Helga Zepp-LaRouche opfordrer
til
aflysning
af
NATO’s
”Defender
Europe-2020”militærøvelse
Den 12. marts (EIRNS) – ”Vi bliver nødt til at stoppe de
nuværende NATO-øvelser i Østeuropa, Defender Europe-2020, der
omfatter 40.000 tropper”, udtalte Schiller Instituttets
grundlægger, Helga Zepp-LaRouche i onsdags i sin ugentlige
internationale webcast. ”Selvfølgelig lader virusset sig ikke
stoppe af militæret. Og at gennemføre disse ting, samtidig med
at der er en umiddelbar sundhedstrussel mod befolkningen, er
virkelig noget der ikke giver nogen mening. Så denne NATOmanøvre burde stoppe”.
I stedet for sådanne provokerende og hensynsløse geopolitiske
handlinger, tilføjede Zepp-LaRouche, “burde vi gå i retning af
at mobilisere for et topmøde mellem de fire stormagter, som
Lyndon LaRouche specificerede”, for at tackle de
eksistentielle kriser, som planeten står overfor. ”Nogle
gange, når man er i en reel krise, kan man kun med en helt ny
tankegang, nemlig tanken om at alle de store lande i verden –
USA, Rusland, Kina og Indien som et minimum, og så kan andre
lande mødes med disse lande – kun hvis man ændrer tankegangen
og niveauet for fremgangsmåden, kan der findes en løsning”.
”Man kan ikke bare fortsætte med den politik, der har vist sig
at fejle; det må absolut høre op. Jeg ser ikke tegn på, at det
europæiske etablissement er i stand til at gøre det på
nuværende tidspunkt. Det betyder bare, at der er brug for en
mobilisering af befolkningen, fordi dette bliver til en
alvorlig eksistentiel krise for os alle, og man er nødt til at
tage ansvar for at bringe et nyt paradigme til verden – et
paradigme for samarbejde, og så vil man kunne løse de fleste

problemer. I det mindste vil man over tid kunne finde
løsninger på sådanne problemer som coronavirus. Vi er nødt til
at ændre indstillingen hos magthaverne i Europa og USA i
forhold til Kina og Rusland; og hele denne idé om, at
regimeskifte er tilladeligt under påskud af at sprede
‘demokrati og menneskerettigheder’, er en af disse
imperialistiske, kolonialistiske ideer, der må opgives.”
Zepp-LaRouche konkluderede: ”Vi har brug for at tænke helt
nyt: Vi befinder os i en mørk tidsalder; denne mørke tidsalder
er absolut sammenlignelig med det 14. århundrede, da den sorte
død dræbte en tredjedel af den europæiske befolkning, og folk
blev skøre! Der er tegn på lignende sindssyge allerede nu, og
vi har derfor brug for en helt anden tilgang, som det skete i
det 15. århundrede med den gyldne renæssance i Italien. Folk
må erkende, at vi befinder os i en mørk tidsalder, og vi må
afvise alle de antagelser, der har ført til den nuværende
situation”.

