Italiens samarbejde med Den Nye
Silkevej viser Europa vejen mod
fremtiden
Af Helga Zepp-LaRouche den 23. marts 2019
Den kinesiske præsident Xi Jinpings statsbesøg i Italien, hvor en
hensigtserklæring underskrives mellem de to lande om at samarbejde om
udbygningen af Den Nye Silkevej, var en magtfuld demonstration af, at der også
kan finde en begejstrende og positiv politisk udvikling sted. Den nye form for
samarbejde og genoplivning af den antikke silkevej bringer ikke kun enorme
økonomiske fordele til Italien såsom udbygning af havne, modernisering af
infrastrukturen, nye investeringer inden for et bredt spektrum af industrianlæg.
Et samarbejde åbner også store muligheder for eksport til Kina og fælles
investeringer i tredjelande; fordi landet med sin fordelagtige geografiske
placering i Sydeuropa og ved Middelhavet kan udgøre en port mellem Asien og
Europa. Og ikke mindst kan Italien være et brohoved for samarbejdet om
industrialiseringen af Afrika.
Man skulle tro, at dette ville udgøre det vigtigste tema blandt alle nyheder.
Overhovedet ikke; for forholdet til Kina er lige for tiden det afgørende
spørgsmål inden for europæisk politik. De fleste i Italien lige fra den EUvenlige præsident Mattarella, koalitionspartierne og store dele af oppositionen
anerkender de enorme muligheder, som den kinesiske “vækstkultur” har, som
Mattarella benævnte det under sin pressekonference med Xi Jinping. Mens det af
EU’s nedskæringspolitik hårdt plagede Italien glædede sig over mulighderne, så
ringede man med alarmklokkerne i “de øvrige store EU-stater og i USA”, sådan som
det lød på T-Online. Silkevejen er Kinas trojanske hest, den bringer ingen
økonomiske fordele, Italiens samarbejde med den vil ødelægge landets ry over
hele verden – sådan lød det fra John Boltons nære medarbejder Garret Marquis, en
talsmand for USA’s nationale sikkerhedsråd; den giver “Kinas røveriske
hensigter” et skær af legitimitet.
Listen af giftige argumenter fra den geopolitiske lejr lader sig sagtens
forlænge yderligere. Og de, der atter og atter gentog denne anti-kinesiske
linje, afslørede dermed sig selv som bevidste eller manipulerede fortalere for
den angloamerikanske nykonservative elite. Direktøren for den nationale
amerikanske sikkerhedstjeneste, Dan Coats, har for nyligt ligesom Pence, Pompeo
og Bolton betegnet Kina og Rusland som de vigtigste sikkerhedspolitiske trusler

mod USA, hvorved militæret og efterretningseliten øjensynligt forsøger at
“inddæmme” præsident Trumps forsøg på en positiv Kina-politik, sådan som det
hedder på nykonservativt-nytysk.
Bag denne, her i den nyere tid forstærkede anti-kinesiske propaganda i USA, men
også i Europa, gemmer sig konflikten mellem det nyliberale systems gamle
mønster, hvis kræfter ubetinget søger at fastholde den gængse geopolitik, og på
den anden side det nye mønster, som Kina har indført med det nye
udenrigspolitiske koncept om et samarbejde mellem suveræne nationer til gensidig
fordel. Og selv om de tiltagende spændinger i forholdet mellem Amerika og
Rusland afgjort kan danne grundlag for de største bekymringer, så hævder flere
folk fra baglandet, at den største strategiske konflikt udgøres af forholdet
mellem USA og Kina. Det drejer sig her om den berømte “Thukydid-fælde”: Hvordan
vil den hidtidigt dominerende magt, altså USA, forholde sig til en anden magts
opstigning? Tolv gange i historien er det kommet til krig, medens den opstigende
magt fortrængte den første fire gange uden krig.
Den kinesiske regering har i over fem år med sit silkevejs-initiativ sat et helt
nyt koncept for indbyrdes strategiske forhold på den internationale dagsorden,
som skal overvinde geopolitikken og erstatte den med præsident Xi Jinpings ide
om “menneskehedens skæbnefællesskab”. Denne nye model, der rigtignok afgjort
varetager kinesiske interesser, giver til gengæld også de nu 123 samarbejdende
stater hidtil uopnåelige fordele. Modellen har ganske enkelt vist sig som mere
fordelagtig. I stedet for at henvise disse stater til en geopolitisk
stedfortræder-status, har den medført virkelige fremskridt i Afrika, Asien og
Sydamerika og endda blandt de 13 europæiske stater, der indtil videre har
underskrevet lignende hensigtserklæringer, som nu Italien. Den har frembragt
forbedret infrastruktur, investeringer i industri og landbrug, samarbejdsplaner
om videnskab og teknologi og udveksling af kultur.
EU reagerer på sin side voldsomt spaltet: På den ene side betegner EU – som så
at sige juniorpartner i det anglo-amerikanske imperium – i sin netop
offentliggjorte “tipunkts-handlingsplan” Kina som en “systemisk rival”, der gør
propaganda for “alternative styreformer”. Og på den anden side ønsker det ikke
at gå glip af de økonomiske fordele ved samarbejdet med Kina. Præsident Macron,
der ikke har haft den store succes med sine planer om reformering af EU, og ikke
er særligt vellidt af sin egen befolkning, roste dette EU-papir før sit møde med
Xi Jinping og sagde, at dette opråb var nødvendigt, og at tiden for den
europæiske naivitet var forbi, hvor Kina kunne udnytte den europæiske
splittelse.
Her lyder den italienske finansminister Trias synspunkter meget mere

målbevidste, idet han peger på de “forbløffende mange” områder, hvor Italien kan
gøre brug af sin ekspertise inden for silkevejs-initiativet: Maskinkonstruktion,
logistik, rådgivning, effektivitetsstudier, design, ingeniørkunst, sikkerhed,
finans, og forsikring. Tria fortsætter: “Italien nyder også godt af en
strategisk, geografisk position blandt de nuværende og fremtidige
rammebetingelser for handelen mellem Østen og Vesten og Afrika. Med sin
beliggenhed ved Middelhavet råder Italien over den næststørste industrikapacitet
i Europa, er førende inden for den teknologiske innovation og godt forsynet med
veludviklede havne og jernbanenet. Disse egenskaber gør Italien til den ideelle
sydlige portal for det europæiske kontinent og for handelsruterne mellem Europa
og Kina.”
Den selvbevidsthed og erkendelse af mulighederne, der kommer til udtryk i disse
ord fra Trias side, står i kras modsætning til opfattelsen af Kina som en
trussel. Interessant nok kommer oppositionen mod Kina netop fra de samme kredse,
der stadig i 2001 gik kraftigt ind for at få Kina optaget i
Verdenshandelsorganisationen, WTO, øjensynligt i den tro, at dette automatisk
ville føre til, at kineserne overtog den vestlige model med dets liberale
demokrati.
I stedet for blot at affærdige Kina som et “rivaliserende system” og hænge fast
i den egentlig ret arrogante opfattelse, at den vestlige demokratiske model må
være den eneste standard for en god regering i hele verden, så ville det være
mere meningsfuldt at overveje kriterierne for et systems succes. Faktum er, at
Kina har løftet sin egen befolknings levefod enormt i de sidste 40 år, at det nu
i nogle år for første gang har tilbudt udviklingslandene en chance for at
overvinde deres underudvikling, at det løste krisen i Asien og derefter krisen i
2008 væsentligt bedre end Vesten og at det har frembragt en udviklingsoptimisme
i sin egen befolkning, som er helt forsvundet i Vesten.
Og dermed viser Kina, at det i modsætning til Kristendommen og Islam ikke er
spor interesseret i at omvende andre kulturkredse til sin egen filosofi, men
udtrykkeligt anerkender suverænitetsprincippet og accepterer andre staters
sociale modeller. Påstanden om, at Kina spalter Europa sigte efter at tage
opmærksomheden væk fra det ubeskrivelige Brexit-teater, væk fra ønsket om at
sætte militæret ind mod De gule Veste i Frankrig og væk fra den allerede dybe
kløft i Europa mellem øst og vest og syd og nord.
Tværtimod: Dersom Tyskland og Frankrig ville følge Italiens eksempel om at
samarbejde med Kina, ikke blot i de bilaterale forhold, men først og fremmest i
industrialiseringen af Afrika og Sydvestasien, så ville dette være den eneste
måde, hvorved Europa kunne overvinde sin indre splittelse og finde frem til en

fælles mission, noget, der fuldstændigt mangler nu.
I stedet for at opbygge sin egen geopolitiske bastion imod Kina, Rusland og USA,
sådan som Macron har foreslået i sine allerede forkastede planer, så ville et
forenet Europa af nært samarbejdende fædrelande, der sammen med Kina selv er med
til at udforme “den fælles menneskeheds fremtid” være den bedste mulighed for
også at styrke de kræfter i USA, der ønsker at undgå “Thukydid-fælden”.
Den tidligere italienske økonomiminister Giulio Tremonti har i disse dage
påpeget, at visionen om Den Nye Silkevej, altså om et globalt udviklingsprogram
for at overvinde fattigdommen og underudviklingen, blev foreslået allerede i
begyndelsen af 90-erne af den amerikanske “visionær” Lyndon LaRouche. Rent
faktisk skete det allerede midt i 70-erne. Nu om dage, og dette burde stå klart
for ethvert tænkende menneske, eksisterer der kun to alternativer: Enten
forsøger Vesten at undertrykke Asiens og udviklingssektorens opstigning, hvilket
vil medføre en tredje verdenskrig med indsats af termonukleære våben, eller også
lykkes det at udvikle et nyt mønster for samarbejde. Det er på den allerhøjeste
tid at lytte til “Lyndon LaRouches vise ord”, sådan som Mexikos tidligere
præsident López Portillo i sin tid udtrykte det.
Dersom EU ikke er i stand til at frembringe et nyt syn på Den Nye Silkevejs
muligheder inden det kommende topmøde mellem EU og Kina den 9. april, så vil
kortene til valgene til Europaparlamentet den 24.-26. maj kunne forventes
blandet på en ny måde.

