Dutertes mediedirektør opslår
EIR-artikel om Marcoskuppet
og
LaRouche-video
om
Filippinerne på Facebook
21. okt., 2016 – Præsident Rodrigo Dutertes direktør for de
sociale medier under Dutertes succesrige valgkampagne 2016,
Pompee La Vina, har opslået en EIR-artikel fra 2004 på
kampagnens Facebook, Pompee La Vina Duterte 2016. Artiklen, af
Mike Billington, havde overskriften, »Shultz og ’hit men’
ødelagde Filippinerne«. Foreløbig har flere end 2300 mennesker
linket til artiklen via opslaget på Facebook, og en af de
første responser inkluderede et link til Lyndon LaRouches
webcast fra 15. november, 2013, der havde titlen, »The
Philippino Future«.
Mike Billingtons artikel fra 24. december, 2004, var en del af
en EIR-serie, der dokumenterede tilfælde efter tilfælde af de
»økonomiske hit men«, der ødelagde nationer gennem kup, IMF’s
plyndring og andre midler. Artiklen leverede en meget
detaljeret, skridt-for-skridt redegørelse for kuppet imod
Ferdinand Marcos og den efterfølgende plyndring af
Filippinerne gennem de metoder, som på tidspunktet for
udgivelsen for nylig var blevet afsløret af John Perkins i
hans Confessions of an Economic Hit Man (En økonomisk hitmans
bekendelser).
Opslaget på Facebook havde overskriften, »The Secret Sin of US
to Philippines – Disclosure Time« (USA's hemmelige synd over
for Filippinerne – afsløringens time), og lød, »Ingen
hemmeligheder forbliver for evigt skjulte. Disse dokumenter
forklarer, hvordan de amerikanske IMF-’økonomiske hit men’
(globale eliter) hjalp det ’Gule Oligarki’ med at overtage
vort land og vore resurser fra 1986 og frem til i dag. Er

Onkel Sam vores sande allierede? Tænk igen. Her hjælper en PDF
dig til at forstå, hvorfor præsident Duterte sagde, det er
Kina, Rusland og Filippinerne ’imod verden’. Skynd dig at
downloade filen, før den er væk.«
Det er ikke tilfældigt, at en nær medarbejder til præsident
Duterte opslår dette EIR-materiale på et tidspunkt, hvor
præsidenten netop har fuldført et historisk besøg til Kina,
hvor han omlagde Filippinernes kurs mod det, som Helga ZeppLaRouche har kaldt det »nye paradigme« med win-win-samarbejde
mellem nationer og områder i verden, for store projekter,
rumforskning og andre fremskridt inden for pionervidenskab.
Den fornyede gennemgang af Wall Streets kup imod Marcos kommer
betids, fordi Obama-administrationen fuldstændigt er flippet
ud over Dutertes besøg i Kina og hans omhyggeligt udarbejdede
brud med Washingtons dominans. Daniel Russel, Obamas
tilbageværende top-asienspecialist, er nu på vej til Manila
for at foretage et skøn over skaderne og vende tilbage med
anbefalinger for, hvordan Washington bør respondere.
EIR-pdf:
http://www.larouchepub.com/other/2004/site_packages/econ_hitme
n/3150philipp_coup.html
Webcast med LaRouche om Filippinerne:
https://www.youtube.com/watch?v=CggYb4UhQEU
Foto: Rodrigo Duterte i maj, 2016, under slutspurten til
præsidentvalget.

