Narcissistiske »Demokraters«
virkelighedstab
antager
kliniske former.
Af Helga Zepp-LaRouche
Og hvor var disse medier og deres ensrettede politikere, da
regeringerne Bush og Obama, bakket op af hele det »vestlige
værdifællesskab«, i årevis bombarderede staterne i Mellemøsten
og det øvrige Sydvestasien og bevæbnede terroristgrupper, og
som har kostet over én million mennesker livet og bragt
usigelige lidelser over mange millioner familier, og uden
hvilken fremfærd den nuværende form for flygtningekrise
overhovedet ikke ville have eksisteret?
25. februar, 2017 – Det kollektive hysteri, som har grebet det
neoliberale, transatlantiske establishment med hensyn til de
dybtgående, strategiske forandringer, som bl.a. manifesterer
sig i Trumps præsidentskab og den Nye Silkevejsdynamik,
fremviser en ny form for et massepsykologisk fænomen. I en
symbiotisk
sammensmeltning
af
gruppetankegang
og
gruppenarcissisme, fortaber fortalerne for det åh, så
demokratiske »vestlige værdifællesskab« sig i verbale udfald
af laveste karakter mod anderledestænkende, uden at det i
mindste måde falder dem ind, hvor diktatorisk, de opfører sig.
Den utvivlsomt mest dramatiske demonstration af dette kliniske
virkelighedstab er den patologiske ophidselse, med hvilken
enhver udtalelse fra præsident Trump bliver kommenteret. Et af
de seneste eksempler er Trumps tale for Conservative Political
Action Conference (CPAC) i National Harbor i delstaten
Maryland. Han påpegede det åbenlyse, nemlig, at USA i løbet af
de seneste 15 år har givet seks billioner dollar eller mere ud
til krige i Mellemøsten og det øvrige Sydvestasien, hvilket
har resulteret i, at dette område i dag befinder sig i en

dramatisk værre tilstand. Hvis de hidtidige præsidenter i
stedet for havde tilbragt denne periode ved stranden, ville
alle i dag have været væsentligt bedre stedt, og med pengene
kunne man have genopbygget sit eget land tre gange. Men
medierne fandt altså ikke, at disse betragtninger var værdige
til kommentarer og hyperventilerede i stedet for over, at
nogle af dem, der tidligere var gået frem med særligt
ondskabsfulde nyhedsrapporteringer imod Trump, ikke var blevet
inviteret til at deltage i Det Hvide Hus’ medie-pool.
Og hvor var disse medier og deres ensrettede politikere, da
regeringerne Bush og Obama, bakket op af hele det »vestlige
værdifællesskab«, i årevis bombarderede staterne i Mellemøsten
og det øvrige Sydvestasien og bevæbnede terroristgrupper, og
som har kostet over én million mennesker livet og bragt
usigelige lidelser over mange millioner familier, og uden
hvilken fremfærd den nuværende form for flygtningekrise
overhovedet ikke ville have eksisteret?
I stedet for blot at modsætte sig Trumps krav om, at Europa må
bruge flere penge til den militære oprustning, af den simple
grund, at der ikke eksisterer noget trusselsscenario, fordi
Warszawapagten ikke længere findes, og fordi, Rusland ikke har
nogen erobringsplaner – hverken over for de baltiske stater
eller over for Polen eller nogen som helst andre – alt imens
NATO og EU derimod har udvidet sig til Ruslands grænser, så
reagerer disse medier ikke mindre hysterisk med krav om
Tysklands og EU’s atomoprustning. »Har EU brug for bomben?«,
skrev for nylig medarbejdere på den åh, så liberale avis Die
Zeit, Peter Dausend og Michael Thumann, og afslørede således,
hvor de egentlige krigsmagere sidder – nemlig i dettes blads
redaktionslokaler.
Det neoliberale, neokonservative establishment er ganske
enkelt ude af stand til at analysere og på afgørende vis rette
sit mislykkede paradigme.
Endnu et eksempel på denne holdnings absurditet er EU’s

seneste fremfærd over for højhastighedsjernbanen, finansieret
af Kina, mellem Beograd og Budapest. Denne 350 km lange
strækning, som første gang blev foreslået i 2013 af præsident
Xi Jinping, og som vil forkorte rejsetiden mellem disse to
hovedstæder fra otte til tre timer, er selvsagt en stor fordel
for de berørte lande, Serbien og Ungarn, men også for hele
Balkan. Men nu har EU indledt en undersøgelse af, om projektet
er finansielt bæredygtigt (!), og om det overholder EU’s
retningslinjer. Og så er Serbien ikke engang medlem af EU!
Befolkningerne i alle Balkanstaterne er sig smerteligt
bevidst, at EU ikke har virkeliggjort én eneste af de
transportkorridorer, som oprindeligt blev besluttet på EU’s
transportministerkonference i 1994 på Kreta, men som derefter
alle faldt som ofre for EU-kommissionens og ECB’s
’nøjsomhedspolitik’, nedskæringer. Det bør således ikke undre
nogen, at de central- og østeuropæiske stater, såvel som
Balkanlandene, ser deres fremtid i forlængelsen af den Nye
Silkevej, Kinas »Bælt & Vej-initiativ«, som tilbyder dem et
perspektiv for at deltage i det mest dynamiske og største
infrastrukturprojekt, verden nogen sinde har set. Men, i
stedet for at acceptere Kinas mange tilbud om samarbejde og
virkeliggøre de enorme, økonomiske muligheder, der ligger i
alle de eurasiske staters samarbejde, i et win-win-samarbejde,
så forsøger det neoliberale EU-bureaukrati ud fra en
svaghedsposition at udøve en magt, som det for længst, i
betragtning af EU’s sørgelige tilstand, har mistet.
Herom skriver Global Times: »EU gennemgår tydeligvis svære
tider og forsøger tydeligvis at bevise sin autoritet, idet den
forordner undersøgelser og omvurderinger, men EU befinder sig
i en blindgyde. Det er uklart, hvilke interesser, EUundersøgelsen skal tjene.«
Kina må forsøge at overbevise EU om fordelene ved samarbejde.
Knap så forestillingsforladt er det Londonbaserede,
næststørste rådgivningsfirma i verden, PricewaterhouseCoopers

(PwC), som operer i 152 stater med 756 kontorer og 223.000
ansatte. De har netop udgivet en omfattende undersøgelse med
titlen, PwC B&R Watch: China and Belt and Road Infrastructure;
2016 Review and Outlook, hvor det ved hjælp af mange grafiske
fremstillinger og illustrationer fremstilles, hvilket enormt
potentiale Kinas Silkevejsinitiativ har. Dette initiativ
vedrører allerede tre kontinenter og 66 stater og strækker sig
fra Litauen til Indonesien, som alle nyder godt af en
eksplosiv vækst, og bringer enorme fordele for transport,
udvinding af energi, kommunikation, sundhedssektor og endnu
flere områder.
EU’s besynderlige holdning er for længst blevet genstand for
diskussion i Asien. Allerede for et år siden spurgte S.
Rajaratnam School of International Studies i en artikel, om
EU allerede var kommet for sent til det Nye Silkevejstog? De
europæiske medier fokuserede udelukkende på kinesiske opkøb og
forsømte fuldstændigt at belyse det enorme potentiale, der for
alle parter resulterer af et samarbejde med Kina. Følgelig er
Europas borgere ekstremt dårligt informeret.
Selv om karnevalsrådet »Mainz når byen synger og ler« på ingen
måde er så vigtigt, som det måske kan synes for dette eller
hint opblæste hoved, så er dette års version imidlertid på
eksemplarisk vis velegnet til iagttagelse af den ondsindede
karakter af etablissementets gruppenarcissisme, der i det
mindste selektivt var samlet i publikum. Nogle af indlæggene,
som f.eks. indlæggende fra Hanz-Peter Betz og Lars Reichow,
havde så godt som intet mere med humor at gøre og var kun
giftige fornærmelser på allerlaveste plan af Trump, som
publikum – hvis man skal tro kameraføringen – reagerede
samstemmende på.
Disse indlæg afslører ikke blot en dårlig smag, men
reflekterer også en aggression, der gør det tydligt, hvor
skrøbelig den politiske situation er, og hvor tynd det
»vestlige værdifællesskabs« facade allerede er blevet. Bag
denne facade findes netop dette krav om at være enegældende,

som er forbundet med den unipolære verdensorden, og som ikke
var krigene i Mellemøsten og Sydvestasien, bygget på løgne, én
eneste demonstration værdigt. Netop af denne grund råber de
neoliberale, neokonservative efter den »pæne« Obama. Og det er
ikke så meget Trump, der har vanskeligt ved at finde Tyskland
på verdenskortet, som en af disse såkaldte komikere mente, som
det er dem selv, når det drejer sig om at vide, hvor Yemen
findes på kortet.
I de kommende måneder vil verden fortsat forandre sig lige så
dramatisk, som vi har set det i det forgangne år. Hvis vi er
heldige, vil det komme sådan, som det allerede var sidste
gang, da et system gik til ende: Der vil være mange
vendekåber, og nogle vil forblive betonhoveder. Forskellen er
den, at der denne gang er et stort antal stater, der allerede
er i færd med at etablere en helt ny form for samarbejde
mellem staterne. De europæiske nationer har valget mellem
enten at samarbejde om menneskehedens fremtidige
skæbnefællesskab, eller også snart at komme til at høre til
»de ynkværdige«.
Foto: Oprustning af den Europæiske Union og NATO? »Har EU brug
for bomben?«, skrev for nylig den åh, så liberale, tyske avis
Die
Zeit.
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