Lyndon LaRouche:
»Dette er en dødsens alvorlig
sag.
Få denne tilsidesættelse af
Obamas veto mod JASTA i hus!«
Uddrag
af
LPAC
Fredagswebcast, 23/9 2016
… hvis Obama fører sit veto ud i livet, så bør han omgående
afsættes ved en rigsretssag. Dette er i den grad en handling
med åbenlyst og vidende forræderi imod ikke alene 11.
september-familierne, men imod De forenede Stater som helhed.
»Det er forkasteligt, at én mand kan stå imellem retfærdighed
for mordet på 3000 mennesker, og så denne lovs ikrafttræden«.
Kristen Brightweiser, 11. september-enke.
Matthew Ogden: God eftermiddag! Det er den 23. sept., 2016.
Jeg er Matthew Ogden, og jeg vil gerne byde jer alle velkommen
til en særlig udsendelse her fra LaRouchepac.com her fredag
eftermiddag. Vi udsender tidligere end vi plejer; kl. er 4:00
Eastern Time (1:00 Pacific Time), fordi vi befinder os midt i
et opgør i Washington, D.C., hvor hvert minut tæller.
Med mig i studiet i dag har jeg Jeff Steinberg fra Executive
Intelligence Review; og via video har vi med os Elliot
Greenspan, koordinator for LaRouchePAC-aktiviteter i New York
City.
Som I alle ved, så befinder vi os netop nu i en nedtælling til
»sandhedens time«. Fra og med kl. 1:00-2:00 her i eftermiddag,

under Det hvide Hus’ pressebriefing, står det klart, at
[præsident] Obama vil nedlægge veto mod JASTA-loven (Senatslov
2040). Vi vil straks skrive telefonnummeret på skærmen, så I
kan ringe til Kongressen og komme i kontakt med senatorerne og
kongresmedlemmerne (i Repræsentanternes Hus, -red.) fra jeres
stat, så I kan være mobiliserede under vores udsendelse. I
skal slet ikke udsætte det. Ring. Sørg for, at jeres stemme
bliver hørt. Sig til hvert enkelt kongresmedlem, at han/hun
skal være stærk i sin forpligtelse over for at gøre Obamas
veto ugyldigt. [Capitols omstillingsbord: 202-224-3131]
Trods utroligt pres, trusler, løgne, penge, intimidering fra
den saudiske lobby-maskine og fra Det hvide Hus direkte, så
står Kongressen, under den sidste optælling på Capitol Hill,
stadig til at gøre Loven for Retsforfølgelse af Sponsorer af
Terrorisme (den såkaldte JASTA) ugyldig og levere en særdeles
historisk første tilsidesættelse af et veto i hele Obamas
præsidentskab. Tidligere på dagen havde New York Times en
artikel, »Obama er på kanten til at få en skarp
irettesættelse, han længe har undgået – en tilsidesættelse af
sit veto«.
Det, som dækningen har tydeliggjort, er, at dette har været en
total kamp bag scenen. Jeg vil gerne meget, meget hurtigt læse
blot lige indledningen til en NYT-artikel, der udkom onsdag
den 21. sept., med overskriften, »Kamp mellem saudier og 11.
september-familier eskalerer i Washington«. Jeg synes, det
giver et dramatisk overblik over nøjagtigt, hvad det er, der
er foregået bag scenen, og i offentlighedens lys, i løbet af
blot disse par dage i denne uge. Artiklen starter således:
»Mandag indkaldte en samling lobbyister for Saudi-Arabien, der
har brugt mere end $5 million i det forgangne år på at købe
indflydelse i Washington, til et krisemøde, for at forsøge at
standse en lovgivning, der vil gøre det muligt for familierne
til ofre for 11. september-angrebene at sagsøge den saudiske
regering for enhver rolle, den måtte have spillet i den
forbryderiske plan.

Tirsdag demonstrerede 11. september-familierne, hvis sagsanlæg
til mange milliarder dollars varetages af advokater inkl. Jack
Quinn, en forhenværende rådgiver til Det hvide Hus, for at
lægge pres på præsident Obama om ikke at nedlægge veto mod
loven, som han har lovet at gøre.
Onsdag kom disse to magtfulde kræfter, den ene, der operer i
skyggerne, og den anden mere åbent, sammen på Capitol Hill til
kulminationen af en af de største og mest følelsesladede
lobby-stridigheder i hele året. Kampen reflekterer 11.
september-familiernes vedvarende dominans i Washington, og den
skrumpende indflydelse her af Saudi-Arabien, der engang
uhindret promoverede sin dagsorden i Vestfløjen og i
korridorerne af Kongressen.«
Jeg mener, at det er meget tydeligt, at der er sket det, at
11. september-familierne – men også andre borgere, inklusive
de af jer, der ser med i dag på denne udsendelse – har spillet
en central rolle i at bære ved til dette opgør. Dette opgør
er, trods $5 mio. i saudiske lobby-penge, blevet næret af
aktivismen hos borgere som jer selv. Og derfor er det, at vi
beder jer om lige nu, hvis I ikke allerede har ringet jeres
repræsentant i Kongressen op, at ringe lige med det samme –
202-224-3121 – for at sige: »Tilsidesæt det veto af JASTAloven, som Obama truer med.«
Dette kunne ikke være tydeligere end under de demonstrationer,
der fandt sted foran Det hvide Hus tirsdag morgen, og foran
USA’s Senat senere på dagen, med medlemmerne af 11. septemberfamilierne og andre. Vi har nogle videoklip fra
pressekonferencen, der fandt sted på Senats-siden af Capitol
tirsdag eftermiddag, hvor Terry Strada, Kaitlin Strada og
Alison Crowther – alle tre medlemmer af 11. septemberfamilierne – og ligeledes senator [Richard] Blumenthal totalt
smadrede og pillede ned de løgne, der kom ud af Obamaadministrationen og den saudiske lobby-maskine.
Men, før vi kommer til det, vil jeg bede Jeff Steinberg om,

ganske kort, at fortælle os, hvad LaRouches marchordrer for
dette øjeblik er, stedt over for Obamas forestående trussel om
et veto af JASTA-loven. Dernæst vil vi afspille klippet fra
pressekonferencen. Jeg vil give ordet til Jeff til en
sammenfatning af hr. LaRouches kommentarer tidligere på dagen:
Jeff Steinberg: Det er temmelig lige ud ad landevejen. Han
sagde simpelt hen, at, hvis Obama fører sit veto ud i livet,
så bør han omgående afsættes ved en rigsretssag. Dette er i
den grad en handling med åbenlyst og vidende forræderi imod
ikke alene 11. september-familierne, men imod De forenede
Stater som helhed.
En af nyhedshistorierne i dag sagde, at, hvis Obama fører
dette veto ud i livet, så tager han, atter engang,
terroristernes side imod USA’s interesser.
I Forordet til USA’s Forfatning er ét af præsidentens
fremmeste ansvar, at forsvare De forenede Staters nationale
sikkerhed: »at sikre det fælles forsvar«, og at »fremme det
almene vel«, og hvis præsident Obama ikke kan se, hvorfor det
er i alle amerikaneres og alle menneskers overhængende
interesse, i hele verden, som rent faktisk ønsker at nedkæmpe
denne terroristsvøbe, der udgår fra saudisk wahhabisme og fra
den saudiske kongefamilie, ja, så må de hellere tænke over,
hvad implikationerne af dette er.
Så hr. LaRouches »marchordrer« er ganske enkle: Få denne
tilsidesættelse af Obamas veto i hus. Mobilisér jeres senator;
mobilisér jeres repræsentant i Kongressen. Men oven i dette
bør enhver, der ikke er sikker på, hvad implikationerne af et
Obama-veto er, tænke længe og hårdt, og bør gå med i det kor,
der omgående må kræve hans afsættelse fra embedet gennem en
rigsretssag. Dette er en dødsens alvorlig sag, og dette er det
skridt, der må tages.
Hele webcastet, inkl. engelsk udskrift,
her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=14887
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