Lyndon LaRouche:
Hvad er nødvendigt at vinde for
menneskeheden?
19. dec. 2014 – Den russiske præsident Vladimir Putin holdt torsdag (18. dec.)
sin årlige pressekonference med deltagelse af 1.200 russiske og udenlandske
journalister. Aftenen før havde han talt med den franske præsident Hollande, den
tyske kansler Merkel og den ukrainske præsident Poroshenko om planer om at gå
frem med våbenstilstanden i det østlige Ukraine og genoptage Minsk-dialogen. I
mere end tre timer med spørgsmål og svar talte Putin som en statsleder, der er
konfronteret med krig. Putin gjorde det klart, at Rusland ikke er konfronteret
med »gengældelse« eller »afstraffelse« for [annekteringen af] Krim. Han sagde
til tilhørerne, at fraktioner i Vesten havde udset sig Rusland som mål for
ødelæggelse, lige siden Sovjetunionen og Warszawapagten kollapsede. Han nævnte
den Første Tjetjenske Krig som starten af konflikten.
Putin tager ikke fejl, sagde Lyndon LaRouche til medarbejdere i torsdags. Alt
imens Putin endnu ikke har fulgt LaRouches offentlige opfordring fra tidligere
på ugen – som nu cirkulerer i Rusland – til at vedtage »Mahathir-løsningen« ved
at gennemføre kontrol med valuta og kapital, som Mahathir gjorde det i 1998, da
han var konfronteret med angrebet af Obama-støtten George Soros og andre glubske
hedgefonds, så er Putin fuld ud klar over, at Rusland er mål for regimeskift.
Siden april måned, hvor Putin og andre russiske og hviderussiske
topregeringsfolk til deltagere i Moskva Internationale Sikkerhedskonference
sagde, at »farvede revolutioner« og »sanktioner« er en ny form for krigsførelse,
har Rusland krystalklart erkendt den aktuelle tilstand af krig. Dette er ikke en
ny Kold Krig. Dette er en overhængende Varm Krig, der med stor sandsynlighed
kunne blive en atomkrig!
LaRouche advarede om, at briterne og Wall Street driver verden frem mod krig ud
fra en position, hvor de er svage og desperate.
»De er bankerot, og deres udsigter med Obama-præsidentskabet og Jeb Bush’
kandidatur er hastigt i færd med at gå til bunds.«
LaRouche kom imidlertid med denne advarsel:
»Det er i sådanne øjeblikke – unikke øjeblikke i verdenshistorien – at
[politiske] mord finder sted.« Han nævnte mordene på John F. Kennedy og

Robert F. Kennedy. »Disse mord ændrede historiens gang.«
Menneskehedens fjender, med centrum i City of London og Wall Street –
finansoligarkiet – er ved at tabe. Bankerne i Vesteuropa er positioneret til at
blive de store tabere i spillet med de europæiske sanktioner imod Rusland. Wall
Street sidder med futures-kontrakter på skiferolie og -gas, som kunne udløse den
næste nedsmeltning. Det er derfor, præsident Obama og Jamie Dimon var så
desperate for at få Kongressen til at kapitulere til det nye buget, der
inkluderede et giftpille-tillæg, som ophævede forbuddet mod, at FDIC (Federal
Deposit Insurance Corporation, den amerikanske, statslige indskudsgarantifond, red.) garanterer for bailouts af visse futures-kontrakter.
I deres hysteri for at sikre endnu en bailout har Obama og Dimon udløst et
bagslag – det, som et medlem af Kongressen kaldte for »Glass/Steagalløjeblikket«. Senator Dianne Feinstein fremprovokerede en respons fra de
menneskelige udyr, (amr.: ’Beastman’), Bush-Cheney-slænget, gennem sin udgivelse
af Senatets efterretningskomites rapport om Bush-æraens præstationer og
torturprogram. Intet menneske ved sin fornufts fulde fem, der læser denne
frigivne rapport, eller blot læser nyhedsdækningen om den, ville nogensinde
overveje et Jeb Bush-præsidentskab.
Den virkelige fare, advarede LaRouche, er, at, hvis briterne og deres
medskyldige, Obama og Bush-ligaen, har held til at fremprovokere en
konfrontation med Rusland og/eller Kina, vil de udløse et globalt tyranni og en
global kampagne for en massiv befolkningsreduktion – selv, hvis det skulle
lykkes at undgå en udslettelseskrig med atomvåben.
»Er I villige til at løbe den risiko?«,
spurgte LaRouche. Samtidig provokeres briterne af fremkomsten af en ny alliance
til hele menneskehedens fordel, med centrum i BRIKS-initiativerne og Kinas
udviklingsprogram, med videnskab som drivkraft.
»Det er her, de rette spørgsmål stilles«, forsatte LaRouche. »Hvad er
nødvendigt for menneskeheden at vinde? Hvordan gør menneskeheden fremskridt?
Kun gennem totale spring, videnskabelige opdagelser, der transformerer
fremtiden. Med BRIKS og relaterede initiativer kan menneskeheden gå ind i
sine manddomsår og opnå gennembrud, som vi hidtil ikke har været i stand til
at forestille os. Det er, hvad det vil sige, at være virkelig menneskelig.
Det er, hvad vi må kæmpe for at sikre.«
Et gigantisk skridt frem mod dette gennembrud ville være, at USA gik med i

BRIKS. Apellen for netop dette, som Schiller Instituttet udsendte tidligere på
ugen, og som nu har fået flere end 100 underskrifter fra prominente personer på
alle kontinenter, har tiltrukket sig seriøs opmærksomhed i Kina, hvor flere
store nyhedstjenester og nyhedsmedier har rapporteret om dette initiativ.
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