Vil vi stadig være barbarer
om 10.000 år,
eller vil vi være mennesker?
Leder fra LaRouche PAC, USA, 21. nov., 2017 – Mens City of
London og Wall Street er travlt beskæftiget med et sidste,
desperat forsøg på at genanvende deres finanssystem, der ikke
kan genanvendes, ved hjælp af en ECB-plan for bail-in, der er
udarbejdet for at gribe alle finansielle aktiver for sig selv
– deres tidligere »Cypern-model« i stort format – så
orkestrerer Rusland, Kina og allierede nationer i stedet en
overordnet handleplan for Mellemøsten og for global
stabilisering og fred, som det indikeres i det, man kunne
kalde en »Syrien-model«.
Vi refererer til drøftelserne den 21. november i Sotji,
Rusland, mellem den besøgende syriske præsident Bashar alAssad og den russiske præsident Vladimir Putin, samt Ruslands
militære topkommando, og hvor de diskuterede deres succesfulde
samarbejde for at bringe Syrien tilbage fra afgrunden. Helga
Zepp-LaRouche beskrev i dag dette bevægende møde med sine
kommentarer:
»Dette er en utrolig idé, for på to år er en fuldstændig
håbløs situation blevet vendt omkring. Det syriske folk har
gennemlevet utrolige, menneskelige lidelser og har været udsat
for enorme prøvelser, men er kommet sejrrigt ud af det.«
Hvis dette kan opnås i Syrien, et mikrokosmos af de værste
rædsler, som er blevet skabt af en døende verdensorden for
geopolitik og udplyndring, er der intet til hinder for, at en
tilsvarende total vending ikke skulle kunne opnås på globalt
plan, hvor vi opbygger et nyt paradigme omkring Kinas Bælte &
Vej Initiativ som hovedhjørnesten. Helga Zepp-LaRouche
opsummerede den strategiske situation som følger:

»Hoveddynamikken for forandring må komme fra USA. En
opfølgning af Trumps besøg i Kina er det, der vil afgøre
situationen. Dette er et enestående øjeblik i menneskehedens,
og ikke blot USA’s, historie. Det er denne opfattelse, vi skal
have igennem til befolkningen.
Der er et enormt potentiale. Man ser det i den dynamik, der
demonstreredes mellem Xi Jinping og Donald Trump, som var et
historisk møde. Man ser det i det faktum, at Panama nu
tilslutter sig Kina med Bælte & Vej Initiativet og med Panamas
præsident, der udtaler, at dette er den vej, hele Latinamerika
vil gå. Det findes i tilnærmelsen mellem Japan og Kina; i
Astana-Putin-processen for konsolidering af situationen i
Syrien og videre endnu; og i de dybtgående forandringer, der
er i gang i Afrika gennem Kinas investeringer dér.
Alle disse elementer bevæger sig i en meget positiv retning.
Men, Damoklessværdet, i form af et muligt finanskrak, hænger
stadig over verden. Instrumenterne for at bevæge USA i retning
af Lyndon LaRouches Fire Love eksisterer, men de er endnu slet
ikke tilstrækkelige. Potentialet er helt klart til stede og
har aldrig været større end nu. Men det ville også være en
stor fejltagelse at tro, at vi allerede har vundet, blot fordi
vi har været med til at skabe dette potentiale. Og før, vi har
opnået en total sejr for det Nye Paradigme, bør vi ikke have
et roligt øjeblik«,
erklærede Zepp-LaRouche.
Hun konkluderede:
»Vi bør heller ikke give efter for ideen om, at vi har brug
for et eller andet ’nationalt udtryk’ for sund interesse. Vi
må virkelig kæmpe med folk for, at det, vi har brug for, er et
Nyt Paradigme; en fuldstændig ny ramme for relationer, hvor
geopolitik slet og ret smides ud af vinduet. For, vi bør
definere menneskeheden ud fra fremtiden, fra 10.000 år fra i
dag, med et tilbageblik på nutiden: Hvordan ønsker vi at leve

om 10.000 år fra i dag? Vil vi da stadig være barbarer, eller
vil vi være mennesker?«
Se Nyt Paradigme Webcast live, med Helga Zepp-LaRouche,
torsdag, 23. november, kl. 18 dansk tid:
http://newparadigm.schillerinstitute.com/
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