Helga Zepp-LaRouche opfordrer
Vesten til at deltage i ‘at
gøre kagen større’ for alle
parter.
Hvad er den globale betydning af BRICS-konferencen i
Sydafrika, som det meste af lederskabet i den vestlige verden
ignorerer?
Det er intet mindre end opbyggelsen af en ny verdensøkonomisk
orden, i hvilken de kinesisk-afrikanske relationer er af
højeste strategisk betydning, sagde Schiller Instituttets
præsident Helga Zepp-LaRouche i dag i sit ugentlige webcast.
“Jeg ved, at mange mennesker har tendens til at se bort fra
Afrika, især i USA, men hvad der sker er meget ekstraordinært
…. Kina har erkendt, at Afrika har potentialet til at blive
‘det nye Kina med afrikanske egenskaber.’ Og mange afrikanske
ledere er meget glade for at blive inspireret af den støtte,
som Kina giver.”
Med Indien og Japan, der slutter sig til Kina for at tilbyde
store investeringer i afrikansk infrastruktur og udvikling, og
hvert af landene diskuterer at investere i fællesskab med
Kina, “kan man faktisk se, at der er potentiale for en helt ny
opstilling. Dette er det nye paradigme i sin vorden”.
”Ånden” fra Den Nye Silkevej, der blev udtrykt i præsident Xi
Jinpings tale til BRICS’ Forretningskonference (se EIR ‘Daily
Alert’ 26. juli), med dens understregning af videnskabens
særlige rolle som en uudtømmelig kraft til udvikling, er “en
form for tænkning, som er helt uhørt blandt vestlige ledere,”
men det er den tankegang, der omformer verden. Zepp-LaRouche
opfordrer alle til at læse hele Xi’s tale på egen hånd.
[Http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/26/c_129920686.htm].

“Man kan virkelig se, at verden i den forstand ændrer sig til
et meget bedre sted, end folk har nogen anelse om. Og man kan
dele verden op i de mennesker der erkender, at en ny
strategisk model er under udvikling, en model, som mange lande
i verden meget hurtigt tilslutter sig… og dem der er helt
ligeglade, eller uvidende, eller bare ikke forstår, at det
gamle paradigme ikke fungerer mere, og at de fleste af verdens
lande – udviklingslandene sammen med Kina og Indien – udgør
80 % af verdens befolkning, og også repræsenterer en stigende
del af verdensøkonomien. BRICS har for første gang har
overgået G7 i forhold til BNP.”
Schiller Instituttet har til hensigt, at “få vestlige nationer
til at forstå og anerkende det utrolige potentiale, der ligger
i denne nye formation og ikke modsætte sig det,” understregede
hun.
Zepp-LaRouche
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konfrontation,
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handelskrig, er en “taber”, hvor ingen vinder. Det modsatte
valg er win-win; “man gør bare kagen større, og så kan alle få
et større stykke kage.”
Churchill tog absolut fejl i, at der ikke kan være ægte
venskaber mellem nationer, kun interesser! BRICS er
karakteristisk for de venskaber, der nu udvikler sig på tværs
af planeten blandt forskellige kulturer. Heri ligger
civilisationens fremtid, efter Zepp-LaRouches opfattelse, en
fremtid, hvor folk “forholder sig til hinanden som Einstein
til Planck, eller som Wilhelm von Humboldt til Schiller, eller
lignende store tænkere, der behandlede hinanden på grundlag af
det kreative potentiale i det andet geni. ”
Men for at opnå dette kræves handling, advarede hun og pegede
på det enorme slag, som præsident Donald Trump står overfor
for, nemlig at følge op på succesen på Helsinki-topmødet,
hvilket blev vist i meddelelsen i onsdags fra den nationale

sikkerhedsrådgiver, John Bolton, at “præsidenten mener, at
næste bilaterale møde med præsident Putin skal finde sted,
efter at Ruslands-heksejagten (Russiagate -red.) er forbi, så
vi har aftalt, at det først kommer i det nye år.”
Zepp-LaRouche afsluttede sin webcast med en opfordring til
folk om at “udnytte det potentiale der ligger i, at Trump
forsøger at få et bedre forhold til Rusland, og at han skal gå
tilbage til sit oprindelige positive forhold til Kina, hans
venskab med Xi Jinping; og at alle de mennesker der er
involveret i Russiagate, Muellergate, at de grundlæggende
skulle have deres passende straf, fordi de samarbejdede med en
udenlandsk regering (den britiske -red.) og ikke Trump.”

