Krig mod Rusland? Menneskets
værdighed er givet i dine
hænder
Den 27. jan. (EIRNS) — Den Russiske Føderation insisterer
fortsat på, at USA og NATO forpligter sig til at imødekomme
Ruslands behov for forsikringer om, at dets nationale
sikkerhedskrav vil blive respekteret. Men besvarelserne i
denne uge – officielt leveret af USA og NATO – lever langt fra
op til kravene. USA og NATO tilbyder en mulighed for at
forhandle om sekundære spørgsmål, men har ikke afgivet nogen
positiv tilkendegivelse om Ruslands centrale sikkerhedskrav.
Rusland, som går videre med militærøvelser i Hviderusland og
Arktis, og organiserer træningsøvelser med anvendelse af dets
atomstyrker, har gentagne gange gjort det klart, at manglende
reaktion vil fremtvinge anvendelse af “militære eller militærtekniske foranstaltninger”. Vil disse foranstaltninger omfatte
fremskudt opstilling af hypersoniske atommissiler? Placering
af kortrækkende atommissiler i Kaliningrad? USA opretholder
omkring 200 nukleare tyndgekraftsbomber i Europa gennem fælles
atomare missioner. Hvis Rusland forsøger at lægge et lignende
pres på USA, hvor kort bliver så tidsrummet, til at træffe
beslutning om at reagere på et reelt (eller opfattet)
atomangreb?
Du og jeg kan ikke regne med, at amerikanske politikere,
britiske imperialister eller NATO-kommandanter vil gøre det
rigtige – for at undgå en situation, der, hvad enten det er
bevidst eller ved et uheld, hurtigt kan eskalere til en ikke
atomudveksling, man ikke kan overleve, der vil dræbe hundreder
af millioner af mennesker inden for en time og ødelægge
civilisationen globalt, måske permanent.
De NATO/angloamerikanske galninge, der forsøger at tvinge

Rusland og Kina til underkastelse, kan heller ikke regne med
samtykke fra deres formodede partnere og redskaber.
Udenrigsminister Blinken hævder, at NATO er forenet, at der er
“korrelation” mellem USA’s og de andre NATO-landes
synspunkter. Men han tager fejl. De, der er opsat på at knuse
Rusland, frygter, at et enkelt NATO-land kan udhule den
konsensus, som deres beslutninger skal træffes på baggrund af.
Vil Kroatien stå fast? Vil Bulgarien? Vil Ungarn pligtskyldigt
spille sin selvmordsrolle? Vil Tyskland, efter sit angreb på
Sovjetunionen i 1941-1945, virkelig forberede en ny krig mod
Rusland? Vil diplomater, politikere, generaler og tænkere
bryde geleddet?
Dette er øjeblikkets ubesvarede spørgsmål.
Når russiske diplomater bliver smidt ud af Washington, D.C.,
mens amerikanske diplomater efter sigende planlægger at
forlade Beijing; når mediernes trommehvirvel for krig
intensiveres, og når fredstilhængere hænges ud som forrædere –
når våben flyver ind i Ukraine, når nye sanktioner overvejes –
når opfordringerne til censur vokser – vil du så gå i brechen
for den menneskelige arts værdighed og også for dit eget liv?
Vil du forkaste det afskyelige malthusianske dogme, som hævder
at vi er for mange mennesker, og den falske kultur, som påstår
at vi er dyr? Vil vi være her for at beundre de overvældende
observationer, som James Webb-rumteleskopet snart vil sende
tilbage til Jorden?
En krise af denne størrelsesorden – et absolut skillepunkt i
historien – kræver store ting af os. LaRouche-bevægelsen, der
ledes af Helga Zepp-LaRouche, har advaret om krisens omfang,
som stadig flere mennesker erkender, og har forpligtet sig til
at katalysere det nødvendige nye paradigme på denne planet.
I sit digt {Kunstnerne,} udtrykte Friedrich Schiller –
Schiller Instituttets navnebror – det ærbødige ansvar, som
påhviler hver enkelt af os i dag.

“Menneskets værdighed er givet i jeres hænder,
“Beskyt denne!
“Den synker med dig! Med dig er den opstået!”
Kan fremtiden regne med dig?

