Den nye dør åbner sig for
menneskeheden
Leder fra LaRouche PAC, 29. maj, 2017 – Det historiske Bælt &
Vej Forum for Internationalt Samarbejde, den 14.-15. maj i
Beijing, og hvori Helga Zepp-LaRouche deltog, efterfulgtes af
præsident Trumps rundrejse til fire nationer, med antiterrorisme og fred i Mellemøsten som dagsorden, og dernæst af
NATO- og G7-topmøderne, hvor præsident Trump afviste både
Rusland som fjendebillede og svindelen med menneskeskabt,
global opvarmning.
I morgen, mandag, finder der et topmøde sted mellem
præsidenterne Vladimir Putin fra Rusland og Emmanuel Macron
fra Frankrig, et topmøde, der pludselig blev fremrykket mere
end en måned. Den nyvalgte præsident Macron har ageret, som
Lyndon LaRouches ven og tidligere franske præsidentkandidat
Jacques Cheminade havde adviseret om, at han ville, ved at
flytte koordinering med Vladimir Putin til toppen af sin
dagsorden. Det kan der komme flere overraskelser ud af.
Dernæst vil et ekstraordinært årligt møde i Skt. Petersborg
Økonomiske Forum (SPIEF) begynde kommende torsdag, den 1.
juni, som vi rapporterer mere om nedenfor. Blot dagsordenen
(der i sig selv er på 63 sider) for dette forum udtrykker den
nye ånd fra den Nye Silkevej og fra amerikanernes afvisning af
britiske imperiediktater, med deres valg af Donald Trump. Det
er tilstrækkeligt lige nu at nævne blot et enkelt panel af de
sandsynligvis flere end 100 paneler. Det bærer titlen:
»Fremtiden,
der
fødes
i
dag:
Integrations-og
Infrastrukturprojekt i Eurasien«. Det vil faktisk blot være ét
af flere Skt. Petersborg-paneler om netop dette emne. Blandt
paneldeltagerne finder vi Lyndon LaRouches gamle ven, Vladimir
Yakunin, formand for den overordnede bestyrelse for
Instituttet for Forskning af Dialog mellem Kulturer, og som
vil være en fremtrædende deltager under hele Skt. Petersborg

Forum.
Dernæst vil Gruppen af 20 afholde topmøde den 7.-8. juli i
Hamborg, under hvilket – med mindre det rykkes frem –
præsidenterne Trump og Putin vil holde deres første,
personlige møde. Den kinesiske præsident Xi Jinping skal
besøge Rusland i begyndelsen af juli måned, til sit andet
topmøde i år med præsident Putin. Herefter følger BRIKStopmødet den 3.-5. september i Xiamen, i Kinas Fujian-provins.
De stats- og regeringsoverhoveder, der deltager i SPIEF med
præsident Putin i denne uge, bliver den indiske
premierminister Narendra Modi, den japanske premierminister
Shinzo Abe, den østrigske kansler Christian Kern og den
moldoviske præsident Igor Dodon. Der bliver paneler om
samarbejde inden for BRIKS, den Eurasiske Økonomiske Union
(EAEU) og inden for Samfundet af Uafhængige Stater. Og om
EAEU-samarbejde
med
Europa,
med
Shanghai
Samarbejdsorganisationen og med Central- og Sydamerika. Om
russisk samarbejde med Frankrig, Italien, Sverige, Schweiz,
Serbien, Indien, Japan, USA og Afrika, og flere paneler om
russisk samarbejde med Tyskland, især om gennembrud i metoder
til varefremstilling. Der bliver paneler om rumteknologi og
atomkraft, og adskillige paneler om forbedret sundhedspleje,
inklusive om, hvordan lægevidenskaben kommer ud over
antibiotika
i
betragtning
af
spredningen
af
antibiotikaresistente bakterier – på høje tid, at dette
diskuteres seriøst. Der bliver adskillige paneler om byggeri
af byer og urban infrastruktur – præcis det, vi er begyndt at
diskutere omkring New York City.
Vi har nu muligheden for at virkeliggøre John F. Kennedys
vision, Kennedy, der blev født for 100 år siden, den 29. maj,
1917. Hvis vi kæmper for det, kan vi sandsynligvis få det til
at ske. I sin anden tale for FN’s Generalforsamling den 30.
september, 1963, foreslog John Kennedy, at USA og
Sovjetunionen gik sammen om at sende en mand til Månen inden
årtiets udgang.

»I et felt, hvor USA og Sovjetunionen har en særlig kapacitet
– feltet for rumforskning – er der plads til nyt samarbejde om
yderligere fælles indsats i fastlæggelse af lovene for rummet,
og for udforskning af rummet. Blandt disse muligheder
inkluderer jeg en fælles ekspedition til Månen. I rummet er
der ingen suverænitetsspørgsmål; gennem en resolution i denne
Forsamling, har De forenede Nationers medlemmer afsværget
ethvert krav på territoriale rettigheder i det ydre rum eller
på himmellegemer og erklæret, at international lov og FN’s
charter vil gælde. Hvorfor skulle derfor, menneskets første
flyvning til Månen være et spørgsmål om konkurrence mellem
nationer? Hvorfor skulle USA og Sovjetunionen, som
forberedelse til sådanne ekspeditioner, blive involveret i en
enorm fordobling af forskning, konstruktion og omkostninger?
Mon ikke vi bør udforske, om det ikke skulle være muligt for
vore to landes – ja, hele verdens – videnskabsfolk og
astronauter at arbejde sammen om erobringen af rummet og, i
dette årti, da en dag at sende til Månen, ikke
repræsentanterne for en enkelt nation, men repræsentanterne
for alle vore lande.«
Foto: Præsident Donald J. Trump og førstedame Melania Trump
rejste til Bruxelles, Belgien, onsdag aften for deres fjerde
stop under deres udenlandsrejse. Præsident Trump mødtes med
ledere fra hele verden, før NATO-topmødet i Bruxelles.

