Lyndon
LaRouche:
“Det
afgørende på dette tidspunkt
er ideer”
Den 30. marts (EIRNS) — Hvordan skal vi så organisere vores
medborgere og andre nationers medborgere under forhold, hvor
verden står over for den meget alvorlige mulighed for
atomkrig; hvor vi allerede er på vej ned i en fysisk-økonomisk
nedsmeltning, som ikke er set siden det 14. århundredes mørke
tidsalder; og hvor de fleste af os er grebet af en pessimisme,
som dulmer deres bekymring for menneskeheden – og for dem
selv?
Et godt udgangspunkt er at lytte til – eller i det mindste
læse – de kloge ord af Lyndon LaRouche.”Vi er nået til et
afgørende punkt. Hvad er alternativet til at læne sig tilbage
og enten lade som om det ikke sker, eller blot beklage sig
over det, der sker, og protestere voldsomt?
“Nu er menneskeheden anderledes end dyrene. Dyrene ville under
disse forhold simpelthen blive forrykte. Men … mennesker er
ikke dyr. Mennesker er i stand til at erkende, og det
karakteristiske ved historien er, at når menneskeheden bruger
sin hjerne, sit sind, og udveksler begreber med andre, som
definerer et alternativ til en umulig situation, vil
menneskeheden vælge en {intention}, en styrende hensigt om
handling, for at foretage en eller anden nyskabelse i
institutionerne, for at forsøge at løse opgaven. Derfor er det
vigtigste på dette tidspunkt {ideer}….
“Men det er ikke nok. Man skal også tilvejebringe et klart
billede af det gennemførlige alternativ. Hvad gør vi i
stedet?”
Det var Lyndon LaRouches ord til en konference på Schiller
Instituttet den 4.-6. maj 2001 i Bad Schwalbach, Tyskland, om

emnet
vinde
fulde
2022,

“Winning the Ecumenical Battle for the Common Good” (At
den økumeniske kamp for det fælles bedste). LaRouches
tale ved denne lejlighed kan findes i {EIR} af 25. marts
se link [bws_pd]

Disse ideer, denne hensigt og netop et sådant klart billede af
det mulige alternativ, vil være i centrum for Schiller
Instituttets kommende internationale konference den 9. april,
om etablering af en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur for
alle nationer. Den netop udgivne “LaRouches planer for en ny
international økonomisk arkitektur”, som nu er offentliggjort
på Schiller Instituttets hjemmeside
https://schillerinstitut.dk/si/2022/03/nu-er-det-tid-til-larou
ches-planer-for-en-ny-oekonomisk-arkitektur/
er et vigtigt diskussionsdokument for deltagerne i denne
konference – faktisk for alle regeringer og politiske ledere
rundt om i verden, som hver især står over for eksistentielle
beslutninger, der vil afgøre deres nationers og hele
menneskehedens skæbne.
Som man kan læse nedenfor, er der i Eurasien allerede sket
fremskridt i retning af den påkrævede politik, med den
dybtgående strategiske koordinering mellem Rusland og Kina,
det voksende potentiale for inddragelse af Indien og Kinas
ledende rolle i løsningen af den afghanske krise. Som Lyndon
LaRouche forklarede i samme tale fra 2001: “Det var det, der
kom til udtryk, da Primakov var premierminister [i Rusland],
om det triangulære samarbejde mellem Kina, Rusland og Indien,
som vi i høj grad støttede og pressede på for. Dét er en
levedygtig idé. Den skal have flere ben at gå på og et sind
til at retlede den, i den forstand.”
Som LaRouche derefter understregede, “Vesteuropa må påtage sig
en mission, og Centraleuropa må påtage sig en mission, om at
deltage i denne udvikling af Eurasien.” Desuden “ville
formålet være at få USA til at samarbejde med dette store

foretagende … og derefter se på Afrikas behov, for at skue
menneskeheden i sin helhed.”
Denne overordnede strategiske orientering, som Lyndon LaRouche
identificerede for 21 år siden, er fortsat vores mission i
dag.

