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Et nyt paradigme for verden
for en
bedre
fremtid
for
menneskeheden
Jason Ross: »Vi har virkelig en utrolig mulighed netop nu for
at ændre de koncepter, der udgør grundlaget for, hvordan vi
træffer beslutninger – politiske beslutninger, økonomiske
beslutninger, selv kulturelle beslutninger. Der har været et
angreb på det aspekt af os, der gør os menneskelige. Hvis vi
ikke havde en forbindelse til udødelighed; hvis vore liv ikke
var i stand til at efterlade noget, til at gøre noget, der går
ud over vores egen død, ville vi faktisk, rent kulturelt, ikke
være andet end dyr. Vi ville være ligesom en slags dyr; vi
ville udsøge os dejlige ting, og det er da rart at have god
mad, jeg kan godt lide god mad, og det er en god ting, det er
dejligt at have det sjovt; men uden denne evne til at leve på
en måde, så man, mens man lever sit liv, ved, at det vil have
værdi for altid, så er man ikke et helt menneske. Og man kan
ikke fylde det tomrum ved at forsøge at have travlt for at
skubbe denne følelse af tomhed væk, eller at forsøge at købe
ting for at skubbe denne følelse af tomhed væk; man må
adressere det ved at gøre noget meningsfuldt. Og jeg mener,
det er den største grusomhed ved det nuværende økonomiske
system, som vi har i de fleste vestlige nationer; det skader
økonomien; det gør folk fattigere; det koncentrerer rigdom hos
mennesker, der arbejder i finansverdenen og assisterer den;
det fortsætter Det britiske Imperium; og dets mest tragiske

aspekt er, at det stjæler fra os, det tager fra mennesker det,
der var blevet udviklet hen over århundreder som en kultur; en
kultur, der gjorde det muligt for folk at gøre noget, der
ville have mening efter deres død. Og det er det, vi må bringe
tilbage som en del af at skabe et nyt paradigme. Det betyder,
at vi har koncepter, der går længere end til det, Kina har
foreslået med Bælte & Vej Initiativet. Det er et godt forslag.
Der er mere at gøre. Det vil jeg komme nærmere ind på, og jeg
vil, som denne rapport viser, specifikt tale lidt om Afrika
som en case study, ved at sammenligne, hvordan det gamle
paradigme har relateret til dette kontinent, og hvordan det
nye paradigme relaterer til det.«
Video I: Jason Ross’ præsentation
Video II: Diskussion
Se også den danske introduktion til rapporten:
»Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: en vision
for en økonomisk renæssance«.
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