Set med Lyndon LaRouches øjne
Den 25. april (EIRNS) – Åbningen af det andet Bælte- og
Vejforum for Internationalt Samarbejde i Beijing i dag, med
deltagelse af 37 stats- og regeringschefer blandt
repræsentanter for over 150 nationer, burde i enhver rationel
persons bevidsthed umiddelbart udelukke enhver bagvaskelse mod
det store initiativ. Ydermere kendetegner Bæltet og Vejen og
det aktuelle forum en gryende ny epoke af verdenshistorien; en
epoke som Lyndon og Helga LaRouche længe har forudset og
uafbrudt gennem årtier arbejdet for at skabe. Hvem kunne
ellers have forudsagt, at et udviklingsland – Kina – kunne
danne spydspids for en sådan seismisk international
transformation, knapt 40 år efter at landet begyndte at rejse
sig fra asken med Deng Xiaopings reformer? Bæltet og Vejen og
Kinas mirakel bør være en inspirationskilde til patrioter i
USA og alle andre lande.
Som for at understrege denne pointe annoncerede Kinas
rumfartsagentur i går, at Kina vil udføre en bemandet
månelanding og bygge en (robotbemandet) forskningsstation på
Månen (sidstnævnte ved dets sydpol) inden for et årti. Ifølge
Kinas tidligere planer, var den bemandede landing planlagt til
at finde sted i 2030’erne – mon planerne blev fremskyndet på
grund af præsident Trumps forpligtelse til at sende en mand og
en kvinde til månen inden for fem år? Kina har nu
tilsyneladende overgået Japan og Rusland med størrelsen af
dets rumprogram, for nu at blive nummer to, målt i dollars,
efter USA. Hvor meget mere kunne opnås med et fuldt forceret
internationalt program, hvor hvert land bidrager med sine
særlige styrker, hvilket LaRouche-parret længe har været
fortalere for?
Hvad der nu er påkrævet er, at USA deltager i Bælte- og
Vejinitiativet, og slutter sig til Kina, Rusland og Indien i
et nyt verdensomspændende kreditsystem for global
agroindustriel udvikling – det ‘Nye’ Bretton Woods-system, som
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For at sikre at det sker, må vi få en kerne af den amerikanske
intelligentsia – den virkelige amerikanske intelligentsia –
med på LaRouches ideer. Vi må nødvendigvis overbevise en aktiv
komponent af Trumps vælgerbase om LaRouches perspektiver for
hans fire love, Den Nye Silkevej og et Nyt Bretton Woods. Vi
må få præsident Trump til at engagere sig i dette (ikke
nødvendigvis i den rækkefølge).
For at gøre det, skal vi tænke som LaRouche i det omfang, at
vi ser tingene med hans øjne. Hvad ser vi? Hvad så han i
februar 1988?
“Op til et vist kritisk punkt i vores liv, tramper vi derud af
med vores forskellige færdigheder og forfølger vores moralske
forpligtelser ærligt til grænsen for vores viden og
viljestyrke. I den henseende er vi alle ordinære. Så en dag
kommer der en oplevelse til nogle iblandt os, en hændelse, som
vi kan sammenligne med Det Nye Testamentes beretning om
Kristus i Getsemane. Det er ikke nok at foreslå, at fremme, at
støtte de sager, som vi ved er gode. En indre stemme taler til
os: Hvis der ikke er nogen andre til at lede, må du gøre det
selv. Vi protesterer: “Hvem er jeg, og hvor ringe er ikke mine
evner og midler til at gennemføre en sådan mission? Er der
ikke andre ledere, som jeg kan støtte, og på den vis opfylde
ansvaret på en måde, der er i overensstemmelse med mine
begrænsede evner og midler?”
“Og så, i et øjeblik gennemsyret af en særlig kvalitet af
frygtindgydende indsigt, ved vi, at vi drikker af det bæger.
Hvad kender de fleste almindelige mennesker, sådan som vi selv
var for et øjeblik siden, til sådan frygt? For at se denne
frygt i øjnene, må man først elske menneskeheden og elske
sandheden. Man må se nogle forfærdelige konsekvenser for
menneskeheden, som er dømt til undergang, medmindre der

foretages en stor ændring. Frygten er erkendelsen af, at denne
nødvendige ændring ikke vil forekomme, medmindre man selv
handler på behørig vis for at få den til at ske, imod alle
odds. I og med at man drikker af det bæger, sker der en
forandring af ens viljes beskaffenhed og en tilsvarende
omdannelse af ens kundskabsmæssige tilstand.”
(Ovennævnte citat stammer fra Lyndon LaRouches svar til
Sollicitudo Rei Socialis (en pavelig rundskrivelse) – “A
Strategy of Justice: Reply to the Encyclical,” EIR, March 11,
1988.)

