Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen Bind II:
En fælles fremtid for menneskeheden.
LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i at udvikle forslag til
international økonomisk udvikling og i at sætte trends indenfor politisk
beslutningstagning. I 1997, ved afslutningen af Den kolde Krig og potentialet
for internationalt samarbejde om menneskehedens fælles målsætninger, foreslog
Lyndon og Helga LaRouche en “Eurasisk Landbro” som en “Ny Silkevej … for
Verdensomspændende Økonomisk Udvikling”. Efter at den kinesiske præsident Xi
Jinping i 2013 annoncerede ‘Bælt- og vejinitiativet’ (et forslag i samklang med
LaRouche-forslaget) offentliggjorde LaRouche-bevægelsen det første bind af en
374-siders rapport, der integrerer store udviklingsprojekter fra hele verden
indenfor rammen af den økonomiske tilgang, der er grundlagt af Lyndon LaRouche.
Vi er glade for at kunne annoncere udgivelsen af dette andet bind af “Den Nye
Silkevej: en Fælles Fremtid for Menneskeheden”, hvor vi giver Jer et opdateret
billede af fremskridtene for Kinas Bælt- og Vej-initiativ, herunder detaljerede
region-for-region analyser, og nyligt opdaterede kort. Vi fremhæver også
principperne for den fysiske økonomi og økonomiske metrikker, som er opdaget af
Lyndon LaRouche, og hvorpå muligheden for at hæve menneskehedens levestandard
afhænger. Vi undersøger den strategiske tilgang af de vestlige nationer til det
kommende nye paradigme, og hvilke udfordringer der må klares for at overvinde
det gamle paradigmes tilgang med britisk geopolitik, og erstatte det med
LaRouches topstyrede program for at overvinde det økonomiske sammenbrud i
Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og formand, Helga Zepp-LaRouche, har sagt:
“Jeg tror, at Den Nye Silkevej er et typisk eksempel på en ide, hvis tid er
kommet; og når en ide på den måde materialiseres, bliver den til en fysisk kraft
i universet.”
Drag fordel af dette kraftfulde værktøj til politisk beslutningstagning og
politisk organisering!
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