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Med åbningen af forummet for Kina-Afrika Samarbejde (FOCAC) denne uge i Beijing,
bliver dem med mod og fantasi tilbudt et glimt af menneskehedens fremtid. I
nærværelse af 53 afrikanske statsoverhoveder fremlagde Kinas præsident Xi
Jinping en strategi for deres nationer, til at foretage et spring ind i
fremtiden; en strategi for at realisere et “samfund med interessefællesskab for
hele menneskeheden” gennem deltagelse i de videnskabelige og teknologiske
gennembrud i forbindelse med Bælt- og Vejinitiativet.
Kina og Afrika, sagde han, vil “sammen gå imod velstand” og “vil tænke med ét
sind og arbejde med ét hjerte.” I den forbindelse lovede han 60 milliarder
dollars til finansiering af udviklingsprojekter i løbet af de næste tre år, mens
han sagde, at deltagelse i disse projekter er åben for alle nationer, der ønsker
at deltage.
Sammenlign dette med den ynkelige tilstand for økonomien i de nationer, der er
fanget af den gæld, som pålægges dem af det for nuværende bankerotte
transatlantiske finanssystem. En ny gældskrise for de fremvoksende lande er her
allerede, men også for såkaldt udviklede lande, da de såkaldte finansielle
innovationer i de sidste årtier ikke er andet end producenter af værdiløst,
spekulativt papir, der forfalder på ubetalelige niveauer.
Kinas dristige initiativer henvender sig til dem i USA og Europa, der ønsker at
være en del af denne positive fremtid, men de må bryde med det britiske
imperialistiske system for at deltage. Det er det Britiske Imperium, der skabte
denne gæld, og som bruger sine gamle redskaber, som f.eks. del-og-hersk politik,
‘false-flag’ provokationer, krige og regimeskifte – også i USA – for at
forhindre vestlige regeringer i at forfølge deres nationale interesser ved at
slutte sig til Kina og dets voksende antal samarbejdspartnere.

Få den seneste opdatering fra Helga Zepp-LaRouche om den spændende udvikling i
Beijing, og desperationen hos de britisk dirigerede geopolitikere for at
forhindre at det nye paradigme skaber en smuk fremtid for menneskeheden.

