Jacques Cheminade medvirker
endnu engang på franske CGTN
Paris, 4. april 2022 (EIRNS)-Jacques Cheminade er leder af
LaRouche-bevægelsen i Frankrig og tidligere præsidentkandidat.
Kinas CGTN Français har i disse dage vist særlig interesse
for:
1) Jacques Cheminades syn på Ukraine-krigens indvirkning på
forholdet mellem Europa, USA og NATO. Cheminade fremsatte i
dag Schiller Instituttets opfordring til en ny sikkerheds- og
udviklingsarkitektur.
https://www.youtube.com/watch?v=Cy3yVB9_MZ4
2) Topmødet mellem EU og Kina den 1. april, hvor de europæiske
neo-konservatives angreb på Kina blokerede den yderst
nødvendige underskrift på investeringspolitikken mellem Kina
og EU.
https://www.youtube.com/watch?v=dWax3NyrVuQ
Om topmødet mellem Kina og EU sagde Cheminade til CGTN
Français: “Den første vigtige kendsgerning – under de
nuværende vanskelige omstændigheder – er, at dette topmøde
finder sted. Jeg tror ikke, at der vil blive indgået nye
partnerskaber, men det er et signal, og der kan udveksles
budskaber.
“Det er meget vigtigt, at det, som præsident Xi Jinping har
foreslået, – at Global Development Initiative og den Nye
Silkevej koordineres med den europæiske Global Gatewaystrategi. Disse to ting kan danne en helhed.
“Resultatet heraf, skal udmønte i et meget vigtigt princip:
Dette er ikke en politik for systemisk rivalisering, som det
undertiden er blevet hævdet i Europa, men tværtimod en politik

for udveksling og samarbejde, idet der tages hensyn til, at
ca. 15 % af den kinesiske eksport går til Europa, og at Kina i
den modsatte retning aftager 10 % af eksporten fra de 27 EUlande.
“Jeg håber, at den investeringsaftale, der blev indgået i
slutningen af 2020 på opfordring af Angela Merkel, som har
insisteret på den, kan etableres. Indtil videre er der ikke
tale om en sådan mulighed, men det bør overvejes. Desuden bør
der
være
samarbejde
inden
for
atom-,
rumog
luftfartsindustrien og især i forhold til den fødevarekrise,
der er ved at opstå i verden. Jeg mener, at der er basis for
samarbejde inden for landbrug og fødevarer, som er meget
vigtigt mellem Frankrig og Kina….
“Det er meget vigtigt at overveje, hvordan Europa og Kina,
især Frankrig, kan spille en rolle som mæglere og inspiratorer
til fordel for fred…
“Men der er mere. I Frankrig sendte stabschefen for de væbnede
styrker et brev til general officererne, hvor han meget klart
udtalte, at de sanktioner, som det internationale samfund har
iværksat mod Rusland, naturligvis vil ramme den russiske
økonomi, men også de vestlige økonomier og især Europa. I sin
konklusion fortsatte han: “På mellemlang sigt vil en af
konsekvenserne af denne krig utvivlsomt være en periode med
omstrukturering af de internationale økonomiske forbindelser”.
Her ser jeg en tilnærmelse til Lavrov og Wang Yi’s udtalelser.
Dette moment vil være kortvarigt, men det er en mulighed, som
vi skal gribe for gensidig udvikling på internationalt plan.”

