Schiller
Instituttet,
stiftende
medlem
af
kinesisk CGTN-tænketank

er
ny

Den 7. dec. (EIRNS) — CGTN (China Global Television Network),
den engelsksprogede Tv-station kontrolleret af Kinas
Kommunistiske Parti, grundlagde d. 4. december “CGTNTænketanken”, som en del af CGTN’s tredje årlige Globale
Medietopmøde, med over 300 repræsentanter fra den politiske
verden, erhvervslivet og ledere indenfor medier og teknologi.
Den nye tænketank vil have “samarbejdsrelationer med 50
velrenommerede tænketanke verden over, med målet at tilbyde
indsigt i globale udviklinger og at fremme kommunikation
mellem forskellige kulturer”, meddeltes ifølge en udtalelse
fra CGTN, bragt af Xinhua.
Blandt de stiftende medlemmer ved mødet var Helga ZeppLaRouche, præsenteret som “grundlægger af og præsident for
Schiller Instituttet”. Andre prominente medlemmer inkluderede
ledere fra institutioner dedikerede til kulturel dialog,
handelskamre og lignende institutioner. Blandt disse kan
nævnes Alexander Lukin, leder af Fjernøstasiatiske og SCOstudier ved det Nationale Forskningsuniversitets Højere Skole
for Økonomi under det russiske udenrigsministerium, og et
fremtrædende medlem af Valdai-klubben.
Helga Zepp-LaRouche, som ved åbningen var den eneste
kvindelige repræsentant på scenen (udover ordstyreren Liu Xin,
værten for CGTN-showet “The Point with Liu Xin”), berettede
til amerikanske medlemmer af Schiller Instituttet, – at hun
havde talt på et af arrangementets paneler og lagt fokus på
den hastige opløsning af de vestlige finanssystems og den
presserende nødvendighed for en ny Bretton Woods-aftale for at
etablere et nyt system, i overensstemmelse med den Nye
Silkevejs ånd.

Hun havde ligeså mange private møder og blev interviewet af
China Radio International.
Zepp-LaRouche diskuterede her til morgen sit besøg med
LaRouche-organisationens Nationale Eksekutivkomité (NEC), og
meddelte at næsten alle kinesere, som hun havde mødtes med, er
særdeles oprørte over de stadigt forringede relationer mellem
USA og Kina, og de gemene beskyldninger mod Kina fra USA, og
frygter at forbedrede forhold sandsynligvis ikke vil finde
sted i lang tid fremover. Selvom de er klar over
rigsretssagsforfølgelserne mod Trump, har de fleste ingen
forståelse for kupforsøget og intentionerne bag. Folk er
almindeligvis heller ikke klar over finanskrisens alvor og det
truende sammenbrud, sagde hun.
Hvad Kinas egen situation angår, beskrev hun forskellen mellem
byerne i Kina og dem i Vesten som “utrolig”. Et land med 1,4
milliarder, med omkring hundrede byer med befolkninger på én
million eller derover, og trods dette “fungerer alt”. Der er
rent, der bygges
hovedforskellen.
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Retningen er fremad”, sagde hun. Spørgsmålet om “kommunisme”,
som mange i Vesten hele tiden kalder “en bussemand”, en
“konstruktion” — det kan ikke sammenlignes med D.D.R. (det
tidl. Østtyskland). Det er “socialisme med kinesiske træk” —
dvs. at Kina er vendt tilbage til sine konfutsianske rødder,
dets værdier, hvorimod vi i Vesten ikke er vendt tilbage til
den europæiske Renæssance eller Den amerikanske Frihedskrig.
Vi er ikke vendt tilbage til vores egne bedste traditioner.
“Hverken Kina eller Rusland er, som de skildres,” betonede
hun.

