Ideer i aktion: LaRouches
indflydelse udbredes i det
Globale Syd
Den 16. aug. 2022 (EIRNS) – LaRouche-talsmand Harley Schlanger
blev mandag interviewet på Pakistans PTV og tirsdag på Irans
Press TV. Onsdag vil han blive interviewet på Algeriets
offentlige tv-station AL24, to dage efter at Ulf Sandmark
optrådte i samme program.
PTV-programmet
behandlede
spørgsmålet
om,
hvad
udenrigsminister Blinkens erklæring om forbedring af de
amerikansk-pakistanske forbindelser egentlig indebærer. De to
andre kommentatorer fortalte grundlæggende, at de håber, at
det betyder, at USA anerkender Pakistans indflydelse, at man
tilstræber en balance med Indien osv. Harley ændrede
diskussionen, og sagde at det ville være tåbeligt at stole på
alt, hvad Blinken siger, med henvisning til hans rolle som
talsmand for “Rules-Based Order” (RBO), dvs. USA’s globale
herredømme. Det er rigtigt, at Pakistan har en rolle at
spille, men ikke ved at underordne sig USA. Han talte om
BRICS, SCO og den nye orden, der er ved at opstå, og som
Blinken på vegne af britiske imperiale geopolitiske doktriner
er indsat for at sabotere. Værten bad de andre om kommentarer
hertil, og de opgav deres geopolitiske jargon og var enige i,
at den gamle orden er i forfald. Her er linket til
programmet: https://youtu.be/pgS5UYZ5V8I.
På Press TV blev Harley sat sammen med Scott Ritter for at
diskutere Putins kommentarer om den provokation, som Pelosis
rejse til Taiwan havde til hensigt at fremprovokere, og hans
udtalelse om, at USA udnytter Ukraine til at forlænge krigen.
Harley indledte og udtalte, at USA og NATO bruger krigen til
at svække Rusland, og at Pelosis besøg var beregnet til at
provokere Kina. Det ville være tåbeligt for USA at indlede en

krig med Kina, da de ikke kan vinde. Ritter var helt enig, og
sagde at alt, hvad USA råder over til at udfordre Kina, er
Stillehavsflåden, men at dette ikke er Anden Verdenskrig, og
at flåden ville blive ødelagt “i løbet af et øjeblik”. Ikke
alene mangler USA en “modvægt” til Kinas militær, men det
råder heller ikke over nogen økonomisk eller diplomatisk
plan. Ritter udtalte, at dette svarer til USA’s og NATO’s
standpunkt i Ukraine, da der ikke er nogen mulighed for, at
Ukraine vil vinde krigen mod Rusland. I stedet handler landet
i desperation og beskyder atomkraftværket, hvilket han
påpegede, at Zelenskyj indrømmede at have gjort. Dette er en
forfærdelig krigsforbrydelse, erklærede Ritter.
De to talte om den ” Globale NATO”-strategi, som et forsvar af
ordningen efter Den kolde Krig. Harley anførte, at denne gamle
orden er ved at bryde sammen, og redegjorde for Schiller
Instituttets mobilisering for en ny finansiel og strategisk
arkitektur. Da han blev bedt om at kommentere dette, svarede
Ritter, at han er optimistisk i denne henseende. RBO er i
tilbagegang, verden er i forandring. Det er USA, som i
stigende grad er isoleret, tilføjede Ritter og henviste til
den økonomiske skrøbelighed i Europa. Da han blev bedt om et
resumé, omtalte Harley fremkomsten af det Globale Syd, BRICS,
SCO, den voksende følelse af frihed blandt de nationer, der
var en del af den Alliancefri Bevægelse (NAM), og hvad
Schiller Instituttet er i færd med for at bevidstgøre
befolkningerne i de vestlige lande om denne forandring.
Efter programmet takkede den ansvarlige Harley og sagde, at
det var “en fremragende dialog”, hvorefter han tilbød et nyt
program snarest muligt.

