LaRouches århundrede
Den 21. maj (EIRNS) – I sin åbningspræsentation d. 27. april i
den igangværende studiekreds i LaRouche PAC-regi om “Jordens
sidste halvtreds år og Jordens næste halvtreds år”, som er
dedikeret til Lyndon LaRouches liv og arven af revolutionære
ideer fra ham, fremhævede Helga Zepp-LaRouche en tale, som
hendes mand holdt i maj 1997, en tale hvori han understregede
den overordnede strategiske betydning af samarbejdet mellem
USA og Kina for at skabe global økonomisk genopretning.
LaRouche udtalte:
“Der er kun to respektable nationer tilbage på denne planet.
Det vil sige nationer med respektabel magt. Det er USA, i
særdeles USA ikke som repræsenteret af Kongressen, men af
præsidenten. Det er USA’s identitet som en politisk magt, ikke
sammenkædningen af dets dele. USA er i dag alene repræsenteret
ved dets præsident, som en politisk institution …
“Nu er der kun én anden magt på denne planet … og det er
Folkerepublikken Kina. Kina er i øjeblikket involveret i et
stort byggeri af infrastruktur, som min kone og andre løbende
har været beskæftiget med i en årrække…
“Hvis derfor USA, USA’s præsident, og Kina deltager i at
fremme projektet, som undertiden kaldes ‘Silkevejsprojektet,
undertiden ‘Landbro’-projektet – hvis dette projekt, med
udvikling af industrikorridorer på tværs af Eurasien, til
Afrika og ind i Nordamerika, forlænges, kan det skabe
tilstrækkeligt arbejde til at bringe hele denne planet ind i
en økonomisk genopretning.”
Selv om den blev fremsat for 22 år siden, er denne strategiske
evaluering af Lyndon LaRouche fuldt ud gyldig i dag, og er
nøglen til at forstå såkaldte “aktuelle begivenheder”.
Det nylige sammenbrud i handelsforhandlingerne mellem USA og
Kina, og endnu mere den økonomiske krigsførelse, som nu er

blevet erklæret imod teknologi- og kommunikationsgiganten
Huawei, er en politik udtænkt af det Britiske Imperium for at
sikre, at en sådan USA-Kina-alliance ikke bliver realiseret –
trods det faktum at det er ønsket af begge nationers
præsidenter, hvilket de hver især – offentligt og gentagne
gange – har givet udtryk for. Kinas halvofficielle medier,
herunder Xinhua og Global Times, advarer nu om, at medmindre
de økonomiske forhold mellem Kina og USA kommer tilbage på
sporet, kan hele den globale økonomiske orden falde sammen.
“Denne farlige udsigt,” understregede Xinhua, “er ikke i
nogens interesse.”
Ud over de umiddelbare konfliktproblemer bemærkede Helga ZeppLaRouche i sidste uge, at en stor mulighed er blevet forpasset
– i hvert fald for øjeblikket – for at præsidenterne Donald
Trump og Xi Jinping kunne holde et nyt topmøde, hvor de kunne
blive enige om handelsspørgsmål, og derefter tage nye skridt i
retning af en global alliance for økonomisk genopretning, af
den slags der er beskrevet af Lyndon LaRouche. Men denne
mulighed kan stadig genoplives i forbindelse med et muligt
møde i slutningen af juni på G20-mødet i Osaka, hvor præsident
Trump har sagt, at han gerne vil mødes med præsident Xi og
også med den russiske præsident Vladimir Putin.
Derudover er der en bredere strategisk udvej for at afslutte
det Britiske Imperium helt og skabe en retfærdig ny
verdensøkonomisk orden. En af hovedårsagerne til dette er det
potentiale der ligger i Donald Trumps kampberedte
præsidentskab i Washington, som fortsat er engageret i at
tøjle ‘det militær-industrielle kompleks’ (ingen amerikanske
præsident siden Eisenhower har vovet at udfordre dem direkte);
i et godt samarbejde med Kina og Rusland; og i at genoplive
NASA’s mission for at udforske Månen, Mars og hinsides. NASA’s
seneste fire-minutters video “We Are Going” har allerede 5,7
millioner visninger – hvilket angiver niveauet for opbakning
til en sådan politik i befolkningen.
Trump er hæmmet i dette potentiale af to ting. For det første

forbliver briterne opsatte på at vælte hans regering ved at
bruge deres indflydelsesagenter, både udenfor og indenfor
Trump-administrationen, herunder ved at fremkalde konflikter
og krig med Kina, Rusland, Iran og andre.
For det andet er der ingen vej uden om det faktum, at de nye
strategiske politikker der kræves ikke kan udvikles i deres
nødvendige dybde uden det centrale input fra Lyndon LaRouches
revolutionerende ideer – de selvsamme ideer, hvis overvejelse
og forståelse kræver LaRouches frifindelse. Som Helga ZeppLaRouche opsummerede argumentet i hendes studiekreds d. 27.
april:
“Formålet med denne serie af lektioner er blandt andet at
bidrage til kampen for frifindelse af min afdøde ægtemand. Jeg
er dybt overbevist om, at USA’s fremtid, og underforstået
verdens fremtid, og Lyns frifindelse er helt tæt forbundet.
Grunden er meget enkel: Først og fremmest er det apparat, der
har været ansvarlig for retsforfølgelsen af min mand
– sandsynligvis siden 1950’erne, men virkelig for alvor siden
1980’erne – det samme apparat, som står bag kupforsøget mod
Præsident Trump, og igen det samme apparat, der går ind for
konfrontation med Rusland og Kina, og modarbejder præsident
Trumps hensigter på næsten hvert eneste punkt. Og hvis dette
apparat ikke stoppes, er faren for at disse konfrontationer
fører til en krig med Rusland og Kina faktisk meget stor.
“I den forbindelse er spørgsmålet naturligvis, at kun hvis min
mands navn bliver fuldstændig renset for eftervirkningerne af
disse år med retsforfølgelse – år, faktisk årtier med
bagvaskelse af ham – kun da vil det amerikanske folk have
uhindret adgang til hele hans tankegods af ideer. Og jeg kan
sige Jer, at hvad min mand har produceret med hensyn til
begreber om naturvidenskab, klassisk kunst og universel
historie, er så værdifuldt, at jeg tror, at alle nulevende
amerikanere, og for den sags skyld alle andre mennesker rundt
om i verden, bør absolut have adgang til det, fordi det er det
næste niveau af viden, som folk bør have kendskab til”.

