Lyndon LaRouche:
’Hold op med at være bange;
Gå derud og vind!’
Leder fra LaRouchePAC, 13. oktober, 2016 – Der er gode grunde
til ærlig frygt i øjeblikket. I verden som helhed er der en
fare for atomkrig pga. fejlberegninger, hvis det da ikke
skyldes faktisk anstiftelse på vegne af London/SaudiArabien/Hvide Hus-aksen; der er lidelser og konflikter; og der
er de moralsk fordærvede, amerikanske valg. Men ånden af mod
til at overvinde ondskab og fare blev demonstreret i USA den
28. september, da Kongressen med et overvældende flertal
underkendte Obamas veto af JASTA-loven, om spørgsmålet om at
stille Saudi-Arabien til ansvar for massemord, der blev begået
på amerikanske jord og mod amerikanske borgere. Kongressen
blev, af den moralske kraft, der kom fra befolkningen, vores
mobilisering og lederskabet af familierne til ofrene for 11.
september-angrebene, tilskyndet til at gøre det rigtige.
Vi har nu atter et presserende behov for denne samme ånd. Det,
der kræves, er at tvinge Kongressen til at træde sammen og
genindføre Glass-Steagall for at bryde med finanskollapset og
krigspolitikken. Der er intet andet – det være sig en ny
regel, et sagsanlæg, endnu en høring, en fordømmelse, en
appel, en undersøgelse, osv. – der vil virke.
Se på USA netop nu, hvor livsbetingelserne er ved at kollapse
– med en produktion, der lukker ned, et landbrug i krise og en
smuldrende infrastrukturbasis, der ikke engang kan klare
forudsigelige, årstidsbaserede storme. Sundhedssystemet
befinder sig i et katastrofalt kollaps, der plyndrer dyrebare
husstandsindkomster og dømmer mange til døden som følge af
sygdomme, der kan helbredes, men som ikke længere vil blive
behandlet under det bankerotte Obamacare-system.

For Obama og hans controllers er dette en succes. I sit
seneste skriveri hævder Obama, »Ud fra næsten enhver målestok
er dette land bedre, og verden er bedre, end det/den var for
50, 30 eller endda 8 år siden.« (Artiklen er »Barack Obama:
Now is the Greatest Time to be Alive« (Nu er den bedste tid at
være i live i), i november-udgaven af wired.com, hvor Obama er
gæsteredaktør for innovationens fremskudte grænser). Han er
ikke kun en løgner; han er en dræber. Inden for hele
kategorier af amerikanere stiger dødsraten som følge af narko,
økonomisk krak, ubehandlede sygdomme, sindssyge, sårbarhed
over for katastrofer, terrorisme og fortvivlelse. Og i et par
tilfælde er amerikanske borgere blevet dræbt gennem Obamas
»tirsdags-dræbermøder«, der sanktionerer mord uden om
retsvæsenet.
I dag er Obama i Pittsburgh, hvor han deler podie med en
førende fortaler, Atul Gawande, for fjernelse af »overdrevne«
sundhedsydelser i Amerika – hvilket vil sige, at slå folk
ihjel. Anledningen er Det Hvide Hus’ Konference om de
Fremskudte Grænser den 13. oktober, og det nominelle tema er
innovative teknologier. Gawande promoverer på nationalt plan
en dokumentar, »Being Mortal« (Om at være dødelig), om tidlig
død. Hans seneste artikel fordømmer »epidemien af for meget
sundhedsydelse« i USA. Med andre ord, Hitlers sundhedspolitik
ved navn T-4 (Tiergarten Strasse 4, Berlin), gående ud på at
fjerne »overskydende« mennesker. Dette er, hvad arten af
Obamas Lov om et Budgetrigtigt Sundhedssystem – skabt i London
– lige fra begyndelsen har været.
Andre på stabslisten for dette Hvide Hus-arrangement omfatter
Anousheh Ansari, den private rumastronaut, der skal
opreklamere galskaben med »Mars-rejser«, så Obama, der går
efter at nakke NASA, kan skryde om at støtte fotos af rummet.
Lyndon LaRouche talte, da han blev briefet om dette og
billedet af verden i dag, om ikke at bukke under for frygt.
For det første, »Når man har med en dødsensfarlig fjende at
gøre, så bukker man ikke under for frygt. Man koncentrerer sig

om at fjerne ham!« Tag initiativ til handlinger, der vil gøre
præcis dette. Han sagde, »Hold op med at være bange; gå derud
og vind.« Vi kan være med til at styrke de sociale processer
for, at folk ikke giver efter for frygt – i betragtning af,
hvad vi netop har præsteret med JASTA. LaRouche forklarede, at
folk prøver på at overleve under frygtelige betingelser, med
inflation i leveomkostningerne – for sundhedsydelser og basale
livsfornødenheder. Nogle mennesker, der tidligere var
optimistiske, er nu tilbøjelige til at give efter og opgive.
Men, »vi må ikke give efter«.
Summa summarum sagde LaRouche: »Der er en vis form for frygt,
som er en god frygt.« Det er, når man siger: »Vi vil ikke
finde os i mere af dette.«

