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LEDER fra LAROUCHE-BEVÆGELSEN 19.
august 2014: USA: Fyr Boehner! Europæiske
landmænd går fallit for at støtte fascisme i Ukraine

De dårlige nyheder er, at rapporten om en projekteret, hidtidig amerikansk rekordhøst af majs og
sojabønner, som kommer i dag, forventes at reducere amerikanske landmænds indkomst med 30 % i forhold
til sidste år, og reducerer således befolkningens produktivitet for at tilfredsstille »markedet«.
I sammenhæng med den nye, økonomiske verdensorden, centreret omkring Kina, med sin plan for
Månen/helium-3/fusionskraft, BRIKS-landene og Sydamerika, så må vi tilbage til idéen om en
protektionistisk politik. Vi må beskytte det, vi producerer; beskytte det, som det amerikanske folk har behov
for. Beskyt dem!
_________________________________

De dårlige nyheder er, at rapporten om en projekteret, hidtidig amerikansk rekordhøst af majs og sojabønner,
som kommer i dag, forventes at reducere amerikanske landmænds indkomst med 30 % i forhold til sidste år,
og reducerer således befolkningens produktivitet for at tilfredsstille »markedet«.
Lyndon LaRouche sagde, at vi burde rejse en skandale om dette. Det er et svindelnummer. I stedet må
betalingen til landmanden stige, når fødevarepriserne stiger. Tal om idioti! Sidste års majshøst var allerede
en rekord; hvis dette års høst virkelig er endnu en rekord, og landmændenes indkomst falder, så vil
landmændenes rækker blive hærget af to, gode høste!

I sammenhæng med den nye, økonomiske verdensorden, centreret omkring Kina, med sin plan for
Månen/helium-3/fusionskraft, BRIKS-landene og Sydamerika, så må vi tilbage til idéen om en
protektionistisk politik. Vi må beskytte det, vi producerer; beskytte det, som det amerikanske folk har behov
for. Beskyt dem!

I mellemtiden har Egypten allerede flyttet 8 mio. m³ jord i løbet af de 12 første dage af bygningen af den nye
Suezkanal, siden den 6. august, og tempoet vil øges i næste uge i takt med, at der kommer flere maskiner til.
De har nu skitseret tre koncentriske udviklingscirkler, som begynder med selve kanalen, dernæst fortsætter
med en udviklingskorridor med nye havne og jernbaner, og så yderligere infrastruktur- og serviceprojekter,
inkl. storstilet opførelse af beboelser, som tilsammen skaffer 1,5 mio. jobs og forventede, årlige indkomster
på så meget som 100 mia. dollars henover de næste syv år. Det meste vil blive finansieret nationalt, som i
Abraham Lincolns politik for Amerika. En pro-egyptisk (og anti-Obama) gruppe har dannet sig i
Repræsentanternes Hus, anført af republikaneren Dana Rohrabacher og demokraten Loretta Sanchez, begge
Californien.

Hjemvendt til Washington fra golfbanerne i Martha?s Vineyard har Obama rådført sig med den britiske
regering og andre udenlandske regeringer, samt sin nationale sikkerhedsstab, men ikke Kongressen, samtidig
med, at han udvider den tredje Irakkrig langt udover noget som helst, som han har lovet, til et aktivt
engagement i en offensiv operation for at tilbageerobre Mosul-dæmningen, og som alene i går omfattede 30
bombetogter og »rådgivere« om runden. Boehners republikanere er dem, som gør det let for Obama at
optrappe denne krig, i total overtrædelse af Forfatningen (og Resolutionen om Bemyndigelse til at føre Krig,
?War Powers Resolution?, som gjorde fortsatte indsatser ulovlige efter sidste fredag, den 15. august).
Det første punkt på dagsordenen, sagde LaRouche, er at fyre Boehner. Det vil gøre det vanskeligere for
Obama at slippe godt fra mord i Irak. Obama er den største forbryder af dem alle, og Boehner og
republikanerne gør det let for ham. Vi har en foragtelig præsident og en foragtelig leder af flertallet (i
Repræsentanternes Hus, -red.). Det er alt sammen nonsens! Stop det!

En læge fra Læger uden Grænser sammenlignende den afrikanske ebola-epidemi med et tog, der kører af
sted på skinnerne, mens vi løber efter det! For vores vedkommende, så er vi i færd med at indsamle et
overblik og detaljer, under tre kategorier:

I. Offentlige Nød-sundhedsforanstaltninger (behandling; karantæne;
logistik);

kontaktopsporing og

II. Basale Nødvendigheder (mad, vand, sanitet, transportlogistik, genhusning);
III. Opbygning af Økonomien.

LaRouche indskød, at vi må komme af med den forbandede krig i Ukraine, som stadig fremmes. Stands den
krig! Det bør ikke forekomme ? det er ondt! Det er et bedrageri over for menneskeheden! Ti tusinder af
europæiske landmænd går fallit for at støtte fascisme i Ukraine. Der er ingen alternative markeder; hvis de
forsøger at sælge til hinanden, bliver de allesammen ruinerede. Lyndon LaRouche ser Helga ZeppLaRouches rolle som potentielt afgørende, pga. af dets virkninger på Kina.
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