USA og Europa har mere brug
for
samarbejde
om
Den
Nye
Silkevej
end Asien har –
Interview med Helga ZeppLaRouche
Onsdag, 1. juni 2016 – Schiller Instituttets grundlægger Helga
Zepp-LaRouche,
der
i
Kina
har
fået
tilnavnet
”Silkevejsladyen”, og som, sammen med Lyndon LaRouche, er den
fremmeste promoter af denne politik i Europa, blev interviewet
af TASS den 31. maj 2016 om at træffe valget mellem enten en
ny, global krig, eller økonomisk udvikling og samarbejde.
TASS: Hvordan
samarbejde?

vurderer

De

det

aktuelle,

internationale

Helga Zepp-LaRouche: Der er to radikalt modsatrettede
bevægelser på planeten netop nu. På den ene side mødes
kombinationen af
flanker, såsom
potentialet for
interventioner i
Den Nye Silkevej.

præsident Putins meget succesrige militære
hans intervention i Syrien, der skabte
fred, og så hans forskellige diplomatiske
Asien, parallelt med Kinas initiativer for

Disse indsatser repræsenterer allerede et win-win-perspektiv
for flere end 70 lande.
På den anden side finder der en ekstremt farlig konfrontation
sted fra USA’s, Storbritanniens, EU’s og NATO’s side imod
Rusland og Kina, der har bragt verden ind i multiple kriser,

der er farligere end på højden af den Kolde Krig.
TASS: På hvilke områder er dette mere aktivt, og hvor er det
ikke?
Zepp-LaRouche: Med hensyn til Syrien, så er samarbejdet mellem
[den russiske] udenrigsminister Lavrov og [den amerikanske]
udenrigsminister Kerry, såvel som også Genève-samarbejdet
mellem Rusland og USA, meget positivt. Men så længe USA
imidlertid ikke opgiver sin politik for ’regimeskift’, er
situationen fortsat farlig. Præsident Putin har vist sig at
være en fremragende strateg.
Dette giver tiltro til, at det ikke vil lykkes krigshøgene i
NATO at lokke Rusland ind i en fælde og give NATO et påskud
til et lancere et førsteangreb.
TASS: Omkring hvilke spørgsmål må vi optrappe samarbejdet
mellem Vesten og Rusland, og hvorfor?
Zepp-LaRouche: Kendsgerningen er den, at hele den
transatlantiske sektor er bankerot og tæt på at eksplodere på
en større måde end i 2008. Den japanske premierminister Abe
understregede, efter et meget vigtigt besøg i Rusland, klart
dette ved det nyligt afsluttede G7-møde, men blev afvist af
præsident Obama, der hævdede, at ”den økonomiske genrejsning
går fremad”, hvilket er absurd i lyset af centralbankernes
negative rentesatser og debatten omkring ”helikopter-penge”
(ubegrænset pengetrykning, -red.).
Vesten har derfor mere end Asien brug for den form for
økonomisk samarbejde, som samarbejdet om Ét bælte, én vej/den
Eurasiske Økonomiske Union byder på, og som integrerer
Eurasien fra Vladivostok til Lissabon, men som også inviterer
USA til at deltage i dette perspektiv. Vi kan kun undgå en
katastrofe, hvis det lykkes os at overvinde geopolitik og nå
frem til et nyt paradigme, baseret på et partnerskab for
global udvikling og menneskehedens fælles mål.

TASS: Hvorfor forhindrer Vesten i den grad samarbejde med
Rusland, på trods af den åbenlyse terrortrussel,
cyberkriminalitet og andre internationale udfordringer?
Zepp-LaRouche: Næsten alle betydningsfulde konflikter stammer
fra det anglo-amerikanske imperiums indsats for at bevare en
unipolær verden, på et tidspunkt, hvor denne verden de facto
allerede er ophørt med at eksistere. Flere og flere kræfter i
verden indser, at de må træffe eksistentielle beslutninger, og
at deres nationers interesser er meget bedre tjent med at
standse sanktionerne og konfrontationen imod Rusland og Kina.
Den kendsgerning, at Rusland og Kina har skabt et meget
stærkt, strategisk partnerskab, med Indien som en tredje
partner, har flyttet den strategiske balance i verden. Flere
og flere lande ser det som langt mere gavnligt at samarbejde
om fælles udvikling end at befinde sig under åget af en
militær konfrontation. Vi befinder os på et punkt i historien,
hvor der må vælges, og det, der tæller, er lederskab af den
art, som vi har set komme fra præsident Putin.

