China Daily har også en artikel om
Helga Zepp-Larouche i sin dækning af
Bælt & Vej
14. maj, 2017 – I sin artikel, »Momentum for Bælt & Vej-Initiativ vokser med
utrolig kraft«, fremlægger China Daily’s engelske udgave også Schiller
Instituttets stifter og leder, Helga Zepp-LaRouches vurderinger af Bælt & Vej
Forum (BVF).
Helga Zepp-LaRouche kaldte Bælt & Vej-initiativet (BVI) »en ny dynamik med et nu
voksende momentum. De personer, der sagde, at Bælt & Vej-initiativet ville bryde
sammen, har nu beviseligt taget fejl, for statistikkerne viser nu, at det er
blevet verdensøkonomiens motor for vækst – ja faktisk, den eneste motor for
vækst.«
I den mest dristige udtalelse karakteriserede Zepp-LaRouche initiativets art:
»Kina har haft en utrolig økonomisk udvikling i løbet af de seneste 30 år, og
det, som Bælt & Vej-initiativet på en vis måde gør, er, at det gør det muligt
for Kina at eksportere dette mirakel.« Og, sagde hun, »initiativet har allerede
ændret dynamikken omkring mange af brændpunkterne i verdens kriseområder«.
Tyrkiets præsident Tayyip Erdogan gav i sin hovedtale udtryk for, at han var
enig i denne indsigt, da han udtalte, at »Dette [BVI] vil blive et initiativ,
der vil gøre en ende på terrorisme«.
Helga Zepp-LaRouche understregede over for China Daily, at Kina havde vist, det
var førende på verdensplan mht. højhastigheds-jernbanesystemer, som landet frem
til år 2025 vil have 40.000 km af, og som det begyndte at opbygge i 2006. Hun
bemærkede den elendige tilstand, som USA’s transportinfrastruktur befinder sig
i, og at kinesisk ekspertise kunne hjælpe USA med at efterligne et sådant
højhastigheds-jernbanenet. Hun bemærkede, at der var »positive tegn« under
Trump-Xi-topmødet på Mar-a-Lago, Florida, »og, alt imens hr. Trump ikke selv er
til stede ved Forummet, så er der planlagt et snarligt besøg til Kina«, sagde
hun.
Foto: Helga Zepp-LaRouche ses her som deltager og taler på topmødet ‘T20’ –
Tænketank 20 – i Beijing, 29. juli, 2016.

