Et svangert øjeblik
Leder fra LaRouche PAC, 4. sept., 2017 – De aftaler, der nu
indgås på BRIKS-topmødet, der finder sted 3.-5. sept. i
Xiamen, Kina, og som er forbundet med det umiddelbart
efterfølgende Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok, i det
fjernøstlige Rusland, vil få stor betydning for udformningen
af menneskehedens fremtid i resten af dette århundrede. BRIKS
er, som Kinas præsident Xi Jinping påpegede her, en helt ny
skabelse inden for verdenspolitik – det er ikke en alliance,
men et partnerskab, på vegne af interesserne hos både partnere
og dem, der ikke er partnere. Og selv om dets medlemmer alle
er lande under udvikling, så er BRIKS nu ansvarlig for 60 % af
al vækst i verdensøkonomien i officiel målestok – og for meget
mere i en sand videnskabelig målestok. BRIKS eksemplificerer,
ligesom Bælte & Vej Initiativet, som det er nært forbundet med
– såvel som også Shanghai Samarbejdsorganisationen – det nye
paradigme, som Lyndon og Helga LaRouche i årtier har været de
intellektuelle fortalere for. Geopolitik har totalt slået
fejl. BRIKS er den bølge, der fører til fremtiden. Hvor er det
uheldigt, at amerikanere og vesteuropæere ikke må læse om
dette og stifte bekendtskab med det; i så fald ville den
stærke tendens mod en fornyet moral og enhed i nationen, som
vi nu ser bryde ud i hælene på katastrofen med orkanen Harvey,
være endnu stærkere.
Det er ikke tilfældigt, at endnu en farlig Koreakrise bryder
ind på netop dette håbefulde øjeblik, som signaleres af BRIKStopmødet og disse forandringer i USA, der finder sted fra det
ene øjeblik til det næste. Se på, hvor det finder sted – på
Kinas grænse, og på grænsen til Rusland, og til USA’s
traktatpartner Sydkorea, og tæt på Japan. Vil vi give lov til,
at dette potentiale bliver sprængt i luften? – evt. sammen med
en hel masse andet? Under diskussioner om denne seneste
Koreakrise i dag sagde Lyndon LaRouche, at det var et direkte
resultat af »udefrakommende kræfters« ødelæggelse af den

succesfulde politik til at forebygge krig gennem udvikling,
som han havde fastlagt i 1990’erne.
Under diskussioner i dag påpegede medlem af LaRouche PAC
Policy Committee, Diane Sare, det potentiale, der pludselig
mærkes i USA, for, at Kongressen, præsidenten og det
amerikanske folk kan komme sammen på vegne af dette lands
reelle behov, som det udtrykkes i Lyndon LaRouches Fire Love
fra juni 2014, og i USA’s tilslutning til den store
verdensmission for menneskehedens fremme, som nu anføres af
Kina og Rusland.
Vi nærmer os det historiske momentum for fundamentale
forandringer, som vi i så lang tid har forberedt.
Foto: Et møde mellem BRIKS-ledere og ledere af delegationer
fra inviterede stater. Xiamen, Kina, 5. september, 2017.
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