Udfyldning af hullerne
’Bæltet og Vejen’

i

Den 23. april (EIRNS) – Fra 25. april til 27. april finder det
andet Bælte- og Vejforum for Internationalt Samarbejde sted i
Beijing, Kina. 130 lande vil der være repræsenteret af 37
stats- og regeringschefer, 360 ministre og 5.000 delegerede
fra alle disse lande. Selv før forummet begynder er det klart,
at mange lande ved forsamlingen vil tilslutte sig det nye
paradigme, som opbygges omkring Bælte- og Vejinitiativet,
med respekt for suverænitet, fremtidig udvikling og den anden
parts interesse.
Der udestår dog vigtige politiske huller. For det første er
det endnu ikke klart, hvilket niveau af delegation som USA vil
sende, men det er sikkert, at det ikke vil være på det niveau,
det burde være – nemlig på niveau af præsident Donald Trump
selv. For det andet vil Indien slet ikke deltage, ligesom de
ikke deltog i det første Bælte and Vejforum for to år siden.
Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi og den indiske
udenrigsminister Vijay Keshav Gokhale afholdt imidlertid et
bilateralt møde i Beijing, hvor begge parter forpligtede sig
til at fortsætte den såkaldte “Wuhan-proces”, en henvisning
til et uformelt topmøde mellem Xi Jinping og Narendra Modi for
et år siden, som lagde grundlaget for strategisk samarbejde
mellem de to lande. Wang meddelte, at et andet sådant topmøde
er under forberedelse.
Helga Zepp-LaRouche kommenterede i dag, at selv om ånden i
‘Den Nye Silkevej’ fortsat spredes hurtigt, udestår der stadig
et meget stort arbejde. Udover de to store huller, USA og
Indien, ser det Britiske Imperium at dets interesser er
eksistentielt truede, og reagerer derefter. Der var et
virkelig forfærdeligt terrorangreb i Sri Lanka i denne uge,
hvor 310 mennesker blev dræbt, og mange flere blev såret.
Dette var større end Mumbai-angrebet for omkring 15 år siden,

og det var klart meningen at ødelægge Sri Lanka, som er en af
hjørnestenene i den ‘Maritime Silkevej’ i Sydasien. Sri Lanka
er også blevet mål for modstanderne af Silkevejen, for
angiveligt at falde i Kinas ‘gældsfælde’.
Briterne forbliver også engagerede i at vælte, eller i det
mindste at lamme, Trump-administrationen, til trods for at den
længe ventede Mueller-rapport efterlod dem tomhændede. Og de
aktiverer også deres neokonservative aktiver i og omkring
Trump-administrationen, som f.eks. udenrigsminister Mike
Pompeo og den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton for at
sætte USA på konfrontationskurs med Kina og Rusland.
Begge disse udsatte lande gør det klart, at de er dødtrætte af
sådanne provokationer. Kinas flådestyrke holder militære
øvelser for at fejre sit 70-års jubilæum og bemærker i den
forbindelse, at de ikke forsøger at ‘vise muskler’, men at de
heller ikke vil lade det Sydkinesiske Hav blive omdannet til
et nyt Balkan af udenlandsk indblanding. Og i morgen starter
den 8. Internationale Sikkerhedskonference i Moskva
med forventet 1.000 deltagere fra 111 lande, herunder 35
delegationer ledet af forsvarsministre, med et centralt fokus
på den farlige tendens med indgriben uden for eget
territorium, som praktiseres af USA, Storbritannien, EU og
andre.
Det er også blevet meddelt, at præsident Trump vil tage til
London i juni til 75-årsdagen for D-dag, og at han vil blive
modtaget med ceremoniel pomp og pragt af den affældige
dronning selv. Det ville være helt passende for præsident
Trump at gøre sit besøg betinget af, at han først modtog en
formel undskyldning fra dronningen, for det statskup som
hendes efterretningstjenester forsøgte at udføre imod ham.

