International
undersøgelseskommission for
sandfærdighed i forbindelse
med valg
Schiller Instituttet har indkaldt en “International
undersøgelseskommission for sandfærdighed i forbindelse med
valg”, som mødes lørdag den 28. november 2020 fra kl. 18 – 21
(dansk tid). Et panel med fremtrædende internationale jurister
vil høre rapporter fra kvalificerede amerikanere forbundet til
den igangværende valgproces i USA, hvilken er genstand for
stor international opmærksomhed og bekymring. Dette er ikke et
partipolitisk problem. Nogle af deltagerne er efter deres egne
politiske synspunkter pro-Trump; nogle er anti-Trump. Men hvad
der bringer dem sammen er et langt større emne: En bekymring
over den universelle betydning af sandfærdighed i forbindelse
med valg og behovet for at holde USA på samme høje standard
som dens egen forfatning kræver.
Rapporterne vil dække både uregelmæssigheder i denne
valgproces samt cyber-funktioner, der vides at eksistere, og
som er blevet brugt i fremmede lande i de senere år, og som
muligvis er blevet brugt i USA for første gang i 2020.
Rapporterne vil blive leveret af blandt andre:
1) William Binney, tidligere
Nationale Sikkerhedsagentur.

teknisk

direktør

i

USA’s

2) Oberst Richard H. Black (fhv.), erhvervsadvokat og
tidligere formand for kriminalretten i det amerikanske
forsvarsministerium, Pentagon.
3) Advokater involveret i efterforskningen af stemmesvindel i
Michigan, Pennsylvania og andre stater (ubekræftede).

En international
og tage stilling
vælge at udpege
rapport om deres

kommission af jurister vil høre rapporterne
til de fremlagte beviser. Panelet kan også
en referent og efterfølgende udsende en
resultater. Paneldeltagerne inkluderer:

1) Marino Elsevyf (Den dominikanske Republik): advokat; medlem
af 1995 Luther King International Tribunal (med Ramsey Clark,
Amelia Boynton Robinson og andre).
2) Simón Levy (Mexico): Doktor i retsvidenskab fra National
Autonomous University of Mexico (UNAM); tidligere viceminister
for turisme i Mexico; post-doktorand i kunstig intelligens, UC
Berkeley.
3) David Meiswinkle (USA): Advokat med over 10 års erfaring i
sager om stemmesvindel i staten New Jersey; præsident
/administrerende direktør for advokatudvalget for undersøgelse
af 11. september.
4) Juan Francisco Soto (Argentina): Forfatningsadvokat;
juridisk rådgiver for Yacyretá Binational Entity
(paraguayansk-argentinsk Yacyretá Dam).
Udvalgte medier vil blive opfordret til at deltage, som
afholdes over Zoom med simultantolkning til spansk og andre
sprog. Arrangementet streames også live over Schiller
Instituttets YouTube-kanal.

Helga Zepp-LaRouche webcast:
Stop
den
amerikanske

valgsvindel
for at besejre det grønne,
globale bankdiktatur
Mens kampen for at stoppe valgsvindlen, der er udformet til at
gøre krigshøgen Joe Biden til præsident, går ind i den tredje
uge, kommer City of Londons rolle atter ind i billedet. I sit
resumé, der blev præsenteret i hendes ugentlige dialog om
kampen for at vende bedrageriet, afslører Helga Zepp LaRouche
Lord Malloch-Brown – bestyrelsesformanden for firmaet
Smartmatic der fremstiller afstemningsmaskiner – som en vigtig
britisk operatør, med bånd til regimeskifte-fanatiker George
Soros, der har været en førende bagmand i den beskidte
kampagne mod Trump. Smartmatic er blevet identificeret af
Trumps advokat Sidney Powell som genstand for hendes
efterforskning af, hvordan bedrageriet blev kørt mod præsident
Trump; firmaet er blevet afvist af flere nationer, på grundlag
af hvor let det kan programmeres til et bestemt udfald af et
valg.
Hun roste NSA-whistleblowerne Bill Binney og Kirk
“absolutte helte” i deres mangeårige forsvar af
frihed mod overvågningsstaten og ukrænkeligheden af
lovlige valg, og støttede opfordringen til Trump om

Wiebe som
personlig
retfærdige
at tilbyde

benådninger og frit lejde i USA til Edward Snowden og Julian
Assange for at hjælpe med at udrense overvågningsstaten og
dens aktiver indenfor ‘Big Tech’.
Hun dissekerede også City of Londons rolle bag bestræbelserne
på at etablere et globalt fascistisk bankdiktatur, der giver
bankfolk kontrollen over regeringers finanspolitik, og hvordan
disse bankfolk har til hensigt at bruge denne magt til at
vedtage en dødbringende international miljøpolitik, ‘Green New
Deal’. Hun opfordrede seerne til at registrere sig til
Schiller Instituttets onlinekonference den 12.-13. december,

som vil præsentere en oversigt over, hvad der er nødvendigt
for at trække verden tilbage fra en geopolitisk, neoliberal
march imod krig og depression, og etablere et nyt paradigme
for fredeligt samarbejde mellem suveræne nationalstater.

Frihed til at tænke
Den 21. oktober (EIRNS) Grundlaget for en demokratisk regering
er en uddannet befolkning, der er i stand til, intellektuelt
og meningsfuldt, at diskutere hvilken fremtid de vil vælge at
skabe og dele med befolkningen i resten af verden. Denne
frihed til dialog har været under angreb siden mordet på
præsident Kennedy, med de brutale forsøg på at lukke munden på
Lyndon LaRouche og hans bevægelse. Med Trumps urokkelighed
over for angrebene på ham og hans voksende chance for at få
overtaget ift. sine fjender, eksisterer muligheden for at
besejre selve oprindelsen til disse forsøg på at ødelægge
friheden til at tænke.
Tirsdag deltog NSA whistleblowers Bill Binney og J. Kirk Wiebe
i en “presse-tilgængelighed” sammen med LaRouchePACs Barbara
Boyd og Dennis Speed, for at diskutere det presserende behov
for at knuse hele Russiagate svindelnummeret, som de sidste 4
år har været brugt til at undergrave valgresultatet i 2016.
Wiebe begyndte hans tale med følgende: “Vi er allerede i en
borgerkrig – den begyndte fordi borgerkrige aldrig begynder
med skudvekslinger, de begynder med uenigheder om essentielle
spørgsmål. Spørgsmål som, hvad vil vi være som nation, en
forfatningsmæssig republik og kan vi bevare den? Værdsætter vi
ytringsfrihed? Vi har set den mest åbenlyse censur i de sidste
dage, og det kommer til at blive værre. Det tager for lang til
for regeringen og vi har ikke mere tid, hvis vi mener, det er
essentielt, at folk har den viden, de har brug for til at

træffe informerede beslutninger”. Binney understregede
præsidentens magtfulde rolle i at afsløre de voldsomme angreb
på hans præsidentskab: “Præsidenten har myndighed til at
frigive alt og offentliggøre det.”.
En uge efter Twitters og Facebooks censurering af New York
Post – Amerikas fjerde største avis i omløb – efter dennes
offentliggørelse af nyt om Joe Bidens søn, Hunter, fortsætter
Twitter med at holde avisens Twitter-konto låst med henvisning
til en latterlig retningslinje om “hacket materiale.”. Til
trods for at Twitter gav op og ændrede sine retningslinjer,
insisterer de på, at New York Post sletter de tweets fra
sidste uge, som linkede til deres artikler, tweets som avisen
frit kunne sende idag! Twitter: “Skønt vi har fornyet vores
retningslinjer ændrer vi ikke på håndhævelser med
tilbagevirkende kraft. I skal stadig slette jeres tweets for
at få adgang til jeres konto igen”. Men der er en grænse for
en tyrans magt. Til trods for, og til dels på grund af, den
uhyrlige censur, har Post-historien stadig været den sjette
mest engagerede artikel på sociale medier i denne måned! Mens
Twitter og Googles direktører luftede muligheden for
fuldstændig at fjerne Trump fra Twitter indtil efter valget
(på baggrund af, at han måske deler, hvad disse
sandhedsmæglere betragter som fejlinformation) er Trump selv
gået i offensiv om de enorme problemer der er med brevstemning
i et system med vælgerregistrering, der ikke er designet til
formålet.
Han retweetede en rapport om “Election Integrity Project
California”, som sendte en liste over cirka 440.000 tvivlsomme
stemmesedler sendt i staten – heriblandt til afdøde personer,
fraflyttede mennesker og vælgere der havde flere
vælgerregistreringer (og stemmesedler). Mens Trump i dag talte
til forsamlinger med tusindvis af deltagere, gemte Joe Biden
sig i sin kælder og sendte Barack Obama ud for at lave
kampagne for ham i Philadelphia, hvor han talte med et par
dusin folk i deres biler.

I mellemtiden, i den virkelige verden – det vil sige i rummet,
hvor vores fælles menneskelige fremtid ligger – fik vi en
optimistisk opdatering fra NASA, hvis ingeniører arbejder
hårdt på at nå 2024 målet; at lande på Månen som en del af
Trump-administrationens Artemis-program. NASA har meddelt, at
de planlægger at udvide 4G-dækning … til Månen!
I dag, torsdag, vil senatets retsudvalg stemme om bekræftelsen
af dommer Amy Coney Barrett til den amerikanske højesteret og
den anden debat mellem præsident Trump og uhyggelig Joe Biden
vil finde sted. Historien kalder os til kamp mod censur og det
imperialistiske regime, som den beskytter. Som Bill Binney
sagde: ”Hvis vi ikke også får nogen til at erstatte Barr og
Durham, som er alt for langsomme med at holde folk ansvarlige
for de forbrydelser, de har begået … Få fat på en person, der
rent faktisk vil gøre jobbet og anklage folk for de
forbrydelser, de har begået… Så vi ikke havner ind i en
situation, hvor vi skal have en større krig eller noget. Som
jeg ser det, må vi ordne det først, startende med dette valg
og så er vi nødt til at sikre os, at vi får nogle folk ind i
justitsministeriet, som rent faktisk vil retsforfølge disse
folk for de forbrydelser, de har begået.
At bringe dem, som har angrebet selve det demokratiske
grundlag for verdens ældste republik, for retten, vil skabe en
meget større forståelse for USA’s unikke rolle og for de
universelle principper, som leder menneskeheden fremad.

Præsident Trump har kastet
handsken – vi må tvinge

kampen op til overfladen
11. oktober (EIRNS) — I løbet af den sidste uge har præsident
Donald Trump, alt imens han kom sig efter sin kamp med
coronavirus, udsendt et kampråb mod en langt mere formidabel
fjende: den forræderiske kabale af amerikanske og britiske
agenter – efterretningssamfundet, repræsentanter for det
militær-industrielle kompleks, medierne og politiske ledere
fra begge partier, herunder inden for hans eget kabinet. Det
står i stigende grad klart, at præsidenten har opfordret sin
nyudnævnte direktør for national efterretning, John Ratcliffe,
til at bryde igennem blokeringerne mod hans forsøg på at
afsløre navnene på dem, der kørte det angloamerikanske
kupforsøg, kendt som Russiagate, og at bringe dem for retten –
nu, ikke efter valget. Ratcliffe er begyndt på processen, men
som præsidenten sagde i et tweet den 6. oktober: ”Jeg har
fuldt ud godkendt den samlede frigivelse, afklassificering, af
alle dokumenter, der vedrører den største enkeltstående
politiske FORBRYDELSE i amerikansk historie, den russiske
‘and’. Ligeledes Hillary Clintons e-mail-skandale. Ingen
redigeringer!
For mange måneder siden udsendte LaRouches Politiske
Aktionskomité en underskriftsindsamling med titlen: “President
Trump: Declassify All Documents & Information Concerning
British Subversion of Your Campaign,” (frigiv alle dokumenter
og informationer vedrørende britisk undergravning af din
kampagne), en indsamling som har tusindvis af underskrifter,
men som kunne bruge tusinder flere på dette afgørende
tidspunkt.
Præsidenten har i flere år nævnt navnene på dem i Bush- og
Obama-administrationerne
og
deres
militærog
efterretningsembedsmænd, der kørte eller støttede oprøret, og
opfordret justitsminister Barr til at undersøge og forberede
strafferetlige retsforfølgelser. Men der har stort set ikke
været foretaget handlinger, eftersom valget nærmer sig. Trump

har sagt klart, at hvis han skulle tabe valget, vil der blive
dækket over denne eksplosive sag – måske den største
forbrydelse i nationens historie – ligesom Obama-teamet
agerede ustraffet for at sabotere Trump-kampagnen, med den
sikkerhed at Hillary ville vinde i 2016, og deres forbrydelser
aldrig ville blive afsløret.
LaRouchePAC har fortsat med at bringe spørgsmålet op, og
arbejdet med eksperterne, der ved hvor skeletterne er skjult –
William Binney og Kirk Wiebe, NSA-whistleblowers, der beviste,
at der ikke var noget russisk hack af demokraternes e-mails;
Oberst Richard Black (fhv.), tidligere chef for
straffelovsafdelingen i Pentagon, der afslørede de
forberedelser, der finder sted på det højeste niveau af
amerikansk militærledelse – hos dem, der bragte os de
“endeløse krige” i Bush og Obama-æraen – for et militærkup mod
præsident Trump; og Roger Stone, nær ven af præsident Trump,
der talte på LaRouchePAC’s symposium den 1. august og advarede
om “Bushites” (tilhængere af tidligere præs. Bush, red.) i det
Republikanske Parti, der forsøgte at sabotere præsidentens
politik – se Binney og Wiebe sluttede sig til LaRouchePACwebcastet: “British Hands Off the American Presidency! (“Væk
med de britiske fingre fra det amerikanske præsidentskab!) i
lørdags, alt imens oberst Black henvendte sig til det
filippinske folk på Filippinerne og rundt om i verden i Butch
Valdes video- og radioprogram i morges i Manila (Senator Black
starter ved 1:10:28).
Den kommende uge er afgørende for at skabe det offentlige
ramaskrig for at få frigivet alle dokumenter nu. Det er klart,
at de der blokerer frigivelsen frygter, at deres egen
medvirken meget vel kan blive afsløret i takt med, at “alle
træerne i skoven falder.” Lad det ske, og lad os fortsætte med
den virkelig menneskelige opgave med at opbygge et nyt
paradigme for hele menneskeheden, på jorden og i universet.

“Hvert
falde”

træ

i

skoven

vil

Den 7. oktober 2020 (EIRNS) – Den 27. juli 2017 udgav LaRouche
en rapport med titlen “Hvert træ i skoven vil falde”. Bill
Binney, fhv. teknisk chef for USA’s NSA (Det Nationale
Sikkerhedsagentur),
havde
da
netop
frigivet
det
kriminaltekniske bevis for, at historien om ‘russisk hacking’
af e-mails tilhørende det demokratiske partis nationale komite
(DNC) og leveringen af disse e-mails til Julian Assanges
Wikileaks var et svindelnummer.
Binney beviste der slet ikke havde været et hack, men at det
rent faktisk var en læk fra en insider, sandsynligvis en
demokrat, der var rasende over, at DNC havde saboteret en af
sine egne kandidaters (Bernie Sanders) præsidentkampagne, for
at sikre nomineringen af en anden (Hillary Clinton).
Rapporten citerede Schiller-Instituttets præsident Helga ZeppLaRouche: “Vi er nået et punkt, hvor vi kan tilintetgøre hele
Trump-Russiagate svindelnummeret på begge sider af
Atlanterhavet og skifte den strategiske dynamik fra defensiv
til offensiv. Denne offensiv vil sige at begrave Wall Street
og Londons morderiske spekulative system og bringe USA og
Europa ind i et samarbejde med Kina og Rusland i Bælt og Vejinitiativet”.
Nu, mere end tre år senere, er disse træer endelig klar til at
falde takket være indsatsen fra præsident Donald Trump og hans
nye direktør for den nationale efterretningstjeneste John
Ratcliffe, der er begyndt at frigive dokumenterne der beviser
forbrydelsen. Det vigtigste i blandt de der blev frigivet
tirsdag er den håndskrevne note skrevet af den korrupte John

Brennan, Obamas CIA chef, blev skrevet efter at Brennan havde
orienteret Obama om, at Hillary Clinton (i Brennans ord) havde
godkendt “et forslag fra en af hendes udenrigspolitiske
rådgivere, om at bagvaske Donald Trump ved at vække en
skandale med den påstand, at Ruslands sikkerhedstjeneste var
indblandet”.
Et andet frigivet memo, adresseret til tidl. FBI direktør
James Comey og FBI agent Peter Strzok, to ledere af Russiagate
kupforsøget, var fra en leder i en CIA indsatsrapport, som
sagde, at Hillary Clinton havde godkendt en plan “vedrørende
præsidentkandidat Donald Trump og russiske hackeres
underminering af valget, som en måde at distrahere
offentligheden fra hendes brug af en privat e-mail server”.
Obama var medvidende lige fra starten.
Som Trump tweetede i går “Kan ikke forstå, at disse svindlere
endnu ikke er blevet retsforfulgt. Ynkeligt!”. Men Trump skrev
også i et tweet “Jeg har for længst frigivet al information om
Russia-fup skandalen. Desværre for vores land har folk handlet
meget langsomt, især fordi det måske er den største politiske
forbrydelse i vores nations historie. Agér nu!!”
Det er bemærkelsesværdigt at LaRouchePAC

udstedte

en

underskriftindsamling i juni 2018 med titlen “Præsident Trump:
Offentliggør alle dokumenter og al information om britisk
undergravning af din kampagne”.
Her har vi ikke blot med forbrydelser begået af Obama og hans
efterretningstjenester at gøre, men med de vedblivende
forbrydelser af folk i efterretningstjenesterne i dag.
På den ene side har vi tidl. CIA direktør og nuværende
Udenrigsminister Michael Pompeo og hans kammerat
forsvarsminister Mark Esper såvel som FBI direktør Christopher
Wray, som sammen har gjort alt, hvad der stod i deres magt for
at forpurre præsident Trumps forsøg på at afslutte de
“uendelige krige” og oprette venskabelige forhold med Rusland
og Kina.

Da Pompeo var CIA direktør blev han, på Trumps opfordring,
informeret af Bill Binney om svindelnummeret bag DNCs “hacking
historie”, men Pompeo sørgede for at Binneys bevismateriale
hverken nåede præsidenten eller massemedierne (som Præsident
Trump kalder “the lamestream media”).
Så er der den nuværende CIA direktør, Gina Haspel, som var
chef for CIA-basen i London fra 2014 til 2017, hvor hun hjalp
til med at fremstille løgnene om Trumps “hemmelige samarbejde”
med Rusland. Chris Farrell fra Judicial Watch, og en tidligere
militær efterretningsagent, udgav en rapport den 6. oktober
ved navn “Analyse: CIA direktor Gina Haspel og den britiske
rolle
i
anti-Trump
plottet”
(https://worldisraelnews.com/analysis-cia-director-gina-haspel
-and-the-british-role-in-the-anti-trump-plot/).
Haspel
mistænkes nu for at være nøglepersonen, der blokerer for
Trumps gentagne krav om at frigive alle Russiagatedokumenterne “uden ændringer!” (som Trump understregede).
Trump er klar over sabotagen fra hans administration. Han har
allerede åbent fordømt det “militærindustrielle kompleks” og
identificeret lederskabet af Pentagon som værende ansvarlig
for ikke at adlyde hans ordrer om at bringe en ende på de
“uendelige krige”.
Han ser ud til at tøve med at smide dem og skurkene fra
efterretningstjenesten ud inden valget. Men ligesom
LaRouchePAC brød igennem med Bill Binneys afsløring af Russiafupnummeret, bryder vi nu igennem med historien om
militærkupplanerne, udklækket af det demokratiske partis
lederskab og de generaler, som gav os de sidste to årtiers
morderiske regimeskifte krige – bogstavelig talt har
hundredetusindvis af folk over hele verden hørt forhenværende
Oberst Richard Black dokumentere de kriminelle forberedelser
til at fjerne præsidenten ved brug af magt.
Se “En stærk advarsel om et forestående kup; opspor og
arrester
de
sammensvorne!”
https://larouchepac.com/20200916/stark-warning-impending-coup-

track-and-arrest-conspirators
Faren for en global krig øges dagligt, så længe den “femte
kolonne” har frie hænder til at spille deres dødelige spil.
Trump arbejder på det, men som vi har set det før både på
udenrigs- og indenrigsområdet bliver hans instrukser ofte
ignoreret.
Nu da hele den kriminelle kabale og deres britiske partnere i
stigende grad er afsløret af præsidenten for verdenen – som de
også de sidste mange år er blevet udpeget og afsløret af
LaRouche bevægelsen – er det op til den amerikanske
befolkning, og folk med god vilje i resten af verden, at
demonstrere over for præsidenten, at han har fuld opbakning
til at “vælte alle træerne i skoven”.

Sandhedens
styrke
–
transatlantiske initiativer
imod
det
britiske
overvågningsnetværk
6. oktober (EIRNS) — Domstolen for Den Europæiske Union (EUDomstolen) afsagde I dag i Luxembourg dom over Storbritanniens
overvågningspraksis med massedataindsamling og -lagring, og
fastsatte restriktioner for dataindsamling baseret på
“alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed”. Denne domstol
har tidligere besluttet, at pagten mellem EU og USA om deling
af overvågningsdata er ugyldig, fordi amerikansk national
sikkerhedslov og praksis ikke beskytter europæere ordentligt.
Dette kommer kun måneder efter at en skandale brød ud i
Danmark om, at den amerikanske Nationale Sikkerhedstjeneste,

NSA, samt britiske forbindelser i årevis har høstet data fra
en kommunikationscentral i Danmark, hvilket muliggør
masseovervågning af mennesker i hele Eurasien. Der har været
flere skandaler i de sidste årtier, herunder at den
amerikanske efterretningstjeneste tappede data fra den tyske
kansler Angela Merkels mobiltelefon.
EU-Domstolen er ikke et magtfuldt agentur til håndhævelse, men
sagen er, at dens afgørelse i dag ligger i tråd med skridt fra
præsident Donald Trump og andres side for at afsløre omfanget
og
hensigten
med
de
lovløse,
tværnationale
efterretningsnetværk. Deres herkomst er de britiske
efterretningstjenester. De må lukkes ned.
I går sagde stabschef i Det Hvide Hus, Mark Meadows, at han
har ordrer fra præsident Trump om at fremskynde frigivelsen af
dokumenter
til
offentligheden
–
for
indeværende
hemmeligstemplede – hvilket vil afsløre overvågning og
beskidte operationer, der blev brugt imod hans kandidatur og
præsidentskab, på kritiske tidspunkter i 2016 og siden da.
“Oprigtigt har han bedt mig om at få sat gang i
afklassificering som opfølgning på nogle af de anmodninger,
som kongresmedlem Devin Nunes og andre har fremsat”. Nunes (RCA), højtstående medlem af Efterretningsudvalget i
Repræsentanternes Hus, talte den 4. oktober på Fox TV, og
beskrev hvilket materiale der skulle frigives, hvis ikke de
agenturer, der er involveret i hemmeligholdelsen, skal
suspenderes fra at arbejde i det hele taget.
Dette er tegn på sandhedens styrke. At afsløre og stoppe de
lovløse netværk har været missionerne for de tidligere
eksperter fra NSA og ‘whistleblowers’, William Binney, Kirk
Wiebe og andre, der i tæt samarbejde med LaRouche-bevægelsen
har leveret detaljerede “retsvidenskabelige beviser” for,
hvordan netværkerne fungerer.
Se på, hvorfor general Michael Flynn (fhv.) er blevet så
ubarmhjertigt, lovløst forfulgt – fordi han vidste besked om

disse beskidte netværk og blev udnævnt af Trump som national
sikkerhedsrådgiver. Dokumentationen for dette er beskrevet i
et nyt indlæg i dag på LaRouchePAC, “Why Won’t They Give Up on
Flynn? Because It Leads Right to Obama/Biden”. (”Hvorfor lader
de ikke Flynn være? Fordi det leder direkte til Obama/Biden”).
I dag, den 6. oktober, markerer en særlig dato i den
forræderiske historik for undergravende viksomhed, idet der
for 34 år siden blev gennemført et væbnet angreb fra FBI og
andre agenturer mod boligen i Virginia og kontorer tilknyttet
Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche, med det formål at
lukke fuldstændigt ned for deres organisationer og
indflydelse, og endda – hvilket senere blev afsløret – at
fremprovokere skyderi, hvor de kunne blive dræbt. Skønt dette
ekstreme udfald heldigvis ikke skete, var de følgende år vidne
til domsfældelse og fængsling af LaRouche og flere af hans
medarbejdere. Se “LaRouche and Trump: The Time for Reckoning
Is Now.” ( LaRouche og Trump: Afregningens time er kommet).
Helga Zepp-LaRouche reflekterede i dag over razziaen om
morgenen den 6. oktober 1986, og pointerede overfor
kollegerne, at ”vores organisations historie er absolut vævet
sammen med nutidens begivenheder… Dette er ikke bare nogle
historier fra fortiden, men noget, der virker ind i nutiden”.
Og, sagde hun, hvad vi gør nu vil være bestemmende for
fremtiden. Det fremgår klart af alt dette, at Lyndon LaRouches
oprejsning er afgørende. Det er et spørgsmål om lederskab. Der
kommer intet lederskab fra G20 eller lignende formationer. Vi
er kaldet til at mobilisere imod det globalistiske
overvågningsapparat som en del af optrapningen for en
kursændring blandt nationer, væk fra centralbankernes
forfejlede program, digital valuta, grøn galskab, og hen imod
samarbejde mellem nationer for at besejre pandemien, det
økonomiske sammenbrud samt krigsfaren, og opbygning af en lys
fremtid for alle.

Der kastes mere lys over det
britiske
imperiums
spion/kupnetværk – skru op
for blusset
27. september (EIRNS) — I de seneste dage er der kommet meget
mere ud om de britisk forbundne internationale spionnetværk og
kupplaner mod det amerikanske præsidentskab, herunder Obamaadministrationens rolle.
I dag offentliggjorde dagbladet Berlingske Tidende på sin
website i Danmark en lang artikel baseret på interviews med
Bill Binney, tidligere teknisk direktør for geopolitisk og
militær analyse (indtil 2001) ved den amerikanske Nationale
Sikkerhedstjeneste, ‘National Security Agency (NSA), og Thomas
Drake, også en tidligere NSA-ekspert (indtil 2008). Artiklen
bærer overskriften: “Tidligere NSA-chefer bekræfter dansk
aftale om dataovervågning: København var intet mindre end en
guldmine”. Dette refererer til det faktum, at NSA siden
1990’erne har haft en aftale med dansk efterretningstjeneste
om at tappe en speciel fiberoptisk kabel-central i København,
hvilket gjorde det muligt for NSA at indhente og lagre enorme
mængder data fra Europa, især med henblik på at overvåge
russisk og kinesisk telekommunikationstrafik. Binney påpegede
i artiklen, at ud over dataindsamlingen ”er sagen den, at det
giver dem magt over alle. Hvis nogen nogensinde kommer på
tværs, kan de retrospektivt analysere alt, hvad de nogensinde
har gjort online, finde noget [‘snavs’] på dem og slippe af
med dem. Det er hvad de forsøger at gøre med mig”. Drake
omtaler det bredere NSA-forbundne netværk i termer som “et
transnationalt syndikat til masseovervågning”.

Den 26. september offentliggjorde LaRouchePAC ”Bombshell
Disclosures of FBI/DOJ Crimes in Trump/Flynn Investigations,”
af Barbara Boyd (eksplosive afsløringer i forbindelse med
FBI/justitsministeriets undersøgelser af Trump/Flynn). Den
gennemgår tre kategorier af nyligt videregivet information,
herunder kommunikation fra FBI-agenter på tidspunktet for de
falske anklager mod generalløjtnant Michael Flynn – på
daværende tidspunkt Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver
– som bekræfter hvor beskidt og konstrueret operationen var.
Omkring 40 sider af disse nye oplysninger blev indgivet til
retten den 24. september på vegne af Flynn. Der er en planlagt
høring for Flynn den 29. september om, hvorvidt dommer Emmet
Sullivan endelig vil efterkomme justitsministeriets ordre om
at afvise anklagerne imod ham. Boyd bemærker også, at der så
tidligt som mandag den 28. september vil kunne offentliggøres
flere oplysninger om FBI’s forhåndsviden om, at det beskidte
dossier mod Trump mildest talt var upålideligt.
Præsident Donald Trump talte den 26. september på et valgmøde
i Harrisburg, Pennsylvania International Airport om dette nye
materiale meget tidligt i sin kampagnetale. Han gennemgik for
publikum nogle af de faktiske formuleringer i de nyligt
afslørede FBI-tekstmeddelelser fra 2016. De sagde, ”Trump
havde ret … vi burde ikke gøre dette … Vi har brug for
forsikring [mod at miste deres job på grund af det!]”. Trump
kaldte det: “en hel desinformationsaftale”, og pointerede at
”vi er gået igennem to og et halvt år” og har haft store
omkostninger på grund af disse løgne. Han sagde, at de
meddelelser man fik den 25. september viser kupmagernes
tankegang, “Vi vil have fat i Flynn for at få ‘skovlen under’
Trump”. Trump fordømte det som “ét stort svindelnummer”, og
sagde at det viser, at “vi er nødt til at få flertal i
Kongressen”, så dette aldrig kan ske igen. Derefter tog han
sigte mod ‘Shifty Schiff’, Adam Schiff, formand for
efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, “sikken en
skiderik, hvilket fjols”.

Disse nye afsløringer kaster lys over netværkene, der ikke
blot driver “Big Brother”-overvågning internationalt, men
truer valgprocessen i USA lige nu, til og med militær-opstand,
og i forbindelse med dette, opbakning til aktioner der
forværrer faren for verdenskrig. Specielt i forbindelse med
valget den 3. november beskyldes Trump nu gentagne gange og
fejlagtigt af de største medier og demokratiske partipersoner
for
at
hævde,
at
han
ikke
vil
respektere
afstemningsresultaterne, hvorfor de godtroende forventes at
antage, at militæret handler. For eksempel begyndte værten for
NBC’s “Meet the Press” i morges sit interview med general H.R.
McMaster, tidligere national sikkerhedsrådgiver (erstattede
Flynn), med at erklære, at embedsmænd i Pentagon taler om,
hvad militæret vil gøre i forbindelse med valget i november.
“Højtstående embedsmænd spørger, hvad hvis “de er nødt til at
handle?” (McMaster holdt lav profil om dette).
Nu er det tid til at skrue op for blusset for at afsløre den
klare og nærværende fare fra disse netværk, for det
amerikanske valg og for enhver suveræn nationalstat. Den
førende skikkelse, der udråber denne fare for militærkup,
(pensioneret) oberst Richard Black, har nu over 174.000
visninger af sin 11-minutters præsentation, “Do We Risk a
Military Coup?” (Risikerer vi et militærkup?) på Schiller
Instituttets internationale konference 5.-6. september,
udgivet på LaRouchePAC YouTube videokanal og med totalt set
mange tusinde flere visninger.
Det yderligere element af sandhed der skal offentliggøres er,
at der findes løsninger på de kombinerede globale kriser –
økonomisk
sammenbrud,
COVID-19,
sultpandemi
og
atomvåbenkonfrontation.
Dette blev præsenteret på en særlig måde den 26. september på
Schiller Instituttets internationale ungdomskonference i et
panel med titlen: “Science, Culture, and Great Projects of a
Global Renaissance” (Videnskab, kultur og store projekter i en
global renæssance). Unge repræsentanter fra forskellige

nationaliteter og kontinenter beskrev nøgleprojekter i deres
del af verden, alle indenfor rammerne af ‘World Land-Bridge’
(Verdenslandbroen), og især i form af “The LaRouche Plan To
Reopen the U.S. Economy; The World Needs 1.5 Billion New,
Productive Jobs” (May 2020), (LaRouche-planen om at genåbne
den amerikanske økonomi; Verden har brug for 1,5 milliarder
nye, produktive job). Eksempelvis tunnellen under Beringstrædet og Transaqua-projektet til genopfyldning af Tchad-søen
i Afrika, Darién Gap-korridoren i Latinamerika m.fl. Denne
tilgang er arven fra Lyndon LaRouche, hvis livsværk og politik
blev drøftet på konferencens første panel, “Verden har brug
for oprejsning af Lyndon LaRouche”.
I Frankrig den 19. september, på den franske Solidarité et
Progrès’ årlige konference, omfattede programmet også
diskussion af beslægtede spørgsmål i form af “Road Map for
Jumpstarting the Economy after the COVID-19 Pandemic.”
(Køreplan for at igangsætte økonomien efter COVID-19pandemien).
Dette er de handlinger og ideer, der føjer sig til presset for
det tidligst mulige topmøde mellem stormagtsledere, i
øjeblikket mest sandsynligt i form af invitationen fra
præsident Vladimir Putin til et “G5”-topmøde med de permanente
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråds (Rusland, USA, Kina,
Frankrig, Storbritannien), hvilken han gentog den 22.
september på FN’s Generalforsamling. Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp-LaRouche, understregede i går sin egen
støtte til et sådant møde for at starte drøftelserne, der kan
bryde med farerne for sammenbrud. I sin hovedtale til
ungdomskonferencen gav hun et positivt billede af, hvad der
kunne have været gennemført ved at sige: ”Hvis Lyns idé var
blevet gennemført i de sidste 40 år, ville vi have haft en
blomstrende have i Afrika. Vi ville have haft et fuldstændigt
udviklet Latinamerika. Der ville være mange lande, der ikke
ville være mindre udviklede end Kina er i dag. Man ville have
haft et Europa, som ikke er det kulturelt relativistiske rod,

som er tilfældet lige nu; men Europa ville have genoplivet den
smukke kultur fra den gyldne renæssance og den tyske klassiske
periode med Schiller og Beethoven. USA ville være en kraft for
det gode, og folk ville være glade for at være venner med det
store land”.

