Helga Zepp-LaRouche: “USA bør
genoplive forestillingen om
“Dette skønne land, USA”
Den 23. januar 2019 (EIRNS) —Helga Zepp-LaRouche gjorde de
følgende bemærkninger i dag til den amerikanske afdeling af
LaRouche-bevægelsen:
Vi befinder os i den begyndende fase af en fuldkommen ny era i
den menneskelige civillisation, og alt vi skal, er at udrydde
konceptet om at geopolitiske interesser skal forsvares under
alle omkostninger, selv hvis det betyder tredje Verdenskrig og
menneskehedens udryddelse. Der er et alternativ og det hedder
et nyt paradigme for nye relationer mellem nationer; win-win
samarbejde.
Den eneste forskel er, at formålet er at kultivere en
befolkning med fremragende egenskaber. Jeg har læst en
artikel, hvori alle bidragyderne siger, at den eneste årsag
til, at Kina er fremstående i rumfart, er at partiet
kontrollerer videnskab og teknologi. En kinesisk lærd person
besvarede denne udtalelse ved at sige: Nej, det er fordi vi er
fuldstændigt fokuserede på opdagelser, fremragende uddannelse
og fordi vi har en stor og talentfuld befolkning på 1,4
milliarder mennesker og man kan ikke frembringe videnskabelige
opdagelser gennem diktatur. Det er netop hvad Friedrich
Schiller har uddybet ved mange lejligheder.
Der er ingen grund til at disse idéer ikke skulle kunne
genoplives i det smukke land, Amerika, det land, som havde til
formål at tjene som et håbets fyrtårn og som frihedstempel for
verden.
Lige nu er dette ikke tilfældet. Vi har en verden i kaos. Men
hvis folk har en idé om, at USA er nøglen til at løse krisen i
verden — og på en vis måde kan USA’s bedste tradition
genoplives. Men det skal genoplives i form af en republik. Som
både George Washington, Benjamin Franklin og mange andre store
præsidenter sagde: “Vi giver jer en republik, men det er jeres
opgave at forsvare den.” Og det er netop hvad der står på spil
i dag.

Med det på sinde mener jeg, at folk bør have en patriotisk
kærlighed overfor Amerika fordi det netop er dét, som er
påkrævet. Det betyder dog ikke, at man skal være chauvinistisk
og fokusere på ét land alene, man bør efterstræbe at være det
som Friedrich Schiller kalder “en patriot og en
verdensborger.” Det er på ingen måde en modsætning. Man skal
lade sig inspirere af en lidenskabelig kærlighed for
menneskeheden, og det vil give en vinger, gøre en til en
krigsengel, så man kan opnå mirakler og overkomme den lille
indvendige stemme som siger “åh nej, det vil jeg ikke, jeg har
en anden agenda, og det er ovenikøbet for svært!” Derved kan
man blive en gigant som kan “hoppe over egen skygge” som det
tyske ordsprog siger. Således kan du transformere dig selv til
den krigsengel, som verden har brug for lige nu.

