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“Et fællesskab med fælles fremtid for menneskeheden: – Kinas
strategiske perspektiv indtil 2050”
Det store spørgsmål, som burde optage alle tænkende mennesker
på denne planet, er i det væsentlige det samme som blev
diskuteret intensivt i den unge amerikanske republik, som
rapporteret i “de Føderalistiske Papirer”: Er det menneskelige
samfund i stand til en effektiv form for selvstyre? Men denne
gang er det ikke et spørgsmål om en nation, det vedrører hele
menneskeheden: Behovet for et nyt paradigme i verdensordenen.
Spændinger i en verden plaget af adskillige kriser ser ud til
at styre mod en kulmination: faren for et nyt, denne gang
systemisk finansielt nedbrud i det transatlantiske
finanssystem, en hidtil uset polarisering i USA omkring det

igangværende kupforsøg mod landets præsident, operationer
under falske flag, Goebbels-lignende bedrageriske operationer
mod hele befolkningsgrupper, narkoepidemier, der er en ny form
for opiumskrige, den globale migrationskrise, terrorisme og
nazisme, en øgning af de centrifugale kræfter i EU,
genopblomstringen af aggressive, geopolitisk motiverede
bestræbelser på at forsvare en orden, som ikke længere
eksisterer – bare for at nævne nogle af udfordringerne. Verden
er i uorden.
I lyset af en sådan kompliceret og tilsyneladende fuldstændig
splittet verden, hvor realistisk er så det perspektiv, der
blev fremlagt på Kinas Kommunistiske Partis 19. partikongres
af den kinesiske præsident Xi Jinping, hvor han satte Kinas
mål til inden år 2050 at blive et “stærkt, demokratisk,
kulturelt avanceret, harmonisk, og smukt ‘fuldt moderniseret
land'”, og endda omtalte nogle aspekter af skabelsen af en
“smuk verden” hvor alle nationer kan deltage? Hvis man ser på
de kriser og udfordringer, der er anført ovenfor, som
uafhængige individuelle problemer, ender man i en “dårlig
uendelighed”, hvor løsningen for mange af disse virker umulig.
Men hvis man erkender, at alle disse problemer har fælles
ophav, idet de er afledt af det gamle paradigme, af en epoke
der går under, kan man finde løsningen ved at blive informeret
om principperne for den nye epoke.
Der er to emner, der sætter dagsordenen for den nærmeste
fremtid, som vil skabe helt forskellige udfald for fremtiden.
Den første vedrører den nuværende kamp, som udkæmpes på dette
tidspunkt i USA, hvor kupforsøget mod præsident Trump enten
vil lykkes, og han vil blive drevet fra embedet på den ene
eller anden måde, eller, hvis det aftalte spil mellem cheferne
for Obama-administrationens efterretningstjenester og
briternes efterretnings-tjenester GCHQ og MI6 om
iscenesættelsen af “Russiagate” mod Trump for at forhindre ham
i at realisere sin intention om at lede forholdet mellem USA
og Rusland på et godt grundlag, vil føre til en strafferetlig

forfølgelse af bagmændene. Hvis demokraterne vinder Repræsentanternes Hus i midtvejsvalget, vil de forsøge at begrave den
igangværende
undersøgelse
i
Kongressen
og
konfrontationspolitikken, som vi har set i sanktionerne mod
Rusland og handelskrigen mod Kina og vicepræsident Pences
nylige tale, vil omgående eskalere. Hvis Trump kan konsolidere
sin position, på trods af de mange høgeagtige ytringer der
kommer fra USA nu, er det muligt, at han, i anden halvdel af
sin første periode, vil være i stand til at forbedre forholdet
til Rusland og vende tilbage til sin oprindelige positive
holdning til Kina.
Den anden relaterede mulighed for ændring er et perspektiv,
hvormed “Thucydids fælde” kan overvindes, den tilsyneladende
konflikt mellem den magt, som dominerer verden indtil nu, USA,
og den opstigende magt, Kina, ved at definere en løsning, der
går langt ud over den bilaterale situation for de to, og som
adresserer eksistentielle farer for samtlige nationer og
dermed en forskydning af niveauet af diskussion og tænkning
til et højere niveau.
Hvad min mand, Lyndon LaRouche, allerede har foreslået for
mange år siden, er stadig gyldigt: De fire mest magtfulde
nationer i verden, USA, Rusland, Kina og Indien – støttet af
andre som Japan, Sydkorea og flere – skal på kort sigt oprette
et nyt Bretton Woods system, for at undgå potentielle
ødelæggende konsekvenser af et ukontrolleret finansielt
sammenbrud. Dette nye internationale kreditsystem skal rette
fejlen i det gamle Bretton Woods-system, som ikke blev
realiseret sådan som præsident Franklin Delano Roosevelt havde
til hensigt, men blev ødelagt af indflydelsen fra Churchill og
Truman. Det skal garantere ubetinget suverænitet, for hver og
en, af alle nationalstater som deltager i det, og det skal
fremme deres ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene
af videnskabelige og teknologiske fremskridt, til gensidig
fordel for hver enkelt og for alle.

Dette Nye Bretton Woods-system skal som det vigtigste
indeholde en dybtgående ændring af de valutamæssige,
økonomiske og politiske forhold mellem de dominerende kræfter
og de såkaldte udviklingslande. Medmindre de uligheder, som
skyldes eftervirkningerne af den moderne kolonialisme,
gradvist afhjælpes, kan der heller ikke skabes fred; og
udfordringer så som migrationskrisen eller terrorisme kan ikke
overvindes.
Den grundlæggende forestilling om et sådant nyt kredit- og
økonomisk system findes i princippet allerede i præsident Xi
Jinpings Bælte og Vej politik. I de fem år, det har
eksisteret, har det skabt en hidtil uset dynamik af håb og
optimisme blandt de cirka 100 lande, der deltager i det, og
med de fremskridt det har haft på så kort tid, er det
indlysende, at målet defineret af præsident Xi Jinping, om en
“smuk verden”
opnåelig.
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Det nye sæt af internationale relationer, som kræves til det
Nye Paradigme, er allerede i færd med at blive bygget. Den
stigende integration af Bælte og Vej Initiativet, Shanghai
Samarbejds Organisationen, Eurasiske Økonomiske Union og de
Globale sydlige organisationer udvikler sig succesfuldt og
skaber allerede helt nye strategiske alliancer til gensidig
gavn for alle, der deltager i dem. “Ånden i Den Nye Silkevej
har fænget i de fleste lande i Asien og Latinamerika, og har
for første gang i århundreder givet håb til Afrika, som
præsident Xi har kaldt kontinentet med det største
udviklingspotentiale, og som præsident Putin har lovet at
‘lyse op, ved at give det atomteknologi.'” Mange taler nu om
“Afrika, det nye Kina med Afrikanske karakteristika”! Og på
trods af modvilje fra den Europæiske Union og den nuværende
regering i Berlin er der et stigende antal af mennesker i
Europa, som ønsker at blive fuldt integreret i Den Nye
Silkevej, som 16 + 1 landene, Spanien, Portugal,
Schweiz, Holland, Belgien, men især Østrig og Italien.

Den største og uundgåelige udfordring vil imidlertid være at
finde en løsning, som inkluderer USA. I betragtning af det
reelle niveau af militarisering af USA, både hvad angår de
væbnede styrker såvel som den indenlandske bevæbning af
befolkningen, er chancen for at USA vil gå i opløsning, eller
acceptere at blive udelukket fra et alternativt verdenssystem,
lige så fredeligt som det skete med Sovjetunionen,
sandsynligvis tæt på nul. Præsident Putins militære politik,
som blev annonceret den 1. marts, vedrørende russisk
militærvidenskab og den strategiske alliance mellem Rusland og
Kina, viser russisk og kinesisk klarhed om dette. Så hvis
Thukydids fælde skal undgås, skal der være et udkast til en
løsning, som giver USA en høj plads i verdensordenen.
Den fælles politiske platform, der tilbydes, skal være formet
ud fra synspunktet om, hvad Nikolaus von Kues definerede som
en helt ny form for tænkning, hans berømte {“Coincidentia
oppositorum,”}. Den ene, som har en højere orden af
virkeligheden end de mange. Dette er allerede implicit i
præsident Xi Jinpings opfattelse af menneskeheden som et
“Fællesskab med fælles fremtid.”
I stedet for at nærme sig spørgsmålet om det nye sæt af
relationer blandt verdens nationer ud fra et synspunkt af at
bevare status quo vil visionen om hvorledes den menneskelige
art er modnet til voksenlivet 50 eller 100 år fra nu give et
sæt af konkrete politiske samarbejdsaftaler. Ifølge den
videnskabelige teori fra Vladimir Vernadsky vil Noosfæren til
den tid have avanceret sin dominans over biosfæren
kvalitativt, og nye generationer af forskere og klassiske
kunstnere vil kommunikere med hinanden baseret på en søgen
efter nye fysiske og kunstneriske principper.
Som den tyske raketforsker og rumvisionær Krafft Ehricke
fremlagde det, er udbygningen af infrastruktur, først i det
nærtliggende rum, som en forudsætning for interstellar
rumrejse, en nødvendighed for næste niveau af den menneskelige
artsudvikling. Som samarbejdet på den Internationale

Rumstation og som Hubble-rumteleskopets øjenåbnende resultater
har
demonstreret, ændrer fokuset på menneskeheden som en
rumfarende art følelsen af identitet hos alle de involverede
astronauter, ingeniører og forskere. Det har også helt ændret
forestillingen om, at vi lever i et jordbundet system, hvor
modstridende geopolitiske interesser skal strides om
begrænsede ressourcer med den idé, at menneskeheden lige er
begyndt at tage de allerførste babyskridt ind i et univers,
hvor der er anslået to billioner galakser.
Det kinesiske rumprogram vil snart ændre spillereglerne på en
hidtil uset vis ved at lede verden til en ny videnskabelig og
industriel revolution. De igangværende Chang’e månemissioner
omfatter et ambitiøst program om at bringe helium-3 tilbage
fra månen som brændstof til kontrolleret fusionskraft på
jorden. Når den menneskelige art kan styre fusionskraft, vil
vi have energi- og råmaterialesikkerhed for hele den
menneskelige art i al overskuelig fremtid.
I samme retning går Indiens Chandrayaan-2 mission ledt an af
Indian Space Research Organization (ISRO), som vil analyse
månens overflade for spor af vand og helium-3. Præsident Trump
har erklæret, at bemandede rumrejser, tilbagevenden til månen
og missioner til Mars og “verdener langt væk” er en national
prioritet igen. Disse og relaterede missioner fra de andre
rumnationer vil ikke kun gavne de involverede lande, men hele
menneskeheden. Rumforskning vil transformere alle aspekter af
livet på jorden idet de samme generelle teknologier og
metoder, hvormed man vil skabe landsbyer på månen, kan bruges
til at skabe beboelige forhold i “ørkenområder” på jorden, som
med “Umka”, den russiske by planlagt på Aktis. Rumteknologi
vil fuldstændigt revolutionere tilgangen til avanceret
lægehjælp alle steder på Jorden, landbruget vil drage fordel
af mange aspekter af rumforskning. Kombinationen af
fusionsøkonomi og månens industrialisering som det næste trin
i en ubegrænset proces af menneskehedens fortsatte mestring af

universets love vil betyde en helt ny økonomisk platform i den
forstand, der er defineret af Lyndon LaRouche.
Hvis de mange mennesker i nød i verden – om det er som
flygtning fra fattigdom og krigens hærgen eller som tilskuer
til et samfund, der falder fra hinanden med en stigning i
vold, alkoholisme, stofmisbrug og depression, eller ethvert
andet udtryk for desperation – kendte til de umiddelbare
muligheder for et gennembrud til en ny æra for menneskeheden,
ville den nye silkevejsånd fænge an og blive et håbets fyrtårn
for alle.
Det ordnende princip for en splittet verden i dag kan blive
grundlaget for et fælles lederskab i form af præsidenterne i
Kina, Rusland, Indien og USA.

