Fra LaRouche-bevægelsen 13.
feb. 2015:
EIR LEDER: Det »uundgåelige«
kan og må stoppes
Hvad gør man, når »eksperterne« alle sammen siger, at det er
»uundgåeligt«, at Grækenland enten kapitulerer til mere,
morderisk nedskæringspolitik, eller også tvinges til at
forlade euroen og forårsage et globalt, finansielt kaos? Eller
når geopolitiske »eksperter« siger, at det er »uundgåeligt«,
at enten kapitulerer den russiske præsident til NATO’s og
Vestens angreb, eller også vil »konflikten i Ukraine« sprede
sig og bringe verden ind i en atomkrig?
Det enkle svar, som Lyndon LaRouche for nylig har understreget
det, er, at man hævder sin menneskelighed. At være menneskelig
vil sige, at man udøver sin »uforudsigelige«, menneskelige
skabeevne, der formår at ændre det »uundgåelige«. Og så kæmper
man som bare helvede for det. Fortiden og nutiden determinerer
ikke fremtiden, hvis man udøver denne enestående, menneskelige
egenskab i tide.
Der er netop nu
denne egenskab.
yderste rand af
et fald ned i et

ingen tid at spilde med hensyn til at udøve
For menneskeheden befinder sig både på den
en atomar konfrontation med Rusland, og også
finansielt armageddon.

Begynd med at gøre dig den
virkelighed klart. Som den
gjorde det klart i sin tale
og NATO i 25 år forfulgt en

globale, strategiske katastrofes
russiske udenrigsminister Lavrov
i München i denne uge, så har USA
politik for Ruslands underkastelse

af deres globale, geopolitiske mål, og dette har bragt os ud
på randen. Det er der faktisk nogle europæere, der er begyndt
at »fatte«, hvilket er årsagen til, at der er den mindste

smule håb til de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted
om Ukraine.
En god markør for disse europæeres tankegang var en artikel i
Der Spiegel online den 8. feb. med titlen, »Krisen mellem NATO
og Rusland: Atomspøgelset vender tilbage«. Artiklen siger, at
krisen i Ukraine har kastet NATO og Rusland tilbage til den
kolde krig. Samarbejde omkring atomsikkerhed er ophørt; en
»rød telefon« (hot line) eksisterer ikke længere. I 1995, da
opsendelsen af en norsk forskningsraket udløste Ruslands
angrebsvarslingssystem, måtte man på under 10 minutter
beslutte, om man skulle udløse et modangreb mod et mistænkt
atomangreb, og nu om dage er denne varslingstid reduceret.
Forespurgt om, hvad der ville ske i dag, hvis der var en
hændelse som den i 1995, sagde
udenrigsminister Igor Ivanov:

tidligere

russiske

»Jeg er ikke sikker på, at man ville træffe den rette
beslutning … i dag er faren for krig større.«
At man i stigende grad er alarmeret, selv i toppen af det
amerikanske militær, reflekteredes i en artikel den 10. feb.
af Walter Pincus, national sikkerhedskorrespondent for
Washington Post, der ofte bruges til at lække ting fra
Pentagon. Pincus skriver, at USA’s planer om at stramme op på
de militære kommunikationer med det formål at modstå et
atomangreb – til hvilket formål Obamaregeringen har anmodet om
midler i sit nye budget – var en forfærdelig politik, eftersom
det »kun er med til at fremme det indtryk, at dette land
forbereder sig til atomkrig og måske ville angribe først«.
Det er opskriften for gensidig garanteret udslettelse.
At undslippe disse rædsler kræver, at man foretager et spring
op over det almindelige niveau for tænkning, at det enkelte
individ træffer en beslutning om at handle i overensstemmelse
med, hvad der er nødvendigt for at redde og fremme
menneskeheden. Løsningerne er faktisk fremlagt på bordet – i

form af Hamiltons økonomiske system og strategien med Den nye
Silkevej/Verdenslandbroen. Men hvem har modet til at følge
det?
Hvis vi hævder vor menneskelighed, så kan det gøres, der må
gøres. Wall Street og Det britiske Imperium kan knuses.
Krigsmagerne, såsom Obama, kan fjernes fra magten.
Menneskeheden kan skabe en fremtid, der respekterer alle
menneskelige væseners hellige natur. Hvis tilstrækkelig mange
mennesker handler nu.

