Amerikanske
“guder
fra
Olympen” udsteder ordrer til
krig og ødelæggelse;
BRICS mobiliserer på vegne af
menneskeheden
Ikke korrekturlæst
Den 20. maj (EIRNS) – Der er stadig stærkere beviser for
sandheden i Helga Zepp-LaRouches advarsel om, at vi i
øjeblikket, lever i den “største fare i menneskehedens
historie”. Verden er klart opdelt i to diametralt modsatte
kræfter. De kan beskrives på forskellig vis: De angloamerikanske oligarker, der forsøger at redde et bankerot
finansielt system, som svømmer i en sump af ubetalelig gæld på
ca. 2 trillioner dollars, kan lide at betegne splittelsen som
“demokratierne mod autokratierne”.
Helga Zepp-LaRouche bemærkede for nylig, at det i
virkeligheden er de tidligere koloniherrer imod deres
tidligere kolonier, selv om Rusland ikke hører til nogen af de
to kategorier. På et møde mellem BRICS’ udenrigsministre
torsdag den 19. maj blev situationen beskrevet på en noget
anden måde: USA repræsenterer ikke udviklingslandenes
interesser, sagde den kinesiske Udenrigsminister Wang Yi på
mødet, “men BRICS er talerør for et stort antal
udviklingslande, der repræsenterer 40 % af verdens befolkning
og 20 % af det globale BNP. Sammenslutningen er derfor godt
rustet til at repræsentere de nye vækstøkonomiers interesser.”
Dette blev demonstreret ved deltagelsen i det tilknyttede møde
i “BRICS PLUS” bestående af Argentina, Egypten, Indonesien,
Kasakhstan, Nigeria, U.A.E., Saudi-Arabien, Senegal og
Thailand.

I dette lys er det værd at gentage til orientering for den
uddøende race af vestlige oligarker, der tordner om deres
“regelbaserede orden”, at ikke et eneste land i det globale
syd har støttet det anglo-amerikanske sanktionsregime mod
Rusland. De, der støtter dem, omfatter kun den engelsktalende
union af “Five Eyes”, deres aktiver i Europa, og i Asien
udelukkende Sydkorea, Japan og Singapore – dvs. ingen
afrikanske nationer, ingen ibero-amerikanske nationer og kun
de tre nævnte asiatiske lande. Det Globale Syd er langt mere
interesseret
i
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udviklingsorientering, end i det transatlantiske kartels
forrykte ønske om global krig.
Dette kartel tror stadig, at disse såkaldte guder fra Olympen
hersker over de menneskelige “untermenschen”, som skal adlyde
alle deres ordrer, og acceptere deres ord som sandhed. På et
møde i FN’s Sikkerhedsråd i denne uge om den globale
fødevarekrise talte udenrigsminister Tony Blinken på vegne af
disse falske guder og bemærkede måske ikke, at Olympen er ved
at smuldre under hans fødder. Blinken gav Rusland, Rusland,
Rusland, Rusland skylden for alle problemer i verden, som,
ifølge ham, sulter verden, bruger sult som et redskab i krig
mod menneskeheden, begår krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden, blokerer Ukraines havne og så videre og så
videre.
Den russiske ambassadør ved FN, Vassily Nebenzia, svarede
imidlertid med en stærk dosis virkelighedssans og med den
nødvendige ironi. Nebenzia kaldte Blinkens beskyldninger for
“absolut bedrageriske”. Faktisk, hævdede han, afslører USA’s
beslutsomhed med hensyn til at “knække rygraden” i den
russiske økonomi gennem sanktioner og proxy-krigen i Ukraine
kun “jeres tvangsmæssige ønske om at skyde jer selv i benet –
eller rettere begge ben”, hvilket ødelægger de vestlige
økonomier i et eskalerende tempo, “hvilket I bliver nødt til
at forklare jeres skatteydere og vælgere”. Han tilføjede: “I
holder bogstaveligt talt hele udviklingsverdenen som gidsel og

driver den mod hungersnød. Uanset hvad I måtte sige, er det
jer og kun jer, der kan ændre dette.”
Ambassadøren bemærker, at Rusland, der er pålagt 10.000
sanktioner, ikke desto mindre vil have en rekordhøst af hvede
– 25 millioner tons, der er til rådighed for eksport fra den
1. august og frem til årets udgang gennem Novorossijsk-havnen,
med en potentiel gødningseksport på 22 millioner tons. “Men
hvis I ikke ønsker at ophæve de sanktioner, I har valgt at
indføre, hvorfor giver I os så skylden for fødevarekrisen?
Hvorfor skal de fattigste lande og regioner lide under jeres
uansvarlige geopolitiske spil?”
Schiller Instituttet afholder to internationale møder i næste
uge for at tage fat på det vanvittige i “Global NATO’s”
provokationer mod Rusland og Kina, som truer med en nært
forestående atomkonfrontation, der kan udslette menneskeheden.
Den svenske og danske afdeling af Schiller Instituttet, vil
organisere et arrangement med titlen “Vi har brug for en ny
sikkerheds- og udviklingsarkitektur for alle nationer, ikke en
styrkelse af geopolitiske blokke” onsdag den 25. maj.
Torsdag den 26. maj vil oberst Richard Black, den tidligere
CIA-analytiker Ray McGovern, Helga Zepp-LaRouche og en eller
flere europæiske pensionerede generaler tale: “Amerikanske og
europæiske militær- og sikkerhedseksperter advarer:
Politikernes vanvid truer med atomkrig”.

