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Leder fra LaRouchePAC, 17. oktober, 2016 – På netop samme
tidspunkt, som BRIKS-landenes statsledere mødtes i Goa,
Indien, for at planlægge samarbejdet om et nyt paradigme for
statsligt samarbejde om store projekter, udsendte præsident
Obama vicepræsident Joe Biden for at levere en direkte trussel
mod Rusland. Søndag morgen lovede Biden på NBC TV, at USA
ville gennemføre et hemmeligt cyberangreb mod Rusland, hvor
Obama valgte tid og sted. Russiske regeringsfolk, herunder
præsidentens talsmand Peskov, har fordømt disse trusler i de
skarpeste vendinger og kalder det den mest direkte trussel om
krig siden Cubakrisen i 1962.
Disse trusler kommer fra en præsident Obama, der allerede har
utallige menneskers blod på hænderne, gennem sine tirsdags»dræbermøder« og den uophørlige drone-krigsførelse, som
udføres på mange kontinenter – alt sammen uden nogen
forfatningsmæssigt lovlig godkendelse fra Kongressen. Nu er
USA åbenlyst engageret i koalitionens krigsførelse mod Yemen,
på vegne af saudierne, hvor de udfører artilleribeskydning
imod Yemen fra amerikanske flådeskibe i Golfen, netop, som
verden
viger
tilbage
fra
de
åbenlyse
saudiske
krigsforbrydelser, hvor de går efter civile i bombe-razziaer i
Yemens hovedstad Sanaá.
Og det er denne Obama-administration, der beskylder Rusland
for krigsforbrydelser i kampen for at fravriste al-Qaeda dets
kontrol over dele af den syriske by Aleppo – og som igen truer
Moskva med sanktioner. Udenrigsminister John Kerry var i
London i søndags, efter to dages møder i Lausanne, Schweiz, om
krigen i Syrien, hvor han mødtes med den russiske
udenrigsminister Sergej Lavrov og udenrigsministre fra SaudiArabien, Tyrkiet, Qatar, Forenede Arabiske Emirater, Iran,
Irak og Jordan. Han og den britiske udenrigsminister Boris

Johnson kom ud fra deres møde i London med løfter om at
indføre nye sanktioner mod Rusland – medmindre de stopper
deres angreb på al-Qaeda.
Obama viderefører den tyranniske arv, der er forbundet med to
tidligere Bush-præsidenter, inklusive den George H.W. Bush,
som fik Lyndon LaRouches fængsling banket igennem i en hast i
det, som den tidligere amerikanske justitsminister (1967-69)
Ramsey Clark har kaldt det største tilfælde nogensinde af
politisk motiveret anklage på baggrund af falske beviser.
Politikkerne under de to Bush-administrationer, og som er
blevet endnu værre under Obama, har drevet USA ud i bankerot,
udslettet den smule, der var tilbage af det amerikanske
sundhedssystem, og kastet millioner af husstande på
fattigdommens og den kroniske arbejdsløsheds skrotplads. 93,5
millioner amerikanere i den arbejdsdygtige alder er ikke
engang talt med i arbejdsstyrken! Netop i denne måned har 1,8
millioner amerikanske husstande modtaget standardbreve med
posten, der informerede dem om, at deres Obamacare-præmier
stiger med 50-70 %, alt imens deres dækning er blevet
beskåret. Selv tidligere præsident Bill Clinton var fornuftig
nok til offentligt at kalde dette »det mest sindssyge, han
nogensinde har set«.
Obama og hans britiske herrer og saudiske partnere er i
virkeligheden dem, der er bankerot. Det er deres
transatlantiske finanssystem, der er færdigt. Som Lyndon
LaRouche bemærkede søndag under samtaler med kolleger, så er
den britiske økonomi totalt nedbrudt. De er desperate for at
lange ud efter og fremsætte trusler imod Rusland og Kina i håb
om, at deres løgne vil få fremdrift. De er bankerot, men
farlige.
Kendsgerningen er, at der findes klare løsninger, begyndende
med afsættelsen af Obama og den omgående genindførelse af
Glass-Steagall. Hele den globale derivatboble, der beløber sig
til mere end en billiard dollars, må annulleres. Når disse
indledende skridt er gennemført, kan en økonomisk genrejsning
omgående lanceres ved at benytte Hamiltons metoder, som det

for nylig er blevet præciseret i Lyndon LaRouches Fire
Økonomiske Love.
Det første skridt i alt dette er, at førende borgere opgiver
deres frygt og tager lederskabet i at bringe Dræberen Obama
til fald og igangsætte den økonomiske genrejsning, begyndende
med Glass-Steagall. De seneste sejre, hvor Obama er blevet
tvunget til at frigive de 28 sider, der fordømmer det saudiske
monarki som ophavsmændene til angrebene d. 11. september, samt
Kongressens vedtagelse af JASTA-loven, illustrerer den magt,
der kan udløses gennem en koncentration af patriotiske
kræfter. Det faktum, at Obamas veto af JASTA blev underkendt
med et overvældende, tværpolitisk flertal i begge Kongressen
huse, er en kraftfuld påmindelse om, at det store flertal af
amerikanerne hader Obama og alt, hvad han har gjort og står
for. Saudierne forsøger at skjule det knusende nederlag, som
de og Obama led i kampen om JASTA, ved at spendere $100
millioner på lobbyvirksomhed, i forsøg på at fjerne den skete
skade. De er dømt til at mislykkes.
Det, der nu er afgørende, er, at det samme niveau af
mobilisering af førende borgere, der var aktive i JASTAsejren, opretholdes og rettes mod Obama og gennemførelsen af
Glass-Steagall og andre foranstaltninger.
Et afgørende træk for JASTA-sejren var Schiller Instituttets
kors fire opførelser af Mozarts Rekviem i New York Cityområdet på 15-års dagen for angrebene den 11. september. Det
indsprøjtede en vital dimension af kulturel optimisme gennem
forestillingernes skønhed – på et tidspunkt, hvor den
desperate britiske fjende forsøger at begrave enhver kilde til
optimisme gennem det pornografiske show, der kaldes
præsidentvalgkampen 2016.
Uanset udfaldet på valgdagen, vil nationen og verden som
helhed stadig være konfronteret med disintegrationen af hele
det britiskkørte, transatlantiske finanssystem og truslen om
krig og kaos. Løsningerne for at forhindre dette kollaps er
forhånden, og det er førsteprioritet på dagsordenen. Det er
kilden til styrke for at overvinde vore medborgeres frygt og

opnå en hårdt tilkæmpet sejr. Det kan gøres.
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