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Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche rejste i
denne uge til Moskva for at levere en større præsentation til
den 23. Internationale Akademiske Konference for Det Russiske
Videnskabsakademis ‘Institut for Fjernøstlige Studier’. På
tærsklen til det amerikanske midtvejsvalg og med en optrapning
af britisk-orkestrerede spændinger mellem USA og Europa på den
ene side og Rusland på den anden side – som med Kina – gav
Zepp-LaRouche et klart perspektiv for at løse den
eksistentielle krise, som menneskeheden står over for.
“Der er to altafgørende emner i den nærmeste fremtid, som vil
skabe helt modsatrettede veje ind i fremtiden. Det første
vedrører den monumentale kamp, der i øjeblikket udkæmpes i
USA, hvor kupforsøget mod præsident Trump – for at forhindre
ham fra at realisere sin hensigt om at sætte forholdet mellem
USA og Rusland på en god fod – enten lykkes …. eller hvis
Trump kan konsolidere sin position, på trods af de mange
krigeriske toner der kommer fra USA nu, eksisterer der et
potentiale for, at han i anden halvdel af sin første periode
vil være i stand til at forbedre forholdet til Rusland og
vende tilbage til hans, i første omgang, positive holdning til
Kina.”
Det andet centrale spørgsmål for menneskeheden, udtalte ZeppLaRouche, er at udtænke en løsning,” der tager fat på de

eksistentielle farer for alle nationerne og dermed hæve
niveauet for diskussion og tænkning til et højere plateau.
Hvad min mand, Lyndon LaRouche, allerede foreslog for flere år
siden, gælder stadig: De fire mest magtfulde nationer i
verden, USA, Rusland, Kina og Indien – støttet af andre, som
Japan, Sydkorea og andre – må på kort sigt oprette et nyt
Bretton Woods-system.”
Betegnende for potentialet for den nye ordren var det netop
afsluttede besøg af den japanske premierminister Shinzo Abes i
Kina. Idet han valgte at løse deres historiske stridigheder i
den nye ramme, der skabes omkring Kinas Bælte og Vejinitiativ, understregede Abe, at de to lande nu ringede ind
til en ny æra, ikke baseret på “konkurrence” men på
“samarbejde”. Dette svarer til det gennembrud, som blev opnået
af USA’s præsident Trump og den nordkoreanske formand Kim
Jong-Un på deres topmøde den 12. juni, hvilket Zepp-LaRouche
har omtalt som “Singapore-Modellen” for relationer mellem
suveræne nationer baseret på udvikling og fred.

