Kinesisk medie rapporterer,
at »Bælt-og-Vej«
får
støtte
fra
indflydelsesrig
tysk
politiker,
Helga
Zepp-LaRouche,
på
seminar i Stockholm
17. jan., 2017 – China Radio Internationals engelske webside,
CRIEnglish.com, rapporterer i dag, at »Kinas Bælt-og-Vejinitiativ har fået støtte fra en indflydelsesrig, tysk,
politisk aktivist, Helga Zepp-LaRouche, medstifter af
Internationale Schiller Institut, sagde, at Bælt-og-Vejinitiativet ikke alene var en god idé, men også meget
praktisk. Gennem at bygge infrastruktur, sagde hun, forbedres
folks levestandard og fattigdom lettes, gennem et fokus på
udvikling.
»Zepp-LaRouche talte på et indflydelsesrigt seminar (11. jan.)
i den svenske hovedstad Stockholm, med deltagelse af henved
100 personer, de fleste af dem honoratiores fra diverse
ambassader i byen.
’Geopolitik har været årsag til de to verdenskrige, og jeg
mener, vi må gå over til menneskehedens fælles mål; jeg mener,
det absolut er den substantielle udfordring for os at løse. Og
jeg mener, at det kinesiske tilbud om at få en win-winsituation for alle lande i verden er det eneste, praktiske
initiativ på bordet’«, sagde LaRouche.
»Det kinesiske forslag om Bælt-og-Vej-initiativet bringer
henved 60 lande sammen i Asien, Europa, Mellemøsten og Afrika,

for at fremme handel og samarbejde. Det blev først fremlagt
som forslag af den kinesiske præsident Xi Jinping i 2013 og
består af to hovedgrene – det Økonomiske Silkevejsbælte, og
det 21. Århundredes Maritime Silkevej.«
»Helga Zepp-LaRouche optrådte på seminaret som medforfatter af
en ny bog, Fra Silkevejen til Verdenslandbroen [sic], der er
blevet oversat til kinesisk, arabisk og flere andre sprog. I
denne bog udtrykker hun sin stærke overbevisning om, at
strategien med Bælt-og-Vej er et godt paradigme, der vil
erstatte geopolitik.«
»’Jeg mener, at det er en udvikling i den rigtige retning, for
i begyndelsen tænkte folk, at det er enten Kina eller Rusland,
eller Centralasien; enten nord eller syd, øst eller vest, men
i mellemtiden har det strategiske partnerskab mellem Rusland
og Kina løst dét problem.’«
»LaRouche mener, at kun gennem udvikling kan krige og
konflikter undgås, som hun føler, er de største fjender af
udvikling og byggeri af infrastruktur, der i sig selv er
befordrende for udvikling og forbedring af menneskers liv.
Medforfatter Hussein Askary sagde, at deres bog havde til
formål at udarbejde nogle meget praktiske planer, for
eksempel, hvordan Irak kunne finde sin plads i ideen om Bæltog-Vej.«
»’Man behøver ikke at sende penge til Irak eller selv Afrika,
for disse lande har resurser; det, som disse lande behøver, er
teknologi. Og det er, hvad Kina stiller til rådighed. Kina
leverer teknologi og spørger ikke, om man har penge eller ej,
for, når ens naboer bliver rigere, vil man selv drage fordel
af det, man skaber et marked, man skaber ny teknologi og
innovationer.’«
»Helga LaRouche forsatte med at sige, at hun mener, at Kina
vil blive en virkelig model for relationer landene imellem,
gennem samarbejdende udvikling.«

Artiklen ledsages af to fotos, der viser Zepp-LaRouche tale
ved arrangementet, samt dias-billedet, der viser »Bælt-og-Vejinitiativet og LaRouche-planer«.
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