Frankrigs Macron i Xi’an: Kina har
’gjort en
drøm til virkelighed!’ Verden må
tilslutte sig
Leder fra LaRouche PAC, USA, 8. jan., 2018 – Den franske præsident Emmanuel
Macron indledte i dag sit tredages besøg i Kina, i Xi’an, en port til den gamle
Silkevej, hvor han hyldede nutidens Bælte & Vej Initiativ (BVI) og sagde, at
Kina »har gjort en drøm til virkelighed«. Han omtalte den gamle Silkevej som en
skat for civilisationen og roste Kina for at genopfinde den. Kina har
genaktiveret forestillingsevnens domæne, sagde han. Frankrig og Kina må begge
arbejde sammen om fremtiden; og det samme bør Europa gøre.
Med hensyn til økonomi sagde Macron, at, midt i den unipolære, kapitalistiske
verdens krise, bør Kina og Frankrig samarbejde. Han talte om, hvordan Kina har
løftet 700 mio. mennesker ud af fattigdom, og nu kan Kina komme til Europa og
være med til at gøre det samme dér.
Macrons standpunkt lægger pres på hele den transatlantiske verden, hjemsted for
den døende og dødelige Wall Street- og City of London-operation for monetarisme
og geopolitik. Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche kommenterede,
at Macrons handling spænder den tyske regering ind; Berlins og Bruxelles’ antiKina, anti-BVI-holdning bliver mere og mere isoleret. Se på den omstrukturering
af alliancer, der er i gang, for at søge win-win-udvikling med Kina og BVI:
Schweiz, Balkanlandene, Østeuropa, Middelhavsområdet og nu, Frankrig.
Lokaliteter stiller op på række og kappes om at blive et knudepunkt for den Nye
Silkevej, fra Valencia, Spanien, og til Minsk, Belarus, og med mange
kandidatbyer imellem.
Den 11. januar vil Macron være i Rom, en route på vej hjem fra Kina, til et
todages topmøde for »Med-Seven«, en gruppe nationer i Middelhavsbækkenet, der
alle har voksende relationer med Kina og BVI-udviklingsprojekter – Portugal,
Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland, Cypern og Malta.
Husk, understregede Macron, at BVI virker begge veje: »De gamle Silkeveje var
aldrig blot kinesiske. Disse veje kan pr. definition kun være fælles. Hvis de er
veje, kan de ikke være ’ensrettede’.«
Macron lagde særlig vægt på Frankrigs forpligtende engagement til at arbejde

sammen med Kina i Afrika, på BVI-projekter for jernbaner, havne og anden
infrastruktur med forbindelse til Europa og Asien.
Silkevejs-fremgangsmåden er presserende nødvendig i USA, hvor præsidenten, der
har forpligtet sig over for den »glemte mand«, som han i dag gentog det for Farm
Bureau-konventet i Tennessee, fortsat applauderer aktiemarkedsboblen, alt imens
tog forulykker, broer kollapser og selve den forventede, gennemsnitlige
levealder i USA falder. Men dette er ikke et håbløst fortvivlelsens hul; det er
et tomrum, der kan fyldes af en viden og ånd for »hvad der må gøres«, som det
forklares i LaRouche PAC’s nye rapport, »LaRouches Fire Love: De fysiskøkonomiske principper for USA’s økonomiske genrejsning – Amerikas fremtid på den
Nye Silkevej«. Aktivistteams er i denne uge linet op for at udlevere eksemplarer
af denne rapport i Washington, D.C., til alle 435 kontorer i Repræsentanternes
Hus, der atter samledes i dag. Delstatskongresser åbner igen, og andre
muligheder for intervention er i fuldt sving for 2018. Der er tre uger til
præsident Trump holder sin State of the Union-tale til nationen.
Macrons budskab vil sende chokbølger gennem hele verden på mange fronter,
understregede Zepp-LaRouche i dag. Det er en vending af politikken. Brug det til
at ruske op i systemet og installere et andet.
Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping (nr. 2 til højre) og hustru, Peng
Liyuan (nr. 1 til højre) tager opstilling til gruppefotografering med den
franske præsident Emmanuel Macron (nr. 2 til venstre) og hustru, Brigitte
Macron, ved Diaoyutai Statsligt Gæstehus i Beijing, 8. jan., 2018. (Xinhua/Li
Xueren)

