”Aktionsdag”:
Ungdommen
mobiliserer
for
1,5
milliarder
arbejdspladser
verden over med
’LaRouche-planen’
Den 17. juni (EIRNS) – To positive initiativer skiller sig i
dag ud fra den omsiggribende pandemi samt andre voksende
kriser. Schiller Instituttets ungdomsafdeling ledte en
multinational aktionsdag, som opfordrede lederne fra de fire
magter – USA, Rusland, Kina og Indien – til at hæve sig over
stridighederne og mødes for at igangsætte tiltag for det
almene vel, i særdeleshed mht. infrastruktur indenfor sundhed
og medicin for at bekæmpe COVID-19, og for at skabe
produktivitet i det økonomiske system gennem ”LaRouche-planen”
for 1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser, og alt som
hører til. For det andet, i samme ånd, blev der i dag afholdt
et møde mellem kinesiske og afrikanske ledere, under titlen
”Kina-Afrika-Solidaritetstopmøde mod COVID-19”, som blev ledet
og adresseret af Præsident Xi Jinping og den Afrikanske Unions
formand, Cyril Ramaphosa, blandt andre.
Det ekstraordinære topmøde skabte en ny ”Platform for
medicinske forsyninger til Afrika”, for at alle afrikanske
nationer de næste seks måneder kunne få adgang
til diagnostiske og terapeutiske forsyninger for at bekæmpe
pandemien. Ramaphosa, som i den senere tid har påpeget
vigtigheden af rumforskning og kernekraft, lagde vægt
på tiltag for at tilsidesætte ubetalelig gæld i Afrika i denne
nødsituation, for at bekæmpe virusset.
Schiller Instituttets aktionsdag inkluderede henvendelser,

gennem alle former for kommunikation, til hundredvis af
individer og organisationer, som har muligheden for at
påbegynde de nødvendige initiativer til et nyt økonomisk
system, hvis akutte mål er fokuseret på infrastruktur til
global
sundhed,
som
overskriften
på
Schiller
Instituttets begæring lyder: ”Forsvar Jordens allervigtigste
ressource – mennesket!”
Planen for denne aktivering findes i dokumentet: ”LaRoucheplanen til at genåbne USA’s økonomi: Verden har brug for 1,5
milliarder
nye,
produktive
arbejdspladser”. Rapporten, produceret af LaRouchePAC, vil
blive diskuteret lørdag d. 20. juni, kl. 20:00 (dansk tid)
af
landbrugsledere,
fagforeningsledere
og
andre,
ved LaRouchePAC’s ugentlige, nationale ”rådhus”, under
overskriften: ”1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser
verden over – hvordan USA’s arbejdsstyrke bringes tilbage
til videnskabsbaseret produktion”. Dette er lyset, som skinner
gennem
det
der
ellers
kan
synes
et
håbløst
mørke af uretfærdighed og lidelse, uden nogen vej imod en
produktiv fremtid. Dette er en opfordring til handling.
Det modsatte til denne kampberedte tilgang til et samarbejde
om et nyt økonomisk system, blev udstillet i dag i nye
amerikanske udenrigspolitiske initiativer mod Syrien, i et
modbydeligt skue af britisk imperialistisk geopolitisk taktik
for regimeskifte. Det bliver gjort værre af, at sanktionerne
bemyndiges og har den samlede støtte fra de neoliberale og
neokonservative tosser, der tilføjede det som en paragraf i
den seneste Lov for den Nationale Forsvarsmyndighed
(National Defense Authorization Act). Udenrigsministeriet
bekendtgjorde 39 nye sanktioner mod den syriske præsident,
Bashar al-Assad, hans kone, mange familiemedlemmer og andre
syriske ledere, hvilket forbyder nogen som helst form for
økonomisk støtte til nationen. Dette sker efter at detaljer om
den desperate situation med mangel på medicin og fødevarer i
Syrien blev formidlet til FN’s Sikkerhedsråd den 16. juni, og

gennem advarsler om truende hungersnød i Syrien fra FN’s
administrerende direktør for Verdens Fødevareprogram,
David Beasley, i et interview den 12. juni med dagbladet The
National i de Forenede Arabiske Emirater. Mere end 9 millioner
mennesker i Syrien har ingen fødevaresikkerhed (uden
tilstrækkelig føde, enten grundet mangler eller forsyninger),
og yderligere 2 millioner står på randen.
En del af dette billede inkluderer Libanon, tæt forbundet
hermed, hvor banksystemet er brudt sammen. Libanon, en nation
med 5 millioner mennesker, har taget imod 1,5 millioner
syriske flygtninge. I de seneste dage bliver der taget skridt
hen imod et ”nyt paradigme” i samarbejde med Kina, med en
intervention for udvikling af infrastruktur og mulig
understøttelse af Syrien gennem russiske og iranske
initiativer.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, talte i
sit ugentlige webcast i dag, om hvordan det ”ikke er tid til
geopolitiske spil”. Ønsker man at skabe ”et regimeskifte i
Syrien gennem hungersnød?”
Efter en detaljeret beskrivelse af situationen, samt andre af
dagens udviklinger, såsom at Tyskland og USA ”driver fra
hinanden”, sluttede hun af med at understrege den generelle
pointe om, hvad der er brug for blandt nationer. ”Tyskland og
USA bør arbejde sammen for at løse flygtningekrisen,
opbygningen
af
Sydvestasien,
overvindelsen
af
pandemien, samarbejde om industrialiseringen af Afrika
– dette er den slags ting, som vi skulle stikke hovederne
sammen om. Vi bliver nødt til at have et andet paradigme og en
fuldstændig anden måde at tænke på. Fordi nationale interesser
er fine – jeg går fuldt ind for nationale interesser, herunder
Tysklands. Men som Friedrich Schiller har sagt mange
gange, man kan ikke have nationale interesser, som er i
konflikt med menneskehedens. Derfor bliver man nødt til at
være en patriot og en verdensborger på samme tid.”

”Så det er denne ånd som Schiller Instituttet forsøger at
vække til live. Dette vil være emnet på vores kommende
konference, d. 27. juni”. Find indbydelsen til konferencen
her:
http://schillerinstitut.dk/si/2020/06/invitation-til-konferenc
evil-menneskeheden-blomstre-op-eller-gaa-til-grundefremtidenkraever-et-fire-magts-topmoede-nu/

