Italien slutter sig til Kina i
marchen mod det ’nye paradigme’
– geopolitikerne flipper ud.
Schiller Instituttets internationale
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
7. marts 2019
Helga Zepp-LaRouche hilste det entusiastisk velkommen: Italiens beslutning om at
underskrive en hensigtserklæring (MOU, Memoranda Of Understanding) med Kina om
at deltage i Bælte- og Vejinitiativet (BVI), da dette viser, at City of Londons
geopolitiske netværk har mistet deres evne til at diktere politikken i Europa.
Den italienske beslutning vil fremskyndes af Xi Jinpings kommende besøg i
Italien. Og mens forfatterne af falske nyheder hos Financial Times og andre
medier ser dette som en trussel og citerer ledende neokonservative, der
autoritativt kræver at dette stoppes, er der tolv andre EU-medlemmer, som har
underskrevet aftaler med Kina, og dermed sluttet sig til mere end 150 andre
nationer. Den unipolære verdens dage er overstået!

Det er stadig en farlig verden, som det fremgår af skvalderen fra den
amerikanske øverstbefalende for NATO i Europa, Gen. Scaparrotti, der advarede
Senatet om, at der skal gøres mere for at imødegå “russisk aggression”. De samme
netværk, der presser på med strategiske provokationer mod Rusland og Kina, er
blevet mere åbne omkring, hvordan de har til hensigt at bruge den “Grønne New
Deal” til dramatisk at reducere befolkningen, og de optrapper deres planer om at
vælte Donald Trump, da hans strategiske orientering er en hindring for disse
planer.

Geopolitikerne og deres unipolære verdensbillede må og skal afgørende besejres.
Dette kan mest effektivt gennemføres ved at bringe USA ind i det nye paradigme
gennem en afvisning af geopolitik. En stor flanke, der kan fremskynde denne
proces, er Lyndon LaRouche, som har været den førende modstander af de britiske
imperialistiske kræfter i det sidste halve århundrede. Vores opgave er at

opfylde LaRouches mission om at besejre dette imperium, og bringe USA ind i
fællesskabet for en fælles fremtid.

