POLITISK ORIENTERING den 21. november
2019:
Regimeskifte og modkup verden rundt.
Schiller Instituttets konference
sætter LaRouche på dagsordenen.
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 31. oktober
2019:
Massestrejke i gang: Chile, Libanon,
Tyskland, Argentina og
Storbritannien. Og USA?
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Rollerne er byttet om for kupmagerne

og centralbankerne
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
27 oktober 2019
Helga Zepp LaRouche leverede en fascinerende vurdering af forandringerne, der
fejer hen over kloden, og den gunstige lejlighed til at disse ændringer har
gjort det muligt at realisere et samarbejde, der indvarsler en ny æra med fred
og udvikling. Blandt de processer, som hun fremhævede, er:

1. Betydningen af Barr-Durham-efterforskningen, der overgår til en strafferetlig
efterforskning, som sætter spotlight på hele det britiske Obamaefterretningsapparat, alt imens den afslører bedrageriet bag
rigsretssagsprocessen omkring “Ukraine-[telefonsamtalen]”;

2. Accelerationen af finanskrisen og centralbankernes faktiske erkendelse af, at
de ikke har andet valg end at fortsætte den samme fejlslagne politik, som
skabte denne krise;

3. Urolighederne der breder sig imod den neoliberale nedskæringspolitik, som
centralbankerne har beordret for at beskytte deres faldefærdige system;

4. Omstillingen undervejs i hele Mellemøsten som et resultat af Trumps beslutning
om at samarbejde med Rusland om at afslutte de “evindelige krige”;

5. Til trods for det fortsatte anti-kinesiske idioti, der udvises i vicepræsident
Pences seneste tale, anerkendte selv han det positive potentiale for en
amerikansk-kinesisk handelsaftale, eftersom det er hvad præsident Trump
ønsker;

6. Topmødet mellem Rusland og en række afrikanske nationer, hvilket giver USA og

Europa en vision for hvad der vil være muligt, hvis man dropper de
imperialistiske grundsætninger.

Ignorer medierne, der forsøger at udføre ‘public relations’ for de kriminelle
britiske imperialistiske netværk – bliv aktiv med Schiller Instituttet, da tiden
er inde til at udbrede Lyndon LaRouches ideer og metoder.
Som altid, tak for at følge vores arbejde.

Sejr i Syrien – indfør den Nye
Silkevej
Den 23. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trump henvendte sig i dag til
nationen fra Det Hvide Hus om sejren i Syrien og hævdede, at dette ikke var en
sejr over nogen anden nation, men en sejr for alle over terrorisme og over de
koloniale ”regimeskifte”-krige, som USA var blevet trukket ind i under Bush og
Obama. Usagt, men kritisk vigtigt, er at den potentielle “taber” i processen er
det døende, britiske imperium, og de i USA der har ageret som nyttige idioter
for de britiske imperiale krige og geopolitiske farverevolutioner.
Dette er netop grunden til, at de britiske aktiver i USA er i en panisk fremfærd
for at rejse en rigsretssag mod præsident Trump, på trods af at der ikke er
begået nogen ulovligheder, eller endog et anstrøg af en forbrydelse. De er
rasende over, at Trump turde udfordre den britiske politik for “permanent
krigsførelse” – de stedfortrædende krige, der havde til formål at fastholde USA
i en tilstand af konflikt med Rusland og Kina. Trump gjorde dette klart i dagens
erklæring: “Som kandidat til præsidentembedet gjorde jeg det klart, at vi havde
brug for en ny tilgang til amerikansk udenrigspolitik, som ikke ledes af
ideologi, men af erfaring, historie og en realistisk forståelse af verden.” Han
sagde det åbenlyse – at hele Mellemøsten “er mindre trygt, mindre stabilt og
mindre sikkert end før disse konflikter begyndte,” og at de, der kræver mere
krig, er de samme mennesker der skabte rodet i Mellemøsten i første omgang med
krigen mod Irak og Libyen.

Mens hystaderne i Kongressen og medierne skråler op om at Trump ”kapitulerede”
til Rusland, er det tydeligt, at Trump koordinerede tiltaget med Tyrkiet og med
Rusland, for at give Syrien sin suverænitet tilbage, omend der stadigvæk er
nogle bump på vejen.
Kupmagerne mod Trump er lige så bange for, at når den hastigt voksende boble i
det finansielle system eksploderer, som den må, vil Trump ty til de økonomiske
ideer fra Lyndon LaRouche: den presserende nødvendighed for at sætte det
bankerotte vestlige banksystem under en konkursbehandling efter modellen fra
F.D. Roosevelts Glass/Steagall-bankopdeling; genoprette hamiltonisk “øremærket
kredit” til industri, landbrug, sundhed og uddannelse af befolkningen; og rykke
grænserne for menneskelig viden, der fokuserer på rumforskning og udviklingen af
fusionsenergi. En sådan bestræbelse kræver internationalt samarbejde, især med
Rusland og Kina, som Trump gentagne gange har insisteret på, at han vil opnå
under sit præsidentskab. Det var årsagen til svindelnummeret med ”Russiagate, og
grunden til det massive McCarthyiske hysteri rettet mod alt hvad Kina foretager
sig.
Faktisk beror spørgsmålet der vil afgøre, om Trumps bestræbelser på at løse
moradset i Mellemøsten kan opretholdes, på Den Nye Silkevej – hvor hurtigt kan
de nye internationale forbindelser, der smedes af præsident Trump, bringe Kinas
Bælte og Vej ind i regionen, helst med fuldt samarbejde mellem Kina, Rusland,
Indien, USA og andre. Som Lyndon LaRouche sagde efter Oslo-aftalerne i 1993, som
gav håb om fred mellem Israel og Palæstina: “Få traktorerne til at køre med det
samme.” Genopbygning og udvikling er forudsætningerne for bæredygtig fred, og
resterne af det faldefærdige britiske imperium, vil gøre alt for at stoppe denne
udvikling, som de gjorde det ved at undergrave Oslo-aftalerne.
Et stort skridt fremad finder også sted i Afrika, hvor 44 præsidenter og
premierministre fra Afrika deltager i det første topmøde i Rusland-Afrika
Økonomisk Forum i Sochi i dag og i morgen. Over 60 nationer og 3.000 deltagere
overværede åbningstalerne af Vladimir Putin og den egyptiske præsident Abdel
Fattah el-Sisi, den nuværende formand for Den Afrikanske Union. Putin, der er
forpligtet til at “lyse Afrika op” med fredelige aftaler om atomkraft over hele
kontinentet, lovede også en fordobling af handelen, en fordobling af den
russiske fødevareeksport og andet industrielt og militært samarbejde.
Dette er det “Nye Paradigme”, der hurtigt opstår rundt om i verden, imod
ønskerne fra de anti-vækst “grønne”, der er finansieret af City of London og
Wall Street, imod krigsmagerne, imod geopolitikerne af enhver kaliber. Farerne
er store, men potentialet for en verden og et univers, der er egnet til
menneskehedens værdighed, har aldrig været større, hvis folk med god vilje

vælger at handle.
***
Baggrundsvideoer:

Projekt Fønix:
Genopbygning af Syrien –
Aleppo: Den evige stad
I denne videofremlæggelse gennemgår vi et forslag til genopbygningen af Syrien,
ved navn Projekt Fønix, og som fokuserer på, hvordan Syrien, der har en ideel
placering ved korsvejen, hvor tre kontinenter mødes, kan få gavn af at blive
opkoblet til Den Nye Silkevej og den fremvoksende Verdenslandbro. Denne video
blev optaget til Schiller Instituttets Internationale konference i Berlin,
Tyskland, 25.-26. juni, 2016: »En fælles fremtid for menneskeheden, og en
renæssancekultur for klassiske kulturer«
Se videoen her.
Se også: Projekt Fønix – diskussionspunkter for en genopbygning af Syrien.
Se også: En fredsplan for Sydvestasien, af Helga Zepp-LaRouche. EIRPressemeddelelse i anledning af udgivelsen fa den arabiske version af rapporten
“Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen”.
Se også: Playlist: The World Land-Bridge & Global Development

I en dyb krise er et nyt paradigme
netop så tæt på
Den 21. oktober (EIRNS) – Den aktuelle globale krise er mere end faren, slemt
nok i sig selv, for at “regimeskifte-krige”

spreder sig til verdenskrig; den

rækker udover krigspartiets forsøg på at fjerne USA’s præsident Donald Trump,
fordi han ønsker fred og strategisk samarbejde især med Rusland – i særdeleshed
i Mellemøsten.
Dette spørgsmål er bestemt afgørende. Vi ønsker alle instinktivt en harmonisk
verden, hvor nationer søger fred og gensidig forbedring, i det mindste for at
løse den vigtigste krise som denne. Og når vi ser krigspartier, der er blevet
grebet af britiske geopolitiske tvangstanker om at gå i krig – eller ungdommen
der er opvokset med voldelige kampe og anarkistiske opgør som “sjov og spil” –
er det et smertefuldt billede af den menneskelige art.
Men vi ønsker meget mere: At hæve levestandarden for nationerne op over
fattigdom og til videnskabeligt fremgang, og hæve de unges produktive evner til
at overgå deres forældres og bedsteforældres begrænsninger.
Under denne krise ligger der under alle omstændigheder en finansiel og økonomisk
krise. Den har spredt sig fra ti års pengetrykning og massiv spekulation, der
producerer ufattelige niveauer af gæld og ulighed – centreret i gigantiske
megabanker i London, Wall Street og Frankfurt, men berører enhver nation i
verden. Helga Zepp-LaRouche, leder af Schiller Instituttet, fortalte os i dag,
at det der driver den strategiske krise – inklusive det voldsomme angreb for at
fjerne en amerikansk præsident, der ikke ønsker krigskonfrontationer med andre
atommagter – er, at det finansielle etablissement ved, at dets system nu styrer
mod afgrunden. De vil ikke tillade en præsident Trump, der i den kommende dybe
finansielle og økonomiske krise “måske kunne gøre hvad som helst”, måske endda
gør det som kandidat Trump opfordrede til: “Sprænge den gigantiske boble på Wall
Street.
“Han ville måske endda indføre Lyndon LaRouches politik, LaRouches berømte “Fire
love”, der starter med Glass/Steagall-loven for at punktere den gigantiske
boble, og derefter en “hamiltonisk” nationalbank til finansiering af ny
højteknologisk infrastruktur; udforskning af hele solsystemet; gennembrud til
fusionskraft.

Muligheden skræmmer Wall Street såvel som det magtbegærlige krigsparti; og
selvom Trump må forsvares, giver det ingen mening at vente og se om han vil
antænde disse nye økonomiske motorer. Vi er nødsagede til selv at handle for
LaRouches renselse, og endog for at tvinge hans “fire love” ind i den
forstyrrede og manipulerede kongres.
LaRouche foreslog “Fire Magts”-samarbejdet med USA, Kina, Indien og Rusland om
denne politik for at få den hurtigere gennemført og spredt, gennem eksport af
kapitalgoder, til udviklingslande. Han og Helga LaRouche fremlagde det centrale
udgangspunkt for 30 år siden, korridorer for ny jernbanetransport, strøm og
kommunikation ud over hele Eurasien, Mellemøsten og Afrika. Dette er nu Kinas
Bælte- og Vejinitiativ.
Kina fremskynder i år – i lyset af den voksende globale økonomiske krise og
endog massive protester mod nedskæringer i mange lande på samme tid – atter sine
vedvarende investeringer i ny infrastruktur, som indbringer højere produktivitet
og forhindrer recession.
Men der er meget mere end infrastruktur i LaRouches politik. Det er “Apollo”missioner for at vende tilbage og bebo Månen og rejse til Mars og videre;
lynprogrammer for fusionskraft, laser- og plasmateknologier; lyse Afrika op med
atomkraft, som Ruslands præsident siger, at det har til hensigt at gøre; bringe
de væbnede styrker hjem fra områderne med “endeløse krige”.
Et nyt og bedre paradigme kunne være inden for rækkevidde, der hvor Lyndon
LaRouche udformede det i sit lange og meget kreative liv.

Timen er kommet
Den 17. oktober (EIRNS) – Igennem de fleste tidsperioder tillader historien kun
at der sker få ændringer til det bedre på kort sigt, og de klogeste hoveder
forbereder sig tålmodigt på de muligheder, som fremtiden måtte byde på. Så
kommer der andre, sjældnere tider, hvor årtier eller mere kastes ud af balance i
løbet af blot uger eller dage – revolutionære tider. To oprørende
videointerviews, der netop er frigivet af LaRouchePAC – om Syrien og de videre
udsigter for fred og eurasisk udvikling – viser, at der for indeværende virkelig

er [tale om] revolutionære tider: et interview med Hussein Askary fra EIR’s
Arabiske Redaktion og talsmand for det internationale Schiller Institut (“Peace
Breaks Out In Syria”: Et interview med Hussein Askary ”); og det andet fra
Virginia Commonwealth med senator Richard Black (R) (”Interview med senator
Black: The Real Story of What’s Happening Syria, Not the Fake News Version”).
Nu hvor præsident Donald Trump endelig er fritstillet til at opfylde sit
valgkampsløfte om at trække USA ud af de uendelige, håbløse krige påbegyndt af
Bush og Obama, og i stedet kan forhandle om fred med Rusland og alle andre
parter, igangsættes der en revolution af håb. Den har grebet Mellemøsten, og
amerikanerne, der valgte ham til præsident af samme grund, tillige med mange
andre, der ikke stemte for ham. (samtidig med at Gallup løgnagtigt vil vide, at
52% af amerikanerne ønsker, at præsident Trump bliver væltet ved en rigsretssag
og fjernet fra embedet.)
Nu opfordres amerikanerne til at afsløre og besejre den forræderiske farceagtige
rigsretssagsproces, og EIR vil fortsætte med at afsløre alle løgne og beskidte
efterretningsoperationer, der ligger bag den – alle, til syvende og sidst,
begået efter ordrer fra finansoligarkerne med centrum i London,
såsom bankdirektør for Bank of England, Mr. ‘Green Finance’ Mark Carney.
Men det levende eftermæle fra det afdøde amerikanske geni Lyndon LaRouche
fortæller os, at vi må gå videre, og at vi må gøre det nu. Opgaven er mere end
bare at overvinde geopolitikken, og det er heller ikke muligt at stoppe blot med
det. Den nuværende situation er en enestående mulighed for at basere fred på
økonomisk genrejsning og økonomisk genopbygning af Amerika og Verden.
Det var netop sådan en mulighed, som Lyndon LaRouche så i sammenbruddet af det
europæiske kommunistiske system (Warszawa-pagten) i årene 1989-1991. Han greb
lejligheden som han så, selvom næsten ingen andre så det klart på det tidspunkt,
for at overvinde det økonomiske forfald i Vesteuropa og Østeuropa, samtidig med
at han muliggjorde udvikling i den såkaldte Tredje Verden. Han kæmpede ihærdigt,
selv fra fængselscellen hvor han uretfærdigt var indespærret, for at få dette
til at ske. Som ene mand, med sin kone og et par venner, førte han denne kamp
til alle kontinenter. Han så forbundsfæller blive myrdet, som den tyske bankmand
Alfred Herrhausen – men han kæmpede videre. Det krævede de kombinerede styrker
af premierminister Margaret Thatcher og præsidenterne George H.W. Bush og
François Mitterrand at besejre denne ene mands initiativ, for det han kaldte
“den Europæiske produktive Trekant.” Det var en enorm infrastrukturplan med
henblik på at binde de mest produktive centre i Europa sammen, iværksætte
højteknologisk udvikling derfra, og lade det brede sig videre ud til Østeuropa,
Asien og videre.

Han tabte dengang, men den idé han forfægtede blev vedtaget som Kinas politik af
landets nye præsident Xi Jinping i 2013, efter mange års forudgående
diskussioner i Kina inspireret af Lyndon og Helga LaRouche. I løbet af de sidste
seks år har det dybtgående forandret Verden, blandt andet ved at bringe håb til
Afrika, hvilket aldrig før er set.
Nu står vi overfor en endnu større mulighed. De kræfter, der dengang knuste
LaRouches plan, eksisterer stadig, men de er meget svagere, og de er bragt ud af
balance. Muligheden er her for det 21. århundredes version af Franklin
Roosevelts genopretningsplan, som Lyndon LaRouche redegjorde for i sine “Fire
love” og andre steder (se EIR, 13. juni 2014, “Fire nye love for at redde USA
nu! Ikke en mulighed: En øjeblikkelig nødvendighed”).
Internationalt eksisterer der nu muligheden for (og hvor længe endnu?), at
stormagterne USA, Rusland, Kina og Indien kan skabe et nyt kreditsystem rettet
mod højteknologisk udvikling af verden, med massiv eksport af kapitalgoder fra
den udviklede sektor til de underudviklede, muliggjort af langsigtede, lavt
forrentede lån under et dollarsystem med guldreserver og relativt faste
valutakurser.
Det kan gøres nu – drivkræfterne er til stede. Og det skal gøres nu. Uanset hvad
dine yndlingsmedier måske fortæller dig og dine kontakter, er finanskrisen i
færd med at bryde ud. De eneste svar herpå ligger i de retningslinjer, som
LaRouche har udstukket. Giv agt!

Til FN’s Generalforsamling, 2019:
‘Bæredygtig udvikling’ må omdefineres
som
“vedholdende udvikling’!
Bæltet og Vejen og Apollo-programmet:

Kilder til inspiration af Hussein
Askary og Jason Ross
Den 20. september. I kolonitiden fik folk i koloniserede nationer at vide, at de
var mindreværdige væsener, for hvem fattigdom var den naturlige tilstand. I den
postkoloniale periode fik de at vide, at deres fattigdom var det naturlige
resultat af at have korrupte ledere. I dag fortælles udviklingslande, at de er
fattige, fordi den grådige, grådige industrielle verden forårsagede
klimaændringer, og at de aldrig nogensinde burde forsøge at efterligne den
industrielle verden. I stedet får de hjælp i form af “klimaændrings-lindrende”
hjælp og almisser. Følges disse fremtidsudsigter, vil fattigdom blive permanent
(vedvarende) i de kommende generationer.
Den fortsatte slåen på tromme for at afslutte den økonomiske udvikling er ikke
ny, men den har nået et hysterisk niveau, der truer både industri- og
udviklingslande. Den uklare diskussion om “bæredygtig udvikling” bærer delvis
skylden. Forfatterne af denne artikel er tilbøjelige til at tro, at der er en
grundlæggende modsætning og uoverensstemmelse mellem, hvordan dette udtryk
anvendes i Vesten, og hvordan det opfattes i Kina og andre udviklingslande. I
Kina og andre udviklingslande læses det: “bæredygtig udvikling” (med vægt på
“udvikling”), mens vægten i Vesten ligger på “bæredygtig”.

Download (PDF, Unknown)

Behovet for at redefinere “bæredygtig
udvikling” som “vedvarende
udvikling”.
Bælte- og Vejinitiativet og

Apolloprogrammet som
inspirationskilder
Følgende artikel af Hussein Askary og Jason Ross bliver omdelt inden og under
FN’s generalforsamling, som åbner den 17. september i New York .

Download (PDF, Unknown)

International opfordring til
ungdommen: Fornuftens tidsalder er
ude blandt stjernerne.
Del gerne det nedenstående flyveblad ud til unge mennesker:

Download (PDF, Unknown)
Der er virkelig gode nyheder: Mennesket er et fornuftsvæsen og derfor ubegrænset
med hensyn til intellektuel og moralsk perfektion! Vi kan gøre noget, som
hverken æsler eller aber er i stand til: Vi kan, ubegrænset, opdage nye
videnskabelige principper for det univers, hvori vi lever! Og disse kvalitative
opdagelser betyder, at vi i modsætning til æsler og aber, konstant kan
omdefinere hvad ressourcer er, og derfor gøre dem ubegrænsede, og at vi kan
fortsætte med at forbedre menneskehedens levebrød!
Vi oplever enestående, fascinerende videnskabelige revolutioner: Kineserne
udforsker bagsiden af Månen med deres Chang’e-Måne-missioner, hvor de planlægger
minedrift af helium-3 som brændstof til den kommende fusionsøkonomi på Jorden,
og næste år vil en mission til Mars undersøge betingelserne for terraformning
(processen med at modificere en planet, måne eller andet himmellegeme
til beboelige forhold, red.) af den røde planet. Med deres Chandrayaan-2-mission
til sydpolen af Månen, vil inderne udforske isen i kraterne, som altid er i
skyggen, og dermed er en af de vigtigste forudsætninger for livet på Månen. Det
Europæiske Rumagentur (ESA) arbejder på konkrete planer for internationalt

samarbejde om en permanent landsby på Månen! USA bygger med sit Artemis-program
videre på Kennedys Apollo-program, og Rusland, USA, og Kina ser alle atomdrevne
rumskibe som det rigtige valg til fremtidige flyvninger til Mars og videre ud i
det ydre rum!
Det fantastiske ved at rejse i rummet er at det beviser, at vi ikke lever i et
lukket system med begrænsede råvarer, og hvor de morderiske synspunkter af
Thomas Malthus, Julian Huxley, Bertrand Russell og prins Philip ville være
korrekte, men at vi tværtimod lever i et anti-entropisk univers. Rumrejser er
det ubestridelige bevis på, at universet er ”adlyder” en fyldestgørende hypotese
om det menneskelige sind, og at der derfor er absolut sammenhæng mellem de
immaterielle ideer produceret af fornuften og de fysiske love i dette univers,
og at disse ideer danner spidsen for universets anti-entropiske dynamik.
Der har fornyelig været banebrydende beviser: omkring 100 år efter Einsteins
teser om eksistensen af gravitationsbølger og sorte huller, er forandringer i
rumtid nu blevet bevist, og kort tid derefter er der, ved hjælp af otte
radioteleskoper fordelt over hele verden, blevet frembragt billeder af et område
omkring et sort hul, hvis masse er 6,5 milliarder gange større end Solens, og
som ligger i centrum af M87-galaksen, 55 millioner lysår væk. Der er stadig så
meget at opdage i vores univers, hvor der ifølge Hubble-teleskopet findes mindst
to billioner galakser! Rumforskningen åbner for en dybere indsigt i hvordan
universets love fungerer, og hvilken rolle vi mennesker spiller i det!
Dette er den livsbekræftende kulturelle optimisme, der følger med ideen om
menneskeheden som en rumfarende art, i fuldstændig modsætning til den
konstruerede dommedagsatmosfære, som spredes af apostlene for den kommende
apokalypse – såsom prins Charles og kapitalfondenes forsidepige, Greta Thunberg.
Bag hysteriet om Greta står ganske nederdrægtige interesser: Det transatlantiske
finanssystem står over for et endnu større krak end i 2008, og finansielle hajer
og græshopper i City of London og Wall Street forsøger med en sidste stor handel
at styre så mange investeringer ind i “grøn” teknologi som muligt, inden den
systemiske krise rammer.
Et nærmere kig på sponsorerne af Gretas ekstremt ambitiøse og velfinansierede
dagsorden samt ’Extinction Rebellion’ (XR) og ‘Fridays
For Future’ (F4F) afslører, at disse bevægelser finansieres af de rigeste
mennesker på Jorden, inklusive Bill Gates, Warren Buffett, George Soros og Ted
Turner. Faktum er, at de, der nyder godt af klimahysteriet og ‘the Green New
Deal’, er banker og hedgefonde.

Målgruppen for denne hidtil usete manipulation er Jer, børn og teenagere i denne
verden! Burde det ikke få dig til at stoppe op og tænke, når dine påståede
“oprørere” understøttes af hele spektret af mainstream medier og hele det
liberale etablissement? Og dog er den afskyelige idé, at manipulation af et
paradigmeskifte for et helt samfund må begynde med indoktrinering af børn ikke
noget nyt. Allerede i 1951 skrev Lord Bertrand Russell i sin artikel “The Impact
of Science on Society” (Videnskabens indflydelse på Samfundet):
”Jeg mener, at det emne der vil være af største politiske betydning er
massepsykologi… Dets betydning er blevet enormt forøget med væksten i moderne
propagandametoder… Man kan håbe, at det med tiden vil være muligt at overbevise
enhver om hvad som helst, hvis man kan fange patienten ung, og staten leverer
penge og udstyr. Fremtidens socialpsykologer vil have et antal klasser af
skolebørn, som de vil afprøve forskellige metoder på til at frembringe en
urokkelig overbevisning om, at sne er sort. …der kan ikke gøres meget, medmindre
indoktrineringen begynder før tiårs-alderen.”
Formålet med den apokalyptiske skræmmekampagne af folk som Alexandria OcasioCortez (“Vi har kun 12 år tilbage!”) eller prins Charles, overhoved for det
britiske statssamfund, Commonwealth, (“Vi har kun18 måneder tilbage! “), er at
fremkalde en radikal ændring i menneskehedens livsstil.

Alt hvad vi har

forstået ved fremskridt i løbet af de sidste 250 år burde opgives, og vi burde
vende tilbage til det teknologiske niveau, der eksisterede før den industrielle
revolution. Men dette betyder også, at antallet af mennesker, der kan opretholde
livet på dette niveau vil falde til omkring en milliard eller mindre.
Det vil betyde, at udviklingslandene ikke nogensinde ville have udsigt til at
undslippe fattigdom, sult, epidemier og forkortet levetid; det ville være et
folkedrab på et ufatteligt stort antal mennesker! Hvis “klimaforsker” Mojib
Latifat mener, at den vestlige livsstil ikke kan overføres til alle mennesker i
verden, og hvis Barack Obama raser over, at mange unge mennesker i Afrika ønsker
at have en bil, aircondition og et stort hus, er det den umenneskelige arrogance
fra medlemmer den privilegerede overklasse der ligger bag. Det er netop dette
synspunkt fra de koloniale herskere, der er ansvarlig for det faktum, at Afrika
og meget af Latinamerika stadig er underudviklet, og at mange hundreder af
millioner af mennesker er døde unødig tidligt.
For udviklingslandene er pseudo-religionen med menneskeskabte klimaændringer
ensbetydende med folkedrab, men for sjælen hos verdens unge mennesker er den
kulturelle pessimisme som den fremkalder en gift, der ødelægger troen på
menneskelig kreativitet. Når alt bliver til et problem og pludselig er forbundet
med skyldfølelser – spisning af kød eller spisning i det hele taget, bilkørsel,

flyvning opvarmning af hjemmet, tøj og faktisk selve livet – så ødelægger det
enhver entusiasme for opdagelse, enhver entusiasme for det der er smukt, og alt
håb for fremtiden. Og hvis hvert menneske betragtes som blot endnu en parasit,
der ødelægger miljøet, kommer ganske mange frem til de samme misantropiske
konklusioner som gerningsmændene bag masseskyderierne i Christchurch og El Paso,
der i deres ‘manifester’ angav miljømæssige årsager til deres handlinger.
Omvendt er de videnskabelige og teknologiske fremskridt forbundet med rumrejser
nøglen til at overvinde alle tilsyneladende begrænsninger af vores nuværende
eksistens på Jorden. ‘Terraformning’ – oprettelsen af menneskelige forhold –
bliver således mulig, ikke kun på Månen og Mars, men også her på Jorden, og i
fremtiden på mange himmellegemer i vores solsystem og muligvis hinsides.
I sin bog “Anthropology of Astronautics”, skriver den tysk-amerikanske
rumpionerer Krafft Ehricke:
”Begrebet om rumrejser har en enorm indvirkning, fordi det udfordrer mennesket
på praktisk talt alle fronter af dets fysiske og åndelige eksistens. Ideen om at
rejse til andre himmellegemer afspejler i den højeste grad uafhængighed og
smidighed af det menneskelige sind. Det giver menneskets tekniske og
videnskabelige bestræbelser den højeste værdighed. Først og fremmest berører det
filosofien om selve den menneskelige eksistens. Som resultat heraf ignorerer
begrebet om rumrejser nationale grænser, afviser at anerkende forskelle af
historisk eller etnologisk oprindelse, og trænger helt ind i karakteren af såvel
den ene som den anden sociologiske eller politiske trosbekendelse.”
I dag har vi brug for dette kulturelt optimistiske billede af mennesket og den
lidenskabelige kærlighed til menneskeheden forbundet med det, som den eneste
hidtil kendte kreative art! Det faktum at vi kan vove os ud i rummet betyder, at
vi kan overvinde den snæversynede, jordbundne tankegang. ”Derude, blandt
stjernerne, ligger menneskehedens indtræden i den længe ventede fornuftens
tidsalder, når vores art omsider kaster de kulturelle rester af dyrelivet af
os”, som Lyndon LaRouche udtrykte det. Det er et utroligt privilegium at være
ung nu, at række ud efter stjernerne og hjælpe med at forme en epoke for
menneskeheden, hvor vi for første gang i historien kan slippe vores arts
ubegrænsede potentiale løs!

Schiller Instituttet afholder seminar
om ”BVI’s rolle for fred og
stabilitet i Vestasien og Afrika”
Den 2. september (EIRNS) – Den 29. august var Schiller Instituttet vært for et
seminar på højt niveau i Berlin, der fremlagde en sandfærdig rapport om
betydningen af og fremskridtene med Bælte- og Vejinitiativet (BVI), især med
hensyn til udvikling i Sydvestasien og Afrika. 45 personer var til stede,
inklusive repræsentanter for mellemstore virksomheder, det diplomatiske samfund
og andre institutioner. En besøgende delegation af lærde fra Det Kinesiske
Akademi for Samfundsvidenskaber (CASS), en vigtig akademisk organisation og
forskningscenter, præsenterede artikler om BVI’s rolle i stabiliseringen af
regionen gennem økonomisk udvikling. Et fælles tema for stort set alle
præsentationerne var, at det for fredens skyld er nødvendigt at forpligte sig
til en reel økonomisk udvikling, centreret om fremskridt inden for videnskab og
anvendelse af nye teknologier.
Ordstyrer Stephan Ossenkopf fra Schiller Instituttet indledte arrangementet med
at understrege, at der er et presserende behov for en “rationel dialog” om hvad
kineserne faktisk gør, i modsætning til de negative rapporter i de vestlige
medier. BVI er ikke ensidigt og imperialistisk, men et omfattende og
inkluderende projekt.
Hovedtaleren, instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche, kom nærmere ind på
dette, hvor hun hævdede, at BVI er “den vigtigste strategiske politik på
dagsordenen”. Hastigheden af dens vækst i de sidste seks år har været
forbløffende, sagde hun, og er af særlig betydning for genopbygningen af de
krigshærgede nationer i det sydvestlige Asien og for at overvinde den
undertrykkelse af nationer i Afrika, hvor Europa kunne have bidraget til deres
industrialisering, men tydeligvis ikke har formået det. I stedet for at tillade
modstanderne af udvikling at gøre Kina til en “fjende”, må det erkendes, at hvad
Kina gør er nødvendigt for fred og stabilitet, og at det burde tilsluttes af
vestlige regeringer, især USA. I en gennemgang af den nuværende strategiske
krise, som er blevet forværret på grund af det Britiske Imperiums iværksættelse
af destabiliseringer rundt om i verden, herunder mod Kina, Iran osv., sagde
Zepp-LaRouche, at Europa har en vigtig rolle at spille, hvis førende nationer
frigjorde sig fra geopolitisk strategisk orientering. For eksempel talte hun om
det enorme potentiale for tyske små og mellemstore virksomheder i joint ventures
i tredjelande og forklarede, at den nuværende regerings politik ikke favoriserer

denne mulighed. Hun understregede, at nøglen til at skabe forandring i den
transatlantiske region er at inspirere til optimisme ved at lægge vægt på det
potentiale, der er blevet udløst af især de nye initiativer inden for
rumforskning. Vi skal tænke mindst 50 år frem, sagde hun, og afvise den
pessimisme, som spredes af de grønne og de finansfolk, der støtter dem.
Talerne fra CASS var: Lederen af delegationen, professor Tang, om “Kinas koncept
om sikkerhed og sikkerhed i Mellemøsten”, som gav en grundig beskrivelse af
BVI´s fremgangsmåde; Professor Yu, der talte om “BVI og freden mellem Palæstina
og Israel”, understregede betydningen af økonomisk udvikling for Palæstina,
hvilket er afgørende for at kunne realisere to-statsløsningen i den igangværende
krise; Professor Wang, om “BVI i Golfens Samarbejdsråd og Golfens sikkerhed”;
Dr. Wei om “Iraks genopbygning og Kinas rolle”, hvor han fremhævede
vanskelighederne med at genopbygge en nation, der var udsat for en krig, som
ødelagde en stor del af dens infrastruktur; og Dr. Zhu, der talte om “BVI i
Egypten og Kina-Egypten Samarbejdet”, og præsenterede en optimistisk vurdering
af hvordan samarbejdet mellem de to stater har givet håndgribelige fordele.
Andre foredragsholdere fra Schiller Instituttet var Hussein Askary, medforfatter
til instituttets specialrapport “Extending the New Silk Road to West Asia and
Africa”, der gav en passioneret rapport om fremskridtene med BVI i de to
regioner; og Claudio Celani, hvis rapport om Abuja-konferencen i februar 2018 om
genopfyldning af Tchad-søen og Transaqua-projektet leverede et konkret billede
af hvad der er muligt med internationalt samarbejde – men også hindringerne,
skabt af internationale finansielle institutioner og deres geopolitiske
strategier, som skal overvindes.
Der var spørgsmål fra publikum efter hver præsentation, et bevis på behovet for
reelle løsninger og et ønske om at uddrage mere af tankegangen fra
repræsentanterne fra CASS. Adskillige spørgsmål blev rettet til Helga ZeppLaRouche, herunder et om malthusianisme, et andet om Indien-Pakistan-krisen.

Vor tids store øjeblik må finde et
stort folk
Den 11. juli (EIRNS) – De overraskende og uventede udviklinger i de seneste uger
har ført USA og verden frem til et vendepunkt i flere nært beslægtede kampe,
eller flere aspekter af den samme kamp. Et aspekt er at skabe enighed blandt de
fire store anti-imperialistiske stormagter, USA, Rusland, Kina og Indien. Nu,
endnu en gang, befinder verdens spekulative, London-centrerede finanssystem sig
ved afgrunden af en krise, der er værre end den der brød ud i 2007. For at
afværge det havde den afdøde statsmand og økonom Lyndon LaRouche længe
foreslået, at de fire nationer skulle slutte sig til hinanden og indlede et nyt
globalt system, et kreditsystem snarere end et finansielt system. Værdiløse
spekulative beholdninger vil blive sat igennem konkursbehandling, og faste
valutapariteter genindføres. Den nye institution vil udstede lavt forrentede
kreditter i stor målestok til udviklingsprojekter rundt omkring i verden, som
Kinas enorme Bælte- og Vejinitiativ – et globalt program for infrastruktur som
123 nationer har underskrevet samarbejdsaftaler med. Det nye internationale
kreditsystem vil blive inspireret af Franklin Roosevelts design til det
oprindelige Bretton Woods-system, som blev forvansket efter hans død. Et sådant
nyt globalt kreditsystem vil bogstavelig talt gøre en ende på imperialisme fra
den ene dag til den næste, da dagens herskende London-centrerede spekulative
finanssystem, som omfatter Wall Street, Den internationale Valutafond og
lignende, er synonymt med imperialismen; det er faktisk den eneste imperialisme
der eksisterer i dag.
I takt med at disse fire stormagter retter ind efter hinanden, vil de kvæle
krigsprovokationer – som hovedsagelig er britiske, eller britisk orienterede, og
pacificere krigszoner.
Et andet aspekt er kravet om at menneskeheden er udfarende fra dens hjemmeplanet
med henblik på at udforske og i sidste ende kolonisere månen, solsystemet og
derudover, som Lyndon LaRouches samarbejdspartner, den store tysk-amerikanske
rumforsker Krafft Ehricke, kaldte “det udenjordiske imperativ” (forpligtelsen
fra det ydre rum –red), som en moralsk nødvendighed. Det er sådan 1. Mosebog må
forstås. Mennesket i Guds billede er ikke jordbundet; han er universel som sin
skaber og en udødelig art. Da de samme fire stormagter også er de store
rummagter (sammen med Japan og andre), åbner rumforskning og -kolonisering sig
øjeblikkeligt som et felt for deres samarbejde.
Tæt forbundet hermed er kampen for at sætte en stopper for det britisk

dirigerede kupforsøg mod den legitimt valgte amerikanske præsident, Donald
Trump, et kupforsøg som stadig fortsætter på trods af at Mueller-rapporten
fastslog, at der var “intet samarbejde [med Rusland]”. Som millioner af
amerikanere nu forstår, var den udenlandske magt, der blandede sig i valget i
USA i 2016 og senere, London, og ikke Moskva, fordi London vidste, at en
præsident Trump ikke ville være deres villige ‘skødehund’, ligesom vore seneste
præsidenter eller en Hillary Clinton, som ikke ville vove at bryde ud af det
“specielle forhold” med det Britiske Imperium for at samarbejde med Rusland,
Kina og Indien. De iværksatte i stedet uendelige udenlandske krige baseret på
britiske løgne, som tidligere premierminister Tony Blairs “uredelige dossier” om
irakiske masseødelæggelsesvåben.
Man kan forestille sig den rædsel, med hvilken London erfarede hvordan
gennembruddet i forhandlingerne mellem præsident Trump og Nordkoreas Kim Jong Un
i ‘den demilitariserede zone’ (DMZ) var blevet forberedt, igennem et tæt
samarbejde mellem præsident Trump og Vladimir Putin og præsident Xi Jinping i
Kina, og også Indiens premierminister Narendra Modi. Putin havde mødtes med Kim
under forberedelserne, og Xi foretog et statsbesøg i Nordkorea umiddelbart før
hans møde med Trump i slutningen af juni. Processen fortsætter intensivt, selv
om den falske nyhedspresse hellere ville ignorere det. I mellemtiden forsøger de
samme fire stormagter at forhandle om en eventuel fredsaftale i Afghanistan.
Den 4. juli mindede præsident Trump amerikanerne og andre om, hvorfor Den
amerikanske Frihedskrig blev udkæmpet, og mod hvem – det samme Britiske
Imperium. Millioner lærte også fra denne tale for første gang, at menneskeheden
vil rejse til månen igen i 2024, denne gang for at industrialisere Månen og
søsætte missioner til Mars, som Lyndon LaRouche forudsagde i sin berømte
halvtimes TV-kampagnevideo i forbindelse med det Demokratiske Partis
præsidentnominering i 1988, “The Woman on Mars” (Kvinden på Mars). Den 20. juli
fejrer verden 50-årsdagen for Apollo 11’s landing på månen, en dag der fejres
internationalt af Schiller Instituttet i denne ånd.
Derefter afslørede Storbritanniens ambassadør i Washington, Sir Kim Darroch, i
en række notater, der blev lækket den 7. juli, sig selv som en fjende og en
medsammensvoren mod den amerikanske præsident, og blev tvunget til at træde
tilbage den 9. juli.
Således har en række pludselige, uventede begivenheder afsløret, hvor tæt vi er
på sejr i denne mangesidige kamp. For alle dem, der tænker 50 år tilbage, til
Apollo 11, kan det virke som om vi er tæt på at realisere John Kennedys planer
og drømme, som blev afbrudt af det britisk inspirerede snigmord på ham, tillige
med mordene på hans bror Bobby og Martin Luther King.

På det tidspunkt syntes det som om, at ingen trådte frem for at bære faklen
videre fra de tre. På en måde er det sandt – ingen af deres nærmeste
medarbejdere trådte frem. Men i en dybere forstand var det Lyndon LaRouche, der
trådte frem. Han fulgte denne vej via en genopdagelse af de videnskabelige
principper for økonomi. Første gang han kom i rampelyset var da han fremlagde en
korrekt prognose for Nixons ødelæggelse af Bretton Woods-systemet i 1971, en
prognose der tidligere var blevet spottet af alle “anerkendte” økonomer.
LaRouche forstod den forfatningsmæssige institution i det amerikanske
præsidentskab, arbejdede indenfor denne, og deltog i otte præsidentkampagner.
Blandt andre historiske præstationer, fik han i 1983 præsident Ronald Reagan
overtalt til hvad sidstnævnte kaldte Det strategiske Forsvarsinitiativ
(“Strategic Defense Initiative”, SDI, -red.) som et alternativ til kernevåbnenes
“gensidigt sikret ødelæggelse”, samt en global udviklingspolitik.
LaRouches forslag til Moon-Mars-missionen stammer fra hans Strategiske
Forsvarsinitiativ.
For dette blev LaRouche udsat for falske anklager og sendt i fængsel i fem år af
den samme britisk inspirerede gruppe, som har forsøgt at ramme præsident Trump,
herunder den samme korrupte anklager, Robert Mueller. Men fængslingen stoppede
ham ikke. Fra fængslet udtænkte han planen, der dengang blev kaldt “Productive
Triangle” (‘den Produktive Trekant’), som senere blev til Kinas Bælte- og
Vejinitiativ, der i den grad har ændret verden, og for eksempel bragt håb til
Afrika. LaRouches navn må renses, befris for besudlingen fra de falske anklager,
så hans ideer kan udbredes yderligere for at sikre den sejr, der nu er inden for
rækkevidde.
Nu, i dag, er et stort øjeblik indtruffet, for at finde et stort folk der kan
vinde denne kamp.

Italiens samarbejde med Den Nye
Silkevej viser Europa vejen mod
fremtiden
Af Helga Zepp-LaRouche den 23. marts 2019
Den kinesiske præsident Xi Jinpings statsbesøg i Italien, hvor en

hensigtserklæring underskrives mellem de to lande om at samarbejde om
udbygningen af Den Nye Silkevej, var en magtfuld demonstration af, at der også
kan finde en begejstrende og positiv politisk udvikling sted. Den nye form for
samarbejde og genoplivning af den antikke silkevej bringer ikke kun enorme
økonomiske fordele til Italien såsom udbygning af havne, modernisering af
infrastrukturen, nye investeringer inden for et bredt spektrum af industrianlæg.
Et samarbejde åbner også store muligheder for eksport til Kina og fælles
investeringer i tredjelande; fordi landet med sin fordelagtige geografiske
placering i Sydeuropa og ved Middelhavet kan udgøre en port mellem Asien og
Europa. Og ikke mindst kan Italien være et brohoved for samarbejdet om
industrialiseringen af Afrika.
Man skulle tro, at dette ville udgøre det vigtigste tema blandt alle nyheder.
Overhovedet ikke; for forholdet til Kina er lige for tiden det afgørende
spørgsmål inden for europæisk politik. De fleste i Italien lige fra den EUvenlige præsident Mattarella, koalitionspartierne og store dele af oppositionen
anerkender de enorme muligheder, som den kinesiske “vækstkultur” har, som
Mattarella benævnte det under sin pressekonference med Xi Jinping. Mens det af
EU’s nedskæringspolitik hårdt plagede Italien glædede sig over mulighderne, så
ringede man med alarmklokkerne i “de øvrige store EU-stater og i USA”, sådan som
det lød på T-Online. Silkevejen er Kinas trojanske hest, den bringer ingen
økonomiske fordele, Italiens samarbejde med den vil ødelægge landets ry over
hele verden – sådan lød det fra John Boltons nære medarbejder Garret Marquis, en
talsmand for USA’s nationale sikkerhedsråd; den giver “Kinas røveriske
hensigter” et skær af legitimitet.
Listen af giftige argumenter fra den geopolitiske lejr lader sig sagtens
forlænge yderligere. Og de, der atter og atter gentog denne anti-kinesiske
linje, afslørede dermed sig selv som bevidste eller manipulerede fortalere for
den angloamerikanske nykonservative elite. Direktøren for den nationale
amerikanske sikkerhedstjeneste, Dan Coats, har for nyligt ligesom Pence, Pompeo
og Bolton betegnet Kina og Rusland som de vigtigste sikkerhedspolitiske trusler
mod USA, hvorved militæret og efterretningseliten øjensynligt forsøger at
“inddæmme” præsident Trumps forsøg på en positiv Kina-politik, sådan som det
hedder på nykonservativt-nytysk.
Bag denne, her i den nyere tid forstærkede anti-kinesiske propaganda i USA, men
også i Europa, gemmer sig konflikten mellem det nyliberale systems gamle
mønster, hvis kræfter ubetinget søger at fastholde den gængse geopolitik, og på
den anden side det nye mønster, som Kina har indført med det nye
udenrigspolitiske koncept om et samarbejde mellem suveræne nationer til gensidig
fordel. Og selv om de tiltagende spændinger i forholdet mellem Amerika og

Rusland afgjort kan danne grundlag for de største bekymringer, så hævder flere
folk fra baglandet, at den største strategiske konflikt udgøres af forholdet
mellem USA og Kina. Det drejer sig her om den berømte “Thukydid-fælde”: Hvordan
vil den hidtidigt dominerende magt, altså USA, forholde sig til en anden magts
opstigning? Tolv gange i historien er det kommet til krig, medens den opstigende
magt fortrængte den første fire gange uden krig.
Den kinesiske regering har i over fem år med sit silkevejs-initiativ sat et helt
nyt koncept for indbyrdes strategiske forhold på den internationale dagsorden,
som skal overvinde geopolitikken og erstatte den med præsident Xi Jinpings ide
om “menneskehedens skæbnefællesskab”. Denne nye model, der rigtignok afgjort
varetager kinesiske interesser, giver til gengæld også de nu 123 samarbejdende
stater hidtil uopnåelige fordele. Modellen har ganske enkelt vist sig som mere
fordelagtig. I stedet for at henvise disse stater til en geopolitisk
stedfortræder-status, har den medført virkelige fremskridt i Afrika, Asien og
Sydamerika og endda blandt de 13 europæiske stater, der indtil videre har
underskrevet lignende hensigtserklæringer, som nu Italien. Den har frembragt
forbedret infrastruktur, investeringer i industri og landbrug, samarbejdsplaner
om videnskab og teknologi og udveksling af kultur.
EU reagerer på sin side voldsomt spaltet: På den ene side betegner EU – som så
at sige juniorpartner i det anglo-amerikanske imperium – i sin netop
offentliggjorte “tipunkts-handlingsplan” Kina som en “systemisk rival”, der gør
propaganda for “alternative styreformer”. Og på den anden side ønsker det ikke
at gå glip af de økonomiske fordele ved samarbejdet med Kina. Præsident Macron,
der ikke har haft den store succes med sine planer om reformering af EU, og ikke
er særligt vellidt af sin egen befolkning, roste dette EU-papir før sit møde med
Xi Jinping og sagde, at dette opråb var nødvendigt, og at tiden for den
europæiske naivitet var forbi, hvor Kina kunne udnytte den europæiske
splittelse.
Her lyder den italienske finansminister Trias synspunkter meget mere
målbevidste, idet han peger på de “forbløffende mange” områder, hvor Italien kan
gøre brug af sin ekspertise inden for silkevejs-initiativet: Maskinkonstruktion,
logistik, rådgivning, effektivitetsstudier, design, ingeniørkunst, sikkerhed,
finans, og forsikring. Tria fortsætter: “Italien nyder også godt af en
strategisk, geografisk position blandt de nuværende og fremtidige
rammebetingelser for handelen mellem Østen og Vesten og Afrika. Med sin
beliggenhed ved Middelhavet råder Italien over den næststørste industrikapacitet
i Europa, er førende inden for den teknologiske innovation og godt forsynet med
veludviklede havne og jernbanenet. Disse egenskaber gør Italien til den ideelle
sydlige portal for det europæiske kontinent og for handelsruterne mellem Europa

og Kina.”
Den selvbevidsthed og erkendelse af mulighederne, der kommer til udtryk i disse
ord fra Trias side, står i kras modsætning til opfattelsen af Kina som en
trussel. Interessant nok kommer oppositionen mod Kina netop fra de samme kredse,
der stadig i 2001 gik kraftigt ind for at få Kina optaget i
Verdenshandelsorganisationen, WTO, øjensynligt i den tro, at dette automatisk
ville føre til, at kineserne overtog den vestlige model med dets liberale
demokrati.
I stedet for blot at affærdige Kina som et “rivaliserende system” og hænge fast
i den egentlig ret arrogante opfattelse, at den vestlige demokratiske model må
være den eneste standard for en god regering i hele verden, så ville det være
mere meningsfuldt at overveje kriterierne for et systems succes. Faktum er, at
Kina har løftet sin egen befolknings levefod enormt i de sidste 40 år, at det nu
i nogle år for første gang har tilbudt udviklingslandene en chance for at
overvinde deres underudvikling, at det løste krisen i Asien og derefter krisen i
2008 væsentligt bedre end Vesten og at det har frembragt en udviklingsoptimisme
i sin egen befolkning, som er helt forsvundet i Vesten.
Og dermed viser Kina, at det i modsætning til Kristendommen og Islam ikke er
spor interesseret i at omvende andre kulturkredse til sin egen filosofi, men
udtrykkeligt anerkender suverænitetsprincippet og accepterer andre staters
sociale modeller. Påstanden om, at Kina spalter Europa sigte efter at tage
opmærksomheden væk fra det ubeskrivelige Brexit-teater, væk fra ønsket om at
sætte militæret ind mod De gule Veste i Frankrig og væk fra den allerede dybe
kløft i Europa mellem øst og vest og syd og nord.
Tværtimod: Dersom Tyskland og Frankrig ville følge Italiens eksempel om at
samarbejde med Kina, ikke blot i de bilaterale forhold, men først og fremmest i
industrialiseringen af Afrika og Sydvestasien, så ville dette være den eneste
måde, hvorved Europa kunne overvinde sin indre splittelse og finde frem til en
fælles mission, noget, der fuldstændigt mangler nu.
I stedet for at opbygge sin egen geopolitiske bastion imod Kina, Rusland og USA,
sådan som Macron har foreslået i sine allerede forkastede planer, så ville et
forenet Europa af nært samarbejdende fædrelande, der sammen med Kina selv er med
til at udforme “den fælles menneskeheds fremtid” være den bedste mulighed for
også at styrke de kræfter i USA, der ønsker at undgå “Thukydid-fælden”.
Den tidligere italienske økonomiminister Giulio Tremonti har i disse dage
påpeget, at visionen om Den Nye Silkevej, altså om et globalt udviklingsprogram
for at overvinde fattigdommen og underudviklingen, blev foreslået allerede i

begyndelsen af 90-erne af den amerikanske “visionær” Lyndon LaRouche. Rent
faktisk skete det allerede midt i 70-erne. Nu om dage, og dette burde stå klart
for ethvert tænkende menneske, eksisterer der kun to alternativer: Enten
forsøger Vesten at undertrykke Asiens og udviklingssektorens opstigning, hvilket
vil medføre en tredje verdenskrig med indsats af termonukleære våben, eller også
lykkes det at udvikle et nyt mønster for samarbejde. Det er på den allerhøjeste
tid at lytte til “Lyndon LaRouches vise ord”, sådan som Mexikos tidligere
præsident López Portillo i sin tid udtrykte det.
Dersom EU ikke er i stand til at frembringe et nyt syn på Den Nye Silkevejs
muligheder inden det kommende topmøde mellem EU og Kina den 9. april, så vil
kortene til valgene til Europaparlamentet den 24.-26. maj kunne forventes
blandet på en ny måde.

Schiller Instituttets Konference på
Præsidentens Dag – panel I, II & III
Schiller Instituttet afholdt den første amerikanske nationale konference i mere
end femten år i weekenden på Præsidentens Dag, hvilket var en enorm succes i
henseende til kvaliteten af præsentationerne og deltagelsen af tilhængere fra
hele verden der deltog på konferencen. Konferencen, der nu præsenteres i sin
helhed nedenfor, giver et sandfærdigt og optimistisk syn på mulighederne for
menneskeheden som helhed for at overvinde den krise, som verden står overfor,
mens det tidligere regerende, nu døende Britiske Imperium, kæmper for sin
overlevelse mod den nye verdensorden, som tager fat i visionen fra Lyndon og
Helga Zepp-LaRouche.

Panel I

Lyndon

LaRouche taler:
Et talent, der blev brugt godt

Jacques
Cheminade,
Præsident for Solidarité & Progrès: Lyndon LaRouches kommende
verden

John
Gong,
Professor i økonomi ved ‘University of International Business and
Economics’, Beijing: Kinesiske investeringer og amerikansk
infrastruktur under nye sino-amerikanske relationer

H.E.
Ambassadør Vassily A. Nebenzia,
Ambassadør and Permanent Repræsentant for den Russiske Føderation
ved de Forenede Nationer, præsenteret af r å d g i v e r
Theodore Strzhizhovskiy,
den Russiske Føderations mission ved FN: Prospekter for øst-vest
samarbejde: Den Russiske Føderations Synspunkt (transkript)

William
Binney,
tidligere teknisk direktør, NSA

Jason
Ross,
Schiller Instituttet, medforfatter af “Udvidelse af den Nye
Silkevej til Vestasien og Afrika”: Det presserende behov for et nyt
paradigme i Afrika

Dennis
Small,
EIR’s redaktør for Latinamerika: Retfærdighed i Verden – Hvorfor
Donald Trump må rense Lyndon LaRouche nu

Panel II

Video
af ’Den æstetiske uddannelse af mennesket for skønheden af sindet
og sjælen’ – Panel II

Schiller
Instituttets kombinerede kor:
Benjamin
Lylloff, arrangement: “Mo Li Hua” (“Jasmin Blomst”)
Benjamin
Lylloff, dirigent

H.T.
Burleigh,
arrangement: “Dyb flod” (“Deep River”)
William
L. Dawson,
arr: “Hver gang ånden kommer over mig” (“Ev’ry Time I Feel
the Spirit”)
Diane Sare, dirigent

Megan
Beets,

LaRouchePAC Videnskabelige Forskningsteam, “Kunstnerisk og moralsk
skønhed” (“Artistic and Moral Beauty“)

Bruce
Director,
kasserer, Schiller Instituttet i USA:
“Om LaRouches begreb om
betydningen af kunst for videnskaben, og videnskab for kunsten”

Diane
Sare,
administrerende direktør for Schiller Instituttets kor i New York
City: “Kor princippet”

Johannes
Brahms:
“Dem dunkeln Schoß der Heil’gen Erde”
(tekst fra Schillers
“Sangen om Klokken” (“Song of the Bell”)
Schiller
Instituttets kor
John Sigerson, dirigent

Johann
Sebastian Bach:
Brandenburg Concerto No. 5 in D-dur, BWV 1050
I. Allegro
Schiller
Instituttets Orkester
John Sigerson, dirigent
Solister: Gregor
Kitzis, violin; Laura Thompson, fløjte; My-Hoa Steger, klaver

Ludwig
van Beethoven:
Choral Fantasia, Op. 80
Schiller Instituttets Orkester, Kor, og
Solister
John Sigerson, dirigent
My-Hoa Steger, klaver

Spørgsmål
& svar session

Panel III

Kesha
Rogers,
LaRouchePAC Politiske Komité, tidligere kandidat for den amerikanske
Kongres – Rummets grænseområder: Opfyldelsen af menneskehedens
skæbne som mennesket i universet

Thomas
Wysmuller,
Grundlæggende medlem af ‘Det rette klima stof” (“The Right
Climate Stuff”): Hvad NASA har gjort, og hvor NASA er på vej hen

Larry
Bell,
Grundlægger, Sasakawa Internationalt Center for Rumarkitektur,
‘College of Engineering’, Universitetet i Houston: Hvad der gør
mennesker enestående

Benjamin
Deniston,
LaRouchePAC Videnskabelige Forskningsteam: LaRouches Strategiske
Forsvar af Jorden

Hal
B H C o o p e r , J r . P h D P E : Infrastrukturelle
behov for jernbane-, energi- og vandsystemer til at fremme den
fremtidige økonomiske udvikling af Afrika

POLITISK ORIENTERING den 7. februar
2019:
Briterne forsøger at narre Trump til
konfrontation og
nye krige i Sydamerika og Afrika
Med formand Tom Gillesberg

Lyd:

Inkluderer:

Den
britiske elites modangreb mod partnerskabet mellem Kina og Rusland og
BRIKS-samarbejdet

Forsøget
på regimeskifte i Venezuela er nu skueplads for konflikt mellem USA/Europa
og Rusland/Kina

Kina er
igang med at overhale Vestens økonomi og teknologi

Integrity
Initiatiativets internationale propaganda krig imod Rusland på vegne af den
britiske efterretningstjeneste

Trumps
tale om nationens tilstand

Farerne i
forbindelse med USA’s tilbagtrækning fra INF-aftalen mellem USA og Rusland der
forhindrede mellemdistance atomvåben

Flere
advarer om et kommende finanskrak

Konsekvenser
af, at der er ingen åbenlys løsning til Brexit

Schlesvig-Holstein
giver grønt lys til Femern-forbindelsen

Fremtidens
energibehov

Klimahjernevask
af unge mennesker

Afsløringerne
om grundlaget for Danmarks deltagelse i Irak krigen

Vil
Anders Fogh Rasmussen blive stillet til ansvar for at lyve Danmark i krig?

Helga Zepp-LaRouches tale til
Schiller Instituttets og EIR’s
seminar
for diplomater m.v. i København
Helga Zepp-LaRouche talte til seminaret via video-link fra Tyskland. Derudover
talte EIR’s økonomiredaktør Paul Gallagher via video-link fra Virginia og
Hussein Askary til seminaret i København.

TOM GILLESBERG: Jeg synes Helga Zepp-LaRouche blev meget smukt introduceret af
Hussein Askary, der i sin præsentation gennemgik den fantastiske rolle hun, som
grundlægger af Schiller Instituttet, som »Silkevejs-damen«, har påtaget sig i at
skabe denne Bælte- og Vej-politik, politikken for Den Nye Silkevej. Så vi er
meget stolte og glade over at kunne have hende med her »live# for at diskutere
situationen i verden som den ser ud lige nu, efter de amerikanske midtvejsvalg
og dagen før G20-topmødet starter i Buenos Aires. Så, Helga, tak fordi du er med
os her. Ordet er dit.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg er meget glad for at kunne tale med jer, selvom det kun
er via video-link. Naturligvis har vi nået et meget vigtigt punkt i historien,
og for en gang skyld er jeg enig med præsident Macron fra Frankrig, som netop
har sagt, at det kommende G20-møde hellere må bringe nogle reelle resultater,
for ellers vil en sådan samling af statsledere nærmest have en modsat, ikkekonstruktiv effekt.
Det er jeg enig i.
Igennem de sidste mange uger, ja faktisk måneder, har vi lavet en kampagne for,
hvad der grundlæggende set bør være resultatet af dette G20-møde. I betragtning
af at vi både har fare for krig, som det blev demonstreret meget akut igen i
form af hændelsen i nærheden af Kertj- broen i Sortehavet, samt at den generelle
situation mellem de store atommagter ikke ligefrem er god, så er faren for
atomkrig potentielt til stede. Dernæst har vi den umiddelbare fare for en
gentagelse af den finansielle krise i 2008, bortset fra at det denne gang kan
blive meget, meget værre, fordi alle parametre er meget værre end i 2008.
I lyset af disse to eksistentielle kriser har vi defineret, hvad der bør være
udfaldet af enten hele G20-mødet, eller i det mindste fra de af
statsoverhovederne, som man kan forvente kan gå i retning af at etablere et nyt
paradigme: Det refererer til præsidenterne Trump, Putin, Xi Jinping,
premierminister Modi, premierminister Abe, og muligvis også andre stats- og
regeringschefer. Hvad vi definerede, som det absolut nødvendige udfald, er, at
de etablerer et Nyt Bretton Woods-system til at erstatte det nuværende helt
bankerotte system. Det vil komme til at indtage den samme stilling som det gamle
Bretton Woods-system, men vil også indbefatte de ekstra funktioner, som Franklin
D. Roosevelt oprindeligt ønskede: At afslutte kolonialismen for
udviklingslandene, hvilket desværre ikke blev indført, fordi Roosevelt døde, og
Bretton Woods blev etableret af Truman og Churchill, i hvert fald under disses
politiske vejledning.
Selvfølgelig vil en Ny Bretton Woods-aftale kun fungere, hvis den ledsages af De

Fire Love, som blev defineret af Lyndon LaRouche allerede i 2014, som de absolut
nødvendige ændringer i det finansielle og økonomiske system, nemlig: For det
første indførelsen af Glass/ Steagall-bankadskillelse; for det andet at overgå
til en nationalbank for at bringe evnen til at skabe kredit tilbage under
suveræne staters beføjelser under regeringers suveræne kontrol; for det tredje
at skabe et internationalt kreditsystem; og for det fjerde at øge
verdensøkonomiens produktivitet med et forceret udviklingsprogram for en
fusionsøkonomi og etablering af et tættere internationalt rumsamarbejde for at
opnå den nødvendige forøgelse i verdensøkonomiens produktivitet.
I betragtning af at det ikke kan forventes, at alle lande i G20 vil være enige
om det – jeg kan nemt forestille mig, at de, der er helt forbundet med City of
London samt med modstanden mod Trump, der stammer fra Wall Street – at der vil
være nogle lande, som absolut vil modsætte sig en sådan løsning. Derfor har vi
foreslået, at det kun kan være i et samarbejde mellem de lande, der er stærke
nok til at modsætte sig magten i disse finansielle centre, London og Wall Street
– og der kan dermed kun kan være tale om præsident Trump, præsident Xi Jinping,
præsident Putin, og premierminister Modi, de fire stormagter tilsammen, som
repræsenterer både de største atombevæbnede magter, de største økonomier og de
største befolkninger. De skal arbejde sammen.
Det er åbenbart, at der findes et sådant potentiale. Og efter at præsident Trump
gentagne gange i valgkampen og igen efter at han blev præsident har udtalt, at
han ønsker at forbedre forholdet til Rusland, blev hele Russiagate lanceret [af
hans politiske modstandere] for at forhindre, at det sker. For nærværende er
Russiagate blevet mere eller mindre miskrediteret, og til trods for spændingerne
i forhold til Kina vedrørende handelsspørgsmål er der positive tegn på, at både
Kina og USA kan være villige til at nå en aftale om at overvinde den nuværende
handelskrig. Dette potentiale fremstår tydeligt, og det står meget klart, at det
vil afgøre meget af spørgsmålet om, hvorvidt menneskeheden – i lyset af
eksistentielle farer – vil være i stand til at regere sig selv, at indføre en
regeringsstruktur, som muliggør den langsigtede opretholdelse af verdens
befolkning. Dette er et meget akut spørgsmål.
Man kan for eksempel se, at den nuværende kinesiske ambassadør i USA, Cui
Tiankai, netop i går udstedte en meget klar advarsel om, at verden skal lære
lektien af 1930’ernes store depression, som resulterede i Anden Verdenskrig. Han
advarer også om, at manglende evne til at løse de nuværende spændinger kunne
føre til en ny verdenskrig og en ny finansiel krise, der vil være værre end
30’ernes depression. Den samme ambassadør, Cui, rejste allerede for et år siden
i en tale i New York et grundlæggende spørgsmål: Hvad skal forholdet mellem USA
og Kina være? Han sagde, at der i verdenshistorien har været 16 tilfælde, hvor

den dominerende magt blev erstattet af en opstigende magt – hvilket tydeligvis
henviser til den nuværende situation mellem USA og Kina – og at det i 12
tilfælde førte til en stor krig og i 4 tilfælde førte til en situation, hvor den
opstigende magt simpelthen erstattede den hidtil dominerende magt, uden at det
kom til krig. Han understregede, at Kina hverken ønsker at situationen fører til
krig, men at Kina heller ikke forsøger at erstatte USA som den dominerende magt
i verden. Kinas politik er derimod at foreslå et helt nyt sæt af internationale
relationer med win-win-samarbejde mellem suveræne magter og respekt for de andre
landes suverænitet, respekt for det andet lands sociale system, en ikkeindblanding i det andet lands indre anliggender og simpelthen samarbejde til
gensidig gavn for alle, der deltager i dette nye system.
Det er efter min mening det, som vi har set udspille sig i virkeligheden i de
seneste fem år, siden præsident Xi Jinping i Kasakhstan i september 2013
annoncerede Den Nye Silkevej, og hvor vi siden har været vidne til den enorme
udvikling af Silkevejen, omfattende mere end 100 lande, og hvordan den helt har
forvandlet stemningen i Afrika, som har fået indgydet mod og optimisme på grund
af Silkevejens massive investeringer i infrastruktur, industriparker,
energiprojekter og lignende. Det samme gælder for næsten hele Latinamerika,
mange lande i Asien og endda nogle europæiske lande, som absolut kan se
fordelene i at samarbejde med dette nye system.
Nuvel, det tog Vesten, eller rettere vestlige tænketanke og medier, næsten fire
år, før man så meget som indrømmede, at dette fandt sted. Jeg mener, at det var
skuespil: Her har man det største infrastrukturprojekt nogensinde i
verdenshistorien, allerede nu omkring 30 gange så stort som Marshall-planen, og
de vestlige medier vil ikke tage notits af det! Så for omkring et år siden indså
de, at det var helt ustoppeligt, og de begyndte så en hel spærreild af
bagvaskelse og angreb på Den Nye Silkevej, og det er ganske sigende, at
talerøret for det anglo-amerikanske etablissement, New York Times, i løbet af
sidste weekend og weekenden før, havde over 10 eller 12 artikler, om Den Nye
Silkevej, hvor de i grunden indrømmer, at det er ustoppeligt, at det allerede er
her. Vesten tog helt fejl ved at tro, at hvis man tilbyder Kina at være medlem
af WTO og deltage i frihandelssystemet, så vil Kina i sidste ende overtage det
vestlige liberale system, det vestlige demokrati eller – hvis de skulle afslå
det – simpelthen ville kollapse under byrden af en autokratisk ledelse.
New York Times indrømmer så modstræbende, at dette var et fejlagtigt skøn. Kina
har ikke adopteret den vestlige demokratimodel, og er helt afgjort ikke
kollapset. Det har i stedet en forbløffende historik med høje økonomiske
vækstrater uafbrudt gennem 40 år, som helt og holdent har forvandlet ikke kun
Kina, men også en stor del af verdensøkonomien. Kina har nu en velhavende

middelklasse der udgør en god del af befolkningen, 400 millioner, og denne vil
blive fordoblet i løbet af de næste 10 år. Og at den kinesiske model i grunden
er attraktiv for mange lande i verden.
De konkluderer dybest set, at den eneste måde at håndtere det på er indsatsen
for at inddæmme Kina, om nødvendigt med konfrontation og endog krig. Et par
amerikanske generaler sagde allerede for et par uger siden, at en krig mellem
USA og Kina indenfor de næste 50 år er mere sandsynlig, end at dette undgås.
Det er naturligvis den berømte Thukydid-fælde: Dette refererer til situationen i
det antikke Grækenland, rivaliseringen mellem Athen og Sparta, som førte til
krigen på Peloponnes, og som en konsekvens heraf – hvilket folk normalt ikke
nævner, når de taler om Thukydid- fælden – tilbagegangen og sammenbruddet af det
antikke Grækenland.

Så det indlysende spørgsmål er: Kan Vesten forholde sig til

det faktum, at Kina er for opadgående, og at der ikke kan gøres noget ved det,
fordi Kina først og fremmest er et land, der var den førende økonomiske og
kulturelle magt i de fleste århundreder indenfor de seneste årtusinder, med kun
en meget kort afbrydelse. Kina er fast besluttet på at vende tilbage, ikke for
at erstatte andre lande, men for at tage en ledende rolle på verdensplan, og den
kinesiske regering har en politik, der gør dette muligt. Hovedsageligt ved at
lægge vægt på kontinuerlig innovation, at gå direkte frem til de mest avancerede
teknologier – de har det mest avancerede forskningsprogram for fusionskraft; de
har et meget, meget avanceret rumforskningsprogram, og de lægger stor vægt på
uddannelse, fortræffelighed i uddannelser for de unge, kombineret med at Xi
Jinping understreger behovet for særligt at have en æstetisk uddannelse af
ungdommen, og også for de ældre. Fordi æstetisk uddannelse går i retning af
skønhed i sindet og sjælens skønhed.
I betragtning af at Kina har en befolkning på 1,4 mia. mennesker, er Vestens ide
om, at det vil være muligt at inddæmme dette, uden at det fører til krig,
latterlig. Det skal bemærkes, at hvis det kommer til krig, er der mange militære
eksperter, der gør opmærksom på, at når man først begynder med at bruge bare et
enkelt atomvåben, er det atomvåbnenes logik – i modsætning til traditionelle
konventionelle våben – at samtlige våben vil blive brugt. Det ville naturligvis
betyde udslettelsen af den menneskelige civilisation.
Så dette paradoks eksisterer tydeligvis, og det er Schiller Instituttets
opfattelse, at det kun kan overvindes ved at formå Vesten, ved at vinde verdens
lande over til deltagelse i det nye paradigme med et win-win-samarbejde.
Faren for krig er meget reel – vi har netop været vidne til hændelsen med
ukrainske krigsskibes provokation i Sortehavet, tæt på det Asovske Hav og Kertj-

broen. Nogle mennesker i Ukraine har allerede for nogle uger siden foreslået, at
den nybyggede bro mellem Rusland og Krim skal sprænges. Det var selvfølgelig den
hændelse der fandt sted for nogle dage siden [den 25. november], hvor ukrainske
krigsskibe ikke fulgte de regler, der ellers er blevet etableret mellem Rusland
og Ukraine, hvor man har pligt til at meddele ens hensigt om at passere gennem
Kertj-strædet. De blev derfor tilbageholdt af det russiske militær;
besætningerne blev arresteret og forhørt, og i mellemtiden er der fundet
skriftligt materiale hos denne besætning, som instruerer dem om ikke at
tilkendegive sig, for i hemmelighed at sejle til dette punkt i Kertj- strædet.
Det tyder klart på at det var en provokation.
Hvad der derefter skete, var, at krigshøgene, som NATO’s generalsekretær Jens
Stoltenberg, straks sagde, at NATO fuldt ud står side om side med Ukraine; og
nogle andre høge, som repræsentanter for »Integrity Initiative«, som jeg vil
sige mere om lige om lidt, straks udtalte, at NATO burde sende en hel flotille
ind i det Asovske Hav.
Dette blev i går fuldstændigt undsagt af præsident Putin, som ventede et par
dage, og derefter udtalte, at dette klart var en i forvejen planlagt
provokation, og at den store fejl ligger hos nationerne i Vesten, der tankeløst
straks tog Ukraines parti. Med sin typiske Putin-humor tilføjede han, at hvis
Ukraine skulle forlange at spise spædbørn til morgenmad, så ville Vesten straks
acceptere det.
Vestens rolle blev også stærkt fordømt af general Harald Kujat, tidligere
formand for NATO’s Militærkomité og før det også tysk militærchef, der undsagde
Stoltenberg og sagde, at han gjorde en alvorlig fejl: ved en sådan hændelse er
det yderst vigtigt, man først undersøger tingene, og at andre nationer ikke bør
piske en stemning op, men forsøge at nedtrappe hele situationen. Det gjorde
heldigvis de fleste af de vesteuropæiske regeringer, fordi de selvfølgelig
indså, at en krig mellem Ukraine og Rusland let kan komme ud af kontrol og føre
til en Tredje Verdenskrig.
Jeg tror, at denne hændelse, hvor faren endnu ikke er overstået, fordi
Poroshenko annoncerede krigsretstilstand i dele af Ukraine, og vor kære ven
Natalia Vitrenko, en ukrainsk politiker, advarede om, at dette betyder, at
Poroshenko faktisk etablerer et diktatur i Ukraine – en krigsretstilstand, der
eliminerer alle former for borgerlige rettigheder, er en ekstremt spændt
situation. Hvem er nu anstifter af hele denne provokation? Hvis man ser på det
faktum, at for ganske nylig, for et par dage siden, blev det afsløret, at der
findes denne størrelse kaldet »Integrity Initiative«. Det er en meget mærkelig
institution. Den køres fra britiske ambassader over hele verden, og det er

faktisk en underafdeling af den britiske efterretningstjeneste. En af deres
talsmænd, Edward Lucas, kom ud i forbindelse med denne ukrainske krise og sagde
straks: Det er fuldstændig som Nazi-Tyskland, der angreb Polen i 1939, og
krævede en øjeblikkelig eskalering og indsendelsen af krigsskibe i Sortehavet
som en klar provokation.
Hvad er dette såkaldte »Integrity Initiative«? Storbritanniens nye
generalstabschef, general Mark Carleton-Smith, har, som den krigskræmmer han er,
udtalt, at Rusland udgør en større fare for Storbritannien end ISIS eller alQaeda. Så dette »Integrity Initiative« har gjort følgende: Det har udpeget en
række såkaldte »klyngegrupper« i flere forskellige lande. Tager vi nu et kig på
hjemmesiden og på hvilke personer, der leder dette initiativ, ser vi, at det er
folk fra hele verden, der er kendt for deres koldkrigsindstilling. Fra USA
finder vi f.eks. Ian Brzezinski – søn til den infame Zbigniew Brzezinski,
forfatter til bogen »The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic
Imperatives.« Denne Ian Brzezinski er et fremtrædende medlem af Det Atlantiske
Råd, der bør regnes som en af det Anglo-Amerikanske imperiums – eller rettere
den britiske efterretningstjenestes – betydelige underafdelinger. Og fra
Tyskland finder vi general Klaus Naumann, der er kendt for sin
koldkrigsindstilling overfor Rusland. Så det er en flok af personer, der i bund
og grund mener, at man søge mod en geopolitisk konfrontation med Rusland og
Kina. Det er netop den klike, der har været tættest på at tilvejebringe en ny
verdenskrig.
Vi bliver nødt til at komme os over idéen om, at verden vil være for evigt delt
i et antal geopolitiske blokke, hvor en nation eller en gruppe af nationer er i
uløselig konflikt med en anden gruppe. Desværre er denne tankegang dybt indgroet
i Den Europæiske Union; Frankrigs præsident Macron tænker sådan; Tysklands
Kansler Merkel tænker sådan. Macron krævede for nyligt, at der oprettes en EUhær [Macron skifter mellem at bruge »EU« og »Europa.« Han kender givetvis ikke
forskellen – red.], som skal beskytte unionen mod Rusland, Kina og endog USA.
Det er et typisk eksempel på den form for tankegang, der netop udgør en af
opskrifterne, der under de nuværende omstændigheder med et nært forestående
finansielt sammenbrud kan lede til, at det 20. århundredes to katastrofale krige
gentages.
Heldigvis træder alternativet også meget tydeligt frem. Jeg har allerede nævnt
stemningen omkring Den Nye Silkevej, som er ved at forvandle Afrika til et sted,
hvor folk for første gang har et reelt håb om, at de med Kinas hjælp, og nu i
stigende grad med hjælp fra flere andre lande som f.eks. Indien, Japan,
Indonesien, Tyrkiet og mange andre, snart kan kalde sig selv »det nye Kina med
afrikanske karakteristika.« Det er nemlig gået op for disse lande, at Afrika –

et kontinent, der i 2050 vil være beboet af 2,5 milliarder mennesker – som Xi
Jinping gjorde opmærksom på ved sin tale til BRICS-mødet i Johannesburg i
september, har det største vækstpotentiale af alle verdens kontinenter. De har
indset, at Afrika med sin meget unge befolkning, hvis denne befolkning bliver
uddannet, og hvis de nødvendige investeringer i infrastruktur bliver stillet den
til rådighed, kan blive den mest produktive befolkning i verden.
Dette er selvfølgelig et mareridt for de mennesker, der har forsøgt at
undertrykke udviklingen i udviklingslandene, såsom IMF med dens »betingelser«,
som udgør den egentlige gældsfælde. Som bekendt har IMF-betingelserne i bund og
grund været med til at sikre, at udviklingslandene ville forblive forgældede, og
at de hverken fik lov til at bruge deres indtægter til investeringer i sociale
ydelser, uddannelse eller infrastruktur, men at de først og fremmest måtte
betale af på gælden. Netop dette var et af de afgørende midler til at bremse
udviklingen af disse lande.
Og selvfølgelig har vi Verdensnaturfonden, der på skændig og ugudelig vis
forhindrede opførelsen af infrastruktur – og det for sneglenes skyld snarere end
menneskenes. Og vi havde hele Romklubbens ugudelige ideologi om at ressourcerne
på planeten angiveligt var begrænsede, og at udviklingslandenes udvikling derfor
måtte undertrykkes.
Men da Kina lancerede Den Nye Silkevej, blev alt dette sat ud af kraft, for nu
er der for første gang en reel mulighed for at overvinde udviklingslandenes
underudvikling, og dette er blevet forstået af landene i »Det Globale Syd«
repræsenteret af flere store organisationer såsom G77, Organisationen for
Islamiske lande (OIC), Mercado Común del Sur (Mercosur) og Den Afrikanske Union.
Alle disse organisationer er nu på hver deres vis inspireret af idéen om Den Nye
Silkevej.
Og selv i Europa ændrer Den Nye Silkevej tingene i al hast: Der er 16+1-landene
(de øst- og centraleuropæiske lande plus Kina), som er meget glade for at danne
knudepunkter mellem Europa og Asien i udviklingen af Den Nye Silkevej. Der er
Grækenland, som er fuldstændig omdannet på grund af kinesiske investeringer i
Piræus (havneby tæt på Athen – red.) og andre infrastrukturprojekter. Den nye
italienske regering er helt forandret: I forhold til Kina lytter den ikke
længere til EU. De førende ministre – som f.eks. (finansminister – red.)
Giovanni Tria, ministersekretær i ministeriet for økonomisk udvikling Michele
Geraci og selv premierminister Giuseppe Conte – arbejder grundlæggende set for
et samarbejde mellem Kina og Italien, ikke kun i form af gensidige
investeringer, men især i form af investeringer i fælles projekter i Afrika. Og
et af de mest herlige eksempler herpå er aftalen mellem Kina og Italien om at
arbejde sammen med landene i Kommissionen for Tchadsø-sænkningen for at
gennemføre Transaqua-projektet, som jeg er sikker på, at Hussein (Askary – red.)
allerede har talt om.

Men så har vi også Spanien, hvor præsident Xi netop har været på statsbesøg, ved
hvilken lejlighed der blev indgået en meget vidtrækkende samarbejdsaftale mellem
Kina og Spanien, mens man samtidig understregede de to landes kulturelle bånd,
der går 2000 år tilbage. Og så vil Xi Jinping også besøge Portugal, når han
kommer tilbage fra G20-topmødet. Og mellem Portugal og Kina er der en fast
aftale om, at også Portugal bliver et knudepunkt – Spanien og Portugal vil ikke
kun være knudepunkter for den eurasiske forbindelse til Den Nye Silkevej, men
også knudepunkt for alle spansk- og portugisisk-talende lande i hele verden. Så
det er dette, som Schiller Instituttet understregede i vores rapport om
»verdenslandbroen« (The New Silk Road Becomes The World Land-Bridge. A Shared
Future For Humanity. Volume II – red.), nemlig arbejdet på den såkaldte
Transatlantiske Rute (en del af Kinas Maritime Silkevej – red.), for på den måde
at sammenbinde De Vestindiske Øer, Mellemamerika og Sydamerika med disse
portugisisk- og spansktalende lande og således med Europa.
Verdenslandbroen er altså ved at blive realiseret. Der har lige fundet en meget
interessant og håbefuld begivenhed sted i Hamborg mellem Kina og Hamborgs
handelskammer, hvor alle, med undtagelse af en enkelt »Greenie«, der var helt
ved siden af sig selv – men alle de andre talere var mere eller mindre
optimistiske og talte om, hvordan Hamborg er det naturlige bindeled, ikke kun
for landforbindelsen – og jeg tror der for nuværende ankommer 23 togforbindelser
om ugen fra Kina til Hamborg – men selvfølgelig også et afgørende led i den
Maritime Silkevej, da Hamborg har Tysklands største havn.
Dette er alt sammen meget, meget interessant. Så må jeg ikke glemme at nævne
Schweiz, som også er om bord. Østrig: Østrigs nye regering har endog med i
koalitionsaftalen, at Østrig ønsker at blive et knudepunkt i Den Nye Silkevej.
Så jeg tror udviklingen faktisk, objektivt set, er meget, meget lovende. Men
selvfølgelig skal der gøres meget mere, for hvis I reflekterer over det, jeg
sagde i begyndelsen, nemlig at udfaldet af G20-topmødet bør være et nyt »Bretton
Woods«-system og et nyt system for at beskytte vores nationer mod faren for et
nyt finansielt sammenbrud, så er dette endnu ikke opnået.
Ellers mener jeg, at vi – på trods af alle de farer jeg har nævnt – objektivt
set kan være meget optimistiske, fordi et nyt system er inden for rækkevidde. Og
jeg vil blot tilføje, at den økonomiske udvikling absolut må kombineres med en
renæssance af klassisk kultur. For hvis man ser på værdierne i Vesten lige nu –
jeg vil kort identificere, hvad jeg mener med det – den neoliberale eller
liberale filosofi eller ideologi, der har overtaget i Vesten, er korrekt blevet
afvist af Rusland og Kina – en ideologi hvor »alt er tilladt.« Der er ikke to
køn, men nu er der omtrent 49 køn; man har pornografi uden grænser; børn kan gå
på internettet og se de værst tænkelige grusomheder; den vold, der forekommer
nu, har desværre rødder i USA – der er masseskyderierne i skolerne næsten hver
dag. I USA har der allerede været mere end 300 masseskyderier (i år – red.). Der
er opiumepidemien i USA. Vi ser en stigning i skyderier, alkoholisme,

stofmisbrug; levetiden i USA er nu faldet for første gang nogensinde to år i
træk! Hvis der findes en parameter for en økonomi under sammenbrud, er det, at
den forventede levealder falder.
Og i Europa er vi ikke langt bagefter, hvis man ser på volden i skolerne i
Tyskland, for blot at nævne ét element. Jeg tror, at vi har et absolut
påtrængende behov for en renæssance indenfor den menneskelige kultur, klassisk
kultur, klassisk musik, digtekunsten og andre kunstområder.

Helga Zepp-LaRouche talte til seminaret via video-link fra Tyskland. Derudover
talte EIR’s økonomiredaktør Paul Gallagher via video-link fra Virginia og
Hussein Askary til seminaret i København.
TOM GILLESBERG: Jeg synes Helga Zepp-LaRouche blev meget smukt introduceret af
Hussein Askary, der i sin præsentation gennemgik den fantastiske rolle hun, som
grundlægger af Schiller Instituttet, som »Silkevejs-damen«, har påtaget sig i at
skabe denne Bælte- og Vej-politik, politikken for Den Nye Silkevej. Så vi er
meget stolte og glade over at kunne have hende med her »live# for at diskutere
situationen i verden som den ser ud lige nu, efter de amerikanske midtvejsvalg
og dagen før G20-topmødet starter i Buenos Aires. Så, Helga, tak fordi du er med
os her. Ordet er dit.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg er meget glad for at kunne tale med jer, selvom det kun
er via video-link. Naturligvis har vi nået et meget vigtigt punkt i historien,
og for en gang skyld er jeg enig med præsident Macron fra Frankrig, som netop
har sagt, at det kommende G20-møde hellere må bringe nogle reelle resultater,
for ellers vil en sådan samling af statsledere nærmest have en modsat, ikkekonstruktiv effekt.
Det er jeg enig i.
Igennem de sidste mange uger, ja faktisk måneder, har vi lavet en kampagne for,
hvad der grundlæggende set bør være resultatet af dette G20-møde. I betragtning
af at vi både har fare for krig, som det blev demonstreret meget akut igen i
form af hændelsen i nærheden af Kertj- broen i Sortehavet, samt at den generelle
situation mellem de store atommagter ikke ligefrem er god, så er faren for
atomkrig potentielt til stede. Dernæst har vi den umiddelbare fare for en
gentagelse af den finansielle krise i 2008, bortset fra at det denne gang kan
blive meget, meget værre, fordi alle parametre er meget værre end i 2008.
I lyset af disse to eksistentielle kriser har vi defineret, hvad der bør være

udfaldet af enten hele G20-mødet, eller i det mindste fra de af
statsoverhovederne, som man kan forvente kan gå i retning af at etablere et nyt
paradigme: Det refererer til præsidenterne Trump, Putin, Xi Jinping,
premierminister Modi, premierminister Abe, og muligvis også andre stats- og
regeringschefer. Hvad vi definerede, som det absolut nødvendige udfald, er, at
de etablerer et Nyt Bretton Woods-system til at erstatte det nuværende helt
bankerotte system. Det vil komme til at indtage den samme stilling som det gamle
Bretton Woods-system, men vil også indbefatte de ekstra funktioner, som Franklin
D. Roosevelt oprindeligt ønskede: At afslutte kolonialismen for
udviklingslandene, hvilket desværre ikke blev indført, fordi Roosevelt døde, og
Bretton Woods blev etableret af Truman og Churchill, i hvert fald under disses
politiske vejledning.
Selvfølgelig vil en Ny Bretton Woods-aftale kun fungere, hvis den ledsages af De
Fire Love, som blev defineret af Lyndon LaRouche allerede i 2014, som de absolut
nødvendige ændringer i det finansielle og økonomiske system, nemlig: For det
første indførelsen af Glass/ Steagall-bankadskillelse; for det andet at overgå
til en nationalbank for at bringe evnen til at skabe kredit tilbage under
suveræne staters beføjelser under regeringers suveræne kontrol; for det tredje
at skabe et internationalt kreditsystem; og for det fjerde at øge
verdensøkonomiens produktivitet med et forceret udviklingsprogram for en
fusionsøkonomi og etablering af et tættere internationalt rumsamarbejde for at
opnå den nødvendige forøgelse i verdensøkonomiens produktivitet.
I betragtning af at det ikke kan forventes, at alle lande i G20 vil være enige
om det – jeg kan nemt forestille mig, at de, der er helt forbundet med City of
London samt med modstanden mod Trump, der stammer fra Wall Street – at der vil
være nogle lande, som absolut vil modsætte sig en sådan løsning. Derfor har vi
foreslået, at det kun kan være i et samarbejde mellem de lande, der er stærke
nok til at modsætte sig magten i disse finansielle centre, London og Wall Street
– og der kan dermed kun kan være tale om præsident Trump, præsident Xi Jinping,
præsident Putin, og premierminister Modi, de fire stormagter tilsammen, som
repræsenterer både de største atombevæbnede magter, de største økonomier og de
største befolkninger. De skal arbejde sammen.
Det er åbenbart, at der findes et sådant potentiale. Og efter at præsident Trump
gentagne gange i valgkampen og igen efter at han blev præsident har udtalt, at
han ønsker at forbedre forholdet til Rusland, blev hele Russiagate lanceret [af
hans politiske modstandere] for at forhindre, at det sker. For nærværende er
Russiagate blevet mere eller mindre miskrediteret, og til trods for spændingerne
i forhold til Kina vedrørende handelsspørgsmål er der positive tegn på, at både
Kina og USA kan være villige til at nå en aftale om at overvinde den nuværende

handelskrig. Dette potentiale fremstår tydeligt, og det står meget klart, at det
vil afgøre meget af spørgsmålet om, hvorvidt menneskeheden – i lyset af
eksistentielle farer – vil være i stand til at regere sig selv, at indføre en
regeringsstruktur, som muliggør den langsigtede opretholdelse af verdens
befolkning. Dette er et meget akut spørgsmål.
Man kan for eksempel se, at den nuværende kinesiske ambassadør i USA, Cui
Tiankai, netop i går udstedte en meget klar advarsel om, at verden skal lære
lektien af 1930’ernes store depression, som resulterede i Anden Verdenskrig. Han
advarer også om, at manglende evne til at løse de nuværende spændinger kunne
føre til en ny verdenskrig og en ny finansiel krise, der vil være værre end
30’ernes depression. Den samme ambassadør, Cui, rejste allerede for et år siden
i en tale i New York et grundlæggende spørgsmål: Hvad skal forholdet mellem USA
og Kina være? Han sagde, at der i verdenshistorien har været 16 tilfælde, hvor
den dominerende magt blev erstattet af en opstigende magt – hvilket tydeligvis
henviser til den nuværende situation mellem USA og Kina – og at det i 12
tilfælde førte til en stor krig og i 4 tilfælde førte til en situation, hvor den
opstigende magt simpelthen erstattede den hidtil dominerende magt, uden at det
kom til krig. Han understregede, at Kina hverken ønsker at situationen fører til
krig, men at Kina heller ikke forsøger at erstatte USA som den dominerende magt
i verden. Kinas politik er derimod at foreslå et helt nyt sæt af internationale
relationer med win-win-samarbejde mellem suveræne magter og respekt for de andre
landes suverænitet, respekt for det andet lands sociale system, en ikkeindblanding i det andet lands indre anliggender og simpelthen samarbejde til
gensidig gavn for alle, der deltager i dette nye system.
Det er efter min mening det, som vi har set udspille sig i virkeligheden i de
seneste fem år, siden præsident Xi Jinping i Kasakhstan i september 2013
annoncerede Den Nye Silkevej, og hvor vi siden har været vidne til den enorme
udvikling af Silkevejen, omfattende mere end 100 lande, og hvordan den helt har
forvandlet stemningen i Afrika, som har fået indgydet mod og optimisme på grund
af Silkevejens massive investeringer i infrastruktur, industriparker,
energiprojekter og lignende. Det samme gælder for næsten hele Latinamerika,
mange lande i Asien og endda nogle europæiske lande, som absolut kan se
fordelene i at samarbejde med dette nye system.
Nuvel, det tog Vesten, eller rettere vestlige tænketanke og medier, næsten fire
år, før man så meget som indrømmede, at dette fandt sted. Jeg mener, at det var
skuespil: Her har man det største infrastrukturprojekt nogensinde i
verdenshistorien, allerede nu omkring 30 gange så stort som Marshall-planen, og
de vestlige medier vil ikke tage notits af det! Så for omkring et år siden indså
de, at det var helt ustoppeligt, og de begyndte så en hel spærreild af

bagvaskelse og angreb på Den Nye Silkevej, og det er ganske sigende, at
talerøret for det anglo-amerikanske etablissement, New York Times, i løbet af
sidste weekend og weekenden før, havde over 10 eller 12 artikler, om Den Nye
Silkevej, hvor de i grunden indrømmer, at det er ustoppeligt, at det allerede er
her. Vesten tog helt fejl ved at tro, at hvis man tilbyder Kina at være medlem
af WTO og deltage i frihandelssystemet, så vil Kina i sidste ende overtage det
vestlige liberale system, det vestlige demokrati eller – hvis de skulle afslå
det – simpelthen ville kollapse under byrden af en autokratisk ledelse.
New York Times indrømmer så modstræbende, at dette var et fejlagtigt skøn. Kina
har ikke adopteret den vestlige demokratimodel, og er helt afgjort ikke
kollapset. Det har i stedet en forbløffende historik med høje økonomiske
vækstrater uafbrudt gennem 40 år, som helt og holdent har forvandlet ikke kun
Kina, men også en stor del af verdensøkonomien. Kina har nu en velhavende
middelklasse der udgør en god del af befolkningen, 400 millioner, og denne vil
blive fordoblet i løbet af de næste 10 år. Og at den kinesiske model i grunden
er attraktiv for mange lande i verden.
De konkluderer dybest set, at den eneste måde at håndtere det på er indsatsen
for at inddæmme Kina, om nødvendigt med konfrontation og endog krig. Et par
amerikanske generaler sagde allerede for et par uger siden, at en krig mellem
USA og Kina indenfor de næste 50 år er mere sandsynlig, end at dette undgås.
Det er naturligvis den berømte Thukydid-fælde: Dette refererer til situationen i
det antikke Grækenland, rivaliseringen mellem Athen og Sparta, som førte til
krigen på Peloponnes, og som en konsekvens heraf – hvilket folk normalt ikke
nævner, når de taler om Thukydid- fælden – tilbagegangen og sammenbruddet af det
antikke Grækenland.

Så det indlysende spørgsmål er: Kan Vesten forholde sig til

det faktum, at Kina er for opadgående, og at der ikke kan gøres noget ved det,
fordi Kina først og fremmest er et land, der var den førende økonomiske og
kulturelle magt i de fleste århundreder indenfor de seneste årtusinder, med kun
en meget kort afbrydelse. Kina er fast besluttet på at vende tilbage, ikke for
at erstatte andre lande, men for at tage en ledende rolle på verdensplan, og den
kinesiske regering har en politik, der gør dette muligt. Hovedsageligt ved at
lægge vægt på kontinuerlig innovation, at gå direkte frem til de mest avancerede
teknologier – de har det mest avancerede forskningsprogram for fusionskraft; de
har et meget, meget avanceret rumforskningsprogram, og de lægger stor vægt på
uddannelse, fortræffelighed i uddannelser for de unge, kombineret med at Xi
Jinping understreger behovet for særligt at have en æstetisk uddannelse af
ungdommen, og også for de ældre. Fordi æstetisk uddannelse går i retning af
skønhed i sindet og sjælens skønhed.

I betragtning af at Kina har en befolkning på 1,4 mia. mennesker, er Vestens ide
om, at det vil være muligt at inddæmme dette, uden at det fører til krig,
latterlig. Det skal bemærkes, at hvis det kommer til krig, er der mange militære
eksperter, der gør opmærksom på, at når man først begynder med at bruge bare et
enkelt atomvåben, er det atomvåbnenes logik – i modsætning til traditionelle
konventionelle våben – at samtlige våben vil blive brugt. Det ville naturligvis
betyde udslettelsen af den menneskelige civilisation.
Så dette paradoks eksisterer tydeligvis, og det er Schiller Instituttets
opfattelse, at det kun kan overvindes ved at formå Vesten, ved at vinde verdens
lande over til deltagelse i det nye paradigme med et win-win-samarbejde.
Faren for krig er meget reel – vi har netop været vidne til hændelsen med
ukrainske krigsskibes provokation i Sortehavet, tæt på det Asovske Hav og Kertjbroen. Nogle mennesker i Ukraine har allerede for nogle uger siden foreslået, at
den nybyggede bro mellem Rusland og Krim skal sprænges. Det var selvfølgelig den
hændelse der fandt sted for nogle dage siden [den 25. november], hvor ukrainske
krigsskibe ikke fulgte de regler, der ellers er blevet etableret mellem Rusland
og Ukraine, hvor man har pligt til at meddele ens hensigt om at passere gennem
Kertj-strædet. De blev derfor tilbageholdt af det russiske militær;
besætningerne blev arresteret og forhørt, og i mellemtiden er der fundet
skriftligt materiale hos denne besætning, som instruerer dem om ikke at
tilkendegive sig, for i hemmelighed at sejle til dette punkt i Kertj- strædet.
Det tyder klart på at det var en provokation.
Hvad der derefter skete, var, at krigshøgene, som NATO’s generalsekretær Jens
Stoltenberg, straks sagde, at NATO fuldt ud står side om side med Ukraine; og
nogle andre høge, som repræsentanter for »Integrity Initiative«, som jeg vil
sige mere om lige om lidt, straks udtalte, at NATO burde sende en hel flotille
ind i det Asovske Hav.
Dette blev i går fuldstændigt undsagt af præsident Putin, som ventede et par
dage, og derefter udtalte, at dette klart var en i forvejen planlagt
provokation, og at den store fejl ligger hos nationerne i Vesten, der tankeløst
straks tog Ukraines parti. Med sin typiske Putin-humor tilføjede han, at hvis
Ukraine skulle forlange at spise spædbørn til morgenmad, så ville Vesten straks
acceptere det.
Vestens rolle blev også stærkt fordømt af general Harald Kujat, tidligere
formand for NATO’s Militærkomité og før det også tysk militærchef, der undsagde
Stoltenberg og sagde, at han gjorde en alvorlig fejl: ved en sådan hændelse er
det yderst vigtigt, man først undersøger tingene, og at andre nationer ikke bør

piske en stemning op, men forsøge at nedtrappe hele situationen. Det gjorde
heldigvis de fleste af de vesteuropæiske regeringer, fordi de selvfølgelig
indså, at en krig mellem Ukraine og Rusland let kan komme ud af kontrol og føre
til en Tredje Verdenskrig.
Jeg tror, at denne hændelse, hvor faren endnu ikke er overstået, fordi
Poroshenko annoncerede krigsretstilstand i dele af Ukraine, og vor kære ven
Natalia Vitrenko, en ukrainsk politiker, advarede om, at dette betyder, at
Poroshenko faktisk etablerer et diktatur i Ukraine – en krigsretstilstand, der
eliminerer alle former for borgerlige rettigheder, er en ekstremt spændt
situation. Hvem er nu anstifter af hele denne provokation? Hvis man ser på det
faktum, at for ganske nylig, for et par dage siden, blev det afsløret, at der
findes denne størrelse kaldet »Integrity Initiative«. Det er en meget mærkelig
institution. Den køres fra britiske ambassader over hele verden, og det er
faktisk en underafdeling af den britiske efterretningstjeneste. En af deres
talsmænd, Edward Lucas, kom ud i forbindelse med denne ukrainske krise og sagde
straks: Det er fuldstændig som Nazi-Tyskland, der angreb Polen i 1939, og
krævede en øjeblikkelig eskalering og indsendelsen af krigsskibe i Sortehavet
som en klar provokation.
Hvad er dette såkaldte »Integrity Initiative«? Storbritanniens nye
generalstabschef, general Mark Carleton-Smith, har, som den krigskræmmer han er,
udtalt, at Rusland udgør en større fare for Storbritannien end ISIS eller alQaeda. Så dette »Integrity Initiative« har gjort følgende: Det har udpeget en
række såkaldte »klyngegrupper« i flere forskellige lande. Tager vi nu et kig på
hjemmesiden og på hvilke personer, der leder dette initiativ, ser vi, at det er
folk fra hele verden, der er kendt for deres koldkrigsindstilling. Fra USA
finder vi f.eks. Ian Brzezinski – søn til den infame Zbigniew Brzezinski,
forfatter til bogen »The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic
Imperatives.« Denne Ian Brzezinski er et fremtrædende medlem af Det Atlantiske
Råd, der bør regnes som en af det Anglo-Amerikanske imperiums – eller rettere
den britiske efterretningstjenestes – betydelige underafdelinger. Og fra
Tyskland finder vi general Klaus Naumann, der er kendt for sin
koldkrigsindstilling overfor Rusland. Så det er en flok af personer, der i bund
og grund mener, at man søge mod en geopolitisk konfrontation med Rusland og
Kina. Det er netop den klike, der har været tættest på at tilvejebringe en ny
verdenskrig.
Vi bliver nødt til at komme os over idéen om, at verden vil være for evigt delt
i et antal geopolitiske blokke, hvor en nation eller en gruppe af nationer er i
uløselig konflikt med en anden gruppe. Desværre er denne tankegang dybt indgroet
i Den Europæiske Union; Frankrigs præsident Macron tænker sådan; Tysklands

Kansler Merkel tænker sådan. Macron krævede for nyligt, at der oprettes en EUhær [Macron skifter mellem at bruge »EU« og »Europa.« Han kender givetvis ikke
forskellen – red.], som skal beskytte unionen mod Rusland, Kina og endog USA.
Det er et typisk eksempel på den form for tankegang, der netop udgør en af
opskrifterne, der under de nuværende omstændigheder med et nært forestående
finansielt sammenbrud kan lede til, at det 20. århundredes to katastrofale krige
gentages.
Heldigvis træder alternativet også meget tydeligt frem. Jeg har allerede nævnt
stemningen omkring Den Nye Silkevej, som er ved at forvandle Afrika til et sted,
hvor folk for første gang har et reelt håb om, at de med Kinas hjælp, og nu i
stigende grad med hjælp fra flere andre lande som f.eks. Indien, Japan,
Indonesien, Tyrkiet og mange andre, snart kan kalde sig selv »det nye Kina med
afrikanske karakteristika.« Det er nemlig gået op for disse lande, at Afrika –
et kontinent, der i 2050 vil være beboet af 2,5 milliarder mennesker – som Xi
Jinping gjorde opmærksom på ved sin tale til BRICS-mødet i Johannesburg i
september, har det største vækstpotentiale af alle verdens kontinenter. De har
indset, at Afrika med sin meget unge befolkning, hvis denne befolkning bliver
uddannet, og hvis de nødvendige investeringer i infrastruktur bliver stillet den
til rådighed, kan blive den mest produktive befolkning i verden.
Dette er selvfølgelig et mareridt for de mennesker, der har forsøgt at
undertrykke udviklingen i udviklingslandene, såsom IMF med dens »betingelser«,
som udgør den egentlige gældsfælde. Som bekendt har IMF-betingelserne i bund og
grund været med til at sikre, at udviklingslandene ville forblive forgældede, og
at de hverken fik lov til at bruge deres indtægter til investeringer i sociale
ydelser, uddannelse eller infrastruktur, men at de først og fremmest måtte
betale af på gælden. Netop dette var et af de afgørende midler til at bremse
udviklingen af disse lande.
Og selvfølgelig har vi Verdensnaturfonden, der på skændig og ugudelig vis
forhindrede opførelsen af infrastruktur – og det for sneglenes skyld snarere end
menneskenes. Og vi havde hele Romklubbens ugudelige ideologi om at ressourcerne
på planeten angiveligt var begrænsede, og at udviklingslandenes udvikling derfor
måtte undertrykkes.
Men da Kina lancerede Den Nye Silkevej, blev alt dette sat ud af kraft, for nu
er der for første gang en reel mulighed for at overvinde udviklingslandenes
underudvikling, og dette er blevet forstået af landene i »Det Globale Syd«
repræsenteret af flere store organisationer såsom G77, Organisationen for
Islamiske lande (OIC), Mercado Común del Sur (Mercosur) og Den Afrikanske Union.
Alle disse organisationer er nu på hver deres vis inspireret af idéen om Den Nye

Silkevej.
Og selv i Europa ændrer Den Nye Silkevej tingene i al hast: Der er 16+1-landene
(de øst- og centraleuropæiske lande plus Kina), som er meget glade for at danne
knudepunkter mellem Europa og Asien i udviklingen af Den Nye Silkevej. Der er
Grækenland, som er fuldstændig omdannet på grund af kinesiske investeringer i
Piræus (havneby tæt på Athen – red.) og andre infrastrukturprojekter. Den nye
italienske regering er helt forandret: I forhold til Kina lytter den ikke
længere til EU. De førende ministre – som f.eks. (finansminister – red.)
Giovanni Tria, ministersekretær i ministeriet for økonomisk udvikling Michele
Geraci og selv premierminister Giuseppe Conte – arbejder grundlæggende set for
et samarbejde mellem Kina og Italien, ikke kun i form af gensidige
investeringer, men især i form af investeringer i fælles projekter i Afrika. Og
et af de mest herlige eksempler herpå er aftalen mellem Kina og Italien om at
arbejde sammen med landene i Kommissionen for Tchadsø-sænkningen for at
gennemføre Transaqua-projektet, som jeg er sikker på, at Hussein (Askary – red.)
allerede har talt om.
Men så har vi også Spanien, hvor præsident Xi netop har været på statsbesøg, ved
hvilken lejlighed der blev indgået en meget vidtrækkende samarbejdsaftale mellem
Kina og Spanien, mens man samtidig understregede de to landes kulturelle bånd,
der går 2000 år tilbage. Og så vil Xi Jinping også besøge Portugal, når han
kommer tilbage fra G20-topmødet. Og mellem Portugal og Kina er der en fast
aftale om, at også Portugal bliver et knudepunkt – Spanien og Portugal vil ikke
kun være knudepunkter for den eurasiske forbindelse til Den Nye Silkevej, men
også knudepunkt for alle spansk- og portugisisk-talende lande i hele verden. Så
det er dette, som Schiller Instituttet understregede i vores rapport om
»verdenslandbroen« (The New Silk Road Becomes The World Land-Bridge. A Shared
Future For Humanity. Volume II – red.), nemlig arbejdet på den såkaldte
Transatlantiske Rute (en del af Kinas Maritime Silkevej – red.), for på den måde
at sammenbinde De Vestindiske Øer, Mellemamerika og Sydamerika med disse
portugisisk- og spansktalende lande og således med Europa.
Verdenslandbroen er altså ved at blive realiseret. Der har lige fundet en meget
interessant og håbefuld begivenhed sted i Hamborg mellem Kina og Hamborgs
handelskammer, hvor alle, med undtagelse af en enkelt »Greenie«, der var helt
ved siden af sig selv – men alle de andre talere var mere eller mindre
optimistiske og talte om, hvordan Hamborg er det naturlige bindeled, ikke kun
for landforbindelsen – og jeg tror der for nuværende ankommer 23 togforbindelser
om ugen fra Kina til Hamborg – men selvfølgelig også et afgørende led i den
Maritime Silkevej, da Hamborg har Tysklands største havn.

Dette er alt sammen meget, meget interessant. Så må jeg ikke glemme at nævne
Schweiz, som også er om bord. Østrig: Østrigs nye regering har endog med i
koalitionsaftalen, at Østrig ønsker at blive et knudepunkt i Den Nye Silkevej.
Så jeg tror udviklingen faktisk, objektivt set, er meget, meget lovende. Men
selvfølgelig skal der gøres meget mere, for hvis I reflekterer over det, jeg
sagde i begyndelsen, nemlig at udfaldet af G20-topmødet bør være et nyt »Bretton
Woods«-system og et nyt system for at beskytte vores nationer mod faren for et
nyt finansielt sammenbrud, så er dette endnu ikke opnået.
Ellers mener jeg, at vi – på trods af alle de farer jeg har nævnt – objektivt
set kan være meget optimistiske, fordi et nyt system er inden for rækkevidde. Og
jeg vil blot tilføje, at den økonomiske udvikling absolut må kombineres med en
renæssance af klassisk kultur. For hvis man ser på værdierne i Vesten lige nu –
jeg vil kort identificere, hvad jeg mener med det – den neoliberale eller
liberale filosofi eller ideologi, der har overtaget i Vesten, er korrekt blevet
afvist af Rusland og Kina – en ideologi hvor »alt er tilladt.« Der er ikke to
køn, men nu er der omtrent 49 køn; man har pornografi uden grænser; børn kan gå
på internettet og se de værst tænkelige grusomheder; den vold, der forekommer
nu, har desværre rødder i USA – der er masseskyderierne i skolerne næsten hver
dag. I USA har der allerede været mere end 300 masseskyderier (i år – red.). Der
er opiumepidemien i USA. Vi ser en stigning i skyderier, alkoholisme,
stofmisbrug; levetiden i USA er nu faldet for første gang nogensinde to år i
træk! Hvis der findes en parameter for en økonomi under sammenbrud, er det, at
den forventede levealder falder.
Og i Europa er vi ikke langt bagefter, hvis man ser på volden i skolerne i
Tyskland, for blot at nævne ét element. Jeg tror, at vi har et absolut
påtrængende behov for en renæssance indenfor den menneskelige kultur, klassisk
kultur, klassisk musik, digtekunsten og andre kunstområder.
Dette er blevet forstået i Kina. Jeg har allerede nævnt Xi Jinpings
understregning af behovet for æstetisk uddannelse, og den vigtigste kinesiske
taler på konferencen i Hamborg i går, vicepræsident Liu He, som er den vigtigste
økonomiske rådgiver for Xi Jinping, afveg fra sin skriftlige tekst og sagde, at
han ønskede at dele en historie med publikum. Under kulturrevolutionen, da han
var ung, måtte han gemme sig i en af hutongerne i Beijing – dette er de gamle
bydele – og han måtte i hemmelighed lytte til Felix Mendelssohns violinkoncert i
C-mol. Det betød, at han blev helt forelsket i klassisk musik og har forfulgt
den passion lige siden.
Jeg synes, at dette er meget lovende. Som I ved, er vi overbeviste om, at det
ligger i den menneskelige natur, at alle mennesker grundlæggende er gode, at

mennesket har en ubegrænset evne til at forbedre sig selv, ikke kun med hensyn
til intellekt, men også, at den æstetiske uddannelse betyder, at man kan uddanne
sine følelser indtil man blindt kan følge dem, fordi de aldrig vil fortælle en
noget andet, end hvad fornuften tilsiger. Dette er Friedrich Schillers
definition på den smukke sjæl. Han siger, at nødvendighed og lidenskab, fri
vilje og pligt går op i en højere enhed, og dette er en tilstand, hvor mennesket
virkelig er frit: Fordi du gør det nødvendige med lidenskab, fordi du ikke kan
tænke på nogen anden måde end på fornuftens niveau.
Dette er ikke er en utopi, men det er noget, der kan gennemføres fuldt ud, og er
i øvrigt noget, som også ligger i Konfutses filosofi. Konfutse havde næsten
samme idé om æstetisk uddannelse som Friedrich Schiller: At man gennem musik,
gennem poesi, ved at lære skønhed, så kan man faktisk kan omdanne folkets
karakter til at blive smukke sjæle, til at opnå visdom, og tjene almenvellet.
Jeg tror, at hvis menneskeheden når frem til et nyt paradigme, så vil forholdene
mellem nationer blive sådan, at hver nation vil referere til den bedste
tradition hos den anden og blive beriget ved at opdage skønheden i den anden
nations mest avancerede kultur, og at det i stigende grad bliver karakteren af
relationer mellem nationer: at vi vil ophøre med at opføre os som små fireårige
drenge, der sparker hinanden over skinnebenene, hvilket betyder at føre krig og
lignende ting, og, at vi som menneskelig art bliver voksne og renoverer vores
relationer. Som astronauter, der alle – alle astronauter, der har været i
rummet, som var på ISS, siger det samme: Når du er ude i rummet, erkender du, at
du kun kan samarbejde på grundlag af fornuft, for ellers vil du ophøre med at
eksistere, og når du betragter vores lille blå planet fra rummet, indser man, at
der er så meget, der venter på at blive opdaget! Først og fremmest er der ingen
grænser, der er ingen racer, der er kun én menneskehed, og du erkender, at vores
univers er så stort! Og at vi som en menneskelig art skal samarbejde for at
kunne have en vedvarende eksistens i dette univers over de næste tusinder og
atter tusinder af år.
Med Hubble-teleskopet har vi været i stand til at opdage, at vi i øjeblikket
kender til eksistensen af 2 billioner galakser! Det er noget, der kan overvælde
sindet – hvis jeg forsøger at tænke på Solsystemet, Mælkevejen, Galaksen, der
allerede er gigantisk. Men ideen om 2 billioner galakser viser os, at vi som
menneskelig art kun lige er begyndt at tage de første babyskridt i retning af
perfektionen af vores art.
Jeg tror under alle omstændigheder, at vi befinder os ved afslutningen af en
epoke. Jeg tror, at vi har en meget god chance for at lægge geopolitikkens epoke
bag os; at vi virkelig kan skabe et system til regeringsførelse, som muliggør

fredelig sameksistens og udvikling for hele menneskeheden. Jeg vil opfordre Jer
til at være optimistisk omkring det, og deltage i Schiller-instituttets indsats,
for dette har været vores perspektiv igennem de seneste 40-50 år – for min mands
vedkommende 50 år – og jeg tror, at vi er på nippet til at se realiseringen af
denne vision.
Mange tak.

Afskriftet af Helga Zepp-LaRouches
tale til Schiller Instituttets og
EIR’s
seminar for diplomater den 29.
november 2018
(Vi er i gang med at oversætte talen til dansk.)
Helga Zepp-LaRouche addressed the seminar via video conference from Germany. In
addition EIR Economics Editor Paul Gallagher by pre-recorded video from
Virginia, and Hussein Askary in person addressed the seminar in Copenhagen.
Diplomats from nine countries attended the seminar, as well as members and
contacts of The Schiller Institute.
TOM GILLESBERG: Helga Zepp-LaRouche was very beautifully introduced, I think, by
Hussein Askary, in his presentation going through the fantastic road. She as the
founder of the Schiller Institute has taken upon herself as the “Silk Road Lady”
in bringing about this Belt and Road policy, the New Silk Road policy. So we are
very proud and very happy to be able to have her on here live to discuss what is
in the situation the world is in right now, after the U.S. midterm elections,
and here, the day before we’ll have the G20 summit taking place in Buenos Aires.
So, Helga, thank you for being here with us. The word is yours.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Well, I want to say hello to you and I’m very happy to be

able to speak to you, even if it’s only via video. Obviously, we have reached a
very important point in history, and for once, I have to agree with President
Macron of France, who just said that the upcoming G20 meeting better produce
some real results, or else, such a gathering of the heads of state would be even
counterproductive.
Now, I agree with that.
We have made a campaign for the last several weeks and actually months, that
basically what should be the outcome of this G20 meeting. Given the fact that we
have both war danger, as was demonstrated very acutely again in the case of the
incident in near the Kerch Bridge in the Black Sea, and the general situation
between the major nuclear powers is not exactly a calm one, so we have the
danger of nuclear war, potentially. Then, we have the immediate danger of a
repetition of the financial crash of 2008, except this time, it could be much,
much worse, because all the parameters are much worse than in 2008.
In light of these two existential crises, we have defined what should be the
outcome of either the G20 meeting or, at least, of those heads of state where
one can expect they can go in the direction of establishing a new paradigm: And
that refers to President Trump, Putin, Xi Jinping, Prime Minister Modi, and
possibly others, Prime Minister Abe, and maybe some other heads of state and
government. And what we defined as the absolutely necessary outcome, is that
they establish a New Bretton Woods system to replace the presently completely
bankrupt financial system, with a New Bretton Woods, which would be in the
position of the old Bretton Woods system, however it would include the added
features which Franklin D. Roosevelt originally wanted, namely, to end
colonialism for the developing sector, which then, unfortunately was not
implemented, because Roosevelt died, and the Bretton Woods was established by
Truman and Churchill, at least under their political guidance.
And obviously, a New Bretton Woods would only function if it is accompanied by
Four Laws which were defined by Lyndon LaRouche already in 2014, as the
absolutely necessary changes in the financial and economic system, being: first,
the implementation of Glass-Steagall banking separation; secondly to go to a
national bank, to bring the power of credit generation back under the control
sovereign powers, under the sovereign control of governments; and thirdly, to
create an international credit system; and fourthly, to increase the
productivity of the world economy by going for a crash program for a fusion
economy and establish more close international space cooperation to get the
necessary increase in the productivity of the world economy.

Given the fact that it cannot be expected that all countries of the G20 will
agree with that — I can easily imagine that those which are absolutely tied to
the City of London and the opposition to Trump coming from Wall Street, that
there will be some countries that will absolutely oppose such a solution. And
therefore, we have proposed that it can only be the cooperation of those
countries which are powerful enough to resist the power of these financial
centers, London and Wall Street, and that can only be: President Trump,
President Xi Jinping, President Putin, and prime Minister Modi, the four powers
together, which represent both the largest nuclear powers, the largest
economies, the largest populations, that they have to work together.
Obviously, that potential exists. And since President Trump has again and again
reiterated, in the election campaign and again after he became President, that
he wants to improve the relationship with Russia, and the entire Russiagate was
launched in order to prevent that from happening. Now, Russiagate, by now, is
pretty much discredited, and despite the tensions with China on the trade issue,
there are positive signs that both China and the United States may be willing to
find an agreement to overcome the present war of tariffs.
That potential clearly exists, and it is very obvious, that on that hangs the
question, will mankind be able, in light of existential dangers, be able to give
itself a governance, structure of government, which allows the long-term
sustainability of the world population. And that that is a very acute question
you could see, for example, by the fact that the present Chinese ambassador to
the United States Cui Tiankai just yesterday issued a very clear warning that
the world must learn the lessons of the Great Depression of the 1930s, resulting
in World War II, and he warns that the inability to resolve the present tensions
could lead to a new world war, and a new financial crisis worse than the
Depression of ’30s.
The same Ambassador Cui, already in a speech about a year ago in New York, had
basically posed the question: What is going to be the relation between the
United States and China? He said that in history, there were 16 cases where the
dominant power was replaced by a rising power — referring obviously to the
present situation between the United States and China — and that in 12 cases,
this led to a big war; in 4 cases, it led to a situation where the rising power
simply replaced the up to that point dominant power, and it did not lead to war.
And he emphasized that China does not want, at all, either, naturally the
situation of war, but it also does not attempt to replace the United States as a
dominant power in the world, but that the policy of China is propose a
completely new set of international relations of a win-win cooperation between
sovereign powers and respect for the sovereignty of the other, respect for the

different social system of the other country without interfering into the
internal affairs, and simply have a cooperation for the mutual benefit of all
participating in this new system.
And that is, in my view, what we have seen in reality in the last five years,
since President Xi Jinping proposed the New Silk Road in Kazakhstan in September
2013. And we have seen the enormous development of the New Silk Road in the
meantime, including more than 100 countries and having completely transformed
the spirit in Africa, which has been caught by the Spirit of the New Silk Road
due to massive investments in infrastructure, industrial parks, energy projects
and similar things. The same is true for almost all of Latin America, many
countries in Asia and even some Europe countries which are absolutely seeing the
advantages of cooperating with this new system.
Now, it took the West, or better, Western think tanks and media, almost four
years before they even admitted that this was going on. I mean, this was going a
spectacle: Because here you have the largest infrastructure project in history,
ever, already now about 30 times as big as the Marshall Plan, and the Western
media would not take note of it! Then, about a year ago, they realized this was
absolutely unstoppable, so they started a whole barrage of slanders and attacks
on this New Silk Road, and quite telling, was that the channel of the AngloAmerican establishment, the New York Times, over the last weekend and the
weekend before, had I think altogether some 10 or 12 articles on the New Silk
Road, in which they admit, basically, well, it’s unstoppable, it’s here, the
West was completely wrong by thinking that if you offer to China to be a member
of the WTO and join the free trade system, that eventually China would take over
the Western liberal system, Western democracy, or, if they would refuse that,
they would simply collapse under the burden of an autocratic leadership.
And the New York Times begrudgingly admits that this was a wrong estimate, that
China had not adopted the Western democracy model, and it for sure has not
collapsed. But it has the astounding recording of 40 years of uninterrupted
economic growth rates, which have completely transformed not only China, but
also much of the world economy, and that China now has a middle-class, well-todo part of the population of 400 million, and this will be doubled in the next
10 years. And basically, the Chinese model is attractive to many countries in
the world.
They basically say, as a conclusion, that the only way to deal with that is the
effort to contain China, and if need be, confrontation and even war. And some
American general has already said a couple of weeks ago that a war between the
United States and China is more likely in the next 50 years, than not.

So this is obviously the famous “Thucydides trap”: This refers to the situation
in ancient Greece, the rivalry between Athens and Sparta, which led to the
Peloponnesian War, and as a consequence — which people don’t usually mention,
when they talk about the “Thucydides trap” — the demise and collapse of ancient
Greece.
That is the obvious question: Can the West relate to the fact that China is
rising, that there is nothing you can do about it, because, first of all, China
was a country which was the leading economic and cultural power over many
centuries for the last millennia, with only a very short interruption. And it is
deciding to go back, not to replace other countries, but to take a leading role
on the world stage. And since the Chinese government has a policy which allows
it to do that, mainly by putting the emphasis on continuous innovation, of
leapfrogging to the most advanced technologies, of putting a lot of emphasis —
they have the most advanced fusion power research program; they have a very,
very advanced space exploration program; and they are putting a lot of emphasis
on education, excellence in education for the young people, combined with Xi
Jinping emphasizing the need to have especially an aesthetical education of the
youth, and also the older people. Because aesthetical education goes in the
direction of the beauty of the mind and the beauty of the soul.
And given the fact that China has a population of 1.4 billion people, the idea
of the West that it would be possible to contain this without war is ludicrous.
And if it comes to war, it should be noted that there are many military experts
who make the point that once you start to use only one nuclear weapon, it is the
logic of nuclear weapons, in complete contrast to traditional, conventional
weaponry, that all weapons will be used. And that would obviously would mean the
annihilation of human civilization.
So, this paradox obviously exists, and it is the view of the Schiller Institute
that it can only be overcome by winning the West, winning countries of the world
over to join in the new paradigm in a win-win cooperation.
Now, that the danger of war is very real, we just saw in the incident involving
provocation by Ukrainian warships in the Black Sea, close to the Sea of Azov and
the Kerch Bridge. And some people in Ukraine already having proposed some weeks
ago, that the newly built bridge between Russia and Crimea, should be blown up.
This was obviously an incident a couple of days ago [Nov. 25], whereby Ukrainian
warships did not follow the rules which are otherwise established between Russia
and Ukraine, to announce their intention to pass through the Kerch Strait; so
they will held up by the Russian military; the crews were basically arrested and
interrogated, and in the meantime, written material has been found with this

crew, which instructs them not to announce themselves, to go to this point of
the Kerch Strait in secrecy, clearly indicating a provocation.
What happened, was, immediately, the war-hawks, like NATO General Secretary Jens
Stoltenberg, immediately said NATO fully on the side of Ukraine; and some other
hawks, immediately, like representatives of the Integrity Initiative — about
which I will same something in a second — immediately said that NATO should send
a whole flotilla into the Sea of Azov.
Now, this was absolutely denounced by President Putin yesterday, who waited a
couple of days, and then basically said this was a clearly preplanned
provocation, and the big fault lies with the nations of the West, who, without
thinking immediately take the side of Ukraine. And in his typical Putin humor,
even said, if Ukraine would demand to eat babies for breakfast, the West would
immediately agree.
And this was also strongly denounced by the former Chairman of the NATO Military
Committee, who had also been the Chief of Staff of the German military before
that, Gen. Harald Kujat, who denounced Stoltenberg, and said he made a grave
mistake: That in an incident like that, it is of the utmost importance that it
be investigated and the other nations should not beat it up, but try to
deescalate the whole situation. Fortunately, most of the West European
governments did, because they obviously realized that a war between Ukraine and
Russia could completely go out of control in no time and lead to a World War
III.
So I think that this incident, in which the danger is not yet over because
Poroshenko announced martial law in parts of Ukraine, and our dear friend
Natalia Vitrenko, a Ukrainian politician, warned that this means Poroshenko is
actually establishing a dictatorship in Ukraine — martial law, eliminating all
kinds of civil rights, being an extremely hot situation.
Now, who is the instigator of this whole provocation? If you look at the fact
that just recently, a couple of days ago, it was revealed that there is this
thing called “Integrity Initiative.” This is a very strange institution. It’s
basically run out of British embassies all over the world, and it is actually a
subdivision of British intelligence. One of their spokesmen, Edward Lucas came
out in the context of this Ukraine crisis, and immediately said: This is
completely like Nazi Germany attacking Poland in 1939, and demanding an
immediate escalation, sending warships into the Black Sea, in a clear
provocation.

What is this Integrity Initiative? The new British Chief of General Staff Gen.
Mark Carleton-Smith said Russia is a greater danger to the U.K. than ISIS or alQaeda, in a completely war-mongering statement. So what this Integrity
Initiative outfit does, is they have defined so-called “cluster groups,” in all
kinds of countries; and if you look at their website and look at the names of
the people involved, it is the Cold War faction all over the world. For example,
in the United States, it involves Ian Brzezinski, the son of infamous Zbigniew
Brzezinski, of the {Great Chessboard} infamy, and this Ian Brzezinski is a
leading member of the Atlantic Council, which can be really regarded as one of
these subdivisions of the Anglo-American empire, or the British intelligence.
And in Germany, it involves Gen. Klaus Naumann, who is famous for his Cold War
attitudes towards Russia. So it is this apparatus which is basically sticking to
the idea that you need to have a geopolitical confrontation with Russia and with
China. And this is the faction which brings about the war danger in the closest
fashion.
Now, we have to get over the idea that the world forever needs to be divided
into geopolitical blocs, where you have one nation, or one group of nations
being in complete conflict with another group of nations. And unfortunately much
of the European Union thinks that way; Macron thinks that way; Mrs. Merkel in
the same way. When Macron recently demanded the establishment of a European
army, to be able to defend Europe against Russia, China and even the United
States, he said! That is typical for this kind of thinking, which under
conditions of a financial breakdown crisis and general tensions is exactly a
prescription for the danger of a repetition of the two catastrophes of the 20th
century.
Now, the alternative is fortunately, also very clearly there. I already
mentioned the New Silk Road Spirit having transformed Africa, where people for
the first time have the legitimate hope that with the help of China, and now,
more and more other countries, such as India, Japan, Indonesia, Turkey and many
others, having recognized that Africa, which will have 2.5 billion people by the
2050, and as Xi Jinping at the Johannesburg BRICS summit in September correctly
noted, Africa having the biggest development potential of all the continents on
the planet, that one can say that Africa will be the “new China with African
characteristics.” That you will have a very young population, which if they are
educated and provided with the necessary infrastructure investments, can really
become the most productive continent on the planet.
That obviously, is a nightmare for those people who have tried to suppress the
development of the developing countries, such as the IMF, with their
“conditionalities,” which was the real debt trap. You know, the IMF

conditionalities basically made sure that the developing countries would remain
indebted, and that they were not allowed to use their income for either
investment in social expenditures, education, infrastructure, but that they had
to pay debt as a priority, and that was one of the main means how the
development of these countries was suppressed.
And naturally, you had the very unholy role of the World Wildlife Fund,
preventing infrastructure, for the sake of snails rather than human beings. And
you had the whole unholy ideology of the Club of Rome that supposedly the
resources on the planet were limited, and therefore development of the
developing countries had to be suppressed.
When China launched the New Silk Road, all of that went out of the window,
because, now, for the first time, there is the real possibility to overcome the
underdevelopment of the developing countries, and that has been understood by
the countries of the Global South — these are all the major organizations, such
as the G77, the Organization of Islamic Countries (OIC), Mercosur [Mercado Común
del Sur], the African Union, all of these organizations are now basically
inspired by the New Silk Road idea.
And even in Europe, this is dramatically quickly changing: You had the 16+1,
Eastern and Central European Countries plus China, which very happy to be hubs
between Europe and Asia, in the Silk Road development. You have Greece, which is
completely transformed because of Chinese investments in Piraeus and other
infrastructure projects. The new Italian government had completely changed: They
no longer listen to the EU in respect to China. The leading ministers, like
Giovanni Tria, and the undersecretary for Economic Development Michele Geraci,
Prime Minister Giuseppe Conte, himself, they all basically look to cooperation
between China and Italy, not only for mutual investments, but especially to
invest in joint projects in Africa. And one of the most glorious examples, is
the agreement between China and Italy to jointly work together with the
countries of the Lake Chad Basin Commission to implement the Transaqua project,
which I’m sure Hussein already talked about.
But then you have also Spain, where President Xi was just there on a state
visit, and having very far-reaching cooperation agreement between China and
Spain, emphasizing the 2,000 years of cultural ties between the two countries.
And then Xi Jinping will also go to Portugal when he comes back from the G20.
And between Portugal and China there is an absolute agreement that Portugal,
also, will become the hub — Spain and Portugal will not only be the hub for the
Eurasian connection of the New Silk Road, but also the hub for all the Spanishand Portuguese-speaking throughout the world. So this is what the Schiller

Institute emphasized in our “World Land-Bridge” report, to work on the so-called
Atlantic route, and in this way, combining the Caribbean, Central America, South
America, with those Portuguese- and Spanish-speaking countries and therefore
Europe.
So the World Land-Bridge is coming into being. And we had just had a very
interesting and hopeful even in Hamburg, between China and the Hamburg Chamber
of Commerce, where, with the exception of one Greenie, who was completely beside
himself, but all the other speakers were more or less very optimistic in talking
about how Hamburg is the natural link not only for the land connection — and I
think per week now, 23 trains are coming from China into Hamburg — but
obviously, also a crucial aspect of the Maritime Silk Road, given the fact that
Hamburg is the largest port in Germany.
This is all very, very interesting. Then, I should not forget to mention
Switzerland, which is also onboard. Austria: Austria’s new government even has
it in its coalition treaty that Austria wants to become a hub for the New Silk
Road. So I think the development is actually, objectively very, very promising.
But obviously, a lot more has to be done, because if you reflect on what I said
in the beginning, what should become the outcome of the G20, a New Bretton Woods
system and a new system in order to safeguard our nations against the danger of
a new financial blowout, that has not yet been accomplished.
Otherwise, objectively, despite all the dangers I’ve referred to, I think we can
be very optimistic, because a new system is within reach. And I just want to
say, that economic development absolutely must be combined with a Classical
Renaissance. Because, if you look at the values of the West right now, — I want
to identify very briefly what I mean by that — the neo-liberal or liberal
philosophy or ideology which has taken over in the West, it is correctly
rejected by Russia and by China — it’s the principle “everything is allowed.”
You have not two genders, but now you have about 49 genders; you have
pornography without limits; children can go on the internet and see the worstpossible atrocities, the violence which is now, unfortunately having roots in
the United States — you have the mass shootings in the schools almost every day.
In the United States, there were already more than 300 mass shootings [this
year]. You have the opioid epidemic in the United States. You have an increase
of [inaudible 35:42] alcoholism, drug addiction; longevity in the United States
has gone down for the first time in the last two years! If there is any
parameter for a collapsing economy it is that the life expectancy goes down.
And in Europe, we are not that far behind, if you look at the violence in the
schools in Germany, just to name one element. I think we are in an absolute dire

need to have a Renaissance of human culture, of Classical culture, of Classical
music, poetry, and other areas of art.
This has been understood in China. I mentioned already Xi Jinping’s emphasis on
the need for aesthetical education, and the main Chinese speaker at this Hamburg
conference yesterday, Vice Premier Liu He, who is the main economic advisor of
Xi Jinping, he deviated from his written text and said that he wanted to share a
story with the audience, that during the Cultural Revolution, when he was young,
he had to hide in one of the hutongs in Beijing — these are the old buildings —
and he had to listen in secrecy to the Violin Concerto in C-minor of Felix
Mendelssohn, and that meant that he fell completely in love with Classical music
and he has pursued that passion ever since.
I think this is very promising. Because as you know, we are convinced that human
nature is that all human beings essentially are good, that man has the limitless
capability to self-perfect, not only in terms of intellect, but also that the
aesthetical education means that you can educate your emotions until you can
blindly follow them because they would never tell you anything different than
what reason commands. This is the Friedrich Schiller’s definition of the
beautiful soul. He says, necessity and passion, free will and duty all fall in
one, and this is the condition where man is truly free: Because you do with
passion what is necessary, because you cannot think in any different way other
than on the level of reason.
And I think that is not a utopia, but that is something which can be absolutely
accomplished and is inherent in the philosophy of Confucius, who also had almost
the same idea of aesthetical education as Friedrich Schiller, that is, through
music, through poetry, through learning [inaudible 38:49], that you can actually
transform the character of people to become beautiful characters, and to
becoming wise and serve the common good.
Now, I think that if mankind is supposed to reach the New Paradigm, not only
will the relations among nations be like that, that each nation will refer to
the best tradition of the other and be enriched by discovering the beauty of the
most advanced culture of the other nation, but that that will increasingly
become the nature of relations among nations: that we will stop behaving like
little four-year-old boys, kicking each other in the shins, meaning, conducting
war and things like that, and we will become adult as a human species and
renovate our relations, like the astronauts, who all, — all the astronauts who
have been in space, who were on the ISS, they all report the same thing: That
once you are in space, you recognize that you can only cooperate on the basis of
reason, because otherwise you won’t exist, and that when you look at our little,

blue planet from space, you recognize that there is {so} much to be discovered!
First of all, there are no borders, there are no races, there is only one
humanity, and you recognize that our universe is so huge! And that we as a human
species have to cooperate, to be able to have a sustained existence in this
universe, over the next thousands and thousands of years.
And the Hubble telescope discovered that we presently know of the existence of 2
trillion galaxies! Now, that is boggling the minds — if I try to think of the
Solar System, the Milky Way, the galaxy, that is already gigantic. But the idea
of 2 trillion galaxies, that shows you that we as a human species have just made
the first baby steps in the direction of the perfection of our species.
Anyway, I just think we are at the change of an epoch. I think we have a very
good chance to leave the epoch of geopolitics behind us, that we can really
create a system of governance which makes the coexistence in peace and
development possible for all of humanity. And I would encourage you to be
optimistic about it, and join efforts with the Schiller Institute, because this
has been our perspective for the past 40 or 50 years — in the case of my
husband, 50 years — and I think we are on the verge of seeing the realization of
that vision.
Thank you. [applause]
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Præsident Trump fortsætter sit angreb
på britisk imperialistiske uvaner
Leder fra LaRouchePAC den 16. oktober (EIRNS) – Mens præsident Trump holder
massive kampagnemøder flere gange om ugen rundt om i landet for at få direkte
forbindelse med befolkningen i ugerne forud for det afgørende midtvejsvalg den
6. november, har han også stillet sig til rådighed for den “falske presse “langt
oftere end før, hvor han direkte angriber de imperiale mentale konstruktioner
pålagt befolkningen af de tidligere regeringer og deres kontrollerede medier.
Søndag aften viste CBS ’60 minutter’ et interview med præsidenten af Lesley
Stahl, hvis modbydelige og respektløse fremfærd belejligt blev håndteret af den
stadig mere komfortable præsident Trump. Klimaforandring? Klimaet ændrer sig,
sagde Trump, men “jeg ved ikke, om det er menneskeskabt …. Forskere har også en
politisk dagsorden.” Dette afviser fuldstændig den folkemorderiske IPCC-rapport,
der kræver dekarbonisering og et stop for kødforbrug. Forsvar af den vestlige
alliance? “Hvad er en allieret? Vi har vidunderlige forbindelser med mange
mennesker, men ingen behandler os så dårligt som EU.”Vil du afgive løfte om ikke
at lukke Mueller-undersøgelsen? “Jeg behøver ikke at afgive løfte til dig …. Jeg
er præsidenten, og det er du ikke”. “Har Rusland blandet sig i valget? De
blandede sig, men jeg tror også, at Kina blandede sig. Og jeg tror andre lande”…
(hurtigt afbrudt af Stahl, som vender tilbage til Rusland). Vil du pålægge flere
kinesiske afgifter? “De ønsker at forhandle. Jeg har også en god kemi med
præsident Xi i Kina. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis vil fortsætte.”
Siden sin tale til FN den 25. september har præsident Trump taget
fløjlshandskerne af i forsvaret for de grundlæggende principper for den vestlige
civilisation, defineret ved den Westfalske Fred – nationernes suverænitet,
baseret på folkets vilje og i samråd med alle andre nationer. Dette er blasfemi
for imperiet i både London og Wall Street. Globalisering – den moderne eufemisme
for global imperial kontrol – har fejlet, siger Trump; det skaber udelukkende
økonomisk underdanighed for internationale finansielle institutioner,
imperialistiske krige, overnationale domstole, der pålægger imperialt styre,
kriminelle narkotikakarteller og økonomisk forfald. Trump lader det blive
meddelt – endnu uden bekræftelse – at han planlægger at møde Xi Jinping og
Vladimir Putin kort efter valget, forhåbentlig fri for Russiagate løgnene og
Demokraternes rigsretssagssvindel.
Det er vores ansvar at sikre, at han også vender tilbage til sin tidligere

støtte til en reform af det amerikanske system, med Glass-Steagall og
hamiltonisk nationalkredit, som blev kraftfuldt præsenteret i Will Wertz’
foredrag på ”Manhattan-projektet” i lørdags: “at skære den gordiske knude med et
Damoklessværd”. Kun dette kan frigøre det videnskabelige og teknologiske
potentiale i vores nation og alle andre nationer, i den Nye Silkevejs ånd.
Trumps hensigt om at genopbygge den amerikanske industri, at “gøre Amerika stort
igen” og “gøre deres nationer store igen” (som han sagde om de latinamerikanske
nationer i sin FN-tale), afhænger helt af succesen i vores indsats for at gøre
LaRouches Fire Love forståelige for det amerikanske folk og bringe USA til at
samarbejde med Bælte og Vej Initiativet (BVI). Japan har fuldt ud sluttet sig
til BVI; Italien har brudt med EU og støtter BVI; hele Afrika har tilsluttet sig
BVI på Forummet om Samarbejde mellem Kina og Afrika den sept. 3-4; og
latinamerikanske nationer vender sig nu mod Kina og BVI og kæmper for deres ret
til at deltage. I intet tilfælde betyder det at vende sig væk fra USA. Faktisk
blev præsident Trumps forsvar af suverænitet i FN entusiastisk modtaget af
nationerne i Asien, Afrika og Latinamerika.
Ikke desto mindre ved alle, at Trump er omgivet af magtfulde personer, der er
desperate efter at undergrave hans hensigter. I interviewet “60 minutter”
fortalte han Lesley Stahl: “Jeg stoler ikke på alle i Det Hvide Hus …. Det er en
hård forretning. Dette er et ondskabsfuldt sted. Washington, D.C. er et ondt,
ondt sted.”For at bevare det amerikanske folks tillid må han først besejre
kupmagerne og politikerne der vil afsætte ham; derefter genoprette sit
personlige forhold til Xi og Putin; derefter gendanne det Amerikanske System;
efterfølgende indkalde til en ny Bretton Woods-konference med verdens stormagter
for at skabe et nyt globalt kreditsystem, for at afslutte det Britiske Imperium
én gang for alle – fred gennem udvikling.

IPCC viser os alle, hvorfor Trump
havde ret i at trække Amerika ud af
Paris-‘Klimaaftalen’
Leder fra LaRouchePAC den 8. oktober: Mindre end to år efter vedtagelsen af
Paris-Klimaaftalen trak præsident Donald Trump USA ud af den, idet han korrekt
anfører, at den ville medføre store økonomiske omkostninger og eliminere

beskæftigelse uden at nå sine angivne hensigter om forbedring af miljøet.
Nu har IPCC (FN’s Internationale Panel om Klimaforandringer) i realiteten
omstødt Paris-aftalen for ikke at føre tilstrækkeligt store økonomiske
omkostninger med sig. Panelet truer med skræmmende konsekvenser for planeten,
hvis ikke alle nationer “foretager hurtige, vidtrækkende og hidtil usete
ændringer i alle aspekter af samfundet.” At holde den ‘globale opvarmning’ under
2 grader celsius i det 21. århundrede er ikke nok, siger IPCC i sin nye rapport
udgivet den 7. oktober.
Løfterne om reduktion af kulstof-udledning fra alle landene bag Paris-aftalen
“er ikke nok.” I stedet skal der nu tages store skridt (tilbage) i menneskelig
produktivitet og industriel aktivitet samt i den menneskelige kost. Nedskæring
af industriel aktivitet, husdyravl og kødproduktion og nedskæring af CO2udledning med 1 mio. tons hvert år skal starte straks, og forfølges indtil der
ikke er nogen CO2-udledning mere – dvs. ingen kulbrinte-brændstoffer og heller
ingen kernekraft – i år 2050 eller tidligere.
Dette er et angreb på Trumps politik for vækst. Desuden er det et angreb på
Kinas politik for at sprede sin økonomiske vækst og fattigdomsreduktion til
Afrika; et angreb på dets Bælte og Vej-Initiativ som helhed, og især den
entusiastiske accept af initiativet i Afrika. IPCC-rapporten udtrykker Barack
Obamas modbydelige, absurde og dødelige trussel på et “ledelsesmøde” i Afrika
for flere år siden, om at “hvis I alle vil have klimaanlæg og en vestlig kost,
vil I få planeten til at koge over.”
IPCC angriber i høj grad fundamentet for selv videnskaben om den menneskelige
økonomiske udvikling, en videnskab der stammer fra universalgeniet Gottfried
Leibniz for tre århundreder siden, og som siden er genoplivet af Lyndon LaRouche
og hans politiske bevægelse som et modtræk til det Britiske Imperiums
efterkrigstids neo-malthusianisme.
Centralt for den videnskab er, hvad LaRouche kalder stigningen i potentiel
relativ befolkningstæthed, målt på fremskridt for både den menneskelige art og
for Jordens biosfære, som mennesket, som noget enestående blandt de levende
væsener, er i stand til bevidst at forbedre.
Stigende energi-gennemstrømningstæthed i menneskelige energikilder – hvilket
fører opad fra omdannelse af sol og biomasse gennem vind og skovdrift, videre
gennem petrokemikalier til nuklear fission, og nu i retning mod nuklear fusion
og plasma teknologier – betyder højere potentiel befolkningstæthed hos
menneskeslægten under en stigende levestandard. Denne “fremskriden opad fra

ilden” betyder også højere teknologisk industri og større potentiale for at
forbedre miljøet, jordens vandforsyning, dets landbrugsproduktivitet og
bæredygtighed – og dermed stadigt stigende potentiel befolkningstæthed.
Det er dette der er nødvendigt i Afrika, hvor fattigdomsreduktion endelig er
begyndt at finde sted sammen med stigende kinesiske investeringer i energi,
sammen med jernbaner, veje, vandoverførsler, havne – og samtidigt i Mellemøsten
og Sydamerika. Det er grunden til, at Asien går efter atomkraftteknologier, mens
det miljøaktivistiske paradigme i Europa opgiver atomkraft.
Amerika er heldige med, at præsident Trump har vendt mere af det amerikanske
folk imod IPCC’s miljø-terrorkampagner. Hvis “Russiagate”-kuppet imod ham kan
vendes afgørende ved dette midtvejsvalg og efterfølgende, kan han blive i stand
til at arbejde med de andre stormagter, som fremmer industrielt fremskridt (på
et højere niveau).
Disse lande, USA, Kina, Rusland og Indien, kunne lancere et nyt internationalt
monetært system designet direkte til udenlandske investeringer i højteknologi.
Så kunne de i fællesskab – med deres rumfarts- og kernekraftskapacitet –
koncentrere sig om den afgørende udvikling af små, sikre, modulære
atomkraftreaktorer, nøglen til at alle mennesker endelig kan få elektricitet.
Og mens de forbedrer denne planet, kunne de sammen arbejde på menneskeslægtens
evne til hurtigt at rejse andetsteds hen i solsystemet.
Lyndon LaRouche udarbejdede “fire love” for disse økonomiske handlinger. De
udtrykker potentialet for virkelig at vinde kampen om det amerikanske
midtvejsvalg.

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!”

Bælte og Vej-’styregruppe’ for
Sverige lanceret.
D.1. oktober 2018 (EIRNS) – Den 28. september blev den nystiftede ‘Belt & Road
Initiative Executive Group’ for Sverige (BRIX) lanceret under det prominente
‘Kina-Sverige Business Forum’, der blev afholdt i Grand Hotel i den svenske
hovedstad Stockholm. I år fokuserede Business Forum på Bælte og Vej-Initiativet.
Ordstyrer Hussein Askary åbnede arrangementet ved at citere det kinesiske
ordsprog: “Hvis du vil være rig, så byg først en vej.” Som formand for BRIX, bød
Ulf Sandmark velkommen til de over hundrede deltagere, og forklarede formålene
for BRIX. Ambassadør for Folkerepublikken Kina, Mr. Gui Congyou gav en
entusiastisk åbningstale til forummet, og bød oprettelsen af BRIX velkommen.
Myndighederne og medierne i Sverige har hidtil været uvidende om Bælte & VejInitiativet. B & R Business Forum leverede den nødvendige indsigt for at ændre
på dette. BRIX, foreningen der blev lanceret på dette forum, vil fremme en åben
dialog og større bevidsthed om Bælte & Vej-Initiativet (BVI) og dets fordele for
Sverige.
Et vigtigt punkt vedrørende BVI er, at det ikke kun handler om forbindelser til
Kina, men er et initiativ til at fremme global sammenhængskraft. Alle nationer i
verden inviteres til at deltage i BVI på deres egne vilkår. Den første taler,
Stephen Brawer, næstformand for BRIX, pegede på et verdenskort, hvor alle
kontinenter vil blive forbundet i fremtiden, selv med forbindelser ud til
Australien. Han pegede på Forum for Kina-Afrika samarbejde (FOCAC) i Beijing d.
3.-4. september, hvor 53 afrikanske nationer koblede sig på BVI for at opfylde

den Afrikanske Unions Agenda 2063 for et verdensomspændende moderne
infrastrukturnetværk, der vil gøre en ende på fattigdommen på kontinentet.
BVI bør ikke kun ses som et “praktisk” transportsystem for handel, understregede
Kitty Smyth i den efterfølgende præsentation. Fru Smyth, en britisk strategi- og
PR-seniorrådgiver for kinesisk-europæiske forretningsforbindelser,
understregede, at BVI, siden det blev lanceret af præsident Xi Jinping i 2013,
også har en filosofisk dimension med at fremme harmoni: “At fremme en ny type af
internationale forbindelser” og “at skabe partnerskaber med dialog uden
konfrontation, og venskab snarere end alliance.” Hun rådede Sverige til at
etablere faste kontorer, der er i stand til at udvikle det langsigtede Bælte og
Vej-samarbejde med Kina, præcist som Storbritannien også har gjort, med et
kontor for BVI-banken AIIB, et regionalt samarbejde kaldet ‘Northern
Powerhouse’, den parlamentariske gruppe og regeringens faste udsending til BVI.
De typiske misforståelser om BVI i svenske virksomhedskredse blev dissekeret af
Ali Faramandeh, formand for CSBC. BVI er meget, meget mere end kinesisk
produktion af svenske varer. Den nye Silkevej er heller ikke noget, som befinder
sig langt borte, som mange i det nordlige hjørne af Europa ellers tror. Blandt
de 70 medlemsstater i BVI, er der også naboer i Europa, som allerede er ved at
opbygge deres del af det globale forbindelses-netværk, projekter, hvor svenske
virksomheder kan deltage med det samme.
At arbejde sammen med Kina er udfordrende for den gamle verden, forklarede Ying
Wu – en tidligere ingeniørstuderende i Stockholm, som nu er direktør for SinceUs
– i den afsluttende præsentation på forummet. Hun trak mange indsigtsfulde og
humoristiske eksempler på problemer frem, som hun er stødt på i forbindelse med
at hjælpe svenske forretningsklienter med at komme ind og udvide sig på det
kinesiske marked med 437 millioner shoppere på e-handel. Hun præsenterede et
”skoleeksempel” med det svenske varemærke Airnum, som hun har hjulpet med at
udvikle sig fra et ukendt ‘brand’ til det bedst sælgende mærke i løbet af et år.
Det er vigtigt at gøre disse muligheder for små og mellemstore virksomheder
(SMV’er) velkendte som bedste praksis; for at fremme forståelsen i Sverige af
betydningen af BVI, og de muligheder som det åbner for innovative virksomheder i
mange lande verden over.
Den nye sammenslutning, BRIX, udspringer af succesen med seminaret om BVI d. 30.
maj, arrangeret af Schiller Instituttet sammen med CSBC, ambassadørerne i Kina
og Pakistan, såvel som Chargé d’affaires i Sydafrika. Efter succesen med dette
seminar, besluttede arrangørerne og nogle af deltagerne, herunder svenske
iværksættere, at danne en aktionsgruppe til fremme af BVI i Sverige. Flere

rapporter og informationer er på vej.
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Afslutningen på kolonialismen: En ny
fælles fremtid for menneskeheden,
Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved
Schiller Instituttets konference, New
York City:
”Imod en fire-magtsaftale for et ’Nyt

Paradigme’ for Udvikling”, den 13.
september 2018
DENNIS SPEED: Emnet for hovedtalen, “Afslutningen på kolonialismen: En ny fælles
fremtid for menneskeheden,” vil muligvis ikke blive forstået, medmindre vi tager
det i den faktiske sammenhæng med den forestående FN-generalforsamling, som sker
på et tidspunkt, hvor USA – endnu engang – bliver ledt hen imod at deltage i en
krig, som ikke er i vores interesse, og som ikke er vigtig for hensigten og
ånden i USA’s Forfatning. Jeg taler her om muligheden for at USA bliver ledt til
at deltage i en indsats mod Syrien, en suveræn nation, der i enhver henseende
samarbejder – både med Rusland, og hvor den kan – med USA, for, ikke kun at
afværge krigen, men for at fjerne selve USA’s fjender; de fjender, der tog del i
at begå de handlinger, der fandt sted for 17 år siden d. 11. september. Men jeg
tror der er en endnu dybere måde at betragte den indeværende situation på.
Præsidentskabet i USA har i løbet af de seneste 50 år sjældent været fri for
kontrol fra finansielle og oligarkiske kræfter, som i det store er centreret i
London, og som har ført USA i krig. Men der var en tid, da det amerikanske
præsidentskab afviste dette, og det var under den første Reagan-administration,
hvor økonom og statsmand Lyndon LaRouche og hans kone Helga Zepp-LaRouche var
involveret i en række ‘back-channel’-forhandlinger med den sovjetiske regering
på vegne af USA. I forbindelse med disse drøftelser gjorde Helga Zepp-LaRouche
på det tidspunkt også den observation, at det var langt bedre at skabe en form
for institution, der ville tillade at fremhæve det bedste ved menneskeheden
inden for kulturområdet blandt verdens nationer. Og Schiller Instituttet – jeg
ved ikke hvor mange folk, der er klar over dette – var oprindeligt noget, der
faktisk blev foreslået til USA’s regering som en måde, hvorpå regeringen kunne
tilgå en ny dimension, sætte den i stand til at overveje en måde, hvorpå den
kunne være ledende på kulturområdet, snarere end blot indenfor det militære
område eller inden for økonomi, som folk normalt tænker på det.
Det er vigtigt at erkende, at det var Helga Zepp-LaRouche, der introducerede
mange af os i USA til personen kardinal Nicholas af Cusa; en gigant fra det 15.
århundrede, som også er grundlægger af de moderne begreber om videnskab og
teknologi. Men som først og fremmest var med til at forsøge at ophæve
splittelsen mellem øst og vest på det økumeniske koncil i Firenze i 1439, som
han sammenkaldte. Dette syn, hvilket er et højere perspektiv end blot at forsøge
på at appellere til at stoppe krig ud fra det pragmatiske behov om økonomisk
fordel, er noget, som Helga introducerede til USA; og da den amerikanske
regering afviste forslaget om, at Schiller Instituttet skulle være en egentlig

statslig organisation som sådan, blev den i stedet dannet som en uafhængig
institution i 1984, i perioden mellem juni og november – for 34 år siden. Hvor
vi står lige nu i dag, er at det amerikanske præsidentskab, igen, i form af
Donald Trumps person, forsøger at afvise krig. Og specifikt krig mod Rusland,
krig mod Kina, og ærligt talt, krig mod nogen som helst. Men igen søger
udenforstående kræfter at få indflydelse, og at påvirke, og måske endda forføre
dette præsidentskab til at foretage handlinger, der går imod USA’s interesser.
Så nu igen udfordres vi til at spille den rolle, som vi spillede igennem
1980’erne. Og vi er involveret her i dag, på denne konference, for at forsøge at
samles om denne sag. Vi begynder med musik, fordi vi tror, at det er i de højere
principper for klassisk komposition – herunder som i skuespillene af digteren
Friedrich Schiller – at det er i dette domæne, at de faktiske ideer er
lokaliseret- de begreber, som er nødvendige for at menneskeheden kan hæve sig
selv op til at drage fordel af det indeværende øjeblik, som vi befinder os i.
Så, nok så vigtigt vil jeg gerne sige – som en personlig kommentar om enden på
kolonialisme – at der for nylig var en konference i Kina om dette spørgsmål, en
konference, der involverede 53 afrikanske statsoverhoveder. Som en reaktion på
dette gjorde Helga opmærksom på, at hvad vi ser lige nu i form af denne
konference og de efterfølgende handlinger, er enden på kolonialismen. Dette har
været en aspiration, ikke kun for det afrikanske folks – men også for resten af
verden – igennem meget lang tid. Ved at eliminere den form for ondskab,
imperialisme, kolonialisme og racistiske og andre teorier, der rationaliserer
det, går verden, måske for første gang, ind i voksenalderen. Men det kan kun
ske, hvis ideerne og de forestillinger, der giver en ny betydning og formål til
menneskets værdighed, især set med unge menneskers øjne, kommunikeres på en dyb
måde, som giver dem mulighed for at se en refleksion af dem selv i de politikker
og muligheder, der nu står foran menneskeheden. Og jeg tror ikke at der er en
person på planeten mere kvalificeret til at formidle det håb, den optimisme og
klarhed, end vores hovedtaler, Helga Zepp-LaRouche.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Tak. Mine damer og herrer, kære Schiller Instituttets
venner: Vi skal være bevidste om det historiske øjeblik, som vi befinder os i.
Jeg tror ikke jeg overdriver det, når jeg siger, at vi befinder os ved
universalhistoriens ankomst til det, som Friedrich Schiller i dramaet kalder et
’punctum saliens.’ (springende punkt, red.) Hvad han mener med dette er, at
udviklingen af hele universalhistorien – eller plottet i dramaet – kommer til et
punkt, hvor alle andre muligheder op til det pågældende tidspunkt er udtømte.
Det er et dramatisk øjeblik, hvor det helt afhænger af den moralske karakter af
hovedaktøren eller hovedpersonen på scenen, om dramaet falder ud som en
tragedie, eller om det har potentiale til at føre til en bedre periode. Jeg

tænker her på, at ud fra et universalhistorisk standpunkt – hvis man tager alle
de mange millioner af år, men især de sidste 10.000-20.000 år – de sidste 100
år, i betragtning – så tror jeg vi er nået frem til et sådant punkt i historien,
hvor, som min mand Lyndon LaRouche har sagt det mange gange, udfaldet af denne
historiske periode helt er op til folkets moralske habitus. Hvor spørgsmålet,
som vi er stillet overfor, er: Har menneskeheden den moralske styrke og karakter
til at overleve eller ej?
Visse ledende kræfter er lige nu i stand til at implementere løsninger, fordi
løsningerne på krisen findes. Men vil Amerikas og Europas befolkninger og folk
på andre kontinenter give den nødvendige støtte til disse ledere, så de kan
gennemføre det?
Bare for at give et overblik, da dette er et noget anderledes billede end hvad
man får fra ‘mainstream’ medier i USA eller Vesteuropa, for den sags skyld; man
har lige nu et hidtil uset sammenfald af eksistentielle kriser. Man har, som
Dennis netop nævnte, den umiddelbare fare for en eskalering af krisen og
konfrontationen med Rusland. Der har været udsendt advarsler af den russiske
regering i de sidste uger, om at de har beviser for, at et tredje ‘false-flag’
kemisk angreb er ved at blive forberedt i Syrien. De har filmoptagelser af Hvide
Hjelme og andre terrorister, der bringer giftgas – Sarin og andre kemiske våben
– og de har mandskab fra de Hvide Hjelme klar til at filme en sådan massakre.
Amerikanske tv-hold er flyttet ind i Idlib-regionen, og dybest set foregår det
hele samtidigt med at Syrerne – med støtte fra det russiske luftvåben – forsøger
at indtage terroristernes sidste opholdssted; al-Nusra, ISIS, efterfølgerne til
al-Qaida, har samlet sig i Idlib. Den syriske regering gør brug af sin suveræne
ret til at generobre den sidste provins i Syrien, og russerne hjælper med
luftstøtten.
Så grundlæggende er ideen at udføre dette ‘false-flag’ angreb med kemiske våben;
at have kamerahold til at filme det, og så at lade det gå verden rundt. Det hele
understøttes af en britisk organisation af lejesoldater kaldet ‘Olive’; de har
5.000 lejesoldater i Abu Dhabi, og de iscenesætter denne operation. De
forskellige kræfter i USA, den britiske regering og franskmændene har allerede
erklæret, at de vil sætte ind med et militært angreb i samme øjeblik at et
sådant bevis på et kemisk angreb fra Assad-regeringen fremlægges, og de er parat
til at indsætte et sådant militært angreb.
Det tyske forsvarsministerium er allerede trådt sammen for at udvikle
beredskabsplaner for tysk deltagelse, og denne gang ikke bare med luftrekognoscering, men med brug af Tornado-fly til at bombe militære
installationer. Og det tyske parlaments videnskabelige tjeneste er netop

fremkommet med ekspertudsagn, der siger, at dette er en komplet krænkelse af
folkeretten, fordi der ikke er nogen beslutning i FN’s sikkerhedsråd, og at det
er en fuldstændig overtrædelse af den tyske ‘Grundgesetz’ [forfatning], som
forbyder aggressionskrig – en meget bemærkelsesværdig klausul i lyset af den
tyske historie. Så hvis det skulle ske, ville det helt klart være første gang
siden Anden Verdenskrig, at Tyskland tager risikoen for en direkte
militærkonfrontation med Rusland.
Hvis Trump, der tydeligvis er under permanent bombardement fra de mennesker, der
forsøger at gennemføre et kup imod ham med sigte på at få ham afsat fra embedet
med en rigsretssag – hvis de skulle lykkes med at lokke præsidenten til et
fuldstændigt angreb, så har denne konflikt potentialet til at komme ud af
kontrol. Hvad sker der, hvis disse amerikansk-britisk-fransk-potentielt tyske
militærangreb rammer russiske mål i Syrien? Vil russerne være glade for det og
undlade at reagere? Lige nu har vi en enorm koncentration af den russiske flåde
i Middelhavet; der er 36 russiske flådefartøjer, der er britiske og amerikanske
flådefartøjer, der holder øvelser. I bund og grund har USA – i stedet for at
forkaste disse britiske anklager mod Syrien, og naturligvis mod Rusland i
Skripal-affæren – vist deres samtykke ved at deltage i det.
Man må se Skripal-affæren i denne sammenhæng. Briterne har ikke fremlagt et
eneste bevis for at det var Rusland, der gjorde et forsøg på at myrde Skripal,
hans datter og senere hen også to andre personer. De britiske og tyske
regeringer har netop sagt, at man har fuld tillid til briternes vurdering, at
det var to [russiske] GRU-militære efterretningsagenter; men de gav intet bevis
herfor.
Man må se på det andet før-krigsscenarie, som bliver orkestreret. Jeg er klar
over, at jeg sandsynligvis træder nogen over tæerne, når jeg siger dette, men
hvis man ser på hvordan [Senator John] McCain blev fejret og hans begravelse
iscenesat som en spektakulær begivenhed i Hollywood-stil, som om McCain var en
amerikansk helt, en patriot, på et tidspunkt, hvor Trump ikke er passende for
Det Hvide Hus – i det mindste ifølge medierne; det internationale publikum
kender McCain meget godt, fordi han hvert år viser sig til Sikkerhedskonferencen
i München, og har været en af de værste krigsmagere med sine tirader mod
Rusland, imod Kina og så videre.
Dybest set har vi en iscenesættelse, hvor Woodward-bogen fremstiller præsident
Trump som upassende til Det Hvide Hus, som værende total inkompetent, og som en
der frivilligt forærer argumenter til demokraterne om at gå efter det 25.
forfatningstillæg (træder i kraft hvis præsidenten af den ene eller anden grund
forlader embedet, red.). Så har vi den “anonyme” kronik i New York Times der

siger, at der indenfor administrationen findes en opposition, som søger at
omgøre alle disse ’farlige’ ting, som Trump forsøger at gøre. Selv Obama måtte
komme ud og sige, at hvem end denne opposition måtte være, har den ingen
demokratisk legitimitet, fordi den ikke er valgt, og har dermed ikke ret til at
forsøge at fastlægge USA’s politik. Men der er også røster fremme om at det var
New York Times selv, der skrev kronikken; hvilket er det mest sandsynlige
forslag. Så i den sammenhæng kom Obama fuldt tilbage på scenen, og udtalte i
Chicago: “Er det så vanskeligt at undsige nazisterne?” idet han henviste til, at
Trump ikke fordømte hændelsen i Charlottesville [Virginia] for et år siden;
dette billede ignorerer helt, at det var hans, Obamas administration, som hjalp
kuppet i Kiev til at bringe nazister tilbage til magten i Ukraine. Dette fandt
sted på den samme dag, som formanden for parlamentet i Ukraine, Radaen, krævede
at Ukraine får direkte demokrati “i Adolf Hitlers tradition.” Så meget for dette
angreb på nazisterne.
Lige nu, og når man kommer udefra, ses det tydeligere, har vi ‘mainstream’
medierne i USA, der oppisker et før-krigshysteri; betinger befolkningen til at
se Putin som en dæmon; at se Xi Jinping som en autokratiske diktator; at se
Trump som værende upassende til embedet. Så spørgsmålet man skal stille sig selv
er: Hvor fører alt dette hen? Sætter man alt dette i gang bare for sjov, for så
at stoppe igen? Eller er der en vis hensigt bag det?
Ser man på den militære situation i Syrien er det meget tydeligt, at siden
præsident Putin greb ind militært i Syrien i 2015, har Syrien og Rusland
fuldstændigt kontrolleret luftrummet over Syrien. I grunden er situationen for
terroristerne i Idlib den, at enten kapitulerer de og overgiver sig, eller også
vil de blive dræbt. Derfor balancerer situationen på et knivsæg. Bemærk, at
Trump hidtil ikke har startet nogen krig. Han har lovet i valgkampen, at han vil
forsøge at forbedre forholdet til Rusland. Han har gjort sig umage med at
udvikle et personligt venskab med præsident Xi Jinping. Og i modsætning til
Bush- og Obama-administrationerne, som startede flere krige, står det også meget
klart, at vi lige nu befinder os i en nedtælling, hvor der ikke er den mindste
tvivl om, at det Britiske Imperiums fraktion, der omfatter den britiske
regering, Demokraterne og de neokonservative i det Republikanske Parti, forsøger
at gøre alt for ikke at tillade Trump at opfylde sit valgløfte. Især efter det
historiske topmøde i Helsinki, hvor Trump mødte Putin – og Trump for nylig
sagde, at dette var et af de bedste møder han nogensinde har haft – helvede brød
løs efterfølgende, står det helt klart, at denne fraktion ikke vil tillade, at
Trump går videre med denne politik.
Alle disse ting, som jeg har beskrevet – angrebsplanen for Syrien, Skripalorkestreringen, Woodward-bogen, kronikken i New York Times – de har alle til

formål at forsøge at få Trump ud af embedet på den ene eller den anden måde
Så vi er i virkeligheden tilbage i en situation, hvor krigsfraktionen er parat
til at risikere, at en præventiv atomkrig kan opstå. Det var det, som Truman
gjorde i Hiroshima og Nagasaki, for hvilket der ikke var nogen militær årsag,
fordi japanerne allerede havde kapituleret. Og bombningen af disse to byer skete
alene for at etablere et regime af nuklear terror med henblik på at kontrollere
efterkrigstiden. Forskellen fra den tid med Nagasaki og Hiroshima og til nu er,
at USA og Ruslands atomvåbenarsenaler er store nok til at udslette den
menneskelige art adskillige gange. Præsident Putin annoncerede den 1. marts, at
Rusland har udviklet våbensystemer baseret på nye fysiske principper. For
eksempel et Mach-20 (20 gange lydens hastighed –red.) hypersonisk missil, som er
meget manøvredygtigt, og som ikke følger ballistiske baner; atomdrevne
krydsermissiler; en atomdrevet ubåd, der kan bevæge sig frem med høj hastighed.
Han annoncerede også, og det er i mellemtiden blevet bekræftet af forskellige
militære eksperter, at disse nye russiske våben ophæver hele det antiballistiske missilsystem, som USA har opbygget i de seneste år; et missilsystem,
om hvilket Rusland mange gange har sagt, at de ikke vil og ikke kan tillade fase
III og IV at blive bygget, fordi det fuldstændigt ville ødelægge den strategiske
balance til ulempe for Rusland. Så Rusland har tydeligvis taget deres
modforholdsregler ved at udvikle disse nye våbensystemer.
I dag har vi Vostok-2018 militærøvelsen, der startede tirsdag i den fjernøstlige
del af Rusland. Det er den største militærøvelse siden 1981, siden
Sovjetunionen. Den involverer 300.000 russiske tropper, herunder 6.000 luftbårne
tropper; over 1.000 krigsfly, helikoptere, droner, 36.000 køretøjer, 80 kamp- og
støtteskibe. Den involverer Nordsøflåden i Arktis. Den tester Rusland evne til
hurtigt at bevæge sig militært over lange afstande og koordinere mellem de
forskellige værn af militæret. Det nye i denne forbindelse, er – bortset fra
størrelsen – at det for første gang involverer 3.200 kinesiske tropper, 900
kinesiske kampvogne og 30 fly; og på denne måde demonstrerer en fuldgyldig
militær alliance mellem Kina og Rusland. Også mongolske tropper deltager.
Så det er klart, at Rusland og Kina koordinerer deres våbensystemer og deres
kommandostrukturer. Jeg synes, det er et meget klart signal til krigsfraktionen
i Vesten om hvad de vil stå over for, hvis de vil risikere en provokation.
Nu er der en tysk embedsmand, den tidligere vice-forsvarsminister i Kohl
regeringen ved navn Willy Wimmer, der stadig er medlem af det Kristelige
Demokratiske Parti. Han har i de seneste ti dage kommet med flere advarsler om,
at det kun er Donald Trump, der står mellem os og den næste krig, som vil
udslette menneskeheden. Man kan mene hvad man vil om Trump, men jeg tror, at

Wimmer har absolut ret i det synspunkt. Fordi hvis demokraterne lykkes med at
afsætte Trump ved en rigsretssag efter midtvejsvalget, så tror jeg, at vi
derefter meget klart vil se en konvergens af krigspartiet i så henseende. Så vi
har mindre end to måneder – indtil den 6. november – og situationen i USA er
allerede meget polariseret. Når man taler med folk, er de enten for Trump eller
imod Trump, og man kan ikke have en rationel diskussion om hvorfor. Hvis du
spørger en anti-Trump person “Hvorfor er du imod Trump?” “Han er en diktator”
Hvis du siger, “Men han vil have fred med Rusland.” “Ja, det er fordi han kan
lide diktatorer”- nemlig Putin. Så enhver form for rationalitet er forsvundet.
Det historiske hysteri har tydeligvis nået et punkt af total optrapning. Hvad
sagde folk efter det historiske gennembrud med mødet i Singapore, hvor Trump med
meget stor succes satte krisen i Nordkorea på sporet mod en løsning? ”Denne
Trump kan lide diktatorer, og det er derfor, han laver disse ting med Kim Jongun.”
I USA er der lige nu er en komplet ‘gruppetænkning’; eller rettere, ‘gruppeikke-tænkning’. Fordi folk ikke tænker på den langsigtede universelle historie,
men er helt hjernevasket af mediernes fortællinger. Hvis du spørger folk:
“Hvorfor er Putin en diktator? Han blev trods alt demokratisk valgt tre gange;
han har opbakning fra 80 % af hans befolkning. Så hvorfor er han diktator?” Så
hører man, “at han annekterede Krim.” Nuvel, det er ikke ligefrem hvad der
skete. Nyligt frigivne dokumenter fra George Washington Universitetets nationale
sikkerhedsarkiver blev offentliggjort, og de viser meget klart, at Sovjetunionen
og derefter Rusland i perioden ’89, ’90, ’91, blev givet absolutte forsikringer
om, at der ikke var nogen hensigt om at udvide NATO østpå. Disse dokumenter gør
det meget klart, at der var en bevidst indsats for at vildlede Sovjetunionen og
Rusland om NATO’s intention om at gøre præcis dette. Gorbatjov modtog på det
tidspunkt forsikringer om, at NATO ikke ville udvide sig udover Østtyskland.
Derfor indvilgede Gorbatjov i den tyske genforening. Der blev skrevet memoranda
i så henseende, og der foreligger en tale af tidligere NATO-generalsekretær
[Manfred] Wörner fra den 17. maj 1990 i Bruxelles, hvor han sagde: “Det er helt
sikkert, at vi ikke vil flytte NATO-hæren uden for tysk territorium.” Dette
giver Sovjetunionen absolutte sikkerhedsgarantier, så de kan indvilge i den
tyske genforening. Der er citater og dokumenter, som daværende udenrigsminister
[James] Baker skrev til Gorbatjov den 9. februar 1990, og et berømt citat lyder:
“NATO vil ikke udvide sig med så meget som en tomme østpå.” Det er derfor
Sovjetunionen opløstes på fredelig vis, uden brug af kampvogne; de indvilgede i
tysk genforening. Og det er derfor, at russerne i dag er ekstremt oprørte over
tyskernes forræderi; fordi de indvilgede fredeligt i den tyske forening, og nu
står tyskerne klar til at deltage i sådanne provokationer mod Rusland, herunder
militære manøvrer, hvor Bundeswehr nu står på den Russiske grænse i de baltiske
lande – noget som enhver med en fornemmelse af hvad der skete i Anden

Verdenskrig mellem Tyskland og Rusland, ved, aldrig burde være sket igen.
Så i stedet for “ikke at flytte en tomme mod øst”, har vi en lang historie, der
startede med regimeskifte, med farverevolution, ændringer i regeringerne i
Østeuropa. Og så endelig Tony Blairs tale i 1999 i Chicago, hvor han officielt
erklærede slutningen på den Westfalske Fred, og derved udskiftede respekten for
FN’s charter for suverænitet med “humanitære interventioner”, som blev
efterfulgt af “retten til at beskytte”, hvilket var ideen om at man kan gribe
ind i ethvert land rundt omkring i verden, når blot man opfinder de nødvendige
løgne for at gøre det, sådan som det skete i tilfældene med Irak, Afghanistan,
Syrien og Yemen, som er et lignende tilfælde.
Så denne politik har kostet millioner af menneskers liv i de krigsramte lande,
og præsident Trump har mange gange sagt, at disse krige har kostet 7 billioner
$, og at han derfor vil gøre en ende på dem. Det bør ikke fortsætte. Washington
Post var ‘pernittengryner’, og sagde, “nej nej, det var kun 4 billioner $ eller
6 billioner, men ikke 7 $.
Men dette er, hvad der virkelig er på spil. Når Trump siger, han ønsker at
etablere en fredelig orden med Rusland og Kina, er det dette, som de britiske
kræfter forsøger at forhindre, og grunden til at det Britiske Imperium er ude
efter ham. Fordi hvis Trump skulle lykkes med at etablere et sådant forhold til
Rusland og Kina, ville det for altid bringe en ende på det Britiske Imperiums
evne til at fortsætte den geopolitiske manipulation af verden.
Så dette er situationen. Men en situation de fleste amerikanere ikke har nogen
idé om, fordi hvordan skulle de kunne have det? Når de almindelige medier ikke
engang nævner, at der allerede er noget helt anderledes under opsejling, en
anden verden der er ved at opstå, nemlig dynamikken i Den Nye Silkevej og et
helt nyt paradigme.
Der er gået fem år siden Xi Jinping annoncerede Den nye Silkevej i Kasakhstan i
2013, og man har set den mest utrolige transformation af Latinamerika, Asien,
dele af Europa, af Afrika, hvor mange af de lande, der arbejder med Kina – det
handler om 80-100 lande og store internationale organisationer – arbejder sammen
i et ‘win-win’ samarbejde. De har i de sidste fem år udviklet store
udviklingskorridorer, der forbinder Kina og Europa; indenfor Asien er der
grundlæggende stor udveksling af godstog; Afrika er helt forandret. Der har
været kinesiske investeringer for tilsammen 5 billioner dollars over de sidste
fem år.
Hvad der har vist sig, er et helt nyt system af internationale relationer

baseret på suverænitet, baseret på respekt for det andet lands sociale system,
ikke-indblanding, og flere og flere lande slutter sig til det. Hvad man har set
i den sidste måned er, at BRICS – Brasilien, Rusland, Indien, Kina, og Sydafrika
– har sluttet sig til Shanghai Samarbejdsorganisationen og Den Eurasiske
Økonomiske Union (EAEU). På den seneste BRICS-konference i Sydafrika havde man
dannelsen af noget der kaldes “Det Globale Syden”, som praktisk talt er det, som
tidligere blev kaldt “Den tredje Verden”. Det er G77, det er Mercosur,
Organisationen for Islamisk Samarbejde, det er den Afrikanske Union og mange
regionale organisationer, der alle er enige om, at de vil opbygge et nyt system
for internationale relationer.
Xi Jinping sagde en smuk ting på topmødet i Johannesburg, nemlig, at videnskab
og teknologi giver menneskeheden en uudtømmelig kraft til at forbedre sin
situation – en uudtømmelig kilde. Og han sagde, at fordi Afrika har de fleste
udviklingslande, har det afrikanske kontinent det største udviklingspotentiale
af alle. Og Putin sagde på samme topmøde, at Rusland vil hjælpe med at løfte
Afrika op ved at bringe elektricitet til 600 millioner mennesker, der stadig
ikke har adgang til elektricitet; og ikke kun ved at levere gas og olie, men ved
at hjælpe de afrikanske lande med at opbygge atomkraft for alle.
Derfor tror jeg, at hvad der skete i den sidste måned, mellem BRICS-konferencen
i Sydafrika og derefter denne historiske konference, Forum for Kina-Afrika
Samarbejde (FOCAC) i begyndelsen af september i Beijing, hvor 53
statsoverhoveder, mestendels præsidenter og for restens vedkommende fem
premierministre, deltog, etablerer den officielle afslutning af kolonialismen:
Fordi den har givet de afrikanske nationer en helt anden følelse af
bemyndigelse, da Kina ikke alene tilbyder dem investeringer i infrastruktur,
videnskab og teknologisk overførsel, men også tilbyder dem en strategi for at
foretage ‘kvantespring’, hvorved afrikanske lande og andre udviklingslande kan
få adgang til den mest avancerede videnskab og teknologi, for – ikke bare en
gentagelse af alle de niveauer af udvikling som Vesten har gennemgået – men at
springe direkte til det højeste niveau af videnskab og teknologi.
Hvad Xi Jinping sagde på denne konference er, at “Kina og Afrika sammen går mod
velstand: Vi tænker med ét sind og vi arbejder med ét hjerte”. Kina forpligtede
sig til 60 milliarder dollars i investeringer i projekter i Afrika i løbet af de
næste tre år. Og han erklærede også, at dette er åbent for deltagelse af alle
nationer – USA, europæerne, Japan – for enhver, der ønsker at deltage.
Idet man anerkender hvad Schiller Instituttet har fremlagt i dets to rapporter,
“Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen,” er det der sker nu, at man laver
en synergieffekt af Kinas Bælte og Vejinitiativ – som allerede er et globalt

netværk af infrastruktur – med FN’s Agenda 2030, hvilket er ideen om at
fattigdommen vil blive udryddet på hele planeten. Kina har i den seneste periode
taget en ledende rolle i at skubbe denne dagsorden fremad, og Kina har planer om
helt at fjerne fattigdom i Kina frem imod år 2020. Det er mindre end to år fra
nu af, og man er meget godt på vej til at opnå præcist dette – Xi Jinping drog
personligt ud på landet, til landsbyerne, traf folk, enkeltindivider, familier,
og fandt frem til hvad der er nødvendigt for at forbedre deres situation. Og
dette integrerer man med FN’s Agenda 2030 og med den Afrikanske Unions Agenda
2063, som er et meget, meget smukt og ambitiøst program for at afrikanerne kan
være fuldt ud moderniseret inden år 2063. De meddelte dette i 2013 og derved er
det et 50-årigt perspektiv for helt at omdanne det afrikanske kontinent.
Xi Jinping sagde meget klart, at målet med alt dette er at gøre verden mere
afbalanceret og til et bedre sted for alle at bo.
Se nu på hvad afrikanerne selv siger. Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa
sagde, at Kina og Afrika er på vej ind i en ny guldalder, en fantastisk
tidsalder med omfattende samarbejde baseret på lighed, og med dyb respekt for
hinanden. Han sagde, at ideen om neokolonialisme, som bliver hæftet på Kina,
udbredes af mennesker der misunder os, og som er jaloux over vores forhold. Og
dette, tror jeg, er helt sandt.
Ramaphosa sagde i sin tale til FOCAC-konferencen i Beijing: “Afrika er
selvstændigt nu, og kan frit vælge dets partnere. Og Kina har været støttende og
engageret i partnerskaber, hvor vi nu forsøger at fremme og hjælpe hinanden.”
Så dette er et historisk brud: 500 år med kolonialisme, og derefter 50-70 år med
IMF ‘conditionalities’ (særlige betingelser for at opnå finansiering fra IMF
–red.), som har undertrykt udviklingen af Afrika, er overstået, og den påtvungne
tilbageståenhed af Afrika gennem doktrinerne for fysisk økonomisk stagnation,
nulvækst og britisk frihandel, som blev pålagt Afrika af de tidligere
kolonialmagter, er forbi.
I dag benytter Kina det som Franklin D. Roosevelt efterlyste i hans debat med
Churchill (ved afslutningen af 2. Verdenskrig –red.) nemlig, at der er brug for
20. århundredes metoder, og ikke 18. århundredes. “18. århundredes metoder”
indebærer plyndring, udnyttelse, slavehandel, udbytning af råvarer; “20.
århundrede metoder” betyder industrialisering, forøgelse af arbejdskraftens
produktivitet, forlængelse af levetiden, at lade alle få del i videnskabelige og
teknologiske fremskridt, sundhed, infrastruktur og så videre. Så der er et nyt
ordsprog: “Afrika bliver et ‘nyt Kina’, men ‘et nyt Kina’ med afrikanske
karakteristika”. Kina lavede MoU (Memorandum of Understanding –red.) med 37

lande på dette FOCAC-møde. Dette er en komplet eksplosion af ‘udvikling’.
Ugen efter havde vi så det Østlige Økonomiske forum i Vladivostok. Dette var en
tilsvarende gigantisk, strategisk omlægning i retning af udvikling, med 6.000
deltagere fra 60 nationer, 3.000 russere, 1.000 kinesere, mange folk fra
Sydkorea, Nordkorea, Japan. Og hvad der blev diskuteret på dette forum var, at
det russiske Fjernøsten, Sibirien, vil blive den nye grænse mod øst. Husk på, at
dette repræsenterer en af verdens hidtil uudnyttede ressourcer, fordi man i det
russiske Fjernøsten har alle grundstofferne i Mendeleyevs tabel (det periodiske
system –red.) i store mængder. Så hvis man har fælles investeringer fra Nord- og
Sydkorea, fra Japan, fra Rusland og fra andre til udvikling af disse regioner –
hvilket USA nemt kunne deltage i via Berings-strædet, og en opkobling til dette
trans-eurasiske netværk – vil dette føre til megen velstand for mange mennesker
på planeten i de kommende årtier.
Det var også meget spændende på dette topmøde, at det blev meddelt mellem Putin
og premierminister Shinzo Abe fra Japan, at der vil blive indgået en ny
fredsaftale inden udgangen af året, en aftale, der ‘de-facto’ slutter den
tilstand af ikke-krig, – men uden en fredsaftale – mellem de to lande; jeg
planlægger i høj grad at følge op på dette og kræve en fredsaftale mellem USA og
Tyskland – hvilket jeg også finder er meget, meget presserende.
Så jeg vil gerne have folk til at forstå, at virkeligheden ikke er, som det ser
ud her fra USA. Man lever i en osteklokke. Man lever i et fuldstændigt kunstigt
miljø, hvor man – hvis man stoler på massemedierne – ikke har en chance for at
kende de virkelige problemer, der udspiller sig i verden, og som er bestemmende
for menneskehedens fremtid. Og hvis man ikke ved hvad man leder efter, hjælper
selv internettet ikke, fordi internettet oversvømmer os med information, så man
har adgang til disse apps og meddelelser osv. – men man skal vide hvad man leder
efter; man kan tage mine bemærkninger som retningslinjer, og man vil selv kunne
finde frem til beviserne.
Der er et nyt system under udvikling, et helt nyt paradigme for relationer
mellem nationerne, og premierminister Abe sagde på dette møde I Vladivostok, at
vi er nødt til at slippe af med alt fra efterkrigstiden, og at vi har brug for
en helt ny begyndelse.
Så alt hvad jeg siger, bliver naturligvis modsagt af ‘mainstream-medier’ og
tænketanke, som igennem fire år grundlæggende har ignoreret hele denne
fantastiske udvikling – og lige pludseligt vågnede op og indså, at alt dette
faktisk finder sted. Så begyndte de en hidtil uset kampagne med bagvaskelse mod
Den nye Silkevej; de hævder, at dette lokker tredjeverdenslande ind i en

gældsfælde. Intet kunne være mindre sandt: Kina eftergiver mange af de lån, det
har lavet, alt imens de vestlige lande har forårsaget en gældsfælde for mange af
udviklingslandene. Et andet argument lyder, “Kina går videre med
neokolonialisme.” Beklager: Hvis Kina løfter levestandarden op, og giver lige
vilkår med win-win samarbejde, er dette det modsatte af kolonialismen.
Et andet argument lyder, “de benytter udelukkende kinesisk arbejdskraft, der er
ingen gennemsigtighed. Disse projekter er ikke rentable, de skaber afhængighed
for Den tredje Verden.” Altså, jeg vil råde folk til at læse den officielle
McKinsey-rapport, som allerede sidste år klart sagde, at det kun er til gavn for
disse lande: de har for første gang en udviklingsmulighed, de benytter 90 %
afrikansk arbejdskraft, og kun de stillinger, som afrikanerne ikke er uddannet
til, er midlertidigt overtaget af kineserne. I Etiopien, for eksempel, opretter
Kina nu et nyt akademi til at lære folk at køre sofistikerede højhastighedstog
og giver dermed deres viden videre til mange millioner andre mennesker.
Så sagde McKinsey-rapporten i øvrigt også, at alle disse projekter ikke følger
en stor masterplan, hvor den kinesiske kommunistiske regering vil kontrollere
alle investeringer, men at disse investeringer grundlæggende følger
markedsregler – og McKinsey er ikke ligefrem et talerør for kommunistisk
propaganda.
Hvad der i virkeligheden er på spil her, er opfattelsen af hvad mennesker er.
Kina siger, ifølge Xi Jinping, at det afrikanske kontinent har det største
udviklingspotentiale af alle, fordi det mest af alt behøver udvikling. Afrika
vil i år 2050 have 2,5 milliarder mennesker. Det betyder, at der vil være mange
unge mennesker; Afrika vil være det yngste kontinent af alle, hvilket vil
betyde, hvis de unge afrikanere bliver uddannet, at det vil være det mest
velstående. Dette er fuldstændig i kontrast til det menneskesyn, der for
eksempel bliver givet af en forfatter som hedder Stephen Smith, lektor ved Duke
Universitetet her i USA; Smith skrev en helt forfærdelig bog, som lige nu
citeres overalt i de vestlige medier. Titlen på denne bog er EurAfrica: The
Young Africa come to the Old Continent. (Det unge Afrika kommer til det gamle
Kontinent), der henviser til migrantkrisen i Europa. Bogen siger, at de
kinesiske investeringer i Afrika er forfærdelige, og at de er grunden til
migrantkrisen, fordi de tillader afrikanerne at have en vis levestandard, så har
de midlerne til at tage til Middelhavet, og drukne; og komme til det europæiske
kontinent – det er helt vildt! Men dette citeres overalt. Og hvis man ser på
sproget i denne bog, er det de gamle Rockefeller-mantraer, “overbefolkning”,
ungdomsoverskud, overskydende ungdom” – alle ord som er helt kynisk anti-humane!
Som om mennesker var en slags parasit, og man har for mange af dem. Så det er
helt utroligt.

På den anden side understreger Kina og afrikanerne, at det der forener dem er et
dybt venskab. Husk på, at Winston Churchill sagde, at dette er helt umuligt,
fordi man ikke kan have venskab mellem lande, kun “interesser”. Og selvfølgelig,
hvis man har et neoliberalt, neokonservativt etablissement, så er det
naturligvis sandt. Men hvis man rækker ud efter en forståelse mellem
folkeslagene, hvis man respekterer det smukke i de andre landes kulturer, så kan
kærlighed udvikle sig! Man kan udvikle venskab, fordi man indser, at Gud har
skabt Verden smuk på mange måder, så, når man kender disse andre kulturer, er
man beriget. Xi Jinping siger, at formålet med alt dette er lykke for alle.
Tænk bare på at for den geopolitiske fraktion, fordi de er vant til at tænke i
geopolitiske termer, er det enten amerikanske interesser eller EU’s interesser
versus Kina, imod Rusland; og i mellemtiden Europa mod USA: Så, hvis man har de
geopolitiske briller på, tror man naturligvis, at det er den eneste måde, og man
kan ikke forestille sig, at menneskeheden er i stand til at skabe et helt andet
system af menneskelige relationer.
Et godt eksempel er at se på forskellen i tænkning – og jeg mener at dette var
en af de smukkeste muligheder for at se forskellen i tankegangen – nemlig det
svar som Xi Jinping gav for nylig, som respons på et brev fra otte professorer
fra Akademiet for de Fine Kunstarter i Kina, hvor disse professorer spurgte ham:
“Hvor stor betydning tillægger du spørgsmålet om æstetisk dannelse?” Og Xi
Jinping sagde, at den æstetiske dannelse i uddannelsen af studerende har den
højeste betydning indenfor stor klassisk kunst, fordi målet med æstetisk
dannelse er at skabe smukke sind.
Se, det er netop et af de absolutte formål for Schiller Instituttet – i
Friedrich Schillers tradition – at vi vil have folk til at udvikle smukke sjæle!
Og for Schiller er en smuk sjæl og et smukt sind det samme.
Tænk nu på hvordan den amerikanske ungdom behandles. Narkotikaepidemien,
selvmordsraten, fortvivlelsen, ideen om ikke at have en fremtid – og man får en
klar ide om, hvad problemet i virkeligheden er; og jeg tror, at også præsident
Trump ved det. Han har allerede sagt, han vil af med denne epidemi med
stofmisbrug, men de nuværende kampe, som han er involveret i, har gjort det
meget vanskeligt for ham at gøre det.
Se på forandringerne i verden: man har Rusland og Kina i en strategisk alliance,
og på Vladivostok-topmødet vil de uddybe deres regionale samarbejde i henhold
til Volga-Yangtze mekanismen. Samtidig afholder Rusland sammen med Kina den
største militærøvelse i Fjernøsten. Så, man ser de to potentialer: Det er meget
klart, at Rusland og Kina bygger en ny verden, men de gør det også meget klart,

at de ikke lader sig skubbe til side. De vil ikke starte en krig, men de gør det
også særdeles klart, at de ved hvordan de skal forsvare sig.
Så jeg tror, at folk i Vesten skal gøre sig deres holdning klar: Enten tager
Vesten – USA og Europa – del i det nye paradigme, eller også går vi i retning af
en konfrontation, hvilket, hvis det eskalerede, med al sandsynlighed vil betyde
udslettelsen af civilisationen. Og dette er den virkelige problemstilling ved
midtvejsvalget. Det er ikke, hvad folk tror – dette eller hint, det er dette, og
jeg er helt enig med Willy Wimmer i, at hvad der står mellem tredje verdenskrig
og os alle sammen, er Donald Trump. Hvis han sættes ud af embedet på den ene
eller anden måde, vil jeg ikke give to øre for verdensfreden.
Hvis man ser på hysteriet hos visse demokrater, som førhen plejede at være
fornuftige, er det gået helt galt! Jeg mener, for mig er Robert Reich et
eksempel. Reich, der, da han var arbejdsminister i Clinton-administrationen,
nogle gange plejede at sige ganske anstændige ting om økonomi. Men han skrev for
nylig en kronik, hvor han sagde, at vi skal tilintetgøre Trump! Dette
præsidentvalg bør tilintetgøres fra historiens hukommelse, det burde aldrig være
sket! Man taler ikke på den måde, medmindre man er besat og drevet fra
forstanden, og mange af disse folk har sagt lignende ting.
Der er en anden fare: Og det er, at 10 år efter den finansielle krise i 2008, er
vi igen på et punkt af potentielt sammenbrud af det monetære system, men på en
meget større skala. Den tidligere cheføkonom for ‘Bank of International
Settlements’, William White, som er en ganske god økonom – vi har studeret hans
arbejde igennem nogen tid – kom for nylig ud og sagde, at eftersom ingen af
årsagerne fra 2008 er blevet fjernet, er der til hver en tid en risiko for et
økonomisk sammenbrud. Jean-Claude Trichet, som er den tidligere præsident for
den Europæiske Centralbank mellem 2003-2011, har netop sagt det samme. Han
sagde, at der er fare for et sammenbrud. Og mange andre advarer om, at et sådant
finansielt sammenbrud kan finde sted selv før midtvejsvalget i USA.
Hvis dette sker, ender vi naturligvis i kaos, og ud af kaos ville der komme
krig. Hvad Trichet foreskriver som et hjælpemiddel er mere af den samme gift,
som han udspredte i hans tidligere stilling, nemlig flere “strukturreformer,”
flere stramninger, mere reduktion af lønninger og lignende ting, men der findes
faktisk en løsning. Og vi er nu på det punkt, hvor Lyndon LaRouche, som den 25.
juli 2007, en uge før den sekundære gældskrise i USA brød ud, advarede, og i en
video som kan ses på på internettet sagde, at dette finansielle system er
håbløst konkurs, og at der intet i verden kan gøres for at redde det, medmindre
man helt reformerer det og går efter Glass-Steagall – går efter et nyt Bretton
Woods system. Han sagde, at alt hvad vi ser blot er forskellige aspekter af

dette konkursramte system, som manifesterer sig – hvilket skete i 2007 med
gældskrisen og i 2008 med Lehman Brothers. Og eftersom centralbankerne absolut
intet gjorde for at afhjælpe det, har vi nu en situation, hvor virksomhedernes
gæld, gældsætningen generelt, den såkaldte ‘reverse carry trade’ – da Federal
Reserve forsøgte at hæve renten bare en lille smule, begyndte valutaerne for
’emerging countries’ at falde, praktisk taget uden bund; så man har hele dette
minefelt, hvilket kan føre til en fuldstændig eksplosion i de kommende uger.
[https://larouchepub.com/lar/2007/webcasts/3430july25_opener.html]
Kina er opmærksom på dette. De har i nogen tid krævet en ny finansiel
international styring, og de har indført en lov, der forbyder spekulation og
faktisk forbyder kinesiske investorer at involvere sig i internationale
spekulative aktiviteter. Dette er en af de ting man skal overveje i lyset af den
amerikanske handelskrig mod Kina, de amerikanske sanktioner mod Rusland, de
sekundære sanktioner mod europæerne, der er ramt af disse sanktioner, alt imens
andre diskuterer at erstatte dollaren som verdens førende valuta, og gå ind i
handel med deres nationale valutaer ved hjælp af den tyrkiske lira, den russiske
rubel, den kinesiske yuan/renminbi, og dette finder allerede sted i mange dele
af verden.
Problemet er, at det ikke virker. For hvis man ikke inkluderer USA i en løsning
på dette problem, vil alle disse smukke forsøg fra andre lande på at etablere
forskellige relationer muligvis ikke fungere, fordi hvis der er kaos i det
transatlantiske finansielle system, tror jeg ikke, at USA ville acceptere sin
egen undergang på samme fredelige vis, som Sovjetunionen endelig opløstes i
1991. Jeg tror, at potentialet for at USA får en borgerkrig – hvilket mange
europæiske analytikere har advaret om i den seneste periode, med den utrolige
mængde af våben, der er i landet, herunder automatgeværer, at faren for, under
kaotiske betingelser ved et sammenbrud, at der kunne udbryde borgerkrig i USA,
samtidig med at en stor krig bryder ud på en global skala.
Det er derfor, at den eneste måde – og det er blevet sagt af min mand for mange
år siden – er at have en Ny Bretton Woods-aftale, at gå tilbage til det punkt,
hvor Nixon tog den forkerte vej, den 15. august 1971, da han afkoblede dollaren
fra guldstandarden og opløste fastkurssystemet, hvilket i virkeligheden var
begyndelsen på denne helt overdrevne deregulering af markederne, som har ført
til den nuværende kasino-økonomi. Så man er nødt til at gå tilbage til det
punkt, gå tilbage til et system med faste valutakurser, men det skal forbedres,
hvilket er grunden til, at vi kalder det “Nyt Bretton Woods. Fordi, mens
Franklin D. Roosevelt havde til hensigt at bruge “20. århundredes metoder” for
at afslutte kolonialismen i udviklingslandene, var Bretton Woods-systemet under
Truman meget påvirket af Churchill, og det er derfor, at når vi taler om det Nye

Bretton Woods, så siger mange mennesker i Afrika og andre lande: “Åh nej!

Vi

vil ikke have det, fordi det giver os så mange ulemper!” Derfor siger vi et Nyt
Bretton Woods: en tilbagevenden til den slags system, hvor det ikke er
spekulanternes maksimale profit, men almenvellet for folket, der skal være
formålet med økonomien.
Min mand har mange gange sagt – og hvis man tænker over det, giver det absolut
god mening – at for at slippe af med de magtstrukturer, City of London og Wall
Street, som regerer Vesten i dag, og som i virkeligheden også står bag disse
krigsprovokationer og mange andre ting – er den eneste måde hvorpå man kan
opveje dem, at indgå en fire-magts aftale. Der er brug for en kombination af
USA, Kina, Rusland og Indien, muligvis med Japan, med en åben invitation til
verdens øvrige nationer, men man har brug for en kernekombination, som er stærk
nok til at kunne erstatte det Britiske Imperiums system med et internationalt
kreditsystem baseret på det amerikanske system for økonomi efter Alexander
Hamiltons principper. Denne kombination skal indføre en global Glass-Steagall,
begyndende med en bankopdeling; derefter skal der oprettes en nationalbank i
hvert land; retten til at udstede kredit gives tilbage til de suveræne stater og
regeringer; udstedelse af kredit, som er øremærket til investeringer i den
fysiske økonomi; og oprettelse af et globalt system baseret på forpligtelsen til
et samarbejde om statslige kreditter mellem suveræne nationer.
Et nyt Bretton Woods-system, som det var tænkt af FDR, ville udvikle
tredjeverdenslandene, ikke med “20. århundredes metoder” men med 21. århundredes
metoder, ved at tillade disse lande at tage skridt til et niveau af fuld
udvikling, ved at øge deres produktivitet, levestandard, levetid og tillade dem
at tage del i videnskab og teknologi på højeste niveau.
Folk siger, at dette er utopisk, at det ikke kan ske. Men det er ikke sandt!
Rammen herfor eksisterer allerede i form af Bælte og Vejinitiativet, som er i
færd med at blive til Verdens Landbroen. Der er allerede et globalt samarbejde
om transportnetværk, der forbinder kontinenter gennem korridorer, tunneller,
broer, i luften, på land, over havet. Og det er helt klart allerede begyndt med
bygningen af infrastruktur, som verden lider enormt under manglen på. Der er en
enorm mangel på infrastruktur, ikke kun i udviklingslandene, men også i Vesten,
og jeg – jeg er her til morgen kommet fra New Jersey til New York – og jeg siger
udtrykkeligt ”især i USA!” Jeg forstår ærlig talt ikke, hvordan I bærer jer ad…
[latter].
Hvordan kan I rejse på disse veje med huller i? Hvis man har et rygproblem, får
man rystet sine knogler for hver anden meter; men folk er også rasende, det er
farligt – to timer om morgenen, to timer om aftenen, i nogle tilfælde endnu

mere. Og det er irrationelt! Det er helt vanvittigt! Og jeg forstår ikke hvorfor
folk ikke gør oprør imod det, at vi ikke vil have det! Dette snyder os for vore
liv!
Hvis man for eksempel sammenligner det med hurtigtog-systemet i Kina; hvis I
nogensinde har planer om at være turister i Kina, skal I rejse med hurtigtogsystemet. De kører nu med 320-330 km/timen. De kører jævnt, de flyver gennem
landskabet. De er stille; de ryster ikke, for de er bygget rigtig godt. Og så
bygger de en hurtigtog-forbindelse mellem alle storbyer i Kina. Det går fra
Shanghai til Beijing, det varer lidt mindre end fem timer. Til Nanjing, fire
timer. De dækker nu et område på størrelse med New York og New Jersey – nemlig
trekanten mellem Beijing, Tientsin og Hebei provinsen – og de omlægger det hele
og sætter hurtigtog ind; til transporten internt i byerne kører der langsomme
maglev-magnettog, som kun går 150 km/t, og som meget hurtigt kan stoppe. Det
smukke ved maglev er, at de har en meget hurtig acceleration, så de kommer op på
topfart på 10 sekunder, og man falder tilbage i sædet, fordi teknologien er
sådan, at det tager af sted og straks er man fremme. Så for intern bytrafik er
dette helt perfekt.
Det er klart det som vi også har brug for her. Jeg tror, at man behøver et
transportsystem i USA, der forbinder Philadelphia, Boston, New York, Chicago,
Detroit, Vestkysten, og Texas gennem et netværk af hurtigtog-systemer.
Vejsystemet er helt forældet! Amerika har 250 km hurtigtog! Et sted mellem New
York og Boston mener jeg der er en strimmel på 200 km, hvor man kan køre 250
km/t, og det er det hele. Så der er intet! Men man burde have det! [bifald]
Forskellen er, at infrastrukturinvesteringer ikke kan foretages af private
interesser. Fordi de private interesser ønsker at have vejafgifter, man skal
betale 15 $ for Lincoln Tunnellen, og så betaler man 8 $ for et andet stykke
vej. Der er nu steder på Beltway omkring Washington, hvor man på visse tider af
dagen betaler 40 $ for et par miles! Dette er vanvittigt! Hvad det betyder, er
naturligvis at ikke alle har råd til det, så mange biler kører fra motorvejen,
tager sidevejene, som bliver overbelastede, og alt i alt er det kvælende for
økonomien. Så systemet med vejafgifter er en anden af disse vanvittige ting,
fordi det ikke er meningen, at infrastruktur som sådan skal give overskud, men
at det burde udgøre de omgivende rammer for at industrien kan blomstre.
Det er her, at vi virkelig må mobilisere, for jeg tror, at præsident Trump nok
har den rette hensigt med indførelse af toldtakster på visse kategorier af
industrielle produkter som stål, aluminium og andre ting. Og jeg tror han har en
rigtig tilskyndelse, at han ønsker at undgå fejlene fra tidligere
administrationer, som har outsourcet produktion til billige arbejdsmarkeder, men

det er ikke det rigtige at gøre. Jeg forsøger at forsvare Trump, og jeg er nok
en ud af bare to personer i Tyskland, der tør tale om betydningen af at Trump
ikke taber valget – men jeg tror, at han går virkelig forkert her. For hvis man
vil have en fire-magtsaftale, hvis man vil have venskab mellem USA, Rusland,
Kina, Indien og andre lande, skal man ikke starte en handelskrig. Jeg har talt
med alle kinesiske kontakter – eller mange af dem i den seneste periode, og de
er alle ekstremt opbragte, og siger, at dette gør ondt på alle: Det gør ondt på
de amerikanske forbrugere, der skal betale de forhøjede priser; det fører ikke
til den rette form for teknologisk innovation i nye industrier i USA, og det er
bare en straffeaktion – det opfattes som en straftold rettet imod
højteknologiske områder for at stoppe ‘Made in China 2025’. Dette skaber ondt
blod, og det har at gøre med ‘Thukydides’ fælde’, spørgsmålet om hvorvidt USA
tillader Kinas opstigning, eller om der vil komme en ny verdenskrig ud af det.
Og det er sådan, at mange mennesker i Kina ser det.
Og efter min mening er der en meget bedre måde at gøre det på: Nemlig en firemagtsaftale om at oprette dette Nye Bretton Woods-system, for at skabe en ny
kreditmekanisme, og så have kineserne til at investere i infrastrukturen i USA.
Kina har for omkring 1 billion $ i amerikanske skatkammerbeviser. Og tilbuddet
fra Kina, fremsat af premierminister Li Keqiang, er, at Kina bruger disse
værdipapirer til at investere i infrastruktur i USA, og tilbyder ‘joint
ventures’ i andre lande og derved forøger størrelsen på kagen: Ved at øge
handelen slipper man af med [u-]balancer på denne måde. Det er klart, at der er
visse mennesker der ikke bryder sig om dette, men det er den rationelle løsning.
Er det muligt at få en sådan aftale? Hvad folk heller ikke tænker over er, at
den kinesiske økonomiske model er meget tæt på det amerikanske system for
[politisk] økonomi. Og hvis man ser på Friedrich List – Friedrich List arbejdede
sammen med Mathew og Henry Carey; han tilbragte flere år i USA, og han skrev
mange værker om forskellen mellem de amerikanske og britiske økonomiske
systemer. Det forholder sig tilfældigvis sådan, at han lige nu, ifølge
Frankfurter AllgemeineZeitung (FAZ) i 2011, og mange andre rapporter, er den
mest populære økonomiske teoretiker i Kina. Den amerikanske journalist og
forfatter Chalmers Johnson noterede sig, at List har meget mere indflydelse i
Asien end både Adam Smith og Karl Marx. Og Kinas model kunne faktisk godt kaldes
en ‘neo-Hamiltonsk’ eller ‘neo-List ‘-model med kinesiske egenskaber.
Hvis den amerikanske præsident – som tidligere har udtalt, at han kan lide det
amerikanske økonomiske system, og at han planlægger at gennemføre Glass-Steagall
– hvis Trump ville indvilge i at deltage, kunne USA engagere sig i investeringer
i højteknologisk eksport til deltagerlandene i Bælte og Vejinitiativet. Og
selvom denne eksport ikke altid ville bringe det største overskud, ville det

føre til stigende omsætning for produktionssektoren med de mest avancerede
kapitalgoder i USA, hvilket vil forårsage en kontinuerlig bølge af innovation,
som på den måde øger produktiviteten i den amerikanske økonomi. Så, som et
biprodukt af sådanne eksporter, ville innovationshastigheden og forbedringen af
teknologien i USA stige, og dermed forøge den produktive arbejdskraft, og ved at
øge produktionen af kapitalgoder til eksport ville USA hurtigt vende
eftervirkningerne af outsourcing af produktion og de-industrialisering. Og
eftersom de hurtigste vækstrater findes indenfor rumforskning, og da fællesskab
om rumrejser desuden er menneskehedens fremtidige mission, skal vi koncentrere
os om udvikling af Månen og Mars, og på denne måde forene os som én samlet
menneskehed.
Så vi er nødt til at ændre den måde vi tænker på. Tænk ud af boksen. Hvis man
betragter tysk politik indefra, tror man at man befinder sig på et psykiatrisk
hospital. Folk siger, “dette er min holdning til din holdning”, og de debatterer
helt meningsløse spørgsmål – og jeg hader at fortælle jer det, men i USA ser det
ud på stort set samme måde.
Tænk på hvordan menneskeheden bør være om 100 år. Nutidens vision om at sende
astronauter til Månen og Mars vil snart realiseres. Det er ikke et spørgsmål om
‘hvis’, men et spørgsmål om ‘hvornår.’ Så lad os koncentrere os om spørgsmål,
som hvordan man kan skabe betingelser for at leve på ISS (den internationale
rumstation –red.), at bo i landsbyer på Månen, og endelig på Mars.
Vi bør tænke på vores nutid ud fra et fremtidigt perspektiv om Schillers
universal-historie: Hvordan vil vi gerne ses på af vores børnebørn og oldebørn?
Er vi den humane kraft, den generation, som påbegyndte og bidrog til omdannelsen
af verden til et nyt paradigme, der afsluttede kolonialisme, og som fik
menneskehedens historie ledt ind på ideen om den ene menneskehed?
Tilbage til ideen om punctum saliens i historien, det afgørende punkt, hvor hele
det moralske potentiale fremkaldes for ikke at historien skal slutte i en
tragedie, men derimod skabe en ny, smukkere periode med menneskelig
civilisation. Det er hvad der for tiden er vores situation. Så lad os i denne
forstand arbejde ud fra standpunktet om ånden i den Ny Silkevej for at blive til
virkelige mennesker, og lad dette – i Percy Shelleys betydning – blive til den
sande tidsånd.

Schiller Instituttets Konference:
Mod en fire-magts-aftale om et “nyt
paradigme” for udvikling.
Se også 2. del. Klik her.
Konference den 13. september 2018
Panel 1, med Helga Zepp-LaRouche og Jason Ross
Helga Zepp-LaRouche er hovedtaler på konferencen og giver en unik indsigt i den
dynamiske kamp mellem den “Nye silkevejs Ånd”, som svæver hen over verden,
præget af de seneste udviklinger i Indien og Pakistan, og på topmøderne mellem
USA, Sydkorea og Nordkorea, versus tilhængere af det gamle geopolitiske
paradigme, der fortsat giver næring til konflikter. Jason Ross beviser
efterfølgende, at Kinas massive investeringer i infrastruktur i nationer i
Afrika virkelig er gavnlige for begge parter. Konferencen fastlægger evnen til
at afværge tragedien i denne skelsættende begivenhed i menneskets historie, og
til at skabe et “Nyt Paradigme” af medmenneskelige relationer.

Panel To, med Senator Black, Jim Jatras og Roger Stone
Det andet panel indeholder delstatssenator Richard Black (R-VA10), James George
Jatras, den tidligere amerikanske diplomat, Dmitry Polyanskiy, stedfortrædende
fast repræsentant for den Russiske Føderation til FN, Roger Stone, som er
rådgiver for Trump-fraktionen i det Republikanske Parti og Helga Zepp-LaRouche.
Senator Black og James Jatras leverer skarpe advarsler om risikoen for at USA
intervenerer på al-Qaedas side i konflikten i Syrien Idlib-provinsen. Mr.
Polyanskiy giver et kort, men rammende budskab, der garanterer for at
forhandlingerne fortsætter mellem USA og Rusland. Roger Stone præsenterer sin

unikke baggrund i det Republikanske Parti og beundring for LaRouches kamp for et
retfærdigt økonomisk system. En livlig spørgerunde, der involverer Fru LaRouche,
Jason Ross fra det første panel, Roger Stone samt publikum følger efter panelet.

Et historisk øjeblik: Kina-Afrika –
’Et interessefællesskab for hele
menneskeheden’
Forhandlingerne i dag på topmødet i Forum for Kina-Afrika Samarbejde (FOCAC) i
Beijing markerer alle tiders historiske forandring for menneskeheden. Den
århundrede lange æra med kolonisering under det Britiske Imperium – eller under
hvilken som helst forklædning det er blevet begået i – er nu overstået. Dette
var den underforståede præmis for præsident Xi Jinping i hans hovedtale, og i
kommentarer fra hans medtalere – alle institutionelle ledere: Præsident Cyril
Ramaphosa, Sydafrika, BRICS; Præsident Paul Kagame fra Rwanda, nuværende
formandskab for Den Afrikanske Union (AU); Antonio Guterres, generalsekretær for
De Forenede Nationer; og Moussa Faki Mahamat, formand for AU-Kommissionen. AUKommissionens formand Faki meddelte, at Den Afrikanske Union vil åbne et
permanent repræsentationskontor i Beijing under hans besøg.
Selv den dramatiske visuelle opsætning af panelet for Xi understregede
betydningen af arrangementet. Stats- og regeringscheferne for 53 afrikanske
nationer befandt sig siddende på scenen bag talerstolen, vendt udad mod
tusindvis af tilhørere. “De afrikanske lederes selvtillid er nu på
verdensscenen”, observerede Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche
i dag. I samarbejde med Kina, “vil Afrika vil være et kraftcenter for
fremtiden.”
Præsident Xi Jinping annoncerede specifikke planer og engagementer for fælles
samarbejde, og talte i magtfulde vendinger om den ånd, der er involveret. Han
sagde, at Kina og Afrika sammen vil “gå imod velstand. “Vi vil “tænke med ét
sind og arbejde med ét hjerte.”
Det skal særligt bemærkes, at Xi også understregede, at Kina er klar til at
arbejde med andre som internationale partnere. Han sagde, at Kina og Afrika vil
sætte et eksempel og “præsentere et interessefællesskab for hele menneskeheden.”
Han understregede dette metaforisk ved at sige: “Enhver, der isolerer sig selv

på en øde ø, har ingen fremtid.” Og også: “Enhver har i sig selv en lille smule
af andre.”
FN’s generalsekretær Guterres kaldte FOCAC-mødet et “historisk øjeblik”. Han
understregede i sin tale, hvordan samarbejdet mellem Kina og Afrika, og Bælt- og
Vejinitiativet nu i sagens natur er involveret i FN’s Agenda 2030 (globalt mål
om at bekæmpe fattigdom) samt i AU Agenda 2063 (det 50-årige kontinentale
udviklingsperspektiv offentliggjort af AU i 2013,og som markerer 100-året for
OAU-charteret i 1963).
Xi annoncerede en liste med otte handlingspunkter for Kina-Afrika samarbejde i
2019-2021 (tre år har været FOCAC’s tidscyklus siden grundlæggelsen i 2000).
Kina er forpligtet til 60 milliarder dollar i finansiering over den periode, for
hvilken Xi gav en udspecificering i form af hvor meget der vil være private
investeringer, offentlige tilskud og lån mv.
Der forventes at komme mere frem om specifikke programmer. For eksempel er der
rygter om, at Transaqua kan være på dagsorden for et af FOCAC-møderne. Disse
drøftelser i FOCAC sætter fokus på projekter i Schiller Instituttets rapport,
der blev udgivet for mindre end et år siden, “Udvidelsen af Den Nye Silkevej til
Vestasien og Afrika,” af Hussein Askary og Jason Ross. Denne rapport er en
uundværlig køreplan for hvad der sker i Afrika; og den nye Schiller Institutrapport: “En fælles fremtid for menneskeheden”, bind. II af Den Nye Silkevej
bliver til Verdens-Landbroen” giver verdensbilledet.
En ubehagelig ajourføring er, at en bestemt løgn er blevet gentaget konstant i
medier og akademiske kredse imod Kina og FOCAC-udviklingsperspektivet fra kilder
i Wall Street/City of London. Løgnen hævder, at Kina presser sårbare nationer
til at gå i gældsfælden. Dette bedrag bliver manet i jorden i en ny artikel af
de samme to forfattere, Askary og Ross, med titlen: “Hvorfor anklager mod Kina
for ‘gælds-diplomati’ er et fupnummer”. Den er tilgængeligt på
SchillerInstitute.com i denne uge; og vil blive udsendt af {EIR} i udgaven d. 7.
september.
Andre begivenheder i dag, med fokus på Argentina, peger på den presserende
nødvendighed af at handle på det princip, som FOCAC står for, nemlig at presse
på med en global dialog mellem stormagter for et Nyt Bretton Woods-system til at
iværksætte udvikling, og komme ud af fælden på Wall Street/City of Londons
faldefærdige, døende monetære system. Præsidenten og finansministeren i
Argentina gik på tv for at annoncere pludselige, drastiske nedskæringer i
regeringsfunktioner, pensioner, løn og arbejdsvilkår, i en nyttesløs udstilling
af eftergivenhed overfor IMF’s og Wall Streets betingelser, i håb om bistand

mens landet drukner i kaos.
Dette peger på, hvad der virkelig står på spil i det amerikanske midtvejsvalg; i
LaRouchePAC’s intervention med en “Kampagne for at vinde fremtiden.”

