Helga Zepp-LaRouche: ’Vælg i
stedet holdbar menneskelig
overlevelse’
21. februar (EIRNS) – For tiden, under så dramatiske,
historiske begivenheder i gang som det andet år af en pandemi
med en virus der muterer; og i Nordamerika, med omfattende
skader fra energisystemer, som på forhånd var mangelfulde,
fortæller fornuften os, at vi burde samarbejde som bare
fanden, hjemme og i udlandet, for at rette tingene op. Se på
hvad vi gør på Mars! De nødvendige tiltag er blevet formuleret
i årtier i form af en udviklingspolitik af økonomen og
statsmanden Lyndon H. LaRouche, Jr., der sammen med sin
hustru, Helga Zepp-LaRouche, også viste vejen vej for de
diplomatiske initiativer, som kan gøre udviklingen til en
realitet. Tiden er inde nu.
Modstanden mod dette udsyn fra de fallerede politiskfinansielle netværk centreret i City of London/Wall Street
presser rasende på med mere og hurtigere afindustrialisering,
der i første omgang har forårsaget flere kriser. Der slås nu
på tromme for det internationale topmøde på 'Jordens Dag', den
22. april, til bekæmpelse af klimaforandringer, hvor Det Hvide
Hus er vært. Både præsident Joe Biden og John Kerry, 'Særlig
udsending for Klimaet' (National Security Council Special
Presidential Envoy for Climate), gentog dette den 18. februar,
på dagen hvor USA officielt genindtrådte i Parisklimaaftalerne. De understreger, at Biden fra nu af og indtil
topmødet den 22. april vil udstede de nødvendige
foranstaltninger for at opnå større amerikansk reduktion af
CO2 inden udgangen af dette årti. En sådan politik vil
faktisk indebære ni år med flere blackouts, madmangel,
oversvømmelser, brande og et hurtigt fald i forventet
levealder. Kerry understregede i fredags, hvor han talte med
FN’s generaldirektør Antonio Guterres, at det haster med at

handle på CO2-reduktion: "Det der betyder noget er, hvad folk
vil gøre i de næste 10 år".
Naturligvis tilslutter de folkemorderiske milliardærer sig.
Sir Michael-'anti-kul' Bloomberg var på et konferencekald med
journalister den 18. februar for at understrege, at flere
kulkraftværker må nedlægges – netop på et tidspunkt, hvor det
er elproduktion fra kul- og kernekraftværker, der har afholdt
de centrale stater fra at gå fuldstændig i sort. Bill Gates,
manden hvis speciale det er at opretholde mangler inden for
sundhed, uddannelse og landbrug vha. "filantropi", har
ligeledes understreget denne 10-årige tidsramme. Han sagde i
et interview i dagens Washington Post Magazine, at "vi skal
have gennembrud i det næste årti", så vi kan bruge de følgende
to årtier til 2050 "til at erstatte hele den industrielle
økonomi". Hvad angår det videnskabelige spørgsmål, der er
involveret i den tilsyneladende modsætning mellem kølige
storme og global opvarmning, hævdede Gates standardbedrageriet
i morges på Fox News, at "det sandsynligvis vil påvirke vejret
at udlede yderligere kulstof i atmosfæren". Det er der
"superhårde beviser for".
Den nye rapport, der er udkommet i denne måned, piller disse
onde klaphatte fra hinanden – EIR’s specialrapport: “Det store
spring bagud: LaRouche afslører the 'New Green Deal". Helga
Zepp-LaRouche skriver i sin indledning: ”The New Deal for
menneskeheden er ikke 'grøn', men menneskelig!", Et
afsluttende afsnit har undertitlen: "Vælg i stedet holdbar
menneskelig overlevelse". Hun opfordrer til handling og
siger:" Selvom mange institutioner synes at have lagt sig fast
på den kurs, der er skitseret her [grøn økonomisk katastrofe,
geopolitik og krigsfare], er det ikke for sent at vælge
alternativet. COVID-19-pandemien har vist, hvor ekstremt
sårbare vi i virkeligheden er som menneskelig art, og at vi
realistisk set kun har en chance for at sikre vores
langsigtede overlevelse ved at finde sammen i et nyt paradigme
for samarbejde mellem alle nationer i denne verden for at vie

os til menneskehedens reelle fælles opgaver.
"Nøglen til at overvinde krisen ligger i et menneskesyn, der
ikke ser menneskeheden som en parasit på naturen, hvis
aktiviteter forurener og ødelægger stakkels Moder Jord, så det
ville være godt at reducere antallet af mennesker så meget som
muligt (bare ikke så meget som til at efterlade oligarkiet
uden tilstrækkeligt tjenestefolk!). Mennesket er simpelthen
ikke et manipulerbart væsen, der kan holdes under kontrol med
den moderne form for 'brød og cirkus' og degradering fra
underholdningsindustrien.
"Menneskeheden er den eneste art, hvis kreative fornuft er i
overensstemmelse med universets love, og er endog en udviklet,
integreret del deraf. Det er netop denne evne, der gør det
muligt for menneskeheden igen og igen at opdage nye
revolutionerende hypoteser om universets fysiske love, som
derefter bruges i produktionsprocessen til at definere helt
nye platforme for den menneskelige levestandard, forventet
levetid, forståelse af de klimaforandringer, der har fundet
sted i millioner af år, og yderligere perspektiv for at skabe
forudsætningerne for fremtidig interstellar rumflyvning gennem
koloniseringen af det nære rum".
For menneskehedens overlevelse, gør god brug af den nye
rapport, og nyd de smukke billeder, der nu stråler til Jorden
fra Mars takket være Percy.

