LaRouche siger: USA og Kina
må samarbejde – i rummet, om
fusionskraft
og
store
udviklingsprojekter.
Den 4. juni (EIRNS) – Hvad der i dag synes at være det største
økonomiske og strategiske problem i verden blev tydeligt
fremlagt af Lyndon LaRouche for 22 år siden i en vigtig
offentlig præsentation. LaRouche sagde den 10. maj 1997: De
Forenede Stater og Kina er de to nationer hvis forhold er mest
relevant for menneskehedens fremtid i det 21. århundrede; de
må samarbejde for at fremme den økonomiske udvikling på
verdensplan.
I eftermiddag, blot dage før der i New York skal afholdes en
mindehøjtidelighed til erindring om LaRouches liv og arbejde,
understregede hans kone, Schiller Instituttets præsident Helga
Zepp-LaRouche, dette faktum. Hun sagde, at mellem denne
LaRouche-erindringsdag den 8. juni og G20-mødet i Osaka den
28.-29. juni – hvor præsident Donald Trump sandsynligvis vil
mødes med Kinas præsident Xi Jinping samt Ruslands præsident
Vladimir Putin og den indiske premierminister Narendra Modi –
må rigtig mange ledende skikkelser træde frem og stærkt tale
for en politik for samarbejde og udvikling mellem USA og Kina.
Disse fire magter kan rent faktisk arbejde sammen i regi af et
nyt
internationalt
kreditsystem
for
store
infrastrukturprojekter
og
økonomisk
udvikling
af
udviklingssektoren. Men forholdet mellem Amerika og Kina, der,
som Zepp-LaRouche sagde, nu “blæser i vinden”, er det der skal
rettes op på.
“Alternativet” er at tro på propaganda og slutte sig til
krigspartiet, som ønsker supermagtskonflikter, endog krig, i
stedet for udvikling. For mindre end to år siden vidste

millioner af amerikanere, at præsident Donald Trump ønskede et
godt samarbejdsforhold med Kina og støttede ham 100% i det.
Millioner andre vidste, direkte eller indirekte, hvilke
hastige økonomiske og videnskabelige fremskridt Kina har
gjort, hvor mange millioner mennesker man har bragt ud af
fattigdom. To år senere tror mange af disse millioner på en
krigspropaganda så vanvittig, at de tror på, at kinesiske
virksomheder fremstiller S-togvogne til at udspionere dem.
For tre år siden respekterede millioner af amerikanere
Ruslands præsident for at hjælpe med at bringe præsident
Barack Obama ud af krigen i Syrien – en krig amerikanerne
overvejende modsatte sig. Krigspartiet, ledet af britiske og
amerikanske efterretningsorganer, der angriber præsident
Trump, udbasunerede anti-russisk propaganda igennem tre år.
Det er nu blevet afsløret som et kupforsøg mod præsident Trump
af det Britiske Imperium og dets krigsparti. Hvorvidt
præsidenten krævede tilfredsstillelse i Storbritannien, ved at
stille skarpe spørgsmål om de personer der pressede på for at
vælte ham, “blæser i vinden” på nuværende tidspunkt.
Lyndon LaRouche bemærkede også ofte, at nogle mennesker er
udstyret med et indre kompas og handler ud fra egen viden og
overbevisninger, mens der er mange, der er orienteret imod
andre, og forsøger at sige hvad de tror andre forventer at
høre fra dem. Denne form for propaganda virker på den måde.
Den amerikanske udenrigsminister fortalte en stor schweizisk
avis, at hvis man har en kinesisk fremstillet mobiltelefon,
går al ens information direkte til lederen af det kinesiske
kommunistparti!
De der vælger – lige pludselig – at tro på sådanne ting, kan
glemme nye infrastrukturprojekter i USA eller rimelige priser
for landbrugsafgrøder eller at genoplive et bemandet
Måneprogram og derefter til Mars, eller et gennembrud for
fusionsenergi. Krigspartiet har ingen interesser i disse
henseender.

Hvad det amerikanske præsidentskab skal blive til – hvad angår
samarbejde eller konfrontation med de øvrige ledende
videnskabelige og økonomiske stormagter – på dette G20-møde
mellem stats- og regeringscheferne om tre uger – blæser også i
vinden. Det er op til os.

