Når paradigmer kolliderer,
skal krigen overvindes med et
nyt Bretton Woods
Den 5. juli 2022 (EIRNS) – Bevidstheden om det forfærdelige
potentiale for en atomkrig, som kan medføre en afslutning på
civilisationen, må anspore folk af god vilje til at tage fat
på årsagerne til den nuværende krise, før det er for sent.
I en nylig artikel, der advarede om den frygtelige trussel,
satte den tyske general Harald Kujat (pensioneret) den
russiske missiløvelse, der blev gennemført i sidste måned i
Kaliningrad, med Iskander-missiler, der kan levere
konventionelle eller nukleare sprænghoveder, i kontekst. Med
NATO’s ekspansion og brugen af Ukraine (især Ukraine efter
2014) som en slags kølle mod Rusland…, er det klart for
russiske tænkere, at målet ikke er at forsvare det højt
besungne ukrainske “demokrati”, men at tilintetgøre Rusland.
Forhandlingerne om at afslutte konflikten, blev afbrudt for
flere måneder siden, idet Storbritannien og USA har gjort det
klart for Zelenskij, at diplomati ikke er en valgmulighed.
Zelenskij havde den 9. maj atter erklæret, at det var ukrainsk
politik at generobre Krim. Ukraine har i de seneste dage
gennemført angreb på byer i Rusland – angreb, der er udformet
med henblik på at få et modtræk. Kujat’s artikel indeholder en
russisk vurdering af, at hvis konflikten blev nuklear, i
Europa, ville USA afstå fra at bruge sine egne atomvåben og
dermed efterlade Europa som offer. Øger dette sandsynligheden
for anvendelsen af atomvåben?
Den uforsvarlige og farlige politik for at knuse Rusland og
Kina må bringes til ophør, ellers kan den føre til
civilisationens undergang, globalt set!
Vestens befolkning bliver ikke bedt om at acceptere højere

priser på benzin og energi; vi bliver opfordret til at give
vores støtte til ødelæggende krigsførelse – og vi må sige nej!
Inden for handel og økonomi er der allerede blevet anvendt et
atomvåben – straffesanktioner, som er blevet pålagt Rusland,
men som i virkeligheden har tjent til at straffe Europa, USA
og verden som helhed. Verden har taget det til efterretning –
dollarreserverne er ikke længere stabile, og indeståenderne i
USA er ikke længere sikret. Og med de enorme mængder af
seddeltrykning for at understøtte spekulationen, er
dollarbaseret inflation uundgåelig.
Men dette finansielle atomvåben har fejlet, som Alexander
Lasov påpeger i en artikel skrevet til Valdai Discussion Club.
Et nyt økonomisk system er allerede ved at blive udformet.
Der skal føres – og vindes – en kamp inden for NATO-landene,
for at afslutte sammenstødet mellem paradigmer, acceptere
afslutningen på den unipolære verden, vende den
menneskefjendtlige grønne politik og indlede det stærkt
tiltrængte samarbejde, om at udrydde fattigdom globalt,
herunder udvikling af sundhedsinfrastruktur i hver enkelt
nation.
[BRICS-landene samlet set] kan ikke vinde denne kamp alene.
Det er en sejr, som LaRouche-bevægelsen er kaldet til at
vinde, som anført af Schiller Instituttets opfordring til et
nyt Bretton Woods.
Underskriv
og
spred
underskriftsindsamlingen
[https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_an_ad-ho
c_committee_for_a_new_bretton_woods_system], del Schiller
Instituttets
arrangement
[https://schillerinstitute.com/blog/2022/07/03/this-july-4-dec
lare-for-a-new-bretton-woods/] fra i søndags, og fremtving et
opgør i dette historiske øjeblik, uden fortilfælde i vor tid.

