New
York:
Schiller
Instituttet i spidsen for
Levende
Mindesmærke
for
ofrene for
terrorangrebene 11. september
Leder fra LaRouchePAC, 11. sept. 2016 – På 15-års dagen for
terrorangrebet mod New York City og Washington D.C.,
intervenerede Schiller Instituttet, stiftet af Lyndon og Helga
LaRouche, i fem bydistrikter i New York for at løfte
mindedagen for denne tragiske dag til et højere niveau, et
»levende mindesmærke«, ved at bruge stor kunst til at opløfte
sindet og sjælen hos alle mænd og kvinder, bort fra frygt og
tanker om hævn og til tanker om kreativitet og menneskehedens
fremtid.
Tre fremførelser af den storslåede Rekviemmesse af Amadeus
Mozart blev opført i New York City af Schiller Instituttets
New York borgerkor, med fuldt orkester, sponsoreret af Fonden
for Genoplivelse af Klassisk Kultur, på datoerne 9., 10. og
11., i bydelene Bronx, Manhattan og Brooklyn. En fjerde
opførelse vil finde sted mandag aften i Morristown, New
Jersey, hjemsted for mange af de familier, der mistede deres
kære den 11. september.
Invitationen til koncerterne, og til en konference om
eftermiddagen den 10. september i Manhattan, sponsoreret af
Schiller Instituttet, lød: »Denne september måned, hvor De
Forenede Nationer åbner, lad da alle, der afskyr vold og krig,
droppe deres uoverensstemmelser og komme sammen i højtidelig
erkendelse af det, der er menneskeligt i os alle. Lad Wolfgang
Amadeus Mozart tale til vore hjerter på musikkens sprog, og
til det, Abraham Lincoln kaldte ’den bedre side af vores

natur’.
Påtrykt invitationen var et billede af »Tåremonumentet«, en
magtfuld, 10 etager høj skulptur i Bayonne, New Jersey, der
skuer over Ground Zero på den anden side af Hudsonfloden.
Dedikeret »Til kampen mod terrorisme i hele verden« var
monumentet en gave fra Rusland efter 11. september. Ved
ceremonien for monumentets afsløring, 11. september 2006,
deltog præsident Vladimir Putin,
Selve begivenheden den 11. september vil leve videre i
historien. Hvert år siden 11. september har det fælles
bispesæde i St. Joseph i Brooklyn sponsoreret en march fra
Ground Zero, over Brooklynbroen og til deres smukke katedral
til en messe til ære for dem, der døde, og for dem, der på
anden vis blev berørt. Mange af de hundreder af brandfolk, der
gav deres liv for at redde andre som de første på stedet ved
World Trade Center, kom fra Brooklyn. I år inviterede
biskoppen, for første gang, Schiller Instituttet til at
deltage direkte i selve messen, ved at opføre Rekviem. Den
magtfulde og bevægende opførelse blev udsendt live over
bispesædets TV-netværk.
Slående er det, at, blot få dage før denne historiske
begivenhed, fredag, den 9. september, vedtog Repræsentanternes
Hus enstemmigt et lovforslag, der har været genstand for en
lang kamp, anført af mange af de samme familier til ofre for
11. september, LaRouche-bevægelsen og nogle få, modige
kongresmedlemmer – Lov om juridisk retsforfølgelse af
sponsorer af terrorisme (Justice Against Sponsors of Terrorism
Act (JASTA). Denne lov vil nu gøre det muligt for familierne
til ofrene for 11. september at lægge sag an mod Saudi-Arabien
for dets rolle i angrebet 11. september. Den saudiske
kongefamilies finansiering og støtte til 11. septemberterroristerne blev offentligt afsløret, da regeringen blev
tvunget til at frigive de »28 sider« af Den fælles
Kongresundersøgelsesrapport over 11. september, om
finansieringen af angrebet, der i 13 år havde været

hemmeligstemplet af præsidenterne Bush og Obama, på trods af,
at Obama, da han førte valgkamp, havde afgivet løfte til
familierne om at frigive dem.
Obamas
rolle,
såvel
som
Bush’,
i
at
støtte
terrororganisationerne, der var skabt og finansieret af
saudierne, og som havde til formål at opnå regimeskift mod
lande, der ansås for at befinde sig uden for amerikansk og
britisk kontrol, står nu afsløret. Hans støtte til Wall
Streets og City of Londons udplyndring af realøkonomien står
ligeledes afsløret, men Kongressen har endnu ikke udvist samme
mod mht. det presserede behov for at vedtage den
Glass/Steagall-lovgivning, der er fremsat i begge Kongressens
huse.
De verdensforandrende begivenheder i Kina i sidste uge, ved
G20-topmødet, skabte kernen i en ny verdensorden, bestående af
næsten alle verdens nationer bortset fra USA og Europa, og
baseret på udvikling for alle gennem den Ny Silkevejsproces,
og et nyt, globalt finanssystem til erstatning for det
bankerotte kasinosystem i Vesten. Den inspiration, der kommer
fra New York i dag, angiver retningen – at mobilisere
befolkningen gennem skønhed og fornuft for at bringe Amerika
og Europa ind i et samarbejde
menneskehedens fælles mål.
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