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Leder fra LaRouche PAC, 5. juli, 2017 – Der er en fornemmelse
af, at verden ’venter i spænding’ lige nu, i forventning om de
begivenheder, der vil finde sted under Gruppen af 20’s møde i
Hamborg, Tyskland, den 7.-8. juli. Det er bestemt ikke, fordi
der er grund til at antage, at et mirakel vil falde ned fra
himlen og redde dagen. Sandsynligheden taler for en formel
overtapetsering af rådne splinter og politikker. Men personer
og kræfter er i gang for at fremtvinge en forandring til det
gode.
Der er ingen tid at spilde; farerne er store. Som den russiske
præsident Vladimir Putin for nylig sagde under Skt. Petersborg
Internationale Økonomiske Forum, »vi må ikke – har ikke ret
til at – spilde vores tid og indsats på skænderier, fejder og
geopolitiske lege«. Dette blev citeret sidste fredag af den
russiske udenrigsminister Sergei Lavrov ved et arrangement i
Moskva (Primakov-forum), hvor han sagde: »Det, vi har brug
for, er vise og afbalancerede fremgangsmåder …«
Netop nu haster dette med hensyn til situation med Nordkorea,
hvor FN’s Sikkerhedsråd skal mødes i dag under Kinas
formandskab. Den kinesiske præsident Xi Jinping og Putin påbød
i går deres udenrigsministre at udstede en politisk erklæring
om, hvad man skulle gøre med henblik på en god løsning.
Præsident Xi gør sin del i nedtællingen til Gruppen af 20. I
Tyskland udgav han den 4. juli en artikel, der kom i
mainstreammedierne, med titlen, »At gøre verden til et bedre
sted«. Dette skete forud for hans møde med kansler Angela
Merkel og andre tyske ledere. Xi erklærede, at »Bælt & Vej
Forum for Internationalt Samarbejde, der for nylig fandt sted

i Beijing, har til formål at fremskynde samspillet mellem
udviklingsstrategier og forbundethed« nationerne imellem, og
at »det kimer med temaet for dette års Hamborg-topmøde, ’At
forme den indbyrdes forbundne verden’. Bælte & Vej Initiativet
og G20-samarbejde kunne komplementere og forstærke hinanden …«
Xi sagde, at Kina håber at arbejde sammen med alle parter ved
Hamborg-topmødet, for global vækst.
I Xinhuas kinesisk-sprogede dækning af den efterfølgende debat
i Tyskland over Xis bemærkninger, citeredes Helga ZeppLaRouche, der blev beskrevet som »formand og stifter af
Tysklands kendte tænketank, Schiller Instituttet«. Hun
støttede kraftigt Xis bestræbelser for at bygge et »fællesskab
for en fælles skæbne«, og hun understregede også betydningen
af Bælte & Vej Internationale Samarbejdstopmøde. Desuden sagde
Helga Zepp-LaRouche: »Udviklingen af Afrika er et af de
vigtige spørgsmål ved G20-topmødet. Kina har i realiteten løst
flygtningeproblemet ved kilden, gennem investeringer og
byggeri af jernbaner, dæmninger, kraftværker, industriparker
og uddannelse af den afrikanske arbejdsstyrke. Hvis Europa vil
løse flygtningekrisen på en human måde, bør det blive
involveret i ’at bygge hele vejen’«. (Groft oversat fra
Xinhua-nyhedstelegrammet, der også optræder i Sina, på CGTN og
på det kinesiske Forsvarsministeriums site.)
Manglen på handling i ånden fra Bælte & Vej dukker på
dramatisk vis op i mange situationer. Se på New York City.
Mandag, den 10. juli, starter »Smertens-sommeren«, hvor linjer
vil blive taget ud ved Penn Station for at udføre
reparationer, der er gået over tiden, men der er ingen
overordnet plan for hele området, og heller ingen
nødforholdsregler for befolkningen. Samme tid, næste uge,
kunne være fuld af kaos, hysteri og lidelse.
Og alligevel har Transportministeriet netop trukket sin
repræsentant ud af bestyrelsen for »Gateway-projektet«, et
fortjenstfuldt program om byggeri af nye overgange over
Hudsonfloden mellem New Jersey og Manhattan. Det foreslåede

statsbudget for 2018 har ligeledes ikke afsat nogen midler til
arbejder på Portal Bridge, den eneste overgang over
Hackensack-floden, der tager hele den nord-sydgående jernbane
fra New Jersey og ind i Manhattan.
Lad os på den internationale scene se på fødevaresituationen.
Den 3. juli udgav FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation
(FAO) en erklæring om, at den globale hungersnød vokser.
Behovet for nødhjælp i Yemen, Nigeria og Sydsudan, samt andre
steder, er de alvorligste, siden Anden Verdenskrig.
Den 7. juli, hvor G20 åbner, vil der samtidig være en
international konference, med Schiller Instituttet som
medsponsor, i New York City, om »Mad for Fred: Det nye navn
for fred er økonomisk udvikling«, hvor deltagere, inklusive
diplomater, landbrugseksperter og repræsentanter for USA’s
landbrug, vil konferere om løsning af nødsituationer og om at
gå frem mod en verden med rigelig mad, og en »fælles
udviklingsskæbne«. En erklæring fra en landbrugsorganisations
konference lyder: »Vi har ingen idé om de vidunderlige
fremskridt, der venter forude, hvis vi kommer ind på sporet
med bevidste udviklingspolitikker og kommer væk fra sporet med
løgnene om, at vi skal ’have tillid til markedskræfterne …’«
Midlerne herfor er for hånden: LaRouches »Fire Love«.
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