Det må ske nu!
Leder fra LaRouche PAC, 30. august, 2017 – I de næste 48 timer
vil LaRouche PAC Politiske Aktionskomite udstede en politisk
hensigtserklæring om de nødvendige handlinger, der må tages
skridt til af USA – dets folk og dets regering – for at
adressere den eksistentielle krise, som er blevet bragt i
forgrunden af den hen over flere stater eksistentielle krise,
som orkanen Harvey og dens følgevirkninger har forårsaget. USA
kan ikke længere leve i vrangforestillingernes domæne med
skyhøje spekulative værdipapirer og kollapsende, fysisk
økonomi. Vi kan ikke længere agere, som om vi på en eller
anden måde kan overleve uden at kere os om at investere i
broer, dæmninger, jernbaner, kernekraft, kanaler, diger … og
mennesker.
De fornødne politiske forholdsregler blev fremlagt af Helga
Zepp-LaRouche i hendes bemærkninger til Manhattan-mødet den
26. august, og de omfattes helt af Lyndon LaRouches Fire
Love.
Det er nødvendigt med en kursændring i nationaløkonomisk
politik, og det må ske nu.
Bælte & Vej Initiativet bringer allerede en håbefuld fremtid
til nogle af de mest formørkede og krigshærgede områder på
planeten. Transaqua-projektet i det centrale Afrika har fået
grønt lys, og det vil blive udført med deltagelse af det
samme, kinesiske selskab, der stod for byggeriet af de Tre
Slugters Dæmning. Ligeledes har Kra-kanalen fået grønt lys, et
af de store projekter i Verdenslandbroen, der behøves for at
skabe et samlet verdensocean for handel og udvikling, som
Lyndon LaRouche længe har forklaret. Og i Syrien – hvor
russisk militærhandling og/eller diplomatisk handling, i
kombination med Kinas Bælte & Vej-initiativer er begyndt at
vende tidevandet bort fra folkemorderiske krige og terrorisme
– er Schiller Instituttet nu i færd med, i sin fulde

udstrækning, at bringe LaRouches politik for Verdenslandbroen
til det højeste niveau af dette lands regerings- og
uddannelsesinstitutioner, som vi rapporterer andetsteds.[1]
Dette er et ægte bevis på principperne i LaRouches politikker
og metoder.
Hvis Centralafrika, Thailand og Syrien kan vågne og handle,
kan vi så ikke gøre det samme? Er det ikke orkanen Harveys
virkelige budskab og lektie? Ved at få USA til at vedtage
LaRouches Fire Love og fuldt ud samarbejde med Bælte & Vej
Initiativet, kan vi kaste nationen – og med den, verden – frem
på et fuldstændig andet niveau. Nu.
Foto: Agenter fra U.S. Border Patrol Mario Fuentes, venstre,
og Marc Gonzales undersøger et ødelagt mobilt hjem for evt.
overlevende i kølvandet af orkanen Harvey nær Rockport, Texas,
27. aug., 2017. U.S. Customs and Border Protection photo by
Glenn Fawcett
[1] Se Ulf Sandmark fra det svenske Schiller Instituts rapport
her:
http://www.larouche.se/artikel/ulf-sandmark-atervande-till-syr
ien-med-sidenvagsboken

