Verden i oprør: Et øjeblik
til afgørende indgriben, set
fra historiens højeste niveau
Den 11. november (EIRNS) – Verden er i oprør, som det ses mest
dramatisk i de mange masseprotester – fra Chile, til Libanon
og Irak, og voldelige deployeringer i Bolivia og Hongkong af
agenter for det døende neoliberale geopolitiske system.
Samtidig er dette et øjeblik til afgørende indgriben for det
gode, hvis folk står klar med programmerne og metoderne til at
arbejde sammen for at vise vejen sikkert fremad.
Ved gennemgangen af aktuelle begivenheder i dag, understregede
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, behovet
for at inspirere os selv og alle andre til at se tingene fra
historiens højeste udsigtspunkt. På den måde er man ikke
fanget i en flad, todimensionel falsk virkelighed, manipuleret
til at “vælge side” og stillet over for undergang.
Zepp-LaRouche brugte til sammenligning eksempelet med den
systemiske krise i 1989, hvor hele det kommunistiske
partisystem uddøde mellem 1989-1991, sammenlignet med nutiden,
hvor det neoliberale finansielle/økonomiske system står over
for et endeligt. I tilfældet fra 1989 blev det positive
alternativ forpurret op gennem 1990’erne. Men i dag kan vi
sørge for, at det ikke sker igen.
Se på metoden for samarbejdsvillig tankegang, som udtrykt i
dag ved Middelhavet af den kinesiske præsident Xi Jinping, der
mødtes med græske ledere i Athen. Xi talte om de nye
relationer mellem Asien og Europa, understøttet af Grækenland,
da det fungerer som omskibningspunkt for udvidelsen af den
fælles handel og den gensidige udvikling. Xi og hans græske
værter var på en personlig rundtur i Piræus’ havn. I
mellemtiden er situationen meget farlig i Bolivia og Hongkong,

hvor “Maidan”-modellen, der involverer fremmede indgreb fra
fælles netværk af fascistiske grupperinger og agenter fra
Whitehall (gaden i London hvor de fleste regeringsbygninger
ligger) og USA’s udenrigsministerium. I de seneste dage har
der været uhørt voldeligt i Hongkong. I Bolivia er der et
totalt magtvakuum uden nogen formel regering overhovedet.
Santa Cruz-fraktionen, under Bolivias fascistiske operatør
Luis Fernando Camacho, dræber og raserer hensynsløst i den
“guddommelige retfærdigheds” navn. Organisationen af
Amerikanske
Stater
(OAS)
og
det
amerikanske
Udenrigsministerium er medskyldige i processen ved at billige
den “professionelle” rolle, som den korrupte OAS har spillet,
da den erklærede valget den 20. oktober for at være
svigagtigt, hvilket satte scenen for det voldelige oprør, som
førte til præsident Evo Morales fratræden 10. november.
Zepp-LaRouche understregede, at den “geopolitiske tankegang”
må overvindes. I USA er prøvestenene de præsidentskaber og
livsanskuelser, der tidligere har været: George Washington,
John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, John
F. Kennedy, og de historiske bidrag fra Alexander Hamilton,
Benjamin Franklin og Lyndon LaRouche. Det amerikanske System
er den afgørende arv. Folk er nødt til at rejse sig og tage
ansvar på et verdenshistorisk plan.

