Det er kun “idépolitik”, der
fungerer
i
en
tid
med
civilisatorisk sammenbrud
Den 21. juni (EIRNS)- ” I krisetider er det hverken magt eller
penge, der tæller. Det er spørgsmålet, om man har en passende
idé, som der er brug for i dette øjeblik. Så kan man faktisk
forme historien.”
Schiller

Instituttets

grundlægger

Helga

Zepp-LaRouche

kombinerede denne kortfattede udtalelse om strategi, med en
advarsel til ledere og borgere over hele verden om, at vi må
forberede os mentalt, fordi vi er på vej ind i “den perfekte
storm” med en akut krigsfare og et uafvendeligt sammenbrud af
det transatlantiske system, som det er organiseret i sin
nuværende form. Under disse omstændigheder vil kun en kraft,
som er organiseret på vegne af en hensigtsmæssig idé, kunne
ændre historiens gang.
Emnet for sidste weekends to-dages konference på Schiller
Instituttet, “Der kan ikke være nogen fred uden en
konkursbehandling af det døende transatlantiske finanssystem”,
hvor Zepp-LaRouche afgav disse udtalelser, var netop en
omfattende drøftelse af disse ” hensigtsmæssige ideer”, som
vil virke, med udgangspunkt i den amerikanske statsmand Lyndon
LaRouches 50 års konstante studier og forslag til, hvordan
menneskeheden sikkert og hurtigt, kan bevæge sig ud af dagens
helvede og tilbage til uendelige fremskridtsmuligheder.
Konferencen var rettidig. På tærsklen til næste uges NATOtopmøde i Madrid har Den Europæiske Union, Storbritannien og
USA optrappet deres stræben efter krig og udløst en ny
provokation i Europa, med potentiale til at føre til et
atomopgør mellem Rusland og NATO. Denne gang er NATOmedlemsstaten Litauen blevet valgt som brik, og beordret til

at indføre en midlertidig, delvis blokade af landtransport til
den tidligere russiske ekslave Kaliningrad. Det anvendte
påskud er håndhævelse af EU-sanktioner mod Rusland. Russiske
embedsmænd har erklæret, at blokaden er en overtrædelse af
folkeretten, som er “mere end alvorlig”, og de har forsikret,
at der vil komme et russisk modtræk. Udenrigsministeriet har i
dag udsendt en erklæring om, at USA vil påberåbe sig NATO’s
artikel V (et angreb mod et medlem er et angreb mod alle),
hvis Rusland griber ind.
Alle forudsætninger for en omvendt Cubakrise er nu til stede.
Og denne uundgåelige kendsgerning gør voksende kredse i Vesten
stadig mere nervøse for udfaldet. F.eks. har USA’s tidligere
ambassadør ved NATO Robert Hunter, en mand med en lang
tradition i det etablerede system, netop offentliggjort en
opfordring til at udsætte selve det kommende NATO-topmøde.
Hunter hævder, at hvis topmødet mislykkes – hvilket kan ske på
grund af de bitre uenigheder blandt medlemmerne om, hvordan
man skal håndtere konflikten mellem Rusland og Ukraine – vil
det skade USA’s troværdighed på verdensplan i højere grad end
en udsættelse.
Der er også en voksende, indbyrdes folkelig uro i de globale
NATO-lande, både over krigspolitikken, og over det økonomiske
sammenbrud, som de er udsat for. London er blevet lukket ned
af en jernbanestrejke, der truer med at blive til en
generalstrejke mod de dræbende stramninger, man presser ned i
halsen på befolkningen. I Bruxelles – hvor NATO og EU’s
hovedkvarter er placeret – har de store fagforeninger
mobiliseret 80.000 medlemmer til at afspærre byen i flere
timer, og de bar skilte og råbte ikke kun, at lønningerne skal
stige, men også “Stop NATO” og indstil militærudgifterne for
at kunne betale lønninger, der kan leves af.
I Frankrig gav den forgangne weekends parlamentsvalg et muligt
nederlag til Macron-regeringen, fordi den gik ind for NATO og
militariseringen af økonomien. Ligeledes er den italienske
regering igen på vej mod en krise, fordi medlemmer af Draghis

koalitionsregering er imod at sende en endeløs forsyning af
våben til Ukraine.
Selv mens Vesten sprænger sig selv i luften, mødes seriøse
regeringsledere rundt om i verden for at drøfte, hvordan de
kan sikre økonomisk fremgang for deres befolkninger ved at
samarbejde om projekter, der strækker sig over flere årtier –
deres regionale dele af det fantastiske “World Land-Bridge”projekt, som Schiller Instituttet har arbejdet på i tre
årtier. Det var denne type af idéer, der blev drøftet på Det
Internationale Økonomiske Forum i Skt. Petersborg (SPIEF), og
som vil dominere de udvidede BRIKS-møder i slutningen af denne
uge i Kina.
Nøglerådgivere i hovedstæderne i de lande, der deltager i
disse drøftelser, studerer nu de fire paneler på Schiller
Instituttets konference i den forgangne weekend. De vil kigge
efter en af de ting, som de er mest bekymrede over: Hvilke
politiske kræfter er i bevægelse omkring de “brugbare idéer”,
som Schiller Instituttet drøftede i USA og Europa?
Slut dig til disse verdensledere og vær med til at studere
denne konference. I lighed med dem, vil man finde en kraft,
der måske er lille i antal, men som er fast besluttet på at
redde menneskeheden fra afgrunden.
Som en deltager udtalte: Vi er David; det er vores regeringer
og virksomheder, der er Goliat.

