Leder, 11. november 2015:
De forenede Staters mission
ligger i Den nye Silkevej
10. november 2015 – USA kan ophøre med at dræbe og dø, og
begynde at bygge igen.
Den 2. november bragte nyheder for dagen, der var et
forfærdende chok for USA: Dødsraten for hvide amerikanere i
alderen 45-54 – henved 44 millioner mennesker – er steget støt
siden 1999, og er steget med mindst 15 % i denne periode, der
dækker George W. Bush’ og Barack Obamas samlede
præsidentskaber. Intet tilsvarende fandt sted under 1930’ernes
Store Depression, ej heller på noget andet tidspunkt i det 20.
århundrede; og intet tilsvarende har fundet sted i noget andet
industrialiseret land siden Anden Verdenskrig.
Årsagerne er i en overvældende grad forgiftning gennem
indtagelse af narkotika og alkohol, selvmord og leversygdomme
med tilknytning til stofmisbrug. Denne »håbløshedens sygdom«,
for at citere en borgmester i ’Rustbæltet’[1], er en sygdom
forårsaget af afindustrialisering og konstant krig.
Forfatterne til undersøgelsen, der afslørede denne chokerende
kendsgerning, siger, at »disse amerikanske borgere vil være
den første generation, der, som midaldrende, finder, at de
ikke vil have bedre kår end deres forældre«.
Alle nationer har en mission for menneskeheden; og alle
nationers mission for sig selv er at give hver generation
mulighed for at overlade pladsen til en ny generation, der
stiger højere og er til større gavn for den fremtidige
menneskehed.
USA’s mission, for at redde sig selv, stirrer os direkte i
ansigtet. Vi må standse George W. Bush og Barack Obamas
illegale drab i USA’s navn af mindst hundreder af tusinder af

mennesker i krige og dronekrige. Det er ulovligt og
forfatningsstridigt, og det optrappes fortsat af Obama. Han må
fjernes fra embedet for at stoppe det.
Vi bør lukke Wall Streets spekulation ved at genindføre
Glass/Steagall-bankopdelingsloven. Dernæst må vi begynde at
bygge igen ved at koble os til det mest magtfulde initiativ,
der bygger moderne infrastruktur for at udvikle
verdensøkonomien: Projekterne under ’Den nye Silkevej’,
initieret af Kina, i hele Eurasien over land og vand. Vi bør
få dette ind i USA gennem højhastigheds-jernbaner over
Beringstrædet og ned langs den amerikanske vestkyst; og
udbygge et højhastigheds-jernbanenetværk, der kan stå mål med
Kinas 11.000 miles netværk, der allerede er i drift.
Amerika bør påtage sig ansvaret for den enorme flygtningekrise
i Europa, som blev skabt gennem Obamas og Bush’ krige i
Libyen, Syrien, Irak og Afghanistan – ved at tage føringen med
at bygge Den nye Silkevej ind i Mellemøsten. Som en artikel af
en tysk forfatter i går udtrykte det:
»Blot en hensigtserklæring fra EU om at gå med i dette
projekt, eller blot en erklæring fra EU’s medlemsstater,
ville ændre det politiske klima. Når de første aktiviteter
med projektering og konstruktion først begynder at vise sig
på mobile skærme, vil mange skimte den første gryende, længe
savnede blå himmel bag de sorte skyer ude i horisonten. En
sådan strategi ville forbedre situationen i Sydvestasien og
på afgørende vis svække Islamisk Stat: Når folk er grebet af
håb og optimisme, vil fundamentalisme ophøre med at finde
næring.«
På samme måde vil »håbløshedens sygdom» ophøre i USA.
[1] ’Rustbæltet’ er et udryk for området, der strækker sig fra
den øvre del af det nordøstlige USA, de store søer og staterne
i Midtvesten, og det refererer til den økonomiske nedgang,
befolkningsnedgangen og byernes forfald pga., at områdets

engang så magtfulde industrisektor er skrumpet ind. Udtrykket
blev populært i USA i 1980’erne.

