LyndonLaRouches mission, og
jeres – på årsdagen for hans
bortgang
12. februar 2020 — I dag er det etårsdagen for Lyndon H.
LaRouches bortgang. Vi beder om, at man slutter sig til os i
refleksion over hans liv og eftermæle, og til at man tager del
i at færdiggøre det uafsluttede forehavende med at rense hans
navn.
Mens han sad fængslet som politisk fange for 30 år siden,
reflekterede LaRouche over den sande betydning af menneskeligt
liv:
Snarere end at se det dødelige liv som en række erfaringer,
ser man det som en helhed. Forestil dig at stå ansigt til
ansigt med spørgsmålet om respekten for det dødelige liv og
spørg: ‘var det liv nødvendigt for universets samlede plan og
for menneskehedens eksistens; var det nødvendigt, at jeg blev
født for at leve dette liv, summen af det samlede antal år
mellem fødsel og død? Udrettede jeg noget, eller
repræsenterede mit levned noget der var positivt til gavn for
de nuværende generationer og underforstået for de kommende
generationer efter mig? I så fald, burde jeg have vandret
igennem dette liv med glæde, vel vidende at hvert øjeblik var
dyrebart for hele menneskeheden, fordi det jeg gjorde ved at
leve mit liv var noget, der var nødvendigt for hele
menneskeheden… gavnligt for hele menneskeheden.’
I sin “Food for Peace”-tale (Mad for Fred) fra 1988, tager
LaRouche det samme spørgsmål op. Klik her.

I en tale den 8. februar til minde om 250-årsdagen for
Beethovens fødsel udfordrede Helga Zepp-LaRouche alle

amerikanere til at færdiggøre det uafsluttede forehavende med
at rense LaRouches navn. Jeg vil gerne tilskynde til, at
Beethoven-året også skal være året for renselsen af Lyndon
LaRouche … Det faktum, at det amerikanske folk og en stor del
af verdens befolkning nægtes adgang til Lyns idéer på grund af
en uretfærdig fængsling, som blev foretaget af det samme
‘apparat’, der stod bag kuppet mod Trump: Jeg mener, at hvad
præsident Trump sagde for et par dage siden, om at man må
sikre at hvad der overgik ham med ‘Russiagate’ og med
kupforsøget aldrig må ske igen – ja, så er der en absolut
holdbar måde, hvorved dette aldrig vil ske igen, og det er at
give fuld oprejsning til Lyndon LaRouche … Så hvis min mands
navn renses [for alle anklager], af hensyn til skønheden i
hans ideer, vil varig frihed i USA, hvor USA vender tilbage
til at være en republik, være absolut mulig.
Se LaRouches enke Helga Zepp-LaRouches 3-minute-lange video om
at rense LaRouches navn:

Hvis du ikke har gjort det endnu, er det nu på tide at
underskrive andragendet om LaRouches frifindelse. Hvis du
allerede har underskrevet, bedes du hjælpe med at sprede
opfordringen, og få andre til at underskrive.

