Tegn på handlekraft, tegn på,
at vi gør det rigtige……
Ikke korrekturlæst
Den 21. april: Der viser sig afgørende muligheder for, at
NATO’s krig mod Rusland måske ikke vil medføre, at mere end en
milliard mennesker vil blive dræbt af sult, hungersnød og
kulde i år, og at en optrapning til atomkrig kan forhindres.
Disse opstår, bestemt ikke på baggrund af de globale
finansfolks møde i Washington i denne uge; ej heller på
baggrund af militære begivenheder eller forhandlinger i
Ukraine.
Der foreligger erklæringer, og aktivt samarbejde fra nogle
store nationer, om at øge fødevareproduktionen på trods af
alt; og Schiller Instituttets verdensomspændende mobilisering
bestræber sig på at inddrage i tusindvis af ledere rundt om i
verden, for at skabe en ny strategisk og økonomisk
udviklingsorden, før katastrofen rammer. Et direkte samarbejde
mellem russiske gødningseksportører og Indiens landmænd,
skaber på trods af krig og sanktioner der ødelægger russiske
og ukrainske fødevarer til verden, udsigt til, at Indien i år
kan øge hvede og ris eksporten betragteligt, selv om krig,
gødnings inflation og mangel, truer med at udsætte en milliard
mennesker for hungersnød. Indiens præsident Narendra Modi har
erklæret, at hans land agter at gøre det.
Vores konference den 9. april, hvor 5.000 mennesker, rundt om
i verden deltog for at blive klogere på en ny arkitektur for
strategisk stabilitet og respekt for alle nationer og en
LaRouche-plan for en ny arkitektur for økonomisk udvikling,
udløser nu noget mere omfattende. Hundredvis af de mest
indflydelsesrige af disse deltagere, mobiliseres nu til at
udbrede andragenet, som konferencen samledes om, til at nå ud
i regeringerne verden over.

I dag talte Kinas præsident Xi Jinping personligt i et
internationalt forum i Kina, indgående om en ny
verdensomspændende strategisk arkitektur, hvis karakteristika
er som dem, der blev præsenteret den 9. april, dvs. uden kup,
krige med regimeskift og ensidige sanktioner, baseret på FN’s
charter om rettigheder.
Regeringen i NATO-medlemslandet Tyrkiet,
gang sandheden om, at “nogle lande i
forhandlinger, men ønsker at se krigen
Ukraine fortsætte i lang tid. Det var ikke
briterne og Biden-administrationen.

udtalte for første
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erklærede i en webcast i går: “Min mand var i meget lang tid
overbevist om, at dette ikke er en kamp mellem nationer. Denne
kamp udspiller sig mellem oligarkiet, de finansielle magter i
City of London og Wall Street … og folkets tarv. Så det er
ikke en strid mellem USA og Rusland eller endog Europa – det
er i virkeligheden et spørgsmål om oligarkiet mod almenvellet.
Det er grunden til at han mente, at man havde brug for en
magtfuld kombination af lande, der kunne modstå presset fra
dette oligarki.”
Dette oligarki var i stand til at udnytte en russisk sårbarhed
– at blive direkte, strategisk truet fra Ukraine – til at
fremtvinge den krig og den pludselige, alvorlige globale
økonomiske straf og smerte, som nu eksisterer. Det er præcis,
hvad de ønskede af deres “Great Reset”, deres “Green New
Deal”.
Lyndon LaRouche advarede om dette allerede i 2011, da han
pegede på dette oligarkis enorme boble af ubetalbar gæld. “Det
meste af denne bailout-gæld, Wall Street-gælden, Londongælden,” sagde LaRouche, “er absolut værdiløs. Den kan aldrig
tilbagebetales. Den eneste løsning på denne sag var at føre

denne krig. Hvis det Britiske Imperium kom ud som sejrherre i
en sådan krig, med støtte fra USA, så ville de eftergive deres
gæld, og de ville kunne fortsætte deres forretninger. Men
verdens befolkning ville blive reduceret kraftigt på grund af
sult, sygdom….” Han advarede om det igen i marts 2014, efter
det anti-russiske kup i Ukraine, da han erklærede: “Ukraine er
egentlig ikke den egentlige problemstilling. Det handler om at
ødelægge,
besejre
Eurasien.”
https://archive.schillerinstitute.com/news_briefs/2014/0317-ly
n-russian_tv.html
På det årlige IMF/World Bank-møde for bankfolk og finansfolk i
Washington i denne uge, drøftede de amerikanske og europæiske
bankfolk, at påføre Rusland maksimal smerte; men de bruger den
krig, som de provokerede Rusland ind i, til at påføre smerten
til hele verden. Som selv oligarkiets egne publikationer må
erkende, betragter de fleste nationer i verden NATO’s politik
og krigen, som en katastrofe.
Vejen er åben for ethvert tænkende menneske, til at bidrage
til at ophæve sanktionerne, afslutte krigen, skabe et nyt
økonomisk udviklingsparadigme, som Lyndon LaRouche, utallige
gange har formuleret det til så mange nationer, for at løse
netop en sådan krise.

