’Fremtiden fødes i dag: Integration
og infrastruktur’ til at løfte verden
op
Leder fra LaRouche PAC, 30. maj, 2017 – 1.-3. juni træder Skt. Petersborg
Internationale Økonomiske Forum (SPIEF) sammen, under værtskab af den russiske
præsident Vladimir Putin, der for to uger siden var æresgæst på Bælt & Vej Forum
for Internationalt Samarbejde (BVF) i Beijing, og som netop i går i Paris førte
strategiske forhandlinger med præsident Emmanuel Macron. I går gav TASS en
forhåndsvisning af mødet i Skt. Petersborg, under titlen, »Fremtiden fødes i
dag: Integration og infrastrukturprojekter i Eurasien«. Den rapporterer om den
kendsgerning, at en opbygning af nationer nu er ved at komme sammen – EAEU
(Eurasisk Økonomisk Union), SCO (Shanghai Samarbejdsorganisationen) og Bælt &
Vej-initiativ (BVI), plus tre nationer i BRIKS – for at fremme storstilede
projekter, der udføres ud fra et »globalt standpunkt«, til alles fordel. Der
sættes fokus på specifikke projekter, såsom Vostochny Cosmodrome (Kosmodrom
Øst), som Japan er interesseret i at deltage i; og den »Østlige Polygon« – det
fjernøstlige program for forbundethed – konnektivitet – som involverer den
Transsibiriske Jernbane, Baikal-Amur Hovedlinjen, regionale grænseovergange og
havne.
Mødet i Skt. Petersborg er nu den optimistiske »nye norm« i Eurasien, ledet af
Kina og Rusland; og billedet er ved at blive fyldt ud for andre dele af verden.
I Afrika finder den storstilede åbning af Nairobi-Mombasa-jernbanen sted, hvis
480 km ses som den første strækning i den fremtidige, østafrikanske,
længdegående jernbanekorridor. »At forbinde nationer og give mennesker
fremgang«, lyder mottoet på den nye, kenyanske linjes lokomotiver.
Uvidende om denne kendsgerning om denne globale omgruppering for udvikling –
eller værre endnu, med had til den – er de politiske kræfter, der er sat i gang
imod dens succes, og som for størstedelens vedkommende kommer fra den
depraverede, britiske imperieflok. Der er et grelt misforhold mellem
virkeligheden og så atlanticisternes forslag. Fra Europa kommer der fortsatte
angreb mod præsident Trump og mod de amerikanske vælgere, der indsatte ham i
embedet, og mod Trumps modstand mod ’grønt’ folkemord og NATO-geopolitik. Mandag
fortsatte kansler Angela Merkel i Berlin de bebrejdelser imod USA, som hun havde
udtalt efter sidste uges G7-møde. I en tale på en konference for bæredygtig
udvikling sagde hun, at hun fortsat er en »overbevist atlanticist«, og at man
ikke kan stole på USA; »vi europæere må virkelig tage skæbnen i egne hænder«,

især mht. klimapolitik. I dag krævede hun, at Europa er »pro-aktiv i
internationale anliggender«. Den tyske udenrigsminister Sigmar Gabriel angreb
Trumps »snæversynede« politikker, der har »svækket« Vesten og EU-interesser.
Her til morgen svarede Trump igen i et tweet, men sammenhængen går langt videre
end til øje for øje. På spil står præsidentskabets eksistens, USA’s integritet
som nation, og om USA – meget snart – vil stille sig på linje med det nye
paradigme, med Verdenslandbroen/Ny Silkevej. Faren og bestikkeligheden ved
angrebene på Trump fremgår af en artikel i Spiegel Online fra 20. maj, »Tiden er
inde til at komme af med Donald Trump«. Med en hysterisk tirade imod Trump
(ingen moral, ingen mål, ingen strategi, ingen hjerne, osv.), gennemgår
artiklen, hvordan man kan afsætte ham, med reference til det uhyggelige »Game of
Thrones«. Artiklen opfordrer medierne til at »fortsætte med at sige det, som det
er: Trump må fjernes fra Det Hvide Hus. Hurtigt. Han er til fare for verden«.
Oversat betyder det, at man erkender, at et partnerskab mellem USA, Rusland og
Kina er en dødbringende trussel mod Det britiske Imperium.
Sandheden er, at mennesker kan formås til at tænke og overvinde disse beskidte
operationer, uanset, hvor uophørlige og farlige, de måtte være. Vi har meget
specialarbejde at udføre. En stor udfordring er sammenbruddet og nødsituationen
i New York Citys transportsystem. Knap seks uger fra i dag truer massivt kaos,
når nogle af toglinjerne mellem Manhattan og Long Island og New Jersey
indskrænkes pga. hastereparationer. Dette sker i sammenhæng med, at hele
metropolregionens infrastrukturbase er affældig. LaRouche Manhattan Projekt går
frem på basis af en overordnet plan, sammenhæng og frem for alt et krav om
national handling for en tilslutning til den globale omgruppering for en Ny
Silkevej.
Diane Sare fra LaRouche PAC Politiske Komite har en artikel i det næste nummer
af EIR (2. juni), der slutter således:
»New York City og de dermed sammenhængende områder har en høj tæthed af kapable
mennesker, hvis der fandtes et forceret program for at uddanne dem. Det er de
spørgsmål, som USA’s befolkning omgående må overveje, og ikke, om Jared Kushner
havde et møde med den russiske ambassadør (hvilket under alle omstændigheder
sikkert ville have været en god idé).
LaRouches Fire Love angiver det nødvendige, forcerede programs medvirkende
faktorer. Vi må nu samle en komite af eksperter, der kan udfylde detaljerne, og
hermed transformere den måde, New Yorkere tænker på, mht. den aktuelle
katastrofe. Husk, at, på kinesisk, er symbolet for krise og muligheder det
samme.«

Foto: Kenyas præsident Uhuru Kenyatta indviede i dag, den 31. maj, officielt den
472 km lange jernbanestrækning med standardspor mellem havnebyen Mombasa ved det
Indiske Ocean og Nairobi, hvor han kørte med Madaraka Expressens første,
regulære afgang. (foto: www.railwaygazette.com)

