Kaos i Europa mens Den nye
Silkevej anviser løsningen
Den 12. december (EIRNS) – De tidligere grundpiller i den
Europæiske Union – Frankrig, Storbritannien og Tyskland –
fortsætter med at svækkes i et utroligt tempo, selv mens
momentum for den Nye Silkevej vokser med en lige så utrolig
hastighed. Det er helt oplagt, at det ene er løsningen til det
andet. Helga Zepp-LaRouche observerede i dag, at mange
iagttagere nu noterer sig det indlysende – Kinas model har
løftet 800 millioner mennesker ud af fattigdom og tager
processen ud til verden gennem deres Bælte og Vej-Initiativ,
mens EU lider under økonomisk forfald, lønnedgang og politisk
kaos. Hvem ville argumentere til fordel for den nuværende
vestlige model, bortset fra idioter? Den Internationale
Arbejdsorganisation (ILO) udgav sin globale løn-rapport for
2017 i slutningen af november, hvoraf det fremgår, at den
globale lønstigning var den laveste siden 2008, tæt på nul,
selv om den var 4,3 % på de nye markeder, primært på grund af
Bælte og Vej-processen. Lønnen faldt faktisk i Frankrig,
Tyskland, Italien og Spanien (Italien, Spanien og Portugal har
nu tilsluttet sig Bælte og Vej-Initiativet).
På den anden side af debatten konkluderede en undersøgelse,
der blev udgivet i september af AidData fra “College of
William and Mary”, om de “kinesiske infrastrukturprojekter og
udbredelsen af økonomisk aktivitet i udviklingslande”, at i
modsætning til uligheden som følge af mange af de vestlige
investeringsprojekter i udviklingssektoren: “Vi finder, at
kinesiske udviklingsprojekter generelt, og især kinesiske
transportprojekter, reducerer økonomisk ulighed indenfor og
mellem decentrale lokaliteter” og “producerer økonomiske
effekter, der fører til en mere ligelig fordeling af den
økonomiske aktivitet. “Undersøgelsen blev finansieret af FN,
Singapores ministerium for uddannelse, USAID og fonde i USA og

Europa. Konferencer, der fremmer Bæltet og Vejen, foregår nu i
Asien, Afrika, Europa og Latinamerika i et tempo på omkring et
dusin hver uge. Så meget for snakken om kinesisk
“imperialisme” og “gældsfælder”.
I Frankrig forsvinder De gule Vestes protester ikke, på trods
af præsident Emmanuel Macrons kapitulation i mandags til nogle
få af deres krav. Flere demonstrationer er planlagt til
weekenden. Venstrepartierne i Nationalforsamlingen har fremsat
en opfordring til afstemning om mistillid til regeringen, som
finder sted torsdag eftermiddag, 13. december. Selvom det er
usandsynligt at den vedtages, vil det tvinge regeringen til at
afsløre deres budget for næste år; et budget som forventes at
skubbe udgifterne langt over EU’s pålagte grænser på 3 % af
BNP. EU har allerede sagt, at EU i modsætning til deres åbne
konflikt med Italien over Italiens afvisning af at skære deres
budget (på bekostning af befolkningen og økonomien) ikke
planlægger at kritisere Macron for at gøre det samme for at
redde sit skind. På den konservative side tweetede Marine Le
Pen, leder af det franske nationale protestparti, at Macron
gav et par indrømmelser, men han “nægter at indrømme, at hans
ledelsesmodel bliver udfordret. Denne model repræsenterer
overdreven globalisering, illoyal konkurrence, udbredt
frihandel og massiv indvandring med alle dets sociale og
kulturelle konsekvenser. Kort sagt, Macron har netop lavet et
strategisk tilbagetog!”
Situationen er den samme i London, hvor premierminister
Theresa May blev udsat for et mistillidsvotum i sit eget
konservative parti i aftes. Hun overlevede afstemningen – 200
mod 117 – men hun måtte love ikke at lede partiet frem mod det
næste planlagte nationale valg i 2022. Mange observatører af
processen advarede om, at hvis så mange som 100 konservative
stemte imod hende, ville det være meget vanskeligt for hende
at beholde magten. Efter at have annulleret den planlagte
parlamentsafstemning om hendes falske Brexit-plan i
tirsdags, indrømmende at det ville være blevet grundigt

forkastet, er hun langt fra sikker i sin stilling. Kilder i
Storbritannien har fortalt til EIR, at ingen fra noget parti
ønsker hendes job på nuværende tidspunkt, da der ikke er nogen
vej ud af det hul, som hun har skabt for landet ved at holde
Brexit-processen hemmelig indtil sidste øjeblik.
Samtidig
eksploderer
skandalen
om
den
britiske
regeringsfinansierede undergravende operation, kendt som
“Integrity Initiative”, og dens overordnede gruppe, Institute
for Statecraft, både for regeringen og de britiske
efterretningstjenester. Oprettet for at drive skjulte
operationer i alle lande i Europa og USA, for at forgifte
ethvert konstruktivt forhold til Rusland, er de nu blevet
taget i angrebet på oppositionspartiet Labour, herunder at
kalde Jeremy Corbyn en “nyttig idiot” for russerne – ligesom
MI6 foretog skjulte aktioner for at forstyrre det amerikanske
valg i 2016, og fejlagtigt udpensle Trump som en russisk
håndlanger. Det hackede materiale er anerkendt for at være
korrekt, men udenrigsministeriet har patetisk hævdet, at
lækagen var et beskidt russisk trick- indrømmende som
sædvanlig, at der ikke er noget bevis, men det må simpelthen
være russerne!
Valget er klart for alle dem, der er enige med Friedrich
Schiller i, at vi alle må være “patrioter i vores nationer og
borgere i verden.” Imperiets hensygnende styrke må aflives
gennem et nyt Bretton Woods, Glass/Steagall-lovgivning og en
tilbagevenden til videnskabelige og industrielle fremskridt,
mens imperialistisk og krigerisk geopolitik erstattes af en
win-win-politik, karakteriseret ved Den nye Silkevej. Det er
nu det gælder.

