Kina fremmer paradigme for
udvikling i Centralasien;
NATO-blok beordrer yderligere
sanktioner og mere krig
Den 24. marts 2021 (EIRNS) – Tidligt i dag i Kabul aflagde
Kinas udenrigsminister, Wang Yi, et overraskende besøg for at
mødes med Taliban-regeringsledere og diskutere Bælte- og VejInitiativet, navnlig forbindelsen mellem Afghanistan og CPEC
(China Pakistan Economic Corridor). I næste uge vil Beijing
være vært for Afghanistan og dets nabolande på et tredje
regionalt møde om fremme af mulighederne for at skabe
forbindelser, med henblik på stabilitet i Afghanistan og
udvikling i hele Centralasien. Det indebærer en økonomisk
aktivitet til gensidig fordel for alle nationer, hvilket er
det princip, der nu er et desperat behov for på verdensplan.
I modsætning hertil mødtes adskillige af statslederne fra de
store vestlige nationer i dag personligt i Bruxelles på en
række af tre hastemøder – NATO med 30 nationer, landene i G7
og EU med 27 nationer – og fremkom udelukkende med tilsagn om
mere oprustning i Østeuropa, flere beskyldninger mod Rusland,
trusler mod Kina om at afstå fra at alliere sig med Rusland
samt vrangforestillinger om den europæiske økonomi og
verdensøkonomien.
“Hvad foregår der i deres hoveder?” var reaktionen fra
Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, i dag,
da hun indledte den ugentlige webcast. Hun henviste specifikt
til den farligste af alle de vrangforestillinger, der indgik i
dagens mislykkede krisemøder, nemlig at en atomkrig nu er på
dagsordenen som en mulig “eventualitet” ifølge topledere i
Vesten.

At stoppe dette og gøre plads til en ny verdensarkitektur for
sikkerhed og udvikling er fokus for Schiller Instituttets
internationale konference den 9. april, ligeledes en global
underskriftsindsamling.
[https://schillerinstitute.nationbuilder.com/convoke_an_intern
ational_conference_to_establish_a_new_security_and_development
_architecture_for_all_nations]
[https://schillerinstitute.nationbuilder.com/for_a_conference_
to_establish_a_new_security_and_development_architecture_for_a
ll_nations]
Selv uden atomar udslettelse er der risiko for, at vi vil
blive ramt af hungersnød i verden, hvis vi lader de
fremprovokerede stridigheder og det økonomiske sammenbrud
udvikle sig til mere kaos og lidelse. Allerede før pandemien
manglede mere end 800 millioner mennesker i 2019 tilstrækkelig
ernæring, og 125 millioner af dem var i ekstreme sultfaser.
Siden da, med hyperinflationen og nu konsekvenserne af den
fremprovokerede Ukraine-krise og sanktioner, er fødevarekrisen
og forstyrrelser i landbruget blevet forværret til den
realistiske udsigt til en milliard mennesker, der lider af
mangel på fødevarer, og 400 millioner i ekstrem nød.
Denne katastrofe er udelukkende en menneskeskabt katastrofe,
og mange nationer er parate til at sætte sig op imod den
afpresning og tyrannisering, som tvang dem til at følge de
aksiomer, der i første omgang forårsagede det økonomiske
sammenbrud. Hvem ønsker at lade sit folk sulte for “friheden”
i NATO’s “regelbaserede” verdensorden?
I dag fandt der en afstemning sted i FN’s Generalforsamling om
støtte til humanitær bistand i Ukraine, men især om at
fordømme Rusland. Endnu en gang, som det skete den 2. marts i
en afstemning i FN’s Generalforsamling, undlod et betydeligt
antal nationer at stemme – 38 denne gang (35 den 2. marts) – i
stedet for at indordne sig under det globale NATO’s

kommandoer.
Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov sagde i går i en
tale til Moskvas Center for internationalt Diplomati, hvor han
kommenterede de hidtil usete sanktioner mod Rusland og NATO’s
deployering: “Det handler om at fjerne forhindringen i form af
Rusland på vejen til opbygningen af en unipolær verden…. Det
handler ikke om Ukraine, det handler om en verdensorden, hvor
USA ønsker at være den eneste suveræne og dominerende….”
Mobilisér for Schiller Instituttets underskriftsindsamling og
konference for at skabe en ny verdensorden for fred og
udvikling for alle.

