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et
historisk
øjeblik, hvor
vi
kan
ændre
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historien.
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Af Helga Zepp-LaRouche
Det er, hvad denne aktion faktisk handler om: Hvordan kan vi
optrappe denne kamp for grundlæggende set at skabe en
situation, hvor Trump, når han holder sin Tale om Nationens
Tilstand (28. feb.), inkluderer Glass-Steagall, den ægte
Glass-Steagall, og ikke en eller anden udvandet ’ring-fencing’
(intern bankopdeling), en Volcker-regel, eller noget som helst
andet.
Dette er alt sammen ekstremt vigtigt, for vi vil udgive et
dossier om Soros, der præcis viser, hvorfor dette apparat, der
laver kupforsøget imod Trump-administrationen, er nøjagtig
det, man gjorde i Ukraine; og jeg beder jer om at deltage i en
aktionsdag den 23. februar, som er treårsdagen for kuppet i
Ukraine, Maidan, der førte til kuppet. Og jeg beder jer også
om at være med til at udsende viden om, hvad Soros-apparatet
er, der står bag dette kup i USA.
Det følgende er Helga Zepp-LaRouches indlæg fra LaRouchePAC
Internationale Webcast, den 17. februar. (Se hele webcastet)
Lad mig sige godaften til jer alle. Det
tale med jer. Jeg vil tro, de fleste
Trumps pressekonference i dag, der helt
dette er en meget aktiv og fyrig person,

er en glæde at kunne
af jer så præsident
åbenbart beviser, at
der ved, hvordan man

håndterer en uregerlig medieflok. Jeg syntes, det var ret
morsomt, og jeg nød at se i hvert fald et par minutter af det,
for det viser, at dette virkelig er et meget interessant
øjeblik i historien. For han sætter sig ikke bare ned og
accepterer, at der rent faktisk er et kup i gang imod ham. Jeg
mener, at dette er meget alvorligt. Det gamle establishment,
det
neoliberale,
neokonservative,
unipolære
verdensetablissement, både i USA og Europa, er fuldstændig fra
koncepterne. De vil ikke acceptere den kendsgerning, at Trump
blev valgt, og de er helt åbenlyst involveret i et forsøg på
at få Trump ud af Det Hvide Hus. I al fald, enten et kup, et
militærkup, som der er blevet talt om, en rigsret, eller værre
endnu, som chefredaktøren for den tyske, liberale avis, Die
Zeit, sagde på et talk show; han sagde: »Mord i Det Hvide
Hus«. Jeg mener, det er fuldstændig skandaløst, at
chefredaktøren for den såkaldte mainstream-avis siger sådan
noget.
Men det, der foregår, er meget alvorligt. For de har indsat
George Soros, der ikke er andet end et instrument for Det
britiske Imperium; og George Soros, der er opfinderen af,
eller finansmanden bag, konceptet med ’farvet revolution’, med
andre ord, manden, der finansierer alle former for
borgergrupper, NGO’er, og andre grupper, for, hvordan man
fremkalder regimeskifte. De har været involveret i dette i
størstedelen af tiden efter Sovjetunionen, i mange lande i
Østeuropa; i Ukraine i 2004, med den Orange Revolution; i
Georgien med Rosenrevolutionen; og senere, det Arabiske Forår;
de forsøgte en Hvid Revolution i Rusland, der slog fejl; de
forsøgte den såkaldte Gule Revolution med gule paraplyer i
Hongkong imod Kina, der slog fejl. Det, vi i øjeblikket ser i
USA, er præcis den samme form for organisation, finansieret af
Soros, og den har virkelig til formål at omstøde dette valg
[af præsident Trump]. Det er meget alvorligt.
Og hele den historie med, at det var Rusland, der ’stjal’ det
amerikanske valg, er selvfølgelig fuldstændig latterlig. Det

var Hillary, der helt på egen hånd tabte valget. Hun talte om
mennesker i det amerikanske midtvesten og rustbæltet, om de
såkaldte »ynkværdige«, om de mennesker, der »ikke klarede
det«. Det var disse mennesker, der stemte på Trump. Det, som
dette etablissement absolut nægter at se, er, at det var deres
politik for neoliberalisme, for skabelse af krig i
Mellemøsten, baseret på løgne, i Irak, Afghanistan, Libyen og
Syrien – hvilket er årsagen til, at vi har en gigantisk
flygtningekrise i Europa; denne flygtningekrise var ikke
årsagen til, men udløseren af Brexit, Storbritanniens udtræden
af EU. Og mere fundamentalt; det var dette udsnit af den
britiske befolkning, som følte, at de ikke længere blev
repræsenteret af den Europæiske Union, og det var grunden til,
at de ville ud. Det var i princippet nøjagtig samme grund til,
at folk i USA ikke ville have Hillary, men stemte på Trump.
Hvis man ser på det fra et strategisk standpunkt; se ikke på
det ud fra den interne, amerikanske situation, som i
øjeblikket er meget polariseret. Se på massemedierne; aldrig
har vi set et sådant hysteri i vores levetid. Så se ikke på
det ud fra et internt, amerikansk standpunkt; se først på det
ud fra et strategisk standpunkt. Og ud fra dette standpunkt
kan man sige, at, alt imens Trump helt sikkert gør nogle ting,
der ikke er perfekte; men det vigtigste spørgsmål er, at
Trumps valgsejr betyder en mulig løsning på faren for krig.
Hvis det var fortsat med Obama og Hillary, ville vi nu stå på
en kort lunte til Tredje Verdenskrig, fordi hele inddæmningen
af Rusland, af Kina, hele ideen med flyveforbudszoner over
Syrien, på meget kort sigt ville have bragt os frem til en
konfrontation med Rusland og Kina.
Trumps første aktiviteter af diplomatisk art er meget, meget
positive, for han havde gode ordvekslinger med Xi Jinping, den
kinesiske leder, og han karakteriserede diskussionerne som
ekstremt venskabelige, ekstremt varme; og kineserne gav udtryk
for den samme mening efter telefonsamtalen for et par dage
siden.

Dernæst var der den japanske premierminister Abes besøg i USA,
og de aftalte massive investeringer fra japanske selskaber i
infrastruktur i USA; og Kina tilbød ligeledes at investere
massivt i genopbygningen af den amerikanske infrastruktur.
Trump havde jo lovet at investere $1 billion i USA’s
infrastruktur, men ser man på den amerikanske infrastrukturs
faktiske tilstand, så kan alle ganske klart se, at $1 billion
ikke rækker. Kinesiske eksperter har sagt, at der behøves $8
billion, og Kina ville være villig til at investere en meget
stor del af dette; og tilsammen ville Kina og Japan være i
besiddelse af den fornødne industrielle kapacitet til at
genopbygge den amerikanske infrastruktur på en meget effektiv
måde, og på kort tid.
Den indledende korrespondance mellem Tillerson, den nye,
amerikanske udenrigsminister, og den russiske udenrigsminister
Lavrov, der i dag mødtes i Bonn i forbindelse med G20, er
ligeledes omhyggeligt, forsigtigt positive tegn på, at de
mener, de kan arbejde sammen, og de ting, der skal overvindes,
er selvsagt enorme, men dette er positive første skridt.
Ser man på det strategisk, så har USA’s Trump-administration
sagt, at de ikke er modstandere af Japans bestræbelser på at
få gode relationer med Rusland. Premierminister Abe var i
Rusland; han vil besøge Rusland yderligere to gange i år.
Putin besøgte Japan i december. De samarbejder nu økonomisk om
at udvikle Kurilerne, de såkaldte nordlige territorier; og Abe
ønsker at underskrive en fredstraktat med Rusland i løbet af
sin embedstid, dvs., inden for de næste par år.
Hvis USA har en positiv holdning over for Ruslands forbedring
af relationerne med Japan, og hvis USA samtidig har lovende
tegn på at forbedre relationerne med Kina, og Rusland og Kina
arbejder rigtig godt sammen; og hvis USA dernæst kommer til en
positiv aftale med Rusland, så har vi det! Så vil vi, for
første gang i – jeg ved ikke hvor længe, måske for første gang
i historien, nogensinde – så har vi muligheden for at rette op
på relationerne mellem denne verdens stormagter, og vi har en

reel mulighed for at eliminere faren for krig for altid.
Dette er ekstremt vigtigt, for hvad er vigtigere end
menneskeslægtens eksistens og perspektivet om at eliminere
krig for evigt! I de termonukleare våbens tidsalder kan krig
ikke længere være en måde at løse konflikter på.
Så dette er alt sammen meget positivt. Og Lyndon LaRouche, min
mand, havde en meget positiv holdning til alle disse
udviklinger, da han i løbet af de seneste dage blev briefet om
dem. Han sagde, »Lad være med at gå i panik, lad være med at
falde for massemediernes dækning. Det går alt sammen i en
meget positiv retning.« Jeg mener, at der absolut er god grund
til optimisme; og måden, hvorpå Trump responderer til dette
kupforsøg; han siger, at det er efterretningssamfundet, der
lækker klassificeret information til medierne; de deler det ud
som slik, og der bør indledes en undersøgelse for kriminelle
aktiviteter mod dem, der gør det. Og det er præcis den rette
holdning.
Dette er et stort slag, for Trump-administrationen er selvsagt
endnu ikke kommet på plads – mange udnævnelser [til
regeringsposter] hænger stadig i luften, og nogle af dem er
selvsagt problematiske, inklusive den meget store
repræsentation af Wall Street, hvilket er et problem.
Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi optrapper denne
kampagne. Der finder en masse bevægelse sted i Kongressen. Vi
så senator Cantwells tale, hvordan hun modsatte sig Mnuchin
til posten som finansminister. Der foregår en masse bevægelse.
Der er diverse medlemmer af delstatskongresserne, der
implementerer ikke alene resolutioner for Glass-Steagall,
men i realiteten det, der er Lyndon LaRouches Fire Love: først
og fremmest Glass-Steagall; for det andet, en nationalbank
(statsejet bank) til udstedelse af kredit; for det tredje, et
kreditsystem, og for det fjerde, en forøgelse af
arbejdskraftens produktivitet gennem at fokusere på opnåelse

af fusionskraft og rumteknologi, på basis af internationalt
samarbejde.
For,
det
er
nødvendigt
at
forøge
produktionsapparatets og arbejdskraftens produktivitet. Der er
mange delstats-kongresser, jeg tror seks eller syv på
nuværende tidspunkt, der har vedtaget disse Fire Love.
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Dette er alt sammen ekstremt vigtigt, for vi vil udgive et
dossier om Soros, der præcis viser, hvorfor dette apparat, der
laver kupforsøget imod Trump-administrationen, er nøjagtig
det, man gjorde i Ukraine; og jeg beder jer om at deltage i en
aktionsdag den 23. februar, som er treårsdagen for kuppet i
Ukraine, Maidan, der førte til kuppet. Og jeg beder jer også
om at være med til at udsende viden om, hvad Soros-apparatet
er, der står bag dette kup i USA.
Jeg vil lade det være godt med disse indledende bemærkninger,
så I kan sige, hvad I vil, og dernæst kan vi diskutere det.
Men jeg kan forsikre jer om, at [det drejer sig om] kampen i
USA nu, for ikke alene at beskytte Trump-administrationen mod
at blive kuppet og afsat, men for rent faktisk at sikre, at
det potentiale, som denne administration repræsenterer, bliver
implementeret. For muligheden for, at USA går i samarbejde med
Kina, går med i Silkevejen, ikke alene ved at forlænge
Silkevejen ind i USA gennem infrastrukturbyggeri, men ved også
at samarbejde med Rusland og Kina i andre dele af verden. For
eksempel i Mellemøsten, hvilket kun disse magter i fællesskab
kan præstere; eller om industrialiseringen af Afrika, som Kina
allerede har indledt med mange, mange spændende projekter.

Japan er involveret; Indien er involveret, og vi må få USA til
at gå med i det, som FN netop har kaldt »menneskehedens fælles
fremtid i Afrika«.
Ale disse store nationer må bringes til at arbejde sammen for
hele civilisationens almene vel, og dette er inden for
rækkevidde. Dette er meget spændende. For jeg mener, at vi
står ved øjeblikke i historien, hvor, hvis folk har en god
plan, så kan de ændre verden, og de kan ændre historien.

