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Med næstformand Michelle Rasmussen:
»Man kan bruge en linje fra Charles Dickens, hvor han skrev om
historien om to byer, men her har vi historien om to verdener,
to verdenssyn; det ene er et kollapsende paradigme, hvor man
simpelthen har forsømt at investere i moderne infrastruktur, i
vedligeholdelse og modernisering af infrastrukturen og har
udsultet infrastrukturen, med katastrofale konsekvenser, på
den ene side; og så et nyt paradigme … jeg vil fortælle
historien om Schiller Instituttets årtier lange kamp for at
realisere nogle nøgle-udviklingsprojekter, som nu faktisk er
ved at blive til noget, fordi en stor nation som Kina har
besluttet at være med.
Så først begynder vi i Houston. I har alle sammen set billeder
og nyhedsdækningen. I Houston har vi en kombination af
naturkræfter, hvor orkanen Harvey i USA faktisk er blevet en
storm, der har den største mængde regnfald for en enkelt
storm, 52 inches (132 cm) – kombinationen af virkelig stærke
naturkræfter plus menneskelige fejl, fordi Houstons
vandkontrol-system er fra lige efter Anden Verdenskrig, og så
har der været forslag om modernisering; det seneste forslag
vil koste $28 mia., men blev ikke til noget. Og nu har de en
storm, hvor det mindste beløb, de snakker om, er $100 mia.
Deres system til oversvømmelseskontrol blev her for nylig
vurderet og fik et C, som virkelig ringe. Nu er der 50 amter i
Texas, som er påvirket. 33 af dem er i nødtilstand, og også 5

amter i Louisiana. Der skulle være 1,7 mio. mennesker, der
måtte forlade deres hjem; vi har oversvømmede huse,
forretninger, landbrug; ingen elektricitet i tusindvis af
hjem; vi har en hel del raffinaderi-kapacitet, der er blevet
lukket; vi har en meget vigtig både national og international
havn, Houston, som virkelig har taget skade; jernbanenettet,
man skønner, at 500.000 jernbanevogne er blevet ødelagt. …
Helga [Zepp-LaRouche] holdt en hovedtale, der er tilgængelig
på dansk på vores hjemmeside, hvor hun sagde – og det var
samtidig med, at orkanen Harvey ramte – hvor hun sagde, at kun
ved, at vi gennemfører Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love,
plus, at USA tilslutter sig Kinas Bælte & Vej Initiativ, kunne
vi virkelig få gang i de nødvendige investeringer og
moderniseringer.
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opvågnings-alarmklokke til borgerne, til politikerne, om, at,
nu skal der virkelig ske noget drastisk, og det kan kun lade
sig gøre, hvis vi siger, at, nu skal vi ikke bare tale om
LaRouches Fire Love; nu skal vi ikke bare tale om, hvor
fremragende, det ville være, hvis USA tilslutter sig Bælte &
Vej Initiativet, men nu skal det faktisk gøres.…«
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