‘Den Nye Silkevej’ er en ustoppelig
dynamik;
Vi må stadigvæk gennemføre Lyndon
LaRouches økonomiske love
Den 29 april (EIRNS) – Er mere end 130 regeringer, 37 stats- og regeringschefer,
alle større internationale og finansielle institutioner og 5.000 virksomheder på
én konference tilstrækkelig til at overbevise om, at der er ved at opstå en ny
økonomisk orden? Den ekstraordinære deltagelse af regeringer, stats- og
regeringschefer – et betydeligt antal af dem der indtil for nylig blev betragtet
som “skeptikere” og “kritikere” af Bælte & Vejens store infrastrukturprojekter –
og virksomheder på det andet Bælte- og Vejforum for internationalt samarbejde
sammenlignes med de største internationale møder i historien. Det var allerede
beviset på, at Bælte- og Vejinitiativet (BVI) har udviklet sig betydeligt siden
det første Bælte- og Vejforum i 2017 og nu er et ustoppeligt nyt paradigme for
økonomien. Visse myter om “tilbageslag” og “kritik” i Asien, som er blevet
spredt, faldt også til jorden.
“Udviklingen i den seneste periode gør det meget klart, at den dominerende
dynamik i verden i dag er Bælte- og Vejinitiativet”, erklærede Schiller
Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche i en diskussion med Europæiske
kolleger i dag. Hun er, sammen med sin mand Lyndon LaRouche, en intellektuel
forfatter af denne dynamik fra 1980’erne og frem. “Dette”, sagde hun, “er det
vigtigste initiativ med hensyn til infrastruktur uden fortilfælde, hvad angår et
nyt sæt af relationer, hvad angår nye kulturelle relationer og en ny ånd af
Silkevejen, at det simpelthen er det vigtigste punkt på dagsordenen, og at det
er den eneste langsigtede strategiske plan til at føre verden ind i et nyt
paradigme. Og interessant blev dette i store træk sagt på den måde af den
schweiziske præsident, Ueli Maurer, der kommenterede, at dette var Schweiz’
langsigtede, strategisk plan; så han underskrev en hensigtserklæring med Xi
Jinping. “Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, der underskrev en
hensigtserklæring med præsident Xi i Rom i sidste måned, sagde stort set det
samme, i glæde over at Italien havde “banet vejen for andre europæiske nationer,
som nu vil indgå aftaler” med Kinas Nye Silkevej.
Det mest presserende spørgsmål, sagde hun, er et samarbejdsforhold mellem USA og
Kina. Amerika, som ikke var repræsenteret på højt niveau på forummet, har brug
for Bæltet & Vejen. Men begge behøver noget andet. “Jeg tror hvad der
hovedsagelig mangler, er en umiddelbar tilgang til Lyndon LaRouches ideer, mest

af alt for USA’s befolkning, men langt videre, for hele verden. Og jeg har
sammenlignet det med den indflydelse, som indførelsen af Platon havde i
forbindelse med kirkerådene i Ferrara og Firenze, hvilket udløste eksplosionen
af den Italienske Renæssance. For hvis Nicholas af Cusa ikke have bragt den
græsk-ortodokse kirkes forskere, Bessarion og Plethon, som alle var de førende
lærde i Platon; og bragte de samlede værker af Platon, der var gået tabt i
Europa i 1700 år – der var måske et par eksemplarer i nogle klostre, men ingen
kunne læse dem mere, fordi folk ikke kunne forstå græsk mere – så det var
faktisk, da den græske ortodokse kirke bragte Platon på banen. Heldigvis var der
Medici’erne, der finansierede et storstilet program til at oversætte værkerne,
og det var begejstringen for Platon, som gjorde den Italienske Renæssance, til
hvad den udartede sig til.
“Og jeg tror, at der i Bælte- og Vejinitiativets opblomstring er mange gode
ideer og mange vigtige begreber, men at den dybere forståelse af hvad der kræves
udelukkende findes i LaRouches værker. Derfor er frifindelsen så absolut vigtig,
naturligvis bortset fra det faktum, at hans modstandere er krigspartiet”. Lyndon
LaRouches frifindelse, konkluderede hun, “er den afgørende brik til at gøre
verden til et sikkert sted.”

