Den Nye Silkevej kommer til
Sydamerika;
Nu
kommer
turen
til
Nordamerika!
LaRouche:
’Det
ligger
i
poesien’
Leder fra LaRouchePAC, 14. november, 2016 – I nedtællingen til
APEC-topmødet for statsledere førstkommende weekend i Lima,
Peru, giver ledere af de lande, hvor præsident Xi Jinping vil
aflægge officielt statsbesøg (Peru, Ecuador og Chile), udtryk
for deres opstemthed ved udsigten til det, der betyder, at den
Nye Silkevej nu kommer til Sydamerika. Dette paradigmeskift er
også indforstået for Nordamerika i sidste uges skæbnesvangre,
amerikanske valg, hvor befolkningen gjorde oprør imod Wall
Streets og City of Londons døde system. Den presserende opgave
er nu at mobilisere amerikanerne for en virkeliggørelse af
dette potentiale.
Da Lyndon Larouche i dag blev briefet om disse udviklinger i
dag, understregede han nødvendigheden af den involverede
’poesi og musik’. Vi har et kæmpearbejde at gøre. Men, gennem
det poetiske princip, kan vi trække folk ind i en dybere
forståelse af sig selv som menneske, og som skabende individ,
og af, hvad de kan gøre. Der er ingen tid til forsinkelser.
Glass/Steagall-loven må genindføres,
påkrævede
hasteforanstaltninger

og der må træffes
og
langfristede

foranstaltninger for et reorganiseret banksystem, udstedelse
af kredit til en gennemgribende, økonomisk opbygning og
genoptagelse af videnskab.
Fra udlandet lyder der stærke røster om USA’s nye potentiale,

selv med det farligt langsomme tempo i delstaterne. I sidste
uge bemærkede den nyligt valgte guvernør for Tokyo, fr. Yuriko
Koike (der har været forsvarsminister i premierminister Abes
2007-regering, og har siddet i parlamentet, Diet, i 23 år), at
Trump støtter Glass-Steagall, så det måtte Japan nok hellere
relatere til, for det er en «stor tidevandsbølge« af
forandring.
Den 17. nov. i Lima, Peru – på tærsklen til APEC-topmødet –
vil Helga Zepp-LaRouche være taler (via video, med live Q&A)
ved den 23. nationalkongres for Sammenslutningen af Økonomer i
Peru. Kongressens titel er »Det bi-oceaniske tog: Dets
indvirkning på Amazonas og Perus økonomi«. Konferencekortet
viser en trans-oceanisk hav-og-landbro, der begynder i
Tianjins havn, Kina, og går til Bayovars havn i Peru og
dernæst krydser kontinent med tog (via Pucallpa, Peru) til
Atlanterhavet og Santos’ havn ved Sao Paolo, Brasilien.
Samme dag indleder præsident Xi sine statsbesøg i Sydamerika i
Ecuador, hvor præsident Rafael Correa er triumferende omkring
fremtiden. Correa sagde, at Xis besøg er »det vigtigste besøg
af noget statsoverhoved i Ecuadors historie«. Eksperter
diskuterer den produktivitet, der vil komme fra kinesisk
samarbejde om en ansporing af agro-industrialisering og vil
afslutte syndromet med kun at eksportere råmaterialer.
I dag talte præsident Xi og Donald Trump sammen pr. telefon om
samarbejde. Xi sagde, »Jeg tillægger de kinesisk-amerikanske
relationer stor betydning, og jeg er rede til at arbejde med
den amerikanske side for at fremme bilaterale bånd, til større
fordel for de to folk og resten af verden.« Trump skal som
svar have sagt, at der kan komme win-win-resultater, »Kina er
et stort og betydningsfuldt land med iøjnefaldende
udviklingsprospekter«. Lederen af AIIB, Jin Liqun, bemærkede i
dag, at en Trump-rådgiver i sidste uge talte favorabelt om
USA’s tilslutning til AIIB. Jin påpegede også, at »bogstavet
’A’ i AIIB står for Asien, Afrika og Amerika. De begynder alle
med A, og det betyder, at banken er for dem alle.

Her til aften vendte Kongressen tilbage til Washington, D.C.,
efter en syv uger lang valgpause. Det er på høje tid med
handling for Glass-Steagall – de behøver en stærk og smuk
undervisning i poesi og musik!
Se også:
»The
US
Joins
the
Silk
https://larouchepac.com/us-joins-new-silk-road

Road«,

Dansk introduktion http://schillerinstitut.dk/si/?p=10998
Foto: Den chilenske præsident Michelle Bachelet mødes med
Kinas præsident Xi Jinping i Beijing, 12. nov., 2014.
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