Det Demokratiske Parti falder
sammen – er det forsætligt?
Den 4. februar (EIRNS) – Der blev brugt over 50 millioner $ i
staten Iowa af håbefulde Demokrater i det historiske første
primærvalg i præsidentkampagnen i 2020. Resultatet var en
total fiasko, hvor stemmeoptællingen faldt fra hinanden, og
officielle resultater først blev annonceret den følgende dag
kl. 17.00. Derudover rapporteres der at have været en meget
lav valgdeltagelse for Demokraternes vedkommende, skønt
Republikanerne havde en rekorddeltagelse, med over 97 % der
støttede præsident Donald Trump.
Men mange mennesker spørger – skyldes det uheld alene? Det er
velkendt overalt i nationen, både blandt Republikanere og
Demokrater, at alle de demokratiske kandidater ikke alene var
uinspirerede, men har kapituleret til den psykotiske antivækst, anti-videnskab, grønne fascistiske dagsorden. Dertil
kommer, at befolkningen grundigt væmmes over de tre år hvor
det samlede medie/etablissement har haft uafbrudt fokus på at
fjerne præsidenten fra embedet, først med den russiske ‘and’,
derefter skrønen med rigsretssagen. Meningsmålingerne for
primærvalget i Iowa viste, at Bernie Sanders var i spidsen,
mens det sidste store håb for Hillary Clinton-klanen og Wall
Street, ‘Sleepy’ Joe Biden (som Trump kærligt kalder ham),
blev forudset til at komme ind på en vag fjerdeplads.
Umiddelbart før valgdagen blev den vigtigste endelige
meningsmåling i forbindelse med primærvalget i Iowa – ‘Des
Moines Register-CNN poll’ annulleret. Kilder siger, at
meningsmålingen var på nippet til at annoncere det samme
resultat: “Bernie nummer 1, Biden på fjerdepladsen”. Så faldt
selve valghandlingen fra hinanden. Inkompetence? Måske. Men
Mike Bloomberg, milliardæren fra Wall Street, var slet ikke
med i primærvalget. ‘Mussolini Mike’, som han kaldes, deltog
for sent i opløbet til at være med i de tidlige primærvalg,

skønt det Demokratiske Nationale Komité (DNC, red.) nu har
ændret deres egne regler for at være sikker på, at han kan
deltage i de større primærvalg, alt imens han bruger sine egne
milliarder på reklamer, der angriber Trump. Som New York Daily
News skriver i dagens overskrift: “Michael Bloomberg er
muligvis den store vinder af fiaskoen i Iowa.”
Dette burde være et advarselssignal for Verden, og ikke kun
for USA.
Bloomberg og nationalbankdirektør for Bank of
England, Mark Carney, er de internationale ledere for
bevægelsen ‘Grøn Finans’, som nu ganske åbent erklærer, at
deres hovedopgave er at indføre disciplin i det globale
økonomiske system – forretningsbanker, centralbanker,
skyggebanker – med henblik på at afskære kredit til enhver
branche med ”kulstofaftryk.” Som Prince Charles sagde på
Verdensøkonomisk Forum i Davos: “Det er tid for både
virksomheder, industrier og lande at udarbejde og indføre
hvordan de vil afvikle kul og olie og overgå til netto nul ….
I den finansielle sektor har mange centralbanker og
finansinstitutioner forpligtet sig til at integrere
klimarisiko i stresstest, tilsyn og oplysningspligt. Med disse
fremskridt er der nu voksende tilslutning fra både finansielle
institutioner og virksomheder om at gøre oplysningspligt
obligatorisk. ”Et sådant program er for ‘Huset Windsor’ (det
britiske kongehus, red.) det tilsigtede middel til at opnå
deres hovedmål: at reducere verdens befolkningstal, så det
svarer til jordens” bæreevne… som de anser for at være mindre
end 1 milliard.
Præsident Donald Trump har afvist og latterliggjort vanviddet
med at afvikle verdensøkonomien på grundlag af den “falske
videnskabs” påstand om kulstofs indflydelse på klimaændringer.
Dette er en central årsag til de hektiske bestræbelser i 3 år
fra britiske og amerikanske efterretningstjenester for at få
ham fra embedet eller i det mindste forhindre genvalg for
yderligere en valgperiode. Igennem de sidste 50 år har Lyndon
LaRouche været den ledende fortaler for fornuft: for at

genoprette amerikansk industri og landbrug; genopbygning af
nationens infrastruktur; genoplivning af det hamiltoniske
kreditsystem til erstatning af de britiske monetarister;
opbygning af ”Den tredje Verden” gennem infrastruktur og
industrialisering; iværksættelse af programmer for
videnskabeligt fremdrift gennem rumforskning og forskning i
fusionskraft; og én gang for alle at sætte en stopper for det
britiske imperium ved at samle de fire stormagter, Rusland,
Kina, Indien og USA, om at opbygge et nyt globalt
finanssystem.
I morgen, onsdag den 5. februar, slutter det treårige mareridt
med inddæmning af præsidenten, når det amerikanske Senat
nedstemmer bedraget med rigsretssagen. Dette betyder ikke, at
Demokraterne vil opgive deres undergravende virksomhed, men
det frigør præsidenten og hans justitsminister William Barr
til at afsløre de virkelige kriminelle – dem der lancerede
kupforsøget mod denne nation – og til at bryde med
neokonservative rådgivere, der har forhindret ham i at udføre
hans erklærede mål: at afslutte ‘regimeskifte-krigene’, at
erstatte globaliseringen med ægte national suverænitet for
alle nationer, og etablere venskabelige forbindelser med
Rusland og Kina. Det er et skæbnesvangert øjeblik i historien
– nyd det …ved at agere på vegne af menneskehedens fremtid.

