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Fascistiske stemmer i Europa
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ALTERNATIV
14. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Den kinesiske avis
Global Times udgav i dag et indsigtsfuldt synspunkt på afstand
i det truende kollaps af visse amerikanske institutioner og
udbruddet af massestøtte til en præsidentkandidat à la
Mussolini – som, bemærker avisen, bryder frem som følge af
økonomisk nedgang.
»Trumps tilhængere består for det meste af hvide fra den
lavere klasse, og de mistede meget efter finanskrakket i
2008«, skrev avisen. »USA plejede at have den største og mest
stabile middelklasse i den vestlige verden, men mange har
oplevet en nedtur. Så var det, at Trump dukkede op. Stor i
munden, antitraditionel, direkte med indslag af overgreb, er
han den perfekte populist, der havde let ved at provokere
offentligheden … han er endda blevet kaldt en ny Benito
Mussolini eller Adolf Hitler af nogle vestlige medier … USA
konfronteres med udsigten til fiasko for de etablerede
institutioner, der meget vel kunne blive udløst af en voksende
mængde problemer i det virkelige liv.«
Det samme sker i hele Europa, hvor et mønster, der spreder
sig, med stemmer til den ekstreme højrefløj, som vi atter så
det i denne weekend, hvor partiet AfD, Alternativ for
Tyskland, skød frem med 15-20 % af stemmerne i valget i nogle
af forbundsstaterne, efter at partiets leder truede med at
skyde immigranter på stedet. AfD’s stemmeprocent svarede i
bogstavelig forstand til arbejdsløshedsprocenten i den ene

stat efter den anden.
Vi befinder os i realiteten i en tilstand med institutionernes
sammenbrud i USA og Europa. Det kommer efter 15 år med
økonomisk stagnation, massearbejdsløshed og indkomsttab, samt
en hel stribe af frygtelige krige, som blev startet af Bush og
Obama, samt af disse let bevæbnede, men rasende krigere,
Storbritanniens Cameron og Frankrigs Hollande. Der har været
så mange af disse massemordskrige, at den seneste, med Obama,
Cameron og Hollande, der hjælper Saudi-Arabien med at ødelægge
Yemen, knap nok omtales i de fleste medier.
Obama kan stilles for en
forfatningsstridige krige.
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Men, hvad der er værre en tabet af respekt for nogen
institution, så blev USA’s og dets borgeres mission – på den
fremskudte grænse af teknologisk fremskridt – dræbt af Obama,
da han afsluttede NASA’s planer for udforskningen af Månen og
rummet.
En genopbygning af NASA’s programmer – der mobiliserer
amerikanernes kreativitet i en genoplivning af USA’s
rumudforskningsfremtid – er den centrale kraft, der kan vende
dette kollaps omkring.
De økonomiske midler hertil er dem, der stod deres prøve under
præsident Franklin Roosevelt, for at løse problemet med Wall
Street og skabe statskredit til en økonomisk genrejsning. Men,
det større mål er atter at have denne mission, menneskehedens
fremtid i rummet.
Anfører af denne missions genrejsning er den demokratiske
LaRouche-leder Kesha Rogers fra Texas, der identificerer dette
som den enkelte, sikre vej til at vende det økonomiske
kollaps, som Kinas Global Times ser. Og hun kræver, at dette
gøres i samarbejde med især Kina, som nu er den nation, der
hurtigst går frem i rummet og i opbygning af infrastruktur på
Jorden.

