Denne 4. juli: Kæmp for
menneskehedens
ukrænkelige
rettigheder
Ikke korrekturlæst
Den 2. juli (EIRNS)-Diane Sare, den uafhængige LaRouchekandidat fra staten New York til det amerikanske sæde i
Senatet, der nu indehaves af Chuck Schumer, et af de mest onde
medlemmer (blandt mange) af den amerikanske kongres, har i sin
erklæring på Uafhængighedsdagen den 4. juli påpeget, at
“enhver ærlig patriot vil medgive, at vores elskede nation nu
er udøver af netop de handlinger af uretfærdigt barbari, som
det Britiske Imperium havde pålagt de tretten oprindelige
kolonier, og som vi kæmpede en krig for at befri os selv fra.”
Jeg opfordrer jer til at læse denne erklæring og gennemgå de
barbariske handlinger fra kong George III, som USA’s
grundlæggere har oplistet, og tænke over Dianes ord.
(https://www.sareforsenate.com/july_4_2022_distribution?splash
=1)
Den 24. november 1984, blev der på Schiller
tredje internationale konference, vedtaget en
menneskehedens umistelige rettigheder, som blev
af
over
1.500
borgere
fra
mere
end

Instituttets
erklæring om
underskrevet
50
lande.

[https://schillerinstitute.com/inalienable-rights-man/]
Erklæringen
er
baseret
på
den
amerikanske
Uafhængighedserklæring fra 1776 med kun få ændringer, der er
indført for at tage hensyn til forskellige særlige træk ved
den globale kamp, for menneskets frihed og værdighed i dag.
Sandheden og den stærke indflydelse af dette dokument er langt
mere indlysende i dag, hvor den transatlantiske økonomi, nu
befinder sig i en tilstand af frit fald og hyperinflationært
sammenbrud, som bevidst er blevet påtvunget både Europa og
Nordamerika af de finansielle oligarker i City of London og

Wall Street, med en indvirkning på udviklingslandene, der kun
kan opfattes som malthusiansk folkedrab. Samtidig forbereder
disse ledere, der er langt mere sindssyge end den ynkelige
kong George III, en krig mod Rusland og Kina, hvis ledere, det
skal bemærkes, har samlet langt størstedelen af verdens
nationer og folk til at samarbejde om videnskabelig, økonomisk
og kulturel udvikling, som det blev demonstreret ved BRIKSPlus-arrangementerne den 24. juni i Beijing.
Tænk på disse ord fra Schiller Instituttets erklæring om
menneskehedens umistelige rettigheder. Den indeholder den mest
berømte sætning fra USA’s uafhængighedserklæring, som USA selv
har kæmpet gennem borgerkrig og civile stridigheder for at
opretholde fuldt ud: “Vi anser disse sandheder for
selvindlysende: at alle mennesker er skabt lige; at de af
deres skaber er udstyret med visse umistelige rettigheder; at
blandt disse er liv, frihed og stræben efter lykke.” Derefter
anføres det, at når “en lang række af misbrug og overgreb …
viser, at det er hensigten at reducere dem under absolut
herskervælde; det er deres ret, det er deres pligt, at
forkaste en sådan regering og sørge for nye beskyttere af
deres fremtidige sikkerhed.”
“Regeringen”, der er skyldig i sådanne “misbrug og overgreb” i
dag, er ikke blot de suveræne stater – selv om staterne i den
vestlige verden bestemt deler skylden og er medansvarlige –
men snarere regeringen for det nu smuldrende globale
finanssystem, der ikke kontrolleres af folkevalgte embedsmænd,
men af cheferne for Bank of England, Federal Reserve Bank og
herrerne i IMF og Verdensbanken, som så hensynsløst har
forkastet Franklin Roosevelts oprindelige hensigt med disse
institutioner: at gøre en ende på kolonialismen og omdanne de
tidligere kolonier til moderne agroindustrielle nationer.
Schiller Instituttets erklæring om menneskehedens umistelige
rettigheder opregner disse misbrug af det finansielle imperium
med centrum i City of London og Wall Street, ligesom den
oprindelige erklæring mod kong George III. Blandt disse

misbrug, som nu gælder såvel for USA og Europa som for
udviklingslandene, er følgende:
“De har nægtet at give deres samtykke til vores
udviklingsplaner, de mest sunde og nødvendige for almenvellet.
“De har forbudt deres banker at engagere sig i anliggender af
umiddelbar og presserende betydning for os, og på lige vilkår.
“De har dikteret os handelsbetingelser og valutaforhold, som
har givet afkald på vores rettigheder som ligeværdige i
verdenssamfundet, en rettighed, som er uvurderlig for dem og
formidabel for tyranner kun…
“De har væltet legitime regeringer gentagne gange, fordi de
med mandig fasthed har modsat sig deres indgreb i folkets
rettigheder.
“De har i lang tid og i mange tilfælde, efter sådanne
omstyrtelser, nægtet at tillade andre reformerende kræfter at
blive valgt i demokratisk form…;
“De har hindret retfærdigheden ved at yde hjælp og bistand til
udemokratiske kræfter, som de betragtede som deres ‘aktiver’….
“For at have afbrudt vores samhandel med alle dele af verden;
for at have pålagt os betingelser uden vores samtykke.”
Vi er nået til et tidspunkt i historien, hvor faren er så
omfattende – ikke kun for atomkrig, men også for økonomiske
forhold, hvor folk simpelthen ikke kan overleve – at et
stigende antal mennesker endelig er villige til at kaste deres
illusioner om, at “magthaverne” på en eller anden måde vil
forhindre civilisationens opløsning, bort og begynde at lede
efter løsninger på den globale krise. Faren er ikke for en
enkelt nation, men for civilisationen som helhed – og
løsningen, hvis suveræne nationer skal overleve, kan kun
findes på niveauet for civilisationen som helhed – en
grundlæggende sandhed, som Lyndon LaRouche længe har erkendt.

Med henblik herpå har Schiller Instituttet udsendt en
underskriftsindsamling: Call for an Ad-Hoc Committee for a New
Bretton Woods System, som du bør underskrive og udbrede.
[https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_an_ad-ho
c_committee_for_a_new_bretton_woods_system]
Søndag den 3. juli kl. 19.00 – dagen før 246-årsdagen for
USA’s uafhængighedserklæring – vil Helga Zepp-LaRouche og
Diane Sare tale til verden på Schiller Instituttets
hjemmeside: “Denne 4. juli, erklære jer for et nyt Bretton
Woods”.
[https://schillerinstitute.com/blog/2022/06/28/this-july-4-dec
lare-for-a-new-bretton-woods/]

