Et udbrud af fornuft på
utænkelige
områder?
Vind
kampen for et nyt paradigme!
Den 28. juni 2022 (EIRNS) – Mellem den grundlæggende umulighed
af en ukrainsk “sejr”, den smertefulde økonomiske ødelæggelse
forårsaget af sammenbruddet af det fremherskende,
transatlantiske finanssystem og økonomiske paradigme og
demonstrationen af et muligt nyt paradigme, som senest blev
fremvist på det nylige BRIKS-Plus-møde, er et gennembrud af
fornuft muligt, og en ny strategisk og udviklingsmæssig
arkitektur for verden er en realitet!
Mens NATO samles til topmødet i Madrid, har CNN nødtvungent
måttet indrømme, at private drøftelser i Det Hvide Hus
bekræfter, hvor dårligt det faktisk går for NATO med krigen i
Ukraine. Op til topmødet har den tyrkiske præsidents
embedsværk fremsat en klar erklæring om, at mens nogle
nationer søger at bruge Ukraine-konflikten som et middel til
at svække og skade Rusland, har Tyrkiet søgt og tilstræber
fortsat, at finde en forhandlingsløsning for at afslutte den
militære operation.
Hvad vil fremtiden bringe?
Den pompøse NATO-chef Jens Stoltenberg erklærer, at Rusland og
Kina er trusler mod NATO’s “værdier” og “retsstatsprincippet”.
Vanvittige love og kommercielle beslutninger er målrettet Kina
i forbindelse med Xinjiang. Michelle Bachelet, FN’s
højkommissær for menneskerettigheder, blev angrebet – af
institutioner, der græder krokodilletårer – for ikke at have
fordømt Kina tilstrækkeligt efter sin rejse til den pågældende
region.
Hvorledes
vil
disse
fromme
menneskerettighedsforkæmpere reagere på hendes kommissions
rapport om, at et årti med konflikt i Syrien har kostet næsten

307. 000 civile syrere livet?
Der er en grænse for hykleri, for et uddøende paradigmes magt,
som kun består af pisk og ingen gulerod.
Der opstår et tidspunkt i menneskets liv, hvor store
forandringer kan realiseres gennem en dedikeret indsats i det,
der kan forekomme at være et øjeblik.
Lad os gøre nutiden til et sådant øjeblik, ved at samle verden
om Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouches
initiativ for omgående at indkalde til en international
krisekonference – et nyt Bretton Woods!

