Den omgrupperede orientering
Leder fra LaRouche PAC, 29. maj, 2017 – Verden ser meget
anderledes ud, når den anskues fra Kina, end den gør fra USA
eller Europa, lød Helga Zepp-LaRouches kommentar, da hun
vendte hjem fra sin deltagelse i Bælt & Vej Forum i Beijing,
der fandt sted 14.-15. maj. Kina befinder sig i en udvikling,
der foregår i et forbløffende tempo, og deler nu denne
succesfulde model med hele planeten, gennem Bælt & Vejinitiativet. Som en opstigende kraft i hele planetens
økonomiske og kulturelle udvikling har Kina et optimistisk og
forhåbningsfuldt syn – og ikke den pessimisme og fortvivlelse,
der har hersket i det meste af Europa og USA, siden mordet på
John F. Kennedy.
Der foregår nu en global omgruppering, bemærkede Helga ZeppLaRouche, med fornuftige regeringer, der bringer deres
nationer om bord i Bælt & Vej-initiativet. Kun de dumdristige
vil blive stående udenfor og ’kigge ind’ sådan, som Angela
Merkel nu gør med Tyskland.
Præsident Donald Trump må nu handle hurtigt for at sikre, at
USA bliver en del af denne omgrupperede orientering. Han
valgte klogt at sende en personlig toprådgiver, Matt
Pottinger, som sin repræsentant til Bælt & Vej Forum. Nu må
han forhandle Amerikas fulde deltagelse i alle aspekter af
dette Nye Paradigme, inklusive investering af billioner af
dollars i genopbygningen af Amerikas totalt ødelagte
infrastruktur. Trump må handle hurtigt for at skabe reel,
fysisk-økonomisk forandring – det er, hvad de millioner, der
stemte på ham, venter på. Han må handle hurtigt, for at
genindsætte FDR’s Glass/Steagall-lov fra 1933 for at skabe den
nødvendige bank- og kreditramme for en sådan massiv indsats
for genopbygning – dét er mandatet, han fik ved
præsidentvalget i 2016. Den idémæssige køreplan for, hvordan
disse politikker skal implementeres i USA, har Lyndon LaRouche
gentagent leveret – senest i sine Fire Love (til USA’s – og

verdens – omgående redning).
Præsident Trump bør ikke tillade, at han presses eller
distraheres bort fra denne hastedagsorden, af disse
tendentiøse og grundløse anklager, der slynges ud mod hans
regering, den ene efter den anden. Det er netop formålet med
disse, af briterne påbudte operationer, at de skal forhindre
præsident Trump i at vedtage de nationale, og internationale,
politikker, som Det britiske Imperium i den grad frygter. At
fordømme og afsløre disse løgne er selvfølgelig nyttigt, og
endda nødvendigt. Men, denne eneste måde, hvorpå disse
beskidte operationer på afgørende vis kan begraves, er at gøre
præcis dét, som briterne er mest bange for; og begynde at
bygge infrastrukturen og andre store projekter, nu.
En mere passende hyldest til John F. Kennedy i hundredeåret
for hans fødsel, end netop atter at hellige vor nation disse
politikker, eksisterer ikke.
Foto: Helga Zepp-LaRouche på Bælt & Vej Forum i Beijing, den
14.-15. maj, 2017.

