LaRouche ledte den egentlige
opstand mod City of London og
Wall Street
Den 8. juni (EIRNS) – Hvem stoppede fremgangen for den
amerikanske borgerrettighedsbevægelse for 50 år siden, før den
kunne fokusere på sorte arbejderes frihed fra nød og frygt?
Hvorfor blev Dr. Martin Luther King dræbt, da han satte
økonomiske rettigheder og en ende på Vietnam-krigen, hvor de
blev sendt hen for at dø, i centrum af sin dagsorden? Hvorfor
er forskellen på rigdom mellem husstande af henholdsvis sorte
og hvide amerikanere i dag så meget større end den var for 50
år siden?
Og hvorfor har mere end 80 % af arbejdende amerikanere og 2,2
milliarder arbejdende folk verden over intet produktivt
arbejde som de kan stole på? Hvorfor har en viruspandemi, for
den sags skyld, fået lov til at smide 2,2 milliarder ud af
arbejde i flere måneder, og true hundreder af millioner med
hungersnød, specielt i Afrika? Hvorfor har næsten alle
nationer i verden reduceret antallet af hospitalssenge og
investeringer i den offentlige sundhedssektor i årtier, vel
vidende at pandemier var på vej?
Kun den afdøde Lyndon LaRouche besvarede disse spørgsmål i
mere end 50 år – siden han i 1967 advarede om, at det britiske
imperiums banker ødelagde kredit- og investeringssystemet
knyttet til Bretton Woods, og ødelagde hvad der var tilovers
af præsident Franklin Roosevelts planer for udvikling efter 2.
verdenskrig. I 1974 sagde han, at globale pandemier ville
blive
udslaget,
hvis
dette
blev
tilladt.
Borgerrettighedsveteraner og afrikanske ledere blev tiltrukket
til LaRouche, fordi han besvarede disse spørgsmål og
ubønhørligt udfordrede det britisk imperiums systems

ubegrænsede finansspekulation og dødelige nedskæringspolitik i
den ”tredje verden” og ”fjerde verden”.
Det er derfor, at den tidligere ambassadør for Burundi til
USA, Jacques Bacamurwanko, i sidste uge sagde om
justitsministeriet og den slags: ”Fjern deres knæ fra Lyndon
LaRouches hals”. Jacques Bacamurwanko fortsatte: ”De
protesterende aktivister, efter det vederstyggelige mord på
George Floyd af en politiofficer fra Minneapolis, burde
fortælles, at det var det samme antiamerikanske system, som
var ansvarligt for stranguleringen af Lyndon LaRouche Jr. Lyns
hals blev bogstavelig talt lukket sammen af den samme bande af
hvide racister (white supremacists –red.), der ikke ønskede,
at han udøvede sin ret til at stemme, til at rejse frit
omkring her eller i udlandet. Den gode nyhed er, at denne
morderiske bande ikke lykkedes med at stoppe udbredelsen, vidt
og bredt, af LaRouches frihed og idéer.”
I denne dybe krise er det tåbeligt at deltage i oprør, som
tilsigter at tvinge Præsident Donald Trump ud af embedet,
tilrettelagt af de samme britiske imperialistiske kredse og
agenter, som har forsøgt at eliminere ham, siden før hans
tiltrædelse. Denne krise kræver en dybtgående løsning; den
kræver en fundamental ny økonomi, fuld af produktiv
beskæftigelse, rumvidenskab og teknologi samt arbejde med
kraftigere energikilder. En ny økonomi, som Sydafrikas
præsident netop har opfordret til, ledet af en mobilisering af
ny og højteknologisk infrastruktur.
LaRouche foreslog, at en gruppe af ledende nationer, med denne
nye teknologi som mål, afholder et topmøde og skaber et nyt,
globalt kreditsystem. Han sagde: ”Der er nu en uberegnelig
krise i gang verden over… Dette er en krise som vil afgøre
hvem der kommer til at kontrollere verden. Bliver det en
gruppe af nationer, eller bliver det et genopstået Britisk
Imperium, som aldrig rigtig forsvandt – som tager over fra USA
og etablerer et verdensherredømme gennem globalisering?”

LaRouches politiske aktionskomités rapport: ”LaRouche-planen
til at genåbne USA’s økonomi: Verden behøver 1,5 milliarder
nye, produktive arbejdspladser”, er alternativet til den dybe
krise, som verdens økonomier nu er gledet ind i. I løbet af de
næste uger søger vi at organisere et højlydt, internationalt
”kor”, som Helga Zepp-LaRouche kaldte det, af stemmer der
giver resonans for et topmøde mellem mindst, USA’s, Kinas,
Ruslands og Indiens ledere, med mange andre velkomne, for at
realisere denne forandring.
En international konference vil bringe dette kor til udtryk om
tre uger fra i dag, d. 27. juni. I de samme tre uger må
Londons forsøg på at ødelægge USA, gennem afsættelsen af en
præsident, stoppes.
Dette
er
LaRouches
revolutionære
udfordring
til
sammenhobningen af City of London og Wall Street, som gennem
spekulation har bortødslet menneskelivets værd gennem det
sidste halve århundrede.

