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Ingen tilbagevenden til normaltilstand:
Kun et paradigmeskifte kan afhjælpe den eksistentielle
krise
af Janet G. West
8. maj (EIR årgang 48, nr. 20) — Det andet panel, ”Metoden
med 'modsætningernes sammenfald': Alene en samlet
verdensomspændende sundhedsindsats uden sanktioner, vil
kunne vende en global pandemi”, under Schiller Instituttets
konference den 8. maj, samlede ledere fra USA, Europa og
Sydamerika for at tackle den trefoldige krise med krig,
hungersnød og pandemi.
Ordstyrer Dennis Speed brugte to videoklip til at
perspektivere diskussionen i forhold til den overskyggende
fare for krig, og til at behandle hvordan krige opstår.
Først var et klip fra Lyndon LaRouches tv-udsendelse fra
1999, 'Storm Over Asia', hvori han understregede, at
Rusland vil kæmpe tilbage, hvis det presses op i et hjørne
– "det er deri faren ligger". For mange mennesker agerer

under den vildfarelse, at de kan gøre som de vil i
udlandet, "uden at det giver bagslag". Hvis London og Wall
Streets kontrol over den amerikanske politik fortsætter,
vil sandsynligheden øges for at Rusland vil kæmpe tilbage
til grænsen af atomkrig.
Derefter et klip fra et nyligt interview med tidligere
admiral Marc Pelaez (USN, fhv.), som har været kommandør
for en atomubåd under Den kolde Krig, om karakteren af
beslutningen om at påbegynde atomkrig. Pelaez sagde, at
hvis han havde modtaget en ordre om at skride til handling,
ville han have gjort det. ”Afskrækkelsen skal være
troværdig,” sagde han, “Min ubåds kapacitet kunne udslette
alle større byer i USA øst for Mississippi. Og det er bare
én ubåd!” Hvis man gjorde det, "vidste man imidlertid, at
der ikke var noget at vende hjem til".
At løse det uløselige
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet,
kom med indledende bemærkninger, hvor hun henviste til
civilisationskrisen i 1453 med Konstantinopels fald, da Det
osmanniske Rige erobrede det byzantinske imperiums
hovedstad og effektivt knuste det. Befolkningen blev
brutaliseret af angriberne, og mange døde. Nicolaus Cusanus
stod over for udfordringen med at forholde sig til denne
krise, og hvordan det enorme had fra den ene side til den
anden kunne forliges på en sådan måde, at man kom frem til
en løsning på et højere niveau. Resultatet af denne
inspiration var hans dialog: ''Freden i Troen' (De Pace
Fidei), hvor repræsentanter fra mange nationer og
trosretninger kom i samtale med Gud i en dialog om, hvordan
de kunne leve i fred.
Efter en række spørgsmål om tilsyneladende modstridende
ideer og Guds svar, var konklusionen, at der kun er én
sandhed – at universet er lovmæssigt, og at hele
menneskeheden bærer den guddommelige gnist inden i sig; at

alt menneskeliv er helligt. Så derfor, fortsatte hun, kan
de tilsyneladende forskelligartede perspektiver og
problemer kun løses ud fra et højere princip, og dette var
'Modsætningerne Sammenfald'; at hinandens udvikling bliver
af primær interesse for én selv. Det er ud fra dette
synspunkt, at hun gentog sit krav om oprettelsen af et
globalt sundhedssystem, at starte opbygningen af den
nødvendige infrastruktur i alle nationer, og at alle
sanktioner skal elimineres. Og for at gøre det må vi tackle
det moralske sammenbrud, især inden for USA.
Standarden: ’moralsk excellence’
Dr. Joycelyn Elders, tidligere cheflæge for militærets
sundhedskorps i USA, talte om ideen med at genoplive
”standarden for moralsk excellence” – at gøre mere end hvad
vi mener, vi er i stand til; ikke at give op, før målet er
nået. Denne standard for moralsk excellence er ikke bare et
godt ideal – det er en nødvendighed. Hun gennemgik
statistikken: over 2 milliarder mennesker har ikke adgang
til rent drikkevand; over 2,5 milliarder oplever
fødevareusikkerhed, og 270 millioner mennesker står over
for potentiel hungersnød. Omkring 1,2 milliarder mennesker
har ikke adgang til elektricitet, og uden elektricitet kan
sygdomme ikke overvindes… og [samtidig] hævde, at pandemien
er et resultat af moralsk, og ikke lægelige svigt.
Eftersom uafhængighedserklæringen taler om umistelige
rettigheder, herunder: "Liv, frihed og higen efter lykke,"
sagde dr. Elder, at vi nu skal inkludere adgangen til
midlerne [for] livets opretholdelse – rent vand, rigelig
mad og billig elektricitet skal være tilgængeligt for alle
nationer, for uden disse ting er der ingen måde at have et
sundhedssystem på eller [at opretholde] livet. Hun kaldte
den
nuværende
politik
for
"ligegyldighedens
selvmordsøkonomi" og afsluttede med at opfordre alle til at
blive involveret, genvinde "standarden for moralsk
excellence" og understregede, at apati er den værste

pandemi af alle.
Dr. Khadijah Lang (USA), formand for 'National Medical
Association (NMA) Council on International Affairs' og
præsident for 'Golden State Medical Association'; samt
Marcia Merry Baker, en ekspert inden for fysisk økonomi og
medlem af EIR´s-redaktionskomité, præsenterede de succeser
og udfordringer, som udbuddet af medicinsk behandling, mad,
vand og sanitet internationalt står overfor. Dr. Lang
diskuterede NMA's tidligere arbejde med at indsætte hold og
medicinske forsyninger til Mozambique i samarbejde med
lokale myndigheder for at yde sundhedspleje og bidrage til
uddannelsen af kirurger. Hun beskrev de barske forhold i
Østafrika med den nylige græshoppeplage, der ødelagde
afgrøder efterfulgt af successive kriser, som alle ramte
Mozambique hårdt. Da COVID-19 ramte, var det ødelæggende,
for så kunne folk ikke engang gå ud for at skaffe mad…
Mere senere fra dette afsnit.
Vi må overvinde COVID-krisen overalt:
Pastor Robert Smith, bestyrelsesformand for den Nationale
baptistorganisations udenlandske Mission talte til
konferencen fra Michigan under titlen: ”'Læge, helbred dig
selv': Red en nation i krise gennem kærlighed”. Han beskrev
prøvelserne med at håndtere de mange COVID-dødsfald i sit
eget samfund og den styrke det krævede for at opfriske os
med kærlighedens kilder, kilder der er en gudgiven kerne i
vores menneskehed.
Luis Vasquez talte fra Peru og præsenterede: "Glem ikke:
Den globale koncentrationslejrs ovn er nu nuklear”. Som
mangeårigt medlem af Schiller Instituttet, begyndte han med
at fortælle, at han og hans kone for nylig var syge med en
ny variant af COVID-19, og havde det ikke været for hjælp
fra deres familie, var det usandsynligt, at de ville have
overlevet. Under ødelæggelsen fra en nyliberal økonomi har
deres nation nu ingen offentlige tjenester, ingen skoler,

ingen transport, og at få COVID-19 svarer til en dødsdom. I
hele Lima er der ingen ledige intensiv-senge med
respiratorer; enhver intentiv-seng har en venteliste på op
til 300 personer. En iltcylinder koster $1.000; en
genopfyldning koster $200. ”Hvis du ikke kan betale, dør
du. Dette er en holocaust … ekstremerne er nået … vi er i
en global koncentrationslejr”.
Vi kan betragte de forkerte økonomiske beslutninger, der er
taget siden 1974, som anstifter af denne nuværende
tragedie; verdensøkonomien er et kasino på kanten af 
konkurs. Vi må mobilisere vores forsknings- og
udviklingskapacitet i alle lande; vi ved, at vi kan udrette
disse ting, fordi mennesket er kreativt. Vi er alle
forbundne nu, og omtanke for andre er ikke kun moralsk, men
videnskabeligt sandt.
Dr. Walter Faggett (USA), tidligere cheflæge i Washington,
D.C.’s sundhedsafdeling, og i øjeblikket medformand for
D.C. område 8 Sundhedsråd, berettede om de succeser, de har
haft
med
at
koordinere
samarbejde
mellem
samfundsorganisationer,
kirker,
universiteter
og
sundhedspersonel for at øge graden af COVID-19vaccination i Washington. Han fik følgeskab af Genita
Finley (USA), 2. års medicinstuderende og designer af
Mississippi Deltas medicinske
skoleprogram, der
diskuterede, hvordan hendes program lykkedes med at bringe
flere studerende ind på sundhedsstudier og hjælper dem med
at overvinde problemer med deres identitetsfølelse af ikke
at være "kloge nok" til at blive sundhedsarbejdere.
Mississippi Delta har en af de største koncentrationer af
fattigdom i landdistrikterne i nationen.
Mere kommer senere.

