Sejr er påkrævet inden valget
Den 25 august (EIRNS) – Demokraternes konvent i sidste uge
demonstrerede for hele verden, at mindet om Franklin D.
Roosevelt og John F. Kennedy er blevet fuldstændigt udslettet
fra grødhovederne i partiets elite, både de ældre ‘boomere’ og
den narkotikaplagede yngre generation. Der var ingenting om
FDR’s store infrastrukturelle programmer, som skabte den
elektrificerede nation, der var i stand til at frembringe
“demokratiets arsenal”, som besejrede fascismen. Der var
heller ikke tilnærmelsesvis en antydning af inspiration, som i
JFK’s erklæring om, at ”Vi vælger at rejse til Månen i dette
årti samt gøre de andre ting, ikke fordi de er lette, men
fordi de er svære, fordi dette mål vil tjene til at organisere
og målrette vores energier og færdigheder”. I stedet for dette
præsenterede det smuldrende Demokratiske Parti et racistisk
portræt af “identitetspolitik”.
Som Kamala Harris udtrykte det – giver vi folk chancen for at
stemme på mennesker, der “ligner dem selv”. Eller som
manikæiske Joe udtrykte det: stem på mig, fordi: “Jeg vil være
en
allieret
med
lyset,
ikke
med
mørket.”
(https://da.wikipedia.org/wiki/Manik%C3%A6isme, –red.)
Nancy Pelosi rasede i dag i medierne, i en tilstand af høj
ængstelse, at præsident Donald Trump og hans tilhængere i
Kongressen er “statens fjender… indenlandske fjender”, der
forsøger at “skræmme folk fra at stemme”, og til at ”bifalde
russisk indgriben i vores valg ved at tillade Putin at
beslutte, hvem der skal være præsident i stedet for det
amerikanske folk”.
Til anerkendelse for det Republikanske Parti, modvirkede de
den første aften af deres konvent demokraternes racistiske
“identitetspolitik” med optimisme og tro på fremtiden. En
række sorte valgte embedsmænd og personligheder pegede på
præsident Trumps bekymring for den mest grundlæggende af de

menneskerettigheder, der bliver nægtet mindretallene i USA –
hvad FDR kaldte “frihed for mangel”. Senator Tim Scott fra
South Carolina lukkede konventet og drøftede ”mulighedszoner”,
som han og præsidenten har lanceret i de indre byer i Amerika
med det formål at skabe job og jobtræning for nationens
”glemte mænd og kvinder”. Han talte om “udviklingen af det
sydlige ’hjerte’ [af USA]” og pegede på sin valgsejr over
sønnen til en berygtet racist og bemærkede, at hans bedstefar,
der droppede ud af skolen i tredje klasse for at plukke
bomuld, levede for at se sit barnebarn blive den første sorte
mand, der blev valgt til Kongressen og derefter til senatet
fra South Carolina. En anden sort valgt embedsmand,
statsrepræsentant Vernon Jones, en demokrat fra Georgia,
sagde, at det Demokratiske Parti “ikke ville have, at sorte
mennesker skulle forlade plantagen,” og roste Trump for at yde
finansiering til de historiske sorte universiteter og for at
gennemføre kriminalretsmæssige reformer samt for at forsvare
politiet mod anarkiet på gaderne.
Matt Gaetz, en republikaner fra Florida, bemærkede, at Donald
Trump er den første præsident siden Ronald Reagan, der ikke
har startet en krig.
Men republikanerne har endnu ikke taget fat i de
foranstaltninger, der kræves for at vende den eksistentielle
trussel, som nationen og verden nu står overfor, som LaRouchebevægelsen præsenterede i programmet: ”The LaRouche Plan To
Reopen the U.S. Economy: The World Needs 1.5 Billion New,
Productive Jobs.”
(LaRouche-planen for at genåbne den
amerikanske økonomi: Verden har behov for 1,5 milliarder nye,
produktive job).
Ironisk nok har præsident Trump selv på forskellige
tidspunkter taget fat på flere af de vigtigste punkter i dette
program. Han forsøgte at afslutte de ”uendelige krige”, alt
imens han forsøgte at opbygge venskab og samarbejde med
Rusland og Kina. Men det var ikke kun demokraterne, der
samarbejdede med den britiske efterretningstjeneste i

“Russiagate” og nu “Chinagate” for at stoppe ethvert
amerikansk venskab med Rusland eller Kina – de republikanske
kredse, der omgiver præsident Trump – med udenrigsminister
Mike Pompeo i spidsen – er lige så opmærksomme på at bryde
denne indsats, at dæmonisere både Rusland og Kina og drive
verden til randen af krig.
Trump må tage ved lære af Ronald Reagan, der brød med det
britiske imperiums kontrollerede miljø for den imperialistiske
opdeling af verden i øst mod vest, ved at arbejde med Lyndon
LaRouche, og vedtage LaRouches forslag om at samarbejde med
russerne (det daværende Sovjetunionen) om opbygning af et
rumbaseret forsvar mod atomvåben, for dermed at ”gøre
kernevåben forældede”, som Reagan udtrykte det i sin berømte
tv-tale til nationen den 23. marts 1983. Hvis præsident Trump
fulgte dette eksempel og accepterede LaRouche-planen om et
møde mellem lederne af USA, Rusland, Kina og Indien, for at
stå op imod det britiske imperiums “del og hersk” og tackle de
mange trusler mod civilisationen, som menneskeheden står
overfor i dag, kunne disse problemer løses. Putin har
foreslået en variation af LaRouches ”fire magts-forslag”, med
et topmøde mellem de fem faste medlemmer af FN’s
Sikkerhedsråd, hvilket er blevet accepteret af alle fem
ledere, men uden en bestemt dato.
Schiller Instituttets konference, der er planlagt til 5.-6.
september, vil være et eksempel på den slags samarbejde mellem
nationer der er påkrævet, med en dagsorden der dækker hele
spektret af den globale krise – strategisk, videnskabelig,
økonomisk og kulturel. Mobiliser alle I kender til at deltage
i denne virtuelle begivenhed. Tilmeld jer til konferencen: “På
krigsstien mod Armageddon”, eller “Et nyt paradigme blandt
suveræne nationer, der er forenet af de fælles mål for
menneskeheden?”

