Helga Zepp-LaRouche siger: Bekæmp IS
gennem udvikling; Gør ørkenen
frugtbar
10. september 2014 – I et af sine mange interviews med kinesiske medier i den
første uge af september fik grundlægger af Schiller Instituttet [i Tyskland]
Helga Zepp-LaRouche stillet det afgørende spørgsmål: Hvordan bekæmper man ’ISIS’
og lignende terrorgrupper? Fru Zepp-LaRouche, som i årtier har været forkæmper
for det, som nu er Kinas ’Ny Silkevejspolitik’, svarede, at langfristet og
højteknologisk økonomisk udvikling er nøglen. Spørgsmålet til hende kom fra
intervieweren Zheng Chenguang fra China Radio International.
CRI: »Hidtil har den eneste mulige løsning for alle disse vestlige regeringer
været simpelt hen at bombe ISIS, men det vil ikke løse problemets rødder. De
talte om mere samarbejde og koordinering fra forskellige lande for at løse
problemet. Kan De pege på nogle af de mere konkrete bestræbelser, som kan
udføres for at afholde det fra at sprede sig …«
Zepp-LaRouche: »Allerede tilbage i november 2012 arrangerede Schiller
Instituttet en konference i Frankfurt, hvor vi præsenterede en omfattende fredsog udviklingsplan for hele området, fra Kaukasus i Centralasien, til Afghanistan
og til Golfen, og til Middelhavet. Så hele dette område må behandles under ét.
Dernæst må Silkevejen forlænges til alle disse lande. Og hvis Rusland, Kina,
Indien, Iran, forhåbentlig USA og de europæiske lande, samarbejder og erklærer
ørkenen krig – hvis man ser på kortet, kan man se, at fra Atlanterhavskysten i
Afrika, over Sahel-zonen, Sahara, Den saudiarabiske Halvø, Iran til Kina, har
man et stort ørkenbælte. Dette er praktisk talt ubeboeligt for mennesker, der er
ingen landbrug, ingen byer.«
»Så vi har forberedt en udviklingsplan, som grundlæggende set ville forlænge
Silkevejen, eller, som vi undertiden kalder det, den Eurasiske Landbro, ind i
dette område for at udvikle ørkenen gennem tre metoder: Man kan bruge vandet fra
grundvandsmagasiner, man kan omdirigere nogle floder, man kan skabe dæmninger,
men det vigtigste er, at man må have fredelig atomkraft til storstilet
afsaltning af havvand, og dernæst bruge dette vand til at få ørkenen til at
grønnes. Og på denne måde kan man få landbrug, industri, man må opbygge
infrastruktur i hele dette område i samme tæthedsgrad som f.eks. i Tyskland …«

»Hvis man således har denne tilgang, kan man på denne måde give de unge
mennesker i dette område et økonomisk fremtidsperspektiv, for mange af dem ville
ikke slutte sig til terroristerne, hvis de havde et håb om en økonomisk fremtid.
Så løsningen må være fred gennem udvikling.«
Ironisk nok havde Washington Post en lang historie den 10. september, som
anklagede Kina for at bygge et højhastigheds, »Ny Silkevejs«, -jernbane gennem
nogle af Moder Naturs mest ugæstfri områder, Lanzhou til Urumqi, og videre til
Europa, »for at cementere Kinas kontrol over sin Xinjiang-region med muslimsk
flertal, gennem investeringer og økonomisk vækst …«
_____________________________________________________
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