Du vil ikke tro på, hvad der netop er
sket i verden
Leder fra LaRouche PAC, USA, 10. jan., 2018 – Hvis du bor i USA eller Europa,
vil du ikke tro på, hvad der netop er sket i verden! – For du kan ikke læse
eller høre noget om det.
Den franske præsident Emmanuel Macron har, under sit besøg til Kina, netop
indgået en forpligtelse: Frankrig vil samarbejde med Kinas Bælte & Vej Initiativ
for store infrastrukturplaner i hele Eurasien og Afrika. Han og den kinesiske
præsident Xi vil især fokusere på fransk-kinesisk samarbejde omkring udvikling
af nukleare teknologier for at levere energi til verdens økonomier.
Det er den samme, store, kinesiske »Marshallplan«, du har hørt om; hvordan den
»ikke spiller efter vore vestlige regler« for gennemskuelige projekter – det er
bare Kina, der prøver at dominere asiatiske og afrikanske nationer, og skinne på
Vesten.
Ikke alene er 16 lande i Øst- og Centraleuropa allerede entusiastiske for at
deltage i denne kinesiske «Nye Silkevej«; nu er det samme tilfældet for en af
Vesteuropas betydelige magter – Frankrig, et permanent medlem af FN’s
Sikkerhedsråd.
Og invitationen til USA om at gå med i Bælte & Vej Initiativet er vidt åben.
Et initiativ for infrastruktur er lige præcis det, USA har ventet på, lige siden
Donald Trump fokuserede sin præsidentkampagne på dette. Det er lige til at
plukke: Bælte & Vej Initiativet. Bare spørg Vest Virginias guvernør.
Mens vi taler om præsident Trump: Du ville ikke tro på, at Sydkoreas præsident
netop i går gav ham kredit for at muliggøre de nye forhandlinger mellem Nord- og
Sydkorea – en bekræftelse af præsident Trumps egen påstand.
Den samme præsident Trump, der, ved du nok, udveksler barnlige fornærmelser med
Nordkoreas Kim og bringer os alle til randen af atomkrig, mens gode mennesker
alle sammen ønsker forhandlinger? Han fik tilsyneladende sat
fredsforhandlingerne mellem de to Korea’er i gang, og den sydkoreanske præsident
Moon Jae-in sagde, »Jeg ønsker at vise min taknemmelighed« for det over for
Trump. Præsident Trump blev trods alt valgt, fordi han sagde, han ønskede at
afslutte Amerikas evindelige oversøiske krige, såvel som også at

genindustrialisere Amerikas økonomi. Heraf kommer det, at man nu i et helt år
har forsøgt at drive ham ud af embedet.
Du ville ikke tro på noget af dette, hvis det er din sædvane at konsultere
nyhedsmedierne i Europa eller USA. Du ville ikke tro på, at det var EIR’s
stiftende redaktør Lyndon LaRouche og hans hustru, Helga Zepp-LaRouche, der for
30 år siden fremlagde konceptet for denne Eurasiske Landbro for stor
infrastruktur, og som for 20 år siden kaldte det den »Nye Silkevej«; at LaRouche
indledte fremstødet for at genindføre Glass-Steagall og bryde Wall Street op,
tilbage i 2007, før krakket; at disse handlinger er blevet forklaret i LaRouches
»Fire Nye Love til nationens redning« fra juni 2014.
Det er LaRouche-parret, som »ingen lytter til«. Deres oprindelige koncept for
den Eurasiske Landbro fra 1989 tilbydes nu USA i form af Kinas Bælte & Vej
Initiativ. Schiller Instituttet og LaRouche Political Action Committee har været
i gang med at mobilisere med et »Mueller Dossier«, for at forsvare præsident
Trump mod kupforsøget med »Russiagate«.
Nu mobiliserer de med massecirkuleringen af brochuren for LaRouches »Fire Love:
Amerikas fremtid på den Nye Silkevej«, der netop er uddelt til hvert enkelt
medlem af USA’s Kongres. Hvis der skal være tale om et »infrastrukturinitiativ«
fra præsident Trumps State of the Union-tale, så er dette den eneste måde, det
vil ske på.
Gå med i denne mobilisering; støt den. Du vil ikke tro på, hvad der kan ske.
Foto: Frankrigs præsident Emmanuel Macron besøgte terrakottahæren , der er
begravet sammen med kejser Qin, i Xi’an, en af Kinas ældste byer og udgangspunkt
for den antikke Silkevej.

