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Den 25. juli 2022 (EIRNS) — Helga Zepp-LaRouche blev i morges
interviewet af China Radio Internationals World Today-program
med værtinde Ge Anna om aftalen mellem Rusland og Ukraine om
korntransporter i Sortehavet mellem Rusland, Tyrkiet, FN og
Ukraine.
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minutter
her:
http://chinaplus.cri.cn/podcast/list/27
… Radiovært GE ANNA: Med os på nettet er Helga Zepp-LaRouche,
grundlæggeren af Schiller Instituttet, en tysk baseret
politisk og økonomisk tænketank.
Fru Zepp-LaRouche, det fascinerende ved aftalen er, at aftalen
ikke blev underskrevet direkte af de vigtigste relevante
parter – Rusland og Ukraine – men at de underskrev særskilte
parallelaftaler med Tyrkiet og De Forenede Nationer. Hvad
mener du om årsagen til denne ordning?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Det er klart, at vi på hele kloden står
over for en hidtil uset fare for hungersnød i verden. FN talte
om 1,7 milliarder mennesker, der er i fare for at dø af sult,
så presset var enormt. Jeg mener, at FN og Tyrkiet spillede en
meget vigtig rolle i baggrunden, ved at forhandle om denne sag
i to måneder. Opråbet fra alle udviklingslandene, de fattigste
af landene, støttede dette pres for at få denne aftale i
stand.
GE: Generalsekretær Antonio Guterres roste kornaftalen som et
“fyrtårn

ved

Sortehavet”

ved

underskrivelsesceremonien.

Hvordan vil du vurdere betydningen af aftalen? Kan den
betragtes som et skridt fremad mod en fredelig løsning på
krisen i Ukraine?
ZEPP-LAROUCHE: Det er naturligvis ekstremt vigtigt, fordi det
også bekræfter, at man kan opnå diplomatiske løsninger med
Rusland. Fordi samtlige høge i Vesten påstår, at man ikke kan
forhandle med Rusland, at diplomati er udelukket. Så dette er
et vidnesbyrd om, at det ikke er korrekt. Vi skal dog være
yderst opmærksomme på, at høge i Vesten til stadighed vil
benægte denne mulighed. Men heldigvis er stemningen i verden
ved at ændre sig, for som man kunne se med afvisningen fra
mange lande, som tilhører det der tidligere var Den
alliancefri Bevægelse (NAM), nægtede de at tilslutte sig
sanktionerne mod Rusland. Så vi oplever faktisk en helt anden
dynamik i verden for tiden.
GE: Vi har set stigende bekymring over fødevarekrisen på
verdensplan. I hvilket omfang ville den globale fødevarekrise
kunne afværges, hvis denne aftale kunne gennemføres effektivt?
ZEPP-LAROUCHE: Det er et vigtigt skridt, men ikke mere end
det, for der er behov for en meget større indsats. Vi skal
opnå en reel fordobling af fødevareproduktionen på verdensplan
for at løse problemet med sult i verden. EU og
fødevarekartellerne forsøgte f.eks. stadig at få en enorm
fortjeneste ud af denne krise. De burde ophæve de tåbelige
restriktioner, f.eks. braklægning af landbrugsjord, 30 x 30begrænsningen, hvor 20-30 % af landbrugsjorden skal være
braklagt.
Alle disse foranstaltninger bør ophæves, og
samtlige landmænd skal have kredit, så de kan købe al den
nødvendige gødning, alle de nødvendige pesticider og alle de
fornødne maskiner. Det er tydeligt, at der lige nu foregår en
eksistentiel kamp blandt landmændene, som frygter, at denne
politik er i færd med at forsøge at sætte dem ud af markedet
for bestandigt. Det er derfor, at de hollandske landmænd
demonstrerer, og det er derfor, at de hollandske landmænd får
støtte fra de tyske landmænd og fra de italienske landmænd. Vi

har altså en enorm krise i landbrugssektoren. Denne aftale er
et vigtigt skridt, men der er behov for noget meget, meget
mere dramatisk i form af en holdningsændring – nemlig at
skaffe fødevarer til alle mennesker på denne planet…
GE: Med en sådan udvikling er det ikke svært at bemærke, at
der stadig er nogle vanskeligheder med at gennemføre denne
aftale i praksis. Hvad mener du, at de aktive påvirkninger af
disse bevægelser er, ikke kun fra russisk side, men også som
du nævnte fra amerikansk side? Kan du venligst fortælle os
mere om de største vanskeligheder, som aftalen udgør?
ZEPP-LAROUCHE: Jeg mener, at aftalen er én ting, som er
udmærket, og den bør understøttes og udvides. Men det større
perspektiv er, at den geopolitiske konfrontation, hvor Vesten
forsøger at svække Rusland, som Baerbock, den tyske
udenrigsminister, udtrykte det, de ønsker at “ruinere
Rusland”; og USA’s forsvarsminister Austin sagde, at de ønsker
at “svække” Rusland, dybest set at tilintetgøre landet. Så
længe denne politik eksisterer, vil man støde på flere
vanskeligheder.
Det er derfor, jeg har opfordret til at ophæve samtlige
sanktioner, ikke kun mod Rusland, men også mod Iran, Cuba,
Venezuela, Syrien og Yemen. Fordi sanktioner, under forhold
med global sult, en global pandemi og den nuværende tilstand,
dræber civile mennesker. Det rammer altid de almindelige
mennesker, fordi formålet med sanktioner er at få folk til at
blive så oprørte over deres regeringer, at de foranlediger et
regimeskifte. Sanktioner er umoralske, og kun de sanktioner,
der er godkendt af FN’s Sikkerhedsråd, er legitime, og alle
andre sanktioner bør forkastes.
Mere grundlæggende mener jeg, at vi har brug for et nyt
paradigme, præcis det, som præsident Xi Jinping har opfordret
til med det Globale Udviklingsinitiativ, kombineret med et
Globalt Sikkerhedsinitiativ. Vi har brug for en ny sikkerhedsog udviklingsarkitektur, som tager hensyn til alle de enkelte

landes interesser på planeten. Indtil vi opnår en sådan
grundlæggende ændring, vil det blive meget vanskeligt for
os. Så alle mennesker af god vilje bør arbejde sammen for at
nå frem til dette nye paradigme.
GE: Et andet perspektiv, der er værd at nævne, er, at vi har
set, at Tyrkiet har været en vigtig del af denne aftale under
forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Ifølge aftalen vil
der også straks blive oprettet et fælles koordinationscenter i
Istanbul, den største by i landet, og det vil omfatte
repræsentanter fra de tre hovedparter. Så hvad er din
vurdering af Tyrkiets rolle i denne aftale og af krisen?
ZEPP-LAROUCHE: Det er yderst interessant, for Tyrkiet er trods
alt medlem af NATO, men de indgår også disse aftaler med Iran
og Rusland, og derfor kan Tyrkiets mæglingsrolle blive en
rollemodel for løsning af alle slags problemer. Jeg mener, at
det ville være meget gavnligt, hvis flere NATO-lande fulgte
Tyrkiets eksempel. Som bekendt er der slet ikke enighed i
NATO, og der er heller ikke enighed i EU, fordi ikke alle er
enige i sanktionspolitikken over for Rusland. Størstedelen af
verden tilslutter sig den ikke. Indonesien, Indien, Nigeria,
Argentina, Brasilien – alle disse lande er ikke enige, og det
har en meget god grund, for mange af disse lande har indset,
at hovedårsagen for krisen i Ukraine ikke er Rusland, men at
det skyldes NATO’s fortsatte politik for udvidelse mod øst.
Det skal erkendes og indrømmes, og så kan man få en løsning.

