For fredens skyld må Obama
opgive sin Nobelpris
Leder fra LaRouchePAC, 10. januar, 2017 – Med blot få dage
tilbage af sit præsidentskab fortsætter Barack Obama med at
optrappe en potentiel krigskonfrontation med Rusland, mens
hans regimeskiftkriges dødbringende kaos, i Libyen, Yemen og
Afghanistan, fortsat forværres.
Foruden en ny, hurtig deployering af yderligere 6.000 soldater
til Ruslands grænser, med fuld jord-og-luft kampbevæbning, er
Obama og hans Pentagonchefer gået i gang med at skabe en 2.000
mand stærk »dræberenhed«, der skal uddannes til at myrde
nordkoreanske ledere. Obama har indledt, været med til at
starte eller fortsat ni separate krige, mens han har været
præsident, alle uden bemyndigelse fra, eller blot væsentlige
konsultationer med, Kongressen. Han er den eneste præsident i
USA’s historie, der har været i krig hver eneste dag i to
konsekutive embedsperioder, som kongresmedlem Ron Paul
påpegede på sin webside 9. jan. Hans dronedrab stiller George
W. Bush’ i skyggen, og hans erklærede politik for dronedrab
fjerner grundlæggende set enhver grænse for præsidenters magt
til at dræbe via droner overalt i verden.
Nogle af disse handlinger, såsom Obamas massive, $115 mia.
store bevæbning af saudiarabiske styrker for at bombe og
invadere Yemen, har haft et sandt folkemord til følge; nogle
af disse handlinger har næret fremvæksten af flere
terroristgrupper; andre truer med generel krig med Rusland
og/eller Kina.
At denne krigspræsident kan prale med en Nobels Fredspris er
en vederstyggelighed og en trussel mod freden, både i krigen i
Syrien, og i hele verden.
Den 9. jan. krævede Schiller Instituttets præsident Helga

Zepp-LaRouche, at præsident Obama tilbageleverede Nobels
Fredspris, som han fik i 2009 kort tid efter, at han overtog
embedet. Pentagon har netop annonceret »dræberenheden« i Korea
– en afgående præsident sammen med en koreansk regering, der
selv er ved at blive fjernet gennem en rigsretssag! – samt de
store, nye styrker, der nu deployeres, for at »standse russisk
aggression« i Europa.
Det er nødvendigt at respondere til sådanne eskalerende
krigshandlinger i Obamas sidste dage i embedet, med et krav
om, at han omgående skal tilbagelevere sin Nobels Fredspris;
og at dette krav udbredes internationalt og fortsætter efter,
at han har forladt embedet.
Hvis Obama tvinges til at opgive sin uretmæssigt tildelte
Fredspris, vil hans administrations forsøg på at tvinge det
tiltrædende Trump-team til at fortsætte disse krige og
stormagtskonfrontationer blive slået ned. Hans sidste øjebliks
optrapninger er nu i færd med at skabe så meget kaos og
forvirring for hans efterfølger som overhovedet muligt.
Krigene, og truslerne om krige, kan få deres helt eget liv,
med mindre de tilbagevises, og det på en synlig og stærk måde.
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