Amerika, Kina og Rusland:
Et
Nyt
Paradigme
for
fremskridt
– eller en Ny Kold Krig?
Leder fra LaRouche PAC, 16. maj, 2017 – Med ekstraordinært,
globalt, politisk mod, indkaldte til og organiserede Kinas
præsident Xi, som i begyndelsen handlede alene, den forgangne
weekends topmøde med deltagelse af 29 statsoverhoveder og
repræsentanter for 130 nationer: »Bælt & Vej Forum for
Internationalt Samarbejde«. Med denne handling har Xi skabt en
ny, international, økonomisk og monetær orden – der ikke er
dømt til at krakke og blive reddet gennem ’redningspakker’
(bailout), men derimod er bestemt til at opbygge og udvikle.
Foreløbig er den hovedsagligt baseret på Kinas egen
forpligtelse til et beløb af $1 billion til andre nationer i
investeringer i afgørende infrastrukturprojekter; og på den
kendsgerning, at Bælt & Vej-initiativet er åbent for alle
nationer.
Med Ruslands aktive støtte er dette ligeledes »det vigtigste,
strategiske initiativ på denne planet«, som det vurderedes af
Helga Zepp-LaRouche, der deltog i topmødet som stifter og
præsident for Schiller Instituttet. Et statsoverhoved på
topmødet sagde korrekt, »Dette er den form for initiativ, der
kan afslutte terrorisme«.
I fald USA nu fuldt ud samarbejder i dette initiativ, er der
intet problem, der ikke kan tackles med held, gennem disse tre
nationers samarbejde.
Dette spørgsmål, og hvilken politik, præsident Donald Trump
vil føre hen imod dette potentielle samarbejde, er vigtigere
for amerikaneres fremtid end al den mediesladder, de læser.

Hvis de fleste amerikanere ikke er klar over dette, skyldes
det, at britiske og amerikanske efterretningstjenester er fast
besluttet på at isolere USA fra Rusland og Kina og
gennemtvinge en ny, Kold Krig, med disse nationer som Amerikas
fjender. De hjælpes frem af en ny McCarthy-isme i amerikanske
og europæiske medier, og en genoplivelse af forrige
århundredes »sensationsjournalistik«. De lancerer flere og
flere angreb mod præsident Donald Trump i et forsøg på at
tvinge ham til at føre en fjendtlig politik over for Rusland
og Kina – og, hvis de kan, tvinge ham ud af embedet.
De fleste amerikanere er ganske enkelt ikke bevidste om, at et
nyt paradigme er i færd med at skabes, som vil genoplive den
kollapsede økonomi, den udforskning af rummet, som USA opgav,
og de fremskudte, videnskabelige grænser, som det ophørte med
at
finansiere.
Årsagen
er,
at
medierne
og
efterretningskræfterne forsøger at tvinge Amerika ind i en Ny
Kold Krig i stedet. De fleste Demokratiske ledere er
fuldstændig faldet for det.
Vågn op; afvis det. Kræv fornuftigt samarbejde med Kina og
Rusland om dette fremvoksende, nye, økonomiske og strategiske
initiativ.
LaRouche PAC cirkulerer appeller og kæmper i Kongressen for
fire politiske punkter af afgørende betydning:
Lad os genindføre Glass/Steagall-loven og bryde Wall Streets
storbanker op.
Lad Amerika investere billioner af dollars i sin egen, ny
infrastruktur, med samarbejde med andre verdensmestre i
højhastighedsjernbaner, osv., og lade indehavere af
amerikanske statsobligationer investere i ny, amerikansk
infrastruktur.
Lad os bygge næste generation rumfartsmissioner og gøre
opdagelser for fremtiden, såsom fusionskraft.

USA har ligeledes behov for samarbejde inden for bekæmpelse af
international terrorisme og den hermed relaterede
narkotikasvøbe.
Og, hvilke af disse ting er det, Rusland og Kina forhindrer
USA i at gennemføre? Eller, er det tværtimod præcis disse mål,
som det internationale Bælt & Vej-topmøde drejede sig om?
Foto: 15. maj, 2017: Rundbordsdiskussion mellem ledere på Bælt
& Vej Internationale Forum [en.kremlin.ru]

