Lysene
slukkes:
Britisk
politik fører til en ny mørk
tidsalder – bogstaveligt talt
Den 10. august 2022 (EIRNS) — Beskyld ikke det britiske folk
for den onde politik, der udgår fra City of London og Wall
Street. De står nu også over for en lang vinter med mørke og
sult, fordi det systemiske sammenbrud i det spekulative
transatlantiske finanssystem har udløst en voldsom fysiskøkonomisk nedsmeltning af verdens energi-, fødevare-, medicinog jobmarkeder.
De britiske borgere vil fra januar næste år stå over for
energiregninger, der er mere end dobbelt så høje som deres
nuværende regninger, ifølge nye skøn fra analysefirmaet
Cornwall. Ved årets udgang vil mellem en tredjedel og
halvdelen af alle britiske husstande blive udsat for
“brændselsfattigdom”, hvilket betyder, at deres indkomst efter
at have betalt for energi, vil falde under fattigdomsgrænsen.
Det er 35 millioner mennesker i 13 millioner husstande, ifølge
Storbritanniens tidligere premierminister Gordon Brown.
Dette er ikke et “objektivt problem”, som ligger udenfor vores
regeringers indflydelse. Sammenbruddet bliver bevidst næret af
Vestens selvmordspolitik, hvor man ved hjælp af sanktioner
forsøger at gennemtvinge en total økonomisk afkobling, i
første omgang af Rusland og nu af Kina – en afkobling, som med
succes fremskynder processen med afindustrialisering og
affolkning i Vesten som sådan! Hver dag er der en ny,
sadistisk stramning af skruerne, som f.eks. Ukraines
meddelelse tidligere på ugen om, at landet suspenderede
strømmen af russisk olie gennem den sydlige linje af Druzhbarørledningen, som transporterer russisk olie gennem Ukraine
til Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet. Årsagen? Rusland får ikke
mulighed for at betale transitafgifterne til Ukraine, på grund

af den sanktionsmæssige spændetrøje, der er pålagt deres
banker.
Uden en LaRouche-lignende konkursbehandling af hele dette
døende system, vil faren for en atomar konfrontation mellem
USA og Rusland, samt USA og Kina, fortsætte med at vokse. Som
den russiske ambassadør i USA, Anatoly Antonov, i kommentarer
til pressen tidligere på ugen, advarede om, er USA i stigende
grad, ved at blive “trukket ind i konflikten [i Ukraine] og
nærmere en farlig linje i konfrontationen med Den Russiske
Føderation”. Vi ignorerer sådanne klare advarsler på eget
ansvar.
På samme måde, vil der uden en LaRouche-lignende udrensning af
bankernes
nazi-agtige
permanente
bureaukrati
i
Justitsministeriet – som må begynde med en fuldstændig
rensning af Lyndon LaRouches navn – stadig blive begået
justitsmord, som den nylige razzia mod tidligere præsident
Donald Trumps residens Mar-a-Lago. Bankfolkene og deres
lejemordere vil fortsat forsøge at diktere, hvem der får lov
til at være kandidat, og hvem der ikke får lov til det,
ligesom USA har forsøgt at gøre rundt omkring i verden siden
FDR’s død. Heri ligger en del af den strategiske betydning af
LaRouches uafhængige kandidat Diane Sares kampagne til
senatorposten i New York – en kandidat, der udtrykkeligt
{ikke} er på Wall Streets godkendte liste!
Amerikanerne skal genvinde retten til roligt og eftertænksomt
at overveje, beslutte den rigtige indenlandske og
internationale politik og til derefter at gennemføre den. Vi
må kræve vores ret til at gøre dette med andre suveræne
nationer, begyndende med Kina og Rusland, men dernæst ned til
de mindste, fattigste eller mindst magtfulde lande på kloden.
“Verden er kommet til en skillevej i den moderne historie.
Hvis verden skulle fortsætte ad den vej, som min regering og
nogle andre i øjeblikket vælger, vil civilisationen, i op til
en generation eller mere, blive kastet ud i en global mørk

tidsalder, som kan sammenlignes med den, der ramte Europa for
omkring syv hundrede og halvtreds år siden. Vi må ikke lade
som om faren ikke eksisterer, men vi må samtidig forpligte os
til det håbefulde alternativ, som forstandige regeringer
anbefaler. Derfor vil jeg tale åbenhjertigt, men også
optimistisk….”
Det var de indledende ord, som den berømte amerikanske økonom
og statsmand Lyndon H. LaRouche udtalte den 1. juni 2002 – for
to årtier siden – på Zayed-centret for koordinering og
Opfølgning i Abu Dhabi, i De forenede arabiske Emirater.
Anledningen var LaRouches åbningstale til en konference om
“Mellemøsten ved en strategisk Korsvej”. På talerstolen sammen
med LaRouche var De forenede arabiske Emiraters olieminister
Obeid Bin Saif Al Nasseri og den tidligere irakiske
olieminister Essam Abdul-Aziz Al Galabi. Til stede var også De
forenede arabiske Emiraters udenrigsminister.
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øjeblikket”, fortsatte LaRouche, “vil virkeligheden i den
nuværende økonomiske verdenskrise, sandsynligvis fremtvinge
nogle gennemgribende ændringer i USA’s politik og tænkning i
den nærmeste fremtid. Der er intet håb om USA’s økonomiske
genoplivning fra den nuværende økonomiske verdenskrise uden
netop et sådant samarbejde om den landtransportbaserede
udvikling af de eurasiske og afrikanske kontinenter som
helhed….
“Hvis nationerne ikke er villige til at etablere de
institutionelle forudsætninger for varig fred, herunder
væsentlige økonomiske forudsætninger, så vil civilisationens
umiddelbare fremtid overalt være nærmest håbløs. Det ville
være bedre at gå i redningsflåden. Det første skridt er
omsider at erkende den enkle kendsgerning, at skibet, det
krigshærgede nuværende finansielle-monetære verdenssystem, er
ved at synke uhjælpeligt. Så vil regeringerne og de øvrige
parter måske tage de rigtige tiltag i retning af fred og
velstand,
redningsflåden.”

(https://larouchepub.com/pr_lar/2002/020602_zayed_speech.html)

