Et håb for USA og Europa:
Asiens og Ruslands lederskab
21. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Kollapset af de
transatlantiske landes finanssystemer er nært forestående. Det
er netop blevet signaleret i Den europæiske Centralbanks chefs
meddelelse om, at de nu undersøger at kaste »helikopterpenge«
ind i bankkonti i hele Europa; og i den tyske Centralbanks
chefs
eksplosive
offentlige
udbrud
imod
denne
inflationsskabende plan. Centralbankerne har forsøgt enhver
form for bailout i syv år, og finanssystemerne er nu ved
randen af et gennemgribende kollaps.
Nationerne må nu dramatisk og omgående ændre deres politik for
at redde deres økonomier og befolkninger fra Wall Streets og
City of Londons kollaps.
Og der er kun én kurs for ændring, der vil lykkes: den
politik, der er modelleret efter præsident Franklin Roosevelts
politik – med nedlukning af Wall Streets kasinoer og
udstedelse af statslig kredit til produktive formål – men
koordineret på globalt plan.
Til at gennemføre dette kan lederskabet kun komme fra Asien:
fra Kina, Rusland og Indien.
Kina er i færd med at bygge landbroer tværs over Eurasien og
ind i det kollapsede Europa, og endda muligvis ind i USA via
Beringstrædet. Inden for to år planlægger Kina at landsætte et
rumfartøj på Månens bagside og observere og undersøge
universet på måder, der hidtil ikke har været muligt fra
Jorden eller fra fartøjer i kredsløb. Kina og Indien er nu
verdens mest dynamiske rumnationer.
Kinas »Nye Silkevejspolitik« med udstedelse af kredit og
opbygning af broer, der spænder over kontinenter, med ny,
økonomisk infrastruktur, står måske også på randen af at

bringe økonomisk udvikling til Mellemøsten og Nordafrika.
Dette er fundamentet for en varig fred og stabilitet. At føre
den Ny Silkevejs udvikling gennem Mellemøsten og Nordafrika,
og erklære ørkenen krig, er det eneste udviklingsperspektiv
for hele denne region. Og det er den eneste basis for at vende
Europas »flygtningekrise« omkring.
Vladimir Putins initiativ i Syrien har vendt kursen for
anliggender i Mellemøsten hen mod en forhandlet fred og
stabilitet, for første gang, siden George W. Bush’
katastrofale krig i Irak.
Dette er lederskab.
Den ganske lille styrke, der har katalyseret dette lederskab,
har været LaRouchePAC og Schiller Instituttet. Hen over 30 år
er Lyndon og Helga Zepp-LaRouches politik med den »Eurasiske
Landbro« blevet Kinas politik, især over for Rusland og
Indien. I et gennembrud i sidste uge i Cairo blev det
offentligt Egyptens politik, gennem en konference med
repræsentant for Schiller Instituttet Hussein Askary og
Egyptens transportminister som hovedtalere.
Ved afgørende konferencer 23. marts i Frankfurt og 7. april i
New York City vil denne politik blive forelagt europæiske
nationer og USA: Gå med i Den nye Silkevej, tag lederskabet i
Asien og samarbejd med det, eller gå ind i en håbløs bankerot.
Alt afhænger af disse begivenheders succesfulde indflydelse.
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