Virkningen af Bælt & Vej
Forum:
Lyndon LaRouche:
»En vidunderlig ændring i
historien«
Leder fra LaRouche PAC, 15. maj, 2017 – I dag sluttede »Bælt &
Vej Forum for Internationalt Samarbejde« i Beijing, efter to
dage med overvejelser og med repræsentation fra 130 nationer,
i en proces, som værten, præsident Xi Jinping, beskrev som at
arbejde sammen for en »fælles fremtid for menneskeheden«. Et
fælles kommunike blev udstedt her til eftermiddag, efter
Ledernes Rundbordssamtale ved Bælt & Vej Forum, hvor 29
statsoverhoveder deltog. Præsident Xi, såvel som også
præsident
Putin,
æresgæsten,
holdt
bagefter
en
pressekonference. Xi meddelte, at det andet internationale
forum bliver i 2019 i Kina.
»Dette er en vidunderlig ændring i historien«,
erklærede Lyndon LaRouche om konferencen. Han sagde, at
»Kina gør et godt stykke arbejde. Kina stiller sig selv i
front for dynamikken for verdens udvikling.«
Han sagde, at
»vi er parat til at satse på den totale sejr i USA og andre
steder«. Lad være med at »forklare« det. »Acceptér processen
og aktualisér potentialet. Få hele verden indkapslet i denne
proces. Kampen går ud på at arbejde på dens virkeliggørelse.«
Lyndon LaRouches hustru, Helga Zepp-LaRouche, befinder sig
lige midt i handlingens centrum i Beijing. Dette kommer efter

årtiers lederskab fra LaRouche-parret, for netop denne form
for mobilisering for verdensomspændende udvikling. Siden
1990’erne og Helga Zepp-LaRouches første deltagelse i en
international konference i Kina, hvor hun opfordrede til en
»Eurasisk Landbro«, er hun i Kina blevet vidt kendt som
’Silkevejsladyen’.
Repræsenterende Schiller Instituttet, som hun stiftede og er
præsident for, talte Helga Zepp-LaRouche søndag, den 14. maj,
på konferencens første dag, på panelet, »Bælt & Vej for fremme
af en stærk, afbalanceret, inkluderende og bæredygtig, global
økonomi«. Hun sagde:
»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-winsamarbejde.
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 landbyer
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.«
Helga Zepp-LaRouche adresserede især spørgsmålet om USA’s
rolle – USA’s delegation i Beijing blev ledet af en særlig
rådgiver til præsident Trump. Med en fremstilling af det mest
positive, ’store billede’, forklarede Zepp-LaRouche:
»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 …
«
Som det kunne forudsiges, så er geopolitik-flokken, med
centrum i London, ved at få et anfald. Londons The Economist
kørte i dag en strøm af modvægt, med overskriften, »”The
Economist explains, “What Is China’s Belt and Road
Initiative?” (The Economist forklarer: Hvad er Bælt & Vejinitiativet?) De skriver, at forretningsfolk i Centralasien
kalder det for »En vej, en fælde«, fordi B&V-projekter er
upålidelige. Og »Bælt & Vej Forum har en uheldig forkortelse,
opkast (BARF)«, osv.
Men tilbage i virkeligheden markerer Bælt & Vej Forum ikke
alene udviklingen af et potentielt verdensøkonomisk og
videnskabeligt lift-off, men der er også en proces i gang med
overvejelser over spørgsmål om nuværende lidelse og mulig
generel krig. Præsident Trumps udsending til Beijing, Matthew
Pottinger, er nu i Sydkorea til konsultationer om spørgsmål i
regionen. Med hensyn til Syrien, hvor fredsforhandlinger,
under navnet »Genève 6«, begynder i morgen, er flere møder
planlagt til denne uge med mellemøstlige ledere, der mødtes i
Beijing med både Xi og Putin. I Washington, D.C., vil den
tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan mødes med præsident
Trump den 16. maj. Den 17. maj vil den italienske
premierminister Paolo Gentiloni mødes med præsident Putin i
Sotji. Den græske premierminister Alexis Tsipras mødtes

ligeledes med Xi og Putin i Beijing, og også med den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov.
I dag opsummerede Helga Zepp-LaRouche det store potentiale –
vores store udfordring – ved at beskrive åbningen af Bælt &
Vej Forum den 14. maj:
»I går var et fantastisk, historisk øjeblik!«
Hun talte på China Global Television Network’s program,
»Dialog med Yang Rui«, udsendt live, prime time.
Hun udbrød: »Vi
menneskeheden!«
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Foto: Slutscene fra Aftengallashow på forummet, med en smuk
præsentation af kinesisk kultur. Videoen kan ses her.

