Tegn på vanvid og behovet for
strategisk fornuft
23. juni (EIRNS) – På
sin topmøde-diskussion
den russiske præsident
relationerne mellem USA

en pressekonference umiddelbart efter
den 16. juni med præsident Biden, blev
Vladimir Putin spurgt om fremtiden for
og Rusland.

”Hvad angår sanktioner og økonomiske begrænsninger, har jeg
allerede påpeget, at vi ikke er klar over den indenlandske
politiske stemning og opstillingen af styrker [i USA], eller
rettere vi ved noget, men vi kan ikke fuldt ud forstå
udviklingen. Nogle kræfter er imod forbedring af relationerne
med Rusland, og andre støtter dette. Jeg kan ikke sige, hvem
af dem der vinder”.
LaRouche-organisationen og Schiller Instituttet har været de
mest konsekvente og tydelige stemmer for strategisk fornuft,
idet de på enestående vis præsenterer Lyndon LaRouches politik
for at skabe en holdbar fred baseret på en konkursbehandling,
reorganisering, af det globale finanssystem, samt i
særdeleshed at sørge for en hurtig udvikling af den fattige
udviklingssektor.
Den mest konsekvente og tydeligste stemme for strategisk
vanvid og for at drive verden til randen af atomkrig for at
forsvare det samme bankrotte finanssystem har været Det
britiske Imperium.
I dag krydsede den britiske flådes fjernstyrede
missildestroyer, Defender, der opererer i Sortehavet, bevidst
3 km ind i russiske territorialfarvande ud for Krim-kysten og
tog først af sted 30 minutter senere, efter at et russisk
grænsevagtspatruljeskib to gange affyrede advarselsskud på
tværs af boven, efterfulgt af et kampfly, der smed fire bomber
foran Defenders kurs.

Som den tidligere britiske ambassadør Craig Murray
kommenterede: ”Der er dem, der ser denne aktivitet som bevis
for Storbritanniens fortsatte stormagtsstatus. Jeg ser det som
bevis på vanvid”.
Sandelig så. Desto mere siden Putin og andre russiske
embedsmænd i denne uge har præsenteret USA for konkrete
initiativer til at få sikkerhedsdialogen i gang og gentaget
deres regerings vilje til at sætte Ruslands hypersoniske og
andre avancerede våbensystemer på forhandlingsbordet, så længe
der finder seriøst overordnede samtaler sted.
Og ikke desto mindre, eftersom den kinesiske regering på
lignende måde har præsenteret Vesten for en hæderlig udgang
fra deres 'blindgyde' af økonomisk politik, der har udløst en
dødbringende pandemi, som truer hele planeten, og i stedet
tilbudt aftaler om økonomisk samarbejde, der kan begynde med
etableringen af et verdensomspændende system af avancerede
sundhedsvæsner til at tackle den nuværende og sandsynlige
fremtidige pandemier.
For en uge siden erklærede Putin: "Jeg kan ikke sige, hvem af
dem der vinder", med henvisning til den politiske kamp i USA
og Vesten generelt om samarbejde eller konfrontation for at
tackle de globale kriser. Svaret på dette spørgsmål vil i
væsentlig grad blive leveret af dem, der deltager i den
igangværende proces med politisk diskussion på Schiller
Instituttets internationale konferencer, herunder den
kommende, der afholdes i weekenden den 26.-27. september.
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