Et nyt paradigme kommer frem:
Hvorhen USA?
LaRouche PAC Internationale Webcast for fredag d. 3. aug.,
2018
MATTHEW OGDEN: Hej, det er 3. august 2018. Mit navn er Matthew
Ogden, og I lytter til vores fredagsudsendelse på
Larouchepac.com med vores ugentlige strategiske oversigt. Som
man kan se på skærmen bærer vores udsendelse titlen “Et Nyt
Paradigme Kommer Frem: Hvorhen USA?” Vi lever helt bestemt i
en periode med meget hurtig forandring, med hidtil usete
udviklinger, der forekommer rundt om på kloden med stadig
hurtigere frekvens. Som den kinesiske præsident Xi Jinping
sagde under det nylige BRICS-topmøde i Johannesburg,
Sydafrika, hvor dette billede er taget fra: “Vi er vidne til
store ændringer, der udfolder sig i vores verden. Noget uset i
et århundrede.” Så denne hurtige forandring, som Kinas
Præsident Xi Jinping henviser til, skyldes et sammenstød
mellem to modstridende dynamikker på denne planet. På den ene
side har vi det samtidige sammenbrud af hele den
transatlantiske geopolitiske verdensorden. Vi er vidne til
dette i alle dets facetter. Det er ikke kun økonomisk, men
også finansielt, politisk, samt en social nedbrydning. Vi ser
det lige her i vores dagligliv herhjemme i form af et stigende
antal dødsfald, de stigende stofrelaterede overdoser, den
kollapsende sociale struktur og truslen om et totalt
sammenbrud af Wall Street og City of Londons finanssystem.
Dette truer. Men på den anden side ser man en samtidig opkomst
af en helt ny international orden; en orden som drives af de
globale megaprojekter og økonomiske udviklingsinitiativer, der
er gennemført af Kina – Bælt og Vej-initiativet – og de lande,
der er hoppet med om bord i det. Og effekten mærkes globalt,
som BRICS-topmødet, der fandt sted for lidt over en uge siden
i Johannesburg, Sydafrika, gjorde det krystalklart, at det her

repræsenterer en helt ny vision for verden og en nyfundet
dedikation til menneskehedens værdighed og udviklingen af hele
planeten. Dette er ikke bare ‘business as usual’; dette er et
klart brud med den form for kolonialisme og geopolitisk
verdensorden, som vi har oplevet i de sidste årtier. I stedet
en forpligtelse til en helt ny vision for menneskeheden.

