Helga Zepp-LaRouche til Xinhua:
’Bælte & Vej Initiativ’ er en
opskrift for fred
Leder fra LaRouche PAC, 24. sept. 2017: Kinas officielle nyhedstjeneste Xinhuas
tysksprogede tjeneste udgav det følgende interview med Helga Zepp-LaRouche den
17. september.
Berlin, 17. sept. – Kinas »Bælte & Vej Initiativ« kan fremme verdensfred og
mindske geopolitisk rivalisering langs sin rute, sagde Helga Zepp-LaRouche,
stifteren af den tyske tænketank, Schiller Instituttet, søndag.
»Mange af nutidens verdenskriser har deres rod i manglen på økonomisk udvikling.
Økonomisk udvikling er i dag et synonym for fred, og det kinesiske ’Bælte & Vej
Initiativ’ tilbyder dem udvikling«, sagde fr. LaRouche under et interview med
Xinhua.
Hun bemærkede, at den kinesiske regerings initiativ overordnet set gør
menneskehedens interesse som helhed til en prioritet, der kommer før nationale
og regionale interesser. Hun sagde, at, hvis ledende globale kræfter som Rusland
og Tyskland aktivt kan gå med i disse bestræbelser, vil det løse mange af de
eksisterende problemer.
»Det er en opskrift for fred, udvikling og overvindelse af fattigdom«, sagde
hun.
Ifølge statistikkerne beløber Kinas direkte investeringer i lande langs »Bælte &
Vej Initiativet« til mere end $60 mia. hen over de seneste fire år, mens
kinesiske foretagender har etableret 56 zoner for økonomisk samarbejde og
handelssamarbejde i flere end 20 lande, som har genereret næsten $1,1 mia. i
skatteindtægter og skabt 180.000 arbejdspladser.
Schiller Instituttet, en international »bank« for politiske og økonomiske ideer,
der har hovedkvarter i Tyskland, har udgivet en rapport, der beskriver den Nye
Silkevej som en landbro og forudser, at der ikke er nogen grænser for dette
kinesiske initiativ og at det kunne opkoble alle fem kontinenter til hinanden og
gøre det muligt for dem at samarbejde inden for et »win-win«-perspektiv, sagde
fr. LaRouche.

I en diskussion om det forestående parlamentsvalg i Tyskland den 24. september
sagde fr. LaRouche, at de konkurrerende partier, som Tysklands KristeligDemokratiske Union (CDU) under ledelse af kansler Angela Merkel, og
Socialdemokraterne (SPD) under ledelse af tidligere medlem af Europaparlamentet
Martin Schulz, ikke havde gjort deres standpunkt klart om udsigten til
samarbejde med Kina. Fr. LaRouche, der leder et mindre parti ved navn
Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet (Bürgerrechtsbewegung Solidarität; BüSo),
opfordrede det nye, tyske politiske establishment til yderligere at engagere sig
i »Bælte & Vej Initiativet«.
Selv om valgresultatet »er temmelig givet, og Merkel sandsynligvis vil blive
genvalgt som kansler«, foreslog fr. LaRouche, at en ny regering fokuserer mere
på, hvad Kina har tilbudt, og vil tilbyde.
»De østeuropæiske lande, Balkan-landene, Italien, Spanien, Schweiz og Østrig
handler allerede med mere entusiasme end den nuværende tyske regering … folk vil
indse, at samarbejde med Kina er i deres fundamentale interesse, især inden for
industrien«, sagde hun.
Foto: Helga Zepp-LaRouche under den tyske valgkampagne.

