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Helga Zepp-LaRouche: Dagens emne er det Nye Paradigme for
menneskelig civilisation. Jeg har ofte fremført, at, hvis man
ser på tilstanden i især den vestlige verden i dag, dvs. USA,
tilstanden i Europa, den tyske regering, der er selvdestruktiv
mens den forsøger at bygge en ny regering; vi har tydeligvis
en situation, hvor verden er i voldsom uorden. Jeg har
fremført den pointe, at vi må have et Nyt Paradigme, der er
lige så forskelligt i forhold til de nuværende antagelser og
aksiomer, som de moderne tider var forskellige i forhold til
middelalderen. Hvor alle middelalderens antagelser med
skolastik, Aristoteles, overtro og lignende rod blev erstattet
af et helt andet billede af mennesket og et nyt begreb om
samfundet.
Dette er nødvendigt for at sikre den menneskelige arts evne
til at overleve på lang sigt. Og spørgsmålet er, om vi kan
give os selv et system for at styre os selv, der garanterer,
at den menneskelige art vil eksistere i kommende århundreder
eller endda årtusinder? Min mand, Lyndon LaRouche, helligede
hele sit livsværk til dette spørgsmål, med andre ord, til at
spore de aspekter af det nuværende system, som var forkerte,
og hvordan de skulle erstattes med et bedre, mere fuldendt
system. Hvis man ser på de nuværende, såkaldte liberale
demokratier i Vesten, så benægter de, at man kan have et
sådant nødvendigt billede af mennesket, og nødvendigt [kan
ikke høres]. For det er selve liberalismens natur, at alt er
tilladt, alt er gyldigt; men virkeligheden er, at dette

vestlige liberale demokrati ikke er den eneste situation i
verden. En del, et aspekt af dette Nye Paradigme er allerede
ved at vokse frem. Det er ved at vokse frem i form af den Nye
Silkevej, der for ca. 4,5 år siden blev sat på dagsordenen af
Kina. Den såkaldte Ny Silkevejsånd, altså ideen om, at man kan
samarbejde på win-win-basis til alles gensidige fordel; denne
idé har allerede mange lande – faktisk hele kontinenter –
taget til sig. Den Nye Silkevejsånd stormer allerede frem i
store dele af Asien, endda visse dele af Europa, Afrika og
Latinamerika.
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