Den Nye Silkevej inspirerer
de amerikanere,
der har held til at finde ud
af noget om det
22. feb., 2018 – Aktivisten Andrew Dobbs fra Austin, Texas,
har bidraget med en inspirerende, entusiastisk og grundigt
researchet og velinformeret undersøgelse af Kinas Bælte & Vej
Initiativ til online publikationen War is Boring i dag.
»For mindst 60 lande, der spænder over det meste af verden, er
initiativet en enorm mulighed for vækst og udvikling af deres
økonomier under en ny, global orden – en orden, der ikke har
de samme bånd tilknyttet, som det amerikanskledede system, der
i dag er ved magten.
Hvis initiativet skrider frem iht. planen – og hvis der er en
ting, som Folkerepublikken Kina har vist evner for, så er det
gennemførelse af veludviklede planer – vil det få
verdenshistoriske konsekvenser for amerikansk magt.
Alle bomber og støvler på jorden, som vi har lanceret i det
seneste århundrede, til trods, så er Kina tæt ved at besejre
verden uden at affyre et eneste skud, og det ville du intet
ane om, hvis du blot følger med i amerikansk presse.
I de kinesiske medier var Bælte & Vej Initiativet på den anden
side det mest omtalte emne i nyhederne sidste år. Dette
reflekterer planens historiske betydning. Hvis den bliver
fuldført, vil den sandsynligvis repræsentere det største
projekt i fredstid nogensinde og skønnes at ville koste mellem
$4 billion og $8 billion.
Projektet ville genoplive oldtidens Silkevej og forbinde Kina,
Centralasien, Mellemøsten, Afrika og Europa med veje,

jernbaner, pipelines, kommunikationsnetværk, elektriske net og
anden infrastruktur over land, samt en maritim vej, der ville
forbinde havne fra det Sydkinesiske Hav, det Indiske Hav, det
Arabiske Hav, den Persiske Golf og Middelhavet.
Alt i alt ville det forbinde det meste af verdens befolkning i
et eneste, økonomisk netværk, og det ville integrere lidt
under halvdelen af verdens BNP. Når det er færdigt, kunne den
blotte proces med at bygge det meget vel betyde, at det ville
bringe det meste af verdens økonomiske output sammen.«
Tro det eller ej, men Dobbs har en masse andet at sige, der
både er sandt og desværre også næsten ukendt i USA, inklusive
hans egen undersøgelse af Bælte & Vej som en videreførelse af
de seneste 40 års kinesiske politik. Værd at læse.
https://warisboring.com/50317-2/
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