Europa har fået et nyt lederskab:
Schiller
Instituttets konference opnår alle
sine mål
Leder fra LaRouchePAC, 2. juli, 2018 – Schiller Instituttets netop afsluttede
konference i Tyskland den 30. juni -1. juli gjorde præcis det, som stifter og
præsident Helga Zepp-LaRouche offentligt havde foreslået, at EU’s »migrationstopmøde« 28. – 29. juni burde gøre.[1]
Det var at fokusere det europæiske lederskab på udvikling af økonomi og
infrastruktur i Afrika, gennem samarbejde mellem Europa og Kina og forlængelse
af Bælte & Vej Initiativet ind i Mellemøsten (Sydvestasien) og Afrika. Således
vil den eneste, reelle løsning på krisen med strømme af migranter, der flygter
ind i Europa fra terroristkrige og forarmelse i disse områder, begynde.
(Naturligvis vil der komme en genoplivning af europæisk, højteknologisk industri
fra denne proces.)
Men EU-topmødet blev holdt uden at behandle LaRouches forslag og gjorde efter
alt at dømme ingen verdens ting. Men Schiller Instituttets møde, der gik ud fra
det høje standpunkt i fr. LaRouches åbningstale – et nyt paradigme for
internationale relationer, baseret på nationernes gensidige udvikling – opnåede
det, som EU-topmødet ikke satsede på, og etablerede sig selv som et nyt
lederskab for Europa.
Konferencen bragte 300 europæiske ledere og aktivister sammen til to dages
nonstop-drøftelse af en forlængelse af Bælte & Vej Initiativet, og med
afrikanske ledere, kinesiske og russiske diplomater og ekspertrepræsentanter,
europæiske eksperter inden for økonomi og militær, der talte, samt en dynamisk
»Ny Silkevejsorganisation« fra det krigshærgede Yemen. GBTimes, et medieselskab
med base i Finland, der fokuserer på at »bringe Kina nærmere«, har leveret en
udstrakt dækning af begivenhederne.
Desuden udtalte to amerikanske talere fra politiske kredse, og som støtter
præsident Donald Trump, deres stærke støtte til Schiller Instituttets kampagne
for at erstatte krige med udvikling i disse områder. Deres præsentationer kan
ligeledes blive bredt cirkuleret i USA.
Planlægningsdokumenterne for at opnå dette arbejde er udgivet af EIR og Schiller

Instituttet: Anden udgave af Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen;
forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika[ 2 ] , og den arabisksprogede
rapport Operation Felix: Yemens mirakuløse genopbygning og tilslutning til den
Nye Silkevej.[ 3 ] Konferencens begivenheder vil blive udgivet i Executive
Intelligence Review i de kommende uger. Helga Zepp-LaRouche havde forudsagt, at
topmødet mellem USA og Korea 12. juni ville blive en »game-changer« for det nye
paradigme, og hun påberåbte ånden fra dette møde i sin hovedtale.[4] Med endnu
et Trump-Kim-møde, der allerede er bragt på bane til FN’s Generalforsamlings
sammentræde til september i New York, vil den næste, potentielle game-changer,
især for en afslutning af »evindelig krigsførelse« i Mellemøsten, blive tomødet
mellem præsidenterne Trump og Putin den 16. juli.
Den britiske modstand mod dette Helsinki-møde er ekstraordinært voldsom; britisk
efterretnings »Russiagate«-kampagne mod præsident Trump, der har til formål at
gøre samarbejde mellem USA og Rusland umuligt og at tvinge præsidenten ud af
embedet for blot at overveje et sådant samarbejde. Forsvarsminister Mattis har
netop skriftligt truet med at afslutte den amerikansk-britiske særlige
forsvarsrelation; og, med Trump, der efter planen skal mødes med den britiske
premierminister May tre dage før sit topmøde med Putin, må vi være i højeste
alarmberedskab med hensyn til britiske sabotagehandlinger mod dette topmøde.
Men Helga LaRouche pegede også på en langt mere generel trussel mod det nye
paradigme – et truende finanskrak, der eksploderer ud af en superophedet, global
boble af selskabsgæld, der er blevet pustet op af de »fire store« centralbanker
siden krakket i 2007-08. Trump har midlertidigt afværget dette krak med en enorm
selskabsskattelettelse, men har herved formodentlig blot gjort krakket værre,
når det rammer.
At stoppe dette krak betyder omgående at gennemføre Glass/Steagall-bankopdeling
sådan, som vælgere i USA og Europa bliver ved med at kræve. Og det kræver
oprettelsen af nationale kreditinstitutioner for at erstatte den spekulative
kasinogæld, som sandsynligvis blot vil fordampe under Glass-Steagall.
En sådan statskredit udstedes af Kinas offentlige, kommercielle banker til at
være drivkraft for Bælte & Vej Initiativets udviklingsprojekter. Men USA og de
europæiske lande har endnu ikke genopdaget Alexander Hamiltons metode til at
gøre dette. Det forklares i Lyndon LaRouches »Fire Love til Nationens – og
Verdens – Redning«[5] fra 8. juni, 2014, og er dét, der gør LaRouches bevægelse
til det nye lederskab.
[1] Se: Helga Zepp-LaRouche: »EU-topmødet må følge Singapores eksempel!«

[2] Se: Helga Zepp-LaRouche: »En fælles fremtid for menneskeheden«. Introduktion
til bind II af rapporten, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«
[3] Se: Introduktion til rapporten af dens forfatter, Hussein Askary
[4] Se: Helga Zepp-LaRouche: »Modsætningernes Sammenfald – Morgendagens verden«
[5] Se: LaRouches Fire Love, feature

