Schiller Instituttets Nye Paradigme
Webcast,
den 2. august, 2018 med Helga ZeppLaRouche
Det Nye Paradigme bevæger sig fremad efter ’Singapore-Modellen.

Dialog, ikke

Krig! –
HARLEY SCHLANGER: Hej, jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet.
Velkommen til denne uges internationale strategiske webcast med Helga ZeppLaRouche, som er grundlægger og formand for Schiller Instituttet, og som er på
forkant i kampen for at frembringe et nyt paradigme til erstatning for det
døende, farlige gamle paradigme med geopolitisk konfrontation.
Efter BRICS-topmøderne har der i den sidste uge været flere
udviklinger, der har konsolideret det nye paradigme, en serie af nye
initiativer, åbninger for dialog, fortsatte dialoger – og selvfølgelig
hysteriske reaktioner fra City of London og neokonservative i USA.
Helga, hvorfor begynder vi ikke med det fortsatte momentum fra
BRICS-topmødet, da der er meget at rapportere. Giv os en opdatering med hvad du
ved om det?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Ja, vi diskuterede det i sidste uge, men i mellemtiden er
der kommet flere rapporter ud om, at det ikke bare var BRICS og BRICS-Plus, med
deltagelse af mange vigtige udviklingslande, men faktisk næsten flertallet af
alle de vigtige organisationer for udviklingslandene, såsom G77, Mercosur,
Organisationen for islamisk Samarbejde (OIC) og mange regionale organisationer.
Man kan virkelig sige, at der meget, meget hastigt er ved at opstå en helt ny
økonomisk orden, et nyt system for regeringsførelse baseret på ‘win-win’
samarbejde, på respekt for den andens suverænitet, og dette fortsætter virkelig
ånden fra Den nye Silkevej, som nu har tag i flertallet af nationerne, i hvert
fald på den sydlige halvkugle og i sektoren med udviklingslandene.
Dette skaber helt anderledes omstændigheder, så mange konflikter,
som syntes at være uløselige, kan nu gå i en fredelig retning. Og jeg vil kun
give dig et enkelt eksempel med Pakistans nye premierminister Imran Khan, der
dybest set sagde, at Pakistan vil følge den kinesiske model, men han sagde også,

at han ønsker tilnærmelse med Indien, og at for hvert skridt Indien tager med
hensyn til Pakistan, er han villig til at tage to skridt. Så der er faktisk for
første gang mulighed for at løse konflikten mellem Indien og Pakistan. Og det er
også første gang, at det russiske militær har holdt militærøvelser sammen med
Pakistan.
Kina spiller naturligvis en stor rolle i Pakistan. Rusland har meget
gode relationer til Indien. Og nu i den nye ånd fra ‘Shanghai Cooperation
Organization’, (SCO), og BRICS ‘Globale Syd’, som de kalder denne nye udvikling,
er det muligt at løse denne konflikt.
I en anden konflikt, bortset fra Nordkorea, som vi allerede har
diskuteret, og som i modsætning til mediernes løgne ligger i en meget god
position – det går fremad på den rigtige måde – er der, i ånden fra den Nye
Silkevej, nu også for første gang en tilnærmelse imellem Somalia, Djibouti,
Eritrea og Etiopien.
Og i denne sammenhæng fremsatte Houthi-lederen i Yemen et ensidigt
fredstilbud til den anden side om fred blandt den yemenitiske befolkning, der
lider under den værste humanitære katastrofe på planeten, at der bør være
våbenhvile og tages skridt mod fred.
Jeg synes virkelig, at alle disse udviklinger er helt fantastiske,
og de viser, at under ledelse af BRICS, især Kina og Rusland, og med dem også
Indien, Sydafrika og Brasilien, gøres der en indsats for at erstatte den gamle,
kollapsede, geopolitiske orden med det nye system for internationale
systemrelationer, som jeg synes er meget, meget lovende. Og det er en stor skam,
at vores almindelige medier i Vesten er så Gleichgeschaltet, så fuldstændig
kontrollerede, at de fleste mennesker absolut ingenting ved om disse fantastiske
udviklinger, fordi medierne bare ikke rapporterer om det, men det betyder ikke,
at det ikke findes. Derfor appellerer jeg til Jer, vores seere, om at sørge for,
at dette program bliver mere kendt, del det med dine venner og bekendte, og
deltag i Schiller Instituttets arbejde, for vi skal have Vesten til at deltage i
udformningen af denne nye verdensøkonomiske orden. Det er absolut muligt, det
kan gøres, men det kræver dog meget arbejde!

