Et stort skridt fremad for
den Nye Silkevej i Europa;
Nu, i USA
Leder fra LaRouche PAC, 26. nov., 2017 – Det nye, økonomiske
paradigme, der anføres af Kinas Bælte & Vej, er en åben
invitation til nationer til at samarbejde om økonomisk
udvikling og genopbygning, om at bygge nye, store
infrastrukturprojekter og om at øge menneskelig produktivitet
gennem investeringer i ny videnskab for energi og
rumforskning. Putins Rusland samarbejder fuldt og helt om det,
og det har afgjort engageret USA’s præsident Donald Trump og
således trukket ild fra talsmænd for de gamle, geopolitiske
krige og den »eneste supermagt«.
Dette nye paradigme tog et stærkt skridt fremad i denne
weekend i Tyskland, i Bad Soden am Taunus i nærheden af
Frankfurt, hvor Lyndon og Helga LaRouches Schiller Institut,
mht. indvirkning, arrangerede sin hidtil mest betydningsfulde
konference for fuldt og helt at bringe Bælte & Vej ind i
Europa, og for at genopbygge Mellemøsten og Afrika. Flere end
200 deltagere hørte ledende talere fra Øst- og Vesteuropa,
Kina, USA, Afrika og Mellemøsten beskrive det nye paradigmes
økonomiske og kulturelle potentialer, og at de indgår et
forpligtende engagement til at fremme det. Helga Zepp-LaRouche
leverede Friedrich Schillers kriterium, nemlig begrebet om, at
patrioter elsker deres nationer, men elsker menneskeheden
mere. Det er især sandt med så mange kriser med krig og mulig
krig, der stadig koger fra æraen med britisk geopolitisk, som
nu er i færd med at kollapse.
Konferencen fik en fuld og detaljeret, ny rapport fra Hussein
Askary (Schiller Instituttet, Sverige) og Jason Ross
(LaRouchePAC, USA) om den forestående genopbygning af
krigszoner i Mellemøsten og byggeriet af en ny region i

Egypten og Sahel. Talere, der repræsenterede Syrien og
Egypten, støttede dette. Ledende talsmand fra Syrien, dr.
Bouthaina Shaaban, blev i sidste øjeblik omdirigeret til at
rejse til Beijing, hvor hun drøftede et kinesisk engagement
for netop denne genopbygning efter borgerkrigen i Syrien.
Det italienske medlem af EU-parlamentet, Marco Zanni, beskrev
i modsætning hertil den fejlfungerende, såkaldte Eurozone,
hvor afstivningen af storbanker har ødelagt nationer. Det har
tvunget dem til at vende sig mod Kina for økonomisk
genoplivning, som Grækenland og Balkan er et typisk eksempel
på.
Helga Zepp-LaRouche fremlagde dernæst en resolution, der blev
vedtaget af helheden, om, at Europa må løfte sine 120
millioner officielt forarmede borgere ud af fattigdom gennem
at samarbejde med Kinas Bælte & Vej Initiativ, der i løbet af
én generation har løftet 700 millioner kinesere ud af
fattigdom!
En resolution imod den saudiske »koalitions« gruopvækkende
krig mod Yemen, og som ligeledes blev enstemmigt tvedtaget,
krævede en omgående våbenstilstand, en ophævelse af saudiernes
morderiske blokade af Yemen og forhandlinger om forsoning uden
udefrakommende indblanding.
Men, som Helga Zepp-LaRouche understregede, så er det USA, der
må tilslutte sig det nye paradigme for at bringe verden
sikkert ind i det og ud af truslen om sågar en atomkrig.
Præsident Trumps synspunkt blev repræsenteret i Bad Soden af
talere, der kender ham, Roger Stone og George Lombardi. Trump
er klart engageret med præsidenterne Xi og Putin og har til
hensigt at forsætte hermed på en produktiv måde, uanset, at
der hyles op om rigsretssag eller anklageskrifter. Ironisk nok
har Trump, uden endnu at have tilsluttet sig det, bragt Bælte
& Vej Initiativet direkte ind i én stat, det depressionsramte
Vest Virginia, hvis økonomi kan blive fuldstændig tranformeret
af det og vise Amerika et eksempel.

Men, ligesom i Tyskland i denne weekend, er initiativet op til
LaRouches politiske bevægelse, der har en politik for
økonomisk transformation i form af Lyndon LaRouches »Fire Love
til Nationens Redning«. I begyndelsen af 2018 vil bevægelsen
udgive en ny, opdateret specialrapport, »USA tilslutter sig
den Nye Silkevej«, der fremlægger disse handlinger, fra
genindførelsen af Glass/Steagall-bankopdelingsloven og til et
forceret program for fusionskraft og plasmateknologier.
Præsidenten er helt bestemt kampberedt til at bevæge sig i
denne retning, og det republikanske lederskab i Kongressen er
værre end håbløst. Men, den juridiske morder Robert Mueller
har været i gang med at forsøge at fjerne LaRouche og hans
bevægelse i mere end 30 år, uden held; og LaRouche er fast
besluttet på, at det også vil mislykkes Robert Mueller at
bringe Trump til fald. Et sejrrigt udfald for det nye
paradigme afhænger af det.
Foto: USA’s præsident Donald Trump og Ruslands præsident
Vladimir Putin på APEC økonomiske topledermøde, Da Nang,
Vietnam, 10.-11. nov., 2017. (en.kremlin.ru)

