Den Nye Silkevej er nu det
centrale fokus
for menneskeligt fremskridt
Leder fra LaRouche PAC, USA, 27. nov., 2017 – Det er ikke
muligt at se på udviklingen af menneskelige samfund i dag,
nogetsteds i verden, uden at anerkende den centrale rolle, som
Kinas Bælte & Vej Initiativ spiller. Det Britiske Imperiums
dinosaurer kæmper desperat for at bevare deres
plyndringsrettigheder i udviklingslandene i Asien, Afrika og
Latinamerika, og endda i deres egne lande, men det bliver i
stigende grad klart, at Bælte & Vej har givet nationer modet
til at rejse sig og erklære, at de ikke længere behøver
acceptere kravene om nedskæringspolitikker og »tilpasset
teknologi« fra imperieherrerne i London og på Wall Street. Som
Konfutse sagde, »Da jeg var tredive, rejste jeg mig op«. Den
såkaldte »tredje verden« er klar til at afskaffe denne
nedgørende titel og blive en del af et samfund af moderne
industrinationer, som Kina har gjort, med den Nye Silkevej som
drivkraften.
Dette gælder i særlig grad for Afrika. Schiller Instituttet
udgav en 250 sider lang rapport om udviklingen af Afrika på en
Schiller Institut konference, »At opfylde menneskehedens
drøm«, som blev afholdt i Tyskland i forgangne weekend. Talere
fra Afrika, Europa, USA og Kina beskrev den brede vifte af
Kinas hundreder af projekter for infrastruktur, industri og
landbrug i hele Afrika i løbet af det seneste årti, og i
forhøjet tempo i 2017. Rapporten fremlægger den skønne fremtid
og det håb, som denne udvikling har givet Afrikas befolkning.
I dag, i Østeuropa, finder »16+1«-forummet sted i Ungarn,
mellem Kina og 16 østeuropæiske nationer, med 11 af disse, der
er medlem af EU. Premierminister Li Keqiang holdt åbningstalen
og sagde, at det Nye Silkevejsinitiativ kan være med til at

bringe udvikling til de tidligere medlemmer af sovjetblokken
og vil være et »nyttigt supplement« til Kinas relationer med
Europa. »Vores mål«, sagde han, »er at se et fremgangsrigt
Europa«.
Den ungarske premierminister Viktor Orban talte også til
åbningssessionen og bemærkede, at »hvis Europa lukker sig
inde, mister det muligheden for vækst … europæiske resurser
alene er ikke tilstrækkelige. Af denne grund byder vi den
kendsgerning velkommen, at Kina, som en del af den nye,
økonomiske verdensorden, ser dette område som ét område, i
hvis fremskridt og udvikling det ønsker at være til stede«.
Men, hvad er EU’s respons til dette potentiale for gensidigt
fremskridt og gensidig udvikling? De forsøgte at forhindre
Ungarn i at kontrahere med Kina om byggeri af en
jernbaneforbindelse mellem Budapest og Beograd i Serbien og
brugte Ungarns medlemskab af EU til at hævde, at de måtte have
åben licitation på projektet – som om nogen regering eller
noget privat selskab i Europa pludselig ville beslutte at gøre
noget, de aldrig har gjort, alt imens de gennemfører
nedskæringspolitik over for deres egne EU-medlemmer.
Typisk for denne EU-reaktion til det nye paradigme var en
artikel i dag fra Mercator Institute for China Studies i
Berlin, og som rapporterede om 16+1-konferencen. Titlen lød:
»Kinas charmeoffensiv i Østeuropa udfordrer EU-samhørighed« og
erklærer: »Europæisk integration synes i høj grad at stå på
spil, når østeuropæiske regeringer bruger deres relationer med
Kina til at vinde indflydelse over Bruxelles.« Tænk engang –
udvikling er en trussel mod Europa!
Helga Zepp-LaRouche henviste til den grimme ironi, der er
indeholdt i denne geopolitiske tankegang, i form af en
resolution, hun foreslog for Schiller-konferencen. I
betragtning af, at Kina har løftet 700 millioner mennesker ud
af fattigdom i løbet af de forgangne 30 år, erklærer
resolutionen, og med Xi Jinping, der er forpligtet over for at

løfte de tilbageværende 42 millioner fattige kinesere ud af
fattigdom frem til år 2020, beslutter vi, at Europa også bør
hellige sig til at løfte sine egne, 120 millioner-plus
forarmede mennesker op til en anstændig levestandard frem til
2020. Resolutionen blev enstemmigt vedtaget.
Er der andre i Europa, der så meget som tænker i disse baner
for et så ædelt mål i takt med, at EU-diktater for
nedskæringspolitik er i færd med at skabe nye, forarmede
mennesker, i et forfærdende tempo, hver eneste dag?
Men, de britiske imperiekræfter er endnu mere rædselsslagne
over, at de er ved at miste deres primære »håndhæver« – USA.
Donald Trump har nægtet at følge Bush/Obama-krigspartiets
kurs, der i løbet af de seneste 16 år har tjent Imperiet med
evindelig krigsførelse og militær inddæmning af Rusland og
Kina, som er i færd med at drive verden til randen af
atomkrig. Imperiet et forfærdet over Trumps historiske besøg
til Kina i denne måned, hvor han og Xi Jinping dedikerede
deres to nationer til at løse verdens problemer sammen gennem
samarbejde og diplomati og økonomisk udvikling. De er
ligeledes forfærdede over Trumps lange diskussioner med
Vladimir Putin, både i personlige samtaler i Vietnam og via
telefon efter Trumps tilbagevenden til Washington, for at
samarbejde om at afslutte terrorisme i Syrien, og hinsides
Syrien. Sammenlagt truer præsidentens samarbejde med Rusland
og Kina med at gøre en ende på Imperiet, én gang for alle.
Forsøget på, gennem »Russiagate fake-news«, at fjerne Trump
fra embedet, er hastigt i færd med at kollapse, i meget vid
udstrækning takket være EIR’s arbejde og her, især afsløringen
af Robert Muellers mange forbrydelser og forræderiske plan.
Krisen er langt fra ovre, og finansboblen i hele det vestlige
banksystem kunne eksplodere, hvad øjeblik, det skal være. Men
vejen til en løsning går nu tydeligvis fremad, med den Nye
Silkevej, der berører hver eneste del af verden, inklusive
USA. Denne vej er tilgængelig under forudsætning af, at
verdens borgere responderer til dette historiske øjeblik ved

at handle, som Abraham Lincoln sagde, i overensstemmelse med
»de bedre engle i vor natur«.
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