ellers den, der insisterede på at ødelægge
Libyens regering fuldstændigt – hvilket udløste kaos og
terrorisme.
Hvis denne »krig mod terror«-parodi fortsætter, vil alle disse
ofre, samt de heroiske første-respondenter på 11. september
2001, være døde forgæves.
Hvis det ikke bliver afsluttet nu, kan det betyde verdenskrig.
Det kan afsluttes nu. Tirsdag vil familierne til ofrene for
11. september demonstrere foran Det Hvide Hus og kræve, at
Obama underskriver JASTA (Loven om Retsforfølgelse af

Sponsorer af Terrorisme), som enstemmigt blev vedtaget af både
Senatet og Repræsentanternes Hus. Det saudiske monarki er
afsløret som sponsor af islamisk ekstremisme og terrorisme i
hele verden og kan efter denne lov sagsøges af sine ofre.
Obama erklærede sin hensigt om at nedlægge veto mod denne
sidste chance for retfærdighed; men han er isoleret. Hvis
Kongressen og borgerne handler i denne uge, kan han blive
tvunget til at underskrive JASTA eller også se sit veto
omgående blive gjort ugyldigt. Så kan der komme reelle
ændringer i politikken.
Vi kan afslutte mareridtet med evindelige krige for
»regimeskifte« og konfrontationer med Rusland og Kina, som
Obama har overtaget fra Cheney-Bush.
Der findes nu et helt nyt paradigme i udlandet, siden G20topmødet med Kina som vært. Dette topmøde besluttede sig for
Kinas succesrige fremgangsmåde. Det betød, at man ville tackle
problemerne med manglende økonomisk vækst og manglende vækst i
produktivitet, ikke gennem endeløs pengetrykning og negative
rentesatser, men gennem videnskab og økonomiske partnerskaber
mellem nationerne om nye infrastrukturprojekter, der strækker
sig over flere kontinenter. Og det betød, at man ville stoppe
den dødbringende statsstøtte til terrorgrupper, som nogle
lande bruger imod andre.
For at tilslutte sig dette paradigme, må den amerikanske
Kongres omgående genindføre Glass/Steagall-loven og lukke Wall
Streets spekulations-»kasinoer« ned. Og Kongressen må udstede
statskredit til produktiv beskæftigelse og produktivitet.
Det hele begynder med at lade retfærdigheden ske fyldest for
Obamas vedkommende, Obama, der er på anklagebænken for at
beskytte sponsorerne af terrorisme, og for at udkæmpe terrorfremkaldende krige for dem.
Det er ikke for sent for den amerikanske Kongres, under pres
fra det amerikanske folk, at handle med lige så megen rygrad
som det britiske Underhus, da det bragte David Cameron til
fald i sidste uge. Så verden vil holde øje med demonstrationen

for retfærdighed i Washington.
Foto: Set her i 2015 med Kongen af Saudi-Arabien, arbejder
Obama og hans hustru nu for dem på fuld tid alt imens han
siger til amerikanere, at de ikke fortjener sandheden, eller
retfærdighed.

