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Leder fra LaRouchePAC, 19. januar, 2017 – De næste dage vil se
mange revolutionære udviklinger, kvalitativt nye udviklinger,
der ikke ligner noget som helst andet, som tidligere er set i
menneskehedens historie. Men én ting ved vi, som allerede er
uundgåelig og ubestridelig. Deres system er færdigt. Det er
forbi, og kommer aldrig tilbage. Jo, de kan lave ballade, som
de netop gør. De kan lave et blodigt rod, hvis de får lov –
men de vil aldrig være i stand til at bringe dette system
tilbage fra graven. Gud ske tak og lov, at vi er færdige med
det, for altid.
Så snart, vi kendte resultatet af præsidentvalget, sagde
Lyndon LaRouche, at det ikke var USA, der havde afvist Hillary
Clinton, Barack Obama og alt, hvad de stod for – det var hele
verden, der havde afvist dem. Det var et globalt fænomen.
Uanset, hvad Angela Merkel måtte mene, så havde verden fået
nok af deres myrderi og udplyndring – af Det britiske
Imperiums uforskammethed og hybris igennem tre århundreder.
Verden havde besluttet at lade dem tilbage i mudderet, og gå
videre. Videre til det næste stadium i menneskehedens
evolution, som allerede er begyndt.
Det næste stadie i evolutionen er et helt, indbyrdes forbundet
kompleks – moralsk, fysisk, psykologisk og videnskabeligt –
alle disse aspekter tæt sammenvævet, som det altid har været i
Lyndon LaRouches tankegang. Ét ord for dette nye stadium af
vor arts evolution er det »Nye Paradigme«. Det Nye Paradigme,
hvor, som Helga Zepp-LaRouche så mindeværdigt har sagt det,
»vi bliver virkeligt menneskelige«. Dets nye »platform« for
økonomisk udvikling inkluderer Verdenslandbroen, som hr. og
fr. LaRouche for første gang lancerede som en idé for omkring
tredive år siden, og som nu er i færd med at blive
virkeliggjort under lederskab af Kina og Putins Rusland.

Med seneste nyt-udviklinger, der vælter frem for hver dag, der
går, er projektet for Kra-kanalen igennem Thailand, som Lyndon
LaRouche har kæmpet for siden 1980’erne, pludselig kommet
tilbage på toppen af dagsordenen. Det forestående nummer af
EIR, dateret den 27. januar, vil citere ham fra et interview i
Singapore-avisen Fortune Times fra 2014, om Kra-kanalen:
»Opdel Øst- og Sydasiens maritime område i tre
hovedkategorier: Kina, en gigant; Indien, en gigant; og så den
maritime forbindelse, i hele Sydøstasiens maritime områder.
Tilføj indvirkningen af sådanne tre-i-én maritime og
relaterede forbindelser, til de fysisk-økonomske relationer
til de amerikanske kontinenter mod øst, og til Mellemøstens
underside og Afrika. Så kommer udviklingen af Kra-kanalens
potens til syne som ikke alene et eminent muligt træk, men som
en strategisk, politisk-økonomisk kraft for hele planeten.«
LaRouche bemærkede også, at den primære opposition til Krakanalen internt i Asien er Singapore, og at hovedkilden til
modstand fra Singapore er helt igennem globale, britiskimperiale, militærstrategiske interesser. Men, tilføjede han:
»Den blotte volumen af maritim handel mellem Asiens to store
nationer [Kina og Indien], samt deres forbindelser gennem
Sydasiens maritime områder, gør Kanalen til sandsynligvis at
være det potentielt set mest fordelagtige, og også mest
effektive, projekt for hele Stillehavsområdet og Det indiske
Oceans område, samt for den samtidige udvikling af de store
områder af planeten som helhed.«
Kina og Japan har lagt projektet for Kra-kanalen[1], der er en
hovedforbindelse i den Maritime Silkevej, frem på bordet igen.
Samtidig, som en del af Silkevejen for Afrika, har Kina
engageret sig i Transaqua-projektet, det største
infrastrukturprojekt, Afrika nogensinde har overvejet, som det
rapporteres i EIR-magasinet fra 6. januar. Som Cladio Celani
her skrev, så handler denne idé om »en vandvej, der vil være i
stand til at genopfylde Tchad-søen og samtidig skabe en

gigantinfrastruktur for
Centralafrika. Byggeriet
ville tilbyde jobs til
fundamentet for fremtidig

transport, energi og landbrug i
af et sådant infrastrukturprojekt
millioner af afrikanere og lægge
udvikling.«[2]

Vidtrækkende, som det er, så er Verdenslandbroen blot en del
af dette Nye Paradigme. Til dette hører også den nye,
»økonomiske platform«, som udgøres udviklingen af det
umiddelbare rum (dvs., Solsystemet). Det er fuldt ud
opnåeligt, at, i den umiddelbare fremtid, vil nationer gå
sammen om et rumprogram, hvis amerikanske komponent alene vil
blive langt større end Kennedys Måneprogram. Og vi kan og må
have et succesfuldt, internationalt program for at producere
stort set gratis energi til menneskeheden, på basis af
kernefusion. Disse programmers nødvendige grundlag er et
statsligt banksystem og en statslig kreditpolitik, der er
målrettet herpå, og som må begynde med en genoplivelse af
Franklin Roosevelts beskyttelse gennem Glass/Steagallbankopdelingsloven.
Lyndon LaRouches »Fire Nye Love« (til USA’s, og verdens,
omgående redning) er således den ene, enkeltsående
forudsætning for USA’s tilslutning til det Nye Paradigme.
Hele det overordnede design har ligeledes integrerede moralske
og kulturelle dimensioner. Snarere end blot et forsøg på at
beskrive dem, kan vi henvise læserne til Lyndon LaRouches
»Manhattan-projekt«, som er disse dimensioners førende
organisation i nutidens verden. Manhattan-projektets fejring
af Martin Luther King sidste weekend legemliggør dette på den
meste intense måde.
Der er ingen garanti for succes – meget langt fra. Kreativ,
fri vilje – din skabende, frie vilje – kræves, hvis
menneskeheden skal bevæge sig opad til dette næste trin, der
vinker forude.
Vi slutter med Krafft Ehrickes ord fra 1966, som vi tidligere

har citeret her i lederartiklen:
»Fødselstimen, det være sig for et nyt liv eller en ny æra, er
sandhedens time, hvor vi udfordres af smerte, tvivl og frygt,
og intensiteten af deres angreb forårsager de kompenserende
kræfter af styrke, tillid og mod at rejse sig til sjældne
toppunkter af intensitet og kraft. Verden synes at bryde
sønder under smerten fra denne nådesløse konfrontation af det
gamle og det nye.«
Vi kan vinde dette her.
Foto: USA's præsident Franklin D. Roosevelt, der i 1933 satte
Glass/Steagall-bankopdelingsloven i kraft, som indledte USA's
udtræden af 'Den store Depression' og en udvikling, der ved
slutningen af hans præsidentskab, ved hans død i 1945, havde
gjort USA til den største fysisk-økonomiske magt, verden havde
set.
[1] Se også: ’Major Breakthrough on Kra Canal Project’ inkl.
video:

https://larouchepac.com/20170117/major-breakthrough-kra-canalpotential
[2]
http://www.larouchepub.com/eiw/private/2017/2017_01-09/2017-01
/pdf/28-32_4401.pdf

