China Daily udgiver stor profil af
Helga
Zepp-LaRouche og LaRouche-bevægelsens
arbejde
18. aug., 2017 – China Daily’s weekendudgave har en profil i fuld længde af
Helga Zepp-LaRouche, af China Daily’s USA-korrespondent Chen Weihua, med titlen,
»Identifying with China«

(Identificering med Kina) og med en indledning, der

lyder, »Helga Zepp-LaRouche ser Bælte & Vej Initiativet som opfyldelsen af sin
og sin mands, amerikanske politiske aktivist Lyndon LaRouches, livslange
indsats«.

Helga under sit første besøg i Kina,
i 1971.

Artiklen fortsætter dernæst med at diskutere Zepp-LaRouches første, lange besøg
til Kina som ung journalist under perioden med Kulturrevolutionen. »Min
generation var stadig nysgerrig over for verden«, siger Zepp-LaRouche. »I dag
googler de unge mennesker blot om ting fra deres søgemaskine. Jeg ville se,
hvordan verden ser ud.« I interviewet fortæller Zepp-LaRouche om nogle af sine
indtryk fra dengang, inklusive, at nogle af de kinesere, hun mødte, talte tysk
og beredvilligt talte om deres situation. »Hun fandt, at folk var ’venlige’, men
sagde, ’Folk var slet ikke lykkelige’«, skriver Chen. På samme rejse, siger han,
besøgte Zepp-LaRouche også Afrika og andre dele af Asien og så den enorme

fattigdom. »Jeg kom tilbage fra denne rejse med den absolutte overbevisning, at
verden måtte ændre sig, måtte blive forbedret«, sagde hun. Efter hjemkomsten
søgte hun efter løsninger og stiftede bekendtskab med den amerikanske, politiske
aktivist Lyndon LaRouches arbejde, skriver Chen, »som er bedre kendt som
ophavsmanden til LaRouche-bevægelsen«.
»Bevægelsen, der har omfattet mange organisationer og selskaber i verden,
promoverer en genoplivelse af klassisk kunst og større helligelse til videnskab;
den er fortaler for udviklingen af store, økonomiske infrastrukturprojekter på
global skala; og kræver en reform af det globale finanssystem, der tilskynder
til investering i den fysiske økonomi og undertrykkelse af finansspekulation.«
»Helga fandt, at Lyndon var den eneste, der talte om behovet for udvikling og
industrialisering af Afrika og den Tredje Verden, såvel som også etableringen af
en internatonal udvikling, noget i lighed med Asiatisk InfrastrukturInvesteringsbank (AIIB)«, skriver han. Helga Zepp og Lyndon LaRouche blev gift i
1977.

Helga Zepp-LaRouche var inviteret til at deltage på Bælte & Vej Forum i
Beijing, 14.-15. maj, 2017, hvor hun deltog i flere diskussionspaneler.

Artiklen fortsætter med at diskutere Helgas og hendes mands arbejde med at
forfølge disse mål sammen med den indiske premierminister Indira Gandhi og
Mexicos præsident José López Portillo. Zepp-LaRouche roser Kinas arbejde med

Bælte & Vej og AIIB og fortæller om nogle af sine aktiviteter om dette spørgsmål
i løbet af de seneste tre år, inklusive hendes deltagelse på Bælte & Vej Forum i
Beijing. »Jeg var meget glad for at deltage«, siger Zepp-LaRouche i interviewet,
»for vi har kæmpet så længe for dette. Jeg identificerer mig på en måde med
dette projekts succes.«
I interviewet taler hun også om betydningen af Trump-administrationens åbne
holdning til Forummet, ved at sende en amerikansk delegation på højt niveau, og
understreger, hvor fordelagtigt, samarbejde omkring Bælte & Vej ville være for
genopbygningen af den amerikanske infrastruktur. Hun siger, at, under sine
diskussioner med afrikanske delegerede på Beijing-forummet, var det tydeligt, at
de nu har et håb for fremtiden, et håb, der var svært fraværende før det
kinesiske initiativ. Chen fortsætter: »Helga siger, at det, Kina gør, har
berettiget det, som hun og hendes kolleger har gjort i de seneste 40 år.« Vi er
meget glade» for BVI, siger Zepp-LaRouche. »Det er én ting, at en lille
organisation som vores producerer ideer, men det er en ganske anden ting, at
verdens største land begyndte at gennemføre dem.« Hun beklager det faktum, at
hendes mand, Lyndon LaRouche, der er 94 år, sandsynligvis ikke kommer til at
besøge Kina. »Han elsker Kina«, siger Zepp-LaRouche, »og han er overbevist om,
at det kinesiske initiativ (BVI) lige nu er den vigtigste ting på planeten.«
China Daily USA udkommer overalt i USA. Interviewet skal efter planen også
udkomme i den europæiske udgave af China Daily i næste uge.
http://europe.chinadaily.com.cn/

