Obama er en britisk agent, og
han vil
handle i overensstemmelse
hermed,
indtil han sparkes ud af
embedet
Leder fra LaRouchePAC, 15. sept. 2016 – Præsident Barack
Obamas fortsatte trussel om at nedlægge veto mod JASTAlovforslaget er en klar påmindelse om, at USA’s præsident i
realiteten er en agent for det britiske system, og han vil
gøre præcis, hvad den britiske krone giver ham besked på – og
give pokker i det amerikanske folk. Lyndon LaRouche advarede i
dag om, at ingen bør forvente, at Obama vil gøre det rigtige
ved at underskrive JASTA-lovforslaget og dermed gøre det til
lov og lade retsvæsenet tage sig af det saudiske monarki, der
muliggjorde angrebene den 11. sept., 2001.
»Obama vil vride sig og lave undvigemanøvrer om spørgsmålet,
lige til det sidste – og så vil han nedlægge veto mod JASTA –
med mindre der kommer en sådan udladning af pres fra det
amerikanske folk, at han ikke har andet valg«, erklærede
LaRouche. »Til syvende og sidste er Obama en britisk agent, og
han vil handle i overensstemmelse hermed.«
LaRouche tilføjede, »Obama er et falsum og skal ryges ud«.
Obama holdes kunstigt oppe ved hjælp af en række Store Løgne,
der faldbydes af de amerikanske mainstreammedier, der gentager
regeringens løgne, inklusive den sindssyge påstand om, at den
amerikanske økonomi er forbedret, lønningerne på vej op,
arbejdsløsheden på et lavpunkt, osv. Dette er løgn alt sammen,
som enhver ærlig amerikaner, der kommer fra den 90 % store,

laveste indkomstgruppe, ved. Henved 93,5 mio. amerikanere i
den arbejdsføre alder er ikke engang medregnet i
arbejdsstyrken. Den Store Løgne-kampagne, der holder Obama
kunstigt oppe, kan smadres. USA er blevet et land med
ubegrænset statistisk forfalskning.
Lige så vel som, at JASTA-lovforslaget må vedtages nu, hvad
enten det sker ved at tvinge Obamas hånd, eller det sker
gennem en overvældende vedtagelse i Senatet og
Repræsentanternes Hus, der gør et veto fra Obama ugyldigt,
således må også Glass-Steagall omgående vedtages som lov –
inden den totale disintegration af det transatlantiske
finanssystem finder sted, hvilket kan ske når som helst.
Forlad jer ikke på Elizabeth Warren (demokratisk senator) til
at føre an i denne kamp – hun er for kompromitteret af sine
partiske ønsker om at forsvare Obama og Hillary Clinton. »Få
det bare igennem!«, sagde LaRouche igen i dag.
De handlinger, som det britiske Underhus (House of Commons)
traf beslutning om i denne uge, hvor de smed David Cameron ud
af dennes plads i parlamentet pga. hans rolle i krigen i
Libyen, baseret på løgne, er et signal om at vågne op og
foretage en lignende handling, som den amerikanske Kongres
skal gennemføre over for Barack Obama. Han skal sparkes ud af
embedet nu.
Blandt Obamas mange forbrydelser er den brutale måde, hvorpå
han terroriserede og dernæst brugte Hillary Clinton, især
omkring invasionen i Libyen og mordet på Gaddafi. Denne
handling, hvor Hillary Clinton fuldstændigt gav efter for
Obama og herefter ikke mere blev den samme, var begyndelsen
til Obamas krigsfremstød mod Rusland og Kina. LaRouche
forudsagde dette, dengang Gaddafi blev myrdet, og alt, hvad
der siden er sket efter disse begivenheder i 2011, har bevist,
at han havde ret. Faren for en krig med Rusland og Kina har nu
nået et punkt, hvor hele menneskeheden er i fare, hver eneste
dag, hvor Obama fortsat sidder ved magten og kan starte en
atomar verdenskrig. Og som begivenhederne i den seneste uge

klart har demonstreret for offentligheden, så er Hillary
Clinton nedbrudt, og hun må trække sig.
Det amerikanske folk har desperat brug for hjælp og for, at
man tager i betragtning, hvilken dårlig forfatning, det
befinder sig i. I stedet er Romklubben atter dukket frem med
krav om et globalt folkemord, tilsløret af dens påstand om, at
»en procents vækst« er alt, hvad verden behøver, og at det Ny
Silkevejsprogram bør skrottes. Romklubben er stadig det samme
redskab for folkemord, der lancerede den oprindelige Malthuskampagne med Grænser for Vækst tilbage i 1972. Dengang førte
Lyndon LaRouche og LaRouche-bevægelsen an i afsløringen af
Romklubben som en bande morderiske løgnere, hvis sande
dagsorden var at slå milliarder af mennesker ihjel – den
præcis samme dagsorden som det britiske monarkis, og som
klarest er blevet udtrykt af den royale gemal, Prins Philip.
Denne politik må nu endelig lægges i graven.
Foto: Kong Salman af Saudi-Arabien byder præsident Barack
Obama farvel, Saudi-Arabien, den 27. januar, 2015. (Foto: Det
Hvide Hus)

Anbefalet læsning (dansk):
»Skræmmekampagne om global opvarmning er befolkningsreduktion
– ikke videnskab!« (EIR-rapport i forbindelse med COP 2015,
Paris)
»Det britiske Imperiums politik, der drejer sig om
befolkningsreduktion … for at reducere verdens befolkning med
milliarder af mennesker«, EIR-hovedartikel.

