Trumps vælgere har brug for
mere end
vrede nu: De har brug for
kreativitet
Leder fra LaRouchePAC, 18. december, 2016 – Alt imens et
ekstraordinært drama udspiller sig i USA, hvor man bruger
efterretningstjenester til at forsøge at vælte et
præsidentvalg, der er afgjort, har den nyvalgte præsident talt
ved en række enorme stævner i hele nationen.
Trumps vælgere har i titusindvis ventet i kulden for atter at
lade deres vrede høre, imod de forhadte anslag imod deres liv,
som er »globaliseringen« og dens tilhængere. Men, de har
presserende brug for noget mere og bedre end vrede.
I verden uden for USA findes der et nyt, økonomisk paradigme,
der især kommer fra de asiatiske magter, og som kunne vende
amerikanernes held. Men som borgere må de forstå, hvordan de
skal koble deres land til dette nye paradigme. Der er nye,
fremskudte grænser inden for videnskab, inklusive inden for
rumfart og fusionskraft, der kan betyde en højere, menneskelig
tilværelse for deres børn. De må forstå, at disse fremskudte
grænser i det forgangne blev glemt i Amerika, og de må forstå,
hvem de skal samarbejde med for at genoprette dem.
De må se den politiske kamp, der nu forestår, ikke som de ser
en Super Bowl, hvor man hylder »dræberslag« og sårede
modspillere, men derimod som man ser et Shakespeare-skuespil,
der afføder ideer. Ikke som en heavy metal-rockkoncert, men
som en opførelse af Beethovens Ode til glæde som Europa holdt,
da det kastede Sovjetunionens kommunisme af sig.
Støtterne bag Obama og Hillary kan ikke omstøde valget. Deres
mål er at bringe en anden præsident, Ruslands Putin, til fald.

De er ubøjelige i deres forfølgelse af evindelig krigsførelse,
krige for »regimeskifte«, hvis målskive sluttelig er Rusland
og Kina. De har til hensigt at bekæmpe disse nationer, om
nødvendigt gennem krig, før de rent økonomisk overgår Obamas
økonomisk forfaldne USA.
De amerikanske vælgere, nu borgere, er selv med i dramaet. De
må agere for at sikre, at den nye præsident ikke forsøger at
fortsætte denne krigspolitik; og at han ikke forsætter Obamas
– eller det Republikanske lederskabs – økonomiske og
videnskabelige politik.
De kan i stedet igangsætte en mobilisering for at redde
økonomien og nationen: for en genindførelse af GlassSteagall; skabelse af en nationalbank i Hamiltons tradition,
til produktiv kredit; byggeri af ny infrastruktur på
teknologiens fremskudte grænser – såsom højhastighedsjernbaner
og magnetiske svæve-jernbaner – i hele landet; genindførelse
af NASA’s missioner til Månen og Mars og det dybe rum, og
forfølgelse af gennembrud i fusionsteknologier.
Denne form for kreativitet, hos tusinder eller endda millioner
af mennesker, er det, LaRouchePAC og EIR eksisterer for.
Amerikanere bruger ikke denne kreativitet, før de indser, at
det amerikanske valgchok var en del af et globalt fænomen, der
kan føre til et nyt paradigme for menneskets rettigheder og
evner.
Foto: Et nyt vindue, der for nylig blev installeret i
målkammeret i National Ignition Facility (NIF), gør det muligt
for NIF-teamet og besøgende gæster at kigge ind i kammeret,
mens dette er vakuumforseglet til eksperimenter. Marts 2011.
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