Verden er omskiftelig og
farlig – de helt rigtige
betingelser for at have held
med et mirakel!
Den 13. november (EIRNS) – Meget i verden er omskifteligt og
meget farligt. Men ved at se tingene ovenfra og ikke låse sig
fast til et sted eller et problem kan vi se, at der eksisterer
betingelser for at gribe ind på en måde, der vil resultere i
et mirakel og tilvejebringe en ny fase af fremskridt for
menneskeheden. Det, der kræves, er at lederne af de store
magter – USA, Kina, Rusland, Indien med flere – indleder en
dialog for at skabe et nyt finansielt system fokuseret på
udvikling; et »Nyt Bretton Woods«, og at nationerne træffer
nationale foranstaltninger i overensstemmelse hermed.
Den positive dynamik for udvikling er meget tydelig i Asien i
denne uge, hvor næsten 16 statsoverhoveder samles til gruppeog udenrigspolitiske møder, der er centreret om Asean-møderne
i Singapore fra i dag til torsdag; topmødet i Østasien finder
sted 14.-15. november; derefter følger Apec »Economic Leaders
Week« 12.-18. november i Papua Ny Guinea. Til stede i
Singapore er præsidenter eller statsministre fra Rusland,
Kina, Indien, Sydkorea, Japan, Indonesien, Malaysia,
Australien, New Zealand og mange flere. Den kinesiske
premierminister Li Keqiang mødtes i dag med forretningsledere
i Singapore. Adspurgt om forholdet mellem USA og Kina sagde
Li, at »så længe vi opretholder jævnbyrdighed i
forhandlingerne omkring vores uoverensstemmelser og forskelle
og udvider de fælles interesser og fordele, vil dette gavne
begge lande og verden.«
På torsdag holder præsident Xi Jinping hovedtalen til Apecs
administrerende direktører på mødet i Port Moresby, Papua Ny

Guineas hovedstad. Xis besøg omfatter også særlige møder med
lederne fra Papua Ny Guinea, med det overordnede formål at
fremme den Maritime Silkevej til Stillehavsøerne. Fra den
15.-21. november tager Xis tur ham fra Papua Ny Guinea til
Brunei, og derfra til Filippinerne. Hans sidste stop er ved et
af de nye fælles projekter mellem Kina og Filippinerne, en
fabrik, der primært skal producere magnettog til det asiatiske
marked.
Disse positive begivenheder i Asien udstiller, hvor billig den
franske præsident Emmanuel Macron må være, for at have
gennemtvunget en dagsorden ved mindehøjtideligheden i Paris af
Første Verdenskrigs våbenhvile den 11. november, som gjorde
det umuligt for præsident Donald Trump og præsident Vladimir
Putin og andre verdensledere at mødes og drøfte strategiske
spørgsmål om fred og sikkerhed, der potentielt kunne bevæge
verden i en positiv retning.
Trump udsendte flere forskellige tweets i dag om »Emmanuel«,
f.eks. »Problemet er, at Emmanuel lider af en meget lav
vælgertilslutning i Frankrig, 26%, og en arbejdsløshed på
næsten 10%…« Trump konkluderede: »Make France Great Again!« Om
mindre end to og en halv uge får Trump og Putin samt Trump og
Xi Jinping en vigtig mulighed for at tale sammen på G20topmødet d. 30. nov.-1. dec. i Buenos Aires om potentiel
diplomati mod et nyt paradigme for økonomisk udvikling og
fred. Det er afgørende hurtigt at udvide og uddybe den
internationale kreds, der bakker op om et »Nyt Bretton Woods«
på tidspunktet for dette møde. (Det skal bemærkes, at den
kinesiske vicepremiereminister Liu He siges at have uformelle
samtaler med amerikanske embedsmænd fra handelsministeriet
nogen tid før G20.)
I den forbindelse udsender LaRouchePAC i løbet af de næste to
uger en række korte, animerede info-grafikker for at fremme
folks forståelse af, hvordan det nuværende transatlantiske
»britiske frihandelssystem« er farligt og døende; og hvad der
kræves for at indføre et »Nyt Bretton Woods«-system. For

eksempel: Global valutahandel er steget til over 5 billioner
dollars om dagen, men hvor meget af denne handel med valutaer
bruges til fysisk økonomisk aktivitet? Kun 2%! Resten, 98%, er
rent spekulativt spil. Et andet, mere positivt eksempel:
Grunden til at faste valutakurser er vigtige for at skabe
stabile betingelser for langsigtede internationale
investeringer.
At nå ud til folk i USA er helt afgørende, da der er et stort
tomrum i det politiske indhold, der er mere akut siden
midtvejsvalget, idet flere begynder udelukkende at tænke
»hvordan vindes i 2020!« I drøftelserne herom med amerikanske
kolleger i dag understregede Schiller Instituttes
internationale formand Helga Zepp-LaRouche vigtigheden af,
hvad hun kaldte »her og nu’et«. Hun anbefalede at tale til
folk fra et standpunkt, der ligger uden for partipolitik, ikke
blot ved at tale tværpolitisk, men ved at præsenterede »hele
pakken« af, hvad der skal gøres. Gør det klart, hvad
gennemførelsen af »LaRouches Fire Love« indebærer. Afslør det
døende Wall Street / London-systems rådne karakter.
Zepp-LaRouche tilføjede: »Dette er ikke et tidløst spørgsmål«
om, hvad menneskeheden skal gøre. På et hvilket som helst
tidspunkt kan den forestående økonomiske krise bryde ud med
dødbringende kaos som konsekvens. Derudover diskuterer alle
slags gale krigshøge udviklingen af nye amerikanske våben ud
fra det standpunkt, at man skal forberede sig til krig med
Kina og Rusland.
Helga Zepp-LaRouche taler den kommende weekend til den
ugentlige Manhattan Dialog den 17. november med live video
transmission. Denne efterfølges søndag den 18. november af en
koncert i anledning af Friedrich Schillers fødselsdagsfest med
Schiller Instituttets NYC kor og orkester, der opfører
Beethovens Fantasi for klaver, kor og orkester og hans Messe i
C-dur under overskriften: »Genforen USA … med Beethoven!«

