Et nyt succesfuldt økonomisk
system er
blevet skabt, og Amerika må
ændre sig
og gå med
Leder fra LaRouche PAC, 4. juni, 2017 – Paris-»klimaaftalen«,
som præsident Donald Trump har trukket USA ud af, er ikke
»verdensordenen«, uanset, hvor meget, medierne i USA og Europa
ønsker, folk skal gøre knæfald for den. Livet uden kulstoffer
er ikke vejen frem for menneskeheden eller planeten. Derimod
er mennesket, der nu hastigt rykker ud i Solsystemet, vejen
frem.
Den reelt succesfulde, nye verdensorden, der nu konsolideres,
er et økonomisk og videnskabeligt system for samarbejde: den
Nye Silkevej. Det er de accelererende investeringer og
udarbejdelse af transformerende, nye infrastrukturprojekter og
videnskabelige fremskridt, der knyttes sammen under Kinas
initiativ, over hele Eurasien, Afrika og ligeledes planlagt
for Sydamerika. »Marshallplanen gange 20«, kalder nogen det.
Det er en orden, der mere og mere støttes af Rusland og andre
store nationer, så vel som mange andre, fordi det reelt
udløser økonomisk fremskridt, produktivitet, ny beskæftigelse,
til gensidig fordel for alle deltagende nationer. Som
»Silkevejsdamen«, Schiller Instituttets stifter Helga ZeppLaRouche, siger, så er det i færd med at blive til
Verdenslandbroen. Det er således åbent for USA at gå med i og
genopbygge, men også kraftigt udvide og modernisere, sin egen
økonomiske infrastruktur og industri.
Præsident Trump gør absolut det rigtige med sin plan om, at
USA skal samarbejde fuldt ud med Kina og Rusland. Og med sin

hensigt om, at USA atter skal blive en stor industrimagt, en
stor videnskabelig og teknologisk magt, en stor
rumforskningsmagt,
der
samarbejder
med
de
andre
rumfartsnationer.
»Dette er planer – hvad er hans resultater?«, siger
kommentatorerne. Dette spørgsmål bør rettes til det
amerikanske folk. Kina og andre eurasiske magter er i færd med
at opbygge højhastigheds- og magnetisk levitations(maglev)systemer, udforske Månen inklusive dens bagside, lægge
planer for Mars, lægge planer for omsider at omspænde Afrika
og
Sydamerika
med
højhastighedsjernbaner
og
elektricitetsnetværk,
bygge
små,
mobile,
flydende
kernkraftværker …
Tror amerikanere, når de håndterer spørgsmålet om
infrastruktursammenbrud, økonomisk fortvivlelse og opiatepidemier, på, at disse ting kan gøres? Det er det virkelige
spørgsmål med hensyn til præsident Trumps planer, og
resultater.
Det er det amerikanske folk, der må få Glass-Steagall vedtaget
i Kongressen for at standse Wall Street i at kværke USA’s
økonomi. Det amerikanske folk må kræve »økonomisk politik i
den amerikanske tradition«; og en omgående oprettelse af en
nationalbank til infrastruktur. Flere amerikanere end nogen
sinde før forsøger at blive NASA-astronauter. Men, det er det
amerikanske folk, der må kræve et hastigt udvidet
rumforskningsprogram og nye teknologier omkring fusionskraft.
Amerika må gå med i den Nye Silkevej. Præsident Trump har en
plan – glem hans foreløbige resultater – og dette er, hvad det
amerikanske folk må gøre, hvis de ønsker, USA atter skal blive
stort.
Foto: Præsident Trump meddeler 1. juni, at USA trækker sig ud
af Paris-Klimaaftalen.

