Lyndon LaRouche: Et talent,
der blev brugt godt;
live
stream
med
mindehøjtidelighed på 2-året
for hans død
14. februar (EIRNS) – 12. februar 2021 markerede toårsdagen
for Amerikas største statsmand og filosof, Lyndon H. LaRouche,
Jr, der døde på Abraham Lincolns fødselsdag i 2019 i en alder
af 96 år. LaRouche-organisationen og Schiller Instituttet, som
blev grundlagt af hans hustru Helga Zepp-LaRouche, fejrede
dagen med en 19-timers live stream af Lyndon LaRouches taler
og foredrag; dagen blev indledt og afsluttet med den
mindeværdige koncert, der blev afholdt i New York City den 8.
juni i året for hans død.
Livestream'en indeholdt nogle af LaRouches mest afgørende,
historieforandrende interventioner – men for dem, der kender
ham og hans arv, ville det være nødvendigt med langt mere end
19 timer til at gense blot en brøkdel af de taler og lektioner
han holdt, der ændrede historien. I den henseende var Lyn en
ægte videnskabsmand, der altid udfordrede dagens fremherskende
antagelser, inklusive sine egne, og udviklede en "højere
hypotese".
For dem der begyndte at se med, uanset på hvilket tidspunkt i
løbet af den daglange begivenhed, var det "næsten umuligt at
løsrive sig", sagde flere af LaRouches medarbejdere, inklusive
denne skribent. At tillade sig selv, gennem denne videotur, at
tilbringe timer i nærværelse af et sådant sind, var en
velkommen og glædelig kontrast til det forræderiske og

bedrageriske skuespil, der fandt sted i USA's Senat i den
anden rigsretssag mod tidligere præsident Donald Trump;
retssagen er endeligt afsluttet med den forventede
frifindelse, men fortsætter i pressen.
Lige så foruroligende er de nylige bemærkninger fra
’StratCom’-kommandør Adm. Charles Richard om nødvendigheden af
at forberede sig på muligheden for atomkrig samt den fortsatte
dæmonisering af Rusland og Kina. Den nye COVID-nødhjælpslov
ville af LaRouche blive betragtet som en syg vittighed, og er
blot en yderligere bekræftelse af hans 'Triple Curve'-funktion
fra 1996, som blev illustreret i dagens næstsidste video.
Selv efter at have set blot et par minutter af Lyndon
LaRouche, eller fra andre at have hørt om den dybtgående
indflydelse han havde på deres liv, er det klart, at USA lider
meget under manglen på en sådan inspirerende ledelse, som
LaRouche legemliggjorde i årtier, herunder i særdeleshed
gennem sine otte præsidentvalgkampagner. Og USA lider fortsat
under hans uretfærdige, femårs fængselsdom som politisk fange,
og det faktum, at han den dag i dag ikke er blevet renset og
frifundet.
Som Helga Zepp-LaRouche beskrev sin afdøde mand i hendes
introduktion til sin videoerklæring for 'LaRouche Legacy
Foundation, så udviklede Lyndon LaRouche fra starten af en
analyse af, på den ene side hvad der gik galt med systemet, og
på den anden side den nødvendige løsning: "Jeg tror, at en af
de vigtigste opfattelser var, at han i 1975 for første gang
præsenterede en omfattende idé om, hvordan et sådant nyt
verdensøkonomisk system skulle se ud: Den internationale
Udviklingsbank – ideen om, at der skulle være en overførsel af
teknologi til en værdi af 200 mia. dollar hvert år til at
overvinde underudvikling gennem store projekter. Denne idé
greb øjeblikkeligt om sig. I 1976 traf de ”Alliancefrie landes
Bevægelse” på deres sidste konference i Colombo grundlæggende
en mere eller mindre endelig beslutning om vedtagelsen af
denne politik, ord for ord.

"I de følgende år arbejdede Lyn sammen med Indira Gandhi og
med López Portillo om disse idéer. Jeg synes, det er en meget
rig historie. Vi rejste i disse årtier til mere end fyrre
lande. Vi mødtes med ledere fra praktisk taget hvert eneste
land på planeten. Fra min egen erfaring kan jeg forsikre jer
om, at alle disse mennesker så på Lyn med et utroligt håb om,
hvad USA kunne være".
Videoen kan ses her

