Hele verden responderer til
den nye virkelighed, skabt
af Trump-Kim-topmødet
Leder fra LaRouchePAC, 14. juni, 2018 – Gårsdagens topmøde i
Singapore demonstrerede, at der er en kursændring i gang, en
kursændring, som bortfejer de gamle, dekadente, geopolitiske
strukturer og i stedet indvarsler et Nyt Paradigme, der nu
slår rødder, først i Asien, omkring den Nye Silkevejsånd.
Verden er splittet, lød Helga Zepp-LaRouches kommentar i dag,
mellem på den ene side dem, der forstår, at Trump-Kim-topmødet
er begyndelsen til en ny form for proces for fred gennem
udvikling; og så dem på den anden side, hvis hysteriske
reaktion til topmødet vidner om det faktum, at de ville
foretrække selv atomkrig frem for at se deres spilleregler
ændret. Sidstnævnte gruppe omfatter Det britiske Imperium,
dets neokonservative og neoliberale allierede i USA og de
apoplektiske, vestlige medier, der lyver vildt om det, der
fandt sted i Singapore.
Den nye virkelighed er imidlertid ikke gået hen over hovedet
på skarpe iagttagere. Kinas Global Times udgav i dag en
lederartikel om topmødet og bemærker, at »en vis kraft
arbejder for, at sådanne tilsyneladende umulige ting kan blive
mulige. Denne kraft er den nye logik i international politik i
det 21. århundrede«. Dernæst refererede lederartiklen til den
diskussion om Konfutse og Mencius, som den kinesiske præsident
Xi Jinping førte på det netop afsluttede SCO-topmøde i
Qingdao: »USA har måske brug for at låne noget visdom af
Østens filosofi«, skrev Global Times.
Det er præcist, hvad det drejer sig om, understregede ZeppLaRouche, og det tjener til at fremhæve de dybe, filosofiske
rødder til den bølge af kulturel optimisme, der nu er

fremherskende i Asien, og som hurtigt må spredes til USA og
Europa. Nøglen til, at dette kan ske, er, at Vesten tilslutter
sig den Nye Silkevej, og at Vesten kan opleve den hurtige,
økonomiske transformation på planeten, som den Nye Silkevej
skaber. Det er denne politik, der har løftet over 700 mio.
kinesere ud af fattigdom på henved 30 år; og det er samme
politik, og samme optimisme, som kineserne nu bringer til
Afrika sammen med betydelig investering i infrastruktur. Denne
fremgangsmåde har allerede reduceret fattigdomsraten i Afrika
fra 50 % til 40 % i løbet af de seneste 15 år – noget, som den
britiskinducerede pessimisme i Vesten mente, var umuligt.
Men, som Global Times bemærker, dette er tider, hvor det
tilsyneladende umulige bliver muligt – når vi bare fjerner den
sten på vejen, der hedder Det britiske Imperium.
Foto: Præsident Donald J. Trump og Nordkoreas leder Kim Jongun deltager i deres bilaterale møde, tirsdag, 12. juni, 2018,
i Capella Hotel i Singapore. (Official White House Photo by
Shealah Craighead)

