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Leder fra LaRouche PAC, USA, 14. nov., 2017 – I bemærkninger
på Air Force One på vej hjem fra Filippinerne til USA efter
sin 12 dage lange, historieskabende rejse til Asien,
karakteriserede præsident Donald Trump rejsen som »enormt
succesfuld«, og at de indgåede aftaler til en værdi af $300
mia. snart ville blive tredoblet.
Men, det er mere end dette.
I et par dusin amerikanske stater – fra Alaska til Vest
Virginia og Montana – der har direkte fordel af mange af disse
aftaler, er en følelse af lettelse og endda optimisme ved at
vende tilbage i takt med, at udsigten til at komme ud af
landets lange, økonomiske mareridt begynder at tage form i
folks sind.
Men det er også mere end dette.
En kronik i dag i Kinas Global Times går endnu videre og
proklamerer i sin overskrift, at »USA’s deltagelse i Bælte &
Vej er uundgåelig« – et initiativ for en politik, der er
markant knyttet til Lyndon og Helga LaRouche. Artiklens
forfatter, Wang Yiwei, direktør for Institut for
Internationale Anliggender ved Renmin Universitet, skriver, at
handelsaftalerne fra præsident Trumps rejse til Kina »vil gøre
det muligt for USA bedre at lære om mulighederne og udsigterne
for økonomisk samarbejde. På denne baggrund er tiden inde for
USA til at genoverveje en tilslutning til Bælte & Vej
Initiativet, der tilbyder større rum for samarbejde«.
Forfatteren Wang anbefaler endda, at de to lande kunne arbejde
sammen om infrastruktur, måske først i udviklede lande, som i
USA’s Midtvesten, og at USA og Kina kunne oprette en »global
infrastruktur-investeringsbank«.

Men, målestokken for strategisk succes er mere end selv dette.
Vi står, udtalte Helga Zepp-LaRouche i dag, over for en
situation med endnu større muligheder end situationen i 1989,
hvor Berlinmurens fald åbnede for muligheden for, at
menneskeheden kunne erstatte den bankerotte, transatlantiske,
gamle orden med en politik for et Nyt Paradigme, som Lyndon
LaRouche og hans bevægelse på det tidspunkt specificerede.
Denne chance blev på tragisk vis forspildt, har fr. ZeppLaRouche gentagne gange udtalt.
»Dengang havde vi kun vore ideer«, forklarede hun i dag, »men
man havde ingen kræfter, de ville gennemføre dem. Men nu har
vi verdens største land, der går i retning af at gennemføre
det, allieret med 70 andre lande. Vi har hele udviklingen i
Asien, der er totalt domineret af dette nye paradigme. Og
denne kendsgerning er nu også ved at slå igennem i USA og
Europa.«
Det, vi er oppe imod i denne kamp i dag, er Det britiske
Imperiums liberale establishment og deres hjernevask af
befolkningen gennem organisationer såsom Kongressen for
Kulturel Frihed (CCF). »Vi angreb CCF i hele denne periode«,
erklærede Zepp-LaRouche. »De formede hele efterkrigstidens
kulturelle paradigme. Hele den venstre-liberale elite og dens
aksiomer kom fra den kulturelle hjernevask, som udførtes af
CCF, der blev finansieret af CIA og Udenrigsministeriet. Og
hertil kom, at vi også havde Frankfurterskolen; dernæst havde
vi 68’erne; og dernæst blev det ’Grønne’ paradigme gennemført.
Så hvis man ser på blandingen af hele denne hjernevask, så har
man eliten af neo-liberalt etablissement, som nu er ved at gå
under, og som flipper ud over Trump og selvfølgelig over Kina
og Rusland osv.
»Dette er et forkert livssyn, et forkert syn på verden«,
fortsatte Zepp-LaRouche. »De er anti-videnskab, de er antiklassisk kultur. Ud fra et historisk synspunkt vil de gå
under, lige som Middelalderens skolastikkere, fordi de troede

på noget, der ikke var i overensstemmelse med universets love.
Det er vigtigt at tænke over dette, for de er vore
modstandere; det er, hvad der ligger bag tankegangen à la
[USA’s særlige anklager Robert] Mueller, bortset fra et par
andre ubehagelige, neo-konservative elementer, og så
fremdeles. Grunden til, at de hader os, er på grund af det,
Lyndon LaRouche har skrevet. De hader passioneret hans måde at
tænke på.«
Zepp-LaRouche konkluderede: »Kampen i USA er helt uafgjort;
den kan vindes. Men disse folk er der stadig, så vi må
virkelig gå hårdt frem imod dem. Lyndon LaRouches tænkning er
så overlegen; vi bør ikke i ét eneste øjeblik falde under
denne standard. Så lad os få udsigten til at vinde denne kamp,
og denne krig.«
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