Helga Zepp-LaRouches
budskab i anledning af
50-året for mordet på
Martin Luther King
12. april, 2018 – Følgende budskab fra Schiller Instituttets stifter og
præsident Helga Zepp-LaRouche blev oplæst den 9. april i anledning af en
mindebegivenhed i New York for Martin Luther Kings berømte »Jeg har været på
bjergets top«-tale.
»Præcis på det tidspunkt, hvor, takket være Kinas Nye Silkevejsinitiativ, i
hvilket 140 nationer deltager, og hvor i særdeleshed udviklingslandene har håb
om at overvinde fattigdom og underudvikling, som Martin Luther King kæmpede for
mod slutningen af sit liv, har fortalerne for det oligarkiske system lanceret en
række provokationer, som kunne få uberegnelige konsekvenser.
Samtidig med, at I samles her i aften, er faren for en krig, endda en atomkrig,
i løbet af de seneste timer vokset. FN har mødtes for at diskutere Syrien. Selve
eksistensen af verdens civilisation afhænger nu af, om verdens ledere i Kina,
Rusland og USA i særdeleshed, nu sammen finder en vej ud af det gamle paradigme
for krig og geopolitik.
Der er en igangværende bestræbelse på vegne af fortalerne for det gamle
paradigme for at optrappe en konfrontation med Rusland og Kina for at skabe et
klima, hvor det angiveligt skulle blive umuligt for USA at arbejde sammen med
Rusland og Kina for at adressere menneskehedens eksistentielle spørgsmål.
Og dog, i den Kolde Krigs mørkeste dage, i 1963, fandt præsident John F.
Kennedy, som netop med nød og næppe havde undgået en atomkrig over missilkrisen
på Cuba, en udvej. Sovjetunionen og USA skulle i fællesskab udforske rummet. Han
sagde: menneskeheden må gøre en ende på krig, eller også vil krig gøre en ende
på menneskeheden.
For halvtreds år siden sagde en stor mand, pave Poul 6, at økonomisk udvikling
er det nye navn for fred. Den eneste måde at højtideligholde 50-året for mordet
på Martin Luther King er ved at erkende kampen mellem det gamle paradigme, hvis
fortalere dræbte dr. King, og det nye paradigme. Og dernæst gøre alt, der står i
vores magt, for, at dette dyrebare øjeblik, hvor alle hans drømme kunne gå i
opfyldelse, ikke forpasses.«

Foto: Martin Luther King holdt sin sidste tale den 3. april, 1968, den berømte
’I have been to the mountain top’. Hør hele talen her:
https://www.youtube.com/watch?v=ixfwGLxRJU8
Martin Luther King blev myrdet den 4. april, 1968.

Æret være hans minde.

