Hvilket jammerligt cirkus! Tyskland
har brug for en anden politik!
Af Helga Zepp-LaRouche, den 23. september 2018
Hvis man ved ”absurd teater” forestiller sig en fremstilling af retningsløse
mennesker i en meningsløs verden, så oplever vi netop nu en gallaopførelse af
den slags i Berlin. Skandalen om den forhenværende efterretningschef Maassen
demonstrerer at han som tak for sin blindhed på det højre øje, skal styrtes ned
fra karrierestigen. Seehofers hensynsløse adfærd og Merkels og Nahles
forveksling mellem egen magt og samfundets vel, viser med al tydelighed, at
eliten i Berlin befinder sig i den forkerte film. De handler ud fra et
manuskript om virkeligheden, der kun befinder sig i deres eget hoved og hverken
har noget at gøre med den almindelige befolknings virkelighed eller de
strategiske udviklinger. Hvis ikke Tyskland skal tage alvorlig skade, har vi
brug for en anden politik så hurtigt som muligt.
Når Seehofer udnævner migrationen til ”alle problemers moder”, så er han og det
geopolitiske, nyliberale mønster, som han foretræder, selv ”oldemoderen til alle
problemer”. For der ville ikke eksistere en flygtningekrise i denne form, hvis
ikke Bush, Obama, Blair og Cameron havde ført krige i Sydvestasien baserede på
løgne, hvis folkeretsstridige karakter aldrig er blevet kommenteret af den tyske
elite. Et slående eksempel på denne medskyldighed er det af økonomiminister
Altmeiers uhørte salg af nye våbensystemer til Saudi-Arabien, der netop er i
gang med en tilintetgørelseskrig mod Yemen. Hvis verden skal bestå, så bør dette
have et folkeretsligt efterspil!
Og denne krise ville ikke have udviklet sig under denne form, dersom Europa
havde distanceret sig fra kolonimagternes politik og fra den internationale
valutafonds efterfølgende politiske krav. Hvis Europa i de forløbne årtier havde
gennemført samme politik for industrialisering af Afrika, som Kina påbegyndte
for omkring ti år siden, så havde de afrikanske flygtninge ikke haft nogen grund
til at forlade deres hjemlande.
I betragtning af disse realiteter er teateret i Berlin ikke blot absurd, men
også afskyeligt: Maassen i rollen som ræven, der vogter gæs, Seehofer som
elefanten i porcelænsbutikken, der ikke tænker på dagen i morgen, Merkel som
dronningen, der bliver mindre og mindre, og Nahles som et mareridt for Kurt
Schumacher og Willy Brandt, der må vende sig i graven. Hvilken komedie! Og så
oven i dette Nahles som opfinder af en ny olympisk disciplin: baglæns roning!

Det er symptomatisk, at en gennemført kyniker som Spiegel-journalisten Jan
Fleischhauer sætter fingeren på det ømme punkt: Under overskriften ”feministisk
porno i stedet for proletariatet” skriver han, at SPD-ledelsen for længst har
mistet deres vælgere af syne. SPD i Berlin og deres ungdomsorganisation krævede,
at den slags pornofilm skal være ”afgiftsfrie, blivende og billige” og derfor
skal de optages i fjernsynskanalerne ARD’s og ZDF’s samlinger af film. Dette er
ganske simpelt vanvittigt! Det burde stå klart for enhver, at hele det
venstreliberale-grønne udbud af SPD-temaer, der fuldstændigt overser de
tidligere SPD-vælgeres eksistentielle problemer

–

såsom huslejepriser,

fattigdom i alderdommen, et uretfærdigt sundhedssystem og mangel på
fremtidsperspektiver

–

er grunden til, at SPD har mistet ti millioner vælgere

siden 1988.
Det virkelige problem er, at Seehofers, Merkels, Nahles osv. adfærd har øget
politikerleden her i landet endnu nogle grader. Hændelserne i Chemnitz og andre
overgreb kaster umiskendeligt skyggen fra Weimarrepublikken op på væggen.
Desværre kan man ikke længere nægte, at fascismen nu her kun 73 år efter anden
verdenskrigs afslutning atter kan blive en fare. Efter at Vesten i februar 2014
understøttede Nazi-kupmagerne i Kiev, hvor Tyskland også deltog i et vist
omfang, om end det fik tak af Victoria Nuland med ordene ”Fuck the EU” –
advarede præsident Putin om, at dette ville fremme fascistiske bevægelser i hele
Europa. Desværre er det dette, vi oplever lige nu.
Et væsentligt ansvar for den nuværende krises opståen bæres af de gængse medier,
der for længst er hørt op med at fremdrage sandheden, sådan som for eksempel
Seymour Hersh gjorde det med My Lai-massakren eller Robert Parry om løgnene om
præsident Assads angivelige brug af kemiske våben. I stedet for har disse medier
gennem længere tid leveret beretninger om regimeskift for mindre velsete
regeringer, forherliget betalinger til terrororganisationer som ”humanitær
hjælp” eller med gennemført negative beretninger skabt fjendebilleder af Rusland
eller Kina, alt efter som det passer ind i Vestens geopolitiske hensigter.
Og samtidig er EU i gang med at forstærke de centrifugale kræfter i Europa; de
nyeste eksempler er Bruxelles’ angreb på Polen og Ungarn

–

hvad der i det

sidstnævnte eksempel blot har opmuntret Orban til at aflægge et meget mere
velmodtaget besøg i Moskva. Og præcis fem år efter begyndelsen på Kinas
silkevejsinitiativ, som i mellemtiden for længst har inddraget størstedelen af
menneskeheden i et nyt paradigmes dynamik om samarbejde til gensidig fordel, så
kommer EU med sit modsvar til Den nye Silkevej med en ny måde at forbedre
sammenhængen med Asien på grundlag af klare ”regler”. EU’s udenrigsminister
Mogherini hævder, at hun har besøgt 20 lande i Asien, der alle har vist større
interesse for det europæiske forslag om forbedrede forbindelser end for

samarbejde med den kinesiske Silkevej. Det kunne være interessant at erfare,
hvilken planet de 20 lande ligger på, for de allerfleste stater i Eurasien har
længe arbejdet sammen med Kina og Rusland til deres egen fordel.
Kina reagerede derimod på EU’s fremstød på sin sædvanlige vis med forslag om
samarbejde til gensidig fordel og hilste det europæiske initiativ velkomment:
man burde række hinanden hånden og arbejde sammen om udbygningen af den
eurasiske infrastruktur, hvor EU og Kina burde optræde som partnere og ikke som
rivaler.
Det, der gælder for Eurasien, gælder så meget desto mere for mulighederne for
Europas samarbejde med Kina angående udviklingen af Afrika. Således skriver
professor Nader Habibi fra Brandeis-universitetet i China Daily, at trods
Europas påstand om at være dets vigtigste handelspartner, så har Afrika
øjensynligt ikke udviklet sig økonomisk, men i modsætning hertil åbner Kinas
engagement muligheden for at skabe millioner af arbejdspladser. Kinas økonomiske
aktiviteter i Afrika er derfor ubetinget i Europas interesse, hvis det vil se en
virkelig løsning på flygtningekrisen. Den nye italienske regering er allerede i
fuld gang dermed. Finansminister Tria og statssekretæren i handelsministeriet
Michele Geraci skulle lige have underskrevet en hensigtserklæring med Kina om at
samarbejde om industrialiseringen af Afrika for at overvinde flygtningekrisen.
Økonomiminister og vicestatsminister Di Maio udtrykte sin glæde over, at Italien
som det eneste europæiske land fører langt fremskredne forhandlinger med Kina om
Den nye Silkevej, der sandsynligvis kan afsluttes før årets udgang, Han sagde:
”Den mand, der indførte Kina i Europa, var italiener, og det er en usædvanlig
mand: Marco Polo… Ligesom Marco Polo vil jeg gå helt ind for Den nye Silkevej,
for som den kinesiske vicestatsminister Hu (Chunhua) sagde i går, så ankommer
Silkevejen til Rom, og Italien kan ikke andet end at være en fundamental partner
i Kinas initiativ om det økonomiske bælte.”
Dette burde være en inspiration for os her i landet. Hvad vi har brug for her i
Tyskland, er en ny kombination af kræfter, der uforstyrret af den nu ikke mere
helt så store Store Koalitions tilbagetrækningsvanskeligheder sætter en ny
politik på dagsordenen for samarbejde med Kina og Rusland til løsning af de
vigtigste strategiske udfordringer. I stedet for at modtage fortsatte afslag fra
de nordafrikanske stater, der vægrer sig ved at opføre koncentrationslejre for
afrikanske flygtninge, og at ødelægge EU’s ry helt gennem Frontex’s voldsomme
fremfærd mod bådflygtninge i Middelhavet
udstrækning er sket

–

–

hvad der allerede i stor

, så burde vi hellere straks gå ind på Xi Jinpings

tilbud om at industrialisere det afrikanske kontinent i samarbejde med Kina.

Det, der helt mangler i den nuværende tyske politik, er en storslået vision for
menneskehedens fremtid, og netop sådan én har Kina sat på dagsordenen i fem år.
Den nye Silkevejs ånd har for længst grebet størstedelen af denne verdens lande:
Ideen om en hidtil uset arbejdsdeling i gensidig interesse og for udformningen
af en fremtid, der ikke blot overvinder fattigdommen på hele planeten på kort
tid, men muliggør udviklingen af hvert enkelt menneskes muligheder her på
Jorden.
Det, der er brug for nu, er mennesker her i landet, der er i stand til at hæve
sig højt op over de ovennævnte politikeres smålighed, mennesker der praktiserer
en selvstændig tænkning frem for at tænke ligesom alle de andre, og mennesker
som ikke overdrager Tysklands skæbne til grupperinger, der har haft deres chance
og ikke har brugt den.
Der er al mulig grund til optimisme – men der må handles. Vi har mundheldet:
”Den nye Silkevej bliver til Verdenslandsbroen!”

