Den æstetiske uddannelse af
mennesket
er
den
eneste
løsning
Den 21. november (EIRNS) – Efter næsten 50 års britisk
økonomisk frihandel påtvunget USA og Europa er hele
konstruktionen nu ved at kollapse. Troværdige studier viser,
at den faldende levestandard i Frankrig, Italien, Grækenland
og i stigende grad selv i Tyskland, har skabt betingelserne
for en udvikling af massestrejker i protest mod den ekstreme
fattigdom. FN’s særlige rapportør vedr. ekstrem fattigdom og
menneskerettigheder Philip Alston udsendte en rapport om den
britiske økonomi, som sagde, at det er »åbenlyst uretfærdigt«,
at så mange britere lever i fattigdom. »Dette er indlysende,«
skrev han »for enhver, der åbner øjnene for at se den enorme
forøgelse af fødevarebanker og køerne af ventende udenfor, de
sovende hjemløse i gaderne, forøgelsen af hjemløshed, følelsen
af dyb fortvivlelse, der har ført til, at selv regeringen
udpeger en minister for selvmordsforebyggelse, og til, at
civilsamfundet laver dybtgående indberetninger om uhørt
ensomhed og isolation.« Mens infrastrukturens sammenbrud har
skabt betingelserne for katastrofale brande og oversvømmelser,
der ødelægger jorden, og mens den grundlæggende infrastruktur
i mange af vores større byer smuldrer, vurderes det nu, at en
tredjedel af befolkningen i USA ikke kan tilvejebringe deres
basale leveomkostninger. Over 134.000 mennesker er hjemløse
alene i Californien. Og nu er den finansielle boble på
bristepunktet, i en tilstand, der er langt værre end den, der
førte til nedbruddet i 2008.
Da Richard Nixon »trak stikket« – som Lyndon LaRouche
formulerede det – på Bretton Woods-systemet i 1971, hvilket
tillod spekulanterne at skabe ravage på valuta- og
råvaremarkederne, indrømmede Nixon, at han havde forladt det
Amerikanske System og udtalte: »Jeg er nu en Keynesiansk

økonom.« Maastricht-traktaten i 1992 påbegyndte processen med
at afskaffe europæiske nationers suverænitet ved at oprette et
system i Bruxelles af ikke-folkevalgte oligarker, for at
diktere politik, udelukkende med ansvar overfor »City of
London«.
LaRouche advarede ved enhver given lejlighed om, at
afvisningen af det Amerikanske System – af Alexander Hamilton,
Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt – til fordel for den
Britiske Model med »frihed« for Wall Street og »City of
London« til at plyndre den virkelige økonomi, uundgåeligt
ville føre til global depression og global krig. Menneskeheden
står nu over for disse farer i nær fremtid. LaRouche fremlagde
også den nødvendige løsning: At vende tilbage til den politik,
der sidst blev set under Roosevelts Bretton Woods-system, med
faste valutakurser og kredit til udvikling, Glass-Steagallreformen af banksystemet, nationale pengeinstitutter til at
skabe kredit til infrastruktur og agro-industriel udvikling,
og at udvide grænserne for menneskelig viden, både inden for
videnskab og kunst. Denne positive mulighed er også inden for
vores rækkevidde i dag.
Om blot ni dage vil Præsident Donald Trump afholde topmøder
med henholdsvis præsident Vladimir Putin og præsident Xi
Jinping i Argentina. Mens flere af hans ministre og rådgivere
næsten dagligt udsteder fordømmelser af både Rusland og Kina,
er Trump optimistisk med hensyn til etableringen af venlige
relationer med begge. Efter næsten at have overvundet det
falske »Russiagate«-kupforsøg mod sig, der drives af Robert
Mueller på vegne af MI6, og samtidig have overvundet
Demokraternes indsats for at overtage senatet, for at kunne
gennemføre en rigsretssag mod ham, viser Trump initiativ til
at gøre disse topmøder til et vendepunkt for Amerika og for
Verden. Hvorvidt han lykkes med det, afhænger i høj grad af
det amerikanske folk, som han nåede direkte ud til gennem sine
forbløffende 45 massemøder i offentligheden før midtvejsvalget
i november 2018, og dets vilje. Til gengæld er kapaciteten i

Trumps enorme populære støttebase til at påvirke
menneskehedens fremtid stadig under en udvikling, der afhænger
af niveauet af »æstetisk dannelse« (som Friedrich Schiller
bruger det begreb) af en befolkning, der ellers er blevet
nedbrudt af økonomisk afsavn, kulturelt forfald, narkotika og
den afskyvækkende voldelige og perverse »underholdning«
prakket på befolkningen af Wall Street og Hollywood.
Helga Zepp-LaRouche kommenterede på denne dybe krise i dag,
efter at være blevet orienteret omkring, hvordan fattigdom og
kaos spreder sig i Europa og USA: »Dette minder mig om
Comecons sidste dage« sagde hun »da infrastrukturen og det
økonomiske systems kerne kollapsede. Der er ingen anden
løsning, end at USA indleder et samarbejde med Rusland og
Kina. Uden Rusland og Kina kan der ikke være noget »New
Bretton Woods«, og USA og Europa kan heller ikke fuldt ud
deltage i den eneste operation, der udtrykker håb om fred
gennem udvikling: Bælte og Vej Initiativet.«
Reflekterende over skønheden i Schiller Instituttets kor- og
orkesterkoncert i NYC, der fejrede Friedrich Schillers 259.
fødselsdag på Manhattan sidste søndag med musik af Beethoven,
Brahms, Bach og Afro-amerikanske spirituals sammen med poesi
og prosa af Schiller og Shakespeare, bemærkede Zepp-LaRouche:
»Den eneste løsning ligger i menneskets æstetiske uddannelse.
Dette blev anerkendt af Schiller, af Konfutse, af Lessing –
det er det eneste middel.« En optagelse af koncerten, der
fandt sted i den smukke St. Bartholomews Kirke på Park Avenue
og blev opført ved den videnskabelige kammertone på A = 432
Hz, vil snart være tilgængelig til international distribution.

