Hvad der står på spil er
hvilket paradigme der kommer
ud af denne situation
25. oktober (EIRNS) — I sit ugentlige webcast den 22. oktober
sammenfattede Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller
Instituttet, hvad der står på spil ved det amerikanske
præsidentvalg den 3. november og ugerne umiddelbart efter,
både for USA og for verden.
”Hvad står der på spil her? Man havde en rigsretssag mod
præsident Trump og i det mindste et forsøg på domsfældelse med
beskyldningen om, at han havde truet med at tilbageholde hjælp
til Ukraine, hvis de ikke ville dække over at han var
involveret. Nu er realiteten, at nøjagtig det modsatte skete.
Hvad de under rigsretssagen beskyldte Trump for at have gjort
er, hvad Joe Biden rent faktisk gjorde”!
Zepp-LaRouche fortsatte: ”Det der står på spil her er ikke kun
et spørgsmål om, hvem der vinder valget, men spørgsmålet er:
Vil USA forblive en republik og vende tilbage til de
grundlæggende fædres idé om, at det er en forfatningsmæssig
republik; eller vil det blive et imperium, der grundlæggende
styres af det særlige forhold mellem USA og Storbritannien,
som det rent faktisk unipolære britiske imperium? Betydningen
af dette er gigantisk, og jeg tror, at alt afhænger af at få
Biden-historien ud, som han og briterne er så desperate efter
at dække over…
”Så, hvad der virkelig står på spil her, er spørgsmålet om
krig og fred, for der er ingen tvivl om, at ‘Bidendagsordenen’ er at bringe hele krigspartimaskinen tilbage –
man behøver blot at se på rollebesætningen, og hvad de har
sagt om Rusland og Kina”.
Zepp-LaRouche

understregede

den

underliggende

økonomiske

krise, der driver briterne og deres malthusianske grønne
dagsorden, såvel som deres geopolitiske balancegang. ”Hvad der
står på spil, er spørgsmålet om hvilket paradigme der kommer
ud af denne situation som vinder. For med finanskrisen, den
tydeligt voksende pandemi, næsten overalt undtagen i Kina, en
utrolig hungersnød i Afrika samt en sammenbrudt realøkonomi,
er det meget klart, at disse mennesker har til hensigt at
forsvare deres døde system for enhver pris: inddæmme Rusland,
inddæmme Kina og igangsætte et geopolitisk spil, der
indeholder kimen til 3. Verdenskrig.
Mennesker bliver testet: krig eller fred, sult eller
udvikling, afhænger af individer, der handler for det fælles
bedste, bekræftede Zepp-LaRouche. Det betyder, at vi må
mobilisere for at sikre Trumps rungende genvalg, og det
inkluderer mobilisering for at handle på den presserende appel
fra LaRouches sydafrikanske leder, Phillip Tsokolibane, til
præsident Trump og til hele verdenen om at handle for at
stoppe den truende sult for snesevis af millioner i Afrika, og
for at bringe en endelig afslutning på det ‘britiske system
for folkedrab’, som er Joe Bidens største sponsor.

