Helga Zepp-LaRouches appel om et EUKina-Afrika-topmøde
præsenteret på international
akademisk Asienkonference i København
København, 18. juni, 2018 – Den 10. Asian Dynamics Initiative konference blev i
dag afholdt i København. Den første hovedtaler var departementschef i Danmarks
Udenrigsministerium Ulrik Vestergaard Knudsen, der talte om »Danmarks
Asienpolitik«. Hans tale og den efterfølgende diskussion blev streamet live til
asiatiske akademikere i hele verden. Schiller Instituttets repræsentant stillede
det andet spørgsmål, som indledtes med præsident for Schiller Instituttet Helga
Zepp-LaRouches erklæring om, at topmødet mellem USA og Nordkorea havde været
muligt pga. den Nye Silkevejsånd. Europa befinder sig i en krise pga.
flygtningene, økonomien og politikken, og vi kræver en ændring af dagsordenen
for det forestående EU-topmøde til at blive et EU-Kina-topmøde, for at diskutere
den økonomiske udvikling af Afrika. Vil den danske regering støtte dette?
Efter først blot at have sagt »Nej«, og derefter spurgt, hvorfor ikke? sagde
departementschef Vestergaard Knudsen [parafrase], og man ikke bare kan ændre
dagsordenen for et annonceret topmøde, at der er andre muligheder for EU-Kinaforhandlinger, men, hvis du spørger, om jeg mener, at samarbejde mellem EU og
Kina er en god idé, er svaret ja. Et EU-Kina-Afrika-topmøde ville være muligt,
men man må sikre, at »resultater« bliver forberedt på forhånd.
Desværre talte den næste hovedtaler, den tyske professor dr. Hermann Kreutzmann,
en ekspert i det bjergrige område i grænseegnen mellem Kirgisistan,
Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan og Kina, imod Bælte & Vej Initiativet og
CPEC (Kina-Pakistan økonomiske korridor) og sagde, at nationerne bliver håbløst
forgældet og aldrig vil kunne tilbagebetale lånene og afviste det kinesiske
argument, at infrastrukturinvesteringer kan tilbagebetales takket være den
forøgede økonomiske vækst, der følger af dem. Han sagde også, at, f.eks., folk i
de højtbeliggende ørkenområder sagde, de foretrak af bo i jordhytter frem for de
moderne boliger, kineserne bygger til dem.
I pauserne gik Schiller Instituttets repræsentant fra bord til bord og uddelte
Zepp-LaRouches erklæring til omkring 50 mennesker – næsten alle deltagerne – og
debatterede den Nye Silkevejspolitik med mange af dem.
Den danske version af Zepp-LaRouches appel kan læses på vores hjemmeside og

bliver udsendt til folketingets medlemmer og kommunalpolitikere og til vores email.-liste (Nyhedsbrev) tirsdag, 19. juni.

