Nancy Reagans død betegner
’Afslutningen af en bestemt
æra’
7. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Det transatlantiske
systems kollaps er en dødbringende situation – fra det
fysiske, økonomiske sammenbrud, til den finansielle
nedsmeltnings kaos, til faren for krig og den rædselsvækkende
virkning af det rådne opbud af kandidater til det amerikanske
valg og dettes forløb. Det, der kræves under disse
irrationelle omstændigheder, er en rationel respons. Der
findes løsninger. Netop en sådan rationel respons er i gang i
form af det fremstød, der kommer fra Ruslands og Kinas ledere,
for samarbejde om rummet, videnskab, økonomisk udvikling i
Eurasien og hele verden, og om fred. I sidste uge blev det
under nationale møder i Beijing fastslået, at rumforskning nu
vil blive en integreret del af Kinas økonomiske
innovationsprogram. I USA leder LaRouchePAC’s Kesha Rogers det
politiske fremstød for at genrejse netop samme anskuelse, der
oprindeligt var et varemærke for det Amerikanske System, og
som NASA legemliggjorde.
I dag satte Lyndon LaRouche spørgsmålet om lederskab ind i et
umiddelbart, historisk perspektiv med reference til Nancy
Reagans død i søndags. Han sagde, at, hvis man tager perioden
fra Ronald Reagans valg til præsidentskabet i 1980, i frem til
Nancys død, så er det et tegn på, at »en ganske bestemt æra
netop
er
afsluttet«.
Reagan
legemliggjorde
en
kvalitetsstandard for lederskab. Han var en meget dygtig
person. LaRouche talte om sin forbindelse med ham, og nu om
mindet om hans hustru.
I den ny æra, der nu er i gang, handler krisen ikke kun om
fraværet af lederskabskvalitet, men om den udbredte
fjendtlighed

over

for

en

sådan

kvalitet.

Folk

i

det

transatlantiske område – Vesten – bliver mere og mere
vanvittige. Men vi kan ikke desto mindre, hvis vi intervenerer
med rationalitet for at levere lederskabet, komme til
undsætning og have held med vores forehavende.
Fjendens deployering er intens, med fremstød imod BRIKS og mod
krig. Ingen anden end selveste den britiske krones tjener
Ambrose Evans Pritchard er på scenen i Sao Paulo, hvor han
udgiver en artikel fra 7. marts om, at »BRIKS-fantasien« nu er
forbi, og at »BRIKS-konceptet er blevet meningsløst …« Han
hævder, at »Brasilien er den første af BRIKS-kvintetten, der
bryder sammen på så mange fronter på samme tid«, og at
Sydafrika, Rusland og Kina alle er plaget af problemer. Han
hævder, at kun Indien stadig har »vind i sejlene« – hvilket i
realiteten refererer til beskidte, angloamerikanske tricks for
at forsøge at få Indien til at blive ’den sidste, stående
BRIK’.
Med

hensyn

til

den

relaterede,

forrykte

militære

oprustningsfront, så er de største militære øvelser nogen
sinde – kaldet Key Resolve – nu i gang mellem USA og Sydkorea.
Med et opbud af 17.000 amerikanske styrker og 300.000 stk.
sydkoreansk personel vil øvelserne vare i otte uger. Dette
finder sted på et tidspunkt, hvor der er skarpe spændinger med
Nordkorea, i betragtning af den kumulative virkning af årevis
med geopolitik.
I LaRouchePAC’s ugentlige TV Policy Committee-udsendelse i dag
formanede Lyndon LaRouche, »Det er slutningen på det gamle
system. Det må erstattes af et andet. Det kan gøres.«
Det er farligt. Bliv ikke bange.

