Den Nye Silkevej – ’En proces
for fred’
Leder fra LaRouche PAC, 23. maj, 2017 – Den amerikanske
præsident Donald Trump, der nu er i Italien, mødtes tidligere
i dag i Betlehem med den palæstinensiske leder Mahmood Abbas,
hvor de talte om, hvad der ligger forude. Trump udtrykte håb
om, at Amerika kan hjælpe. Han sagde: »Hvis israelerne og
palæstinenserne kan skabe fred, vil det indlede en fredsproces
i hele Mellemøsten … [det] ville være en fantastisk
præstation«.
Det er i realiteten den Nye Silkevej – Verdenslandbroen – som
udgør midlet til at opnå denne dramatiske præstation,
allevegne, i ’fredsprocessen’, selv i de mest belejrede,
forladte lande. Dette aspekt tages nu op, sammen med den
virkelige betydning af »økonomi«, i efterfølgende diskussioner
mange steder, om det historiske Bælt & Vej Forum for
Internationalt Samarbejde, der fandt sted den 14.-15. maj. For
eksempel kommer dagens South China Morning Post med den
iagttagelse, at Japan og Kina nu med held kan komme sammen og
samarbejde om Bælt & Vej-initiativet (BVI).
Helga Zepp-LaRouche fastslog udtrykkeligt denne pointe i sin
fremlæggelse for BVI-forummet i Beijing i sidste uge. Hun
fremlagde, hvordan BVI også må forlænges til hele det
sydvestasiatiske område, som Kina allerede har foreslået; og
ligeledes forlænges som en »Storslået udviklingsplan for hele
Afrika«.
Helga Zepp-LaRouche og hendes mand, Lyndon LaRouche, har i
årtier promoveret dette fredsprincip internationalt, for
eksempel i to, internationale konferencer i 1988 og i bogen,
»Udvikling er et andet navn for Fred«.
Vi befinder os i øjeblikket i kampens hede for at vinde sejr

for dette koncept her i USA, hvor amerikanere ellers bliver
bombarderet med propaganda og sorte, eller ’hemmelige’,
operationer, der går ud på at sværte og dæmonisere Trump,
dæmonisere Rusland og Kina, dæmonisere »store projekter« og
dæmonisere selve livet. Kilden til alt dette er Det britiske
Imperium i sine dødskvaler, der har mobiliseret i et forsøg på
at bringe USA’s præsident, og USA med ham, til fald. Et nyt,
dræbende anslag af videoklip, der angriber Rusland, blev i dag
skabt af en høring i Husets Udvalgskomite om Efterretning, om
russiske »aktive forholdsregler« mod valgene i USA i 2016.
Det er værd at gentage rådene om disse beskidte operationer
fra senator Charles Grassley (R-Iowa), et seniorkongresmedlem
og formand for Senatets Retsudvalg. Han sagde den 10. maj, da
han af Fox News blev spurgt, hvad han mente om sammenligningen
mellem Trumps fyring af FBI-direktør James Comey og så Nixon,
der blev taget for Watergate. Grassley sagde, »Mit budskab er,
Skråt op, og gå videre«.
Vi har en forfærdelig masse, vi skal gøre. Den geografiske
vision for udviklingen af de amerikanske kontinenter blev
fremlagt i sidste uge af Zepp-LaRouche i hendes fremlæggelse i
Beijing. »Når vi ser på verdenskortet, så er USA ikke kun et
land, der er omgivet af to oceaner og to naboer, men et land,
der kan blive en central del af en infrastrukturkorridor, der
forbinder sydspidsen af Latinamerika gennem Central- og
Sydamerika med det eurasiske transportsystem, via en tunnel
under Beringstrædet.«
En del af dette nordamerikanske billede, der har brug for
omgående
opmærksomhed,
er
New
York
City,
hvis
transportinfrastruktur er ved at bryde sammen, i hele
metropolområdet – det største på kontinentet – men især i
Manhattan. New Yorks guvernør sendte den 21. maj et brev til
præsident Trump, hvor han bad om hjælp fra staten. I alle
transportenhederne – Amtraks passagertog, Penn Station,
LaGuardia Lufthavn, Metrosystemet – sker der ulykker,
aflysninger og dysfunktion. Lyndon LaRouche har kommissioneret

dannelsen af en aktionskomite, der skal fremlægge, hvad der må
gøres, og »lave krigshyl« om det. Opstille et program; få
internationalt input. »Det er fysisk muligt at gøre det.«
Præsident John F. Kennedy, der fejrer sin 100-års fødselsdag
den 29. maj, rejste hyppigt princippet om fred gennem
udvikling. Den 1. marts, 1961, da han underskrev sin
Eksekutive Ordre, der oprettede Fredskorpset (Peace Corps),
talte han om amerikanere, der var villige »til at ofre deres
energi og tid og arbejde for sagen for verdensfred og
menneskehedens fremskridt«. Han sagde, amerikanere »mere fuldt
ud må udøve deres ansvar i den store, fælles sag for global
udvikling«.
Foto: Præsident Donald Trump mødtes med præsident for det
palæstinensiske selvstyre, Mahmood Abbas, i Betlehem den 23.
maj, 2017.

