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“Geopolitikkens
(militariserede) genkomst
Den 28. april 2022 (EIRNS) – Den multinationale militære
sammenkomst den 26. april på den amerikanske Ramstein Air Base
i Tyskland og dens opfølgning rækker langt ud over det globale
NATO. Det er et direkte Globalt Imperium af de selvudnævnte,
“regelbaserede”, vordende verdensherrer. Vært var den
amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin, med det angivelige
formål at koordinere militære våben til Ukraine mod Rusland,
og deltagerne kom fra de fleste af de 40 inviterede nationer,
herunder fra Afrika og Sydvestasien, foruden NATO- og ikkeNATO-medlemmer fra Europa [herunder Danmark – red.] Sådanne
møder skal nu afholdes hver måned, og der blev således
allerede i marts oprettet et ledelsesorgan i den amerikanske
hærs faciliteter i Stuttgart, kaldet ECCU – European Control
Center Ukraine.
Ramstein som sådan, der længe har været et center for logistik
og drone-opstilling, er nu yderligere udbygget. Det optager et
område på 1.400 hektar (næsten 5,5 kvadratkilometer) og tjener
som hovedkvarter for de amerikanske luftvåben i Europa, Afrika
og NATO’s allierede kommando. Der er et medicinsk center med
4.400 sengepladser og et omfattende traume- og kirurgisk
personale, som kan anvendes i krigssituationer. I Stuttgart, i
hovedkvarteret for den amerikanske europæiske kommando, er
ECCU-personalet blevet øget med personale fra 15 nationer.
Tyskland er en besat nation. I dag ratificerede Forbundsdagen
den nye beslutning om, at Tyskland nu vil sende tunge våben
til Ukraine, en forpligtelse, som den tyske regering havde
nægtet at påtage sig. Efter et voldsomt pres på kansler Olaf
Sholz gav han dog sit samtykke i denne uge. Canada meddelte
også i denne uge, at landet nu vil sende tunge våben til

Ukraine.
I USA bebudede præsident Biden i dag en vidtrækkende
forpligtelse til at levere våben, og opfordrede til en
megapakke på 33 milliarder dollars (over fem måneder) til
støtte for Ukraine: 20 milliarder dollars i militær bistand,
8,5 milliarder dollars i økonomisk støtte og 3 milliarder
dollars i humanitær bistand.
Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, satte ord på hele
denne militære fremturen, The Return of Geopolitics, titlen på
en tale hun holdt den 27. april ved Londons overborgmesters
påskebanket. Hun sagde, at der skal være en ny
“sikkerhedsarkitektur” til erstatning for FN, og hun leverede
en vild svada om bl.a. nødvendigheden af et “frihedens
netværk”, der involverer AUKUS – Australiens, Storbritanniens
og USA’s forsvarsblok – Indo-Stillehavets QUAD (USA,
Australien, Japan, og Indien,) og et G7 omdannet til et
“Økonomisk NATO”. Med hensyn til Kina sagde hun, at de der
siger, at vi skal affinde os med “Kinas fremgang”, tager fejl
i alle henseender. Kinas fremgang er ikke uafvendelig!…
Præsident Putin advarede: “Lad mig endnu en gang understrege:
Hvis nogen har til hensigt at gribe ind udefra og skabe en
strategisk trussel mod Rusland, som er uacceptabel for os,
skal de vide, at vores gengældelsesangreb vil være
lynhurtige.” Han udtrykte sig i en tale i Sankt Petersborg til
et lovgivende råd på den nationale parlamentsdag.
Denne uges optrapning af konfrontationen markerer et nyt
niveau af risiko. Det gør også Schiller Instituttets betydning
for at fremme aktivering af dialog og handling, i retning af
en ny arkitektur for fred og udvikling endnu vigtigere.
Der er imidlertid nye fornuftige stemmer, som bryder igennem
krigskampagnen,. I Sverige og Finland lyder der modstand mod
at tiltræde NATO. I dag sagde lederen af Venstrepartiet i
svensk radio “nej” til at tilslutte sig NATO og nævnte truslen

om et atomopgør. Hun sagde, at der må være en folkeafstemning.
I Italien har præsident Sergio Mattarella opfordret til en ny
Helsinki-konference i samme ånd som det oprindelige møde i
1975, hvor man drøftede fælles grundlag for fred og sikkerhed
i hele Europa.
Tåbelig orden
Lige så ond som den militære geopolitik er, lige så
forfærdelige er illusionerne om økonomien. Økonomierne i det
transatlantiske område er ved at forfalde under en ” tåbelig
orden”. Selv de officielle regeringsstatistikker, der udkommer
i dag, rapporterer, at USA’s økonomi faldt med 1,4 % i løbet
af de 12 uger fra januar-marts, på årsbasis af BNP. Der skete
dog en bemærkelsesværdig vækst i den amerikanske import. Se på
det fysiske sammenbrud! De amerikanske jernbaner er f.eks. så
dårligt fungerende, at de ikke længere kan transportere varer
efter planen. Siden 2016 er 45.000 job inden for
jernbanesektoren blevet nedlagt, såvel som lokomotiver,
rangerbanegårde osv., for midlertidigt at støtte Wall Streetaktionærernes værdier. Som følge heraf vil f.eks. gødning,
selv om der er gødning på centrallageret, ikke nå frem til
landmændene i tide til den nuværende afgrødesæson.
I Europa er der hysteri med krav om at stoppe importen af
brændstof fra Rusland, selv om det vil få den konsekvens, at
industrien, landbruget og alle vitale sektorer vil blive
lukket ned. EU drøfter nu en sjette runde af sanktioner mod
Rusland, da de fem andre ikke har virket, og en olie- og
gasembargo er blandt forslagene.
Alt imens har verden desperat brug for foranstaltninger til at
engagere al mulig og potentiel produktivitet til
nødproduktion, så fødevarekrisen, behovet for sundhedspleje i
forbindelse med en pandemi og meget andet kan imødegås.
Vejen ud af dette vanvid er beskrevet i Schiller Instituttets
igangværende internationale underskriftsindsamling og i

Schiller Instituttets politiske forslag af 28. marts,
“LaRouche-planen for en ny international økonomisk
arkitektur”. Især vil de involverede principper blive
diskuteret på en international dialog for unge den 7. maj, i
erkendelse af at, som det hedder i invitationen, “verden
desperat har brug for en ny generations politiske og moralske
lederskab for at udstikke en ny kurs for menneskeheden”. Kom i
kontakt med os. Bliv i kontakt. Bliv aktiv.

