Øjeblikket for forandring er
inde
Leder fra LaRouchePAC, 19. juni, 2018 – To aktuelle
begivenheder
viser
vejen
for,
hvordan
det
Nye
Silkevejsparadigme er midlet til at overvinde det, der i
øjeblikket piskes op i det transatlantiske område som en
uundgåelig, uløselig strid: migrantkrisen og handelskrigen.
For Amerikas vedkommende mødtes i dag den bolivianske
præsident Evo Morales med præsident Xi Jinping i Beijing, hvor
de underskrev forpligtelser til et Bælte & Vej-samarbejde
mellem Bolivia og Kina. Morales sagde, at det ville betyde
økonomisk udvikling og fred på hele kontinentet. I Kina er der
ligeledes en delegation fra den Dominikanske Republik, som
konfererer om økonomiske projekter og erhvervsliv i Caribien.
Generelt i hele Sydamerika kan denne aktivitet – sammen med en
besejring af narkoforbrydere – afslutte den fattigdom og
livsfare, der driver millioner af mennesker til at flygte fra
deres hjemland. I øjeblikket lever 200 mio. ud af de 650
million-plus mennesker i Latinamerika og Caribien i fattigdom,
hvilket alt sammen kan ændres.
For det andet, så arbejder den japanske regering med
detaljerne for det første samarbejde nogensinde med Kina om
joint ventures i tredjelande, inden for Bælte & Vej-rammen. I
denne uge talte premierminister Shinzo Abe om, hvordan Japans
»infrastruktureksport« kan udføres på samarbejdsbasis. En
særlig arbejdsgruppe arbejder på at udvælge prioriterede
projekter. Dette er et arrangement for et kraftcenter.
At fremtvinge et skifte i USA og Europa til dette Nye
Silkevejsperspektiv er ikke en utopisk drøm. Forandring er
mulig. Øjeblikket er nu. Singapore-tomødet er modellen –
reelt, ikke hypotetisk – for at bryde med fortiden og bestemme
fremtiden.

Helga Zepp-LaRouche, der i dag gennemgik situationen,
understregede, at vi har det største potentiale for
forandring, siden Berlinmurens fald. Et nyt system går frem i
Asien, Afrika og begynder i Latinamerika. Vi må knække
situationen i det transatlantiske område. Verden har et
presserende behov for den nye model for relationer mellem
nationer.
Zepp-LaRouche sagde, at der i Europa er en voksende erkendelse
af, at det vestlige, neoliberale system totalt er slået fejl.
Se engang på, hvad man kommer med som »løsninger« på
migrantkrisen, som f.eks. at bygge interneringslejre i
Nordafrika, som præsident for Europarådet Donald Tusk siger.
Den tyske regering i særdeleshed er fortsat i krise over
dette, med kansler Angela Merkel, der har en deadline på to
uger til at komme med nogle svar, men hun og andre i eliten er
ikke villige til at acceptere, at en ændring i principperne er
nødvendig. Dette er en moralsk krise.
I USA i dag udstilledes denne samme, umoralske holdning, da
Demokrater iscenesatte udbruddet af en handling på vegne af
bekymring for migranter, med det formål at forstyrre
kongreshøringen, hvor Justitsministeriets generalinspektør
forklarer, hvordan det korrupte FBI handlede ulovligt imod
præsident Donald Trump. Se LaRouchePAC’s nye erklæring fra 19.
juni om dette, »Child Abuse Hypocrites! What Evil, Genocidal
Twaddle«
(Hyklere om overgreb mod børn! Hvilket ondt, folkemorderisk
vrøvl), som, blandt andre koncepter, påpeger, at disse samme
Demokrater støtter svøben med legalisering af narkotiske
lægemidler/narkotika, der dræber folk.
Helga Zepp-LaRouches nye, politiske programdokument, der nu
cirkuleres på mindst otte sprog, er et stærkt fremstød for det
nødvendige, politiske skifte, her og nu: »Der skrives nu
historie i Asien! EU-topmødet må følge Singapores eksempel!«

Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping er vært for en
velkomstceremoni for den bolivianske præsident Juan Evo
Morales Ayma i Folkets Store Hal i Beijing, 19. juni, 2018. Xi
Jinping førte forhandlinger med Juan Evo Morales Ayma tirsdag.
(Xinhua/Yin Bogu)

