Det vil kun fungere med
amerikansk samarbejde med
Kina, Rusland og Indien.
Den 8. oktober (EIRNS) — Der er en række nøgleerfaringer, der
kan drages fra Schiller-Instituttets konference i New York
City d. 5. oktober under titlen “Menneskeheden som en
galaktisk art: det nødvendige alternativ til krig.” En af de
vigtigste er: at understrege Lyndon LaRouches banebrydende
rolle i udformningen af en fusionsbaseret rumudforsknings- og
koloniseringsmission, som den næste videnskabelige og
teknologiske platform, som er påkrævet for menneskeheden.
[Hvad der] også blev understreget i hele den internationale
webcast, herunder i hovedtalen fra Helga Zepp-LaRouche, er, at
en sådan mission kun kan lykkes som udførelsen af de fælles
mål for menneskeheden, hvis den er baseret på samarbejde
mellem store og nye rummagter. Det gik ikke tabt for nogen af
deltagerne, at Ruslands ambassadør i De Forenede Stater,
Anatoly Antonov, sendte en meddelelse med hilsener og
opmuntring til konferencen; og at Xing Jijun, rådgiver og chef
for videnskab og teknologisektionerne i Generalkonsulatet for
Folkerepublikken Kina i New York, fremsatte bemærkninger ved
begivenheden, der også opfordrede til samarbejde med De
Forenede Stater. (Se dækning heraf i EIR, 11. oktober-udgaven,
som vil omfatte Antonovs hilsen og Dr. Xings bemærkninger.)
Ret nu blikket fra stjernerne til den turbulente planet
Jorden. Hele det transatlantiske finansielle system er på kort
sigt ved at blive trukket ind i et sammenbrud, fordi det er
blevet overtaget af en grådig finansiel kræftsygdom, som den
amerikanske centralbank og de andre centralbanker desperat
fodrer med hyperinflationære forsøg på ‘bailouts’. Som en
finansiel lederskribent skrev den 7. oktober, “den eneste
rimelige konklusion, der kan drages af Feds meddelelse fredag
om, at den udvider sit pengeindsprøjtnings-program til Wall

Street indtil mindst 4. november … [er], at det er en form for
‘nødsituation’, der finder sted”.
På den anden side slår Kina ned på sin skyggebanksektor og
bringer den i første halvdel af 2019 ned på det laveste niveau
i 3 år, og kanaliserer i stedet kreditter til infrastruktur og
andre produktive aktiviteter. Et sådant tolags kreditsystem
ville gøre Alexander Hamilton stolt. Hvad Kina gør, kunne godt
beskrives som det amerikanske system [for politisk økonomi]
med kinesiske karakteristika.
Skulle USA og Kina ikke samarbejde om en sådan fornuftig
økonomisk politik og sætte Wall Street ud af funktion?
Se nu på Syrien, hvor præsident Donald Trump med
gennemslagskraft – igen – har udtalt, at han har til hensigt
at trække de amerikanske tropper ud, som en del af hans
valgløfter om at afslutte de evindelige krige, som er
testamenterede fra Bush og Obama-administrationerne. Og
slænget af neokonservative og -liberale demokrater, de samme,
der har til hensigt at vælte ham ved en rigsretssag, hylede op
– endnu en gang – i protest over, at Trump “truer sikkerheden”
ved at forsøge at afslutte krigen.
For at få succes med denne politik er USA nødt til at
samarbejde med Rusland for at forhindre, at den komplekse
situation i Sydvestasien eksploderer, for at stoppe
terrorismen, og for at opretholde alle landes suverænitet og
territoriale integritet.
Burde USA og Rusland ikke samarbejde om at bringe den britiske
geopolitik til ophør for altid?
Et sådant amerikansk samarbejde med Kina og Rusland, og også
Indien og andre nationer, er det eneste fundament, hvorpå et
nyt paradigme kan bygges, en alliance specificeret af Lyndon
LaRouche, som er stærk nok til at feje det gamle britiske
imperialistiske paradigme ud. USA vil kun finde den moralske
styrke til at tage dette skridt ved at ved at rense Lyndon

LaRouches navn; LaRouche, der – mod alle odds – designede de
politikker og videnskabelige gennembrud, som et sådant nyt
paradigme skal baseres på.

