Malthusiansk folkemord vokser
på verdensplan –
LaRouche-Organisationen
tilvejebringer politisk og
intellektuel ammunition
Den 23. september (EIRNS) – Et hurtigt blik på verden af i dag
kan kun få enhver samvittighedsfuld person til at græde – og
forpligte sig til at kæmpe:
Scener med farvede mennesker, der blev omringet ved den
sydlige amerikanske grænse, gennet ind i biler med lænkede
hænder og ben og transporteret til udlandet uden at få oplyst
deres destination, fik i dag den amerikanske særlige udsending
til Haiti, Daniel Foote, til at træde tilbage og udtale i en
erklæring: "Jeg vil ikke forbindes med USA’s umenneskelige,
kontraproduktive beslutning om at deportere tusinder af
haitiske flygtninge og illegale immigranter til Haiti, et
land, hvor amerikanske embedsmænd er henvist til at opholde
sig i sikrede omgivelser på grund af faren fra væbnede bander,
der kontrollerer dagligdagen. [Haiti] kan simpelthen ikke
understøtte den tvungne indstrømning af tusinder af hjemvendte
migranter, der mangler mad, husly og penge, uden yderligere
menneskelig tragedie, hvilket kunne undgås. Voksende skarer af
migranter til vores grænser vil kun forøges, jo mere vi føjer
til Haitis uacceptable elendighed”.
I Libanon meddelte det nationale elselskab, at det har nået
bunden af sine sidste resterende lagre, og at det kan
producere under 500 megawatt elektricitet med olie sikret fra
Irak. Meddelelsen lød: "Netværket har allerede erfaret totalt
blackout i hele landet syv gange, og hvis dette fortsætter, er

der stor risiko for at nå total og fuldstændig blackout i
slutningen af september".
I Syrien udtalte udenrigsminister Faisal Mekdad til pressen:
”Sanktionerne fra USA er ved at kvæle det syriske folk.
Fattigdomsniveauet er steget, manglen på medicin er steget.
Bemærkelsesværdigt nok har vi ikke engang adgang til den
vigtigste medicin til behandling af mennesker, der lider af
kræft, andre sygdomme, endog coronavirus”.
I Yemen advarede David Beasley, lederen af Verdens
Fødevareprogram, om at "16 millioner yemenitter er tæt på at
sulte", og at rationerne vil blive reduceret yderligere i
oktober, hvis der ikke kommer nødhjælp. “Vi har for det første
behov for at krigen slutter”, sagde han, “så hvis donorerne
bliver udmattede, ja, så afslut krigen! De har ikke flere
penge tilbage til at købe noget for. Det er hjerteskærende,
det er det virkeligt”.
Da den amerikanske statskasse af påståede "humanitære" årsager
nægter at frigive 8 milliarder dollars, der tilhører det
afghanske folk, har Beasley advaret om, at 28 millioner
mennesker – ud af de 37 millioner mennesker i Afghanistan – er
stillet over for sult, i en nation, der er ødelagt af 20 års
NATO-besættelse og krig.
I hele Europa er gas- og elpriserne steget katastrofalt på
grund af de grønne fanatikere, der lukker atom-, kul- og
gasdrevne anlæg, således at næsten tre millioner arbejdende
familier ikke engang har råd til at opvarme deres hjem.
Der lægges ikke skjul på galskaben. Uden for Asien er det
overalt – både i fattige nationer og i industrialiserede lande
– umuligt ikke at erkende, at vi i stigende grad lever i en
mørk tidsalder, hvor børn får at vide, at de kan tage
sindsødelæggende stoffer og ændre deres køn, som det passer
deres manipulerede luner, men er nægtet enhver følelse af en

fremtid som et produktivt og lykkeligt menneske. Økonomier
bliver mast af den falske videnskab, der faldbydes som
menneskeskabte klimaforandringer og af en voksende
hyperinflationær eksplosion i det vestlige finanssystem, samt
manglen på inddæmning af coronavirus. På trods af visdommen i
at afslutte den "endeløse krig" i Afghanistan, planlægges der
åbent nye krige mod supermagterne Rusland og Kina af det
angloamerikanske militærindustrielle kompleks og deres
finansfolk på Wall Street og i London. Klassisk skønhed er
blevet kasseret til fordel for forherliget grimhed.
Og alligevel ser Schiller Instituttet og LaRoucheOrganisationen dette som et optimistisk øjeblik, i hvilket –
som den engelske digter Percy Shelley sagde i sit politiske
skrift ”A Defense of Poetry” – den ekstreme fare tvinger folk
til at afstå fra deres ligegyldighed over for resten af
menneskeheden, og i højere grad blive i stand til at forstå
"intense og lidenskabelige begreber angående mennesket og
naturen". Dette er et revolutionerende øjeblik.
LaRouche-Organisationen udgav i dag en pamflet på 56 sider til
massedistribution med det formål at opruste befolkningen
intellektuelt til denne revolution. Den har titlen: "The
Coming U.S. Economic Miracle on the New Silk Road" (Det
kommende amerikanske økonomiske mirakel på den Nye Silkevej) –
indholdsfortegnelsen og pamfletten kan ses på vores
hjemmeside. Om den menneskelige race vil nedsynke i Ragnarok
eller skabe en ny global renæssance afhænger af, hvorledes du
vælger at handle i dette skæbnesvangre øjeblik i historien.
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