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De seneste dages udviklinger viser, at potentialet for at
bringe verden ind i en ny æra for fredelig, økonomisk
fremskridt nu er ved at vokse frem, centreret omkring
diplomatiet og de fysisk-økonomiske fremskridt, der er knyttet
til Kinas politik for den Nye Silkevej. Den dynamik, som den
Nye Silkevej har udløst, og som Helga Zepp-LaRouche har kaldt
det Nye Paradigme, har bragt de ledende, asiatiske nationer –
Kina, Indien, Japan, Sydkorea – og den eurasiske magt Rusland,
sammen i en alliance, der forårsager voksende panik blandt
dem, der stadig længes efter den tid, hvor Det britiske
Imperiums geopolitikker dominerede ethvert aspekt af
internationale relationer. Mange nationer i Afrika og Syd- og
Mellemamerika har ligeledes tilsluttet sig den Nye Silkevej.
Hvis præsident Trump var befriet for Russiagate-vanviddet,
hvilket ville gøre det muligt for ham at fuldt og helt at
koordinere med det fremvoksende, eurasiske, økonomiske
kraftcenter, kunne æraen med britiskkørte, geopolitiske
konflikter blive afsluttet.
Dette potentiale ses i genoplivelsen af Trump-Kim-topmødet,

som kunne føre til en officiel afslutning af Koreakrigen og
ligeledes muligvis sluttelig til et atomvåbenfrit, forenet
Korea; det ses ligeledes i rapporterne om den igangværende
planlægning af et Trump-Putin-topmøde, som kunne adressere de
farlige spændinger mellem de to nationer, der er et resultat
af en række nylige, britiske provokationer. At disse to
topmøder går fremefter, på trods at den vedvarende giftighed,
som kommer fra Made-in-London-Russiagate-skandalen, beviser,
at denne dynamik kan overvinde de transatlantiske politikkers
uophørlige fordærvelse. Der er en voksende fornemmelse af
desperation i den juridiske lejemorder Robert Muellers daglige
aktiviteter, med hans allierede udi lanceringen af Russiagate,
der meget vel snart kunne se sig stillet for en Grand Jury!
Og hvad med Europa? Med Putins statsbesøg i Østrig og med den
nye regering, der er ved at blive sammensat i Italien, bliver
forsvarerne af den Europæiske Unions status quo direkte
udfordret. Den uundgåelige forandring kommer til Bruxelles,
med det gamle paradigme, der optrævles.
Lyt med denne torsdag, når Helga Zepp-LaRouche i sin ugentlige
webcast peger på vejen frem.

