Helga Zepp LaRouche opfordrer
tyskerne:
Smid ikke jeres stemme ud på
partier, der
ikke
har
menneskehedens
interesse på sinde
16. sept., 2017 – Selv om der finder tektoniske
forandringer sted i verden i dag, ville man aldrig gætte
det ud fra de temaer, som de store partier i Tyskland rejser i
opløbet til forbundsdagsvalget den 24. sept. En slående
undtagelse til denne fornægtelse af virkeligheden er
Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritets (BüSo) kampagne, med
Helga Zepp-LaRouche som formand, under sloganet, »Tyskland må
tilslutte sig den Nye Silkevej«. Valget finder sted søndag,
den 24. sept.
I en appel til vælgerne, udstedt den 15. sept., identificerer
Zepp-LaRouche klart mulighederne. De kan »smide deres stemmer
ud« ved at vælge et parti, der har støttet den nuværende
verdensorden med sine interventionskrige – og den
flygtningekrise, disse krige har skabt – og det voksende svælg
mellem rig og fattig, skriver hun, og som ikke er lykkedes med
at rette op på de fejltagelser, der førte til finanskrisen i
2008, og som har ført til et endnu mere dramatisk
finanssammenbrud i dag.
Men, advarer Zepp-LaRouche, de vil også spilde deres stemmer,
hvis de vælger et parti, der kritiserer de etablerede partier,
men ikke tilbyder en løsning.
Alternativt »kan De vælge et parti, der ikke alene har en
vision for en bedre fremtid for menneskeheden, men også har

organiseret kræfter i hele verden og etableret relationer, der
kan få denne vision til at blive til virkelighed –
Borgerretsbevægelsen Solidaritet (BüSo)«.
I sin appel henviser Zepp-LaRouche til BüSos årtier lange kamp
for en retfærdig, økonomisk verdensorden, som senere blev sat
på verdensdagsordenen af Kinas Nye Silkevej, eller Bælte & Vej
Initiativet.
»BüSo er forpligtet over for at bringe Tyskland fuldt og helt
ind i et samarbejde med dette initiativ, og til, sammen med
Kina, Rusland og andre lande, at udvikle økonomisk de lande,
der er blevet ødelagt af de nytteløse krige i Mellemøsten og
Afrika.«
Samarbejdet i den Nye Silkevej ville ikke alene være med til
at løse flygtningekrisen, fortsætter Helga Zepp-LaRouche, men
er også i den tyske Mittelstands interesse, eftersom det ville
skabe mange produktive jobs og mindske arbejdsløshed, især for
unge mennesker.
Desuden er »en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden den
eneste måde at sikre varig verdensfred« i en tidsalder med
atomar krigsførelse.
Helga talte polemisk til vælgerne og sagde, at, hvis de hidtil
kun har hørt misinformation eller bagvaskelse om BüSo, skyldes
det, at det transatlantiske establishment er »stiv af skræk
over, at perspektivet om den Nye Silkevej er meget mere
attraktivt end status quo«.
Måden, hvorpå mainstreammedierne har behandlet BüSo i denne
kampagne – og derudover enhver, der udfordrer EU-bureaukratiet
eller Wall Streets og City of Londons interesser – rejser
mange tvivl, bemærker Zepp-LaRouche, om, hvor meget
pressefrihed, demokrati og menneskerettigheder, der egentlig
»er tilladt i vores land«.
Efter en gennemgang af hovedpunkterne i BüSos program,

konkluderer Helga Zepp-LaRouche:
»Jeres stemme tæller. Smid den ikke ud, men investér den i
fremtiden. Stem på BüSo.«
Foto: Helga Zepp-LaRouche taler til en vælgermødeforsamling. I
baggrunden BüSos valgplakat, med det eurasiske udsnit af
Verdenslandbroen og maglevtog, og BüSos valgslogan, »Tysklands
fremtid er den Nye Silkevej«.

