Helga Zepp-LaRouche:
Hvordan tyskerne kan overvinde deres
pessimisme:
Vi behøver en folkelig mobilisering!
26. okt. 2014 – Der er ufejlbarlige, umiskendelige træk, som giver oplysning om,
hvorvidt en regering fører en god politik eller ej: Når den overvejende del af
befolkningen er tilfreds og optimistisk med hensyn til fremtiden, så opfylder
regeringen tydeligvis sin opgave med at tjene det almene vel. Hvis de fleste
mennesker derimod er pessimistiske med hensyn til muligheden for at kunne ændre
og forbedre noget for fremtiden, så fører denne regering tydeligvis en dårlig
politik. Målt med denne målestok, fører f.eks. Kinas og Indiens regeringer en
fremragende politik, mens Europas regeringer fører en afgrundsdyb politik. I
Tyskland har omkring 90 % af folk denne opfattelse: »Jamen, man kan jo alligevel
ikke gøre noget.« Denne diffuse følelse af afmagt er sammensat af forskellige
årsager, men her skal blot en fremhæves, og det er en opfattelse af en bevidst
eller ubevidst diskrepans i mange spørgsmål, mellem de erklæringer, som
politikerne kommer med offentligt med hensyn til deres planer og vigtigheden af
en bestemt politik, og så den helt personlige erfaring, som den berørte person
selv har af denne politiks virkning på ham.
Konfucius gav engang en fyrste følgende svar på et spørgsmål om, hvilke
forventninger, mesteren havde til den, der skulle regere:
»Uden tvivl, at idéerne berigtiges. Når idéerne ikke berigtiges, så stemmer
ordene ikke; stemmer ordene ikke, så bliver arbejdet ikke sat i værk; sættes
arbejdet ikke i værk, så trives hverken moral eller dygtighed; men hvis moral
og dygtighed ikke trives, så rammer straffene ikke; rammer straffene ikke, så
ved folket ikke, hvad de skal rette sig efter. Derfor drager den ædle omsorg
for, at han absolut kan udtrykke sine idéer i ord, og at han absolut kan gøre
sine ord til handlinger. Den ædle skjuler ikke, at der i hans ord er noget,
som er i uorden. Det er det, alting kommer an på.« Konfucius, Lun Yi (3.13)
Et godt eksempel på denne problematik med idéerne, som ikke stemmer, er den
amerikanske regerings reaktion på den underskrivelse af en traktat til
etablering af den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), som fandt
sted den 24. oktober, og hvor 21 asiatiske stater skrev under: Bangladesh,
Brunei, Kina, Indien, Cambodja, Kasakhstan, Kuwait, Laos, Malajsien, Mongoliet,
Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Fillippinerne, Katar, Singapore, Sri Lanka,

Thailand, Usbekistan og Vietnam. Efter at den amerikanske udenrigsminister John
Kerry på FN’s generalforsamling, og på sin seneste rejse til Asien, udøvede
maksimalt pres for at overtale Asiens regeringer til ikke at deltage i AIIB,
erklærede den amerikanske finansminister Jacob Lew:
»Spørgsmålet er jo, om de følger de samme praksisser, som hjælper med at få
nationaløkonomien til at vokse sig stærk og med et stabilt fundament?«
I virkeligheden drejer det sig imidlertid mindre om voksende nationaløkonomier,
men derimod om, at AIIB, ligesom yderligere tre nye banker, som skal etableres –
BRIKS’ Nye Udviklingsbank, Shanghai-samarbejdsorganisationens (SCO)
Udviklingsbank og en Bank for den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt
Samarbejde (SAARC) – trækker sig tilbage fra praksissen med »Washington
konsensus«. Disse nye banker deltager ikke længere i kasinoøkonomien, men vil
udelukkende kun udstede kredit til investeringer i realøkonomien. AIIB vil
fortrinsvis finansiere projekter i den Nye Silkevej og den Maritime Silkevej.
Kinas præsident Xi Jinping opsummerede det under stiftelsesceremonien:
»I Kina har vi et ordsprog: ’Hvis du vil være rig, byg først en vej.’ Og jeg
mener, at det er en meget levende beskrivelse af den store betydning,
infrastruktur har for den økonomiske udvikling.«
Netop dette princip har Kina anvendt i en økonomisk udvikling uden fortilfælde,
hvor det på tre årtier er lykkedes og skabe et økonomisk spring frem til noget,
som det tog industrinationerne flere århundreder at nå frem til. Kina har ikke
blot opbygget et netværk af fremragende byggede hovedveje, som USA og Europa
blot kan drømme om, men landet er også blevet verdensførende inden for
konstruktion af højhastighedsjernbaner og har derudover klaret springet til at
blive et innovationssamfund og uddannet tusinder af studerende inden for
højteknologi, hvor kun en håndfuld kvalificerer sig i USA og Europa.
Virkeligheden er den, at det transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran
et kæmpekrak, som vil få sammenbruddet af Lehman Brothers og AIG i 2008 til at
se ud som de berømte »peanuts«. Ingen anden end Den internationale
Betalingsbank, BIS, centralbankernes centralbank, advarer om det nye krak, som
er fremkaldt af de mange, billige penge (pengetrykning) og de herigennem udløste
bobler og den tøjlesløse adfærd. Den tidligere BIS-cheføkonom William White
regner, i betragtning af stigningen (på 50 %) af den globale gældsbyrde,
situationen for at være mere skrøbelig end i 2007.
I øjeblikket tyder alt på, at, som følge af Den europæiske Centralbanks

stresstest af de europæiske banker, vil de såkaldte TBTF-banker – altså de
banker, som er ’for store til at lade gå fallit’ – blive endnu større, fordi de
får mulighed for at overtage nogle af investeringerne fra de kommercielle og
regionale banker, såvel som sparekasser, som ikke vil bestå stresstesten. Det
betyder, at enhver forlængelse af det nuværende, kriminelle finanssystem gennem
de samme, fortsatte midler, som er pengetrykning, en brutal nedskæringspolitik
og en omfordeling fra de fattige til de rige, vil resultere i endnu mere
katastrofale trusler mod menneskeheden. Den totale disintegration af det
transatlantiske finanssystem er uundgåelig. Allerede i 1974, altså tre år efter,
at Nixon, gennem ophævelsen af de faste vekselkurser og frakoblingen af dollaren
fra guldstandarden, havde foretaget det sporskifte, som førte til den nuværende
kasinoøkonomi, ledede Lyndon LaRouche en videnskabelig arbejdsgruppe, som kom
til det resultat, at den allerede daværende, begyndende tendens med Den
internationale Valutafonds og Verdensbankens betingelsespolitik over for
udviklingslandene på længere sigt ville føre til et biologisk holocaust.
LaRouche advarede dengang om, at man ikke ustraffet kunne sænke levestandarden
dramatisk for hele kontinenter, uden at befordre udbrud af gamle og nye,
smitsomme sygdomme, som fra et bestemt punkt at regne ville true hele
menneskehedens overlevelse.
LaRouche har i de forløbne årtier gang på gang gentaget disse advarsler, blandt
andet også under høringer i den amerikanske Kongres. Men også
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, offentligjorde i 2001 en prognose, der
sagde, at der endnu var et tidsvindue på ca. ti år til at tage initiativ til
effektive forholdsregler mod spredning af gamle og nye epidemier og fremkomsten
af antibiotikaresistente, sygdomsfremkaldende bakterier. Men som bekendt blev
der hverken iværksat udviklingsprogrammer for at befri den såkaldte tredje
verden fra fattigdom, eller investeret midler fra regeringer og farmaceutiske
koncerner i den nødvendige forskning for at forstå faren for et biologisk
holocaust, gennem en dybere forståelse af spørgsmålet om liv i biosfæren i det
hele taget af, og for at forstå de forskellige organismers biokemiske
interaktioner, som Vladimir Vernadskij således identificerede.
Hvis vi overhovedet skal gøre os håb om at inddæmme ebola-epidemien og
forhindre, at den spredes over hele planeten, må der omgående etableres en
international styringskomite, som koordinerer alle indsatser – og vel at mærke
militære forsvarsindsatser mod biologisk krigsførelse, såvel som for inddæmning
af smitsomme sygdomme. Der må etableres en luftbro til transport af
sundhedspersonale, medicinsk udstyr og levnedsmidler til de vestafrikanske
stater. Denne luftbro må, i betragtning af katastrofens omfang, værre større end
luftbroen til Berlin efter Anden Verdenskrig. Gennem en kombination af denne
luftbro og udsendelsen af hospitalsskibe fra alle lande, der har sådanne, må der

så hurtigt som muligt stilles omkring 10.000 hospitalssengepladser på niveau 4
til rådighed på stedet. Og alle videnskabelige ressourcer fra den private
industri, universiteter og militæret må omgående indgå i et internationalt
samarbejde for at udvikle og på en sikker måde teste vacciner gennem et forceret
program i stil med Manhattan-projektet.
Hvis vi skal forhindre, at en kombination af en verdensomspændende ebolaepidemi, det transatlantiske finanssystems sammenbrud – for slet ikke at tale om
konsekvenserne af en spredning af IS-terrorismen, ikke blot i Mellemøsten, men i
hele den strategiske situation – skal føre til et ukontrollerbart kaos og en ny,
denne gang termonuklear, verdenskrig, så må vi sætte et fundamentalt
paradigmeskift i gang.
På baggrund af dette udgør AIIB og de andre, nye banker i Asien ingen konkurrent
til IMF, Verdensbanken eller Deutsche Bank, men de er derimod med sikkerhed en
redningsbåd på det tidspunkt, hvor det transatlantiske Titanic går ned. Vi må
holde op med at lade politikerne slippe af sted med deres ordskvalder, når vi i
grunden godt ved, at de lyver eller blot forsøger at bringe finansoligarkiets
geopolitiske interesser til torvs gennem behændige PR-tricks, som det var
tilfældet i det citerede eksempel med Jacob Lew. Konfucius havde ret: Når
idéerne ikke stemmer – ikke er rigtige – bliver arbejdet ikke sat i værk, og det
tjener hverken moral eller dygtighed.
For tyskernes yndlingssætnings vedkommende – »Jamen, man kan jo alligevel ikke
gøre noget« – gælder det:
For det første, så kan man meget udmærket forandre noget. Vi kan nemlig sørge
for, at Tyskland samarbejder med BRIKS-staterne om opbygningen af den Nye
Silkevej og hjælper med at besejre betingelserne for fattigdom, som er dér, hvor
årsagen til udbruddet af denne livstruende pandemi skal findes.
Og for det andet: Hvis vi holder fast i denne pessimistiske anskuelse, så vil
den blive til en selvopfyldende profeti, for så vil der muligvis snart virkelig
ikke være nogen tilbage, som kan gøre noget!
Det første skridt må være at indrømme IMF’s, Verdensbankens og finansoligarkiets
mislykkede politik, og også vores egen, indre tankefordærvelse, som har bragt så
mange af os dertil, at vi så længe har været passive tilskuere til dette
kriminelle systems aktiviteter – og, i nogle tilfælde, har nydt godt af det.

