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Den 13. juni 2022 (EIRNS) – Den aktuelle kamp er fortsat
åbenlys: Overvind den konstruerede, militariserede splittelse
mellem Vesten på den ene side og Kina, Rusland og det globale
syd på den anden side. At gå efter en fuldstændig afkobling af
de to sider kan ikke fungere, og det indebærer fare for en
verdenskrig. Vi har brug for et nyt paradigme, hvor nationerne
arbejder sammen om at løse nutidens fælles problemer med
fødevarer, energi og pandemier og sammen opbygger
infrastruktur og skaber videnskabelige gennembrud.
Schiller Instituttet har i dag offentliggjort flere detaljer
om rækkefølgen af drøftelserne og nogle af deltagerne i
weekendens to-dages internationale konference, som afspejler
den igangværende, større dialog, der er i gang. Vi stræber
efter en kritisk masse af aktivering på verdensplan for at
vende kursen fra katastrofen. Konferencens titel er “Der kan
ikke være nogen fred uden en konkursbehandling af det døende
transatlantiske finanssystem”.
Faren er ekstrem. Det seneste udslag er opfordringen til at
forsyne Ukraine med atomvåben. Det europæiske parlamentsmedlem
fra
Polen,
Radoslaw
Sikorski,
tidligere
polsk
udenrigsminister, foreslog dette den 11. juni. Han udtalte til
det italienske dagblad L’Espresso: “Vi i Vesten har ret til at
give Ukraine atomsprænghoveder, så det kan beskytte sin
uafhængighed….”
Det er bemærkelsesværdigt, at Sikorski er ægtemand til Anne
Applebaum, en central funktionær i Global NATO’s infowarsafdeling, herunder det der engang blev kaldt den britiske
regerings medieprojekt, Integrity Initiative. Hun er medlem af
bestyrelsen for National Endowment of Democracy. Disse
mennesker er umoralske galninge….

Det er en finte at skyde skylden på hvem som helst og hvad som
helst, bortset fra det døende kasino-finanssystem, der har
bragt verden til sammenbruddets rand, og som må erstattes.
Sandheden om de økonomiske og strategiske kriser vil være på
dagsordenen på Schiller Instituttets konference i denne
weekend sammen med spørgsmålene om kultur og videnskab til at
løse problemerne og til at sætte en ny kurs for en sikker
fremtid for menneskeheden.
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet,
erklærede i dag, at deltagelsen i den kommende konference er
en uafhængighedserklæring fra fortidens fortabte, dødsdømte
politik for civilisationens afslutning.
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