Krig, folkemord og det glade
vanvid stopper ikke før det
bankerotte britiske imperium
bliver skiftet ud
2. marts (EIRNS) – ”Den værste hungersnød verden har set i
årtier”, er den måde som FN’s generalsekretær, Antonio
Guterres, fordømmer hvad der foregår i Yemen. Hans
bemærkninger blev fremsat på en international donorkonference
den 1. marts, hvor det ikke lykkedes at rejse tilsagn om så
meget som halvdelen af de 3,85 milliarder dollars, som det var
tilstræbt. En af de mere modbydelige ironier var, at den
største enkelt-forpligtelse til at "hjælpe" (430 millioner
dollars) kom fra Saudi-Arabien, som hovedsageligt er ansvarlig
for at gennemføre den britiske imperialistiske politik med
krig og økonomisk blokade for at udslette den yemenitiske
nation.
Ifølge de seneste FN-data vil mere end 16 millioner yemenitter
– omkring halvdelen af de 29 millioner indbyggere – blive
udsat for sult i år, og næsten 50.000 sulter allerede ihjel
under hungerlignende forhold. FN advarede om, at 400.000
yemenitiske børn under fem år kan dø af akut underernæring.
Den tidligere amerikanske kongreskvinde Tulsi Gabbard har med
rette anklaget, at ”[indførelse af] sanktioner, svarende til
hvad Saudi-USA-alliancen har gjort i Yemen, forårsager død og
lidelse for millioner af uskyldige syrere”.
Helga Zepp-LaRouche understregede i dag, at dette er forsætlig
politik, ligesom Green New Deal er designet til bevidst at
afindustrialisere og affolke planeten.
grundlæggende forskel på, hvad interesserne
City of London og Wall Street tilskynder til i
samme kræfter gjorde i og med skabelsen af

Der er ingen
bag bankerotte
dag, og hvad de
Hitler og hans

koncentrationslejre. Det er på tide at tage fløjlshandskerne
af i dette spørgsmål, siger Zepp-LaRouche.
Bistand alene løser heller ikke disse problemer. Et omfattende
udviklingsprogram knyttet til Kinas Bælte- og Vejinitiativ er
den eneste måde at redde Yemen, Syrien og de bredere regioner
i Afrika og Sydvestasien på – som Schiller Instituttet længe
har insisteret på. På samme måde må USA tilslutte sig Bælteog Vejinitiativet og arbejde sammen med Kina for at udvikle
den såkaldte Tredje Verden, både for at trække sig ud af dens
nuværende økonomiske depression og skabe en ny global
sikkerhedsarkitektur, hvor fred bliver mulig gennem udvikling.
Dette var altid Lyndon LaRouches centrale strategiske vision,
hvilket han atter sagde i et interview den 19. november 2002
med den førende mexicanske avis, Excélsior, som svar på
spørgsmålet: ”Hvis du blev valgt som præsident for USA, hvad
ville dine prioriteter så være? ”Som LaRouche svarede: ”Præcis
de samme som de er i øjeblikket og har været siden
forårsdagene i 1946, hvor jeg som en amerikansk soldat vendte
tilbage fra det nordlige Burma til Calcutta, Indien: En
retfærdig ny verdensøkonomisk orden blandt suveræne
nationalstater, en orden i overensstemmelse med målene for,
hvad Alexander Hamilton kaldte det amerikanske system for
politisk økonomi”.
Denne påkrævede tilgang til at vende den systemiske
sammenbrudskrise i hele den transatlantiske region vil være et
af de centrale spørgsmål, der behandles på den
kommende internationale konference den 20. marts, sponsoreret
af Schiller Instituttet.
Og så er der galskaben – den rene politiske galskab – der
udspringer af det døende system. Husk på, at Royal Institute
of International Affairs (Chatham House) i en rapport fra 3.
februar 2021 hævdede, at væksten i verdens fødevareproduktion
var den største enkeltårsag til "tabet af biodiversitet", og
at en bevidst reduktion af landbruget var den bedste måde at

redde planeten på. Nu har det britiske imperiums flagskibspublikation, The Economist, i en større politisk artikel den
28. februar spurgt?: "Er tiden inde til, at 'øko-mord' bliver
en international forbrydelse?" – for at svare med knap skjult
entusiasme: "En voksende bevægelse ønsker, at ødelæggelse af
miljøet skal behandles som folkedrab og forbrydelser mod
menneskeheden".
Denne angiveligt mest afskyelige forbrydelse, "øko-mord", blev
derefter kædet sammen med 1) nazisternes grusomheder, den
bevidste ødelæggelse af en gruppe mennesker; 2) forbrydelser
mod
menneskeheden
3)
krigsforbrydelser
4)
og
aggressionskriminalitet, som den eneste forbrydelse, der kan
retsforfølges ved Den internationale Straffedomstol i Haag
(ICC). En undersøgelse til fremme for denne idé forberedes af
Philippe Sands, en juraprofessor ved University College
London, og Dior Fall Sow, en senegalesisk jurist og tidligere
FN-anklager, som vil få foretræde for ICC i juni. "Det kunne
også markere et vendepunkt i, hvordan forholdet mellem
mennesker og den naturlige verden forstås", udtalte The
Economist.
"Øko-mord"

kan

defineres

som

"omfattende

ødelæggelse,

beskadigelse eller tab af økosystemer i et givet område",
rapporterede magasinet. Nogle mener stadig, at graden af skade
skal være den samme, som skaden medfører for mennesker. Men
andre, ifølge artiklen, ser dette som en alt for
antropocentrisk opfattelse. Mr. Sands, for eksempel, ”mener,
at øko-mord bør defineres af behovet for at beskytte miljøet
som et mål i sig selv. Dette ville kræve, at det har sit eget
selvstændige grundlag som en ny forbrydelse, snarere end at
blive sat ind under en eksisterende". Sands forklarede: ”Min
fornemmelse er, at der er en bred anerkendelse af, at de gamle
antropocentriske antagelser muligvis meget vel må forkastes,
hvis retfærdigheden virkelig skal ske fyldest, og miljøet få
en rimelig grad af beskyttelse”.
Man fristes til at se alt dette som blot en syg vittighed,

hvis det ikke var for det faktum, at YouTube, kæmpen indenfor
den sociale medieverden, har besluttet, at enhver snak om
valgsvindel i 2020 er en censurabel løgn; at den tyske
Marshall-fond kræver, at enhver, der fremhæver vindmøllernes
rolle i energikatastrofen i Texas, skal gøres tavs på samme
måde; og desuden at det transatlantiske finanssystem er i en
sammenbrudskrise, der kræver indførelse af sådan vanvittig
politik for at overleve.
Så gå enten med i kampen for at stoppe det dødbringende
vanvid, eller forbered dig på at spise din sidste aftensmad,
og sørg for at det bliver et godt måltid. For det britiske
imperium har til hensigt at gøre spisning i sig selv til en
forbrydelse mod menneskeheden under Nürnberg-koden.

