Skiftet til det nye paradigme
er virkeligheden
–
Propaganda
for
lokale
interesser er farligt
Leder fra LaRouchePAC, 30. november, 2016 – I denne uge kom
delegationer fra Manhattan og flere stater i det østlige
USA til Washington, D.C., for personligt at inddrage
kongresmedlemmer i nødvendigheden af at tage skridt til at
genindføre Glass-Steagall og gennemføre LaRouches »Fire Love«,
for at håndtere den aktuelle, strategiske krise. Dette
politiske initiativ – sammen med pres på kongressen over hele
landet – kommer på et tidspunkt med nonstop mediefiksering på
nyvalgte præsident Donald Trumps seneste og eventuelle
udnævnelser til regeringsposter. ’Hvem er de?… Hvor dårlige er
de?’, osv. Mediernes spærreild, og selv selve udnævnelserne,
tjener til at forvirre og demobilisere enhver, der lytter.
Det er vigtigt at modstå alle sådanne, »bottom-up«
karakteriseringer, der fremhæver lokale interesser, af det,
der foregår. Der er intet lokalt her: »Trump«valgoverraskelser finder sted i hele verden, og flere vil
finde sted i de kommende uger. Vælgere over hele verden
afviser nu hele »globaliseringsæraen« til fordel for et nyt
paradigme, der fortsat er under udformning. EIR’s stiftende
redaktør, Lyndon LaRouche, understregede dagen efter
præsidentvalgene, at valget af Trump ikke var en »lokal«
begivenhed. Afvisningen af Hillary Clinton gik længere end til
et spørgsmål om selve personen; den var en del af et globalt,
dynamisk skifte. LaRouche manede i dag til forsigtighed: »Det
er farligt at gøre det muligt for dette [forvirringen som
følge af lokalt fokus] at opstå. Man må frigøre sig fra det.
Det ødelægger ens evne til at tænke og løse problemer.«

Undgå derfor vrede over enkeltpersoner; tænk på det mulige.
Dette er virkeligheden. Der er en dynamik i gang på
internationalt plan, for et nyt paradigme for hele
menneskeheden, og som er legemliggjort i den eurasiske Nye
Silkevej. Præsident Vladimir Putin og præsident Xi Jinping
leverer et stærkt lederskab for vejen frem, en vej, som i
årtier er blevet fremlagt af Lyndon og Helga LaRouche.
I dag holdt Putin en tale i Moskva fra dette udsigtspunkt. Han
talte om den Eurasiske Økonomiske Union, »der sammenkobles med
Kinas projekt for det Økonomiske Silkevejsbælte, som vil gøre
det muligt for os at bygge et eurasisk partnerskab«. Han talte
i anledning af det andet, årlige »Primakov Readings
International Forum« i Moskva, for at mindes eftermælet af
Jevgenij Primakovs lederskab. Putin sagde: »Hr. Primakov var
ligeledes af den mening, at det ville være meget vanskeligt at
håndtere nutidens store udfordringer på tilfredsstillende vis
uden et seriøst partnerskab mellem Rusland og USA.
Ulykkeligvis er de russisk-amerikanske relationer blevet meget
forværret i løbet af de seneste år, men dette er ikke vores
skyld. Nu, hvor valgkampen er ovre i USA, og en ny præsident
snart vil indtage Det Hvide Hus, håber vi, at dette vil skabe
en mulighed for at forbedre disse relationer, der er så
vigtige, ikke alene for vore to folkeslag, men også for at
sikre international stabilitet og sikkerhed … «
Ideen om nye relationer runger over hele Latinamerika, efter
Xis seks dages rundrejse i forbindelse med APEC-topmødet
tidligere på måneden. Den mexicanske seniordiplomat Sergio Ley
har krævet, at Mexico nu »diversificerer« sine relationer
inden for udenrigshandel og ikke længere har 80 % af sin
handel, der finder sted med USA. Han sagde, at der nu finder
»en ekstraordinær dialog på højeste niveau« sted mellem Mexico
og Kina.
I opposition til dette aktive, nye paradigme for
internationale, gensidigt gavnlige relationer, kommer de

sidste, fortvivlede bestræbelser fra geopolitikkens afdankede
repræsentanter, på at forårsage mere skade og død. Især
Frankrig, Storbritannien og Obama-administrationen mobiliserer
imod Rusland over Syrien. I dag meddelte Frankrig, at det vil
være vært for et møde den 10. december, som vil omfatte ledere
fra UK, USA, Tyskland, Italien, Saudi-Arabien og andre, om,
hvordan man skal modsætte sig »den totale krigs tankegang«,
som de hævder, Rusland og Syrien forfølger.
Virkeligheden er den, at den syriske regering i Aleppo med
held driver terroristerne tilbage; og Rusland er i færd med at
mobilisere støtte og nødhjælpsforsyninger – inklusive
felthospitaler – til de tusinder af mennesker, der nu er
befriet og nødlidende.
Foto: Udsigt over Capitol fra toppen af Washington-monumentet.

