Underskriv opfordringen til
præsidenterne Trump, Putin og
Xi
om
at
indkalde
til
et
hastetopmøde for at tackle
faren for krig
Den 6. januar 2020 – Hvis verden skal undslippe en spiral af
gengældelser og modgengældelser i kølvandet på drabet på den
iranske generalmajor Soleimani og den irakiske vicegeneral
Muhandis, må præsidenterne for USA, Rusland og Kina indkalde
til et hastetopmøde for at drøfte den aktuelle krise i
Sydvestasien og løsningen på denne krise.
For 75 år siden stod USA, Rusland og Kina sammen i den globale
kamp, der besejrede fascismen, og i dag må disse præsidenter
handle i samdrægtighed for at redde freden.
Den 3. januar udsendte grundlægger af Schiller Instituttet,
Helga Zepp-LaRouche, en hasteerklæring, der konkluderede: ”Det
er klart, at der mellem præsident Trump – som lovede at
afslutte de uendelige krige og allerede har taget adskillige
skridt i den retning – og præsidenterne Putin og Xi, er en
hensigt og en evne til at udmanøvrere krigshøgene og etablere
et samarbejde på et højere niveau. Dette potentiale er grunden
til, at kuppet – ‘Russiagate’ og nu rigsretssagen – er blevet
iscenesat imod Trump. Nu er tiden inde for disse tre
fremragende ledere til at opfylde det potentiale, som det
historiske forsyn har skænket dem.”

Krisen:

Enhver verdenskrig og større krig i det forrige århundrede er
blevet udløst af det britiske imperiums geopolitiske politik
for permanent krigsførelse, der spiller nationer ud imod
hinanden for at bevare dets magt som en global elite.
Intetsteds har virkningerne af denne onde imperialistiske
politik med at sætte nationer, folk, religioner og
grupperinger op mod hinanden været mere udtalt end i
Mellemøsten, hvor denne politik blev samordnet af Sykes-Picottraktaten, oprettet af de britiske og franske imperialister
efter Første Verdenskrig.
I fuld forståelse af denne historie, gav Lyndon LaRouche i en
tale, der blev holdt for 15 år siden, rammerne til at forstå
og handle på dagens aktuelle krise.
”Og når man ser på mulighederne for denne region,
Sydvestasien, vil den eneste chance ikke komme inde fra
Sydvestasien selv. Vi vil, og må gøre, hvad vi kan for at
forsøge at stoppe blodudgydelsen, smerten, for at forhindre
krigen i dette område. Men vi vil ikke lykkes, før vi ændrer
historien, ændrer den verden, som denne region er indeholdt
i.”
Løsningen:
Derfor opfordrer vi præsident Trump til at mødes
præsidenterne Putin og Xi for ikke alene at tackle
umiddelbare fare for krig i Sydvestasien, men at gøre det
varig virkning ved at skabe et nyt paradigme for verden –
at ændre verden, som LaRouche sagde.
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Et sådant paradigme må baseres på principperne i den
‘Westfalske Fred’, traktaten der afsluttede 30-års krigen i
Europa. De krigsførende nationer brød cirklen af gengældelse
og hævn og handlede til “fordel for de andre”.
Et sådant paradigme må gøre en ende på geopolitik og
imperialisme, og etablere en ny finansiel og strategisk

arkitektur for verden, baseret på forsvar af alle nationers
suverænitet og kulturelle integritet.
USA, Kina, Rusland og andre nationer såsom Indien, må agere
for at etablere en fælles plan for den økonomiske udvikling i
hele regionen, i tråd med den politik, der er fremlagt af
Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche gennem årtier, og som
nu gennemføres i form af Kinas Bælte- og Vejinitiativ.
En sådan politik vil realisere LaRouches vision: ”Der findes
en løsning, en principiel løsning. Og løsningen er: Afslut
dette fordømte imperialistiske system! Og forstå, at vi som
mennesker skal udvikle vores åndelige kultur; det vil sige
menneskets kreative evner, til at videreføre udviklingen af
menneskeheden.”
Skriv under på den internationale appel på LaRouchePAC.com via
dette link.
https://action.larouchepac.com/trump_putin_xi_emergency_summit
_petition
Skriv under på den forkortet danske version på skriveunder.net
her.
https://www.skrivunder.net/prasidenterne_for_usa_rusland_og_ki
na_ma_holde_et_hastetopmode_for_at_takle_faren_for_krig

