Vær ikke diplomatisk: Vi står
over
for
en
civilisationskrise, der må
vendes
13. april (EIRNS) — Med Ukraine-krisen, der bevæger sig
hurtigt mod et strategisk opgør, ringede præsident Joe Biden
tirsdag til præsident Vladimir Putin for at foreslå, at de to
ledere afholder ”et topmøde i et tredjeland i de kommende
måneder for at diskutere hele spektret af spørgsmål, som USA
og Rusland står over for,” ifølge et referat fra Det Hvide
Hus. Hensigten ville være, at "USA og Rusland skulle forfølge
en strategisk stabilitetsdialog, om en række våbenkontrol- og
nye sikkerhedsspørgsmål."
Men selv da Biden talte med Putin, var hans udsending,
udenrigsminister Tony Blinken, i Bruxelles, og han opfordrede
Ukraine til et dumdristigt krav om straks at tilslutte sig
NATO, som alle sider ved, er en snubletråd for Rusland.
Samtidig har USA udsendt to krigsskibe til Sortehavet, som den
russiske viceudenrigsminister Sergei Ryabkov beskrev som en
provokation "designet til at teste Ruslands nerver." Han
advarede om, at amerikansk militærstøtte til Kiev gør Ukraine
til en "krudttønde", og at "hvis der er nogen forværring, vil
vi naturligvis gøre alt for at sikre vores sikkerhed og vores
borgeres tryghed."
Hvad der mere ligger bag Biden-Putin-telefonopkaldet er uklart
i skrivende stund. Men to ting er klare: 1) at Ukrainebrandpunktet og den større krigsfare er drevet af det
systemiske sammenbrud af hele det transatlantiske
finanssystem, som også har frigjort en pandemi, hungersnød og
massearbejdsløshed over hele planeten; og 2) at ingen løsning
på en enkelt krise vil fungere, medmindre hele

civilisationskrisen behandles og vendes.
”Jeg trordet går op for flere og flere relevante mennesker,
at vi har at gøre med en civilisations potentielt omfattende
og fuldkomne svigten”, sagde Schiller Instituttets grundlægger
og præsident, Helga Zepp-LaRouche, i dag. ”Man kan ikke
reagere på en enkelt krise eller sammenbrud eller fare som et
individuelt fænomen; man må virkelig tage fat på hele billedet
som et. Fordi, enten kan vi katalysere nogle moralske
reaktioner fra mennesker, der er villige til at erkende, at
det der foregår, er et civilisationssammenbrud, ellers tror
jeg, at vi er på en kort vej mod katastrofe.”
Zepp-LaRouche tilføjede: ”Det er ganske bemærkelsesværdigt, at
dette civilisationssvigt er ved at blive et spørgsmål for
mange vigtige mennesker, hvor den seneste er FN’s
generalsekretær, Antonio Guterres, som i går gennemgik den
globale reaktion på COVID-19-krisen og situationen med verdens
hungersnød, fattigdom og arbejdsløshed. Han fortalte en
samling af FN’s ECOSOC, at intet element i den multilaterale
reaktion er gået som det skulle. Han sagde, at sidste år døde
mere end 3 millioner mennesker af COVID-19, 120 millioner er
faldet ned i ekstrem fattigdom, og det der svarer til 255
millioner fuldtidsarbejdspladser er gået tabt. Og krisen er
langt fra overstået. Han sagde, at krisen 'sætter
multilateralisme på prøve, og indtil videre har vi dumpet.'
Han tilføjede, at der er behov for et komplet
paradigmeskifte."
Zepp-LaRouche fortsatte med at trække en moralsk linje i
sandet: ”Der er disse helt utrolige billeder af børn, der dør
lige foran verdens øjne i Yemen og andre steder, men det
forhindrer ikke de rigeste mennesker i verden i at have
forøget deres formuer med 5 billioner dollars i løbet af det
sidste år. Hvordan kan en Jeff Bezos (Amazon) eller en Bill
Gates eller alle disse andre skiderikker som George Soros leve
med sig selv, når de ved, at deres rigdom er bygget ovenpå
ligene af så mange millioner mennesker? Jeg synes, vi skal

sige det på den måde,” insisterede hun.
Hun opfordrede LaRouche-bevægelsens organisatorer til ikke at
være diplomatiske, men at ruske op i folk. ”Jeg tror, at
enhver, der ser kombinationen af krigsfaren som vokser,
hungersnød, der dræber millioner af mennesker i flere lande,
COVID-19 der raser – de må reagere. Og i forhold til dette
viser de førende eliter, at de er fuldstændig ude af stand til
at håndtere denne krise.”
"Men jeg er overbevist om, at denne kamp kan vindes",
konkluderede Zepp-LaRouche, "fordi den slår alternativet". Det
gamle paradigme styrter sammen, men hvis vi udfører vores
opgave rigtigt, kan et nyt paradigme vindes, sagde hun. Men
for at gøre dette, "tror jeg at det moralske spørgsmål må
adresseres."

