Leibniz havde ret: Korea
beviser, man kan
ændre det værste til det
bedste, hvis den
politiske vilje er til stede
Leder fra LaRouchePAC, 8. maj, 2018 – Alt imens massemedierne
sørgede for, at den vestlige verdens opmærksomhed i dag var
naglet til præsident Trumps tale, hvor han annoncerede, at USA
trak sig ud af Iranaftalen – baseret på endnu en række
britiskfabrikerede Store Løgne – så foregik dagens store
begivenheder, der faktisk ændrer verdenshistorien, alle sammen
på den asiatiske front.
* Den kinesiske præsident Xi Jinping holdt et todages
overraskelsesmøde den 7.-8. maj med den nordkoreanske leder
Kim Jong-un i den kinesiske havneby Dalian, hvor de
diskuterede vejen frem på Koreahalvøen. Kim erklærede: »Så
længe, relevante parter opgiver deres fjendtlige politikker og
fjerner sikkerhedstrusler mod D.P.R.K., er der ingen grund
til, at D.P.R.K. skal være en atomvåbenstat, og
atomvåbenafrustning kan realiseres … Jeg håber at opbygge
gensidig tillid med USA gennem dialog.«
* Den sydkoreanske præsident Moon Jae-ins forslag til
nordkoreanerne om et »Nyt økonomisk kort over Koreahalvøen«
skal angiveligt involvere byggeriet af »tre bælter«: en
jernbane fra Sydkorea gennem Nordkorea og videre ind i
Rusland; en jernbane, der løber i øst-vestlig retning langs
det, der nu er den demilitariserede zone, eller DMZ; og endnu
en nord-sydgående jernbane, som forlænges ind i Kina – og
herfra kobler op til hele Bælte & Vej. Asiatiske medier
promoverer ligeledes det historiske projekt for Tumen-floden

som en del af pakken for politikken for Koreahalvøen.
* Den kinesiske premierminister Li Keqiang ankom i dag til
Japan til det første besøg af den kinesiske premierminister i
otte år, til bilaterale diskussioner og til dernæst at deltage
i det 7. ledermøde for Japan-R.O.K. (Republikken Korea;
Sydkorea) den 9. maj. Li udtrykte sine forventninger om, at
»de tre lande vil cementere tillid og søge samarbejde og
bidrage til regional udvikling, fremgang og fred«.
Asien er stedet, hvor fremtiden i dag bygges, erklærede Helga
Zepp-LaRouche. Det er den eneste del af verden, der vokser
økonomisk, så meget, at det er lokomotivet, der trækker de
øst- og centraleuropæiske økonomier og enhver anden nation,
der er begavet nok til at tilslutte sig Bælte & Vej
Initiativet. Der finder ingen reel økonomisk vækst sted i
Europa eller USA, og der kan heller ikke komme nogen, før også
de opgiver Det britiske Imperiums finanssystem, tilslutter sig
Bælte & Vej og følger Lyndon LaRouches politik, der er
nedfældet i de Fire Love.
»Det, der er ved at vokse frem, er et nyt sæt relationer
mellem nationer«, understregede Zepp-LaRouche, »nye
relationer, baseret på win-win-samarbejde med færdsel i begge
retninger«. Disse nye relationer er allerede i kraft, og de
udgør kernen i det Nye Paradigme, som på lang sigt alene kan
sikre den menneskelige races overlevelse.
De projekter, der nu diskuteres og bygges – Tumen-floden,
Koreas »tre bælter«, Transaqua i Afrika – er alle sammen vore
projekter og politikker, som i årtier er blevet specificeret
og promoveret af Lyndon LaRouche og hans medarbejdere. Og nu
bevæger verden sig i denne retning; vores retning.
Det er tåbeligt og selvmorderisk at lade som om, dette
fremvoksende Nye Paradigme ikke eksisterer, erklærede ZeppLaRouche. De, der, ligesom Tysklands Angela Merkel, der
belærer nationerne i Øst- og Centraleuropa om, at de ikke bør

tilslutte sig Bælte & Vej, fordi EU har en bedre, mere
»gennemskuelig«, mindre »korrupt« »Europæisk-asiatisk Plan for
Konnektivitet«, gør sig selv til grin over hele planeten. Selv
enhver struds med respekt for sig selv er begyndt at hive
hovedet op af sandet, for ikke at blive sammenlignet med
Merkel, Macron og May.
Koreahalvøen, understregede Zepp-LaRouche, er et bevis på
princippet om, at de værste situationer i verden kan
transformeres til de bedste, så længe den politiske vilje er
til stede – og i Korea har denne vilje vist sig at være der,
kommende fra Kina, Rusland og USA.
Med det Nye Paradigme, der nu er ved at blive til virkelighed,
og med Det britiske Imperiums finanssystem, der er ved at
kollapse, er Imperiet nu i en situation, hvor de ikke kan
vinde; men de kunne stadig lykkes med at få hele verden til at
omkomme i flammehavet sammen med dem. De står tilbage med
muligheden for at fremprovokere krige – som det er deres plan
med den Iran-politik, som Trump i dag formulerede – og forlade
sig på befolkningens godtroenhed med f.eks. at tolerere Det
britiske Imperiums statskupforsøg mod Trump-administrationen.
Det er vores opgave, ifølge Zepp-LaRouche, at »uddanne
befolkningen i det strategiske billede, hele billedet«, så de
indser den eksistentielle fare, som britisk geopolitik
frembyder, og således, at de kan handle på grundlaget for, at
dette er den bedste, og muligvis sidste, mulighed for at redde
civilisationen.
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Kim Jong-un havde en kort samtale forud for deres topmøde, i
lobbyen i Peace House, stedet for det Interkoreanske Topmøde
2018, i Punmunjeom den 27. april. (2018 Inter-Korean Summit
Press Corps)

