Ved et uafgjort øjeblik i
historien er
den personlige faktor endnu
vigtigere:
Gør det Nye Paradigme til
virkelighed!
Leder fra LaRouchePAC, 6. december, 2016 – Den formelle
overgang til USA’s næste præsidentskab – der er 45 dage til
Indvielsesdagen for Donald Trump – får uophørlig opmærksomhed
i USA og i andre medier, men, den historisk vigtige overgang i
verden som helhed er det følgende: hvor hurtigt og vist vil
USA og Europa opgive det geopolitiske, kasino-økonomiske
system og gå med i det nye, globale win-win-paradigme?
Udfordringen består i at mobilisere folk til at være med til
at få dette til at ske. Dette omfatter, at de foretager en
personlig ændring og bliver aktive, og ikke længere blot ser
passivt og afventende til. Der gives øjeblikke i historien,
hvor den subjektive faktor er altafgørende. Vi befinder os ved
et sådant øjeblik.
Omstændighederne er dramatiske. Yderligere initiativer for
fred og udvikling kommer i denne uge fra Rusland og Kina.
I dag var premierminister Dmitri Medvedev vært for mange møder
i Moskva med den tyrkiske premierminister Binali Yildirim,
inkl. møder med præsident Vladimir Putin. Sammen med
afgørende, økonomiske engagementer, såsom byggeri af
kernekraftværker og gasledningen Turkish Stream, bekræftede
lederne det, som Yildirim kaldte behovet for en ny,
international sikkerhedsarkitektur for at besejre terrorisme,
og en ny dialog med vestlige magter på dette grundlag.

I Tokyo fremlagde en kinesisk embedsmand fra den magtfulde
Nationale Udviklings- og Reformkommission (NDRC) i går et
tilbud om at opkoble Bælt-og-Vej-programmet til Japans og
Sydkoreas økonomiske »arbejdsplaner«. Hr. Cao Wenlian,
generaldirektør for NDRC’s Internationale Samarbejdscenter,
talte om at styrke komplementariteten i de tre nationers
økonomiske aktiviteter, der tilsammen allerede udgør 36
procent af verdens BNP. Cao talte i anledning af det Første
Forum for Samarbejde om Industrikapacitet mellem de tre lande.
Dette fremstød med det kinesiske tilbud tilsidesætter Japans
mangeårige underdanighed under transatlantisk, økonomisk og
militær, tvivlsom og aggressiv manipulation.
Selv Henry Kissinger – hvis personlige historie kan siges at
indbefatte særdeles uønskede paradigmer – taler offentligt til
fordel for samarbejde mellem USA og Kina. Kissinger mødtes den
2. dec. med præsident Xi Jinping i Beijing. I dag mødtes han
med Donald Trump i New York City. I går aftes under et
Manhattan-arrangement svarede Kissinger på et spørgsmål, der
var stillet af LaRouchePAC’s Daniel Burke, som spurgte: »Hr.
LaRouche deler stærkt Deres mening om, at USA og Kina må
samarbejde. Og han understreger, at USA og Kina kan samarbejde
omkring politikken med Ét bælte, én vej; at dette ville være
en indlysende vej til at genopbygge USA’s kollapsende økonomi
… « Kissinger svarede: »Jeg mener, at konceptet med Én vej, ét
bælte [sic] er et vigtigt spørgsmål. Jeg mener, at Kina kan og
bør finde en måde at tale om det. Det er et af de spørgsmål,
hvor samarbejde sandsynligvis er muligt … «
I denne uge vil LaRouchePAC-aktivister fra flere
østkyststater anføre angrebet på Capitol Hill i Washington,
D.C., for at lægge pres på virkeligheden og politikken med det
formål at få USA til at gå med i det nye paradigmes æra, med
start i en genindførelse af Glass-Steagall, der følges op af
gennemførelse af de handlinger, der fremlægges i LaRouches
Fire Love.
Ved et arrangement i går i Washington, D.C., talte både

vicepræsident Joe Biden og Thomas Hoenig, vicepræsident for
den amerikanske Statslige Indskudsgarantifond, FDIC,
offentligt til fordel for Glass/Steagall-loven. Biden fordømte
sin egen stemme til fordel for en ophævelse af Glass-Steagall
i 1999 (Gramm-Leach-Bliley-loven) som »den værste stemme, jeg
nogensinde har afgivet i hele min tid i USA’s Senat«. Men så
vendte han rundt og sagde, det er derfor, vi nu »ikke kan
tillade en ophævelse af Dodd-Frank«, fordi vi har brug for »en
opmand i marken«.
Hoenig udtalte imidlertid støtte til genindførelse af GlassSteagall og forklarede, at ophævelsen af denne lov førte til
de risikable omstændigheder, der skabte krisen i 2008.
»Man gav de kommercielle banker, der har et statsgaranteret
sikkerhedsnet, lov til« at engagere sig i alle former for
aktiviteter, og man »forsynede dem endda med udvidet
statsstøtte til at handle … « Hoenig er en potentiel Trumpudnævnelse til viceformand for banktilsynet i Federal Reserve
(USA’s centralbank).
Hvis man træder et skridt tilbage og betragter historien, ser
man, at visse øjeblikke træder frem som tidspunkter, hvor en
afgørende, personlig ændring finder sted. I denne uge tænker
vi med alvor tilbage på den 7. december, 1941, Pearl Harbor
Day, hvor amerikanske borgere, som nation, gennemgik en
ændring over en nat.
Vi skal i dag forstå, at vi alle er kaldede til aktivt at
intervenere for at være med til at afgøre det historiske
udfald.

