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Det underliggende tema for Helga Zepp-LaRouches strategiske præsentation i denne
uges webcast fra Schiller Instituttet er, at i takt med at sammenstødet mellem
det gamle og nye paradigme bliver mere og mere åbenbart, er det alene den
kvalitet af tænkning, der karakteriserer menneskelig kreativitet, som kan bringe
verden til at virkeliggøre de fælles mål for menneskeheden, som det nye
paradigme repræsenterer.

Ingen steder var dette mere åbenlyst end i kontrasten mellem begivenhederne i
Hanoi, hvor præsident Trump mødtes med Nordkoreas præsident Kim og det
ubehagelige cirkus i Washington DC med den beskidte advokat Michael Cohen og de
dumme demokrater, der savlede i håbet om at Cohens løgne vil bane vej for en
rigsretssag mod Trump. Trump agerede i sine samtaler i Hanoi eksplicit ud fra en
samarbejdsvillig strategisk alliance med Rusland og Kina, samt med Sydkorea og
Japan, mens pro-kup-styrkerne i Washington gjorde det Britiske Imperiums
beskidte arbejde med at holde menneskeheden som gidsler for deres døende system.

Helga præsenterede hvad der kræves for at flytte menneskeheden, ikke blot for at
undgå atomkrig, men for at skabe en fremtid der er drevet af den mest spændende
udforskning af universet. Med henvisning til de smukke ideer om at lade

fremtiden forme nutiden, som hendes mand diskuterede i sin bog, “Der er ingen
grænser for vækst”, udstedte hun en passioneret opfordring til mobilisering for
at vinde denne kamp.erliggende tema for Helga Zepp-LaRouches strategiske
præsentation i denne uges webcast fra Schiller Instituttet er, at i takt med at
sammenstødet mellem det gamle og nye paradigme bliver mere og mere åbenbart, er
det alene den kvalitet af tænkning, der karakteriserer menneskelig kreativitet,
som kan bringe verden til at virkeliggøre de fælles mål for menneskeheden, som
det nye paradigme repræsenterer.

Læs begyndelsen af Helga Zepp-LaRouches webcast nedenfor.

Bekæmp det morderiske Britiske Imperium –
opløft menneskeheden til et nyt niveau af
kreativ tænkning

HARLEY SCHLANGER: Hej, jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet.
Velkommen til vores internationale strategiske webcast i dag, den 1. marts 2019.
Grundlægger og præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, vil
slutte sig til os.

Disse sidste dage skiller sig ud ved dybden af det politiske rænkespil,
forskydninger i alle facetter af det strategiske billede, og på en måde ser vi
sammenstødet mellem de to paradigmer i et meget skarpt relief. Jeg tror at det
rigtige sted at begynde, er hvad der skete i Hanoi, topmødet mellem præsident
Trump og Nordkoreas formand Kim Jong-un. Helga, hvad er din udlægning af hvad
der skete der?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg synes det var et skridt fremad. Jeg mener, at både
vurderingen fra Trump og også fra den nordkoreanske side er, at de to sider er

kommet tættere på hinanden end de var før topmødet. Klart nok opnåede de ikke at
få det mulige forventede gennembrud, men i et komplekst spørgsmål som Nordkorea
og Sydkorea, som involverer alle de andre strategiske spillere – USA, Kina,
Rusland – er dette ikke nødvendigvis en katastrofe, og vel ikke helt uventet at
man ikke opnår et gennembrud af den størrelsesorden i løbet af et eller to
møder. Så jeg synes, at det er interessant at se, at begge sider – Trump og Kim
Jong-un – udtrykte ønske om at fortsætte forhandlingerne. Hvis man ser på
kontrasten, hvor absolut hysterisk de vestlige medier er, så sagde de: “Åh, man
ser at dette var en fuldstændig fiasko for Trump. Han troede selvfølgelig, at
han bare kunne forhandle en forretningsaftale, og han ved bare ikke, hvordan man
gør disse ting.”

Der var en helt anderledes reaktion fra Rusland, fra Kina, fra Sydkorea, fra
Japan; som alle udtrykte den absolutte overbevisning om, at dette er det rette
spor, og at det skal fortsætte. Jeg tror absolut, at det er tilfældet. Jeg
mener, at de helt utrolige omstændigheder, som viser hvor modbydeligt og absolut
ondskabsfuldt det gamle paradigme forsøger at bekæmpe muligheden for, at Trump
kan få en aftale om atomafvæbning af Nordkorea med Kim Jong-un, var den
Senatshøring med den tidligere Trump-advokat Michael Cohen, der var planlagt til
at finde sted præcist samme dag. Hvis man så ser på hvordan dette blev
orkestreret, at denne fuldstændige slimede original, Michael Cohen, brugte alle
slags ord mod Trump fra plattenslager til racistisk og værre endnu. Helt absurd
blev dette, naturligvis af de internationale vestlige mainstream-medier,
fremstillet som om at Trump kun holdt Nordkorea-mødet for at aflede
opmærksomheden fra det meget vigtigere spørgsmål om Michael Cohens høring; lige
nøjagtig det modsatte var tilfældet. De besluttede at bruge Michael Cohenhistorien til at skabe det mest ugunstige miljø for et så vigtigt møde at finde
sted.

Denne hændelse alene burde sige folk hvad der virkelig foregår, fordi der førhen
var en uudtalt – eller måske endda udtalt – regel om, at når en præsident eller
et statsoverhoved fører vigtige diplomatiske forhandlinger i udlandet, blev det
respekteret, og intet ville blive gjort som kunne forstyrre det. Denne hændelse

viser virkelig, hvor nedbrudt enhver adfærdskodeks, enhver civiliseret adfærd
hos Trumps modstandere er, eller snarere modstanderne af det nye paradigme, og
ideen om at man rent faktisk kan have en verden, hvor konflikter bliver
overvundet gennem forhandlinger. Jeg synes det viser os hvor barbarisk tonen er
blevet, og jeg mener, at det bør falde tilbage på de mennesker, der har udført
det. Så med hensyn til situationen omkring Nordkorea som sådan, tror jeg ikke
det er en katastrofe. Jeg tror, at processen vil fortsætte, og den russiske
talsmand for Vladimir Putin, Peskov, sagde faktisk, at denne diplomatiske
situation mellem de to lande igen er et bevis for, at man ikke opnår fremskridt
på en trinvis måde. Det er faktisk det der er tilfældet, fordi
verdenssituationen er så kompleks, at man er nødt til at finde løsninger, der
tager højde for alle problemerne, ellers gør man ikke fremskridt nogen steder.

SCHLANGER: Lad mig for et øjeblik vende tilbage til denne sammenstilling mellem
Trump, der udfører diplomati på højt niveau, og Demokraterne i Kongressen, der
bruger Michael Cohen – ikke bare til at distrahere fra hvad Trump gør – men for
at afsætte ham fra embedet. Trump pointerede på pressekonferencen bagefter, og
også i sine diskussioner der førte op til mødet, at han arbejder sammen med
Rusland, arbejder sammen med Kina, med Japan og Sydkorea. Efterfølgende talte
han med lederne fra disse lande, så det er klart, at der er et løbende
samarbejde på højeste niveau blandt de vigtigste nationer i verden. Dette er
ikke alene noget som modstanderne af Trump, – ‘Never Trumpers’ – ignorerer, men
noget de forsøger at stoppe. Det synes jeg virkelig, som du siger, står i skarpt
kontrast til den måde, som dette har udspillet sig på i løbet af de sidste par
dage.

ZEPP-LAROUCHE: Undskyld; jeg fik ikke fat i din pointe.

SCHLANGER: Altså, min pointe er, at det demonstrerer kuppets natur. Det handler
ikke om noget, som Trump gjorde i relation til Rusland; det handler om, hvad
Trump forsøger at gøre med hensyn til at forandre det strategiske paradigme.

ZEPP-LAROUCHE: Ja, vi har diskuteret dette mange gange. Det er hele Russia-gates

natur. I det øjeblik Trump i valgkampen i 2016 indikerede, at han gik ind for at
forbedre forholdet til Rusland, og hvad han efterfølgende gjorde for at forbedre
forholdet til Kina i startfasen af hans administration; dette er faktisk det
absolut værste mareridt for den geopolitiske fraktion på begge sider af
Atlanten. Fordi, når først man har en konstellation med USA-Rusland-Kina – og
muligvis Indien og andre nationer – hvis de samarbejder, går hele det britiske
rænkespil i vasken. Jeg synes, at Trump under disse omstændighederne gør et
fantastisk job, hvis man tager i betragtning de kræfter, som han er oppe imod….

Se resten på videoen.

