Lad vore sejre fra fortiden
gennemtrænge vores fælles
succes i fremtiden
6. maj, 2017 – Følgende erklæring distribueres i hele verden
af medlemmer af LaRouche PAC, der deltager i de af Rusland
initierede marcher til ære for dem, der bekæmpede fascisme i
Anden Verdenskrig – som i Rusland går under navnet »Den Store
Patriotiske Krig«. Øverst på flyvebladet er et billede af
løjtnant William Robertson fra den amerikanske hær og løjtnant
Alexander Sylvashko fra den Røde Hær, som omfavner hinanden
foran et skilt, der lyder, »Øst møder Vest«, og som
symboliserer det historiske møde mellem den sovjetiske og
amerikanske hær i nærheden af Torgau, ved floden Elben,
Tyskland, den 25. april, 1945.
De sovjetiske tab under Anden Verdenskrig er ufattelige for de
fleste amerikanere, med et svimlende tabstal på 30 millioner
menneskeliv, for ikke at tale om ødelæggelsen af familier,
industri, land, kultur og infrastruktur. Kun kineserne, der
mistede henved 20 millioner mennesker under kampene med Japan,
kan muligvis fatte, hvor stort et offer, det sovjetiske folk
led, såsom under belejringen af Leningrad (Skt. Petersborg),
før sejren var hjemme. En sådan styrke, en sådan udholdenhed
og et sådant mod udgør et vidnesbyrd om den kraft,
menneskeheden besidder imod en ondskabens kraft, der er
helliget ikke alene ødelæggelsen af menneskeliv, men også af
menneskehedens ubegrænsede fremtid.
Hvilken vej fremad følger vi?
Samarbejdet mellem de tre stormagter: USA, Sovjetunionen og
Kina, var altafgørende for de allieredes sejr i Anden
Verdenskrig og er fortsat hjørnestenen i et nyt verdenssystem
i dag.

Præsident Franklin Roosevelt, der anerkendte Sovjetunionens
rolle under Josef Stalin, så vel som også indsatsen fra både
de nationalistiske og kommunistiske kineseres side imod Japan,
afviste personligt ethvert forsøg på at opretholde Det
britiske Imperiums politik for kolonisation eller konflikt, og
satsede på en verden med samarbejde mellem de fremvoksende,
uafhængige nationer i verden, som især inkluderede det
sovjetiske Rusland, Kina og Indien.
Hans vision for efterkrigstiden var radikalt anderledes end
den vision, som blev implementeret af Storbritanniens Winston
Churhill og, efter Roosevelts død, præsident Harry Truman. I
stedet blev der, i kølvandet på krigen i Stillehavet, skabt en
kunstig opdeling af britiske imperieinteresser og Wall Streetinteresser, der specifikt havde til formål at opsplitte disse
tre store nationer til at blive koldkrigsfjender.
Tiden er nu inde til, at arven fra den Kolde Krig slutter. Som
den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson sagde til
medlemmer af det Amerikanske Udenrigsministeriums stab den 3.
maj, 2017:
»Vi har frembragt resultater på en måde, der i mangt og meget
var formet af, og var en rest fra, den Kolde Krigs æra. Og i
mange henseender har vi endnu ikke selv foretaget overgangen
til denne nye virkelighed; man kan, når vi har vore samtaler
med NATO – endnu et eksempel – se, at der er mange
institutioner i hele verden, som blev skabt under en anden
tid.
Så, efterhånden, som vi arbejder os ind på denne mulighed for
at se på, hvordan vi skal udføre vores arbejde, er en af
tingene at tænke på verden, som den ser ud i dag, og lade
tilbage – altså, vi gør tingene på denne måde, fordi vi har
gjort det på denne måde i de sidste 30 eller 40 år, eller 50
år – for alt dét blev skabt under andre omstændigheder.
Man kan vel sige, at jeg indbyder jer alle til at gå til denne

indsats, som vi vil påtage os, uden begrænsninger af jeres
tankegang – overhovedet.«

