At komme op af kviksandet
Leder fra LaRouchePAC, 1. december, 2016 – Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir
Putin fortsætter med at komme med tilbud efter tilbud til USA – og andre
nationer, der stadig sidder fast i det transatlantiske systems dødbringende
kviksand – om at gå med i opbygningen af det nye, globale paradigme, der er i
færd med at erstatte geopolitiske krige og fascistiske nulsumsspil-økonomier,
med den Nye Silkevejspolitiks win-win-resultater.
Den kinesiske regering har netop udgivet en hvidbog, »Retten til udvikling:
Kinas filosofi, praksis og bidrag«, som dokumenterer det forbløffende
fremskridt, Kina har præsteret i løbet af de seneste årtier inden for områderne
fattigdomsreduktion, levetid, uddannelse og så videre, og dernæst fortsætter med
at forklare, at deres Bælt-og-Vej-initiativ har til formål at hjælpe andre
nationer med at opnå lignende resultater. Retten til udvikling, proklamerer
hvidbogen, er hele menneskehedens umistelige rettighed.
Den russiske præsident Putin gentog i sin »Tale til nationen« for den russiske
Duma, det føderale parlament, at han var indstillet på at samarbejde med den
tiltrædende Trump-administration i USA for at »sikre international stabilitet og
sikkerhed«. Putin gjorde det ligeledes til fulde klart, at Ruslands fremtid
ligger i at nære kreativitet, videnskab og evnen til at løse problemer hos den
unge generation: »Vore skoler må fremme kreativitet … Vore børn vil klart se, at
Rusland har brug for deres ideer og viden.«
Dette er præcis den form for tankegang, som engang dominerede Franklin
Roosevelts, og endda John Kennedys, USA, men det er blevet næsten uforståeligt
for de fleste amerikanere i dag, i et USA, der er blevet transformeret af de
seneste 16 års mareridt med Bush og Obama.
Og dog, så er genopvækkelsen af denne ånd selve nøglen til en strategisk sejr
imod det døende, Britiske Imperium. For at opnå dette kræver det, at vi lever op
til udfordringen med at få den amerikanske befolkning, og dens repræsentanter i
Washington, til at tænke på det højere niveau, som er det sande potentiale, der
er fremlagt for os, og ikke på niveauet for de kontrollerede ’trivielle
selskabslege’, som karakteriserer politikken i Washington og i lokale
anliggender.
I en diskussion tidligere på dagen med medlemmer af LPAC’s Politiske Komite og
Videnskabsteam, samt Helga Zepp-LaRouche, understregede Lyndon LaRouche den
afgørende rolle, som et fornyet rumprogram spiller for atter at tænde gnisten

for optimisme og inspiration omkring spørgsmålet om, hvad menneskets formål i
universet er. Den store, tyske rumforsker Krafft Ehricke er en vigtig prøvesten
i denne bestræbelse, sagde LaRouche, for kampen for at bringe fremskridt inden
for videnskab, kultur og økonomi tilbage, som en forenet, indbyrdes forbundet
præstation.
»Hele formålet er at forstå, hvad fremtiden bringer, eller kan bringe, og
fastholde udviklingen på denne basis«, sagde Larouche. »Det er ligesom hele
tiden at holde trit; hele tiden forsøge at gøre noget, der er vigtigere, at opnå
det, og dernæst nyde det … Der må være et element af overraskelse, et element af
denne form for udtryk. Det er det, der får det til at virke. Det er ikke noget
tomt; det er noget, man skal få til at virke.«
LaRouche fortsatte: »Vi lever i vort intellekt. Hvis vi kan tænke kvalificeret,
så opererer vi i rummet. Vi bør håbe, at vi vil frigøre os og således bringe
menneskeheden til et nyt niveau af præstationer.«
Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping mødes med Ruslands præsident Putin,
Chiles præsident Bachelet, Indiens præsident Modi og Kasahkstans præsident
Nazarbayev i sine bestræbelser på at rekruttere nationer til den Nye Silkevejs
økonomiske politik.

