Et bankerot system kræver affolkning
Den 16. juli (EIRNS) – Den 16. juli blev den tyske forsvarsminister Ursula von
der Leyen med en meget snæver margin valgt til at være den nye formand for EUKommissionen. Som led i processen med at tilvejebringe de nødvendige stemmer
blandt det fuldstændigt splittede Europa-Parlament, leverede hun en hårrejsende
tale til støtte for det Britiske Imperiums mangeårige politik for grøn fascisme,
der har til hensigt at kraftigt affolke planeten.
Grundlægger af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, slog straks alarm over
von der Leyens tale og den bredere bagvedliggende politiske offensiv. I en
diskussion med medarbejdere udtalte Zepp-LaRouche, at hvad der sker, er en
virkelig massiv indsats for at gøre præcis, hvad klimaforandrings-fanatiker og
ledende fortaler for affolkning, Hans Joachim “John” Schellnhuber, CBE
(Commander of the British Empire –red.), sagde i 2011 med hans opfordring til
“den store omdannelse af verdensøkonomien og de-karbonisering af verden” – en
verden som, hævder han, kun har en bæreevne på 1 mia. mennesker. Eller som
mentor for den grønne barnesuperstjerne Greta Thunberg udtalte i en artikel i
2001, ”har en bæreevne på kun en halv milliard mennesker!”.
Zepp-LaRouche forklarede, at drivkraften bag denne politik for folkemord er et
bankerot Britisk Imperium, der forsætligt spreder pessimisme overalt på
planeten, især blandt ungdommen. “Vi er vidne til et fuldstændigt angreb fra det
Britiske Imperium og oligarkiets side, der udmærket ved, at deres system er ved
at nærme sig vejs ende. Og da de har været fuldstændigt uvillige til at ændre
noget efter den systemiske krise i 2008, har de valgt i stedet at skabe krige og
drastisk nedbringe planetens befolkningstal. Desuden ”ved de, at de står over
for fremkomsten af et nyt paradigme”, centreret om Kinas Bælte- og Vejinitiativ,
”som allerede har fået tilslutning af 126 nationer og omkring 30 store
internationale organisationer, der klart repræsenterer størstedelen af verden,
og de [oligarkiet –red.] har i grunden besluttet at sætte alt på et bræt”.
Zepp-LaRouche fortsatte med at forklare, at “det er dette apparat, som min
nyligt afdøde mand, Lyndon LaRouche, kæmpede imod med hele sit livsværk: den
britiske naturfredningsbevægelse, den racehygiejniske bevægelse og derefter
genopbygningen og omorganiseringen af disse i form af Verdensnaturfonden,
Romklubben – alle disse organisationer, der forhindrede udvikling af Den tredje
Verden, og som udtrykkeligt arbejdede, i hvert fald siden Romklubben i 1972, for
befolkningsreduktion.”
I modsætning til denne anti-videnskabelige pessimistiske kult er en bølge af

optimisme begyndt at feje henover planeten, specielt omkring 50-årsdagen for
menneskets landing på Månen – herunder præsident Donald Trumps tilsagn om at
genoptage denne mission med rumfart – men mere bredt omkring de skridt der med
udgangspunkt i Asien bliver taget hen imod et nyt paradigme baseret på økonomisk
udvikling og fred. G20-topmødet den 28.-29. Juni i Osaka gjorde vigtige
fremskridt i den retning, især ved de vigtige møder på sidelinjen mellem
præsident Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin og med Kinas præsident Xi
Jinping – til trods for Londons febrilske indsats for at forhindre dem i at
finde sted. Nu befinder vi os ved det punkt, hvor der skal kød på benene for at
opretholde det positive momentum og skabe et egentligt strategisk skifte. På den
russiske front starter våbenforhandlingerne i Genève den 17. juli, og selv om
ingen af siderne forventer noget gennembrud – især da det centrale amerikanske
dagsordenspunkt tilsyneladende er at få Kina involveret i våbenreduktionsforhandlinger, som kineserne har nedlagt veto imod – sætter USA og Rusland sig
for at tale sammen. På Kina-fronten er spørgsmålet: Hvornår starter den
personlige samtale om handel igen mellem de to forhandlingshold? Finansminister
Mnuchin sagde, at endnu en telefonkonference efter Osaka mellem kinesiske og
amerikanske forhandlere forventes i løbet af kort tid, og hvis alt går godt,
følger et personligt møde. Imidlertid forbliver stemningen anspændt over de
økonomiske problemer, Taiwan og andre spørgsmål.
Som Zepp-LaRouche udtalte i sin diskussion med medarbejdere: “Vi befinder os ved
en absolut skillevej. Vi skal få folk til at forstå, at optimisme er Prometheus’
kraft. Det er kreativitetens kraft, det er menneskehedens kraft, fordi vi kan
forestille os hvilken vej vi skal gå, og at der ikke er nogen grænser for det.”

