Schiller Instituttets stifter Helga
Zepp-LaRouche deltager i Bælt & Vej
Forum
14. maj, 2017 – Helga Zepp-LaRouche deltog i Bælt & Vej Forum i Beijing i dag,
som leder af Schiller Instituttet. Schiller Instituttet, der er én af de
afgørende tænketanke, der er involveret i Bælt & Vej-initiativet, var blevet
inviteret til at deltage i konferencens diskussioner.
Det kinesiske pressebureau Xinhua interviewede Zepp-LaRouche, som i Kina
velkendt som »Silkevejsladyen« for igennem nu 35 år at være fortaler for
idégrundlaget for det, der nu er Bælt & Vej-initiativet. Interviewet er dateret
Berlin, 14. maj. En uge tidligere, den 5. maj, interviewede China Daily ZeppLaRouche om hendes organisations mobilisering for USA’s deltagelse i topmødet
14.-15. maj, og gav interviewet overskriften, »Trump opfordres til at deltage i
Bælt & Vej Forum«.
Nu, sent søndag aften ved EIR Alert’s sengetid i USA, har Xinhua på sin »I
dybden«-side, interviewet med Zepp-LaRouche.
Ordlyden i Xinhuas interview er som følger: »Interview: Bælt & Vej-initiativ
bliver ’En virkelig Verdenslandbro’«.
»Berlin, 14. maj (Xinhua) – Kinas Bælt & Vej-initiativ vil fortsætte med at
vokse og blive til en virkelig verdenslandbro, siger Helga Zepp-LaRouche,
præsident for tænketanken Schiller Instituttet, til Xinhua.
»’Bælt & Vej-initiativet er det vigtigste, strategiske initiativ på planeten’,
sagde hun. ’Det bringer ikke alene økonomisk fremgang til alle deltagerlandene,
men udgør også et virkeligt fundament for en fredsorden for det 21. århundrede.’
»’I begyndelsen troede visse lande, at initiativet kun ville bringe fordele for
Kina, men indså dernæst, at det drejede sig om win-win-samarbejde mellem alle
deltagerlandene’, sagde hun.
’For Afrika og andre udviklingslande er det første gang, de har fået adgang til
avancerede teknologier inden for initiativets rammer for bekæmpelse af fattigdom
og styrkelse af udvikling’, sagde eksperten.

Initiativet gør det også muligt for andre lande at ’gentage de seneste tyve års
kinesiske, økonomiske mirakel’, tilføjede hun.
Hun udtrykte også sin overbevisning om, at Bælt & Vej-initiativet spiller en
vigtig rolle i fremme af den menneskelige civilisation.
’Det vil føre til videnskabelige og teknologiske gennembrud, med internationalt
samarbejde inden for termonuklear fusionsteknologi, der vil give os sikkerhed
for forsyning af energi og råmaterialer.’
Gennem initiativet vil alle deltagerlande også få en chance for at lære om
hinandens kulturer og traditioner, sagde hun.
’Jeg er sikker på, at det (initiativet) vil fortsætte med at vokse og blive til
en virkelig verdenslandbro, med en omskrivning af et gammelt slagord: intet land
vil blive ladt tilbage’, sagde Zepp-LaRouche.«
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