Den virkelige udsigt til fred
er ved at komme til syne –
fra Schiller Instituttet
Den 14. marts (EIRNS) – Selv om der næsten dagligt finder
forhandlinger sted mellem russiske og ukrainske parter, har
NATO’s ledende regeringer og medier i Storbritannien og USA
mobiliseret sig, for at forhindre enhver succesfuld løsning i
at opstå, lige så voldsomt som de har mobiliseret sig for at
ødelægge Ruslands økonomi og vælte landets præsident Putin.
Fremtrædende internationale personligheder fra Europa til
Sydafrika, der forsøger eller blot formodes at ville forsøge
at mægle i den militære konflikt, bliver angrebet i medierne
for at miskreditere dem, forfulgt af “pro-Ukraine”-aktivister
og
“droppet” hos ukrainske embedsmænd. Da Kinas regering foreslog
at samarbejde med større europæiske regeringer for at
tilvejebringe en fredsløsning, sendte amerikanske embedsmænd
hurtigt “lækager” ud og krævede højlydt, at Kina enten
kapitulerede og tilsluttede sig hele paletten af NATOsanktioner for at ødelægge Ruslands økonomi eller blev
betegnet som en russisk militær allieret i krigen. Alt dette
er beskrevet i dagens EIR Daily Alert.
Desuden ved den ukrainske præsident ud fra offentlige
udtalelser og hændelser udmærket godt, at hvis han gør den
mindste indrømmelse til “republikkerne” i Donbas eller til
Krim, vil Ukraines nynazistiske paramilitære grupper i Ukraine
“hænge ham op i et træ”. …
Den indlysende sandhed er, at NATO-magterne med Storbritannien
og USA i spidsen, ikke ønsker konflikten afgjort eller krigen
afsluttet, inden de har opnået deres geopolitiske mål om at
tilintetgøre Rusland, for hvilket Ukraine siden 2014, blot har

været rambukken på slagskibets stævn. Dagligt presser disse
magter sig tættere på at true med en verdenskrig – en atomkrig
– i troen på, at Rusland ikke vil turde.
Men midt i det enorme pres for krig til den bitre ende, opstår
chancen for en reel, varig fred fra en helt anden vinkel.
Schiller Instituttets opfordring til en international
konference om en ny strategisk arkitektur baseret på økonomisk
udvikling har taget fart, og bliver hver dag underskrevet af
flere og flere prominente personer og tænkende borgere i hele
verden. Den økonomiske udviklingsstrategi, der i opfordringen
foreslås som et modtræk til krig, er Lyndon LaRouches
strategi. Med det transatlantiske finanssystem, der er i en
hyperinflatorisk tilstand, og NATO-landene, der sanktionerer
sig selv til et økonomisk sammenbrud, er LaRouches “fire
økonomiske love” den eneste brugbare mulighed.
Ledende LaRouche-stemmer i USA og Europa, der er vant til at
nå op på flere tusinde seere af deres daglige briefinger på
nettet, registrerer pludselig titusinder, ja, endog
hundredtusinder af visninger, og tendensen vokser. En
pressemeddelelse, der annoncerede en første gruppe på mere end
125 prominente underskrivere af Schiller Instituttets
opfordring til en international konference, for at etablere en
ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur for alle nationer, er i
sig selv blevet læst af tusinder, og disse ledende personer er
påbegyndt at offentliggøre deres egne udtalelser og interviews
om, hvorfor denne opfordring, og hvorledes disse økonomiske
principper kan bidrage til at skabe en løsning på en ekstrem
menneskelig
krise.
(https://schillerinstitute.nationbuilder.com/convoke_an_intern
ational_conference_to_establish_a_new_security_and_development
_architecture_for_all_nations)
Schiller Instituttets megafon bliver pludselig hørt meget,
meget længere ude og af mange flere. Dets aktivister er klar
over det ansvar, som dette pålægger dem. De arbejder på at
identificere Ukraines behov for udvikling – det var allerede

før denne krig blevet Europas fattigste land – inden for
rammerne af de store infrastrukturprojekter i det, som Lyndon
LaRouche kaldte den eurasiske Landbro og Kinas Bælte- og VejInitiativ.
Denne nye mobilisering er ikke blevet bemærket i medierne?
Bare rolig – I lever nu i en kriseperiode, som vækker alle de
mest egenrådige mennesker til selv at finde ud af, hvad der
skal gøres. Som en følge af økonomiske trusler mod selve deres
overlevelse, er tænkende mennesker nu ikke tilfredse med
medierne; de ønsker at forstå, hvad der sker i verden, og være
med til at skabe løsninger på tingene. De ønsker ikke
udelukkende at tænke på deres egen situation, men også på
deres nations og menneskehedens behov.
Denne form for kriser kræver en kreativ, uventet løsning,
hvorom digteren Percy Shelley skrev for 200 år siden. Det er
tider, hvor et stigende antal mennesker tiltrækkes af den
tankerigdom, som man møder i stor poesi eller i klassiske
dramaer. Den hastighed, hvormed Schiller Instituttets
opfordring vokser, kan ses som et udtryk for denne kraft.
Faren for en verdenskrig eller en hyperinflationær eksplosion
af økonomierne er meget stor. Tempoet i tænkning og handling i
menneskehedens interesse må øges yderligere.

