Fra LaRouche-bevægelsen 1.
okt. 2014:
Modi: Lad os gøre udvikling
til en massebevægelse
Den indiske premierminister Narendra Modi udsendte ved
afslutningen af sit triumferende besøg i USA et budskab via
twitter i denne uge, som ganske enkelt gav udtryk for det
hovedbudskab, han bragte til amerikanerne: »Lad os gøre
udvikling til en massebevægelse, ligesom Mahatma Gandhi gjorde
frihedsbevægelsen til en massebevægelse.« I både sin tale til
FN’s Generalforsamling og til 20.000 indisk-amerikanere i
Madison Square Garden demonstrerede Modi lederskabsegenskaber,
som ikke er set hos valgte, amerikanske, politiske ledere,
siden Franklin Roosevelts og John Kennedys død. Modi fortalte
stolt tilhørerne, at han er den første, indiske
premierminister, som er født efter den britiske kolonitid, og
at han »indåndede frihedens luft« fra sit allerførste
åndedrag.
Kinas præsident Xi Jinping demonstrerer de samme
lederskabsegenskaber, og det er med Kina og Indien alene en
tredjedel af menneskeheden, som er på vej fremad. Den russiske
præsident Vladimir Putin forbereder sit eget besøg til Indien
i december måned, hvor han vil intensivere det trilaterale
samarbejde i hjertet af BRIKS-alliancen og sammensmede et nyt
paradigme med samarbejde blandt suveræne nationalstater.
Under sit møde med præsident Obama i torsdags gjorde den
indiske leder det klart, at han ikke har tænkt sig at give køb
på spørgsmålet om fødevaresikkerhed for alle indere. Han er
under pres fra folkedrabstilhængerne under anførsel af
briterne
for
at
droppe
sin
afvisning
af
Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) landbrugspolitik, med

ukontrolleret frihandel og globaliserede, spekulative
markeder. På samme måde går han op imod den farmaceutiske
lobby med sin afvisning af at forlade Indiens enestående rolle
med fremstilling af generelle medikamenter af høj kvalitet til
verdens mest forarmede nationer.
Endnu mens den fulde virkning af premierminister Modis besøg i
USA stadig er mærkbar og bliver vurderet, indgav aktivister
fra LaRouchePAC i New York City og omkringliggende områder
miljøet en yderligere følelse af optimisme og begejstring, et
punkt, som Lyndon LaRouche kraftigt understregede under
drøftelser med kolleger tirsdag, idet han trak nogle
afgørende, universelle principper frem:
»Det er den naturlige samfundsform at skabe en højere
tilværelsesform, et højere menneskesamfund, og jeg mener den
fulde, eksplosive virkning af dette; og det, vi ser nu i
tilfældet med premierminister Modi, vi ser, at det, han
gjorde i Manhattan osv., er lige præcis det! Men han var
ikke en isoleret skikkelse. Det er pointen – han er ikke
bare en mand, der har været heldig og har gjort dette og
opnået hint. Nej, det var fuldt ud bevidst! Det finder sted
i Kina, fuldt bevidst! Det, der foregår i Rusland, er fuldt
bevidst – og prøv ikke at fjerne Rusland fra det her!
»Og derfor er det, vi er i færd med at gøre, at vi tager
dele af verden, dele af verdens regeringer, og stykker dem
sammen som samarbejdsenheder med det formål at opnå et
globalt formål, en virkeliggørelse på globalt plan … Det, vi
derfor har gjort generelt, gennem videnskab, som jeg
definerer det, principperne for videnskabelig udvikling, som
jeg definerer det, er det, som er afgørende. Og det er evnen
til at bringe elementerne for udvikling i Solsystemet sammen
og gøre det til en sammenhængende enhed. Og dette er, hvad
der definerer menneskehedens natur.«
»Det drejer sig ikke om, hvad nogen ved, ikke om noget,
nogen har gjort; det drejer sig om at bringe elementer i

Solsystemet sammen, elementer, som er afgørende, elementer,
som gør det muligt at skabe et system inden for Solsystemet,
som hidtil ikke har været muligt. Og det er altså
grundlaget.«
»Vi er faktisk trællebundet, i princippet, for nu at bruge
det korrekte ord, ’trællebundet’. Vi er trællebundet for, i
os selv, at give udtryk for de evner, som er givet os i
kraft af denne slags mennesker, i kraft af denne form for
videnskab. Og det er aldrig tidligere sket på denne måde.
Der har før været forsøg på dette, men vi har aldrig
virkeliggjort det. Vi er nu i stand til at virkeliggøre det,
og vi må komme dertil, hvor vi erkender, at vi vil
virkeliggøre det. Vi vil skabe forandringer i Solsystemet, i
den måde, hvorpå Solsystemet fungerer, som aldrig tidligere
har været mulig.«
»Og det er, hvad det her betyder: Det er, hvad der skete i
Manhattan, det er, hvad dette vil sige! Det vil sige at
bringe elementer i verden, elementer af menneskelige
samfund, sammen, som man aldrig tidligere har været i stand
til at bringe sammen.«
Foto: Narendra Modi taler i Madison Square Garden, New York

