’V-dagen’ blev fejret
Schiller Instituttet

af

Den 9. maj (EIRNS) – Schiller Instituttet afholdt en fejring
af 75-års jubilæet for sejren i Europa, og samlede
repræsentanter for USA, Rusland, Tyskland, Frankrig og andre
for at reflektere over fortiden samt den presserende
nødvendighed af, at samarbejdet mod nazismen dengang må
gentages nu, hvis den eksistentielle krise, som menneskeheden
står overfor, skal løses. Den historiske tre-timers konference
kan
og
bør
ses
online
på https://www.youtube.com/watch?v=EM9PR3IgX6k.
Det er en uheldig kendsgerning, at der i USA fandt meget få
begivenheder sted til minde om denne historiske begivenhed.
For at give et kort billede af præsentationernes globale
rækkevidde på konferencen er her en kort beskrivelse af nogle
af indlæggene:

Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller
Instituttet, beskrev den ekstreme fare som menneskeheden
er stillet overfor i dag, med COVID-19-pandemien, den
ekstreme fødevarekrise på grund af virusset og den
nødvendige isoleringspolitik, den økonomiske nedgang og
faren for hyperinflation som følge af den enorme
pengeudstedelse for at redde boblen af derivater, der
knuser det finansielle system. Ikke desto mindre,
hævdede hun, har den nuværende krise blotlagt den
mislykkede nyliberale politik, der underminerede
økonomierne i den avancerede sektor, og som har
forhindret udviklingslandene i at slippe af med
ødelæggende fattigdom og underudvikling. Nu er det tid,
sagde hun, til at anvende den politik for globalt
samarbejde og udvikling, der blev fremlagt af hendes

afdøde mand, Lyndon LaRouche.

H.E. Hr. Dmitry Polyanskiy, første vice-repræsentant for
Den Russiske Føderations permanente repræsentation ved
FN, udtrykte vigtigheden af, at USA og Rusland lægger
forskellene til side og slutter sig sammen – ligesom USA
og Sovjetunionen gjorde for at besejre fascismen – for
at imødegå de mange gensidige problemer, som vore folk
og verden står overfor. Han udtrykte bekymring over dem,
der forsøger at forfalske historien om den ‘Store
Fædrelandskrig’, som 2. verdenskrig er kendt under i
Rusland, for at nedgøre Rusland i dag. Han mindede om,
at 27 millioner borgere i Sovjetunionen mistede deres
liv i kampen mod fascisterne.

Jim Jatras, en tidligere amerikansk diplomat og rådgiver
for den republikanske ledelse i det amerikanske senat,
opfordrede de amerikanske borgere og ledere til at holde
op med at lytte til det fejlslagne lederskab af dem, der
fik os ind i dette rod. Han bemærkede, at præsident
Trump har insisteret på at foretage store ændringer, men
at stort set hele hans kabinet er uenigt og nægter at
handle, eksempelvis i forbindelse med Trumps hensigt om
at trække sig ud af de sidste tre årtiers ”uendelige
krige”.

Jacques Cheminade, leder af Solidaritets- og
Fremskridtspartiet
i
Frankrig,
en
tidligere
præsidentkandidat og nær medarbejder til Lyndon
LaRouche, imødegik myten om, at præsident Franklin
Delano Roosevelt og leder af ‘Det frie Frankrig’,
Charles DeGaulle, hadede hinanden, ved at karakterisere
deres uoverensstemmelser og deres lejlighedsvise

nedsættende ord om hinanden som blot en del af den
seriøse dialog mellem to mænd, der begge var sande
patrioter, og som kendte hinandens betydning i forhold
til at besejre det onde.

Bill Binney,tidligere leder af den tekniske afdeling ved
det amerikanske nationale sikkerhedsagentur (NSA)
beviste for år tilbage med kriminaltekniske metoder, at
russerne ikke havde hacket Det Demokratiske Partis
Nationale Komités computere – hvilken sandhed nu er
blevet bekræftet med offentliggørelsen af Kongressens
vidnesbyrd i forbindelse med ‘Russiagate’-heksejagten.

H.E. Igor Khobaev,Den Russiske Føderations ambassadør
til Filippinerne, sagde, at det er på tide at lægge
forskelle til side for at imødegå den globale krise.

Dr.
Gary
Kotmacher,
kommunikationsog
uddannelsesmissionen ved det Internationale Rumstationsprogram, beskrev den Internationale Rumstation som vor
tids smukke arkitektur, hvor det demonstreres, at
internationalt samarbejde er både muligt og nødvendigt.
Han påpegede, at der en dag vil være flere mennesker,
der bor i rummet end på Jorden.

Al Korby, 95, veteran fra 2. verdenskrig og en ven af
Lyndon LaRouche, talte om vigtigheden af at have
havearbejde og at læse Lyndon LaRouche.

Richard Black, tidligere senator i Virginia, sagde, at

hverken præsidenten eller folket har været i stand til
at stoppe de uendelige krige. Hysteriet mod Rusland og
nu mod Kina må slutte, fordi vi i denne tidsalder med
atomvåbenbevæbnede konkurrenter ikke har andet valg end
at samarbejde.

Diane Sare, direktør for Schiller Instituttets kor i New
York, læste svar fra blandt de tusinder af glade
russere, der reagerede på korets virtuelle præstation,
på russisk, af en berømt russisk militærsang, “Tri
Tankista” (“Tre Kampvognsmænd”), der blev set af
millioner i Rusland. Konferencen blev afsluttet med en
afspilning af denne dybtfølte opførelse.

Se morgenbriefingen med Harley Schlanger mandag den 11.
maj: https://larouchepac.com/media-content-types/morning
-briefing-harley-schlanger. Hver formiddag orienterer
Harley dig om, hvad du har brug for at vide for at
starte din dag. Abonner på LaRouche PAC YouTube-kanalen,
og tryk på meddelelsesknappen for at blive underrettet,
når Harleys orienteringer offentliggøres. Eller du kan
lytte
til
lydfilen
på
SoundCloud https://soundcloud.com/larouche-pac.

