Det
modsatte
af
falske
nyheder? Sandheden: Vi kan
vinde!
Leder fra LaRouchePAC, 21. marts, 2017 – Et internationalt
medievanvid gik i gang i anledning af Repræsentanternes Hus’
høring i Efterretningskomiteen den 20. marts, over
spørgsmålet, »Undersøgelse af russiske aktiviteter«, med en
proklamation af – som det tyske Bildzeitung hovedoverskrifter
i dag sagde – at »Trumpgate« er godt i gang, og at USA snart
vil miste sit hoved. Tidligere tyske regeringspersoner
citeredes for at komme med den iagttagelse, hvor ’historisk’
og ’unik’ og ’alvorlig’, situationen i USA er, med
statshovedets troværdighed gået fløjten.
I virkeligheden var dette blot endnu et moment i den
igangværende, beskidte operation i forsøget på at dumpe Trump
og dæmonisere Rusland. Processen består i skræmmekampagner og
løgne, som i går blev øget af en opvisning, der skulle
imponere, fra et galleri af Demokrater, med en opførsel i
traditionen efter Truman og McCarthyismen. Det, som den
nuværende medie-hype rent faktisk viser, er ønsketænkningen på
vegne af de kontrollerende interesser bag de falske nyheder,
som er knyttet til det udåndende britiske system, der trues af
den kendsgerning, at valget af Trump er en del af et
betydningsfuldt skift til en helt ny verdensorden.
Den fortsatte mulighed for et sådant skift ses af flere af
dagens begivenheder. Mandag nat talte præsident Trump i
Kentucky for et møde i Louisville, hvor han stærkt fremhævede
behovet for at vende tilbage til det »Amerikanske System«. Han
nævnte berømte ledere, der er født i, eller knyttet til,
Kentucky – Abraham Lincoln og Daniel Boone – og dvælede ved
Henry Clay som en »stærk fortaler for amerikansk
varefremstilling« og en tilhænger af udenrigshandel, som »må

være fair, ligeværdig og gensidig«, sagde Trump. »Vores
regering har alt for længe opgivet det Amerikanske System …«
Han talte om genindustrialisering, genoprettelse af
kulminearbejderjobs, og mere.
Og igen her til aften talte Trump, ved en Kongresmiddag, om
historiske ledere og projekter for USA’s udvikling. Han sagde,
at det Amerikanske System altid havde været de grundlæggende
fædres hensigt. Senere, se på den transkontinentale jernbane.
Han påpegede Republikanernes politiske program i 1896 (under
McKinley) for protektionisme og gensidighed inden for handel.
Det Amerikanske System er præcis, hvad Lyndon LaRouche i fyrre
år har været fortaler for og har argumenteret med, at det
Amerikanske Systems praksis med dirigeret kredit til industri,
videnskab og infrastruktur er blevet kasseret i USA, især
siden Franklin Roosevelts død, og omgående må genindføres for
at forhindre en økonomisk katastrofe.
I mellemtiden fortsætter fremstødet for den fremgangsmåde, der
kan få dette til at ske – nemlig genindførelsen af GlassSteagall. Mandag blev en resolution fremsat i North Carolinas
generalforsamling (delstatskongres), som krævede, at USA’s
Kongres vedtager Glass-Steagall og et »amerikansk, økonomisk
genrejsningsprogram«, som det skitseres i Lyndon LaRouches
»Fire Love«. I går havde Fortune.com en artikel til støtte for
Glass-Steagall, med overskriften, »Vil Donald Trump holde sit
kampagneløfte om at genindføre Glass-Steagall?«
Parallelt med indenrigspolitikken er der udenrigspolitiske
initiativer i en ny retning. Trumps udenrigsminister Rex
Tillerson skal nu, efter diskussioner i Kina med præsident Xi
Jinping i sidste weekend – hvor et møde mellem Xi og Trump
blev forberedt – til Rusland i april, iflg. rapporter fra
Udenrigsministeriet til TASS i dag. Den indikerede tidsplan
er, at Tillerson vil forblive i USA under det sandsynlige møde
den 6.-7. april i Florida mellem præsidenterne Xi og Trump.
(Tillerson springer over NATO-udenrigsministermødet, der

finder sted samtidigt, den 5.-6. april, hvor underudenrigsminister Tom Shannon vil deltage.) Så tager Tillerson
til Italien, til mødet den 10.-11. april i Gruppe af Syvudenrigsministermødet, og derfra videre til Moskva.
Disse initiativer, i sammenhæng med Bælt & Vej-initiativets
fortsatte præstationer og forpligtelser på internationalt plan
– der karakteriseres af ’Bælt & Vej Forum for Internationalt
Samarbejde’ i Kina om mindre end to måneder – er i færd med at
fjerne eksistensen af falsknerier af enhver art, der har
pågået i årtier, og som blev promoveret af Romklubben,
Verdensnaturfonden og det Kongelige Dit & Dat.
Den virkelige sandhed er, at menneskeheden kan vinde.

