2020 er mulighedernes vindue
for LaRouches politik
Den 30. december (EIRNS) – Briterne vil med djævelens vold og
magt omdanne 2020 til året for kaos, krige, kup og kulturelt
helvede. Muligheden for at gribe ind tilhører os – sagde Helga
Zepp-LaRouche til medarbejdere i går – for at gøre 2020 til
året for Lyndon LaRouches politik, i en verden der befinder
sig i sammenbrudskrise.
Den russiske præsident Vladimir Putin har kastet en veludtænkt
kæp i hjulet på hele den britiske geopolitiske drejebog,
oplyste Zepp-LaRouche, ved at udvikle og nu opstille det
hypersoniske Avangard-missilsystem, der vælter hele
skakbrættet af eksisterende atomkrigsstrategier ved at gøre
dem teknologisk forældede. Men Putin har ikke kun indsat
Avangard: Han præsenterede den for amerikanske embedsmænd til
nærmere undersøgelse, og han har tilbudt at inkludere Avangard
i forhandlingerne om en ny START-traktat, som foreløbig er sat
til at udløbe i februar 2021.
Putin tilbyder at forhandle en helt ny global
sikkerhedsarkitektur med præsident Donald Trump, hvilket er en
diskussion, som de to ledere bør tage op på et møde ved Elben
den 25. april, og/eller ved Moskvas fejring af sejrsdagen [for
2. Verdenskrig] den 9. maj. Vi bør presse på med dette
initiativ, sagde Zepp-LaRouche, ligesom vi opfordrede
præsident Trump til at deltage i det første Bælte- og Vejforum
for internationalt samarbejde i 2017 i Kina, da det er vigtigt
at opbygge en ny platform for forbindelserne mellem USA og
Rusland samt USA og Kina. Det er den bedste måde at slå
tilbage mod det britiske kup imod Trump, ved at angribe dem på
deres udsatte, sårbare flanke.
En sådan ny sikkerhedsarkitektur for planeten er presserende
nødvendig, sagde Zepp-LaRouche, men den eneste måde den kan

fungere på er, hvis den er baseret på en fælles økonomisk
politik, der er bygget op omkring dynamikken i den Nye
Silkevej. En sådan politik skal, som Lyndon LaRouche længe
specificerede, være centreret om en konkursbehandling af det
nuværende spekulative finanssystem – ”finanskrisen hænger over
os som et damoklessværd”, sagde Zepp-LaRouche – og en
forpligtelse til samarbejde om menneskehedens fælles mål,
deriblandt eftertrykkeligt den hastige udvikling af
Sydvestasien, Afrika og andre regioner, som i århundreder er
blevet tortureret af britisk imperialistisk politik.
Det økonomiske perspektiv vil imidlertid kun fungere, hvis det
ledsages af en renæssance af klassisk kultur, ”udtalte ZeppLaRouche. ”Vores indgriben i dette må være fra synspunktet om
virkelig at kræve, at USA og hele verden bevæger sig ind i et
helt nyt tankesæt, et nyt sæt af forbindelser mellem nationer.
Ideen om geopolitik må helt væk, for evigt, fordi det er den
slags tankegang, der allerede har ført til to verdenskrige”.
I dag må vi kæmpe for den verden vi ønsker at skabe om 50
eller 100 år fra nu af. Hver nation skal finde sin
egeninteresse i at kæmpe for menneskehedens fælles mål, og for
den klassiske kulturelle renæssance, bygget på skuldrene af
Beethoven, Schiller, Cusa, Confucius (Konfutse) – og Lyndon
LaRouche.
”Målet med civilisationen er den fortsatte udvikling af vores
art som den eneste kreative art i universet”, fortsatte hun.
”Flere mennesker [må] tage idéen til sig om et ophøjet syn på
menneskeheden, idéen om en kreativ identitet som er i
overensstemmelse med et anti-entropisk univers i fortsat
udvikling.
Til dette formål, konkluderede Zepp-LaRouche, vil vi opbygge
og uddanne en sådan bevægelse, i takt med at vi organiserer
hen imod en national Schiller Institut-konference i foråret.
Som en del af dette søsætter LaRouche-bevægelsen i marts en
international aktionsuge rundt omkring på planeten, især

blandt studerende og unge, der vil være baseret på ZeppLaRouches opfordring til at gøre 2020 til året for LaRouches
politik, året hvor vi rykker beslutsomt for at nå
menneskehedens fælles mål.

