Følgende
flyveblad
fra
LaRouche
Politiske
Aktionskomite
(LPAC) vil blive uddelt
fra i dag (9. oktober) i
Washington, D.C.:
Et valg mellem to systemer,
og liv eller død
I denne uge, hvor G-20-landene og Den internationale
Valutafond/IMF og Verdensbanken mødes i Washington, D.C., vil
BRIKS mødes på sidelinjen for at drøfte den fortsatte
gennemførelse af BRIKS’ Nye Udviklingsbank, som for nylig blev
dannet i juli måned på BRIKS-topmødet i Brasilien. Der er
således i denne uge en fortælling om to systemer i én by. Det
repræsenterer som sådan det, som den tyske digter Friedrich
Schiller beskrev som »et svangert øjeblik«, et øjeblik, hvor
der enten opstår et lederskab, som kan fremme menneskeheden,
eller hvor manglen herpå vil resultere i menneskehedens
tragiske ødelæggelse.
Kendsgerningen, som alt for mange mennesker nægter at erkende,
er, at det transatlantiske område udgør et døende system, som
fortsat forsøger at påtvinge sig resten af verden. Systemet
med IMF/Verdensbanken har for længst forladt Franklin D.
Roosevelts plan om at anvende Det amerikanske Systems metoder
for økonomisk udvikling efter Anden Verdenskrig som modsætning
til Det britiske Imperiums system med folkedrab. Sidstnævnte
systems fortsatte eksistens frembringer blot endnu værre
mareridt med nedskæringspolitik, der fører til folkedrab,

epidemiske sygdomme og nye, evindelige krige for hver dag, der
går. Det er et anti-humant system, som står i total modsætning
til menneskehedens sande formål, som er at udvikle og anvende
menneskehedens kreative evner til at mestre universets love og
udøve herredømme over det fysiske univers gennem videnskab og
teknologi.
Som modsætning til dette mareridtsagtige, døende system er et
nyt, globalt system ved at vokse frem, centreret omkring BRIKS
(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydamerika). Konfronteret
med den kendsgerning, at systemet med IMF/Verdensbanken nægter
at vende tilbage til hensigten med Roosevelts Bretton Woodssystem efter Anden Verdenskrig, har disse nationer taget
føringen og skabt podekrystallen til et Nyt Bretton Woodssystem, som Lyndon LaRouche længe har været fortaler for, for
at erstatte det finansielt og moralsk fordærvede, bankerotte
IMF/Verdensbank-system. (Se: LaRouches 40 Year Record, A New
International Economic Order, på LaRouchePAC.com.) Til dette
formål skabte BRIKS, på det nylige topmøde i juli i Fortaleza,
Brasilien, den Nye Udviklingsbank, som BRIKS yderligere vil
drøfte i denne weekend i Washington, D.C.
Siden da har BRIKS ført en global kampagne for ikke alene at
udvikle deres egne nationer og folk, men også tilbyde resten
af verden muligheden for at virkeliggøre deres forhåbninger om
udvikling. Andre nationer med sande ledere, der har forpligtet
sig både over for deres egne befolkninger og menneskeheden
generelt, såsom Argentina og Egypten, er gået med i kampen,
selv om de ikke formelt er medlemmer af BRIKS.
Alt imens den transatlantiske sektor og Japan har forladt
videnskab og teknologi, og dermed en fremtid for menneskeheden
og især for unge mennesker, der nu lider under kronisk
arbejdsløshed, så har BRIKS-nationerne og deres ledere
forpligtet sig til en politik for udvikling. Den indiske
premierminister Narendra Modi har netop opfordret til en
massebevægelse i traditionen efter Mahatma Gandhi og Martin
Luther King, Jr., som denne gang er helliget udvikling. Det er

ikke alene lykkedes inderne at opsende en satellit i kredsløb
om Mars i første forsøg, men også at lancere et program med
navanet INSPIRE for at opmuntre unge indere til at deltage i
deres rumprogram. Kineserne har forpligtet sig til et
måneprogram, der er orienteret mod minering af helium-3 som
brændstof til brug for fusionskraft. Dette repræsenterer som
sådan en forpligtelse til at beherske solsystemets love,
noget, som USA fuldstændig har forladt, siden mordet på John
F. Kennedy.
Det, der som helhed karakteriserer BRIKS, er ikke geopolitik,
som det er tilfældet med USA, Europa og Japan under Det
britiske Imperiums dominans. Alt imens Vesten faktisk har
forladt principperne i den Westfalske Fredstraktat om at
handle i overensstemmelse med »fordelen for den anden«, et
princip, som bragte en afslutning på 30-års krigen i 1600tallet, så har BRIKS-nationerne genoplivet dette princip i
form af kreativitet som sådan for andre.
Konfronteret med et moderne udtryk for Apokalypsens Fire
Ryttere – finanskollaps, epidemiske sygdomme, hungersnød og
evindelig krige, som fører til termonuklear udslettelse – er
der kun én løsning. Vesten, med USA i spidsen, må erkende, at
det er faret vild og har mistet det himmelske mandat. Vi må
vende tilbage til vore bedste traditioner, fra Franklin D.
Roosevelt, John F. Kennedy, Abraham Lincoln og De
grundlæggende Fædre. Vi må atter blive et håbets fyrtårn og et
frihedens tempel for verden.
Vi i USA må ophøre med at undgå virkeligheden og holde op med
at lyve for os selv, eller også vil vi, ligesom skuespilleren
i en klassisk tragedie, dø som følge af vore egne
selvdestruktive illusioner og fejhed. Valget er sluttelig
vores! Vi må sætte en stopper for kasinoøkonomien, som har
gjort nogle få uanstændigt rige, alt imens det har kastet
milliarder af mennesker ud i fattigdom. Vælg i stedet at gå
med i BRIKS, for fred baseret på udvikling!

