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Ved en gennemgang af den dybe civilisationskrise, der
konfronterer menneskeheden, fortsatte Helga Zepp-LaRouche i
sin ugentlige webcast med at vende tilbage til den centrale
årsag til det systemiske sammenbrud: dumheden hos dem der
fortsætter med at presse på med en geopolitisk og neoliberal
politik, længe efter at den er slået fuldstændigt fejl. Tag
f.eks. coronavirus-pandemien. Vi har lagt vægt på, at det der
kræves er en verdensomspændende “Silkevej”, da årsagen til
pandemien har været den økonomiske politik i de sidste fyrre
år, som har ødelagt sundhedsvæsenet i store dele af den
avancerede sektor, og aldrig har tilladt at det udvikles i de
tidligere koloniale nationer.
Det er det samme problem med det globale økonomiske
sammenbrud. Ifølge IMF og adskillige rapporter fra økonomiske
tænketanke er vi på vej mod det man kalder en “økonomisk
apokalypse”. Den eneste måde at tackle dette på, er sådan som

Schiller Instituttet vil gøre det på sin konference på lørdag,
med en mobilisering for at bringe de fire mest magtfulde
nationer sammen med henblik på at oprette en Ny Bretton Woodsaftale. Anti-Kina-hysteriet, der kommer fra førende
regeringer, går i den modsatte retning, symboliseret ved det
antikinesiske foto-stunt af den amerikanske forhandler
Billingslea – om end selve topmødet mellem Rusland og USA om
våbenkontrol var konstruktivt.
Den sidste tredjedel af hendes diskussion var en grundig
rapport om den russiske præsident Putins artikel om
erfaringerne fra 2. Verdenskrig. Alle burde læse dette,
tilrådede hun, især dem der vil deltage i SI-konferencen 27.
juni, eftersom Putin gjorde det klart, at der er en måde at
undgå en endnu større katastrofe end 2. Verdenskrig; og det er
ved at erkende, at når man befinder sig i en geopolitisk
geometri, vil det føre til krig – derfor må nationer mødes for
at samarbejde for at løse de udestående problemer iblandt dem.

