Schiller Instituttet afholder seminar
om ”BVI’s rolle for fred og
stabilitet i Vestasien og Afrika”
Den 2. september (EIRNS) – Den 29. august var Schiller Instituttet vært for et
seminar på højt niveau i Berlin, der fremlagde en sandfærdig rapport om
betydningen af og fremskridtene med Bælte- og Vejinitiativet (BVI), især med
hensyn til udvikling i Sydvestasien og Afrika. 45 personer var til stede,
inklusive repræsentanter for mellemstore virksomheder, det diplomatiske samfund
og andre institutioner. En besøgende delegation af lærde fra Det Kinesiske
Akademi for Samfundsvidenskaber (CASS), en vigtig akademisk organisation og
forskningscenter, præsenterede artikler om BVI’s rolle i stabiliseringen af
regionen gennem økonomisk udvikling. Et fælles tema for stort set alle
præsentationerne var, at det for fredens skyld er nødvendigt at forpligte sig
til en reel økonomisk udvikling, centreret om fremskridt inden for videnskab og
anvendelse af nye teknologier.
Ordstyrer Stephan Ossenkopf fra Schiller Instituttet indledte arrangementet med
at understrege, at der er et presserende behov for en “rationel dialog” om hvad
kineserne faktisk gør, i modsætning til de negative rapporter i de vestlige
medier. BVI er ikke ensidigt og imperialistisk, men et omfattende og
inkluderende projekt.
Hovedtaleren, instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche, kom nærmere ind på
dette, hvor hun hævdede, at BVI er “den vigtigste strategiske politik på
dagsordenen”. Hastigheden af dens vækst i de sidste seks år har været
forbløffende, sagde hun, og er af særlig betydning for genopbygningen af de
krigshærgede nationer i det sydvestlige Asien og for at overvinde den
undertrykkelse af nationer i Afrika, hvor Europa kunne have bidraget til deres
industrialisering, men tydeligvis ikke har formået det. I stedet for at tillade
modstanderne af udvikling at gøre Kina til en “fjende”, må det erkendes, at hvad
Kina gør er nødvendigt for fred og stabilitet, og at det burde tilsluttes af
vestlige regeringer, især USA. I en gennemgang af den nuværende strategiske
krise, som er blevet forværret på grund af det Britiske Imperiums iværksættelse
af destabiliseringer rundt om i verden, herunder mod Kina, Iran osv., sagde
Zepp-LaRouche, at Europa har en vigtig rolle at spille, hvis førende nationer
frigjorde sig fra geopolitisk strategisk orientering. For eksempel talte hun om
det enorme potentiale for tyske små og mellemstore virksomheder i joint ventures
i tredjelande og forklarede, at den nuværende regerings politik ikke favoriserer

denne mulighed. Hun understregede, at nøglen til at skabe forandring i den
transatlantiske region er at inspirere til optimisme ved at lægge vægt på det
potentiale, der er blevet udløst af især de nye initiativer inden for
rumforskning. Vi skal tænke mindst 50 år frem, sagde hun, og afvise den
pessimisme, som spredes af de grønne og de finansfolk, der støtter dem.
Talerne fra CASS var: Lederen af delegationen, professor Tang, om “Kinas koncept
om sikkerhed og sikkerhed i Mellemøsten”, som gav en grundig beskrivelse af
BVI´s fremgangsmåde; Professor Yu, der talte om “BVI og freden mellem Palæstina
og Israel”, understregede betydningen af økonomisk udvikling for Palæstina,
hvilket er afgørende for at kunne realisere to-statsløsningen i den igangværende
krise; Professor Wang, om “BVI i Golfens Samarbejdsråd og Golfens sikkerhed”;
Dr. Wei om “Iraks genopbygning og Kinas rolle”, hvor han fremhævede
vanskelighederne med at genopbygge en nation, der var udsat for en krig, som
ødelagde en stor del af dens infrastruktur; og Dr. Zhu, der talte om “BVI i
Egypten og Kina-Egypten Samarbejdet”, og præsenterede en optimistisk vurdering
af hvordan samarbejdet mellem de to stater har givet håndgribelige fordele.
Andre foredragsholdere fra Schiller Instituttet var Hussein Askary, medforfatter
til instituttets specialrapport “Extending the New Silk Road to West Asia and
Africa”, der gav en passioneret rapport om fremskridtene med BVI i de to
regioner; og Claudio Celani, hvis rapport om Abuja-konferencen i februar 2018 om
genopfyldning af Tchad-søen og Transaqua-projektet leverede et konkret billede
af hvad der er muligt med internationalt samarbejde – men også hindringerne,
skabt af internationale finansielle institutioner og deres geopolitiske
strategier, som skal overvindes.
Der var spørgsmål fra publikum efter hver præsentation, et bevis på behovet for
reelle løsninger og et ønske om at uddrage mere af tankegangen fra
repræsentanterne fra CASS. Adskillige spørgsmål blev rettet til Helga ZeppLaRouche, herunder et om malthusianisme, et andet om Indien-Pakistan-krisen.

