Amerikas udbytte af at gå med i den
Nye Silkevej: Optimisme
Leder fra LaRouche PAC, USA, 17. jan., 2018 – Inkarnerede medieseere i USA er
relativt sikre på, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid: Regeringen går af;
millioner af lovende, unge mennesker bliver deporteret; en epidemi af mere og
mere potente opiater vil slå et voksende antal millioner amerikanere ihjel,
elektronisk overvågning af alle, hele tiden, vil fortsætte i det uendelige;
præsident Trumps planlagte $1 bio. store initiativ for at bygge ny infrastruktur
vil ikke ske; krige vil fortsætte i Afghanistan, Mellemøsten og Afrika, og vi
vil sandsynligvis gå i krig med Rusland i Europa eller over Nordkorea i Asien.
Erhvervsfolk har deres egen version: De kan ikke finde faglært arbejdskraft til
at besætte deres ledige jobs; men de hæver alligevel ikke lønnen, fordi de er
usikre på, hvad der sker, når aktie- og låneboblen brister.
Sammen med masseskyderier og periodiske terrorangreb er dette blev amerikaneres,
og europæeres, »informerede forventninger«. Tingene er gået virkelig galt siden
århundredeskiftet – og især siden finanskrakket i 2007-08 – og pessimisme er
således dagens orden.
Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche, som har stor erfaring med
Kina og er en intellektuel ophavsmand til instituttets politik for den »Nye
Silkevej«, påpeger, at forventningerne i Kina er helt anderledes.
Forventningerne her er økonomisk vækst, afslutning af fattigdom, ikke alene dér,
men også i meget fattige lande, at se teknologiske vidundere og ny
infrastruktur, at opleve kulturelt samarbejde med andre lande og mulighederne
for fred; og endda – husker I, da millioner af amerikanere drømte om dette? –
udforskning af Månen og Solsystemet.
Hun påpeger, at den voksende indflydelse, som Kinas Bælte & Vej Initiativ har –
og som senest har tiltrukket den franske præsident Emmanuel Macron – er en
indflydelse for optimisme og en fornemmelse af at have en mission, og ikke blot
»praktiske« aftaler om at bygge højhastigheds-jernbaner, selv om disse også kan
sprede en kulturel optimisme med hensyn til fremtiden.
Denne mission er afgørende for at være optimistisk. Et finanskrak af »altingboblen« er rent faktisk på vej, og det med sikkerhed. Men, ved at genindføre
Glass/Steagall-bankopdelingsloven, kan vi med lethed bringe banksystemet og
økonomien igennem det og øge kredit til at udvide reel økonomisk produktivitet.

Der findes metoder, som har stået deres prøve i amerikansk historie, til at få
kredit dirigeret til de store infrastrukturprojekter og de banebrydende
teknologier, vi behøver, og endda et forceret program for opnåelse af
fusionskraft.
Det, der er vigtigt, er at erkende, at Kinas mission for Bælte & Vej Initiativet
for stormagter, vendt mod verden, er en succesfuld mission, og at gå med i den.
Kernen, som er præsidenterne Donald Trumps, Xi Jinpings og Vladimir Putins
samarbejde for at afslutte 20 års permanent krig, findes stadig.
LaRouche PAC og Schiller Instituttet har lagt en klar plan for en mission. For
det første, stop briternes og amerikanske imperiefraktioners og
efterretningsvæseners planlagte kup mod Trump. Efter at have påført dette kup et
tilbageslag gennem massecirkulation af vores »Mueller-dossier«, så cirkulér
dernæst Lyndon LaRouches økonomiske politikker med de »Fire Love«, for at
genoprette amerikansk produktivitet og få Amerika klar til at gå med i en ny
Marshallplan i Bælte & Vej Initiativet.
Dette er de reelt informerede forventninger for landets nærmeste fremtid.
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