Forsvar
din
ret
til
at
foretage overvejelser, hvis
du
ønsker
at
forhindre
verdenskrig
Den 9. august 2022 (EIRNS) – “Det globale NATO” gør sig store
anstrengelser i sin kampagne for at kontrollere “fortællingen”
på verdensplan. Ingen mening, der ikke er den officielle
“fortælling”, er længere tilladt; der trues med handling mod
dem, der vil overtræde disse ordrer. Dette er
krigsforberedende foranstaltninger, advarede Schiller
Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, i dag. De må
overvindes.
Gennemgå følgende elementer af verdensbilledet:
Center for modvirkning af Desinformation i Ukraine, der er
oprettet og ledet af NATO, USA, EU og Storbritannien,
insisterer på, at mere end 70 fremtrædende forskere, militære
officerer, politiske ledere og journalister fra mange lande
rundt om i verden skal stilles for retten som
“krigsforbrydere”,
“russiske
propagandister”.
Deres
forbrydelse? At foreslå dialog og en fredelig løsning på
krigen mellem Ukraine og Rusland. Alligevel har ingen vestlige
regeringer til dato protesteret. Rusland er “vores fjende”, og
ingen har lov til at ytre noget andet.
Derefter flyver formand for Repræsentanternes Hus, Nancy
Pelosi, til Taiwan i en åbenlys provokation, som udløste det
tilsigtede resultat: forberedelser til en konflikt mellem USA
og Kina. De herskende eliter i USA og Europa optrapper antiKina-propagandaen, samtidig med at de udsender undersøgelser
og lovforslag om “afkobling” af de vestlige økonomier fra
Kina. Afkoblingen fra Rusland har bragt økonomisk kaos til

mange dele af verden, Europa indbefattet, men dagens kaos og
sparepolitik vil ligne en skovtur sammenlignet med
konsekvenserne af en afkobling fra Kina. Det er en vanvittig
politik, men Kina er “vores fjende”, får vi at vide.
Embedsmænd fra USA’s udenrigsministerium og det britiske
udenrigsministerium fortsætter med at rejse rundt i verden og
instruere nationerne i, at Rusland og Kina er trusler mod “det
internationale system”, og at alle nationer må stå sammen over
for dem. Udenrigsminister Tony Blinken, der i øjeblikket er på
en rundrejse til tre lande i Afrika for at overbringe dette
budskab, havde mandag den frækhed, iført en from mine, at
fortælle sine sydafrikanske værter, at de afrikanske nationer
må gå sammen om at bryde med Rusland og Kina, fordi de ikke
kan “tillade, at et stort land tyranniserer et mindre land, at
det simpelthen invaderer det og tager dets territorium”.
Vietnam? Afghanistan? Irak? Libyen? Syrien?
Nu har FBI gennemført en razzia uden fortilfælde i en
tidligere amerikansk præsidents hjem, hvor hans papirer og
pengeskab er blevet ransaget. Hvad er Donald Trumps
forbrydelse, som forårsagede denne aktion? At han muligvis
stiller op til præsidentvalget i 2024, og “kunne vinde!” Fire
dage forinden offentliggjorde Londons The Guardian en
indtrængende opfordring til justitsministeriet om, i hast at
anklage og dømme Trump. “Målet skal være at tilvejebringe en
domfældelse inden november 2024 og under alle omstændigheder
senest den 20. januar 2025, hvor den næste præsidentperiode
påbegyndes.”
Dette er ikke et anliggende vedrørende Donald Trump. Dette er
et budskab til amerikanerne om, at vores ret til at vælge egne
kandidater og deltage i en åben valgdebat, betragtes som en
hindring for Global NATO’s hensigt om at etablere sig selv som
en verdensregering via global krig. Det er det samme som den
ukrainske sortliste; ingen andre meninger, ingen overvejelser,
ingen søgen efter sandhed er tilladt.

Oprettelsen af denne “fascisme med et demokratisk ansigt”
indledtes med sigtelsen, mediernes heksejagt, domfældelsen og
fængslingen af den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche i
1980’erne. LaRouche lod sig ikke skræmme, men kæmpede for
amerikanernes ret til at have en mening og til at foretage
overvejelser. På den ekstraordinære todages-tribunal, der blev
afholdt
med
ledere
af
den
amerikanske
borgerrettighedsbevægelse og andre i august 1995 om hans sag
og adskillige andre, advarede LaRouche om, at der ikke kunne
blive nogen retfærdighed og demokrati i USA, før der blev
ryddet op i det permanente bureaukrati:
“Vi har et justitsministerium, der efter min vurdering er ude
af kontrol, og hvor råddenskaben ikke så meget ligger i de
udpegede, som i det permanente bureaukrati. Vi har en
permanent sygdom i det permanente bureaukrati i en del af
vores regering…. Der er altid et agentur inden for
Justitsministeriet, som arbejder på kontrakt, som en
lejemorder,
når
en
person
med
de
rigtige
legitimationsoplysninger og adgangskoder kommer ind og siger:
“Vi vil have fat i denne gruppe mennesker”, eller “vi vil have
fat i denne person”…. Så længe vi ikke fjerner det rådne,
permanente bureaukrati fra vores regeringssystem, som optræder
som lejemordere, der bruger retssystemets autoritet til at
udøve likvideringer, er dette land ikke frit, og ingen i det
er
frie.”
[https://larouchepub.com/eiw/public/1995/eirv22n40-19951006/ei
rv22n40-19951006_024-justice_department_misconduct_ai.pdf]
Det er det apparat, som nu bliver indsat mod alle amerikanere,
og som Trump ikke formåede at sanere. Den mest effektive
enkeltstående foranstaltning, han kunne have truffet som
præsident for at afhjælpe dette onde, ville have været at
frikende Lyndon LaRouche (i stedet for at benåde Steve
Bannon), for at åbne sluserne for både at afvikle det
fascistiske permanente bureaukrati i justitsministeriet og
andre steder i regeringen, og vigtigst af alt for at fremme

overvejelser omkring LaRouches programmæssige politiske
alternativer til den nuværende glidebane mod malthusiansk
folkedrab og verdenskrig.
Nu er det tid til at anvende “LaRouche-kortet” til at bryde
fremstormen mod krig! Det finansielle etablissement på Wall
Street og i London har sat deres krigshunde i bevægelse mod
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttet, LaRouche-partiets
kandidat Diane Sare, alle dem, der har sluttet sig til os for
at drøfte disse spørgsmål på Schiller Instituttets
konferencer, og alle uafhængige stemmer overhovedet, fordi de
mere end noget andet frygter fornuftens og overvejelsens magt,
som Lyndon LaRouche udløste med sit arbejde rundt om i verden.

