Helga Zepp LaRouche i avisen Xinhua
om kinesisk-tyske relationer
15. oktober 2014 – Mens premierminister Li Keqiang var i færd med at afslutte
sit historiske tredages besøg i Tyskland, gennemførte Xinhua et interview med
titlen (i Google-oversættelse): »Grundlæggeren af Schiller Instituttet i
Tyskland: 2015, Det tysk-kinesiske samarbejde om innovation, vil føre til en
yngre generation af innovation«, som offentliggjordes på deres webside i dag.
Journalisten Zhang Yi Zhang stillede en række spørgsmål, som fokuserede på
premierminister Lis besøg i Tyskland, den »Kinesisk-tyske platform for handling«
over de næste 5-10 år, med bilateralt samarbejde i forskellige felter, som blev
underskrevet mellem de to lande, og ligeledes spørgsmål om de kinesisk-tyske
relationers virkning på resten af Europa og verden.
Fru LaRouche talte om den katastrofale krise, som Tyskland står overfor med
politikken imod atomkraft, euro-krisen og de russiske sanktioner, og som gør
samarbejde mellem Kina og Tyskland inden for højteknologi, fusion og rumfart
afgørende for fremtiden og for lanceringen af en ny renæssance. Hun henviste til
Leibniz’ arbejde og hans berømte udtalelse om de to store civilisationer i hver
sin ende af Eurasien, som rækker ud mod hinanden og hæver alt op, som befinder
sig imellem dem, og hun sagde, at Xi Jinpings Nye Silkevej og Nye Maritime
Silkevej netop er baseret på dette princip, og at Konfucius’ verdensanskuelse er
den samme som Leibniz’. Hun sagde, at den hurtige kinesiske udvikling vil
genoplive Europas tiltro og håb.
Fru LaRouche opmuntrede til de tættest mulige konsultationer mellem Kina og
Tyskland for at håndtere den strategiske krise, som verden står overfor, og hun
tilføjede, at kernen i Kinas og Tysklands interesser er at sikre verdensfreden.
Et samarbejde mellem de to lande om idéen om Silkevejen er bydende nødvendigt
for at løse krisen i Mellemøsten.
Hun sagde afslutningsvist, at samarbejdet mellem Kina og Tyskland burde fokusere
på at opnå hele menneskehedens fælles mål således, at de kinesisk-tyske
relationer kan blive en model for alle relationer stater imellem, til gavn for
hele menneskeheden.

