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LaRouche bevægelsen vil være
massivt til stede hver dag
ved De forenede Nationer,
New York City:
Assad på kort sigt. Faktisk er præsident Obama blevet så destabiliseret af disse nylige handlinger, at
han ikke engang har været i stand
til at besvare præsident Putins
forslag om, at de to bør mødes
privat på sidelinjen af FN’s Generalforsamling, der vil finde sted
her i de næste tre uger.

Video:
https://www.youtube.com/watch?t=370&v=N7y2T6
Bp0Ow
18. september 2015 – Jeg hedder Diane Sare fra
LPAC Policy Committee, og jeg taler fra Manhattan
foran FN, der fejrer sin 70-års fødselsdag her i New
York City.
Lad mig sige det diplomatisk, at præsident Barack Obama er et r..h.. . Han er blevet fuldstændig
udmanøvreret af handlingerne foretaget af den russiske præsident Vladimir Putin, der korrekt har besluttet at intervenere militært i Syrien for at knuse ISIS
og forhindre den tvungne afsættelse af præsident

Sandheden er, at verden befinder sig ved et dramatisk vendepunkt, der ikke har noget fortilfælde i menneskets historie. Som
Lyndon LaRouche har advaret
om, så vil de statistiske elever af Bertrand Russel
ikke have nogen anelse om, hvad det er, der er i færd
med at ramme dem, lige så vel som, at præsident
Obama ikke har den fjerneste idé om, hvad det er,
der foregår, og hidtil ikke har været i stand til at respondere.
Virkeligheden er den, at Wall Street er død, det
transatlantiske finanssystem er totalt bankerot, og
intet vil redde dette system, ikke engang truslen om
atomkrig.
Præsident Putins nylige handlinger, sammen med
den støtte, han fik i Kina under deres sejrsdagsparade og deres spektakulære fremvisning af militær-
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magt, samt Tysklands seneste handlinger og deres
trodsige modstand mod Obamas morderiske politik
ved at vedtage at byde 800.000 syriske flygtninge
velkommen, har nu skabt de vilkår, hvor atomkrig, i
det mindste i øjeblikket, er taget af bordet. I Storbritannien er selv det britiske monarki faktisk ved at gå
ned hurtigere, end man kan sige ’Adolf Hitler’, med
den nyligt valgte formand for Labourpartiet, Jeremy
Corbyn, der nægter at synge »God Save the Queen«
ved offentlige begivenheder, der nu finder sted i
Storbritannien.

vore tre eller fire seneste præsidenter har styret vores land.[klapsalver] Det er mit synspunkt, at det,
Kina er i færd med at udføre, med hjælp fra Rusland, med BRIKS, virkelig er der, hvor menneskehedens fremtid ligger, mht. løsninger. Ikke vores
lederskab … «
Diane Sare: Alle, der kommer til De forenede
Nationer, vil finde, at LaRouche-aktivister og vore
samarbejdspartnere vil byde dem velkommen hver
eneste dag, hvor denne forsamling er trådt sammen.
Intet statsoverhoved, ingen udenrigsminister, inklusive vores egen Barack Obama, vil være i stand til at
undgå vores tilstedeværelse. Det er vores hensigt, at,
gennem vore aktioner her, USA vil blive fejet ind i
BRIKS-nationernes fremtidsorienterede handlinger,
som de kommer mest klart til udtryk af Kinas »Ét
bælte, én vej«-, »win-win«-samarbejde. For at dette
skal kunne ske, må amerikanere finde modet til at
mobilisere sig selv for at besejre den dobbelte svøbe
med Wall Street, som
er død, og vores mest
’cool’ præsident, Obama. Dette kan ske gennem omgående at genindføre Franklin Roosevelts
1933-Glass/
Steagall-lov, og ved
omgående at tage skridt
til at handle i overensstemmelse med afsnit 4
i det 25. forfatningstillæg, for at smide denne
gale dræber, Barack
Obama, ud af Det Hvide Hus.

Tiden er inde til, at amerikanere tilslutter sig denne globale revolution for menneskehedens værdighed. Centrum for en organisering af De forenede
Stater er Alexander Hamiltons Manhattan. Det er
ikke tilfældigt, at Lyndon LaRouches politiske bevægelse blev stiftet på Manhattan for ca. et halvt
århundrede siden, og i de seneste uger har hr.
LaRouche personligt talt til en forsamling af New
Yorkere hver lørdag på
Upper West Side. Denne forsamling er for
nylig blevet udvidet
med de patriotiske
stemmer,
tilhørende
fhv.
justitsminister
Ramsay Clarke, og fhv.
senator Mike Gravel
fra staten Alaska, som
talte ved en Schiller
Institut-konference her
i New York City i sidste uge.1
(Mike Gravel) …
Når man leder efter løsninger, ville jeg ønske, at jeg
som amerikaner kunne sige – for jeg elsker mit land,
og jeg er sikker på, at I alle gør – men jeg elsker
verden mere; jeg har altid … da jeg var i Senatet,
plejede jeg at slippe godt fra at holde lange taler,
hvor jeg afsluttede talen med, ’mine prioriteringer
her i livet er først over for menneskeheden, som det
andet over for USA, og som det tredje Alaska’, og
alle mine prioriteringer har denne rangfølge. Så, det
eneste, jeg kan sige nu, er, at jeg ikke kan se en løsning inden for USA’s begrænsede rammer. Jeg er,
efter nogle år, kommet til den slutning, at jeg leder
andre steder, og jeg ser derhen, hvor succeserne i
livet er forekommet for nylig, og holdningerne. Og
jeg vil gerne komplimentere jer ved at understrege,
hvad Kina gør i dag, og jeg føler rent personligt, at
Putin styrer sit land allerhelvedes meget bedre, end
1

Du kan hjælpe ved at donere dit bidrag til
LaRouchePAC i dag.
(I Danmark: Støt os i vores fortsatte kamp –
ved at sende dit bidrag til Schiller Instituttet, der
i Danmark repræsenterer LaRouche-bevægelsens
ideer og løsninger.)
Billede: Statue af Alexander Hamilton, Harlem,
New York.

http://schillerinstitut.dk/si/?p=8094
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