Repræsentant for det danske
Schiller Institut
på LaRouchePAC Manhattanmøde:
Hvordan ser I virkningen af
dette skifte
i USA’s politik på resten af
verden,
der endnu ikke er i det nye
paradigme?
… Men i Europa har vi et politisk lederskab, som man kunne
sige ligesom sidder fast i en tidslomme. I denne tidslomme går
resten af verden fremad, og de sidder fast i denne tidslomme,
denne glasklokke, som de bliver ved med at støde hovedet imod.
Og derfor spiller vores organisation, Schiller Instituttet og
vore allierede organisationer i Europa, en nøglerolle som
lederskab for at bringe Europa ind i dette nye paradigme.
Næstformand Michelle Rasmussen havde følgende indlæg og
spørgsmål på LaRouche PAC’s borgermøde på Manhattan, New York,
lørdag, 1. april:
Jeg er Michelle Rasmussen, og jeg arbejder for Schiller
Instituttet i Danmark og er her på besøg. Jeg vil gerne give
et øjebliksbillede af, hvordan tingene ser ud fra Europa, for
det er ligesom folk i Europa står på usikker grund: På den ene
side har man, mod øst, det nye paradigme, der anføres af Kina
med Rusland og de andre centraleurasiske lande, der er

involveret i Bælt & Vej-politikken. Og på den anden side, mod
vest, har man potentialet for, at USA rent faktisk ændrer sin
politik. Mod øst har vi en konkret transformation. Mod vest
ville jeg sige, at der mest er et potentiale for en
transformation, med tale om det Amerikanske System,
infrastruktur, Glass-Steagall, med ideen om at få et nyt
forhold til Rusland; samt de meget spændende udsigter med
topmødet mellem Xi Jinping og præsident Trump; Trumps NASAtale, osv.
Men i Europa har vi et politisk lederskab, som man kunne sige
ligesom sidder fast i en tidslomme. I denne tidslomme går
resten af verden fremad, og de sidder fast i denne tidslomme,
denne glasklokke, som de bliver ved med at støde hovedet imod.
Og derfor spiller vores organisation, Schiller Instituttet og
vore allierede organisationer i Europa, en nøglerolle som
lederskab for at bringe Europa ind i dette nye paradigme. For
vi har en lille organisation i nogle af landene, og vores
politik har altid været, at vi ikke nødvendigvis forventer, at
de europæiske lande vil vise vejen, men at vi måtte så frøene
for LaRouche-programmets politik for den dag, hvor USA tager
skridt til det. Så måtte vi have sået frøene, så de europæiske
lande kunne komme med.
Det er, hvad vi gør. Vi har, f.eks., ganske kort, i Italien
haft omkring 12 forskellige lovforslag for Glass/Steagallbankopdeling i løbet af de seneste tre år. Alle partierne,
undtagen det førende parti, er for Glass/Steagallbankopdeling, og for blot to uger siden begyndte man omsider
at drøfte det i parlamentsudvalget.
I Frankrig har vi en enorm chance i de næste fire uger, med
Jacques Cheminades kampagne, der er i færd med at opbygge en
national bevægelse. De har kontaktet 30.000 borgmestre for at
skaffe 500, der ville støtte Jacques. Han vil få massiv
lejlighed til at komme i medierne. Hans program vil blive
uddelt til hver eneste husstand i Frankrig. Dette sker inden
for de næste fire uger.

I Tyskland har vi netop haft en vellykket Krafft Ehrickekonference om udforskning af rummet. I Berlin har vi en
valgkampagne.
I Sverige er Glass-Steagall netop blevet diskuteret i det
svenske parlament, for en eller to uger siden; forslaget blev
nedstemt, men det blev diskuteret. Og vore folk i Sverige
lavede en indsats for at forsøge at standse krigen mod Yemen,
og vi har Hussein, vores leder i Sverige, der arbejder med den
arabiske version af vores Verdenslandbro-rapport.
Og i Danmark, som I hørte for et par uger siden, havde vi et
vidunderligt gennembrud med koncerten for en dialog mellem
kulturer, hvor folk hang oppe under loftet, så mange mennesker
kom; og den vidunderlige udveksling af traditionel musik fra
hele verden, inkl. fra Rusland og Kina, og også med europæisk
opera og klassisk musik.
I parentes bemærket, så blev Alexander Hamilton født i
Vestindien; han blev født på en britisk ø og voksede op på
Sankt Croix, som var en dansk ø. Den danske statsminister, der
netop har mødt Trump, besøgte i denne uge Jomfruøerne, fordi
det er 100 år siden, danskerne solgte Jomfruøerne til USA.
Alexander Hamilton voksede op på Skt. Croix [USVI], der
dengang var en dansk koloni, og det har en vigtig indflydelse
i amerikansk historie, for Alexander Hamilton var ikke fra
nogen delstat! Alle de andre kæmpede for deres egen del, vores
stat først, vores stat først. Men Alexander Hamilton stod over
dette, han opererede ud fra standpunktet om principperne for
frihed, og hans bestræbelser på at etablere en centralregering
har forbindelse til dette: han var ikke bundet til en bestemt
delstat. Det var blot en parentes.
Men, hvordan ser I virkningen af dette skifte i USA’s politik
på resten af verden, der endnu ikke er i det nye paradigme?
Diane Sare: Jeg tror, det bliver meget ulige fordelt, for
steder synes at have en masse fraktioner, som vi ser det i

Tyskland, hvor der er folk, der virkelig gerne vil arbejde
sammen med Rusland, især industrifirmaer osv. – og så er der
Merkel. Så jeg tror, det bliver et chok, hvis vi får USA til
at skifte politik, det bliver et virkeligt chok. Og jeg tror,
det vil styrke folk, der ved, hvad der er rigtigt. Som ikke
ønsker krig, som mener, de bør orientere sig mod Rusland, som
ikke har haft mod til at sige det. Jeg tænker – da jeg var i
Sverige sidste efterår, talte vi om, at hjernevasken imod
Rusland var spektakulær! Man tror, det er slemt her, og det er
slemt her, men jeg havde en nær ven, der boede på Gotland,
denne ø mellem Sverige og de baltiske lande, og hun var
fuldstændig overbevist om, at der er russiske spioner overalt
på øen! Og det svenske militær må opruste for at forberede sig
på en russisk invasion.
Jeg mener, at et skifte i USA sluttelig kunne give en masse
optimisme. Men det bliver interessant; jeg tror, det bliver
meget ulige fordelt, og jeg tror, det vil forårsage nogle
uventede resultater.
https://larouchepac.com/20170401/manhtattan-town-hall-event-di
ane-sare
Michelle start på 46 min.

