Stormvejr over JASTA mod
Obama/Bush/London;
LaRouche: »Bliv ved! Stop
ikke!«
Leder fra LaRouchePAC, 21. sept., 2016 – I går, sammenfaldende
med åbningen af FN’s Generalforsamlings generelle debat mellem
verdens ledere, brød helvede løs over Obama og Saudi-Arabien i
Washington, D.C. To demonstrationer og en pressekonference
fandt sted ved Det Hvide Hus og Senatet under ledelse af æresfamilierne til ofrene for 11. september-terroren og bragte
aktivister fra østkysten ind til at beordre, at S.2040 JASTAlovforslaget (Loven om Retsforfølgelse af Sponsorer af
Terrorisme) blev sat i kraft (gennem præsidentens
underskrift). Som demonstrationsskiltene sagde: »Stop
beskyttelse af Terrorisme-$$!« Til præsident Obama: »Ingen
veto mod JASTA!« Til kongressen: »Gør veto ugyldigt!« Loven
vil gøre det muligt for amerikanerne at sagsøge Saudi-Arabien.
I løbet af natten har en medieoffensiv gjort budskabet
landsdækkende, gennem USA Today, HispanTV, og mange andre.
»Hvorfor familier til ofrene for 11. september føler sig
forrådt af Obama«, lyder overskriften i McClatchy News D.C. i
dag.
I dag fortsætter lederne for JASTA deres tilstedeværelse for
fuld styrke på Capitol Hill og insisterer på retfærdighed, for
sig selv, for nationen og for verden. JASTA er allerede blevet
enstemmigt vedtaget af Repræsentanternes Hus tidligere på
måneden, og af Senatet i maj, men Obama har sagt, at han vil
nedlægge veto imod den. Men selv, hvis han nøler med at gøre
det frem til ugens udgang, har medlemmer af Senatet lovet at
forblive i session og underkende vetoet. I går sagde
advokater, at de står klar til omgående at anlægge retssager

mod Saudi-Arabien, på vegne af ofrene for 11. september.
Sideløbende hermed blev det endnu hedere for saudierne og
Obama, i form af en debat i Senatet om vedtagelse af S.J. Res.
39: »Resolution om afvisning af et $1,51 mia. stort våbensalg
til Saudi-Arabien«. De fire forslagsstillere – Rand Paul (RKY), Chris Murphy (D-CT), Al Franken (D-MN) og Mike Lee (R-UT)
– kom alle med udtalelser imod de saudiske grusomheder i Yemen
og imod kongerigets opbakning af radikal ideologi, der fører
til terrorisme. Murphy sagde, at saudiernes handlinger »ikke
har andet formål end kaos og forøgelse af områder, der ikke
kan regeres …« Selv om lovforslaget ikke blev vedtaget, men
blev suspenderet (en måde at blokere det uden direkte at
afvise det) med stemmerne 71 mod 25 (aftaler om militæreksport
bliver typisk vedtaget), havde Murphy på forhånd udtrykkeligt
sagt, at, selv, hvis lovforslaget ikke vedtages, »vil det
stadig sende et signal«.
Lyndon LaRouches respons på dette momentum imod Obama lød:
»Bliv ved! Stop ikke!« Han understregede, at vi må »udvide
rækkevidden af det, som bør optage folk …« Og endvidere: »Få
folk til at komme tættere sammen, som et reelt team. Gå ikke i
stå i en lukket kreds; kom ud af kredsen.«
Intet er mere presserende nødvendigt end at benytte dette
momentum til at få de i begge Kongressens huse fremsatte
Glass/Steagall-lovforslag vedtaget. LPAC-aktivister bragte
dette frem i forreste linje i går på Capitol Hill, over for de
mange individuelle kongresmedlemmer, der var hurtige til at
fordømme Wells Fargo-bankens forbrydelser – dagens korrupte
nassekarle – men var tavse og dårligt informerede om behovet
for en akut indsats for at genindføre Glass-Steagall, og for
en akut indsats for at træffe alle nødvendige foranstaltninger
til at sætte økonomien i gang og redde nationen, og verden.
Men alle i Kongressen ved, at det har været LaRouchePAC’s
aktivisme, der har tvunget Glass-Steagall frem til toppen af
virkelighedens dagsorden. Og jo mere, fremtrædende borgere og
valgte regeringsfolk (dvs. Kongressen) ved om den umiddelbart

forestående nedsmeltning af hele det transatlantiske
finanssystem, desto større er chancerne for, at man i tide
griber til nødforanstaltninger.
På Manhattan bliver Helga Zepp-LaRouches erklæring
vedrørende de presserende spørgsmål, der ligger foran
verdensledere, som er forsamlet i New York til FN’s
Generalforsamling, fortsat bredt cirkuleret, under
overskriften »APPEL til FN’s Generalforsamling: Et nyt
Paradigme for Menneskehedens Fælles Mål!«
Her til morgen talte den kinesiske premierminister Li Keqiang
med sine egne ord om begrebet om de »fælles mål« folkene
imellem, ved at henvise til sin nations forpligtelse til den
»win-win«-anskuelse, der er involveret i forpligtelsen til at
gøre, hvad der kræves for at skabe økonomisk vækst for alle
nationer og folkeslag. Kun økonomisk udvikling kan fremme den
menneskelige civilisation og det menneskelige fremskridt,
sagde han, og løse vore problemer, selv terrorisme. Verden
står i dag over for mange farer, men Li sagde, at »svære
øjeblikke kræver stærkere tillid.«
Foto: Aktivister demonstrerer uden for Det Hvide Hus for
JASTA-loven. Loven vil gøre det muligt for overlevende af 11.
september-angrebene at sagsøge Kongedømmet Saudi-Arabien for
dets direkte involvering i angrebene. [foto: Jason Ross/alle
rettigheder reserveret]
Se også: Video: Pressekonference afholdt ved Capitol Hill af
repræsentanter for familier til ofrene for 11. september, samt
senatorer.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bJOQHLLWZAA

