Lad være med at sluge den inducerede
pessimisme – Den nye økonomiske
verdensorden er allerede på plads
Leder fra LaRouche PAC, 6. juni, 2017 – Til amerikanere og europæere, der døgnet
rundt, og alle ugens syv dage, udsættes for en spærreild af rapporter om globale
katastrofer, om Trump, der står over for afsættelse ved rigsretssag, om verden,
der snart brænder op pga. global opvarmning og flere og flere ’fake news’ –
falske nyheder – og ’fake’ videnskab og bevidst fremkaldt pessimisme – kom
videre i teksten! Verden har forandret sig.
Momentum i vor samtids historie defineres af den enorme sejr for menneskeheden,
der blev konsolideret på Bælte & Vej Forum for Internationalt Samarbejde den
14.-15. maj i Kina, efterfulgt af Skt. Petersborg Internationale Økonomiske
Forum den 1.-3. juni, i Rusland.
Disse fora gik langt videre end til at fremlægge en håbefuld vision om en fjern
fremtid, men fremlagde også en kortlægning af den transformation af hele
planeten, der har fundet sted i løbet af de seneste par år gennem processen med
den Nye Silkevej samtidig med, at man har opnået et forpligtende engagement på
vegne af det store flertal af den menneskelige race, for at fortsætte denne
udvikling i et forhøjet tempo.
USA var deltager i denne proces, med præsident Trump, der sendte en
seniordelegeret til Beijing, og med 300 førende industrifolk, der deltog i Skt.
Petersborg. Helga Zepp-LaRouches deltagelse på Bælte & Vej Forum, og på fora og
i presseinterviews i hele Kina i to uger efter BVF-begivenheden, demonstrerede
anerkendelsen i Kina af, at hun og hendes mand, Lyndon LaRouche, tilbage i
1990’erne havde initieret processen med at erstatte den Kolde Krig med
udviklingsprojekter, der fysisk og kulturelt forbinder nationer, ligesom den
oprindelige Silkevej havde gjort det i fortiden.
I dag talte Helga Zepp-LaRouche til de amerikanske medlemmer af LaRoucheorganisationen om det presserende nødvendige i at løfte befolkningen ud af det
kontrollerede miljø, som er skabt af de desintegrerende politiske partier, de
neokonservative og de mislykkede massemedier. Er infrastrukturen i din by ved at
smuldre, som den er i New York City? Stil dig selv spørgsmålet: Hvad ville Kina
gøre? Inden for et eller to år ville Kina erstatte forfaldet med nye
højhastighedsjernbaner, svævetogs- (maglev-) undergrundsbaner, produktion af

elektricitet ved hjælp af kernekraft og nye faciliteter til uddannelses- og
sundhedssektor. Og, med initiativet for Bælte & Vej, sammen med de
udviklingsbanker, de har skabt, bringer Kina denne proces til resten af verden –
inklusive (hvis vi accepterer) til USA.
Dette er, hvad Franklin Roosevelt og John F. Kennedy ville have gjort. Dette er,
hvad LaRouche, meget detaljeret, har foreslået hen over de seneste 50 år, siden
Kennedy blev dræbt af dem, der foragtede hans vision og videnskabelige
optimisme. I dag gennemgik Zepp-LaRouche, hvordan denne organisation har
udarbejdet udstrakte udviklingsprojekter for Afrika, for Latinamerika, for det
Indiske Hav/Stillehavsbækkenet og for Nordamerika, og ligeledes for en
tilbagevenden til Hamiltons, Lincolns og Roosevelts politikker for udstedelse af
statskreditter, der ville fremme sådanne store projekter. Men dette er præcis de
forslag, der i dag bliver implementeret under Kinas og Ruslands lederskab!
Der er ingen tid at spilde med hensyn til at vække den amerikanske befolkning og
de europæiske befolkninger til at gå med i det nye paradigme, der står lige
foran dem, men som er skjult af den løgnagtige presse, og af deres egen frygt og
pessimisme. Hidtil har præsident Trump nægtet at bøje sig for den nye ’McCarthyisme’, som er orkestreret af briterne og deres aktiver i USA, og som tror, at
befolkningen er blevet så »fordummet«, at den vil acceptere den absurditet, at
et venskab med Rusland og Kina er en forbrydelse mod amerikansk frihed og
demokrati.
Det vil ikke virke. LaRouche-organisationen er, med løsningerne på hånden,
strategisk placeret til at bryde igennem moradset for at bringe USA og Europa
fuldt og helt ind i den Nye Silkevej, for at genindføre Glass/Steagallbankopdelingslov og statsbankpraksis i Hamiltons tradition, og for at gå sammen
med resten af verden i forceringen af den menneskelige videns fremskudte grænser
og skabe en fremtid, der er menneskeheden værdig, her på Jorden, og i vore
fremtidige kolonier i rummet.

