12. juni, 2018: Den Nye Silkevejsånd
lyser i al sin pragt
Leder fra LaRouchePAC, 12. juni, 2018 – Denne dag vil gå over i historien, ikke
alene på grund af den ekstraordinære bedrift i Korea, der blev skabt af Donald
Trump, Kim Jong-un, Moon Jae-in, Xi Jinping, Shinzo Abe og Vladimir Putin, men
også, fordi den »Nye Silkevejsånd« har taget endnu et gigantskridt fremad for
virkeliggørelsen af fred og udvikling for hele verden.
Den fælles erklæring, som blev underskrevet og offentliggjort af formand Kim og
præsident Trump, kan læses nedenstående. Den siger utvetydigt, at den nye
relation mellem USA og D.P.R.K. »vil bidrage til fred og fremgang for
Koreahalvøen, og for verden«. I en pressekonference efter topmødet, talte
præsident Trump på en dyb måde om den transformation, der finder sted i verden
som helhed. Han begyndte: »Jeg står foran jer som repræsentant for USA for at
give jer et budskab om håb og vision, og et budskab om fred«. Han sagde, at det
succesfulde topmøde beviste, at »reel forandring er muligt«; at »fortiden ikke
behøver definere fremtiden«; at »enhver kan skabe krig, men kun de modigste kan
skabe fred«. Han konkluderede, korrekt, at »Det er et meget stort øjeblik i
verdenshistorien«.
Det bliver opfattet i hele verden, at denne historiske begivenhed i Singapore,
og det på lignende vis transformerende møde i Shanghai Samarbejdsorganisationen
(SCO), der fandt sted i weekenden 9.-10. juni i Qingdao, står i skarp kontrast
til kaosset på G7-mødet i Quebec, hvor Trump udtalte, at Putin burde sidde med
ved bordet, hvis der skulle opnås noget som helst af betydning. Trump fik fuld
opbakning fra den nyvalgte italienske premierminister Giuseppe Conte, alt imens
Shinzo Abe ligeledes nægter at gå med i de verbale angreb mod Rusland og
arbejder tæt sammen med præsident Putin omkring fælles udviklingsprojekter. Det,
der er tilbage af G7 – Frankrig, Tyskland, Canada og UK – kunne ende med at
blive G4, hvis de ikke bryder ud af Det britiske Imperiums desperate bestræbelse
på at opretholde opsplitningen af verden i Øst og Vest.
Der skabes historie i Asien, og ikke i Vestens affældige økonomier og kulturelle
forfald. Trumps anerkendelse af Kina og Rusland reflekterer hans erkendelse af,
at, med samarbejde, kan store forandringer skabes for en forbedring for
menneskeheden som helhed, og at USA selv kun kan genrejses til sin tidligere
storhed ved at blive en del af den Nye Silkevejsånd, som Helga Zepp-LaRouche har
udlagt det. Denne ånd er smitsom og inspirerer kulturel optimisme og står i
skarp kontrast til den kulturelle pessimisme, der i stigende grad har inficeret

Europa og USA i løbet af de seneste halvtreds år.
Efter at have set Trumps pressekonference i Singapore, kom fr. LaRouche med den
iagttagelse, at Trump havde nægtet at lade sig provokere af de hysteriske,
vestlige krigsmager-medier, men snarere demonstrerede en fuldstændig tillid til,
at det nye paradigme for fred gennem udvikling var både muligt og nødvendigt.
Det er, hvad Lyndon LaRouche og denne bevægelse har kæmpet for i løbet af de
seneste halvtreds år. Det er en tid for historiske transformationer, et
faseskifte i de kvalitative egenskaber af menneskehedens udvikling, i hvilken
det enkelte individs handlinger kan forandre verden. Man bør ikke stå og se til
fra sidelinjen. Folk bør, på en ligefrem måde, få at vide, at de skal gå med i
LaRouche-bevægelsen med det formål at bringe den Nye Silkevejsånd til hele
menneskeheden.
Foto: Præsident Donald J. Trump med Nordkoreas leder Kim Jong-un. 12. juni,
2018. (Official White House Photo by Shealah Craighead)

