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Silkevej
–
LaRouches nye
økonomiske verdensorden.
Vil vi få ‘LaRouchenomics’?
v/ formand Tom Gillesberg.
Video og lydfil.
Velkommen til dette fortsatte drama, som vi forhåbentlig vil
se tilbage på om et par år og sige:
»Det var dengang, verden var på kanten af at udrydde og
udradere sig selv; men lige pludselig, så lyttede
menneskeheden til de fantastiske mennesker, de ikke ville
lytte til før; så lyttede man til de vise ord fra Lyndon
LaRouche og Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttet og Tom
Gillesberg og Jacques Cheminade. Det her er folk, som igennem
årtier havde kæmpet for at få vendt udviklingen og få verden
sat på ret kurs. Og vi troede aldrig, det ville ske. Og lige
pludselig, så begyndte man at lytte; og ikke nok med, at man
lyttede til det her, man begyndte faktisk at gøre det.
Det var først kineserne, der for alvor så lyset og begyndte at
gøre noget ved det. Men da først Kina satte sig i spidsen for
dette udviklingstog, for den Nye Silkevej, så gik der ikke
lang tid, så kom resten af menneskeheden med om bord, og så
skete der noget. Og selv i de tidligere håbløse områder, som
f.eks. New York City, hvor det var et mareridt, hvor man knap
nok kunne bevæge sig fra A til B, fordi der var så mange folk,

der skulle transporteres, og hele infrastrukturen var 100 år
gammel; jamen, så i løbet af bare ganske få år med kinesisk
hjælp, så lykkedes det faktisk at bygge en helt ny, fantastisk
infrastruktur.
Og Donald Trump, som man forsøgte at gøre grin med, som man
forsøgte at få afsat, som man forsøgte at få fjernet med alle
midler; jamen, det viste sig, at han faktisk indgik et
strategisk partnerskab med Kina, med Rusland og blev til en af
USA’s rigtig store præsidenter.«
Og det er det, vi må håbe er fortællingen om ganske kort, for
det er det potentiale, der er i tiden. Igen, man forsøger ved
hjælp af ’fake news’, dvs., de veletablerede mediekanaler i
den vestlige verden, hele tiden at have en pseudodagsorden;
hele tiden at få folk fikseret på det ting, der ikke er de
store spørgsmål, mens de virkelige, revolutionerende,
afgørende begivenheder, der sker i verden rundt omkring,
jamen, dem forsøger man ikke at snakke om.
Altså, hvor mange har læst i danske medier, en udførlig
rapport fra Bælte & Vej Forummet, 14.-15. maj, (i Beijing);
denne verdenshistoriske begivenhed, hvor 130 nationer var til
stede, og hvor Bælte & Vej Initiativet så at sige gik ind i
næste fase, og hvor sågar USA, som under Obama havde gjort alt
for at sabotere dette udviklingsmomentum, faktisk gik med om
bord; at man havde Pottinger som Trumps repræsentant; at man
nu har etableret en samarbejdsgruppe, USA’s Bælte & Vej
Samarbejdsgruppe, som skal få integreret USA i Bælte & Vej
politikken.
Tilmed i Danmark; Karen Ellemann blev sendt som Lars Løkkes
personlige repræsentant: Hvor mange danskere tror I ved det?
At Danmark var med på Bælte & Vej Forummet? 1 procent; 1
promille? 5 Mennesker ud af fem millioner? Det er meget få,
for der har ikke været en lyd om det. Intet. Og det er ligesom
måden, man forsøger at behandle det her på; man forsøger
ligesom fanatisk at sige, i den gamle optik, i den gamle

verden, at der ikke er sket noget; verden er, som den altid
har været. …

