Et skridt væk fra afgrunden –
og hvad der nu skal til for
at vinde en varig fred
16. juni (EIRNS) — USA's præsident Joe Biden og den russiske
præsident Vladimir Putin dukkede frem fra deres fire-timers
diskussion på topmødet i dag i Genève, Schweiz, for at
præsentere verden for en "fælles erklæring fra USA og Rusland
om strategisk stabilitet", hvis korte tekst indeholder
følgende centrale forpligtelse: " I dag bekræfter vi igen
princippet om, at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må
udkæmpes”. Den nøjagtige sætning blev brugt af præsidenterne
Reagan og Gorbatjov på deres berømte topmøde i november 1985
på samme sted, på højdepunktet af Den kolde Krig.
Præsidenterne Biden og Putin blev yderligere enige om at
etablere en bilateral strategisk stabilitetsdialog for holdene
af eksperter på begge sider, for at påbegynde arbejdet med de
utallige sikkerhedsrelaterede problemer, som de to lande og
verden står over for. Topmødet, som begge ledere var enige om,
var konstruktivt, og et første skridt i retning af at forbedre
de amerikansk-russiske forbindelser, der er dalet til det
laveste niveau i årtier, muligvis nogen sinde.
Strategisk er dette et skridt væk fra afgrundens rand og et
presserende nødvendigt skridt. Men det er et lille første
skridt, som endnu ikke er sikkert, og som fjender af fredeligt
samarbejde mellem USA, Rusland og Kina ihærdigt vil agere for
at stoppe. Selve det faktum at præsident Biden overhovedet
mødtes med Putin, endsige nåede til en beskeden aftale om at
indlede forhandlinger, har allerede fremprovokeret vildt
hysteri blandt pressehyænerne, der overfusede Biden på hans
pressekonference efter topmødet, på en måde som de tidligere
forbeholdt præsident Trump. Disse medier er de betalte
lejemordere for de fallerede interesser på Wall Street og i

City of London og deres operatører i det militærindustrielle
kompleks, efterretningsorganerne og andre steder, hvis
overlevelse afhænger af at stoppe det amerikanske samarbejde
med Rusland og Kina for enhver pris.
LaRouche-organisationen og Schiller Instituttet har insisteret
på at advare mod faren for atomkrig, netop på grund af hele
det uopretteligt bankerotte transatlantiske finanssystem. Vi
har slået alarm mod den britisk ledede kampagne for at
påtvinge malthusiansk affolkning over hele planeten i
skikkelse af 'Great Green Reset'. Og vigtigst af alt har vi
gentaget og uddybet den politik, som Lyndon LaRouche
præsenterede som den eneste bæredygtige, langsigtede strategi
for at vinde en varig fred.
Dagens lille fremskridt må nu, for at lykkes, følges op af
gennemførelsen af denne politik: samarbejde om at opbygge et
sundhedssystem i verdensklasse i enhver nation på planeten for
at besejre pandemien; fælles arbejde inden for rumvidenskab og
udforskning; og konkursreorganiseringen af det eksisterende
finansielle system for at stoppe den truende hyperinflationære
eksplosion i at ødelægge alle fysiske økonomier.
Tilbage i marts 1984 tog Lyndon LaRouche netop fat på disse
spørgsmål i et dokument med titlen "LaRouche-doktrinen: udkast
til
aftalepapir
mellem
USA
og
USSR."
(https://larouchepub.com/eiw/public/1991/eirv18n02-19910111/ei
rv18n02-19910111_026-_larouche_doctrine_draft_memo-lar.pdf).
LaRouche udarbejdede dokumentet et år efter, at hans
drøftelser med Reagan-administrationen havde ført til Ronald
Reagans berømte bekendtgørelse af 'Strategic Defense
Initiative' i marts 1983, og lidt mere end et år før Reagan
tog denne tilgang til topmødet i 1985 med Gorbatjov i Genève.
I dokumentet siger LaRouche:
”Det politiske fundament for varig fred skal være: a) Den
ubetingede suverænitet for hver eneste nationalstat og b)
Samarbejde mellem suveræne nationalstater om at fremme

ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene ved
teknologisk fremskridt, til gensidig fordel for alle.
”Det mest afgørende træk ved den nuværende gennemførelse af en
sådan politik for varig fred er en dybtgående ændring i de
monetære, økonomiske og politiske forbindelser mellem de
dominerende magter og de relativt underordnede nationer, der
ofte klassificeres som 'udviklingslande'. Medmindre
ulighederne i kølvandet af den moderne kolonialisme gradvis
afhjælpes, kan der ikke være nogen varig fred på denne planet.
”For så vidt som USA og Sovjetunionen anerkender en forøgelse
af de produktive arbejdskræfter overalt på planeten som
værende af afgørende strategisk interesse for begge parter, er
de to supermagter bundet i denne grad og på denne måde af en
fælles interesse. Dette er kernen i den politiske og
økonomiske praksis, der er uundværlig for at fremme varig fred
mellem disse to magter…
”Supermagterne er i fællesskab enige om vedtagelsen af to
opgaver som menneskehedens fælles interesse såvel som den
specifikke interesse for hver af de to magter: 1) Etablering
af fuld økonomisk retfærdighed under overholdelse af
betingelserne for det individuelle liv i alle nationer på
planeten i en periode på ikke mere end 50 år; 2) Menneskets
udforskning og kolonisering af det nærliggende rum som
menneskehedens fortsatte fælles mål og interesse under og
efter afslutningen af den første opgave. Vedtagelsen af disse
to arbejdsmål som den fælles opgave og de respektive
interesser til fælles for de to magter og andre samarbejdende
nationer, udgør det centrale referencepunkt for udhuling af de
potentielle politiske og økonomiske årsager til krigsførelse
mellem magterne”.
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