Enten skaber menneskeheden et
nyt paradigme –
eller også er menneskeheden
fortabt
6. juli 2016 – På tærsklen til det ildevarslende NATO-topmøde
i Polen d. 8. – 9. juli, der meget vel kunne vise sig at
blive snubletråden for global atomkrig, er også hele det
transatlantiske finansielle system ved at gå op i sømmene.
Sterling-pundet er efter Brexit styrtdykket til det laveste
niveau i 30 år; et halvt dusin ejendoms-hedgefonde i London,
angiveligt med en samlet ’værdi’ på $20 milliarder, har
indstillet handlen for at standse panik-udtræk; og banker i
hele Europa – ikke kun i Italien – står umiddelbart over for
konkurs og kræver desperat ubegrænset supplerende likviditet
for blot at holde sig oven vande.
Bank of England har, sammen med alle de transatlantiske
centralbanker, trykket på panikknappen og annoncerer nye
måder, hvorpå de vil pumpe en uendelig strøm af værdiløse
midler ind i systemet, alt imens de løsner vilkårene for,
hvornår banker kan påtage sig en stadigt større eksponering
til derivater – det præcist modsatte af den Glass-Steagall
løsning, der er påkrævet.
Lyndon LaRouche langede i dag kraftigt ud efter dette vanvid,
som en total »politisk katastrofe, der ikke vil føre til
noget, bortset fra den totale bankerot af hele det britiske
system.«
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institutioner ved at smuldre. Etablissementet aner i bund og
grund ikket, hvad de skal stille op og har ingen forbindelse
til den virkelighed, som deres egne politikker har udløst, med
trussel om atomkrig, uhæmmet satanisk terrorisme og økonomisk

nedsmeltning – samt den plagede befolknings voksende had og
raseri mod etablissementet. Den samme proces karakteriserer
USA under Obama.
Det turde være åbenbart, at videreførelsen af disse politikker
i kortere eller længere tid vil føre til en katastrofe for
menneskeheden. Enten skaber vi et nyt paradigme for
menneskehedens fælles mål, eller også er menneskeheden
fortabt, understregede Helga Zepp-LaRouche i dag. Det var det
centrale budskab ved vores Schiller Institut- konference i
Berlin d. 25. – 26. juni, og det er det udsyn, der må
gennemtrænge ethvert aspekt af vores aktivitet, og hver
diskussion, som vi har på alle dele af planeten. Der er ingen
løsning for nogen enkeltdel, uden en løsning for helheden –
enhed går forud for diversitet, hvad enten det passer det
Britiske Imperium at acceptere dette universalprincip, eller
ej.
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grundlæggende set er et dyr, der først og fremmest hytter sit
eget skind; og hvis de handler – eller undlader at handle – på
basis heraf, så står vi over for slutningen på civilisationen.
En ny tænkemåde, et nyt billede af det kreative menneske, et
nyt paradigme er den eneste mulighed.
Som Helga Zepp-LaRouche fremstillede spørgsmålet ved en
pressekonference i Washington D.C., der blev holdt i dag ved
Chongyang Instituttet for Finansielle Studier og det Nationale
Institut for Studier af det Sydkinesiske Hav:
»Der er mange internationale militæreksperter, der advarer om,
at situationen i dag er mere farlig end på højden af den kolde
krig. Endvidere er vi på vej til at opleve endnu et finansielt
sammenbrud, værre end i 2008. Jeg mener, at de
terrorhandlinger, der især har fundet sted i de seneste to
uger i Bangladesh, Tyrkiet, Indonesien og europæiske lande,
klart viser, at terrorismen er ude af kontrol. Og rent faktisk
befinder den Europæiske Union sig med Brexit i en

disintegrations-proces, der er meget dramatisk.
Så mit spørgsmål er: Kan menneskeheden ikke hæve sig til et
højere niveau af samarbejde og satse på et nyt paradigme, hvor
geopolitik er en saga blot og erstattet af menneskehedens
fælles mål? Jeg mener, at verden har hårdt brug for, at USA og
Kina arbejder sammen, for jeg mener, at, uden at de to lande
tager hinanden i hånden, så står verden i problemer til
halsen. Så spørgsmålet er: Kan verden bevæge sit mod et nyt
paradigme med fredeligt samarbejde om hele menneskehedens
fremtidige opgaver?«
Foto: Brexit- afstemningen demonstrerer etablissementets
manglende forbindelse med befolkningen. Vil vi hæve os til et
nyt paradigme for hele menneskehedens fremtid, eller forpasse
chancen for at gribe dette store øjeblik?

