De vestlige samfund er i færd med
at kollapse – et Nyt Paradigme, eller
en Ny Mørk Tidsalder
Det eneste, der stadig står, er kravet om Glass-Steagall, som i Kongressen og
internationalt anerkendes som resultatet af Lyndon LaRouches ubøjelige kampagne
hen over de seneste årtier, for at opdrage og mobilisere befolkningen og de
politiske institutioner til at forstå, at udelukkende kun en tilbagevenden til
den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelts krig mod Wall Street kan
omstøde det igangværende kollaps af de vestlige økonomier.
26. juli 2016 (Leder) – Blodige massedrab fylder nu hver dag medieoverskrifterne
i alle den »avancerede sektors« nationer:
* En afsindig, tidligere ansat på en japansk institution for mentalt
handikappede angreb og skar halsen over på 19 beboere og sårede yderligere 26
alvorligt, efter at han havde skrevet et brev til parlamentet, hvor han
forklarede, hvad han havde til hensigt at gøre, som et udslag af »velgørende«
medlidenhedsdrab;
* To terrorister angreb en kirke i Frankrig, hvor de skar halsen over på en
præst og en nonne, før de selv blev dræbt af politiet. IS tog ansvaret for
angrebet og bar således ved til det opildnede anti-muslimske bål i pressen.
* To selvmordsbombemænd fra al-Shabab sprængte deres køretøj i luften uden for
en FN-fredsbevarende base i Somalias hovedstad, hvorved de dræbte 12 personer;
* To teenagere blev dræbt og 16 andre såret i Ft. Myers Florida, USA, da tre
andre teenagere åbnede ild mod en gruppe mennesker uden for en natklub;
* Og i Tyskland fandt den femte drabsepisode på en uge sted, da en mand dræbte
sin læge og sig selv på et hospital.
Dette er blot dagens tabstal. De er ikke alle terrorangreb, da nogle af dem er
udført af mennesker, der er drevet til vanvid af deres håbløse situation i
samfundet, eller voldskulturen, eller af de psykose-inducerende videospil og
»populærunderholdningen«, eller af narkotika, eller af alle disse ting.
Det er et symptom på en døende kultur. Alt imens millioner drives fra deres hjem

i Sydvestasien af Obamas politik for evindelige krige for »regimeskift«, og alt
imens medierne i Vesten hyper Obamas løgn om, at Rusland og Kina er
»aggressorstater«, der styres af diktatorer, som må konfronteres militært, så
får befolkningen besked på at slutte sig til de politiske konventioners Romerske
Cirkus og samle sig til støtte for ledere, der kun har mere økonomisk
ødelæggelse og global krig at tilbyde dem.
Men, hjernevasken er ved at falde fra hinanden. I USA har begge de politiske
partiers konventioner været fiaskoer, der har frembragt kandidater, som et
flertal af befolkningen hader, og som efterlader deres partistruktur i total
forvirring. Det eneste, der stadig står, er kravet om Glass-Steagall, som i
Kongressen og internationalt anerkendes som resultatet af Lyndon LaRouches
ubøjelige kampagne hen over de seneste årtier, for at opdrage og mobilisere
befolkningen og de politiske institutioner til at forstå, at udelukkende kun en
tilbagevenden til den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelts krig mod Wall
Street kan omstøde det igangværende kollaps af de vestlige økonomier.
Roosevelts berømte udtalelse, »det eneste, vi har at frygte, er selve frygten«
er arbejdsprincippet i mobiliseringen af befolkningen til at gøre en ende på
denne galskab – sammen med LaRouches advarsel imod enhver form for pragmatisme.
Ingen delvise forholdsregler er mulige i en verden, der står ansigt til ansigt
med termonuklear krig. Lederne af Det forenede Kongerige (UK) og De forenede
Stater (USA) er, af deres egen regering, blevet bevist at være krigsforbrydere,
gennem udgivelsen af Chilcot-rapporten i England og de hidtil hemmeligholdte 28
sider af Den Fælles Kongresundersøgelsesrapport om 11. september, 2001, i USA.
Blair, Bush og Obama er blevet bevist skyldige i at lancere illegale
aggressionskrige og i samarbejde med (eller kontrol over) terrorister, der
skulle forfølge disse krige. Og alligevel er de fortsat på fri fod, og Obama
sidder stadig i Det Hvide Hus, med fingeren på atomknappen.
Obamas fremstød for krig med Rusland og Kina er også i fare. Putin og Lavrov har
trukket Tyrkiet ud af mobiliseringen for krig med Syrien og Rusland, mens Kina
har trukket hele Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) ud af
mobiliseringen for krig med Kina. Verden ser hen til Rusland og Kina for
lederskab og udvikling, i stedet for Vestens nedskæringspolitik og krig. Selv de
europæiske nationer begynder at se vanviddet i fremstødet for krig med Rusland,
og i stedet se det gavnlige i fred og udvikling gennem samarbejde.
Det Nye Paradigme, som Lyndon og Helga LaRouche har foreslået, baseret på
menneskehedens fælles mål, er inden for rækkevidde, hvis Vestens borgere har
modet til at følge Schiller Instituttets lederskab med »Den Nye Silkevejs«
udvikling for hele verden, og med Friedrich Schillers vise ord om, at vi både må

være patrioter i vore nationer, og samtidigt være verdensborgere.
Foto: Den amerikanske udenrigsminister John Kerry og den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov den 26. juli 2016, før en bilateral samtale på
sidelinjen af ASEAN. (Foto: USA’s Udenrigsministerium)

