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Tom Gillesberg: »God aften, og velkommen her, ti dage inden
juleaften. Jeg tror godt, jeg kan fortælle, at det er ikke
alle, der får rare julegaver under juletræet. Én af dem, som
nok ville have været vores julegave foruden, det er Robert
Mueller; denne særlige anklager i USA. Og beskeden om, at vi
lige har genoptrykt i USA 10.000 yderligere kopier af en
meget speciel rapport, der hedder, ’Robert Mueller er en
umoralsk, juridisk morder: Han vil gøre sit job, hvis du
lader ham’, er de nok ikke så glade for, fordi det, vi over
den sidste over en måned har lykkedes med at gøre med det
dossier, som afslører denne Robert Mueller for, hvad han
egentlig er, nemlig som sagt en juridisk lejemorder; en
person, som på vegne af oligarkiet, på vegne af de globale,
private, finansielle interesser, fjerner ubelejlige sten på
vejen, som f.eks. lige nu, Donald Trump, der uheldigvis blev

valgt til USA’s præsident. Men også tidligere, folk som
Lyndon LaRouche, der jo i USA og internationalt
repræsenterede et alternativ til det globale, umoralske
system, man satte op. Jamen, dengang nu for årtier siden,
tilbage i 1980’erne, fik Robert Mueller dengang opgaven at
fjerne Lyndon LaRouche og hans organisation. Og
tilsyneladende var han fremgangsrig, for det lykkedes ham
faktisk, på falske anklager, at få kørt en retssag igennem,
som satte LaRouche og seks af hans folk bag lås og slå i de
næste fem år; og det lykkedes ham også at sætte andre folk i
LaRouche-organisationen endnu længere i fængsel, folk, som
Rochelle Ascher og Michael Billington fik over 60 års
fængsel, som de dog heldigvis ikke fuldt ud kom til at
afsone. Så han lykkedes med det, han blev sat til dengang;
fjern LaRouche, og derfor blev han promoveret, derfor kørte
han op gennem graderne, derfor blev han tilsat som FBI-chef,
hvor han så sad, da 11. september 2001 fandt sted, og hvor
han så sad i en position til at dække op, hvad der egentlig
var foregået, og sørge for, at ingen af de ansvarlige
kræfter bag terrorangrebet 11. september 2001, med over
3.000 døde amerikanere, trods alt; at ingen af de ansvarlige
blev stillet til ansvar, alle fik lov til at gå fri, bortset
fra dem, der meget belejligt døde i forbindelse med
terrorangrebet … «
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