Helga Zepp-LaRouche opfordrer
indtrængende
til
en
konference
om en ny sikkerhedsarkitektur
på Kinas CGTN’s udsendelse
“Dialog”
Den 7. marts (EIRNS)-Helga Zepp-LaRouche var en af tre gæster
i et panel på CGTN’s udsendelse Dialog i dag, hvor hun
kommenterede den kinesiske udenrigsminister Wang Yis årlige
pressekonference, som varede mindst 90 minutter.
De andre
gæster var Peter Kuznick fra American University og professor
Victor Gao Zhikai fra Soochow University; værtinde var Li
Quiyuan. Diskussionen fokuserede på Kinas rolle med hensyn til
at skabe fred, især i konflikten mellem Rusland og Ukraine,
men vigtigst af alt for verden som helhed.
Her er udvekslingerne mellem fru Li og fru Zepp-LaRouche.
CGTN: Og fru LaRouche, lad mig høre din holdning til dette:
Hvilke centrale budskaber fik du ud af udenrigsminister Wangs
pressekonference?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg var faktisk meget tilfreds med tonen,
fordi det var som en tilbagevenden til fornuften. Det står i
skarp kontrast til stemningen i de europæiske og amerikanske
medier og den førte politik i de seneste dage. Fokuseringen
på at løse problemer gennem diplomati, på at opretholde
principperne i FN-pagten og på at have en overordnet holdning
til problemløsning gennem samarbejde, var et tiltrængt frisk
pust. Og jeg er meget, meget opmuntret, fordi Kina faktisk
indtager en ledende rolle i verden lige nu, hvilket der er
hårdt brug for.

CGTN: Udenrigsministeren sagde, og jeg citerer hans ord: “Kina
vil gerne arbejde sammen med det internationale samfund for at
fremme forhandlingerne, når det er nødvendigt”, selv om han
ikke specifikt sagde på hvilken måde. Men Kina understregede
vigtigheden af at holde dialogen helt åben fremover.
Et andet spørgsmål, som blev rejst af journalister på
pressekonferencen, er, om denne konflikt eller denne krise i
Ukraine vil påvirke relationerne mellem Kina og EU. Så fru
Zepp-LaRouche, lad mig høre din holdning til dette? Der er en
vis bekymring for, at denne konflikt vil påvirke forholdet
mellem Kina og EU. Udenrigsministeren sagde, at dialog og
samarbejde mellem Kina og Europa er baseret på gensidig
respekt og gensidig fordel, og det vil skabe mere stabilitet i
den turbulente verdenssituation.
Og han opfordrer også
indtrængende EU til at udarbejde en uafhængig Kina-politik.
Hvad mener du om denne kommentar?
ZEPP-LAROUCHE: Jeg finder, at situationen er meget alvorlig,
fordi f.eks. handelen mellem EU og Kina, som hidtil har været
en søjle i verdensøkonomien, er truet af det, der sker mellem
Ukraine og Rusland. Stemningen i Europa lige nu er ganske
forfærdelig, og jeg kan kun tilslutte, at der bør findes nye
løsninger, som udenrigsministeren giver håb om.
Jeg er af den overbevisning, at den kinesiske politiske model,
den forenede fremtid for en fælles fremtid for menneskeheden,
efter min mening er det, der er brug for lige nu, – professor
Kuznick har ret, når han understreger, hvor vigtigt det er, at
der er brug for noget helt andet.
Hvis vi fortsætter
geopolitikken som hidtil, er det et spørgsmål om tid, hvornår
menneskeheden støder ind i muren, og det kan føre til en
atomar udryddelse.
Modellen, der passer perfekt til det fælles samfund af den
samlede menneskehed, ville være at indkalde til en konference,
en international konference, der skulle varetage de
sikkerhedsmæssige interesser for hvert enkelt land på jorden.

For man kan ikke have en fredsordning uden at tage hensyn til
alle landes interesser, og der findes en model i den
europæiske historie, nemlig Westfalens Fred. Den Westfalske
Fred afsluttede 150 års religionskrig, der kulminerede i
Trediveårskrigen, og den var baseret på en erkendelse fra alle
krigens parter om, at hvis krigen fortsatte, ville der ikke
være nogen tilbage til at nyde resultatet af den. Og det er i
en vis forstand en parallel til den situation, vi står over
for overfor i dag, for hvis det kommer til en atomkrig, vil
der ikke være nogen vinder, der vil ikke engang være nogen
tilbage til at kommentere resultatet.
Dette bør være en motivation for at indkalde til en ny
konference om Den Westfalske Fred med det specifikke formål at
udarbejde en international ny sikkerhedsarkitektur, som ville
omfatte Rusland og Kina i perfekt overensstemmelse med
præsident
Xi
Jinpings
politik
om
menneskehedens
skæbnefællesskab og den ene fremtid, som vi alle deler.
CGTN: Kina er vært for dette års BRICS-topmøde. APEC- og G20møderne vil også blive afholdt i Asien i år.
Udenrigsministeren sagde, at “Asiens tid er oprundet i den
globale styring”, og “de vil forvandle sig fra følgere til
frontløbere og endog foregangsmænd”. Fru LaRouche, lad mig
høre din holdning til dette: Det er meget stærke ord, der
kommer fra udenrigsministeren.
vurdering her?

Hvad mener du om hans

ZEPP-LAROUCHE: Det er helt rigtigt, fordi de asiatiske lande
generelt, ikke kun Kina, men også nogle andre asiatiske lande,
er meget bevidste om deres 5.000 år gamle historie, og ud fra
dette synspunkt med en positiv tradition, definerer de en
fremtid, og de ønsker at udvikles. Det er den fælles idé i
BRICS, SCO og endda andre organisationer, og dette står i
skarp kontrast til Europa og USA. Idéen om en ny model for
internationale forbindelser, hvis disse organisationer – selv
om de skulle blive inddraget i G20 – idéen om, at man har
brug for en ny model for internationale forbindelser, som Wang

Yi har understreget igen i dag, bør tilføres substans.
Vi har valget mellem at ende i en geopolitisk konfrontation,
som vil være til skade for alle og muligvis føre til atomkrig,
eller også foretager vi et spring i civilisationens udvikling,
ved at definere de internationale forbindelser i en bestemt
retning i traditionen fra den alliancefrie bevægelse, Bandungkonferencen og FN-pagtens fem principper for fredelig
sameksistens; men også at skabe en vision om at løse
menneskehedens største problemer i fællesskab, f.eks. at vi
stadig er ramt af en pandemi, og at vi har brug for et moderne
sundhedssystem i hvert enkelt land for at bekæmpe denne
pandemi og risikoen for nye pandemier. Vi har en hungersnød i
verden af, som Beasley fra World Food Program til stadighed
siger, “af bibelske dimensioner”. Den vil blive større på
grund af inflationen i fødevarepriserne, i gødningspriserne og
i energipriserne.
Så der er en presserende dagsorden. Dette år kan bruges til at
fastslå, at vi har brug for en ny model for internationale
forbindelser, som overvinder geopolitikken: Udenrigsminister
Wang Yi og også præsident Xi Jinping har henvist hertil ved at
foreslå, at Bælte- og vejinitiativet skal samarbejde med USA’s
“Build Back Better”-initiativ og EU’s Global Gateway. Hvis
det besluttes at disse initiativer strømlines i stedet for at
konkurrere, så beslutter vi også, sammen at tage fat på det
der belaster hele menneskeheden såsom sult i verden, epidemier
og fattigdom. Dette skal ses i lyset af , at det nuværende
finansielle system i den transatlantiske sektor, er gået helt
i stå. Vi står nu over for et nyt sammenbrud, der er meget
værre end i 2008.
Federal Reserve var ikke i stand til at ” tilpasse” renten,
fordi de er bange for, at hvis de øger renten, vil der
opstå et omfattende kollaps af konkurser.
Så der er et
presserende behov for at få et nyt finansielt system, et nyt
Bretton Woods-system, et nyt kreditsystem, der giver kredit
til udvikling af alle udviklingslande – det er nogle af de

punkter, som virkelig vil være menneskehedens udfordring. Kan
vi, når vi står over for grundlæggende udfordringer, skabe en
orden, der gør det muligt for alle mennesker på denne planet
at overleve og blive lykkelige? Jeg tror, at det vil være
dagsordenen.

