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Den 15. august 2022 (EIRNS) – I dag er det den 15. august
2022, 51-årsdagen for århundredets forbrydelse, hvor en
ulykkelig præsident Richard Nixon blev tilskyndet af sine
kontrollanter fra Wall Street og City of London, til at
kassere efterkrigstidens Bretton Woods-ordning. Denne
forbrydelse indvarslede de flydende valutakursers æra og den
folkemorderiske frihandel og globalisering, og den markerede
påbegyndelsen af Glass-Steagalls endeligt og åbnede sluserne
for den uhæmmede spekulation, som nu har kastet verden ud i en
systemisk sammenbrudskrise.
Den eneste person, der betegnede denne forbrydelse for hvad
den virkelig var, endog samtidig med at den blev begået, var
Lyndon LaRouche, hvis 100-års fødselsdag vi fejrer den 8.
september, med en stor international konference i Schiller
Instituttet den 10.-11. september. LaRouche fordømte ikke blot
forbrydelsen, men han udarbejdede også politiske løsninger til
at afhjælpe skadevirkningerne, gennem et halvt århundredes
uddannelse og organisering på verdensplan.
Oven på denne århundredets forbrydelse, begik det britisk
ledede finansielle etablissement derefter en anden forbrydelse
for at sikre, at den første ikke blev udbedret: Justitsmordet
på Lyndon LaRouche i 1988, som sendte ham i fængsel i fem år
for forbrydelser, han aldrig havde begået, og forsøget på at
tilsmudse hans navn og ideer for evigt, for at gøre ham til en
politisk “urørlig”.
Men nu er der desperat brug for netop dette navn og disse
idéer for at løse den globale økonomiske og strategiske krise,
som eskalerer på alle fronter, og folk søger svarene i
LaRouches idéer og hans bevægelse. Den fysiske økonomi i
Vesten er ved at styrte i grus, efterhånden som en fuldstændig

afkobling af Kina, Rusland og andre lande drives uhæmmet
fremad. Farlige provokationer fortsætter mod Kina for at
forsøge at rulle den ét Kina-politik tilbage, som i årtier har
været fundamentet for strategisk stabilitet med verdens mest
folkerige nation. NATO fører aktivt krig mod Rusland og bruger
Ukraine som sin stedfortræder, hvilket nu omfatter trusler om
at angribe Krim og sprænge broen i Kertj-strædet i luften.
Endelig, FBI-razziaen mod tidligere præsident Donald Trumps
bopæl, som afslører en skamløs anvendelse af det “permanente
bureaukrati” i justitsministeriet og FBI – hvis fortilfælde
blev indført med razziaen i 1986 mod LaRouches bopæl og
kontorer af 400 bevæbnede FBI- og øvrige politibetjente – til
at blive brugt mod enhver reel eller potentiel modstand mod
bankejernes fascistiske politik for “finansielt regimeskifte”.
Det er på høje tid at afstraffe gerningsmændene til begge
århundredets forbrydelser: Rens LaRouches navn!

