Europæiske regeringer står over for
eksistentiel krise uden løsninger
indenfor det gamle paradigme
Krisen i Den Europæiske Union var aldrig afgrænset til Grækenlands, Spaniens,
Italiens eller nogen anden nations evne til at tilbagebetale deres gæld.
Begyndende med Maastricht-traktaten, der blev undertegnet i februar 1992, har
Helga Zepp LaRouche og Schiller Instituttet gentagne gange påpeget, at EUinstitutionerne i høj grad var fejlbehæftede fra starten af, alene i kraft
af deres design, idet de blev oprettet for at tjene neoliberale finansielle
spekulanters interesser i City of London og på Wall Street, og spekulanternes
allierede, de unilateralistiske neokonservative, og ikke folket i Europas
nationer.
Siden Brexit har vælgerne i land efter land i Europa været i oprørstilstand og
afvist de etablerede parter, ligesom amerikanske vælgere gjorde ved at vælge
Donald Trump, som lovede at afslutte æraen med virksomhedernes
frihandelspolitik, nedskæringsspolitik, bailouts af banker og regime-skifte
krige. Mest betydningsfuld var Trumps afvisning af Obama-politikken for
konfrontation med Rusland og Kina, en politik, som blev støttet af de fleste EUlande. Trumps vilje til at mødes med den russiske præsident Putin for at opnå et
samarbejdsforhold med ham har skabt et nyt hysterisk niveau, og med mødet mellem
de to, der nu vil finde sted i Helsinki, udløses der ny og endnu mere ekstrem
panik blandt regeringer, der kæmper for at overleve. At fremtrædende ministre i
den britiske May-regering træder tilbage i denne uge er et eksempel på et styre
i kaos, hvor embedsmænd ikke er i stand til at tænke uden for aksiomerne i de
hurtigt disintegrerende institutioner.
Helga Zepp LaRouche var aldrig tilfreds med at blot påpege manglerne ved disse
institutioner. Hun har ledet en effektiv international kampagne for at få støtte
til et nyt paradigme baseret på hendes mand Lyndon LaRouches økonomiske ideer,
hvoraf mange nu er med til at forme den globale udviklingsplan for Kinas
præsident Xi Jinping, Kinas Bælte og Vej Initiativ (BRI). Hun har spillet en
ledende rolle i at indføre principperne bag denne plan for vestlige regeringer,
hvoraf mange nu deltager på et eller andet niveau i BRI. Hendes seneste
opfordring til, at EU slipper sin modstand mod Kinas BRI og i stedet bruger
“Singapore-eksemplet” til at arbejde med Kina for at udvikle Afrika, diskuteres
i mange lande, selv om mange regeringer stadig viser sig at være ude af stand
til at bryde fra det gamle paradigmes begrænsninger.

Hør fru LaRouche denne torsdag og hver torsdag efterfølgende, når hun
præsenterer den seneste opdatering af denne dynamiske proces der folder sig ud,
og giver strategisk vejledning til borgere, der ønsker at flytte deres nationer
væk fra diktaturet repræsenteret ved den gamle underdanige tænkning, og bringe
dem ind i det nye paradigme.

