Leder 30. april 2015:
Verden har valget mellem to systemer
I en helt ekstraordinær uge, hvor Helga Zepp-LaRouche talte ved tre,
betydningsfulde »Ny Silkevejs«-konferencer i Europa, indledte hun sin tale til
Cultural-Business Dialogue i Baden-Baden den 25. april på følgende måde: »Rent
strategisk må vi tage to fuldstændigt forskellige systemer i betragtning.«
»Det ene system er baseret på geopolitisk ekspansion og på maksimering af profit
for de få. Skulle dette system blive det fremherskende, kunne det føre til den
menneskelige arts udslettelse.
Lykkeligvis, … er et fuldstændigt parallelt, økonomisk og finansielt system
vokset frem siden sidste juli, et system, der bestemt ikke er uproblematisk, men
som har en radikalt anderledes orientering; og som rent faktisk er baseret på
fremtiden og på menneskelig kreativitet.«
Dette er BRIKS’ og deres allierede landes system. Det oligarkiske system
domineres af City of Londons finansielle imperialister og truer med global
affolkning og atomkrig. Se på situationen i Yemen – det seneste udbrud af krig
med folkemord til følge, som er støttet af præsident Obama, i Mellemøsten og
Nordafrika – hvor Røde Kors rapporterer, at 12 millioner af de i alt 20
millioner yemenitter, der nu udsættes for bombardementer og total blokade af
Saudi Arabien, Qatar og Den amerikanske Flåde, mangler »sikkerhed for
fødevarer«, eller mangler mad i det hele taget. De fleste mangler nu også vand,
som ikke engang kan pumpes op, da der hverken er brændstof eller elektricitet.
Dette sker samtidig med, at mange tusinde mennesker drukner i Middelhavet, mens
de forsøger at flygte til Europa fra terroroperationer, der er sat i gang af
Obamas og Camerons krige i Libyen, Syrien og Irak.
Se dernæst på den storstilede, næsten omgående og fuldt ud samarbejdende respons
fra Kinas og Indiens side – BRIKS – til jordskælvskatastrofen i Nepal, en
respons, der omfatter den kombinerede udsendelse af hærenheder fra begge BRIKSmagter for genopbygning, og Indiens ekstraordinære løfte om 10 mia. dollar til
genopbygning af infrastruktur i et lille land.
Sammenlign Obamas Trans-Pacific Partnership (TPP) – der i den grad er et
svindelnummer fra Wall Street, at det er blevet en grundsten for den næste
præsidentkandidat fra hans eget parti – med de seneste ti års serier af faktiske
handelsaftaler mellem Kina, ASEAN-landene og Sydkorea. Det har resulteret i

ekstraordinær vækst i den interne, asiatiske handel med varer i løbet af dette
tiår.
Eller betragt engang den bolivianske præsidents ekstraordinære forpligtelse over
for sin nation til at »frembringe idéer, eksportere idéer og skabe et videns- og
videnskabssamfund«. Bolivia har omgående orienteret sig mod BRIKS-alliancen og
har været blandt de lande på kontinentet, der har oplevet den hurtigste,
økonomiske vækst.
Vi bekæmper to af det London-centrerede, oligarkiske systems fascistiske
marionetter i USA, præsident Barack Obama og Californiens guvernør Jerry Brown.
»Brunskjorte« (»Brownshirt«) konfronteres med modstand fra kommuner og selskaber
i hele Californien mod hans påbudte nedskæring af vandforbruget på 25 %; nu har
han anmodet om, at lovgivningsmyndigheden udsteder bøder til indbyggere eller
erhvervsforetagender på 10.000 dollar pr. dag for ikke at opgive deres forbrug
af ferskvand – når der er et helt ocean fuld af vand ud for statens kyster. Når
LaRouche-bevægelsens politiske aktivister meget ligefremt mobiliserer
indbyggerne til at »sætte denne nazist [Brown] i spjældet«, har disse aktivister
fået en dynamisk respons fra Californiens borgere.
Obama er gået i en fælde med sit planlagte »TPP«-angreb på Kina og Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), som har udviklet sig til et angreb på
hans eget parti på vegne af Wal Street. Der er en intern revolte imod ham og
planetens ressourcer generelt, for at besejre ham. Tiden er inde til at tvinge
denne Londons marionet bort fra embedet.

