Endnu ét skridt, og vi mister
vores menneskelighed
Leder fra LaRouchePAC, 27. januar 2016 – Med advarslen » Endnu
ét skridt, og vi mister vores menneskelighed«, skabte Helga
Zepp-LaRouche et magtfuldt fokus for sin præsentation den 26.
jan. i National Press Club Forum i Washington, D.C., som EIR
var vært for, med titlen, »Kun en videnskabelig og kulturel
renæssance kan standse den Mørke Tidsalder, der nu er ved at
sænke sig over menneskeheden«. Forud for fr. Zepp-LaRouches
tale holdt Thomas Wysmuller en tale. Thomas Wysmuller er en
tidligere meteorolog ved NASA og en førende talsmand for »De
rigtige fakta om klimaet« (»The Right Climate Stuff«) – en
gruppe bestående af tidligere NASA-videnskabsfolk med hjemsted
i Houston ved Johnson Space Center, der offentligt tager til
orde imod svindelen med den menneskeskabte klimaforandring.
Helga Zepp-LaRouche fremlagde et bevægende billede af
flygtningekrisen i Europa, inklusive ikke alene situationen
med lidelse og død, men også den krise, der ligger i mange af
de såkaldte EU-lederes depraverede respons til flygtningenes
lidelser. Det er det samme, umoralske standpunkt, der nu
begår, eller går med til, handlinger, der er i færd med at
fremme det økonomiske kollaps og bringe os stadig nærmere en
atomkrig. Dette gjorde fr. Zepp-LaRouche krystalklart.
Men vi kan handle, sagde hun. Vi er ikke henvist til blot at
beskrive og fordømme, »hvad er det, der …«. Vi kan koncentrere
os om, hvad vi kan gøre. Hun opfordrede alle til at ’tage
fremtidens standpunkt’. I smukke detaljer fremlagde ZeppLaRouche et udviklingsprogram for hele området i Sydvestasien
og Nordafrika – en Silkevejs-Marshallplan for ’Mellemøsten’.
Sæt dette i kontrast til nogle af de aktuelle, dødbringende
begivenheder. For eksempel: Den mere end 50 år lange britiske,
kongelige ’grønne’ kampagne for affolkning har nu nået et

stadium i USA, hvor hele kulsektoren er ved at blive lukket
ned. Den seneste indsats i denne henseende kommer fra
Californien, hvor Jerry Browns guvernørskab den 25. jan.
meddelte, at forsikringsselskaber, der har erhvervsaktivitet i
staten Californien, må skille sig af med alle
forretningsinteresser, de måtte have i kulselskaber. Uden
finansiering og med hastigt faldende indkomster er
kulselskaber ved at gå fallit; kulminer lukkes i Appalacherne,
og tusinder af minearbejdere kastes ud i arbejdsløshed.
Lyndon LaRouche kommenterede, at dette er den »britiske« plan.
De er i færd med at gøre det af med produktionsevnen.
Men – som respons til Helga Zepp-LaRouches opfordring – kan vi
hellige os til »at finde vores menneskelighed«. Det begynder
med en mobilisering for tiltag, der kan fjerne Obama og bane
vejen for de presserende nødvendige forholdsregler, der skal
sikre vores fremtid.

