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Folkemord: Imperiets »limes«-politik: Drab på hele
folkeslag

LarouchePAC, 14. oktober, 2013 ? Som det sås i nylige, rædselsvækkende drukneulykker med hundreder af
døde, forarmede afrikanere, der forsøgte at komme til øen Lampedusa, fører Det anglo-hollandske Imperium
en politik, som statsmanden Lyndon LaRouche i december 2002 kaldte »tilsigtet, overlagt folkemord«,
modelleret efter det antikke Roms limes-praksis, hvor en »beskyttelsesmur« blev rejst for at afholde
»barbarerne« fra det fattigere Syden fra at strømme ind i det rigere »Norden«.
I dag er limes-politikken global; gerningsmændene, der begår folkemord, afskriver hele befolkninger ? i
Afrika, Mellemøsten, Sydamerika, Caribien og Asien ? med deres politik med økonomisk ødelæggelse,
legalisering af narkotika og bestandige krige. City of Londons svinske Economist genspejlede dette
imperialistiske synspunkt den 12. oktober i sin kommentar til Lampedusa-tragedien med en bemærkning om,
at »det flydende vraggods fra en forlist verden med jævne mellemrum driver op på Sydeuropas kyster.«
Flydende vraggods? Denne det finansielle oligarkis ugeavis fandt, at det var »forvirrende«, at italienske
anklagere i kølvandet på sidste uges drukneulykke omgående tog skridt til at kriminalisere den handling,
hvor mennesker søger asyl fra sult, fattigdom og krig ? idet de iværksatte en kriminalretslig undersøgelse
mod de overlevende for overtrædelse af love vedr. »hemmelige immigranter«, som kan medføre bødestraf op
til 5.000 euro (6.800 dollars)!! Enhver, der hjælper en immigrant på havet, vil også blive retsforfulgt!
Med god grund blev præsident for EU-kommissionen Jose Manuel Barroso og Italiens premiereminister
Enrico Letta, da de i sidste uge landede på Lampedusa, modtaget med skingre tilråb (catcalls) fra en vred
forsamling, som råbte »skændsel« og »mordere«, da de to steg ud af flyet. »De burde skamme sig! De bør løse
dette humanitære spørgsmål ? vi har levet med dette i 20 år. Vi har fået nok af død! Disse dødsfald har de
italienske politikere og EU-politikerne på deres samvittighed!«
I de ni første måneder af 2013 ankom 30.100 indvandrere til Italien og Malta, en stigning fra 15.000 totalt i
2012, iflg. FN?s Flygtningehøjkommissariat (UNCHR). De kommer hovedsageligt fra Afrika syd for Sahara
? Somalia og Eritrea. Andre kommer fra Syrien, Egypten eller Pakistan. Et mindre antal kommer fra
Gambia, Mali og Afghanistan. Londonavisen Guardian rapporterede i dag, at antallet af indvandrere, der
landede på de italienske kyster, fordobledes i løbet af 40-dages perioden fra 1. juli til 10. august.
Pave Frans kaldte sidste uges druknetragedie »en skændsel« og gjorde opmærksom på, at kun »et beslutsomt
samarbejde mellem alle parter kan hjælpe med at forhindre, at dette sker igen.« Først i juli måned i år, på sin
første udenlandsrejse som pave, rejste Pave Frans til Lampedusa for at udtrykke sin solidaritet med
indvandrerne, der overlever der under forfærdelige humanitære forhold. Under en nadver for 15.000
mennesker på øen fordømte Paven »velfærdskulturen, der får os til at tænke på os selv, der gør os
ufølsomme over for andres råb, der får os til at leve i sæbebobler, som er smukke, men intet er, som er
tomme illusioner, illusioner om det forgængelige, der medfører ligegyldighed over for andre, som endda
medfører den globaliserede ligegyldighed.«
Paven rapporterede, at når han hører om indvandreres lidelser og død, »kommer tanken altid igen som en

torn i hjertet.«
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