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Den 3. september (EIRNS) – Kinas præsident sendte i går
Ruslands præsident en besked i anledning af fejringen af 75året for afslutningen af 2. verdenskrig, som markerede
nederlaget for fascismens svøbe, hvori han lovede ”resolut at
beskytte sejren under 2. verdenskrig” mod dem, der i dag ville
rulle den tilbage. Præsident Xi Jinping opfordrede
også hele det internationale samfund til at slutte sig til
Kina og Rusland for at fremme “opbygningen af et samfund med
en fælles fremtid for menneskeheden for at give
fremtidige generationer mulighed for at nyde en verden med
varig fred, universel sikkerhed og fælles velstand”.
Disse prisværdige mål for hele menneskeheden – fred,
sikkerhed, velstand – er en ret præcis gentagelse af FDRs
mindeværdige fire friheder, der blev bekendtgjort i 1941, og
som han også krævede indført overalt i verden.
Men hvordan kan dette gøres, når verden befinder sig ved et
minut før midnat? Når rækken af amerikanske og NATOs militære
provokationer mod Kina og Rusland kunne
tippe over til faktisk krigsførelse i løbet af et øjeblik? Når
den britiske marionetdukke, Mike Pompeo, i teatralsk raseri,
forsøger at gennemføre en fuld økonomisk afkobling mellem
USA og Kina og afviklingen af Bælte- og Vejinitiativet? Når
COVID-pandemien fortsætter sin dødbringende march over
planeten? Når præsident Donald Trump, og rent faktisk det
amerikanske forfatningsmæssige system, forbliver i sigtekornet
af et britisk kup?
”Vi må begynde ud fra en klar opfattelse af det niveau,
hvorfra der er en vej ud af dette,” sagde grundlægger af
Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, den 1. september“,
og

det er niveauet for Lyndon LaRouches løsninger, som han
udviklede i løbet af det sidste halve århundrede”. Denne
fremgangsmåde vil lede drøftelserne i weekendens konference
i Schiller Instituttet. Zepp-LaRouche sagde, at med dens
fremtrædende talere fra hele verden er konferencen “lige nu en
yderst vigtig platform til at ændre verdens dagsorden fra
ekstrem konfrontation, forhåbentlig, at få tilstrækkelig mange
til at forstå, at hvis dette fortsætter er vi på vej mod krig,
og at vi er nødt til at erstatte den slags tilgang med dialog,
samtale og samarbejde, der fører til gennemførelsen af Lyndon
LaRouches politik”.

