Helga Zepp-LaRouches tale på
Bælt & Vej Forum for
Internationalt Samarbejde i
Beijing.
“Hvor ønsker vi, menneskeheden som helhed skal være om 10, 100
eller endda
1000 år? Er det ikke menneskehedens naturlige skæbne, som den
hidtil eneste
kendte, kreative art i universet, at vi i fremtiden vil bygge
landsbyer på Månen,
udvikle en dybere forståelse af de billioner af galakser i
vort univers, løse spørgsmålet
om sygdomme, der hidtil ikke har kunnet kureres, eller løse
spørgsmålet om
sikkerhed for forsyning af energi og råmaterialer gennem
udvikling af
termonuklear fusionskraft?
Ved at fokusere på menneskehedens fælles mål, vil vi blive i
stand til at overvinde
geopolitik og etablere et højere fornuftsgrundlag, til fordel
for alle.”
Leder fra LaRouche PAC, 15. maj, 2017 – Helga Zepp-LaRouche,
stifter og præsident for Schiller Instituttet, deltog i går,
på åbningsdagen af Bælt & Vej Forum for Internationalt
Samarbejde i Beijing, Kina, i »Tematisk session om
udvekslinger mellem tænketanke«, på panelet med titlen, »Bælt
& Vej for fremme af stærk, afbalanceret, inkluderende og
bæredygtig, global økonomi«. Her følger hendes indlæg:

Bælt & Vej byder Verdenslandbroen
velkommen
I de tre et halvt år, der er gået, siden præsident Xi Jinping
annoncerede initiativet i 2013, har der været en åndeløs
dynamik i den Nye Silkevej. Bælt & Vej-initiativet har det
indlysende potentiale til hurtigt at blive til en
Verdenslandbro, der forbinder alle kontinenter gennem
infrastruktur, såsom tunneller og broer, og som forstærkes
gennem den Maritime Silkevej. Som sådan repræsenterer
initiativet en ny form for globalisering, der ikke bestemmes
af kriteriet for profitmaksimering for finanssektoren, men
derimod af kriteriet for den harmoniske udvikling af alle
deltagende lande på basis af win-win-samarbejde.
Det er derfor vigtigt, at man ikke ser på Bælt & Vejinitiativet ud fra en bogholders synspunkt, som fremskriver
sit statistiske cost-benefit-synspunkt ind i fremtiden, men at
vi derimod tænker på det som en vision om et fællesskab for en
fælles fremtid. Hvor ønsker vi, menneskeheden som helhed skal
være om 10, 100 eller endda 1000 år? Er det ikke
menneskehedens naturlige skæbne, som den hidtil eneste kendte,
kreative art i universet, at vi i fremtiden vil bygge
landsbyer på Månen, udvikle en dybere forståelse af de
billioner af galakser i vort univers, løse spørgsmålet om
sygdomme, der hidtil ikke har kunnet kureres, eller løse
spørgsmålet om sikkerhed for forsyning af energi og
råmaterialer gennem udvikling af termonuklear fusionskraft?
Ved at fokusere på menneskehedens fælles mål, vil vi blive i
stand til at overvinde geopolitik og etablere et højere
fornuftsgrundlag, til fordel for alle.
Det er åbenlyst, at Verdenslandbroen er ideel for at fuldføre
udviklingen af vor planets indlandsområder. Koloniseringen af
det nære rum bliver den indlysende, næste fase af den
infrastrukturelle åbning af menneskets naturlige levested.

Når man ser på et verdenskort, så er USA ikke kun et land, der
er omgivet af to oceaner og to naboer, men at det kan blive en
central del af en infrastrukturkorridor, der, via Central- og
Sydamerika, forbinder Ibero-Amerika med det eurasiske
transportsystem, via en tunnel under Beringstrædet. Siden
præsident Xi Jinping tilbød præsident Trump, at USA kunne
tilslutte sig Bælt & Vej-initiativet, er der nu et praktisk
forslag på bordet, hvor USA kan blive en integreret del af
Verdenslandbroen. USA’s infrastrukturbehov, der er enorme,
kunne være en perfekt anledning til at konvertere alle eller
en del af de $1,4 billion, som udgør Kinas beholdning af
amerikanske statsobligationer, til sådanne investeringer via
en infrastrukturbank. For eksempel har USA virkelig brug for
ca. 40.000 mil hurtige jernbaner, hvis de ønsker at være på
lige fod med de kinesiske planer om frem til år 2020 at
forbinde alle de større byer i Kina via hurtigtog.
Den amerikanske økonomi ville opleve en enorm styrkelse gennem
en sådan storstilet infrastrukturinvestering og kunne igen
eksportere til det hastigt voksende, kinesiske marked, og når
konkurrence først er udskiftet med samarbejde, er mulighederne
for joint ventures mellem USA og Kina i tredjelande enorme.
Siden præsident Trump har erklæret, at det er hans plan at
genintroducere det Amerikanske Økonomiske System, opfundet og
praktiseret af Alexander Hamilton, Henry C. Clay og Abraham
Lincoln, og ligeledes genintroducere Franklin D. Roosevelts
Glass/Steagall-lov, er muligheden for en snarlig etablering af
en Nationalbank og et statsligt kreditsystem, med det formål
at kanalisere kinesiske beholdninger (af amerikanske
statsobligationer) over i infrastrukturinvesteringer, nærmere
en realitet.
Alt imens flere og flere europæiske nationer, både i og uden
for EU, er ved at anerkende BVI’s enorme potentiale og giver
udtryk for planer om at blive et omdrejningspunkt for eurasisk
samarbejde, så har selve EU været reserveret, for at sige det
diplomatisk.

Der er imidlertid en enorm udfordring, som gør, at EU-staterne
kunne overbevises om at samarbejde med BVI: Det er
flygtningekrisen. Den eneste måde, hvorpå dette Europas
moralske sår kan heles, er den aktive integration af de
europæiske nationer i en storstilet udviklingsplan for hele
Afrika, under BVI.
Den nye, positive udsigt til samarbejde mellem USA og Rusland
i Syrien om deeskalering og samarbejde mellem de to landes
militære styrker, sammen med Astana-processen, stiller nu en
stabilisering af hele regionen i sigte. Der eksisterer
allerede tilbud fra Kina om at forlænge den Nye Silkevej ind i
Sydvestasien.
Den Nye Silkevej må – som oldtidens Silkevej gjorde det – føre
til en udveksling af de skønneste udtryk for alle de
deltagende landes kultur, hvis den skal lykkes. Den sande
betydning af win-win-samarbejde er mere end blot den
materielle fordel af infrastruktur- og industriudvikling, men
er også den frydefulde opdagelse af andre kulturer og
skønheden i deres klassiske musik, poesi og malerkunst og
hermed, gennem at lære dem at kende, at styrke vores kærlighed
til menneskeheden som helhed.
I opbygningen af Verdenslandbroen vil alle nationer samarbejde
om at undersøge, hvordan man anvender lovene for noosfæren med
det formål at etablere levedygtige former for regeringen af os
selv. Udvikling af de skabende, intellektuelle evner hos alle
mennesker i alle nationer vil give hele menneskeheden en
fornemmelse af enhed og formål, som vil gøre vores art
virkeligt menneskelig. Når vi organiserer vore samfund omkring
videnskabelig og kunstnerisk opdagelse, vil vi fuldende vores
viden om, hvordan vi uophørligt kan fremme menneskehedens
selvudviklingsproces, intellektuelt, moralsk og æstetisk, og
vi vil finde vores frihed i nødvendighed – hvor vi gør vores
pligt, med lidenskab!

