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Leder fra LaRouchePAC, 23. april, 2018 – Med den britiske Mayregerings udbrud om tvivlsomme anklager om kemiske våben og
krav om krig og konfrontation med Rusland, står lederne af de
nationer, der er mest afgørende for fremtidigt, menneskeligt
fremskridt, over for at skulle træffe et valg.
Briterne kræver en ny Kold Krig, eller det, der er værre, med
ikke alene Rusland, men også Kina. De nationer, vi længe har
identificeret som nøglen til en bedre fremtid for
menneskeheden, hvis de går i samarbejde – USA, Kina, Rusland
og Indien – har fået det nye paradigme for dette samarbejde i
form af Kinas Bælte & Vej Initiativ, et potentielt globalt
program for store projekter for ny infrastruktur.
Præsident Donald Trump er under trussel om at blive tvunget ud
af embedet af angreb, oprindeligt sat i værk af britisk
efterretning, pga. hvert eneste træk, han udfører hen imod
samarbejde, eller blot forhandling, med præsident Vladimir
Putins Rusland. Og Indiens premierminister Narendra Modi for
hvert træk, han udfører, for at vende tilbage til et
samarbejde med Kina.
Briterne har, tilskyndet af deres saudiske allierede og af
Frankrig, været drivkraften bag hver eneste af de katastrofale
og evindelige krige for »regimeskifte«, der har ødelagt
Sydvestasien, fra Irak til Libyen til Syrien og Yemen. EIR’s
stiftende redaktør Lyndon LaRouche udtalte efter mordet på
Muammar Gaddafi i 2011, at det var briternes mål at få USA ind
i en konfrontation med Rusland; og dette står nu klart for
alle.
For at træffe dette valg – og for at vælge det nye paradigme
for fremskridt, som Bælte & Vej repræsenterer – må disse

nationers lederskab virkelig vende sig mod LaRouches forslag.
Søndag sagde den yemenitiske regering i Sana’as
udenrigsminister, Hisham Sharaf, »Jeg vil gerne personligt
gøre honnør for fr. Helga Zepp-LaRouche, præsident for
Schiller Instituttet, og som gør en stor indsats i sin
kampagne for solidaritet med os her i Sana’a, og som kræver en
standsning af den militære aggression, genopbygning af Yemen
og at gøre Yemen til en perle i den Nye Silkevejs og
Verdenslandbroens perlekæde«.
I USA udgøres LaRouches foreslåede »Fire økonomiske love for
at redde nationen« af 1) en opbrydning af Wall Streetbankerne; 2) dannelse af en national kreditinstitution; 3)
investering af denne kredit i den mest produktive,
højteknologiske, nye infrastruktur; og 4) programmer som under
»Apollo-projektet«, for at genoplive rumforskning og udvikling
af fusionskraft.
Vi må vende os mod disse handlinger for at afslutte et årtis
stagnation, der begyndte med G20-mødet i 2009 i London, hvor
en politik for centralbankernes ubegrænsede bail-out af
storbankerne i London og på Wall Street blev vedtaget af
Barack Obama, arm i arm med premierminister Gordon Brown.
Dette forår har gjort det klart, at den alternative politik,
som endda truer med atomkrig med Rusland og Kina, kommer fra
London. Det er briterne, dumme!
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