Først JASTA
– Nu, VEDTAG GLASS-STEAGALL!
Leder fra LaRouchePAC, 29. sept., 2016 – For fem dage siden
udstedte Lyndon LaRouche marchordrer for de presserende
opgaver, som nationen umiddelbart står overfor: »Tilsidesæt
JASTA-vetoet, Afsæt Obama; Vedtag Glass-Steagall!« På
daværende tidspunkt rapporterede vi, at »de næste 72 timer
bliver afgørende for JASTA og Obamas skæbne, og dermed for
USA’s og planetens skæbne.«
LaRouche havde ret. Med onsdagens ydmygende nederlag til
Obama, med Senatets og Repræsentanternes Hus’ vedtagelse af at
tilsidesætte hans JASTA-veto, har vi nået vores første mål.
»Det her ser godt ud; dette var en særdeles god udvikling!«,
kommenterede Lyndon LaRouche i dag og tilføjede: Dette
spørgsmål er nu lukket og kan ikke kan omstødes. Det skete
rent faktisk; det var det rigtige; og det kommer til at holde.
Vi har opnået en sejr, der allerede er i færd med at skabe et
fundamentalt, strategisk skifte, både her i landet og
internationalt; et skifte, som den amerikanske befolkning kun
lige er begyndt at fornemme, og som ikke vises frem i det
aktuelle præsidentvalgcirkus.
I dag fortsætter vi vores pres: Kongressen skal mobiliseres
til at vedtage Glass-Steagall straks, som det første skridt
hen imod en generel, økonomisk reorganisering, før hele det
transatlantiske system falder fra hinanden. Og der er
overhovedet ingen tid tilbage til at handle i: Deutsche Bank,
Tysklands største bank, er i færd med at synke som en sten og
står over for et massivt, spekulativt »shorting«-angreb fra
gribbefonde og folk som George Soros, der spiller på, at den
tyske regering kan blive tvunget til at redde banken (bailout)
– dvs., at spekulanterne er indehavere af ’short’-aktier – til
tonerne af et tocifret milliardbeløb i dollars. Og Deutsche

Bank er kun toppen af isbjerget af hele det derivatgennemsyrede, transatlantiske banksystem.
Hvad angår Obama og den skæbne, der venter ham, mindede
LaRouche i dag kraftigt folk om aldrig at glemme Obamas
ansvar, ikke kun for at mørklægge og forsvare (som Bush før
ham) de britisk-saudiske terrorister, der udløste 11.
september, men også for alle de amerikanske borgere og andre,
som han henrettede i forbindelse med sine tirsdagsdrabsorgier
– de hemmelige møder i det Hvide Hus, hvor han personligt
besluttede, hvem der skulle dræbes af amerikanske droneangreb.
Disse drab er karakteristiske for Obama, erklærede LaRouche;
Obama er, i lighed med sin stedfar, en slagter. Obama er en
massemorder på alle skalaer; og alligevel underkastede folk
sig ham og beundrede ham som en autoritet.
»Obama er virkelig ond«, sagde LaRouche, og han må omgående
fjernes fra embedet. Obama repræsenterer et bundløst dyb af
ondskab, og han har simpelthen myrdet mange amerikanske
borgere og andre. Og der var ingen væsentlig respons, der
modsatte sig disse forbrydelser, udtalte LaRouche. Nu kan vi,
med det, der er kommet i gang med tilsidesættelsen af JASTAvetoet, endelig slippe af med denne morder af amerikanske
borgere og andre. »Dette er kendsgerningerne,« insisterede
LaRouche.
Den politisk set blodbesudlede Obama har på lignende vis
besluttet at optrappe sin konfrontation med Rusland og Kina
lige til bristepunktet. I går truede talsmand for
Udenrigsministeriet John Kirby med at udløse terror inden for
Ruslands grænser, hvis ikke Putin underkaster sig Obamas
alliance med terrorister i Syrien. Den russiske respons til
truslen kom prompte, var urokkelig og præcis: »Vi kan ikke
betragte dette som andet end en de facto støtte til
terroristerne fra USA’s side«, udtalte viceudenrigsminister
Sergej Ryabkov.
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Washington har fået en forsmag på, hvordan Obamas onde
politikker kan stoppes med et øjebliks varsel, så lad os smide
ham ud – og omgående vedtage Franklin D. Roosevelts
Glass/Steagall-lov.
Foto: LaRouchePAC-aktivister demonstrerer foran Det Hvide Hus
for Loven om Retsforfølgelse af Statssponsorer af Terrorisme,
JASTA. Obamas veto af JASTA er blevet underkendt af
Kongressen, med en hidtil uset tværpolitisk støtte. 20/9, 2016
[Foto/Jason Ross/Alle rettigheder reserveret]

