schillerinstitut.dk
Publiseret den schillerinstitut.dk (http://www.schillerinstitut.dk/drupal)
Hjem > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Hvornår vil Tyskland ændre kurs og orientere sig
mod Øst?

LaRouchePAC, 1. december 2013 ? Intet mindre end Tysklands førende ugentlige nyhedsmagasin,Der
Spiegel, skrev en kommentar søndag til EU?s politik over for Ukraine, der understregede, at det hastede med
at definere en ny fremgangsmåde over for især Rusland og Putin, hvis image som en fjende og en
ærefrygtindgydende mand trænger til et eftersyn. Merkels vent-og-se-politik, som holder afstand til Rusland
og Putin, må erstattes med en mere aktiv fremgangsmåde ? som artiklen imidlertid i øvrigt ikke beskæftiger
sig med.
Lyndon LaRouche, som i sinwebcast fredag aften [29. nov.] satte fokus på Ukraines kursændring væk fra
EU som værende et fingerpeg om en langt mere vidtgående, markant ændring, sagde om denne ændring:
»Med dette program, dette arrangement, betyder det, at vi vil leve. Med deres arrangement, det
vesteuropæiske arrangement ? så er vi alle døde. Og det er, hvad der foregår. Det vil sige, at de erkender, at
den eurasiske del af økonomien, som inkluderer Rusland og dele af det, der var Sovjetunionen, altid var
levedygtigt. Men adskillelsen blev struktureret på en bestemt måde for at frembringe en, skal vi sige,
vesteuropæisk orientering, og det er det, som, fra det tidspunkt, siden DDR?s fald, har ødelagt hele
situationen. Og det var et forud arrangeret bedrageri!
Nu har dette bedrageri nået et punkt, hvor nogen må dø. Det, der trues af død, er først og fremmest
Vesteuropa, og Tyskland har mulighed for at vende sig mod Østeuropa. For det eneste, der er i Tysklands
interesse, og som betyder noget, er en anti-Grøn-politik. Det er der folk i Tyskland, der er klar over.
? Jeg har en forventning om, at Tyskland, sammen med Schweiz, sammen med Østrig og sammen med andre
dele af Østeuropa, vil finde fælles fodslag. Visse dele vil ikke ? de vil dø! Og det er en kendsgerning: Det er
kommet dertil. Det er ikke en mening, nogen måtte have, det er ikke citater fraNew York Times
eller nogen anden institution af samme art ? de er også døde. Fordi de sidder fast i ? de fokuserer på
pengespørgsmålet. Hver eneste af disse institutioner fokuserer påpenge.«
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