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Leder fra LaRouche PAC, 17. sept., 2017 – Den virkelighed, der
konfronterer det transatlantiske finanssystem, har en vis evne
til at hævde sig.
På den ene side er der tænksomme statsmænd, såsom tidligere
franske premierminister Jean-Pierre Raffarin, Macronregeringens udsending til dette års Bælte & Vej Forum i
Beijing, der den 16. sept. til Xinhua sagde, at »Europa bør
tilslutte sig det af Kina foreslåede Bælte & Vej Initiativ så
snart som muligt«, med Xinhuas parafrase. »Lad os gribe
muligheden og skabe flere profitter. Jeg mener, vi vil opnå
win-win-resultater gennem samarbejde med vore asiatiske
partnere«, sagde Raffarin. »Frankrig, såvel som andre
europæiske lande, har brug for hastig vækst. Vi bør blive
involveret i stedet for blot at diskutere det, for så spilder
vi en masse tid. Initiativet er meget vigtigt for Europa …
Kina tilbyder en hjælpende hånd.«
På samme måde er Panamas regering, der netop har etableret
diplomatiske relationer med Folkerepublikken Kina efter i
årtier at have haft relationer med Taiwan, nu i færd med fuldt
og helt at komme med om bord i Bælte & Vej Initiativet. Under
den kinesiske udenrigsminister Wang Yis besøg til landet,
understregede præsident Juan Carlos Varela Panamas betydning
som logistisk havne- og lufthavnsplatform og opfordrede Kina
til at benytte Panama som dets område for iscenesættelse af
Bælte & Vej Initiativet for hele Latinamerika. Medlem af
Panama Canal Authority Economics Unit, Eddie Tapiero,
understregede en yderligere, afgørende pointe: Bælte og Vej
»er en ny forretningsmodel for globalisering i verden, og
Panama bør ikke være en udenforstående. USA må, som alle
latinamerikanske landes hovedpartner, blive en del af
initiativet. Med alle spillerne, der arbejder hen mod samme

mål, vil landene på længere sigt opnå en balance i deres
styrke og stabilitet.«
Selv Rajoy-regeringen i Spanien synes at have regent ud, hvad
vej, vinden blæser. Efter at have deltaget i Bælte & Vej Forum
i Beijing, var Rajoys regering vært for et meget succesfuldt
besøg i Spanien af Kinas statsrådgiver Yang Jiechi, hvor
Spaniens yderligere integration i Bælte & Vej blev diskuteret.
På den anden side er der Wall Streets ekstremt opportunistiske
intrigemagere, såsom Jim Rogers, uddannet på Balliol College
(Oxford University) og sammen med George Soros medstifter af
Quantum Fund, og som nu er gået egne veje som »investor og
finanskommentator«, og hvis synspunkter, indrømmer han, bedst
beskrives som den Østrigske Skoles monetarisme. I et
interview, der blev udgivet af RT den 16. sept., sagde Rogers,
at, hvis USA lancerer en fuldt optrappet handelskrig mod Kina,
ville dette omgående give bagslag og sandsynligvis føre til,
at Kina og Rusland trådte til og omgående erstattede det
nuværende internationale finanssystem. »Hvis de indfører store
sanktioner mod Kina, bringer det hele verdensøkonomien til
fald. Og det vil sluttelig gøre mere ondt på USA end på Kina,
fordi det bare vil tvinge Kina og Rusland og de andre lande
tættere sammen. Rusland og Kina og andre lande forsøger
allerede at etablere et nyt finanssystem. Hvis Amerika
indfører sanktioner imod dem, ville de blive nødt til at gøre
det meget hurtigere.«
Det, som disse udviklinger reflekterer, understregede Lyndon
LaRouche i dag, er, at det, der er i færd med at blive skabt,
er udviklingen af et nyt system, der vil fungere. LaRouche var
den oprindelige skaber af dette nye system, der skulle
erstatte det bankerotte Britiske Imperium, og mange af de
personligheder, der i årenes løb var involveret sammen med
LaRouche i promoveringen af denne politik, i alle dele af
planeten, kommer nu tilbage for at spille større roller. Dette
ses fra Thailand, til Europa, til Panama. Det er LaRouches
indflydelse, hans ideer, der er drivkraften bag denne dynamik.

Noget er ved at ske, forklarede LaRouche. Hele feltet er ved
at åbne op; der kommer atter frisk vand. Forskellige folk og
politiske kræfter vil komme med om bord og vil få jobbet
gjort. Det er disse mennesker, vi må organisere med dette
formål for øje, sagde han.
Foto: Der poseres for fotografen før receptionen med Kinas
præsident Xi Jinping som vært for BRIKS-ledere og
statsoverhoveder for inviterede stater. September, 2017.
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