Sandhedens
styrke
–
transatlantiske initiativer
imod
det
britiske
overvågningsnetværk
6. oktober (EIRNS) — Domstolen for Den Europæiske Union (EUDomstolen) afsagde I dag i Luxembourg dom over Storbritanniens
overvågningspraksis med massedataindsamling og -lagring, og
fastsatte restriktioner for dataindsamling baseret på
“alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed”. Denne domstol
har tidligere besluttet, at pagten mellem EU og USA om deling
af overvågningsdata er ugyldig, fordi amerikansk national
sikkerhedslov og praksis ikke beskytter europæere ordentligt.
Dette kommer kun måneder efter at en skandale brød ud i
Danmark om, at den amerikanske Nationale Sikkerhedstjeneste,
NSA, samt britiske forbindelser i årevis har høstet data fra
en kommunikationscentral i Danmark, hvilket muliggør
masseovervågning af mennesker i hele Eurasien. Der har været
flere skandaler i de sidste årtier, herunder at den
amerikanske efterretningstjeneste tappede data fra den tyske
kansler Angela Merkels mobiltelefon.
EU-Domstolen er ikke et magtfuldt agentur til håndhævelse, men
sagen er, at dens afgørelse i dag ligger i tråd med skridt fra
præsident Donald Trump og andres side for at afsløre omfanget
og
hensigten
med
de
lovløse,
tværnationale
efterretningsnetværk. Deres herkomst er de britiske
efterretningstjenester. De må lukkes ned.
I går sagde stabschef i Det Hvide Hus, Mark Meadows, at han
har ordrer fra præsident Trump om at fremskynde frigivelsen af
dokumenter
til
offentligheden
–
for
indeværende
hemmeligstemplede – hvilket vil afsløre overvågning og
beskidte operationer, der blev brugt imod hans kandidatur og

præsidentskab, på kritiske tidspunkter i 2016 og siden da.
“Oprigtigt har han bedt mig om at få sat gang i
afklassificering som opfølgning på nogle af de anmodninger,
som kongresmedlem Devin Nunes og andre har fremsat”. Nunes (RCA), højtstående medlem af Efterretningsudvalget i
Repræsentanternes Hus, talte den 4. oktober på Fox TV, og
beskrev hvilket materiale der skulle frigives, hvis ikke de
agenturer, der er involveret i hemmeligholdelsen, skal
suspenderes fra at arbejde i det hele taget.
Dette er tegn på sandhedens styrke. At afsløre og stoppe de
lovløse netværk har været missionerne for de tidligere
eksperter fra NSA og ‘whistleblowers’, William Binney, Kirk
Wiebe og andre, der i tæt samarbejde med LaRouche-bevægelsen
har leveret detaljerede “retsvidenskabelige beviser” for,
hvordan netværkerne fungerer.
Se på, hvorfor general Michael Flynn (fhv.) er blevet så
ubarmhjertigt, lovløst forfulgt – fordi han vidste besked om
disse beskidte netværk og blev udnævnt af Trump som national
sikkerhedsrådgiver. Dokumentationen for dette er beskrevet i
et nyt indlæg i dag på LaRouchePAC, “Why Won’t They Give Up on
Flynn? Because It Leads Right to Obama/Biden”. (”Hvorfor lader
de ikke Flynn være? Fordi det leder direkte til Obama/Biden”).
I dag, den 6. oktober, markerer en særlig dato i den
forræderiske historik for undergravende viksomhed, idet der
for 34 år siden blev gennemført et væbnet angreb fra FBI og
andre agenturer mod boligen i Virginia og kontorer tilknyttet
Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche, med det formål at
lukke fuldstændigt ned for deres organisationer og
indflydelse, og endda – hvilket senere blev afsløret – at
fremprovokere skyderi, hvor de kunne blive dræbt. Skønt dette
ekstreme udfald heldigvis ikke skete, var de følgende år vidne
til domsfældelse og fængsling af LaRouche og flere af hans
medarbejdere. Se “LaRouche and Trump: The Time for Reckoning
Is Now.” ( LaRouche og Trump: Afregningens time er kommet).

Helga Zepp-LaRouche reflekterede i dag over razziaen om
morgenen den 6. oktober 1986, og pointerede overfor
kollegerne, at ”vores organisations historie er absolut vævet
sammen med nutidens begivenheder… Dette er ikke bare nogle
historier fra fortiden, men noget, der virker ind i nutiden”.
Og, sagde hun, hvad vi gør nu vil være bestemmende for
fremtiden. Det fremgår klart af alt dette, at Lyndon LaRouches
oprejsning er afgørende. Det er et spørgsmål om lederskab. Der
kommer intet lederskab fra G20 eller lignende formationer. Vi
er kaldet til at mobilisere imod det globalistiske
overvågningsapparat som en del af optrapningen for en
kursændring blandt nationer, væk fra centralbankernes
forfejlede program, digital valuta, grøn galskab, og hen imod
samarbejde mellem nationer for at besejre pandemien, det
økonomiske sammenbrud samt krigsfaren, og opbygning af en lys
fremtid for alle.

