Når
vrangforestillingerne
rives væk, huskes Lyndon
LaRouches vise ord
Den 10. april (EIRNS)—Mario Delgado, et førende medlem af
regeringspartiet i Mexico,
forlangte i dag et gældsmoratorium for hele Sydamerika.
Tidligere på ugen havde Mexicos
præsident López Obrador sagt, at det kolossale sammenbrud af
det offentlige
sundhedsvæsen og af økonomien, under COVID-19-krisens vægt,
demonstrerer
”dimensionen af den neoliberale politiks fiasko. Dette er et
af de mest fordærvede udslag
af den politik, som blev pålagt os for 36 år siden”.
Det var præsidentens forgænger, José López Portillo, der bød
Lyndon LaRouche
velkommen til Nationalpaladset i 1982, hvor LaRouche
opfordrede præsidenten til at
skabe et ’skyldneres kartel’ sammen med andre sydamerikanske
ledere, erklære et
gældsmoratorium, og iværksætte en industriel omdannelse af
hele den vestlige halvkugle,
som beskrevet i LaRouches forslag, Operation Juárez.
Efterfølgende, i 1998, mens han
var vært for Helga Zepp-LaRouches besøg, fremsatte López
Portillo sin, nu berømte,
erklæring: ”Tiden er kommet til, at verden må lytte til Lyndon
LaRouches vise ord.”
Som de økonomiske, finansielle og sociale livsbetingelser i
stigende grad falder fra
hinanden, husker verden både advarslerne givet af hr. LaRouche
om de katastrofale,
globale konsekvenser af en fortsat billigelse af neoliberal

politik i britisk stil, og løsningerne
som LaRouche foreslog, der var ligeså nødvendige dengang, som
de er det i dag.
Den 25.-26. april vil Helga Zepp-LaRouche være vært for
Schiller Instituttets internationale
konference, online over internettet, med temaet:
”Menneskehedens Eksistens afhænger
nu af Skabelsen af et Nyt Paradigme!” Førende talsmænd og kvinder fra hele verden vil
diskutere den påtrængende nødvendighed for en international
mobilisering af de
produktive kræfter, for at forsyne de fattigste lande med den
desperat nødvendige
sundhedsinfrastruktur, specielt de i Afrika, for at forhindre
et holocaust af virkelig historiske
proportioner. På konferencen vil man også diskutere den
påkrævede omdannelse af de
vestlige nationer, som må bortkaste det fejlagtige neoliberale
system, og iværksætte et nyt
paradigme: et nationalt fællesskab,
menneskehedens fælles mål. Væsentligt

grundlagt

på

for denne indsats er samarbejdet mellem Rusland, Kina, Indien
og USA.
Præsident Trump har påtaget sig kampen mod det neoliberale
paradigme for frihandel,
liberalisering og afindustrialisering, ved at bruge
præsidentskabets magt, som bemyndiget
af forfatningen, til at genetablere industriel produktion,
imens kredit udstedes for at
imødegå den alvorlige, sociale krise, som pandemien har skabt.
Han baserer hverken sin
styrke på det ene eller andet parti, men direkte på
befolkningen, gennem sin Twitter-konto,
stormøder, og nu den daglige pressebriefing om kampen mod
COVID-19, hvor han stiller

op over for en løgnagtig, fjendtlig presse, men står til
ansvar, ikke for dem, men for
befolkningen. Gang på gang understreger han vigtigheden af
gode relationer med
Rusland, og specielt med Kina.
Og dog er han omringet af folk som åbent modsiger ham om
dette. Selv Justitsminister Bill
Barr, som har ledt indsatsen for at identificere og anklage de
korrupte efterretningsagenter
fra Obama-tiden, der deltog i det britisk anførte kupforsøg
mod Trump, rettede heftige
udfald mod Kina, skvaldrende op om at ”Kina er en meget seriøs
trussel mod USA,
geopolitisk, økonomisk, militært, og en trussel mod vore
institutioners integritet pga. af
deres evne til at påvirke ting”. Indser Justitsminister Barr,
at sådanne vrøvlerier, hvis de
lykkes med at undergrave det tætte samarbejde mellem USA og
Kina om at stoppe
COVID-19-pandemien, vil forårsage titusindvis, eller millioner
af dødsfald? Vil han ikke
erkende, at Kina allerede forsyner den amerikanske befolkning
med en afgørende margen
af støtte, med fragtfly fyldt med
organiseret af hans chef, Præsident

medicinsk

udstyr,

Trump, med Præsident Xi Jinping, mens de sender læger,
medicinske produkter, og
testudstyr til over 150 lande, som en del af deres program for
Sundhedssilkevejen?
Mobiliser alle dem du kan til at registrere sig til
konferencen den 25.-26. april på:
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20200425_national_
conference

