Briter erfarer at det ikke er
så let at dæmme op for
menneskelig kreativitet
Det er værd at understrege, at der i løbet af den sidste uge
har været to fremragende strategiske udviklinger, bemærkede
Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche i dag.
Den første er den epokegørende præstation af Kinas Chang’e-4Månemission, som allerede frembringer en “Sputnik”-lignende
effekt internationalt, lige fra entusiastiske lykønskninger og
invitationer til løbende samarbejde fra Afrika, Latinamerika,
Asien og dele af det videnskabelige samfund i Vesten til
tænderskærende frustration fra det tyske formiddagsblad Bild
Zeitung, som er forfærdet over, at Kina på denne måde har fået
forspring overfor Vesten.
Hvad Chang’e-4 viser enhver der er parat til at åbne øjnene,
sagde Zepp-LaRouche, er, at Kina er på den rette vej til
videnskabsbaseret fysisk økonomisk udvikling, herunder Bælteog Vej Initiativet; og at Vesten er idiotisk galt afmarcheret
og må bringes til fornuft – en opgave der vil være i centrum
for Schiller Instituttets kommende konference.
Den anden større udvikling var aflysningen af NASA’s
invitation til topchefen for Roscosmos, Dmitry Rogozin, som
havde planlagt at komme til USA for at tale til ledere fra
NASA og holde møder med hans kolleger. Denne handling, der
skete på foranledning af demokratiske senatorer og andre, er
fuldstændig sindssyg, sagde Zepp-LaRouche: USA kan ikke engang
komme til den internationale rumstation uden russiske
raketter! Vi saver den gren af, som vi selv sidder på. Hvis vi
skal skabe en global alliance for udvikling, der ledes af de
fire stormagter specificeret af Lyndon LaRouche – USA,
Rusland, Kina og Indien – er aflysningen af Rogozins besøg det
værst tænkelige, man overhovedet kunne gøre.

Disse to udviklinger afspejler de igangværende, modsatrettede
processer; og som sådan indkapsler de den opgave, som planeten
står overfor i dag.
De foregår i forbindelse med en ulmende massestrejke, der – om
end ujævnt – fejer hen over planeten, en ulmen der stædigt
undviger britisk kontrol. Dens udtryk omfatter:

Chang’e-4-missionen: Briterne finder til deres
forfærdelse ud af, at når menneskelig kreativitet som
sådan fanger menneskers fantasi, er det smitsomt.

Brexit processen: I takt med at Storbritannien slingrer
mod en “hård-Brexit” i forhold til EU den 29. marts, er
en større kapitalflugt fra City of London allerede
påbegyndt, hvilket – ifølge nogle regnskaber – udgør
mere end 10% af aktiverne i den britiske banksektor, for
ikke at nævne den langt mere signifikante derivatspekulationsboble, der drives af London.

Trumps præsidentskab i USA: Trump fortsætter med at
modstå de støjende forsøg på at stoppe hans fastlagte
politik om at afslutte de “uendelige krige” overalt. Det
er ikke kun Syrien, der står på spil, eller hele
Sydvestasien for den sags skyld; det er hele det
“specielle forhold” med briterne og deres geopolitiske
og økonomiske vanvid.

Protestdemonstrationer med De gule Veste: Som LaRoucheallierede og tidligere franske præsidentkandidat Jacques
Cheminade har understreget, er det et ulmende
massestrejke-fænomen, der finder sted i Frankrig, men

det udspringer ikke fra Frankrig – det er en del af den
samme globale proces med afvisning af de mislykkede
institutioner, som også ses andre steder.

López Obrador-præsidentskabet i Mexico: AMLO (Andrés
Manuel López Obrador, red.) fører støt Mexico tilbage
til sin historiske, nationalistiske politik med
økonomisk vækst, et stærkt præsidentskab og respekt for
national suverænitet samt ikke-intervention i andre
nationer. London troede, de havde dræbt dette Mexico –
men de tog fejl.

Ligesom briterne erfarer, mere generelt, at det ikke er så
nemt at dæmme op for og dræbe menneskelig kreativitet, når
først den er begyndt at brede sig.

