To uger før USA’s valg nærmer
verden sig bristepunktet
Leder fra LaRouchePAC den 21. oktober (EIRNS) – Vi er nu to
uger inden USA’s midtvejsvalg, som uanset udfaldet vil være et
brud med verdens anliggender. Samtidig er det finansielle
system, der er centreret i Wall Street og City of London, ved
at bryde sammen, mens den britiske geopolitiske kreds
afsindigt presser den internationale konfrontation mod total
krig, og lige så vanvittigt kræver at industrisamfundet
fjernes fra planeten, i et CO2-grønt vanvid.
Afhængig af resultatet af valget den 6. november, er præsident
Donald Trump enten frigjort til at indfri sine kampagneløfter
om økonomisk forbedring og anstændige forbindelser med
Rusland, Kina og andre stormagter, eller vi står over for en
række forskellige problemer. Der er helt sikkert et nyt
paradigme for internationale udviklingsforbindelser på vej,
men dette er endnu ikke konsolideret. Vores situation i USA’s
valg er præciseret i den nye LaRouchePAC-erklæring, som er i
omløb, der blev offentliggjort den 19. oktober med titlen
“Midtvejsvalget 2018 er menneskehedens store chance; svigt
ikke på grund af en flok tosser, som George Soros betaler
for”, med underoverskriften: “6. november 2018: Den sidste
store chance for hele menneskeheden?”
Hvis du hæver dig over løgnene og hysteriet i de amerikanske
medier lige nu om præsidenten, bliver billedet mere klart; at
de vælgere der stemte for Trump i 2016 stadig ikke ønsker mere
af den politik, som de afviste ved valget. I 2016 stemte de
imod Bush/Obamas “London”-krige i Irak og Afghanistan, der
kostede liv, lemmer og håb. De stemte imod frihandelens,
økonomiske vanskeligheder. De stemte imod Hillary
Clintons/Wall Streets dobbeltspil og arrogance i at føre en
ødelæggende politik. Se for eksempel på yngre veteraner og
deres familier. Siden 2003 er omkring 2,77 millioner

amerikanske militærmænd og kvinder blevet udsendt til Irak og
Afghanistan, hvoraf 977.000 har udført deres pligt to gange,
og mange endnu flere. Anslået 20 veteraner dør hver dag som
følge af selvmord, ifølge nationale undersøgelser. Samtidig er
udpegede asiatiske lande er blevet ødelagt.
Selv mens de internationale medier fortsætter med at lyve om,
at “præsident Trump er isoleret”, dukker titusindvis af
vælgere op til Trumps valgstævner i delstaterne. I Texas
ansøgte over 100.000 mennesker om at deltage i Trumps
arrangement i Houston i aftes, så der måtte reserveres et
større sted, men alligevel måtte arrangørerne ty til
improviseret dækning på parkeringspladsen med gigantiske
skærme. Folk begyndte at stille sig i kø natten før; klokken
9:00 i morges ventede ca. 8.000 mennesker. Tilhængere er
kommet så langt fra som Pennsylvania og Ohio, udover folk fra
de nærliggende stater i Louisiana, Oklahoma og New Mexico.
Den uafhængige, LaRouche PAC-godkendte kandidat til kongressen
(9. cd) i Houston, Kesha Rogers, hvor hun er oppe imod
rigsretssags-fanatiker Rep. Al Green, er på forkant i
valgkampen, og distribuerer tusindvis af foldere til publikum
for at levere det politiske indhold til støtte for Trump i
valget. Under kørslen her til morgen hang et stort banner over
en af motorvejene: “Kongreskandidat Kesha Rogers hilser
præsident Trump velkommen – Fyr rigsretssags-Al Green!”
Opgaven i Houston, i hele USA og rundt om i verden, er at få
folk til at tænke på et højere niveau, det vil sige, hvad der
er behov for om 100 år og mere fra nu. Dette indebærer
erkendelsen af, at det gamle britiske imperiale system er i
sammenbrud; og det indebærer at forstå og handle på principper
for fremtiden. Dette blev præciseret af LaRouche PAC’s
videnskabelige medarbejder Megan Beets i en præsentation den
20. oktober, “Verden behøver flere mennesker”, til den
ugentlige Manhattan Project town Hall-dialog, der blev
offentliggjort på LaRouche PAC’s hjemmeside.

Beets afsluttede sin åbningstale: “Nu er det er virkelig vores
job, med potentialet for dette kommende nye paradigme, med
dette imperium så afsløret, af [CO2] svindel med det de har
fremført, og afvist af flertallet af menneskeheden på dette
tidspunkt; har vi ikke kun potentialet, men det reelle ansvar
for at danne et nyt paradigme for menneskehedens fremskridt.
Og det betyder, at vi skal skabe potentialet for adskillige
genier. Og det betyder, at vi skal skabe betingelserne nu; for
at disse genier kan realiseres. Vi er nødt til at stoppe denne
anti-menneske, anti-befolkningspolitik, vi må afvise det, og
vi må få USA til at tilslutte sig Kinas Bælte og Vej-Initiativ
– og mere end det, den større vision, som LaRouche har haft i
årtier nu, for en reel, global renæssance, den reelle forening
af menneskeheden omkring en fælles mission for vores fælles
fremskridt.”

