Zepp-LaRouche: Den unipolære
verden er forbi; vi har brug
for
en
ny
model
for
internationale relationer
Den 9. februar (EIRNS) – “Verden befinder sig i øjeblikket i
en utrolig farlig situation, med en kold krig, der truer med
at blive til en varm krig hvert øjeblik”, udtalte Helga ZeppLaRouche i et interview i Pakistans PTV Worlds “Views on
News”, der blev sendt i dag. [https://youtu.be/px4Qp0cU824] Vi
er de legendariske 100 sekunder fra midnat til en
atomkatastrofe, en krigsfare, der udspiller sig omkring de
ekstreme spændinger omkring Ukraine. Storbritannien og USA
lægger massivt pres på Europa for fuldt ud at få det til at
tilslutte sig, for at tvinge Rusland ind i et strategisk
hjørne og iværksætte den brændte jords økonomiske sanktioner
og angreb på landet. Men i øjeblikket er Europa ikke helt med
på ideen – hvilket kan ses på den tyske kansler Olaf Scholz’
tur til Washington og især den franske præsident Emmanuel
Macrons seks timers diskussion i Moskva med den russiske
præsident Putin. De er i stigende grad klar over, at den
nuværende konfrontationspolitik, der er drevet af
sammenbruddet i det transatlantiske finanssystem, ikke kan
fortsætte, ellers vil det lykkes dem at sprænge hele verden i
luften.
Men vi er også vidne til begyndelsen af en gigantisk
international politisk og økonomisk omlægning. “Jeg mener
ikke, at vi skal undervurdere det utroligt vigtige historiske
møde, som fandt sted mellem den kinesiske præsident Xi Jinping
og den russiske præsident Vladimir Putin under OL, hvor de
indgik et nyt strategisk partnerskab, som er en ny model for
internationale relationer”, udtalte Zepp-LaRouche. Dette
afspejler, at den unipolære verden er fortid, og at lande

rundt om i verden – fra Pakistan til Argentina til Ungarn –
reagerer på denne nye virkelighed. “Det tager politikere og
medierne et stykke tid, før denne virkelighed indfinder sig”,
bemærkede Zepp-LaRouche.
“Europæerne er lige nu helt og aldeles skræmte over muligheden
for, at Ukraine-krisen kan komme ud af kontrol,” erklærede
Zepp-LaRouche, “og de forsøger at bringe en ny model på banen.
Men jeg tror, at der er brug for noget andet. Vi befinder os
lige nu ved et brydningspunkt i den samlede historie, og vi
har brug for en ny model for internationale relationer, hvor
tænkning i geopolitik, i blokke, i krige af den ene mod den
anden inden for et nulsumsspil – dette må overvindes.”
Der skal skabes en ny international sikkerhedsarkitektur,
baseret på alle nationers universelle økonomiske udvikling,
selv om vi står på tærsklen til en frygtelig eksistentiel
fare. “Vi må indgyde folk håb om, at det kan lade sig gøre”,
sagde Zepp-LaRouche i dag til et møde med medarbejdere fra
Schiller Instituttet. Især amerikanerne skal sikre sig, at USA
sammen med Rusland og Kina samarbejder om konstruktive
løsninger på verdens problemer.
Schiller Instituttets og Rådet for internationale Anliggender
i Ruslands (RIAC) fælles seminar den 10. februar om “Den
humanitære krise i Afghanistan: På vej til en langsigtet
løsning”
er
et
sådant
presserende
forum.
(https://schillerinstitute.com/blog/2022/02/07/seminar-the-hum
anitarian-crisis-in-afghanistan-toward-a-long-term-solution/)

