Lyndon LaRouche: At tolerere
Obama og Hillary bringer
blodsudgydelse og krig
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opinionsundersøgelser viser, at vælgere i de afgørende
svingstater i overvældende grad støtter Glass-Steagall og
andre metoder til at bryde de store Wall Street-banker op.
Ifølge en opinionsundersøgelse, foretaget af Lake Research
Partners, ønsker 70 % af vælgerne i Florida, Pennsylvania,
Missouri og Ohio en genindførelse af Glass-Steagall nu.
Opinionsundersøgelsen
konkluderede,
»Den
offentlige
frustration over Wall Streets hensynsløshed og grådighed er
stor og går på tværs af det politiske spektrum. Uanset, hvem,
der vinder dette valg, så bør han/hun højt prioritere at gøre
dette oprør til en reel forandring.«
Tirsdag tog Lyndon LaRouche dette argument til dets logiske
konklusion: Alt dette had er i realiteten rettet mod præsident
Obama, hvis katastrofale politik har bragt os helt frem til
denne eksistentielle krise. Hillary Clinton er en forlængelse
og en fortsættelse af denne Obama-politik; beskyttelse af Wall
Street; passivitet i forhold til en landsomspændende epidemi
af ulovlige medikamenter (narkotiske stoffer); en fortsættelse
i det uendelige af udenlandske krige, der koster
skattebetalerne billioner af dollars; den totale ødelæggelse
af det amerikanske sundhedssystem under Obamacare; en
dæmonisering af Rusland, der driver os hen imod en atomar
Tredje Verdenskrig.
Et oprigtigt valg den 8. nov. vil vise dette had til Obama og
til alt, han har gjort mod USA på vegne af sine britiske
herrer. Britiske interesser har styret Obama fra den første
dag, han gik ind i politik. Hillary Clinton ødelagde sig selv
gennem sin kapitulation til Obama, og det er grunden til, at

hun er forhadt. Ethvert forsøg på at skjule dette på
valgdagen, vil føre til blodsudgydelse.
Dette er dødelig alvor. Vi konfronteres ikke alene med
udsigten til national blodsudgydelse, men også med den reelle
mulighed for krig. Vi befinder os allerede på randen af Tredje
Verdenskrig pga. Obamas politik med at provokere Rusland, en
politik, som Hillary Clinton har udviklet til en endnu mere
obskøn yderlighed.
Foto: Præsident Obama rådslår med udenrigsminister Clinton
under NATO-topmødet i Strasbourg, Frankrig, i april 2009.
(Foto: Pete Souza)

