Store muligheder midt i stor
ustabilitet;
Vi er endnu ikke i smult vande
Leder fra LaRouche PAC, USA, 20. nov., 2017 – De aktuelle begivenheder udviser
store muligheder – der er knyttet til det nye paradigme med den nye, globale
Silkevej, men udviser samtidig stor ustabilitet og store farer, knyttet til den
vedvarende monetarisme, geopolitik og det vedvarende forsøg på at opretholde
imperiedominans.
I dag fortsatte præsident Donald Trump med at understrege betydningen af sin
Asientur i åbningsbemærkninger til et møde i sin regering. Han talte om handel.
»Vi er netop vendt hjem fra en historisk, 12 dage lang rejse til Asien. Overalt,
hvor vi kom, blev den amerikanske delegation modtaget med enorm gæstfrihed og
respekt … Med os tilbage bragte vi for $300 mia. i aftaler, der meget vel kunne
nå op på $1 billion i den allernærmeste fremtid. Det betyder jobs for USA på et
meget højt niveau … «
Derefter mødtes Trump med udenrigsminister Rex Tillerson og USA’s FN-ambassadør
Nikki Haley, midt i flere situationer, der udgør stor fare, og som ikke kan
løses, med mindre USA og det transatlantiske område tilslutter sig det fremstød
for fred og udvikling, som Bælte & Vej Initiativet tilbyder.
Saudi-Arabien, sammen med Det forenede Kongerige (U.K.), slår på krigstrommer
for handling mod Iran og Hezbollah. I søndags blev der, efter anmodning fra
saudierne, afholdt et møde i Kairo for udenrigsministre fra den Arabiske Liga.
Efter at mange talere fordømte Iran, meddeltes det, at man ville briefe FN’s
Sikkerhedsråd om anklager imod Iran og måske kræve fremtidig handling. I
mellemtiden fortsætter grusomhederne, der begås af Saudi-Arabien med assistance
fra USA, i Yemen.
Denne forfærdelige situation bør ses i kontrast til den modsatrettede dynamik i
Asien. Rusland, Tyrkiet og Iran samarbejder i den syriske krise om at besejre
ISIL i alle dets former. Den 22. nov. vil den russiske præsident Putin, den
tyrkiske præsident Erdogan og den iranske præsident Rouhani mødes i Sotji,
Rusland, for at drøfte, hvordan man skal bringe yderligere stabilitet til Syrien
og bevæge sig hen imod det russiske forslag for en Kongres for National Dialog.
I søndags faldt en af de sidste ISIL-enklaver, byen Abu Kamal, til den syriske

regering.
I Sydasien er der nye initiativer i gang for at finde en løsning på den
desperate situation, hvor 600.000 rohingya-flygtninge nu er i Bangladesh,
hvortil de er flygtet fra fortsatte stridigheder i Myanmar. I weekendens løb
mødtes den kinesiske udenrigsminister Wang Yi med ledere fra Myanmar og
meddelte, at man ville fordoble indsatsen for Bælte & Vej Initiativets KinaMyanmar Økonomiske Korridor, og man drøftede en trepunkts-handleplan, som Kina
har foreslået, for at tackle nødssituationen med flygtningene: 1) en
våbenstilstand; 2) betingelser, der fastsættes af Bangladesh og Myanmar, for, at
flygtningene kan vende hjem; og 3) afhjælpning af fattigdom i Myanmar.
Disse to eksempler – Syrien og Myanmar – viser, hvordan betydningsfulde magter
konfronterer kriser og konfererer med det specifikke forsæt at udarbejde
løsninger. De markerer en fremgangsmåde over for virkeligheden, der enten er
fraværende eller også i øjeblikket bliver forsætligt modgået af de fleste af
eliterne i Europa og USA, der har forskanset sig i det gamle, døde, geopolitiske
paradigme.
I dag påpegede Helga Zepp-LaRouche den igangværende regeringskrise i Tyskland. I
går aftes brød forhandlingerne om at danne en koalitionsregering sammen, da de
Frie Demokrater trak sig ud. Den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier
opfordrede efter et møde med den midlertidige kansler Angela Merkel alle sider
til at genoverveje og sagde, »Vi står over for en situation, der ikke har
eksisteret i Forbundsrepublikkens historie … i næsten 70 år.« Zepp-LaRouche
kaldte situationen »forfærdelig, men ikke overraskende« og påpegede det
underliggende problem: lederne og partilederne i Tyskland og i hele Europa har
ingen vision for fremtiden. Hvordan skal de genoverveje? De er »totalt
idéforladte«. De lever i et domæne, der udgør en parallelvirkelighed, så de har
ingen impuls til at genoverveje og ændre deres aksiomer og få en diskussion om
handlinger.
Dette lægger vejen vidt åben for det, vi gør, for at støtte en ny æra til
menneskehedens fordel, men, formaner Zepp-LaRouche, »Vi er endnu ikke i smult
vande«.
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