Trump inviterer Putin til
Washington,
Xi
Jinping
turnerer i Afrika:
Momentum for nyt paradigme
under opbygning
Det skrigeri man hører imod præsident Trump, Putin og Xi
Jinping fra imperie-geopolitikerne og deres lakajer i
Kongressen og medierne, er et tegn på deres voksende
desperation i lyset af dynamikken for fred og udvikling udløst
af Kinas Bælt-og-Vej-Initiativ (BRI). Det nye paradigme, længe
fremholdt af Schiller Instituttets Helga Zepp LaRouche som
midlet til at overvinde de farer, der implicit ligger i det
gamle paradigme, domineret af geopolitiske konfrontationer med
krige og økonomiske svindel, er inden for rækkevidde, idet
dets ledende tilhængere bevæger sig fremad med eftertænksom
beslutsomhed, og hver dag får følgeskab af statsoverhoveder
fra andre nationer. Præsident Xis vellykkede besøg hos
afrikanske nationer er et eksempel på den magt, der frigøres
af denne dynamik.
Hvad der er brug for nu, er en mobilisering af eftertænksomme
borgere, som forstår hvad der står på spil i de forestående
kampe. Vil det lykkes den juridiske lejemorder Robert Mueller
og hans forstyrrede anti-Trump cheerleaders at bringe
præsidenten til fald, eller vil oprøret, der gav ham magten,
handle for at sikre, at de egentlige konspiratorer – ledet af
Obama og hans team, som handler på vegne af, og i samarbejde
med, den britiske krone og dens efterretningstjenester – med
rette bliver styrtet? Vil præsident Trump og Putin fortsætte
deres vellykkede dialog, som meddelelsen om et andet topmøde
indebærer, eller vil det lykkes de kugleskøre russofober at
underminere de to statsmænd, og sætte verden på en kurs mod

atomkrig? Vil den ukloge toldpolitik, der skal straffe Kina,
bryde venskabet mellem Trump og Xi, eller vil præsidenten
bringe USA ind i et fuldt samarbejde med Kina og BRI? Vil EU
splittes op i kaos på grund af den monetaristiske politik, der
er indført af London og Bruxelles, eller vil Europa finde nye
ledere, der ønsker at samarbejde med det nye paradigme? Svaret
på disse spørgsmål kan ikke overlades til tilfældigheder eller
til den nuværende kreds af politiske ledere, som gentagne
gange har vist sig ude af stand til at komme med løsninger på
disse eksistentielle problemer. I må hjælpe os med at opbygge
en bevægelse af eftertænksomme borgere, der kan bestemme
fremtiden.
Få den seneste opdatering fra fru LaRouche på torsdagens
webcast, og tag beslutning om at blive medlem af Schillerinstituttet for at blive en del af bevægelsen, der rekrutterer
borgere til at vinde denne afgørende kamp for fremtiden.

