Der er gode udsigter forude; Spræng
det bort, som ligger i vejen!
Leder fra LaRouchePAC, USA, 12. marts, 2018 – Netop nu finder der udviklinger
sted inden for sikkerhed og økonomi, som giver verden dramatisk gode udsigter,
mens der på samme tid stadig er operationer imod menneskeheden, om det så
skyldes ondskab eller fej uvidenhed. Tiden er inde til at sprænge det bort, som
ligger i vejen.
Der er fortsat fremskridt mht. Nordkorea. I dag og i morgen besøger sydkoreanske
topudsendinge Kina, Japan og Rusland med førstehåndsbriefinger fra deres møde i
Pyongyang for 10 dage siden, og fra deres møde med præsident Trump den 8. marts,
hvor han annoncerede sin aftale om at mødes med den nordkoreanske leder, Kim
Jong-un. I dag mødtes præsident Xi Jinping i Beijing med Chung Eui-yong,
direktør for Sydkoreas Nationale Sikkerhedsafdeling. Xi takkede for Sydkoreas og
det internationale samfunds arbejde og for deres fremtidige indsats. I morgen
vil Chung være i Moskva til briefinger; og i Tokyo vil Sydkoreas direktør for
National Efterretning briefe premierminister Shinzo Abe.
I dag sagde den sydkoreanske præsident Moon Jae-in, »Vi har nu en dyrebar chance
for at atomafruste Koreahalvøen, etablere en permanent fredsorden og bygge en
kurs for fælles fremgang for Syd- og Nordkorea. Hvis det lykkes os, vil der
komme dramatiske forandringer i verdenshistorien, og Republikken Korea vil have
spillet den ledende rolle«.
Den økonomiske sammenhæng for dette initiativ for fred i Østasien og globalt
blev fremlagt i denne weekend i Beijing på de To Sessioners konvent
(Folkekongressen og det Kinesiske Folks Konference for Politisk Konsultation) af
handelsminister Zhong Shan i dennes arbejdsrapport og pressekonference. Han
talte om den enorme indvirkning, som Bælte & Vej Initiativet (BVI) har haft, og
på hvilket 140 lande har responderet, og især om udsigterne for Afrika. Blandt
de særlige punkter, som Zhong fremlagde, var, at BVI nu frembringer en ny,
global infrastrukturplatform. Dette vil blive forstærket gennem Kinas
Internationale Importudstilling, den første nogensinde, i Shanghai til november.
Zhang talte også om, hvordan nye innovationscentre vil blive etableret under
BVI, som »skinnende perler« i Silkevejens perlekæde.
I Afrika vil BVI søge overensstemmelse med den Afrikanske Union og regionale
multinationale programmer og bidrage til Afrikas evne til selvforstærkende
vækst. I mellemtiden bliver der koordinering blandt nationale

regeringsministerier, plus private og offentlige tredjepartskilder for resurser
til jobskabelse og fattigdomsreduktion. Særlige kinesiske projekter omfatter
»Happy Home«, »Anti-fattigdomsprojekterne« og »Sundheds-genrejsningsprojekterne«.
Dette kommer alt sammen på et tidspunkt, hvor præsident Vladimir Putin har
opfordret til diskussioner om en ny sikkerhedsarkitektur. De nye, strategiske
våben, han annoncerede den 1. marts, repræsenter spring inden for videnskab og
teknologi for udvikling, såvel som drabskapacitet, som gør geopolitisk,
»begrænset krig« umulig.
Det er en ny æra. Hvem kan modsætte sig forhandlinger om sikkerhed, økonomisk
samarbejde og fred? Kun det mest depraverede, undermenneskelige væsen. Et
eksempel er de 68 afdankede medlemmer af Obama-administrationen, der dannede
deres gruppe »National Security Action« i sidste måned, for at arbejde for at
afsætte Trump, verbalt angribe Kina og Rusland og forevige krig og ødelæggelse i
demokratiets navn.
»Latterliggørelse« er, hvad de fortjener, anbefalede Helga Zepp-LaRouche i dag,
der ligeledes opfordrede til at sprænge alle de Demokrater, som begår
krigsmagervirksomhed, usandfærdighed og elementær inkompetence. »Vi befinder os
ved et bemærkelsesværdigt vendepunkt«, sagde Zepp-LaRouche, »og disse mennesker
enten reagerer ikke, eller også forsøger de at dække over det«. Det samme gælder
deres modparter, de neokonservative Republikanere. Diane Sare, medlem af
LaRouchePAC Policy Committee, udtrykte det således, »De rørte pulversaften
sammen; så drak de den selv«.
Tiden er for længst overskredet for Mueller-operationen til at stoppe, og for
Trump til at blive frigjort til at gøre det job, præsidenten blev valgt til at
gøre. Der er ingen sikkerhed uden økonomiske aftaler, og vi kan få dette med
LaRouches Fire Love og med den transatlantiske sektor, der omsider slutter sig
til den Nye Silkevej.
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