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21. februar 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Lyndon LaRouche gav
søndag, den 21. februar en strategisk vurdering, der sagde, at
verden nu har nået et øjeblik med et vendepunkt, hvor enten,
det onde Britiske Imperium, med sit system for monetaristisk
udplyndring, bliver knust, eller verden vil snart styrte ned i
en atomkrigs rædsler. Alt imens der er legitim fokus på de
sindssyge provokationer, som kommer fra Tyrkiet og Saudi
Arabien, der forsøger at gøre alt, hvad de kan, for at starte
Tredje Verdenskrig på den syrisk-tyrkiske grænse, så er
virkeligheden den, at det virkelige magtsæde bag disse
manøvrer er den britiske krone.
Det transatlantiske, britiske system er totalt bankerot, og
det virkelige centrum for global magt og stabilitet er skiftet
over til Asien, hvor samarbejde mellem Kina, Rusland og Indien
har skabt en relativ stabilitet, efter transatlantiske
standarder. Der er trusler i Asien, men disse trusler kan
overvindes gennem den form for politik for fysisk, økonomisk
udvikling, som Kina har fremmet gennem initiativet med ’Et
bælte, én vej’. Asien er blevet centrum for menneskehedens
fremtid, fordi briterne har ødelagt næsten hver eneste hvid af
kreativitet i USA, Storbritannien og det meste af kontinentalEuropa. Der er muligheder, men de begynder alle med
udslettelsen af Det britiske Imperiums magt.
For kontinental-Europa er den eneste, produktive løsning, at
Tyskland, den sidste, tilbageværende økonomiske magt i Europa,
allierer sig med Rusland omkring en plan for fysisk, økonomisk
udvikling, tværs over hele korridoren mellem Tyskland og

Rusland. En russisk-tysk koalition for en genoplivning af de
produktive kræfter ville være den form for forandring, væk fra
Det britiske Imperiums monetarisme, som der er et presserende
behov for. Glem Det britiske Imperiums bankerotte pengesystem.
Det er fuldstændig færdigt, og kan aldrig genoplives. En tysk
alliance med Rusland om opbygning af de produktive
forbindelser hen over Eurasien, i partnerskab med Kina og
Indien, er skriften på væggen for en dødsdom over de
imperiekræfter, der gør fremstød for krig ved hjælp af
skakbrikker som Erdogan, Obama og Mohammed bin Salman.
Samme fremgangsmåde er presserende nødvendig i Nordøstasien,
hvor Koreakrisen kun kan løses gennem en genoplivning af KinaKorea-Rusland-jernbaneforbindelserne, der rent historisk har
eksisteret, og som kan og må genoplives i dag. uden en fysiskøkonomisk dimension findes der ingen måde, hvorpå de britiske,
geopolitiske svindelnumre kan overvindes. Afdøde general
Douglas MacArthur forstod dette princip for asiatisk udvikling
og stabilitet, som det ses af hans program for en genopbygning
af Japan ved afslutningen af Anden Verdenskrig, og af hans
fremragende lederskab i Korea. Genoplivningen af Kina-KoreaRusland-jernbanekorridoren er afgørende for stabiliteten i
Asien, og dette bliver forstået af det kinesiske lederskab som
et nøgleelement i hele »win-win«-udviklingsstrategien i
Eurasien.
Der er ingen levedygtige alternativer til denne totale
sejr/totale fremgangsmåde med krig, til at overvinde briterne.
En tysk-russisk alliance for en genoplivning af Eurasien fra
den europæiske side, som det tidligere blev forudset af den
franske præsident, general Charles de Gaulle, den sidste
franske leder, der besad en vision om Eurasien, er den eneste,
tilbageværende mulighed for Europa og hele det transatlantiske
område. I USA betyder dette at dumpe Obama, der ikke er andet
end en britisk brik, og at udslette Wall Street. I Asien er
Kina-Korea-Rusland-jernbanekorridoren afgørende for en
meningsfuld løsning til Det britiske Imperiums eskalerende

krigsprovokationer, der i overvejende grad køres gennem Barack
Obamas mund, og som er rettet, ikke mod Nordkorea, men mod
Kina. Indien er en naturlig partner i denne asiatiske
udviklingsbestræbelse, og er allerede med om bord og forlænger
de eurasiske udviklingskorridorer ind i Det indiske Ocean.
Den russiske præsident Putin har gjort det godt med den
russiske, strategiske intervention i Syrien, der har trukket
tåberne i Tyrkiet og Saudi Arabien ind i en fælde, de selv har
skylden for. Denne fælde har taget det britiske imperie-slæng
på sengen, og øjeblikket til at knuse dem fuldstændigt er nu
inde.
Dette er den presserende, globale politik, der må tages i
betragtning, og vedtages. Tiden er ikke til endeløse debatter,
og til at trække tiden ud. Denne politik må vedtages nu, og
gennemføres i praksis. Det er den faktiske gennemførelse, der
er underkastet seriøs planlægning blandt seriøse
verdensledere, af hvilke flertallet er i Eurasien, som et
resultat af generationers britiske brutalisering
befolkningerne i USA og kontinental-Europa.

af

Hvis du fanger dig selv i at tænke, »Ja, men det her er altså
ikke praktisk«, er du allerede dømt til undergang.

Sammenbruddet af Det romerske
Imperium – i dag
Leder fra LaRouchePAC, 9. februar 2016 – Se på det
transatlantiske finanssystem. Rapporter fra Europa og USA
afslører et dødt finanssystem, med dukkeførere, der trækker i

de tråde, der er påhæftet liget, for at få det til at syne
levende. Mere kvantitativ lempelse, negative rentesatser, et
Europæisk Finansministerium for at fjerne de sidste rester af
medlemslandenes økonomiske suverænitet – der alt sammen skal
forsøge at få den enorme mængde af værdiløs derivatgæld til
synes at have nogen værdi, når den ingen har.
Se på den militære situation. Obamas nærmeste allierede i
Mellemøsten, Erdogan, der ønsker at være Sultan, og den
feudale potentat Kong Salman, der planlægger en invasion af
Syrien på vegne af deres britiske herrer og febrilsk forsøger
at standse den kurs hen imod sejr over terrorisme, som er i
færd med at blive effektueret af den foryngede syriske hær med
russisk støtte fra luften. Tyrkernes sidste forsyningslinje
ind til deres al-Nusra- og ISIS-aktiver er næsten lukket af i
takt med, at Damaskus-regeringen rykker frem for at befri
Aleppo.
Se på det kulturelle sammenbrud i USA og Europa. Den største
heroin-epidemi nogensinde fejer hen over USA, mens præsident
Obama orkestrerer en aftale med verdens største leverandør af
kokain, heroin og marihuana, Columbias FARC narkoterrorister,
samtidig med, at han legaliserer narkotika i hele landet.
I dag fremførte Lyndon LaRouche den pointe, at de
transatlantiske nationer i det 21. århundrede er i præcis
samme situation som Europa i det 5. århundrede, da Det
romerske Imperium kollapsede.
Lykkeligvis er der et nyt paradigme i verden, anført af Kina
og Rusland, og som tilbyder en vej til at undfly nedstigning i
et økonomisk helvede og atomkrig – under forudsætning af, at
Vesten vælger at tage ved lære af dem. Alt imens Obama har
lukket Amerikas engang så storslåede rumprogram ned, så er
Kina i færd med at opbygge en kapacitet til at kolonisere
Månen og nå ud til Mars, og opfordrer alle verdens nationer
til at samarbejde.

Mens Rusland konfronterer den terrorist-svøbe, som er blevet
skabt af briternes/Obamas krige for regimeskift, så trues
selve Rusland både udefra og indefra. Sergei Glazyev, en af
Putins førende rådgivere, har åbenlyst udfordret
monetaristerne i den Russiske Centralbank samt deres støtter,
for ikke at forsvare den nationale valuta, og for at vedtage
den politik, som City of London har krævet – og han er endda
fremkommet med den anklage, at valutamarkedet befinder sig i
udenlandske spekulanters hænder. Glazyev opfordrer klogt
Rusland til at følge den kinesiske model.
Vil befolkningerne i USA og Europa være lige så kloge? Det er
et spørgsmål om kreativitet, fremsatte LaRouche i dag. Vestens
nederlag skyldes ikke menneskehedens natur, men dens
fordærvelse. Kreativitet kommer til udtryk i processen med at
vække kreativitet i andre, i at fortsætte menneskets sande
mission i hver generation – i at skabe en ny tilstand i
universet. Hvis folk kan formås til at forstå den
kendsgerning, at verden er ved at krænge over i kaos og
atomkrig lige for øjnene af os, så vil de blive i stand til at
rydde Det Hvide Hus for dets dræber, lukke spekulanterne på
Wall Street ned og gå med i BRIKS om opbygningen af en ny
verdensorden, der er baseret på menneskehedens fælles mål.
Titelbillede: »Imperiets forløb – Imperiets fuldbyrdelse«;
maleri af Thomas Cole (født 1801, Storbritannien, død 1848,
USA): serie på fem malerier med titlen Imperiets forløb.

Et unikt vendepunkt uden
fortilfælde
i
menneskets

historie
Leder fra LaRouchePAC, 4. februar 2016 – Vi står ved et unikt
vendepunkt uden fortilfælde i historien; historien er gået ind
i en ny fase, ikke i løbet af de seneste årtier eller de
seneste par år, men i realiteten i løbet af de seneste dage.
Endnu ved ingen, hvad det vil bringe, hverken til det bedre
eller til det værre; vi må se til, at det bliver meget bedre.
Selv de personer, der skaber spillene, ved ikke, hvad spillene
vil blive, sagde Lyndon LaRouche i dag med henvisning til den
beslutning, man har truffet, om at gå i krig med Rusland og
Kina.
Som LaRouche tidligere udtrykte det, den 1. februar:
»Vi er på vej ind i et forandringens område, som vi ikke har
noget fortilfælde for. Vi må derfor overveje spørgsmålet om
at undersøge, mht. vore egne meninger, at undersøge disse
spørgsmål, der må udforskes for denne tid. For, det vil ikke
blive det samme gamle, det samme gamle; det vil blive meget
anderledes. Det vil uundgåeligt blive nyt.«
Det eneste, vi virkelig kan forlade os på som retningslinje
for vore handlinger i disse enestående skæbnedage, er de
dybest kendte og mest fundamentale sandheder. De er ikke det,
som det meste af den vrang-uddannede verden siger, de er –
det, der på den mest intime måde kendes af hver eneste af os,
er menneskets fundamentale natur. Ikke det »praktiske
menneske«, men mennesket, som vi kun møder det, når det rejser
ud i rummet.
Eller, når mennesket faktisk fungerer på en kompetent måde.
Lyndon LaRouche, 1, februar:
»Vi stræbte efter at forstå, hvad der er ved mennesket; hvad
menneskeheden er; hvorfor eksisterer menneskeheden? Hvad

betyder menneskehedens eksistens? Og vi opdager, at man må
ud på galaktiske vande og sådanne steder for at opdage og
erfare, hvad det betyder. Mennesket har for længst forstået,
at mennesket er en unik skabning, en unik skabelse;
processen er gået ud på at forsøge at udvide vores indsigt
i, hvad dette vil sige. Og præcis dér må vi begynde med
disse spørgsmål, under de nuværende betingelser. Hvis man
ikke gør det, kommer man ikke til pointen; man vil gøre
fejltagelser i forklaringerne og så videre, og de er
forkerte. Pointen er, at mennesket er en skabende kraft i
universet; men menneskeheden må lære, hvordan det skal
opføre sig, for at kunne virkeliggøre rollen som en kraft i
universet.«
Dette er ikke menneskeskabte, men universelle principper – de
principper, vi får tilgang til gennem rumprogrammet.
»Udviklingen af rumprogrammet var udviklingen af menneskets
evne til at forme planetsystemets skæbne. Med menneskehedens
intelligens, dens intelligente rolle i håndteringen af
mulighederne og udfordringerne, som det ydre rum
repræsenterer; alle de galaktiske principper, som er
vendepunkter, og sådanne ting. Alle disse ting er ikke
menneskeskabte; de er ikke menneskets skabelser. De
involverer potentialet for menneskelig skabelse; men de
gengiver faktisk principper, der skaber og forbedrer
universet. Det er derfor udviklingen af intellektets
skabekraft af denne art, der definerer menneskehedens
virkelige betydning som sådan. Uden det er der intet; der er
ikke noget, der er os givet automatisk; som noget, der er
kastet ned på gaden. Disse ting, der er skabende, blev skabt
af personers, enkeltindividers intellekt; og disse individer
skabte adgangen til at forstå, hvordan universet fungerer.
Så genialiteten ligger i universet; ikke i enkeltindividet.
Det ligger i den rolle, som enkeltindividet spiller i
arbejdet med at opbygge universet.«
John F. Kennedy sagde engang:

»I sin søgen efter viden og fremskridt er mennesket
determineret og kan ikke afskrækkes. Udforskningen af rummet
vil skride frem, hvad enten vi deltager i det eller ej, og
det er en af de allerstørste eventyr nogensinde, og ingen
nation, der har forventninger om at blive leder for andre
nationer, kan forvente at falde bagud i kapløbet om rummet.«
Den kendsgerning, at det transatlantiske område, der domineres
af Det britiske Imperium, nu ikke er andet end en bunke
rustent jern, opsummeres i det faktum, at det er ingen anden
end Barack Obama, der annullerede USA’s rumprogram, kort tid
efter sin tiltrædelse i embedet. I mellemtiden er Kina gået
frem med sit rumprogram og inspirerer netop nu sine 1,4 mia.
mennesker med udsigten til i fremtiden at foretage den første
landsætning af en månerobot på Månens bagside – af hvilken
mennesket hidtil kun har nogle få, stjålne glimt – i hele
menneskehedens historie. Amerikanere vil nu ikke lykkes med
noget som helst, med mindre de følger inspirationen fra
Rusland og Kina – uanset, hvad folk måtte sige om dette.
»For det første, så er spørgsmålet her, at vi har en
kontrast mellem på den ene side Putin, der er en ledende
personlighed i verden som helhed, samt det, der er sket for
så vidt angår Kina. Hvis man ser på et kort over
verdenssamfundet, vil man sige, at det samfund, vi mest
taler om, det transatlantiske samfund, befinder sig i en
tilstand af kollaps. Det er en fiasko. Det har været en
fiasko. Og det fortsætter i nutiden med at være en fiasko.
Og vi forsøger at sparke det tilbage til en form for faktisk
eksistens. Men kendsgerningen er den, at vi må forlade os på
Ruslands og Kinas ledende rolle. Rusland og Kina er en anden
del af hele planeten, end de andre dele, generelt. Indien er
en del af denne interessegruppe.
Men det transatlantiske samfund er virkelig nedbrudt. Det
har ingen iboende overlevelses-duelighed. Det kan kun vinde,
eller genvinde, overlevelse ved at følge Putins og Kinas
lederskab. Og det, der er sammen med dem; Indien er ved

hurtigt at komme frem med deres arbejde, og der foregår
andet arbejde i Asien.
Planetens transatlantiske område er derfor et falsum. Det er
en fiasko. Det må fuldstændig genopbygges. Det eneste sted,
hvor vi kan hente denne genopbygning, er sammen med Kina og
Rusland. Uden disse nationer har vi ingen fremtid. Det, vi
har, er i realiteten noget, der allerede er dødt. Det hedder
Det britiske Imperium. Og Det britiske Imperium er dødt. Det
er desværre endnu ikke begravet. Og det vandrer stadig rundt
og stiller krav.
Jeg mener, er det netop er temaet i vores aktuelle
situation. Vi har to ledende elementer, der er tætte
allierede, nemlig Rusland og Kina. Derudover har vi Europa,
som er en katastrofe; og en stor del af USA er en absolut
katastrofe.
Vores job er derfor i realiteten at samle en myndighed lig
den, Kina og Rusland, og deres allierede, repræsenterer. Og
vi må ligesom smide det skidt ud, der til overflod findes i
salene i vores Kongres. Jeg mener, at Wall Street er en sot,
men denne sot har overtaget USA’s regering.«
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foretager sig, er, at de er ved at begå selvmord! De siger,
»Ved at begå masseselvmord, og ved i øvrigt at forsøge at slå
så mange mennesker som muligt ihjel – så vil vi opnå en stor
sejr!« Det her er det rene vanvid. Man må kalde det ved dets
rette navn; vanvid. Folk siger, »Jamen, det er da ikke vanvid
– det er med fuldt overlæg! Derfor er det ikke vanvid!«
Og Månens bagside begynder at komme inden for synsvidde.
Vi har ingen andre muligheder: vi må acceptere de midler, som
kunne udgøre muligheden – og det er menneskehedens eneste håb.

Supplerende materiale:
Tyskland: Teltschik og Seehofer insisterer på, at
dialog med Rusland er uundværlig
I et interview med Ruslands Sputnik Tyskland sagde Horst
Teltschik, tidligere chef for kanslerkontoret i Tyskland:
»Europæerne og amerikanerne har alt for længe afvist at tale
med præsident Putin om Syrien.«
Der er afvigende synspunkter, sagde Teltschik, men der burde
have været en diskussion med Putin om, hvordan en
reglementeret fred kunne være mulig. »De umiddelbare
konsekvenser i Europa er disse utallige flygtninge. Det vil
sige, at vi har maksimal interesse i at få denne konflikt
afsluttet, så folk ikke flygter. I det stykke spiller Rusland
en hovedrolle.« Teltschik sagde, at det store flertal af
tyskere ønsker en dialog med Rusland, inklusive et økonomisk
samarbejde, og mener, at EU/NATO-sanktionerne har gjort skade
på begge sider.
Premierministeren i delstaten Bayern Horst Seehofer sagde ved
en pressekonference efter et møde med den russiske præsident
Vladimir Putin i går aftes, at
»vi har brug for nogle ideer til at komme ud af
sanktionerne, enten i et enkelt skridt eller over flere
trin«.
Rusland må også tænke på mulige veje, for eksempel ved at gøre
sit »hjemmearbejde« mht. det ukrainske spørgsmål, tilføjede
Seehofer. Putin sagde, at de 1.600 selskaber, der har bayersk
deltagelse i Rusland, er aktive
»inden for praktisk talt alle sektorer – inden for
elektronik, ingeniørvirksomhed, byggeindustri og mere endnu.
Halvtreds procent af Tysklands investeringsprojekter i
Rusland stammer fra Bayern. De er derfor en særlig gæst her,

og vi er meget glade for at se Dem.«
Seehofer svarede:
»Det vigtigste for os er at uddybe vore relationer, først og
fremmest selvfølgelig, vore økonomiske relationer, men det
er ikke vores eneste mål. Jeg mener, at vi må gøre det samme
inden for kultur og videnskab. Disse ting vil vi også
diskutere. I nutidens globaliserede verden er vi i Bayern,
med vores befolkning på 13 millioner, selvfølgelig meget
bevidste om, hvad der foregår hver dag i vores verden, hvad
enten det er Syrien eller Ukraine, flygtninge eller
kriminalitet. Og vi mener, at, kun ved, at vi handler i
fællesskab, og ikke i konflikt med hinanden, kan vi løse
disse problemer. I dette vores ønske søger vi ikke at handle
i modstrid med vores forbundsregering, men sammen med den,
og vi handler ikke imod Rusland, men håber at samarbejde med
Rusland.«
Her

til

aften

mødtes

Seehofer
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med

de

russiske

regeringsministre for industri og økonomisk politik, delvis
som en forberedelse til endnu et besøg til efteråret sammen
med en magtfuld delegation af tyske industri- og bankfolk.

Video: Schiller Instituttet
demonstrerer
imod
den
britiske

statsminister
David Cameron den 5. februar
2016:
Stop the British drive for
nuclear war
Klik også her for videoen af Camerons bilkortege,
sandsynligvis med hele den britiske pressegruppe, som kom lige
forbi vores demonstration.
ALSO CLICK HERE FOR A VIDEO OF CAMERON’S CORTEGE, PROBABLY
INCLUDING THE BRITISH PRESS CONTiNGENT, DIRECTLY PASSING BY
THE DEMONSTRATION.

Drop systemet – før det er
for sent.
Dope, Inc. – Det britiske
Imperiums
opiumskrig
til
ødelæggelse af USA.
LaRouchePAC Fredags-webcast
22. jan. 2016
Så man må spørge sig selv, hvordan er dette sket? Hvor kom
dette fænomen fra? Og igen: Hr. LaRouche har understreget, at,

hvis man ikke forstår Det britiske Imperiums had til det, som
USA repræsenterede som en revolutionær, republikansk kultur i
sin første generation, så kan man ikke forstå, hvad der skete
i løbet af det 20. århundrede og nu ind i begyndelsen af det
21. århundrede. Man kan ikke forstå, hvad det er, der er
blevet gjort mod USA, med mindre man går tilbage og ser på
denne faktor med det britiske angreb, det britiske had. Det,
som vi, da vi skrev Dope, Inc., kaldte »den britiske
opiumskrig« imod USA. Husk, at, i midten af det 19. århundrede
lancerede briterne krige med henblik på at påtvinge den
kinesiske befolkning afhængighed af opium og således ødelægge
den, som en del af et plyndringstogt, der tog form af to
opiumkrige og en massiv, påtvungen kinesisk afhængighed af
opium. Vi ser det samme ske her i USA i dag; og det er ikke
nogen ny historie.
Download (PDF, Unknown)

Menneskelig kreativitet kan
overvinde denne krise
Leder fra LaRouchePAC, USA, 23. januar 2016 – De af jer, der
ikke er totalt demoraliseret, ved, at USA og meget af verden
befinder sig i en eksistentiel krise. Dette er meget værre end
i 2008, og langt værre end i 1929. I USA skal man tilbage til
tiden før Borgerkrigen, eller til tiden før vores
Revolutionskrig, for at finde en så stor trussel mod vort

land. Nationer, inklusive vores egen, kunne i realiteten
ophøre med at eksistere, før denne grusomme vinter er slut.
Dette er en årstid fuld af død. Afskåret fra håb, afskåret fra
en nyttig eksistens, afskåret fra alt, går mange af vore
borgere ganske enkelt hen og tager livet af sig selv, om det
nu er med heroin eller skydevåben.
I det transatlantiske område har vi en katastrofe, der ikke
byder på nogen fremtid for menneskeheden. Men med Rusland og
Kina har vi noget, der kunne være svaret på problemet. Man må
forstå, at menneskehedens nylige historie har været den, at
Asien har været et område, forskelligt fra det transatlantiske
område. Og det er det transatlantiske område, med Det britiske
Imperium som centrum, der er den primære kilde til alt det
onde, er nu rammer os.
Nøglen til at forstå dette er Det britiske Imperiums historie.
Det britiske Imperium er ondskabens kilde, hvorimod andre
muligheder står til rådighed med hensyn til Rusland og Kina.
Der findes altid en løsning på denne form for problemer. Hvor
findes den?
Den findes i den menneskelige kreativitet, og jo – vi kan
komme dertil. På visse betingelser. For at komme dertil, må
man efterlade det meste af den baggage, man gerne ville tage
med sig.
Hvilket grundlæggende set vil sige Det britiske Imperium, samt
de dele af verden, der er knyttet til Det britiske Imperium.
Det samme gælder det nuværende finanssystem. Dette
finanssystem er et falsum. Det er kilden til ødelæggelsen. Må
ma skaffe sig af med dette finanssystem – og dét er nøglen til
løsningen.
Så snart, vi gør dette, vil blødningen ophøre!
Det var Bertrand Russell, der skabte dette, og det var

Bertrand Russells indflydelse på den amerikanske økonomi og
relaterede ting, der forårsagede ødelæggelsen.
Dette problem går helt tilbage til det store geni Gottfried
Leibniz’ død i slutningen af 1716. Leibniz var nøglen til hele
denne historiske periode; hans død efterlod et gabende hul
blandt vore kræfter. Leibniz var inspirationskilden til den
Amerikanske Revolution, samt meget andet. Senere, årtier efter
Leibniz’ død, var det geniet Alexander Hamilton, der trådte
frem for at være efterfølger til Leibniz’ rolle, og i
realiteten grundlægge USA. Hamiltons økonomiske principper er
de eneste fornuftige: glem alt andet!
Vores aktuelle krise er langt værre end den, der konfronterede
Franklin Roosevelt, men det er de samme Hamilton-principper,
der må anvendes. Disse principper kan frembringe en dramatisk
ændring og en sluttelig økonomisk genrejsning, nu som dengang.
Problemet er, at så mange af vore borgere er blevet for dumme
til, at de kan fatte det. Den dumhed, der manifesterer sig
gennem at underkaste sig Wall Street, og i særdeleshed FBIsystemet, der i betydelig grad fik magt i USA i begyndelsen af
1944, selv før Franklin Roosevelt døde. Det var introduktionen
af FBI-systemet, der har været årsag til ødelæggelsen af USA’s
økonomi.
Vore

borgeres

intellekt

er

blevet

ofre

for

den

onde

indflydelse, der kommer fra Lord Bertrand Russell (1872-1970),
som Lyndon LaRouche har kaldt »den ondeste mand i det tyvende
århundrede«. Russell helligede sit liv til at gøre folk dumme,
så de var nemme at kontrollere – eller, som nu, dræbe. Hans
metode var at insistere på matematisk tankegang, der længe har
været den førende form for ynkelige dumhed i hele verden. Med
start i år 1900 lykkedes det ham progressivt at ødelægge det
20. og 21. århundrede. For de flestes vedkommende er det, hvad
man »lærte« i skolen. Hvis man har børn, så er det alt, hvad
de såkaldt »lærer«, og i en endnu mere elendigt dum form. Det
er denne dumhed, som Albert Einstein, ligesom Lyndon LaRouche,
aldrig accepterede og har tilbragt det meste af deres liv med

at bekæmpe.
Lad os omsider blive dette nonsens kvit. Dit liv, og en hel
del mere, afhænger af det.

Titelfoto: Albert Einstein

Kinas politik for Ét bælte,
én vej er nøglen
til
fred
og
fremgang
i
Eurasien og Mellemøsten
Kina er mere end rede til at investere i den form for
afgørende infrastruktur, der ville opbygge det eurasiske
område som en zone med fred, stabilitet og fremgang. Men
Europa må rette op på sig selv, hvilket betyder at dumpe
briterne, og at dumpe de britiske agenter som Schäuble, og som
driver Europa hen imod en intern konflikt og imod kaos. Hvis
Europa falder ned i kaos og kollaps, i særdeleshed i
sammenhæng med det europæiske banksystems fallit, og
Mellemøsten forvandles til en zone med permanent krig i den
islamiske verden, mellem sunni og shia, mellem arabere og
persere, så vil man få et masseslagteri i hele Eurasien;
koncentreret i den transatlantiske del og med en forlængelse
ind i Mellemøsten, og udsigten til eurasisk fremgang vil blive
dræbt.
Download (PDF, Unknown)

Lyndon LaRouche: Det britiske
Imperium,
med Wall Street og City of
London, må sænkes
Leder fra LaRouchePAC, 18.
Imperiums økonomiske system er
der er værd at diskutere, er at
totalt og skabe nye muligheder,
den 17. januar.

januar 2016 – Det britiske
mere end dødt, og det eneste,
annullere det hele, fjerne det
udtalte Lyndon LaRouche i går,

Det giver ingen mening at forsøge at afgøre mængden af
kadaveret, eller mængden af spekulative værdipapirer, der
allerede er ved at gå op i røg. Man kan ikke måle det, for det
er allerede mere end dødt. Der er ingen, der ved – bortset
fra, at kollapset er i gang, at det skrider frem i
accelererende tempo, og at der ikke findes nogen løsning inden
for systemet selv. Når man befinder sig på randen af
samfundsmæssigt kaos og samfundsmæssig disintegration, så er
det eneste, der er værd at tage i betragtning, ikke de dumme,
bedrageriske, løgnagtige kommentarer og handlinger, der kommer
fra bankierer og Obamaregeringen; det eneste, man behøver at
vide, bemærkede LaRouche, er, at man virkelig ikke ønsker at
gifte sig med et kadaver!
Det transatlantiske system er uendeligt, håbløst bankerot, og
hele molevitten må ganske enkelt annulleres omgående. Det
eneste spørgsmål er, vil det blive begravet og et nyt system
skabt, præcis, som Franklin D. Roosevelt gjorde det?
Vi må skabe sunde, fornuftige muligheder ved at eliminere alt,
som Wall Street repræsenterer. Der er ingen som helst garanti

for nogen som helst værdi i hele deres system, så hvorfor
forsøge at måle det? Vi må simpelt hen annullere det og komme
tilbage til atter at hævde et nyt system, som FDR gjorde.
Vores fjende, som vi klart må holde os for øje, er Det
britiske Imperium, der blandt andre forbrydelser er skyldig i
at placere sit værktøj, Barack Obama, i USA’s præsidentskab.
Som LaRouche udtalte under diskussioner med medarbejdere i
går:
»Der er kun ét spørgsmål: Det britiske Imperium, punktum. Det
er det eneste emne. Hvad gør vi med Det britiske Imperium?«
Alt andet er blot snak og afledning, sagde LaRouche. Det
britiske Imperium dominerer planeten, inklusive Wall Street,
og inklusive den fascistiske, ’grønne’ politik, der nu er
blevet taget op og promoveret af Pave Frans. »Hvad er den
’grønne’ politik? Det er helt og fuldt Det britiske Imperium.
Det er ikke andet end det britiske system. Så lad være med at
lede efter forklaringer, som sådan. Vi må sænke Det britiske
Imperium!«

NYHEDSORIENTERING JANUAR:

Finanskrak i Luften: Et Nyt
Paradigme nu!
Det sammenbrud af det transatlantiske finansielle system, som
allerede er indledt på verdens børser, er ikke en
udefrakommende naturkatastrofe, men en følge af en politik
dikteret fra finansverdenen, der har været fundamentalt
forkert. Hvis vi erkender det, kan vi erstatte de nuværende
defekte værdier med et nyt paradigme, der vil sætte os i stand
til ikke blot at overvinde krisen, men også skabe den største
renæssance i menneskehedens historie. De første nødtiltag er
den 4-punktsplan, som Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet
har fremlagt: 1) Indførelse af en Glass/Steagall-bankopdeling,
der adskiller normal, samfundsgavnlig bankvirksomhed fra den
finansspekulation, der i stigende grad har overtaget bankerne
og finansverdenen; 2) National regulering og styring af
finansverdenen inkl. udstedelse af statslige kreditter til
opbygning af økonomien; 3) Iværksættelse af store
infrastrukturprojekter, som f.eks. en Kattegatbro og et dansk
magnettognet; og 4) Målrettet satsning på de videnskabelige
felter, som f.eks. kernekraft, fusionskraft og rumforskning,
der vil løfte hele samfundet op på et højere niveau. Samtidigt
skal der så være en renæssance, hvor vi tager de bedste og
smukkeste af vor nations og menneskehedens åndelige
frembringelser, som f.eks. klassisk musik og kunst, og lader
dem være den standard, vi sætter for menneskelig interaktion
og aktivitet.
Vi bringer her første tredjedel af en tale, som Schiller
Instituttets danske formand Tom Gillesberg holdt den 4. januar
2016, om det bail-in, der er i vente som svar på
finanssammenbruddet, og som kan høres i sin helhed på
http://schillerinstitut.dk/si/?p=10983
Download (PDF, Unknown)

Den umiddelbart forestående,
alvorlige fare for folkemord
Leder fra LaRouchePAC, 15. januar 2016 – USA og verden står
over for en umiddelbart forestående, alvorlig fare. Præsident
Obamas Årlige tale til den amerikanske Kongres demonstrerede,
at han er totalt ude af kontrol, sagde Lyndon LaRouche i dag.
Talen var et komplet falsum, og enhver, der accepterer Obamas
løgne, lægger USA åben for den totale ødelæggelse. På vegne af
briterne er Obama rede til at sprænge USA totalt i luften.
Denne mulighed er umiddelbart forestående. Spørgsmålet om Wall
Street skal i realiteten dække over den kendsgerning, at USA
som helhed gøres klar til folkemord. Dette er den britiske
politik for folkemord, og den nuværende Pave er blevet
grundigt narret ind i denne britiske intrige, hvis formål er
folkemord.
Det er ikke bare Obama, der udfører drabene; Obama er blot
førerhunden. Det er briterne – Det britiske Imperium.
Og selvfølgelig er folk bange; men de er måske ikke bange nok.
Men hvorom alting er, så må vi sige, hvad vi skal sige.
Dette
er
hemmeligheden
bag
den
massive
COP21
»klimaforandringskonference« i Paris i november-december
sidste år, med dens skønsmæssigt 50.000 deltagere, der
repræsenterede 196 nationer. Men det var ikke muligt at nå
frem til en bindende aftale – hvad var da konferencens formål?
Formålet var en massiv erklæring om en plan for dette
folkemord. Det var en samling af tropperne til det planlagte
»store drab«. Det var Dødedansen.
Og samme Paves encyklika fra maj 2015 med et krav om, at
menneskeheden skulle ofres for »klimaet«, var nøjagtig det

samme. Denne Pave er kommet ind under britisk styrelse og
kontrol; han bliver brugt i en britisk operation. Han begår
forbrydelser.
Verdensomspændende terrorangreb udført af ISIS, som det
britisk-saudiske yngel, det er, er præcis det samme – som vi
så det i Paris, i Californien og nu i Jakarta – sidstnævnte
som det første ISIS-angreb i Sydøstasien. Bombeangrebet den
12. jan. i Istanbul, Tyrkiet, hvis regering, der er
kontrolleret af det Muslimske Broderskab, er venligtsindet
over for ISIS, var særlig skummelt. Ofrene var tyske turister,
og de tyske massemedier har åbenlyst kastet tvivl over den
tyrkiske regerings redegørelse for deres undersøgelse. Tysk
fjernsyn siger, at der »ingen beviser« er for den tyrkiske
regerings påstand om, at de skulle have dræbt 200 ISIS-kæmpere
over grænsen i Syrien som gengældelse.
Fremstødet for folkemord er rettet direkte mod det
transatlantiske område. Det ledsages af den britiske trussel
om at ødelægge Asien gennem krig. Det er, hvad Obama foretager
sig i det vestlige Stillehavsområde; dette bliver totalt
forstået af ruserne.

Glass-Steagall vil gøre en
ende på WallStreet, City of
London
og, endelig, det Britiske

Imperium, og hermed faren for
krig;
Et nyt paradigme med den Ny
Silkevej, for genopbygning af
hele verden!
LaRouchePAC Fredags-webcast 8. januar 2016, dansk udskrift.
Vi har altså en situation lige nu, hvor tingene, over hele
planeten, befinder sig på den yderste rand. På et hvilket som
helst tidspunkt – mandag morgen, f.eks. – kunne vi vågne og
finde, at hele det europæiske banksystem er gået ind i et
kaotisk kollaps, der omgående vil spilde over til USA. Der vil
være en indvirkning på Asien, men samarbejdet mellem Kina,
Rusland, Indien og andre lande, i det asiatiske
Stillehavsområde og i det eurasiske område, vil tage af for
virkningen. Og krisens epicenter vil således være det
transatlantiske område. Og det er grunden til, at briterne vil
gøre fremstød for en krigsprovokation, en »bluff«konfrontation, med Rusland og Kina for at få dem til at
kapitulere og udplyndre dem, for at holde deres eget ynkelige,
døende imperium gående i endnu et par dage. Der er vi kommet
til i de globale anliggender.
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Verden er på vej ned i
Helvede!
Kun ved at overvinde det
Britiske Imperium
kan vi redde den
Leder fra LaRouchePAC, den 9. januar 2016 – Lyndon LaRouche
advarede ved årets slutning om, at verden ville styrte ned i
et Helvede efter nytår, og at kun den endelige overvindelse af
det Britiske Imperium ville redde civilisationen. Denne
nedstigning til Helvede skrider nu frem, som han advarede om,
med det vestlige finanssystems opløsning, med både Mellemøsten
og Asien, der er bragt ud på selve randen af en atomar
konfrontation, og med befolkningerne i USA og Europa, der
drives ud i en Mørk Tidsalder med narkotika, bandekriminalitet
og en grad af økonomiske nedskæringer, der allerede nu skaber
massedød.
Bail-in er nu landets lov i både Europa og USA og tillader
decideret tyveri af almindelige borgeres bankkonti for at
redde det bankerotte banksystem i endnu et par minutter. Det
er det britiske system, der fra toppen og ned er drivkraften
bag et globalt massedrab på den menneskelige befolkning. Den
britiske kongefamilie har åbenlyst erklæret, at den er fast
besluttet på at reducere den menneskelige befolkning til et
lille fragment af det, den er i dag.
Asien, og især Kina, følger en anden kurs, baseret på
storstilede investeringer i regional infrastruktur og en »winwin«-politik med samarbejde om menneskehedens fælles mål.
Asien vil ikke blive ødelagt af virkningen af det økonomiske
kollaps, der nu rammer det transatlantiske område – men det er
netop årsagen til, at det Britiske Imperium, gennem Obama, er

fast besluttet på at ødelægge Asien, og Rusland, i en krig.
Problemet er den kendsgerning, at de fleste mennesker er
dumme, af frygt – de vil ikke gøre noget i denne retning, idet
de klager, at det ikke er »praktisk«. Og dog er den eneste
måde at redde planetens befolkning at blive alt det kvit, der
er britisk myndighed, den britiske kongefamilie og dens arv,
og i særdeleshed dens kontrol over USA, i form af personen,
præsident Obama. Vi må optrappe kampagnen for Glass-Steagall
for at lukke Wall Street ned og få USA med om bord i den Nye
Silkevej, hvilket betyder en genopbygning i USA, og i verden,
i tradition efter Franklin Roosevelt.
Titelbillede: Den amerikanske Frihedskrig: Briterne overgiver
sig til general George Washington efter slaget ved Yorktown.

POLITISK ORIENTERING den 7.
januar 2016:
Finanskrak i luften
Saudi
Arabien
vil
sætte
Mellemøsten
i flammer
Med formand Tom Gillesberg
Videoen er i 3 dele, som er samlet i en playliste.
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Leder fra LaRouchePAC, 7. januar 2016:
En omhyggelig undersøgelse af det britiske efterretningsvæsens
operationer over hele planeten afslører et klart billede: Det
britiske Monarki er i færd med at fremprovokere krig og kaos i
hvert eneste hjørne af planeten i deres forfølgelse af den
erklærede hensigt om at reducere verdens befolkning med 80 %
eller mere på kort tid.
Den britiske hånd er mest synlig i den Persiske Golf, hvor
Londons totalt ejede juniorpartner, det Saudiske Monarki, har
anstiftet en ny, evindelig krig mellem sunni og shia, arabere
og persere, der blev udløst af henrettelsen den 2. jan. af et
ledende medlem af det shiamuslimske præsteskab fra den
olierige, østlige provins, der har en majoritet af shiamuslimer. Talerør for MI6 Ambrose Evans-Pritchard sagde
skadefro på Daily Telegraphs sider i denne uge, at
henrettelsen af Nimr al-Nimr vil føre til voldelig gengældelse
fra shia-demonstranter, der handler under ordre fra Irans
Revolutionsgarde-korps, og vil inkludere angreb på de saudiske
hovedolieledninger. Dette vil, erklærer Evans-Pritchard, føre
til oliepriser på 200 dollar tønden og et globalt, økonomisk
kollaps.
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Evindelige krige er Imperiets
økonomi
21. december 2015 – Et indsigtsfuldt, om end alternativt syn
på forbindelsen mellem krig og økonomisk kollaps blev for
nylig præsenteret af Lawrence Wilkerson, der – udover at være
pensioneret oberst og tidl. stabschef for udenrigsminister
Colin Powell, og særlig assistent til Powell, som formand for
Generalstabscheferne – er nu med dr. Ron Pauls Institut for
Fred og Fremgang. Som en del af en række artikler med titlen,
»Imperie-papirerne« havde dette tredje afsnit, der gik i
luften den 13. dec., titlen »Skibet synker«, og det omhandlede
den økonomi, der findes i et imperium, der udelukkende bygger
på ikke-produktive, udplyndrende finansaktiviteter.
Det 24 minutter lange interview, der blev udført af den
tidligere vært på RT Abbey Martin, der nu er hos netværket
TeleSUR (http://theempirefiles.tv/), begyndte med, at
Wilkerson beskrev USA’s udenrigspolitik ud fra Wall Streets
perspektiv. »I dag«, sagde Wilkerson, »er formålet med USA’s
udenrigspolitik at støtte et kompleks, som vi skabte i den
nationale sikkerhedsstat, og som tilføres brændstof,
finansiering og kraft gennem krige, der aldrig ender, og
disses forgreninger og konsekvenser. Det er en sørgelig
kommentar til det, USA er blevet til, men det er en realistisk
og, mener jeg, ærlig vurdering af det, som Amerika er blevet
til.«
Wilkerson sporer korrekt oprindelsen til denne kræftstruktur
til en Kolde Krigs dage og til det, som præsident Eisenhower
kaldte det Militær-industrielle Kompleks. Men denne struktur
har imidlertid ikke alene mislykkedes med at øge vores magt i
verden, sagde han, men den har tværtimod virket direkte

modsat. »Det er i den grad mislykkedes, at det har formindsket
vores magt i verden. Det er dette, der foruroliger mig«, sagde
han, »for historien fortæller mig, at dette netop er, hvad der
sker med imperier, når de er rede til at kollapse.« Det
militær-industrielle kompleks (MIC) har skabt en koncentration
af ikke-produktiv rigdom i en fraktion af befolkningen, der
udgør mindre end 1 % af denne.
»Vi taler nu om en koncentration af rigdom, der er …
samvittighedsløs … det er forkasteligt. Og det er ikke
holdbart, men det er nu kommet til et punkt, hvor
magtstrukturen – som jeg ville definere som den finansielle
magt, som dette apparat har skabt, og dens økonomiske aspekter
– er mindre og mindre industrialiseret og produktiv, og derfor
mere og mere leger med penge, og pengeinteresserne og
kapitalen generelt.«
I dag kan vi ikke engang kalde vores hær for en »frivillig«
hær, den er snarere en »rekrutteret« hær, med Wall Street, der
bruger »milliarder« på at overbevise desperate unge mennesker
om at ofre sig for Imperiet. Med hensyn til »efterretningerne«
(fiaskoer, inklusive hans egen og Colin Powells), der førte
til disse krige, så gav han direkte Storbritanniens
udenrigsefterretningstjeneste MI6 (med et billede af en
grinende Tony Blair i baggrunden) skylden og tilføjede, at
»efterretningerne blev tilpasset politikken«. Det »frosne
billede« af videoen viser arkitekten bag oprør general
Petraeus, der klamrer sig til sin bimbo-kæreste Paula
Broadwell.
Video, med et link fra siden med artiklerne
http://theempirefiles.tv/
er
tilgængelig
https://www.youtube.com/watch?v=zOagQ_nfCes
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Leder, 21. december 2015:
Fjern City of London, eller
sammenbruddet vil være uden
for kontrol
Under diskussioner med sine kolleger søndag aften opsummerede
Lyndon LaRouche den globale, strategiske krise i præcise
vendinger: Londons og Det britiske Imperiums magt må omgående
elimineres, eller også vil hele det transatlantiske område,
med start i USA, hastigt styrtdykke ud i et ukontrollerbart
kaos. Forholdsregler til kontrol må indføres, og dette
betyder, at Det britiske Imperiums magt, der kontrollerer
Obama, må fjernes.
Problemet er, at ledende personer i regeringsinstitutionerne i
Washington, med start i den amerikanske Kongres, der allerede
burde være trådt i aktion imod Obama, ikke har handlet. Obama
leder stadig sine tirsdagsmøder for (drone-)drab, på trods af
den kendsgerning, at hans tilstand er under hastig
degeneration, i accelererende tempo. Det britiske monarki er
fortsat den institution, der regerer over det transatlantiske
område.
LaRouche bemærkede, at Rusland er anderledes, og Kina er også
anderledes. Det er nationer, der samarbejder, og ser hen til
en udvidelse af deres samarbejde. Men der er alvorlige
problemer, med at skaffe tilstrækkeligt med vand og mad til en
begyndelse. Rusland og Kina er i dag de eneste, virkelige
magter, der potentielt set handler imod Det britiske Imperiums
stadigt eksisterende magt, og imod deres redskab, præsident
Obama.

I realiteten, erklærede LaRouche, så har kræfterne bag 11.
september (2001) magten over USA. Der har været et
utilstrækkeligt angreb imod det anglo-saudiske apparat, der
stod bag 11. september. Som følge heraf har de kræfter, der
repræsenteres af Bush og Obama, fået fribillet til at handle.
Hvis arven efter det britiske monarki og dets Bush- og Obamaoperationer kan knuses, kan USA og store dele af den øvrige
verden reddes.
LaRouche understregede, at centrum for kampen imod det
britiske tyranni, der repræsenteres af Bush og Obama, skal
findes på Manhattan og nærmeste omgivelser. Denne pointe blev
tydelig i denne weekend gennem to koncerter, der blev afholdt
af Schiller Instituttet, der præsenterede Händels Messias i
Brooklyn og Manhattan. Alt i alt blev de to forestillinger
besøgt af flere end 1.000 mennesker, med kun ståpladser til
begge forestillinger. Den strøm af støtte til forestillingerne
og til ideen om forbindelsen mellem klassisk kultur, videnskab
og den politiske kamp for en genoplivning af Det amerikanske
System, illustrerer den kendsgerning, at der i den amerikanske
befolkning er en kerne, centreret omkring Manhattan og dele af
det nordlige Californien især, der kan redde nationen. Disse
områders førende borgeres særlige egenskaber kan spredes i
hele landet, men kun med fokus på ånden og aktiveringen fra
Manhattan.
Nedsmeltningen af hele systemet er i fuld gang. Det globale
blodbad kan udelukkende standses af et gennembrud i USA, med
start i fjernelsen af Wall Street og genindførelsen af GlassSteagall. Dette må ske inden krakket finder sted, og det kunne
ske, hvornår det skal være, fra nu af og fremefter. Dette er
ikke et ’hype’ eller et slogan. Den 1. januar 2016 træder
reglerne for bail-out i kraft i Europa. Samme dag vil Puerto
Rico gå i betalingsstandsning med de første 1,4 mia. dollar i
gæld til gribbefondene.
Enten får man Glass-Steagall vedtaget nu, eller også vil
følgen blive kaos i hele det transatlantiske område, og under

disse omstændigheder er det næsten sikkert, at kræfterne i Det
britiske Imperium vil satse på krig med Rusland og Kina.

Global krigsførelse ved Det
britiske
Imperiums
terrorister
24. november 2015 – Lyndon LaRouches advarsel om, at der
»bliver ingen fred, før det britiske monarki er afsat, og den
britiske marionet og foragtelige person Obama fjernes fra
embedet«, understreges af mønstret med global terrorisme og
andre provokationer, som de har udløst, ud over Tyrkiets
nedskydning af det russiske Su-24 kampfly.
* Ukraine: Krim-provokationen er i gang, med Victoria Nulands
nazister, der afskærer al tilførsel af strøm til Krim og
sprænger transmissionstårne i luften, som omdrejningspunkt.
Russiske myndigheder er overbevist om, at de kan håndtere
nødsituationen med de 35 % af strøm i Krim, der produceres af
lokale generatorer, indtil Rusland kan færdiggøre
konstruktionen af undervandsforbindelsen fra Rusland under
Kerch-strædet inden årets udgang. I mellemtiden er den ny fase
af det amerikanske militære uddannelsesprogram for Ukraine
begyndt, med USA’s uddannelse af fem bataljoner af aktive,
tjenestegørende tropper og en bataljon styrker til
specialoperationer.
* Belgien: Landet er forsat i højeste alarmberedskab, med
Bruxelles, der har lukket alt ned. Regeringen har arresteret
21 mistænkte personer, men løsladt de 17, og de indrømmer, at

de ikke har nogen ledetråd til, hvad der er det næste, der vil
ske, bortset fra, at de stadig forventer flere angreb på
forskellige lokaliteter.
*
ISIS:
Storbritannien
har
udgivet
sin
årlige
sikkerhedsrapport, der hævder, at ISIS forsøger at få fat i
atomvåben og kemiske våben.
* Egypten: En selvmordsbombe eksploderede i det egyptiske
Sinai og dræbte mindst tre personer og sårede et dusin andre.
* Grækenland: En bombe eksploderede sent i går aftes i
nærheden af parlamentet på Syntagma-pladsen. Ingen kom til
skade.
* USA’s udenrigsministerium har udstedt en rejseadvarsel, der
vil være i kraft til 24. februar, uden et specifikt sted eller
hændelse i tankerne, men som blot bemærker, at IS, Boko Haram
og andre grupper »fortsat planlægger terrorangreb i mange
regioner«.

Foto: Krim henligger i mørke, mens Krims myndigheder desperat
kæmper for at genoprette vital strømforsyning til f.eks.
hospitaler, ved hjælp af de 35 % strøm, der produceres af
lokale generatorer.

Leder, 24. november 2015: Der
bliver ingen

fred,
før
det
britiske
monarki afsættes
– Den britiske marionet Obama
er en foragtelig person
Hvor den russiske præsident Putin lancerede en flanke, der
kunne føre til den totale ødelæggelse af ISIS og al-Qaedaterroristers base i Syrien og Irak, så har briterne nu
aggressivt interveneret imod denne flanke, som hele planeten
så desperat har brug for.
Den britiske premierminister Camerons aktuelle, hektiske
deployering har til formål at forstærke den krigspolitik, der
nu er modstand imod – Tony Blairs, George W. Bush’ og Barack
Obamas katastrofale politik – britiske agenter og marionetter.
Cameron insisterer: Nej, ødelæg ikke baserne for de
terrorister, der nu myrder løs i Mellemøsten og Europa. Assad
må først væltes som Syriens præsident.
Og marionetten Obama har i hele den forgangne uge gentaget:
Intet samarbejde imod ISIS; forudsætningen er, at Rusland må
gå med til, at Assad først må smides ud.
Det britiske monarki og finansielle imperium insisterer: Gå
ikke efter ISIS’ finansierer og våbenleverandører i Saudi
Arabien; gå ikke efter dets hjælper i den tyrkiske regering.
Og frem for alt, gå ikke imod den britisk-saudiske politik for
regimeskift-krige, der føres af Bush og Obama, og som bevidst
har skabt og udbredt ISIS og drevet hundrede tusinder af
desperate flygtninge ind i Europa.
Til Frankrig og andre nationer lyder ordren: Gå ikke i
partnerskab med Rusland eller opfordr USA til at gå med
Rusland for at knuse ISIS; men kræv, at Assad først må gå af.
Grib ikke den chance, som tilbydes gennem Putins nylige,

åbenlyst globale rolle, bakket op af Kinas tilbud om at
forlænge udviklingen med den Nye Silkevej ind i Mellemøsten.
Samtidig forbereder de britiske kongelige sig på at åbne
COP21-klimakonferencen om »global opvarmning« i Paris og styre
den i henhold til deres besættelse – at reducere den
menneskelige befolkning. Prins Charles, der er udvalgt til at
holde åbningstalen til konferencen, påstod i et interview den
21. nov., at klimaforandring var årsagen til de
folkemorderiske krige i Mellemøsten og Nordafrika – ikke Tony
Blair, ikke George W. Bush og Barack Obama, men
klimaforandringen forårsagede disse krige.
Og den britiske marionet Obama gentog i en tale den 21. nov.,
at »klimaforandring er USA’s sikkerhedstrussel nummer ét«.
Er han sindssyg? Nej, han er en marionet for det britiske
monarki og det britiske finansimperium, og af Wall Street.
Lyndon LaRouche har insisteret på dette. Obama er en britisk
marionet og en præsident for evindelige krige og dronedrab.
Han må fjernes fra embedet. For dernæst at skabe en økonomisk
genrejsning, »må alt, hvad vi gør i USA, følge de principper,
som præsident Franklin Roosevelt stod for, imod Wall Street«.
»Der kan ikke blive nogen fred, før det britiske monarki er
fjernet«, sagde LaRouche den 22. nov. Vær opmærksom på
LaRouches insisteren på dette; det betyder menneskehedens
fremtid.

På årsdagen for mordet på
Kennedy:
En påmindelse om, hvorfor
Obama
skal
fjernes
fra
embedet
I dag, den 22. november 2015 er årsdagen for mordet på John F.
Kennedy for 52 år siden, og denne dag bør være en klar
påmindelse til os om, hvorfor Obama skal fjernes fra embedet.
Kennedy blev myrdet af de selv samme britiske royale kredse,
der i dag ejer præsident Obama, og som dengang opererede via
Canada, gennem franske og spanske mordere og medskyldige
amerikanske agenter. Alt imens Kennedy arbejdede sammen med
Krustjov for at undgå et atomkrigs-holocaust under den
cubanske missilkrise og havde påbegyndt USA’s tilbagetrækning
fra Indokina på det tidspunkt, hvor han blev myrdet, så har
Obama ikke bevirket andet end forarmelse af flertallet af
amerikanere, kaos i mange dele af verden og fremstød for en
strategisk konfrontation med både Moskva og Beijing. Kunne der
være en bedre måde at højtideligholde JFK’s liv på, end ved at
fjerne Obama fra embedet?

Leder, 23. november 2015:

Det er det Britiske Imperium,
tåbe!
Med Bruxelles i højeste alarmberedskab på anden dag i
forventning om endnu et større terrorangreb fra Islamisk Stat
på samme skala som massakren i Paris den 13. november, er der
stigende opmærksomhed omkring den kendsgerning, at
omdrejningspunktet for jihadistisk terrorisme i realiteten
findes i hjertet af Europa. Bruxelles, hovedstad for både NATO
og Den europæiske Union, har nu fået kaldenavnet Brusselstan,
ligesom London længe er blevet refereret til som Londonistan
på grund af den kendsgerning, at bogstavelig talt enhver
jihadistisk, narko- og separatistterrororganisation har fået
husly, beskyttelse og finansiering af det britiske monarki.
For nylig frafaldt den britiske regering alle anklager imod en
angiveligt
jihadistisk
våbensmugler,
fordi
hans
forsvarsadvokat påpegede, at de samme grupper, som han stod
anklaget for at bevæbne, blev åbenlyst støttet af det britiske
efterretningsvæsens MI6.
Dette er en gammel historie. London har været centrum for
global terrorisme i årtier. Executive Intelligence Review var
ophavsmand til et dossier, som blev overgivet USA’s
Udenrigsministerium i 2000, og som krævede, at Storbritannien
blev sat på listen over stater, der sponsorerede terrorisme.
Dossieret byggede udelukkende på bevismateriale, der var
fremkommet gennem regeringer i hele verden, inklusive Rusland,
Egypten, Indien, Pakistan, Colombia og Peru, og som på
afgørende vis viste, at den britiske krone husede verdens
værste terrorister, som en del af imperiesystemet. De største
britiske banker, med HSBC (tidligere HonKong og Shanghai
Bankselskab, berygtet for opiumskrigene) i spidsen, er verdens
mest berygtede hvidvaskningsinstitutioner for narkopenge, som
det for nylig er blevet dokumenteret af USA’s Senat.
Det er ligeledes det britiske kongehus, der har udsendt

Ridderkommandør John Schnellnhuber til at kapre Paven og
Vatikanet for ideen om en radikal befolkningsreduktion,
baseret på den videnskabelige svindel med menneskeskabt,
global opvarmning.
Alle de grusomheder, som præsident Obama har begået – fra hans
massedronedrab i Afghanistan, Pakistan, Yemen og Somalia, til
hans voldelige afsættelse og koldblodige mord på Gaddafi i
Libyen, der skabte en zone af kaos, terror og utilstrækkelige
stater i store dele af Nordafrika og Mellemøsten, og til
decimeringen af livsvilkårene for det store flertal af
amerikanere – kan anbringes på det britiske kongehus’
dørtærskel. Obama er intet andet end en britisk agent, der
blev udvalgt af briterne til at blive installeret som
præsident for USA, på vegne af Kronen og City of London.
Efter grusomhederne i Paris er det i stigende grad ved at
blive åbenlyst gennemskueligt for et voksende antal tænkende
mennesker, at Islamisk Stat er en skabelse af Obama og
briterne. Al-Qaeda blev skabt og næret af briterne, USA og
Saudi Arabien i 1980’erne, som kollektivt samlede et slæng af
terrorister fra fængsler i hele den arabiske og islamiske
verden, for at drive sovjetrusserne ud af Afghanistan. I 1985
sluttede Prins Bandar bin Sultan, bogstavelig talt et medlem
af Bush-familien, sig til den britiske premierminister
Margaret Thatcher for at lancere Al-Yamamah-byttehandelen
(våben for olie), under hvilken en 100 milliarder dollar stor,
hemmelig fond blev etableret for i hemmelighed at bevæbne alQaeda og andre terrororganisationer. I 2001 deployerede Bandar
nogle af disse Al Yamamah-midler til at finansiere 11.
september-flykaprernes angreb på World Trade Tårnene og
angribe Pentagon.
Hvis man vil forstå, hvorfor den britiske agent Barack Obama
har nægtet at ophæve hemmeligstemplingen af de 28 sider af den
Fælles Kongresundersøgelsesrapport om 11. september, må man
begynde fra toppen, med denne redegørelse for, hvordan
briterne og Obama skabte al-Qaeda og, senere, Islamisk Stat.

Tidligere chef for USA’s Forsvarets Efterretningstjeneste,
general Michael Flynn, har åbenlyst rapporteret om, at
præsident Obama bevæbnede de syriske oprørere fra Benghazi og
fortsatte med at gøre det, fordi det var regeringens politik.
DIA-dokumenter fra sommeren og efteråret 2012 forklarer i
detaljer de fælles britisk-amerikanske operationer fra
Benghazi til smuglerhavne i de områder i Syrien, der
kontrolleredes af oprørerne.
Lyndon LaRouche sagde ligefremt til medarbejdere søndag den
22. november, at man må udrydde det britiske monarki, eller
også vil der ikke være nogen løsning på krigen i Syrien eller
andre globale brændpunkter. Med mindre Det britiske Imperium
fjernes, står vi over for en global krig imod Rusland og Kina,
der vil føre til udslettelsen af store dele af menneskeheden.
Barack Obama er en britisk agent, der blev selekteret til at
blive USA’s præsident af briterne. Vi må sænke Det britiske
Imperium og alt, hvad det repræsenterer, eller også vil vi stå
over for en optrapning af rædselsforestillinger over hele
planeten.

Leder, 19. november 2015:
Obama er nede; Tiden er inde
til at jage ham ud
Øjenvidneberetninger fra weekendens G20-topmøde i Tyrkiet
indikerer, at præsident Obama var i rasende humør over den
kendsgerning, at den russiske præsident Vladimir Putin var
centrum for opmærksomheden pga. Ruslands militære intervention
i Syrien, der »ændrer hele spillet«, og som nu frembyder en
realistisk mulighed for at knuse Islamisk Stat (ISIS) og

bringe den næsten fem år lange krig i Syrien til en fredelig
afslutning.
Obama er blevet trængt op i en krog af den russiske
flankeoperation i Syrien, og af den kendsgerning, at, i
kølvandet på sidste fredags forfærdelige ISIS-angreb i Paris,
verden er forenet omkring behovet for at skride til afgørende
handling imod den jihadistiske svøbe. Denne handling kræver
afgørende samarbejde med Rusland, som endda tidligere chef for
Det forenede Kongeriges forsvarsstab, general, Sir David
Richards sagde til BBC i denne uge.
Obama har, sammen med George W. Bush, gjort sig skyldig i
mørklægning af anglo-saudiernes forbrydelser ved at nægte at
ophæve hemmeligstemplingen af det 28 sider lange kapitel i den
oprindelige rapport fra den Fælles Kongresundersøgelse af 11.
september 2001, et kapitel, der leverer afgørende bevis for
det saudiske monarkis finansiering af flykaprerne. Som tidl.
senator Bob Graham sagde ved den tætpakkede pressekonference
på Capitol Hill (Kongressen) den 7. januar 2015, kun få timer
efter angrebene på Charlie Hebdos kontorer i Paris, at, hvis
disse 28 sider var blevet frigivet til offentligheden, kunne
det saudisk-støttede Islamisk Stat aldrig have eksisteret.
Med blodbadet i Paris den 13. november stadig hængende i
luften er tiden nu inde til, at disse 28 sider offentliggøres
og danner grundlag for lanceringen af en de novo undersøgelse
af 11. september og alle de følgende terrorgrusomheder, som
det britisk-saudiske apparat har begået, frem til og inklusive
sidste fredags slagteri i Paris. Det er dette apparat, der
ejer, og altid har ejet, Barack Obama.
Nu mere end nogen sinde før er tiden inde til, at Kongressen
bruger sit forfatningsmæssige mandat og smider Obama ud af
embedet. De fulde konsekvenser af mørklægningen af kapitlet om
11. september ses nu i blodbadet i Paris. På en meget direkte
måde har Obama disse dræbte og sårede menneskers blod fra
angrebene i Paris på sine hænder. Konsekvenserne af hans

fortsatte mørklægning af de 28 sider kan ikke længere
tolereres. Hvis Islamisk Stat og alle de andre anglo-saudiske
jihadister skal afgørende nedkæmpes og udslettes, må Obama
fjernes fra embedet. Han er lige så meget en skabelse af dette
britisk-kontrollerede apparat, som lederne af ISIS og alQaeda. At tolerere Obamas fortsatte forbliven i embedet, efter
angrebene i Paris og hans bevidste beskyttelse og mørklægning
af saudierne bag 11. september, er det samme som at afskrive
De forenede Stater.

Frigiv de 28 sider, og afsæt Obama nu.

Leder, 27. oktober 2015:
Ruslands
og
Kinas
verdenslederskab er
afgørende
nu,
hvor
Det
britiske Imperium
står for fald
En nyligt deklassificeret rapport fra 1990, der blev
udfærdiget af Præsidentens Efterretnings-Råd (eng.: PFIAB)
viste, at truslen om en atomkrig i 1983, ud fra et sovjetisk
perspektiv, var blevet drastisk undervurderet af den
amerikanske efterretningstjeneste, hvilket skabte en meget
reel fare for atomkrig på daværende tidspunkt. Lyndon LaRouche
henviste til denne rapport som værende en afgørende markør for
det amerikanske lederskabs forfald efter dette tidspunkt,

baseret på LaRouches eget kendskab til den situation, som
rapporten omhandler – selv om der ikke blev henvist til disse
kendsgerninger i selve PFIAB-rapporten.
Kendsgerningen er, at daværende præsident Ronald Reagan den
23. marts 1983 havde vedtaget det forslag, som LaRouche havde
udarbejdet, om et fælles udviklingsprojekt mellem USA og
Sovjetunionen om at bygge et rumbaseret, anti-missilsystem,
baseret på nye, videnskabelige principper (partikelstråle- og
laserstrålesystemer), som ville have gjort en ende på den
ekstreme fare, der hidrørte fra politikken med »Gensidigt
Garanteret Ødelæggelse« (Mutually Assured Destruction, MAD),
en politik, der er baseret på at fastholde verden opdelt i Øst
og Vest, og hvor begge sider retter massive arsenaler af
atomvåben, der kan udløses ved mindste varsel, mod hinanden.
Mordforsøget på Ronald Reagan, der blev udført af en bekendt
af Bush-familien kort tid efter Reagans indsættelse, havde nær
afsluttet dette historiske samarbejde mellem Reagan og
LaRouche, men Reagan overlevede og annoncerede programmet
under navnet Strategic Defense Initiative (SDI) (Strategisk
Forsvarsinitiativ). Men britiske interesser i både USSR og USA
saboterede indsatsen – en proces, der reflekteres i PFIAB’s
indrømmelse af efterretningsfiaskoen fra 1983 vedr. truslen om
atomkrig.
Siden denne sabotage af SDI og Reagans erstatning med den
forræderiske Bush-familie i tre embedsperioder og Obama i to
perioder, har der i USA været et udtalt forfald ned i
økonomisk og strategisk vanvid, der har muliggjort Wall
Streets og City of Londons bankinteressers dominans over
regeringen, og som har lanceret den ene krig efter den anden i
kolonialistisk stil over hele planeten og drevet den vestlige
verden
ud
i
kaos,
som
det
nu
reflekteres
i
flygtningekatastrofen i Sydvestasien og Europa.

SE »den fulde historie om SDI«
Med skabelsen af BRIKS og dettes nye finansinstitutioner, der
er helliget international infrastrukturudvikling, samt
præsident Putins fremragende flankeoperation i Syrien, er
verden nu i en position, hvor Det britiske Imperium langt om
længe kan blive stedt til hvile. Obama, og Hillary Clinton
(der underkastede sig Obamas ondskab), er blevet afsløret som
støtter af terrorisme med det formål at opnå »regimeskift«
over for nationer, der nægter at underkaste sig, og som
beskyttere af de morderiske finansfyrster på Wall Street ved
at afvise den nødvendige genindførelse af Glass-Steagall, der
skal underkaste Wall Street en konkursbehandling.
De interventioner, som talsfolk fra LaRouchePAC i løbet af de
seneste uger på Manhattan og andre steder i hele USA har
gennemført, har fået repræsentanter fra Imperiet til at søge
dækning med den voksende bevidsthed om sandheden af deres
forbrydelser, der er blevet offentligt udtalt og har ødelagt
deres evne til at hjernevaske og tvinge godtroende
amerikanere. Tiden er inde til at lukke Wall Street ned,
fjerne Obama og til, at solen endeligt må gå ned over Det
britiske Imperium.

Se: En kort gennemgang af historien om
LaRouches Strategiske Forsvarsinitiativ,
fra LPAC (Jeff Steinberg)

Kina
sammenligner
TransPacific Partnership, TPP,
med det britiske system for
»Imperial Præference«
12. oktober 2015 – En ekspert i det Kinesiske
Handelsministerium har på en skarp måde sammenlignet Obamas
handelsaftale, Trans-Pacific Partnership (TPP) – som endnu
ikke er vedtaget af Kongressen – med Det britiske Imperiums
mislykkede system med »imperial præference« fra 1930’erne og
1940’erne.
I en artikel i China Daily fra 11. okt. siger Mei Xin Yu: »Da
den amerikanske præsident Barack Obama meget vel kunne blive
en af de amerikanske præsidenter, der efterlader sig en ringe,
politisk arv, kan det ikke undre, at han har hastværk med at
opnå politiske præstationer … En ting, der bør bemærkes, er,
om TPP er en ny form for ’imperial præference’, der blev
etableret af Det forenede Kongerige, selv om det sluttelig
mislykkedes.«
Imperial præference var et system med gensidigt vedtagne
tariffer eller frihandelsaftaler mellem Det britiske Imperiums
besiddelser og kolonier omkring år 1900; det krævede, at de
udelukkende handlede indbyrdes og med en handelsbalance, der
altid var i Det forenede Kongeriges favør. Målsætningen for
imperial præference var at opretholde Imperiet som en
verdensmagt, over det Amerikanske System, De forenede Stater,
og det protektionistiske Tyskland. Det blev genoplivet og
strammet op i 1920’erne og 1930’erne.
Det var, da præsident Franklin Roosevelt sagde til Winston

Churchill ved Argentia, Newfoundland, i august 1941, at
imperial præference måtte væk efter krigen, at en Churchill,
rød i ansigtet, svarede: »Hr. præsident, … jeg tror, De
forsøger at afskaffe Det britiske Imperium. Hver eneste idé,
som de udtaler om strukturen af verden efter krigen,
demonstrerer dette.« Den britiske økonom John Maynard Keynes’
indlæg på Bretton Woods-konferencen forudsatte inkorporeringen
af systemet med imperial præference i Bretton Woods-systemet,
men han havde ikke held med det.
Forslaget blev dernæst genoplivet som Commonwealth-præference.
Mei Xin Yu skriver: »Hvad enten vi taler om forhandlinger om
TPP eller om at komme frem til en aftale med Det
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) med
Europa, så har alle USA’s træk til hensigt at bevare dets
overherredømme inden for regelsætning af international handel,
alt imens de ekskluderer Kina.
TPP vil imidlertid, hvis det ikke krænker WTO’s aktuelle
regler [som den russiske præsident Putin for nylig har
indikeret, -red.], kun få liden eller ingen virkning på Kina,
og Kina vil bestemt bevare en åben holdning til det. Hvis det
er udtænkt med det formål at skubbe Kina ud, vil det ikke gå
det bedre, end det gik »imperial præference«, slutter han.

Foto: Handelsministre fra USA og 11 andre lande i
Stillehavsområdet deltager i en pressekonference efter at have
forhandlet Trans-Pacific Patnership-aftalen igennem i Atlanta,
USA, den 5. oktober 2015. [Foto Xinhua]

Leder, 12. oktober 2015:
Briterne og deres agent Obama
går amok
’Vi tager et skridt nærmere til krig …’ The Sunday Times.
Det folkemorderiske Britiske Imperium er, både i USA og
internationalt, kommet til undsætning i forsøg på at redde
deres marionet Barack Obama, der er blevet totalt udmanøvreret
og overlistet af den russiske præsident Vladimir Putin og har
således anbragt selve det britiske systems eksistens på
huggeblokken.
Mest spektakulært kom Bernie Sanders, der er demokratisk
præsidentiel prækandidat, og som medierne har kørt frem som
»den
førende
oppositionsfigur«
til
den
aktuelle
Washingtonregering, ud med en helhjertet støtte til Obama på
nationalt fjernsyn søndag – umiddelbart forud for næste
tirsdags debat mellem de demokratiske kandidater, der sendes
på Tv. Sanders, der således viser sig som et totalt britisk
aktiv, udtalte, at han har
»en enorm respekt for Barack Obama … han hjalp mig med at
blive valgt, og jeg arbejder sammen med ham omkring mange,
mange spørgsmål … det er kun meget partiske folk, der nægter
at erkende den virkelighed, at vores økonomi i dag er ikke så
lidt bedre end den var, da George W. Bush gik af.«
Dette, mens det brændende spørgsmål, som landet konfronteres
med, er en tilbagevenden til Glass-Steagall og udslettelsen af
Wall Street og alt, hvad Bush- og Obamaregeringerne
repræsenterer. Det bør ikke overraske nogen, at, iflg.
velplacerede Washingtonkilder og nogle medieberetninger, en
stor del af Sanders’ fundraising-organisation blev overdraget
ham af Barack Obama.

I går beskrev Lyndon LaRouche Sanders-udviklingen som
»virkelig grimme, dårlige nyheder«, der reflekterer, at der er
et skift i gang fra briterne globalt. Han advarede om, at vi
bør forvente yderligere »djævelske« handlinger fra Obama og
hans britiske sponsorer, inklusive mord på ledende personer
fra lande, der arbejder sammen med den russiske præsident
Putin. »Briterne har intet tilbage ud over sådanne
handlinger«, understregede LaRouche. Det britiske Imperium
står for at miste sin elementære eksistens, så hold øje med
enhver tænkelig form for beskidte affærer, der kommer fra de
kanter, der ellers ikke har været synligt aktive et stykke
tid.
Når Obama har problemer, vender han sig mod briterne, udtalte
LaRouche, så forvent beskidte handlinger, inklusive direkte
britiske deployeringer i USA for at forsøge at forstærke
Obamas ustabile psykologi.
Bemærkelsesværdig i denne henseende er også rapporten i denne
weekend i Londons Sunday Times om, at den britiske regering
har udstedt instrukser til sine piloter, der flyver missioner
i Syrien, der giver dem tilladelse til at nedskyde russiske
fly under visse betingelser:
»Hvis en pilot bliver beskudt, eller mener, at han vil blive
beskudt, må han forsvare sig«
[fremhævelse tilføjet]. Det Russiske Forsvarsministerium anså
rapporten i pressen for at være alvorlig nok til, at han udbad
sig den britiske forsvarsattache i Moskvas fremmøde for at
aflægge forklaring.
»Glem ikke, hvem Obama er«, advarede LaRouche. Han er en
løgnagtig, morderisk, satanisk person. Hans journal er kendt.
»Obama må knuses«, erklærede LaRouche i dag. Den eneste måde,
hvorpå faren for Tredje Verdenskrig kan fjernes, er ved at
fjerne Obama fra Det Hvide Hus.

Supplerende dokumentation:
Britiske piloter får tilladelse til
at nedskyde russiske fly over
Syrien
11. oktober 2015 – En artikel af Romil Patel i International
Business Times fra 11. okt. rapporterer, at britiske
»piloter fra Royal Air Force (RAF) har fået grønt lys til at
nedskyde russiske militære kampfly, når de flyver missioner
over Syrien og Irak, hvis de er i fare for dem.«
Patel citerer en artikel i Londons Sunday Times, der citerer
en unavngiven kilde fra Det forenede Kongeriges Permanente
Fælles Hovedkvarter (PJHQ), som beskrev den nye kampordre:
»Det første, en britisk pilot vil gøre, er at forsøge at undgå
en situation, hvor et angreb i luften kunne tænkes at finde
sted … man undgår et område, hvis der er russisk aktivitet.
Men, hvis en pilot bliver anskudt, eller mener, at han vil
blive det, må han forsvare sig. Vi har nu en situation, hvor
en enkelt pilot, uanset nationalitet, kan få strategisk
indvirkning på fremtidige begivenheder«
[fremhævelse tilføjet].
For at muliggøre en sådan potentiel hændelse vil RAF
Tornadofly nu blive bevæbnet med varmesøgende luft-til-luftmissiler, der kan flyve ved Mach-3. Dette, skriver Patel,
ville »gøre det muligt for RAF-piloter at nedskyde fjendefly
uden selv at blive mål.«
Endnu en britisk militærkilde sagde til Sunday Times:
»Vi tager et skridt nærmere til krig. Kun ét enkelt fly
behøver blive nedskudt i en luftkamp, og hele landskabet vil

ændres.«

LaRouche anklager, at Obama med
overlæg
bombede Læger uden Grænser-hospital
11. oktober 2015 – »Der er ingen tvivl om dette«, udtalte
Lyndon LaRouche lørdag; bombningen af hospitalet under Læger
uden Grænser i Kunduz, Afghanistan, den 3. oktober,
»var et mord fra Obamas side, som var besluttet og fremført af
ham, som følge af had til Putin. Han gjorde det med overlæg.
Og han gjorde det i to faser. Først kom det første angreb. Så
kom budskabet ud om, hvad man gjorde ved hospitalet, det
berømte hospital på stedet. Og de fortsatte! Og Obama lod det
fortsætte.«
LaRouche kom med denne anklage i den bredere sammenhæng med
diskussion med deltagere ved hans dialog med Manhattanprojektet den 10. okt. om »den nye tilstand af organisering«,
som den russiske præsident Vladimir Putin har skabt i selve
USA gennem sin flankemanøvre i Syrien. Putins handlinger har
efterladt Obama og slige folk uden muligheder, og Obama, der i
sig selv er en satanisk personlighed, »er gået amok«, sagde
LaRouche.
»Obama lancerede dette angreb på hospitalet og myrdede folk!
Slet og ret myrdede dem.«
Læger uden Grænsers internationale præsident Joanne Lius krav
fra 7. okt. om, at den Internationale Kommission til
Undersøgelse af Kendsgerninger (IHFFC) skal undersøge denne
krigsforbrydelse, blev publiceret i går som en kronik i Sunday
Independant i Sydafrika, bakket op af data, der forklarede

kendsgerningerne i det 80 minutter lange angreb, der ikke
alene dræbte 22 mennesker, læger såvel som børn, men som også
delvis ødelagde det eneste akuthospital i det nordøstlige
Afghanistan, der var i stand til at yde behandling på højt
niveau til akut redning af liv og lemmer; hospitalet er nu
ikke længere operationelt.
IHFFC blev oprettet under artikel 90 i et første
protokoltillæg til Genevekonventionen og udstak procedurer til
sikring af respekten for, og ærlig implementering af,
international humanitær lov.
I et eksklusivt interview med Tysklands Deutsche Welle, der
skal sendes i sin helhed den 14. okt., sagde NATO’s
øverstkommanderende og firestjernet amerikanske general i
Luftvåbnet, general Philip Breedlove, at han støtter den
undersøgelse, som Læger uden Grænser kræver gennemført af
IHFFC. Det er »deres absolutte ret at kræve
undersøgelse«, sagde Breedlove, og »vi vil støtte det«.

denne

Og hvad er Obama-teamet kommet frem med for at lægge en dæmper
på sagen, for denne krigsforbrydelse? Det vil få Pentagon til
at tilbyde penge (»kompenserende betalinger«) til ofrene for
dets luftangreb, inklusive mod Læger uden Grænser, og hjælpe
med at reparere det ødelagte hospital.

Tema: Lpac Videnskabsteam
afslører CO2-svindlen:
Global opvarmning dækker over
befolkningsreduktion
Igen, grunden til, at vi diskuterer dette, er spørgsmålet om
denne kommende konference i Paris (i december måned i år). Der
er et fornyet, desperat forsøg på at forsøge at få en juridisk
bindende traktat på plads, hvor nationer ville aftale at
begrænse deres CO₂-udledning, begrænse deres økonomiske
udvikling og rette sig efter disse vanvittige ideer.
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