Helga Zepp-LaRouche leverer budskab
til diplomatseminar i Sana’a, Yemen
8. nov., 2017 – Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets internationale
formand, leverede den 7. nov. via video et budskab til et seminar i Sana’a,
Yemens krigsfarlige hovedstad. Seminaret, der havde titlen »Fra Sana’a til
Beijing: Det første diplomatseminar«, havde som taler, og var sponsoreret af,
Yemens udenrigsminister Hisham Sharaf, med Institut for Diplomati i Sana’a som
vært. Seminarets tema var Kinas dokument for politik over for den arabiske
verden, og hvordan Yemen ville tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet. Fouad alGhaffari, formand for Yemens Rådgivningskontor for Koordinering med BRIKS, talte
også på seminaret og introducerede fr. LaRouche som den »Nye Silkevejslady«.
Banneret for begivenheden viste EIR’s kort over Verdenslandbroen.
Udenrigsminister Sharaf gennemgik de venligtsindede og produktive, historiske
relationer med Kina, inklusive mange infrastrukturprojekter, som Kina har
bidraget med til det moderne Yemen i årtierne forud for udbruddet af den
saudiske krig mod Yemen i 2015. Han udtrykte Yemens totale beredvillighed til at
tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet og beskytte den Maritime Silkevej ved Bab
el-Mandeb-strædet og Det Røde Hav. Han tilskyndede Kina til at spille en
konstruktiv rolle i den politiske løsning af krigen i Yemen. Han tilskyndede
også Kina til ikke at tage skridt, der kunne føre til en yderligere splittelse
af landet mellem nord og syd.
Sharaf henviste her til beskyldninger om, at en kontrakt for nylig skulle være
blevet indgået mellem den kinesiske telecom-gigant Huawei og eksilregeringen om
at bygge et mobiltelefonsystem i områder i det sydlige Yemen, der kontrolleres
af de Forenede Arabiske Emirater (U.A.E.) og saudiskstøttede, bevæbnede grupper.
Den kinesiske regering anerkender ikke regeringen i Sana’a, som udenrigsminister
Sharaf er medlem af, og anerkender i stedet den afsatte præsident Abed-Rabbo
Mansour Hadis regering, der er i eksil i Saudi-Arabien, og som har meget lidt
eller ingen kontrol over anliggender i Yemen. Kina hævder, at det følger FN’s
Sikkerhedsråds resolutioner.
Det Kinesiske Udenrigsministerium udgav Dokumentet for Kinas Politik over for
den Arabiske Verden i januar 2016, et par dage forud for præsident Xi Jinpings
besøg til hovednationerne i Sydvestasien: Egypten, Saudi-Arabien og Iran. Under
sit besøg udtrykte præsident Xi de samme punkter, som blev omtalt i dokumentet,
og som er vigtigheden i at afgøre konflikterne i området gennem en ånd af
samarbejde og dialog, og at Kina er parat til at udvide den Nye Silkevejspolitik

til området og være med til at genopbygge økonomierne, der er ødelagt af de
senere års krige og konflikter, og at Kina tilbyder samarbejde omkring
infrastruktur, kernekraft og landbrug til alle områdets nationer.
Yemens officielle nyhedsagentur Saba og andre aviser dækkede begivenheden.
Fr. Zepp-LaRouches videobudskab kan ses på Schiller Instituttets YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=gnlHue8UlAo

