Løgnen, der er værre end
»Russiagate«: Fortielsen af
menneskehedens fremskridt
Den 2. januar (EIRNS) – Det nye år begynder med et paradoks,
har Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche
noteret sig i diskussion med sin organisation i denne uge og i
sin nytårstale. Mange nationer i verden bevæger sig hen imod
et nyt paradigme for økonomisk samarbejde og fred, væk fra en
æra af geopolitiske krige og konfrontationer, der er forankret
i kredse omkring det britiske imperium. Dette nye paradigme
viser
sig
ikke
udelukkende
i
det
storslåede
infrastruktursamarbejde omkring Kinas Nye Silkevej, der bare
vokser og vokser; men også i præsident Donald Trumps diplomati
vis-à-vis den Koreanske halvø; i Japans forbedrede samarbejde
med Rusland samt Japans og Indiens forbedrede samarbejde med
Kina; i det forbedrede samarbejde mellem de tidligere
krigsførende nationer på Afrikas Horn; ja selv i den
potentielle afslutning af tilstanden af »permanent krig« i
Sydvestasien ved præsident Trumps, præsident Putins og
præsident Erdogans gensidigt forstærkende handlinger.
Alligevel vil den gennemsnitligt »informerede borger« i USA
eller Europas nationer aldrig vide noget derom. Medierne i
disse lande beskriver overvejende udgangen af 2018 som
dystopisk, kaotisk eller håbløs, medmindre de kan have held
til at fjerne Donald Trump fra embedet og genoprette »det
transatlantiske forhold,« med ledere, der vil indføre
klimaskat og fuldt ud konfrontere Rusland og Kina. Det
overraskende konstruktive forhold mellem Trump og Mexicos nye
præsident Andrés Manuel López Obrador eksisterer for eksempel
ikke for disse medier eller deres godtroende læsere. Men det
har øget potentialet for reel udvikling af Nord- og
Mellemamerika. Det voksende potentiale for fred i Syd- og
Sydvestasien eksisterer ikke for dem, kun den formodede

»alvorlige fare« det udgør for verden, at amerikanske tropper
kommer hjem fra Syrien og Afghanistan!
Fordi Schiller Instituttet, Lyndon LaRouche og Helga ZeppLaRouche har arbejdet i årtier for at forberede paradigmet for
Verdenslandbroens udrulning, der nu omfatter snesevis af lande
i Bælte og Vej-Initiativet, arbejder de nu som en dominerende
faktor internationalt. Idet de har kæmpet for den Westfalske
tilgang til en fredsslutning, hvor alle parter indvilger i at
»fremme« de andres »nytte, ære og fordel«, konstaterede Helga
Zepp-LaRouche, at de nu udøver ekstraordinær indflydelse på
trods af et øjensynligt minimalt mandskab. Den reelle fare
ligger ikke i den påståede »trussel fra Bælte og VejInitiativet mod Europa« eller lignende afsindsudsagn mod
menneskehedens fremskridt, men i den overhængende fare for et
nyt sammenbrud af det London- og »Wall Street«-centrerede
finansielle system, ligeså slemt som i 2008 eller værre.
Nu er de konkrete politiske forslag om at adskille bankerne og
om produktiv kredit, som Schiller Instituttet har fremlagt i
sine rapporter, på dagsordenen. Disse tiltag samt et
produktivt samarbejde inden for rumforskning, udvikling af
ubegrænset fusionskraft og udvikling af relaterede
plasmateknologier er nu de umiddelbare udsigtspunkter, vi bør
have fokus på i 2019. Som Helga Zepp-LaRouche konkluderede i
sin nytårstale: »Vi kan forme en ny civilisationens æra, hvor
vi overvinder geopolitik en gang for alle. Og jeg vil bede dig
om at arbejde sammen med Schiller Instituttet, så vi kan
overbevise de resterende nationer, som stadig klamrer sig til
de gamle antagelser, og især få de europæiske nationer til at
deltage i det nye paradigme. Vi kan skabe en fantastisk
fremtid, hvis vi arbejder sammen.«

