Missionen til Månen- Mars er passende
med henblik på at opløfte Amerikas
kultur
Den 6. august (EIRNS) —Et nyt prospekt for Månen-Mars missionen, der er
organiseret omkring de seks punkter i LaRouchePAC-underskriftsindsamlingen “Vi
forpligter os til Månen-Mars-missionen” og forfattet af Ben Deniston til
LaRouchePAC, bringes i den 9. august udgaven af Executive Intelligence Review,
der udkommer i morgen. Artiklen beskriver hvordan præsidentens og NASA’s
“Project Artemis” kunne blive en ekstraordinær videnskabs- og teknologi‘driver’, som et lynprogram i stil med Apollo-programmet, med det formål at gøre
Månen til ‘værksted’ og udgangspunkt for rumrejser i solsystemet. Prospektet
specificerer forpligtelsen til at gennemføre denne indsats i samarbejde med –
som minimum – de kinesiske, russiske og indiske rumprogrammer såvel som de
japanske og europæiske.
Den første sektion uddyber LaRouchePAC-underskriftsindsamlingen: Vi forpligter
os selv og vores nation til at sende en raket i kredsløb om Månen til næste år;
at konstruere en rumstation i kredsløb om Månen inden for to år derefter; at
sende fire astronauter i kredsløb om Månen i 2023 – mennesker, der undslipper
jordens tyngdekraft for første gang siden Apollo – og forpligter vores nation
til at lande astronauter på Månen i 2024.
Vi forpligter os endvidere til – fire år efter dette- at have en menneskelig
bosættelse på Månen, hvilket betyder, at folk i denne bosættelse vil befinde sig
i solsystemet, med potentialet til – efter nogle års udvikling af bosættelsen –
at rejse derfra og til Mars.
Prospektet fremhæver de to visionærer, som forudså denne undvigelse fra Jordens
begrænsninger til Månen og dennes udvikling til udgangspunkt for rumrejser i
solsystemet – raketdesigner Krafft Ehricke og økonom og statsmand Lyndon
LaRouche. I midten af 1980’erne udviklede de fuldt ud en sådan menneskelig
fremtid. ”Bosættelse og industriel udvikling af Månen” er deres idé. At skabe
den økonomiske kredit for denne videnskabelige internationale mission er også
LaRouches idé, og dokumentet indeholder dette under punkt 5 i andragendet.
Præsident Donald Trump sagde i sine bemærkninger den 5. august, angående
Amerikas sørgelige masseskyderier, ”Kulturelle forandringer er svære, men hver
af os kan vælge at opbygge en kultur, der fejrer værdien og værdigheden af

menneskeligt liv.”
Denne Månen-Mars-mission, kan, hvis den udføres på den måde, som LaRouche og
Ehricke beskrev for mere end 40 år siden, være svaret på præsidentens
opfordring. Der blev set tegn til forandring i begejstringen over 11-års
jubilæet for Apollo for to uger siden, da millioner af amerikanere ved tusindvis
af festlige forsamlinger reflekterede over himlen. Det menneske, der rent
faktisk opnår at rejse, bo, og arbejde i rummet, har ingen grænser for sit
potentiale. Enhver ung person kan vælge at støtte, hvad præsident Kennedy kaldte
”den uforsøgte mission” – værdien og værdigheden af en menneskelig art, der kan
lære at leve under forhold, der står helt i modsætning til dem, under hvilke vi
udviklede os, men som stadig viser vores skabers intelligens.

