Brændpunkter for krig bliver
transformeret af ånden fra
Den Nye Silkevej
Leder fra LaRouchePAC den 8. august 2018 — I de seneste
måneder er de {strategiske} resultater af – det primært
{økonomiske} Bælte- og Vej-initiativ begyndt at vise verden,
hvad Lyndon LaRouche har vidst i mange år, at der ingen
sondring er mellem de økonomiske og de strategiske problemer,
som menneskeheden står over for. Hvis man vil have fred, sagde
LaRouche, så få traktorerne ud og køre.
Da alle fire præsidenter Trump, Xi Jinping, Putin og
Moon præsenterede udviklingsplaner for Nordkorea, og gav
hinanden opbakning til konceptet “fred gennem udvikling” såvel
som til sanktioner, viste det såkaldt umulige sig faktisk at
være muligt. Da Indien og Pakistan begge blev medlem af SCO,
og kom til at arbejde direkte med Kina og Rusland om fælles
udviklingsideer, blev den “permanente krise”, der blev skabt
af briterne på tidspunktet for opdelingen af Indien pludselig
løselig. På Afrikas Horn, hvor Kinas Bælte og Vej har skabt et
udviklingsalternativ til hver af de tre nationer Etiopien,
Eritrea og Somalia, er en uhåndterlig konflikt blevet vendt
til glædelig fred og samarbejde. I Sydvestasien er en lignende
løsning til et århundrede med krig nu mulig.
Denne proces er aktiv i hele Afrika. På BRIC- topmødet i
Sydafrika i sidste måned kunne man overvære, hvordan Rusland,
Kina og Indien sammen med alle afrikanske folk slog sig sammen
om at skabe reel udvikling – atomkraft, forbindelser med
højhastighedstog, vandprojekter til at gøre ørkenerne grønne –
og dermed tilbød en reel løsning på terrorisme og fattigdom.
Problemet er imidlertid, at medierne i USA og i Europa
omhyggeligt har forholdt deres befolkninger noget kendskab til

denne verdenshistoriske transformation, som fejer hen over
Asien, Afrika og Latinamerika.
I USA mobiliserer LaRouche-bevægelsen for at løse dette
problem. Et første skridt er at omdanne forhandlingerne mellem
præsident Trump og nyvalgte præsident for Mexico López
Obrador, fra at være en revidering af NAFTA til et højere
ordenskoncept: NABRI – Det Nordamerikanske Bælte- og
Vejinitiativ. Dette skal være et skridt fremad for at forene
USA og Kina gennem Den Nye Silkevej, en proces med opbygning
af avancerede industrielle lande på hele kontinentet og videre
ud, og en realisering af Trumps engagement i at genoprette
Amerikas tidligere industrielle magt som den primære kilde til
eksport af kapitalgoder til opbygning af nationer. Dette er,
hvilket ikke er tilfældigt,
handelsmæssige ubalance.
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Men briterne og deres aktiver i USA skyr intet middel for at
forhindre et sådant nyt paradigme i at tage form i USA.
‘Council on Foreign Relations’, den fremmeste stemme for
Imperiet i USA, har udgivet en rapport med titlen “Er
‘fremstillet i Kina 2025’ en trussel mod global handel?
”Rapporten beskriver de formodede bedrageriske hensigter med
den kinesiske indsats for at udvikle deres indenlandske
ekspertise inden for højteknologisk fremstilling: gennem
“rekruttering af udenlandske forskere, dens tyveri af
amerikansk intellektuel ejendomsret og dets målrettede
erhvervelse af amerikanske virksomheder,” – hævder CFR, har
Kina til hensigt at “kontrollere hele forsyningskæder”, og til
slut “kan hele industrier komme under kontrol af en
rivaliserende geopolitisk magt.”
Et sådan hysteri er i denne uge blevet ledsaget af ‘big
brothers’ febrilske nedlukning for adgangen til sociale medier
af flere stemmer, der har modvirket vanviddet af Russiagate,
og støttet præsident Trumps undsigelse af ‘Rusland-skrønen.’
Alex Jones’ Infowars blev smidt ud af Facebook og Youtube – en
hjemmeside, der har mere end 15 millioner besøg pr. måned –

mens andre blev smidt ud af Twitter
Men det nye paradigme eksisterer – det kan ikke stoppes, med
undtagelse af verdenskrig. Kina har rejst sig og sluttet sig
til Rusland og Indien gennem BRICS for at tilbyde nationerne i
det Globale Syden et alternativ til fattigdommen, der er
pålagt dem som en arv efter kolonialismen. De har udstrakt
dette tilbud, om at komme med i Bælt- og Vej-initiativet, til
USA og Europa, som et win-win alternativ til krigens
geopolitik, økonomisk henfald og kulturel dekadence, som
inficerer Vesten. Den patriotiske ånd i USA er blevet vakt
gennem fænomenet Donald Trump, ved at afvise ‘krigsmagerne’ og
talsmændene for det postindustrielle samfund inden for både
det republikanske og det demokratiske parti – hvad LaRouche
for længe siden undsagde som ”Gøg og Gokke-systemet’.
LaRouches Fire Love, implementeret gennem ‘de fire stormagter’
USA, Rusland, Kina og Indien er vejen frem.
Historiens gang har nået en skillevej, hvor det går mod enten
sejr eller tragedie. Fremtiden er i vores hænder, hver og en
af os.

