Helga Zepp-LaRouche opfordrer til
diplomati for fred og udvikling
i kølvandet på drab i Gaza
Leder fra LaRouchePAC, 15. maj, 2018 – Dødstallet efter det voldsomme, israelske
angreb 14. maj mod palæstinensiske demonstranter på Gazas grænse er nu oppe på
61 dræbte mennesker, med 2.700 sårede, heraf næsten halvdelen fra åben ild.
Dette fandt sted samme dag som den ceremonielle åbning af den nye amerikanske
ambassade, der blev flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem, en handling, man vidste,
var en provokation, i betragtning af områdets historie.
Konfliktlinjerne blev oprindeligt trukket op i blod i Sydvestasien af britiske,
geopolitiske interventioner for et århundrede siden, for at skabe vilkårlige
grænser og fortsættende stridigheder. I dag fortsætter de denne praksis, i
betragtning af den Londoncentrerede opposition mod drivkraften for global
udvikling, der er knyttet til initiativet for den Nye Silkevej og potentialet
for samarbejde mellem de »Fire Magter« – Kina, Rusland, Indien og USA, for at
gøre en ende på imperiegeopolitik én gang for alle.
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets præsident, opfordrede i dag til
nødhandling i overensstemmelse med det Nye Paradigme for udenrigsrelationer, for
fred og økonomisk udvikling. Hun understregede, at faren for en optrapning til
generel krig er stor.
Under samtaler med medarbejdere sagde Zepp-LaRouche:
»Jeg vil blot sige, at denne situation i Mellemøsten er virkelig farlig. Jeg
mener, vi absolut også må kræve, at der må komme en efterforskning af, hvad det
var, der skete – for det, der synes at være sket, er, at der var disse
demonstrationer. For det første, så var resultatet af at flytte den amerikanske
ambassade til Jerusalem forudsigeligt, i betragtning af, at begge sider gør krav
på Jerusalem, og det er nu desværre sket. Men, da der kom demonstrationer imod
dette i Gaza, skød de israelske, væbnede styrker på folk og dræbte 60 og sårede
over 2.000. Dette er en grusomhed.
Situationen er naturligvis superspændt og kunne fuldstændig eksplodere. Jeg
mener, at dette er meget ulykkeligt. Dette er virkelig slemt, men fremgangsmåden
må være den, at man får alle sider til at erkende, at dette kunne være lunten
til en virkelig stor krig, hvis ikke den store krig. For, hvis dette fører til

en optrapning mellem Israel, Hezbollah og Hamas, så kunne det hurtigt optrappe
hele vejen.
Så dette er virkelig noget, der viser os, hvor tæt verden står ved afgrunden,
eller Armageddon, for den sags skyld. Folk bør virkelig indse, at vi må have en
ændring i den måde, hvorpå man fører politik, til et Nyt Paradigme, hvis verden
skal reddes. Dette er virkelig en meget alvorlig situation, og vi bør gøre dette
til en forstærket appel om, at vi må have en ændring af politikken, hvor de Fire
Magter arbejder sammen om alle disse spørgsmål, for så ville denne form for
destabiliseringer ikke kunne forekomme.«

