Statsmandskunst versus
geopolitik: Den asiatiske skueplads
Den 26. maj (EIRNS) – “Det er karakteristisk for et vendepunkt i historien, at
de fleste mennesker ikke har noget begreb om, hvad der sker. Kun de visionære,
der har en klar ide om fremtidens positive potentiale, er i stand til at gribe
ind i processen i afgørende momenter for at afværge potentielle katastrofer, og
i stedet indlede en ny epoke for menneskeheden. Vi befinder os i et sådant
faseskift.”
Disse var de indledende ord af Schiller Instituttets grundlægger og præsident,
Helga Zepp-LaRouche, i hendes præsentation til ‘ Konferencen om dialog mellem
asiatiske civilisationer, 2019’, der blev afholdt den 15. maj i Beijing. De
beskriver præcist det afgørende øjeblik menneskeheden står overfor.
Menneskeheden står i dag over for to diametralt modsatte, uforsonlige tilgange.
Den ene fremmer geopolitik, konfrontation og unilateralisme til forsvar for det
Britiske Imperiums døende verdensorden; den anden opfordrer til en dialog mellem
nationerne, baseret på højdepunkterne i deres respektive civilisationer. Som
Zepp-LaRouche understregede i sin tale: “Hvis vi ønsker at skabe en mere
menneskelig orden, må den bygges på de bedste begreber, der er produceret af
forskellige kulturer. Disse begreber må så at sige have en ontologisk,
erkendelsesmæssig, karakter, fordi intet i dem kan være tilfældigt eller af blot
en samtidig karakter. “De skal afspejle hvad der i den jødisk-kristne vestlige
civilisation er kendt som ‘naturlov’, den højere orden af universets kreative
udvikling, som kan erkendes af det menneskelige sind, og i hvilken mennesket
deltager.
Det er i dette domæne, at menneskeheden mest har brug for ‘Lyndon LaRouches vise
ord’. I denne epoke udarbejdede LaRouche på egen hånd de begreber, der er
nødvendige for at bringe et nyt paradigme til virkelighed – og at slå en pæl
gennem hjertet på det gamle paradigme med dets onde menneskesyn. Mange af
LaRouches skrifter kunne nævnes i denne henseende, men ingen er bedre end hans
bog fra den 19. december 2004: Dialogen mellem eurasiske civilisationer: Jordens
næste halvtreds år. (The Dialogue of Eurasian Civilizations: Earth’s Next Fifty
Years) [Se EIR, 7. januar 2005.]
Det er med dette for øje – nemlig at give USA og alle verdens nationer adgang
til sådanne begreber – at vi fejrer LaRouche-mindehøjtideligheden den 8. juni i
New York City, samt ved et halvt dusin satellitbegivenheder over hele landet.

Det drejer sig især om de begreber og den politik, som Trump-regeringen har brug
for, mens den bryder fri af det britiske komplot for at vælte hans
præsidentskab, med henblik på højt og tydeligt at afvise den selvmorderiske
politik for økonomisk og geopolitisk konfrontation med Kina og Rusland, som
briterne ønsker at pålægge USA Det er en afklaring, som verden snarest ønsker at
høre fra Washington.
Vi henviser læseren til ’Beijing-konsensus 2019 fra Konferencen om Dialog mellem
Asiatiske Civilisationer’, der netop blev udgivet den 24. maj som en glimrende
afspejling af den nye vision for menneskeheden, der nu spredes over Asien såvel
som andre kontinenter. Denne opfattelse blev allerede understreget af Kinas
præsident Xi Jinping i hans hovedtale til det første Bælte- og Vejforum for
Internationalt Samarbejde, der blev afholdt den 14.-15. Januar 2017:
“Vi bør bygge Bæltet og Vejen ind i en sammenhæng, der forbinder forskellige
civilisationer. I forbindelse med Bælte- og Vejinitiativet burde vi sørge for,
at udveksling erstatter fremmedgørelse, når det gælder forskellige
civilisationer, at gensidig læring erstatter sammenstød, og at sameksistens vil
erstatte en følelse af overlegenhed. Dette vil øge den gensidige forståelse,
gensidige respekt og gensidige tillid mellem forskellige lande.”

