Britisk veludtænkt modtræk
til LaRouches plan:
Krig, folkemord, statskup,
slut med national suverænitet
Den 29. jan. (EIRNS) – I løbet af 50 års videnskabelig indsats
og organisering har Lyndon LaRouche og hans internationale
bevægelse konsekvent præsenteret, og hjulpet med at skabe, et
nyt paradigme, som et menneskeværdigt alternativ til det
døende Britiske Imperium. Et videnskabsbaseret fysisk
økonomisk system tager nu form omkring Kinas Bælt- og
Vejinitiativ. Genopretning af national suverænitet og en
afslutning på britisk geopolitik er ved at vinde frem i takt
med Ruslands strategiske indgriben i Syrien, og præsident
Donald Trumps hårde anstrengelser for også at afslutte
geopolitikken, som det ses på eksempelvis den koreanske halvø
og hans tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Syrien. En
bredere, fungerende alliance mellem USA, Rusland, Kina og
Indien ville naturligvis besegle geopolitikkens skæbne for
evigt.
Det Britiske Imperiums reaktion på denne eksistentielle
trussel mod deres system har talt sit tydelige sprog.
Idet USA og Kina på instrukser fra præsident Trump og Xi
Jinping forbereder sig på vigtige handelsdrøftelser i
Washington senere på ugen, lancerede Storbritanniens
lydige apparat i det amerikanske justitsministerium med
upåklagelig timing en 23-punkts kriminel anklage mod den
kinesiske chipgigant Huawei – designet til at sabotere
disse drøftelser. Og i dag afholdt Senatet og
Storbritanniens apparat af krigshøge i det amerikanske
efterretningssamfund høringer om at fordømme Rusland og
Kina og deres alliance for at være den største trussel

mod amerikansk national sikkerhed – fordi de er stærkt
optaget af den videnskabelige og teknologiske udvikling
af deres nationer og på grund af Bælt- og
Vejinitiativet.
Det samme britisk ledede slæng forbliver opsat på at
vælte præsident Trump eller køre ham i sænk med deres
geopolitiske gambitter. De opfinder ikke-eksisterende
forbrydelser; forsøger at indfange ofre i forbrydelser,
som de selv har begået, og hvis intet af det virker,
politisk ‘waterboard’ og på anden vis terrorisere dem
til juridiske studehandler for løgnagtigt at anklage
præsidenten.
Briterne fortsætter med at organisere stærkt for den
grønne affolkning af planeten, med Tyskland i centrum
for deres bestræbelser. Til deres kriminelle,
uvidenskabelige kampagner for de-nuklearisering, dekarbonisering og de-dieselficering har de tilføjet deres
insisteren på, at vigtige, absolut sikre, ukrudtsmidler,
såsom glyphosat (anvendes i vid udstrækning i landbruget
som Round-Up) forbydes med den begrundelse, at de er ”
kræftfremkaldende. “Dette er som den tidligere
miljøkampagne for at forbyde brugen af DDT, hvilket
forbud førte til millioners død som følge heraf. Det er
forsætligt folkedrab.
Storbritanniens slæng af hønsehøge i Washington er
blevet sat i højt gear for at gennemføre regimeskifte i
Venezuela – ikke for at komme det lidende venezuelanske
folk til undsætning, som de proklamerer, men for at
sætte en stopper for den Westfalske Freds system for
national suverænitet. De har også til hensigt at nægte
Kina og Rusland nogen rolle i hele Latinamerika – især
Bælt- og Vej-alternativet til deres døende spekulative
system.
Den mest effektive måde at sikre at disse farlige britiske
forhalingsmanøvrer mislykkes, er at stoppe deres forsøg på
statskup mod præsident Trump i USA – som Schiller Instituttets

grundlægger Helga Zepp-LaRouche gentagne gange har insisteret
på. Og, som led i det, at sikre at Lyndon LaRouche, 30 år
efter hans uretfærdige fængsling, endelig frifindes, og at
hans politik bliver vedtaget af alle nationer rundt om i
verden, især i USA.

