‘Afslut den McCarthy-agtige heksejagt
mod Kina og præsident Trump’
Den 6. november (EIRNS) – Executive Intelligence Review vil snart udgive en 24siders brochure med overskriften “Afslut den McCarthy-agtige heksejagt mod Kina
og præsident Trump”. Og det er på tide.
Som Helga Zepp-LaRouche fortalte medarbejdere i Europa den 5. november: “Den
overordnede dynamik i verden er, at den liberale model, den koloniale, imperiale
model, anført af det britiske imperium, helt klart er ved at selvdestruere;
hvilket ikke betyder, at det ikke er ekstremt farligt, men der er ingen måde,
hvorpå systemet kan overleve.”
”Og det”, fortsatte hun, ”er i en fuldstændig kamp med det Nye Paradigme der er
ved at opstå, som klart er domineret af Kina, af Asien, af lande der ønsker at
få en ny model for internationale relationer …. Der er ingen nationale
løsninger, der er ingen spørgsmål, der har en chance for succes, hvis de ikke på
en eller anden måde integreres i dette overordnede strategiske perspektiv. ”
Potentialet i en sådan vidtgående amerikansk-kinesisk alliance, som grundstenen
i et globalt nyt paradigme, er netop hvad det britiske imperium frygter mest hos
præsident Donald Trump. Trump kan virkelig vælte hele skakbrættet med den
bedrageriske rigsretssagsoperation mod ham, ved at ramme det britiske imperium
på deres svage flanke: Ved at bruge sit planlagte møde med den kinesiske
præsident Xi Jinping i de kommende uger, ikke kun til at underskrive den første
fase af en handelsaftale mellem USA og Kina, som nu er planlagt, men også til at
tage yderligere konkrete skridt, herunder:
Arbejde med Kinas Bælte- og Vejinitiativ, herunder større infrastrukturprojekter
i USA. Dette vil dramatisk forøge den amerikanske beskæftigelse indenfor faglært
produktion, netop på et tidspunkt, hvor beskæftigelsen i
fremstillingsvirksomhederne er faldende i sådanne vigtige svingstater som
Michigan, Pennsylvania, Wisconsin og Ohio — som Trump har brug for at vinde i
2020.
Samarbejde med Kina og Mexico om at stoppe indsmugling af fentanyl fra Mexico
til USA, sammen med alle andre stoffer og ulovlig våbenhandel over grænsen
mellem USA og Mexico. Sådanne tiltag bør kobles sammen med det amerikanskkinesiske samarbejde, for i fællesskab at udvikle hele Mexico-Mellemamerika
regionen økonomisk.
Trump vil finde en villig partner i Xi Jinping til at opbygge et sådant forhold.
I sin hovedtale i går på Kinas Internationale Import Expo i Shanghai (CIIE),
holdt Xi sin tale stående foran en skærm med en nedtælling for at vinde landets

kamp mod fattigdom, som helt vil være elimineret i Kina ved udgangen af 2020, en
imponerende præstation, som allerede har løftet omkring 850 millioner mennesker
ud af fattigdom. I denne tale sagde Xi:
“Af de problemer som verdensøkonomien står overfor, kan ingen løses af et enkelt
land alene. Vi må alle sætte menneskehedens almene vel først snarere end at
sætte ens egne interesser over alles fælles interesser… Jeg har tillid til de
lyse udsigter for Kinas økonomiske udvikling. Kinas udvikling, set gennem
historiens linse, er en integreret del af den ædle sag for menneskelig fremgang.
Kina vil række sine arme ud og tilbyde verdens lande flere markedsandele,
investeringer og vækst. Sammen kan vi opnå udvikling for alle. Den kinesiske
civilisation har altid værdsat fred under himlen og harmoni mellem nationer. Lad
os alle arbejde i denne ånd og bidrage til en åben global økonomi og til et
samfund med en fælles fremtid for menneskeheden.”
En ting er helt sikker: Hvis Trump tager imod tilbuddet og handler på den måde,
vi har angivet, vil det britiske imperium gå amok, begyndende med deres golem,
den sære fremtoning, George Soros. Trods alt, er Soros verdens førende fortaler
for legalisering af narkotika; han finansierer et stort antal af Kongressens
Demokrater, der på selvmorderisk vis marcherer videre med deres rigsretssag mod
Trump; og han er en betydningsfuld organisator af den voldelige destabilisering
af Hongkong, sammen med andre farvede revolutioner…
Men Soros er bare en særdeles ubehagelig frontfigur for en global britisk
imperial politik. Lyndon LaRouche behandlede dette spørgsmål indgående i nogle
bemærkninger i juli 2009 til medarbejderne i Sonora, Mexico, som dengang var
hårdest ramt af A/S Narkotikas narko-terrorisme. LaRouches bemærkninger for et
årti siden er stadig lige gyldige i dag:
“I kæmper imod det Britiske Imperium …. Men faktum er, at Mexico ikke kan vinde
denne krig, alene i Mexico. Styrkerne er internationale. Det er kræfterne fra
det britiske imperium, inklusive de britiske håndlangere i USA, og britiske
håndlangere rundt om i verden …. I står over for det britiske imperium. I har
ikke at gøre med nogle lokale narkopushere; I har at gøre med Prins Philip, fra
det Britiske Imperiums kongelige familie, gennem hans
verdensnaturfredningsbevægelse (WWF), som er fjenden af hele civilisationen! …
“Først og fremmest er det nuværende globale finansielle valutasystem dødsdømt!
Intet kan redde dette system i sin nuværende form …. Det er sådan, vi håndterer
disse anliggender. Enhver form for effektiv krigsførelse er ikke baseret på
skyderier. Det er baseret på ideer. Det er baseret på principper og begreber.
Strategiske forestillinger. Hvem er vores potentielle allierede? Jo altså, vores

potentielle allierede er Kina, der er under angreb fra det britiske imperium ….
Men ved at være klog og tænke globalt og strategisk, kan vi hver især finde
vores egen måde, en måde at nå frem til en global indsats for at komme videre og
endelig ødelægge den fælles fjende”.

Folk er i globalt oprør over det
faldefærdige neoliberale system
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
3. november 2019
Helga indledte sin ugentlige webcast med at insistere på, at folk faktisk bør se
præsident Trumps rally i Tupelo, Mississippi, da man her vil se en helt anden
dynamik, end hvad der formidles i medierne og af hans modstandere. Et betydeligt
udsnit af de amerikanske vælgere reagerer entusiastisk på hans præsentationer,
idet han fortsætter med at betone afslutningen på krigene, der blev indledt af
Bush og Obama, alt imens han bekæmper sammensværgelsen, der føres imod ham. Hun
kaldte demokraternes pres for en rigsretssag for et “højrisikabelt spil… som kan
give bagslag.”
Det vi gennemlever er et utroligt historisk øjeblik, et endeligt opgør mellem
millioner over hele verden der er vrede, og som i USA bliver mobiliseret af
Trump imod det britiske imperium, der har taget Det Demokratiske Parti [som
gidsel]. Hun mindede seerne om, at hendes mand – da Trump blev valgt – sagde, at
dette ikke var en amerikansk, men global begivenhed, hvilket vi ser nu med
masseprotesterne, der pågår verden rundt. Hun gennemgik udviklingen omkring
rigsretssagen, herunder bedraget med Schiffs “whistleblower”. Hun pegede på
fremskridtene i Syrien, der er baseret på et samarbejde mellem Trump og Putin,
samt handelssamtalerne med Kina, for at vise hvad det er som Trump gør, der
forårsager hysteriet bag rigsretssagen.
Da hun gennemgik det igangværende finansielle/økonomiske sammenbrud samt de
åndssvage løsninger der er foreslået af Lagarde, Carney m.fl., og som kun vil

gøre ondt værre, pegede hun på de enestående løsninger, der er blevet udviklet
af hendes mand Lyndon LaRouche. For Jer, vore seere, er tiden ikke til
passivitet, konkluderede hun, men til nu at blive involveret og støtte vores
organisation.

For en økonomisk renæssance for
menneskeheden
og renselse af Lyndon LaRouches
navn.
Erklæring fra Schiller Instituttet formand, Helga Zepp-LaRouche, vedrørende de
internationale aktionsdage 10.-15. oktober 2019
Forestil jer: Verdens ende indtræffer, men der møder ingen op! Forestil jer at
teenager-klimaidolet Greta Thunberg, og alle central- og
investeringsbankfolkene, hedgefonde og spekulanter, der er euforiske over den
angivelige vished for at planeten vil koge over inden for 18 måneder (ifølge
Prince Charles) – mens sidstnævnte er ekstatiske over astronomiske profitter,
som de tror kan opnås ved ”grønne finanser”. Men så, ikke desto mindre,
fortsætter verden – trods forskellige udsving i klimaet – simpelthen med at
eksistere!
Denne variation af fredsbevægelsens gamle slogan: ”Antag at der er krig, men at
der ikke kommer nogen”, er nyttig for at understrege den pointe, at en ideologi
kun indvirker på virkeligheden, hvis størstedelen af befolkningen tror på den.
Der er ingen klimakrise. Klimadata for de sidste 500 millioner år viser, at
Jordens klima har varieret kontinuerligt med en konstant vekslen mellem varme og
kolde perioder. (Den sidste af disse kolde perioder sluttede først i 1850 med
den ‘Lille Istid’.) Dagens klimaalarmister kan ikke basere sig på videnskabeligt
beviselige fakta, men bruger klimamodeller, hvis forudsigelser allerede har vist
sig at være overdrevne. Fejlen i disse modeller understreger det faktum, at
klimaet er en meget kompleks størrelse, som straks må bringes tilbage på et
videnskabeligt grundlag. Mens menneskeskabte aktiviteter har en begrænset effekt

på klimaet, er det som IPCC gør – nemlig at ignorere den dybe indvirkning af
processer i solen og i vores galakse – højdepunktet af videnskabelig
inkompetence!
Dæmoniseringen af CO₂ og det resulterende mål om af-karbonisering af
verdensøkonomien er lige så rationelt som at brænde hekse på bålet som et middel
mod sygdom. CO₂ er ikke et forurenende stof, men er en uundværlig betingelse for
livet på jorden, og især for trivslen af planter og landbrug som grundlag for
menneskets eksistens. Den virkelige krisesituation er af-karboniseringen af den
globale økonomi, hvilket den finansielle sektor presser på med, og som vil føre
til et sammenbrud af de industrialiserede lande, ødelæggelse af
udviklingslandene og massiv, global befolkningsreduktion – dvs. folkedrab.
Klimahysteriet, der er iscenesat af den finansielle sektor og de etablerede
medier, er den største propagandistiske manipulation af befolkningen nogensinde;
en manipulation der har fungeret så effektivt, at den nazistiske
propagandamester Josef Goebbels ville have opgivet sit job på grund af sin
relative fiasko i forhold hertil. Det egentlige spørgsmål der står på spil er
ganske anderledes: Det neoliberale finanssystem er absolut færdigt. Årsagerne
til nedbruddet i 2008 er langt fra blevet løst, men er i stedet blevet
forstørret gennem elleve år med kvantitative lempelser, og renter der er sat til
nul eller endda under. Hvilke planer har det finansielle oligarki? Ifølge et
papir, der for nylig blev fremlagt af BlackRock på Jackson Holes årlige
bankmøde, skulle centralbankerne gennemføre et “regimeskifte”, hvor
centralbanker, der forbliver “uafhængige”, udsteder store mængder penge og giver
dem direkte til regeringer, som kun vil bruge dem i henhold til centralbankernes
direktiver. Det er samme princip, som Hitlers finansminister Hjalmar Schacht
brugte til at finansiere den militære opbygning på det tidspunkt – men denne
gang skal alle de penge der er skabt bruges til at gøre verdensøkonomien ”grøn”.
For de fleste mennesker der er indfanget af den neoliberale ideologi, iscenesat
af de etablerede medier, er det meget svært at forestille sig, at hele
grundlaget for dette system er forkert. Men denne ideologi involverer ikke kun
det “regimeskifte”, der er planlagt af centralbankfolkene, men også et
“regimeskifte” mod den amerikanske præsident Donald Trump, såvel som imod
Rusland og Kina, som det ses i “farverevolutionen”, der nu bliver anstiftet i
Hongkong. Og det inkluderer også ideen om, at det er helt normalt, at et lille
lag af rige mennesker bliver stadig rigere, mens flertallet bliver stadig
fattigere; at Afrika skal forblive underudviklet for evigt; at hvert menneske
under alle omstændigheder er en parasit, der forurener miljøet; og at grænserne
for vækst er nået. Og lad os ikke glemme de liberale ideer om, at “alting går
an,” og at enhver mening er lige så god som enhver anden.

Men set ud fra universets love og menneskehedens evolution, som de er
bestemmende for, er disse aksiomer lige så forkerte som de fleste af
antagelserne fra middelalderen, såsom skolastik, hekseri eller flagellantisme.
Hvis vi skal slippe ud af den nuværende voksende krise, hvor alt ser ud til at
løbe ud af kontrol, er vi nødt til at ændre hele vores tankegang. Vi er nødt til
at finde et referencepunkt, hvorfra vi kan vurdere alle vores antagelser om
menneskeheden og universet vi bebor, og undersøge deres gyldighed. Dette
referencepunkt er rumforskning og rumfart.
Bemandet rumfart er det sejrende bevis for, at Leibniz havde ret i at hævde, at
vi lever i den bedste af alle verdener. Naturligvis ikke i den forstand, som den
kyniske Voltaire – på sin vis den tids Sir David Attenborough – angreb Leibniz’
optimistiske billede af mennesket, men i den forstand at det viser, at
menneskeheden er den eneste (hidtil kendte) kreative art, der gennem opdagelsen
af stadigt nye principper for det fysiske univers kan skabe grundlaget for at
overvinde alle grænser.
Som Lyndon LaRouche demonstrerede i sin banebrydende bog ‘Der er ingen grænser
for vækst’, (PDF) og i hele sit livs arbejde, er det de originale opdagelser af
stadigt mere komplekse eksperimentelt beviselige principper for universet, der
giver grundlaget for helt nye økonomiske platforme, som kan skabe midlerne til
at opretholde bedre brødfødte, længere levende og bedre uddannede mennesker. På
den måde er vækstbegrebet ikke så simpelt som nogle fjolser, såsom Malthus,
forestiller sig; fjolser, der tænker i baner af en kausal verden indskrænket af
en euklidisk aritmetik eller geometrisk multiplikation; men snarere svarende til
en mangfoldigt forbundet riemannsk manifold, der udfolder sig til højere
ordener, der ikke kan forstås med udgangspunkt i de lavere. Kreativ fornuft kan,
som det mest udviklede element i universet, skabe nye singulariteter, der igen
kan øge graden af menneskelig effektivitet i universet ud over alle grænser.
De bedste eksempler på dette er den forventede beherskelse af termonuklear
fusion – hvor mennesket efterligner fusionsprocessen i Solen og derved
producerer ubegrænsede mængder af energi og reserver af råmaterialer – og
bekræftelsen af Albert Einsteins generelle relativitetsteori, som det for nyligt
blev gjort med bekræftelsen af gravitationsbølger og billedoptagelser af sorte
huller; sorte huller, som befinder sig i centrum af hver af de to billioner
galakser, som Hubble-teleskopet indtil videre har været i stand til at opdage.
Den nye måde at tænke på må afvise bankfolks pseudo-religioner, etablerede
medier og klima-apostle, og erstatte dem med en videnskabelig debat om
eksperimentelt beviselige fakta. Artemis-programmet, der er vedtaget af

præsident Trump, og som vil bringe folk tilbage til Månen i 2024 og etablere en
permanent station i 2028, er lovende i så henseende, og ligeledes
rumprogrammerne i Kina, Indien, Rusland og Det Europæiske Rumfartsagentur. I
øvrigt viser Kinas enestående økonomiske succes og dynamikken i ‘Den Nye
Silkevej’, at fokuseringen på videnskabelig innovation er mere gavnligt for de
involverede lande end det neoliberale systems fokusering på profit.
Hvis det er muligt at bringe Europa og USA ind i et samarbejde med det kinesiske
Bælte- og Vejinitiativ og, for USA’s vedkommende, i et samarbejde med Kina om
rumfart, vil menneskeheden ikke befinde sig på randen af en klima-apokalypse,
men snarere i begyndelsen af en ny æra, hvor menneskets iboende evne til fornuft
frit kan udvikle sig, og vi i en vis forstand kan overgå til voksenlivet for
vores art. Vi vil udforme en mere menneskelig tidsalder, og demonstrere at denne
verden faktisk er den bedste af alle mulige verdener, fordi der potentielt
findes et geni i ethvert menneske, og graderne af frihed i udviklingen af vores
art vil stige uden begrænsning til i et omfang, hvor flere [og flere] mennesker
kan realisere dette potentiale i sig selv.
Det uomgængelige skridt for at opnå denne nye tankegang er den fuldstændige
renselse af Lyndon LaRouche, der blev forfulgt og fængslet i 1980’erne og
1990’erne af det Britiske Imperiums onde og desperate storinkvisitorer i deres
forsøg på at blokere adgangen til hans ideer.
Vi har brug for de dristige og optimistiske visioner af tænkere som Leibniz,
Schiller, Einstein, Krafft Ehricke og Lyndon LaRouche, fordi den kulturelle
pessimisme fra Malthus, Nietzsche og Spengler fører til fascisme og krig, mens
positive ideer om menneskeheden fører til nye renæssancer og blomstrende
perioder i historien. Det er op til os alle, hvilken retning vi tager!

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.

Grønland: Geopolitisk kamplads eller
omdrejningspunkt for økonomisk og
videnskabeligt samarbejde?
Den igangværende kamp mellem to meget forskellige paradigmer, det ene for
geopolitisk konfrontation og krig og det andet for fredeligt samarbejde og
sameksistens, er også det centrale tema i den nylige turbulens i forbindelse med
Donald Trumps nu aflyste besøg til Danmark. Som Trump i sine udtalelser gjorde
klart, var Grønland det afgørende omdrejningspunkt for hans planlagte besøg til
Danmark.
Den kreds af rådgivere omkring Trump, som f.eks. udenrigsminister Pompeo og

sikkerhedsrådgiver Bolton, der konsekvent har arbejdet for en konfrontation med
Rusland og Kina, ønsker at USA med Trump i spidsen skal gøre Arktis og Grønland
til en geopolitisk kampplads. I sin tale til Arktisk Råd den 6. maj 2019 i
Rovaniemi, Finland, chokerede Pompeo deltagerne ved at erklære, at den hidtidige
politik for at forhindre en militarisering af Arktis nu var aflyst. USA
betragtede nu Arktis som et konfliktområde mellem USA, Rusland og Kina. I
direkte forlængelse af denne politik, er der et udtalt ønske fra disse kredses
side om at forhindre kinesisk og russisk indflydelse i Grønland, hvad enten den
er civil eller militær, og i stedet sikre en langt større amerikansk militær
kontrol med Grønland. Det var baggrunden til ordren fra Washington til København
om at kinesisk deltagelse i bygning af lufthavne på Grønland ikke kunne
accepteres og måtte blokeres fra dansk side. Noget som skete prompte.
Hvis denne politik fortsættes vil det få katastrofale konsekvenser for Grønland,
Rigsfællesskabet og Verden. Grønlands behov for opbygningen af en selvbærende
økonomi gennem økonomisk og infrastrukturel opbygning vil blive tilsidesat og i
stedet vil kun rendyrkede militære investeringer og amerikansk kontrol over
Grønlands råstoffer være på dagsordenen.
Alternativet til sådanne sørgelige udsigter er at etablere et fredeligt
samarbejde på Grønland, i resten af Arktis (og i verden i almindelighed), mellem
USA, Rusland, Kina og Indien. Hvis disse fire giganter indgår i Lyndon LaRouches
forslag om en firemagts-aftale for økonomisk udvikling og videnskabeligt
forskningssamarbejde, så har verden en farbar vej ud af alle de aktuelle
problemer.
Det, Grønland og Arktis har brug for, er den form for økonomisk udvikling, som
Kina mestrer, og som ses ved, at man har løftet 700-800 millioner kinesere ud af
dyb fattigdom, og i den udvikling, velstand og øget selvstændighed, som Bælteog Vej-Initiativet siden 2013 har skabt i stadig større dele af verden. Kinas
succes er baseret på at yde langsigtede kreditter til infrastrukturprojekter,
der transformerer den økonomiske aktivitet. I kølvandet på den forbedrede
infrastruktur følger industrialisering og forbedrede levevilkår. Dertil kommer
voksende deltagelse i den forskning og udvikling, som er grundlaget for
videnskabeligt og teknologisk fremskridt.
Den danske regering bør i samarbejde med det grønlandske hjemmestyre arbejde
for, at Trump ikke falder i den geopolitiske fælde, der vil ødelægge Grønlands
fremtid. I stedet bør vi arbejde for at få Grønland til at være et vigtigt
omdrejningspunkt i et kommende internationalt samarbejde i Arktis. Grønland bør
være centrum for et forskningssamarbejde mellem de arktiske nationer, bl.a.
Grønland, Danmark, USA og Rusland, og dertil Kina og andre nationer, for

udviklingen af Arktis og fælles aktiviteter for f.eks. bedre at forstå
interaktionen mellem Solen, det Ydre Rum og Jorden.

Forholdet mellem USA og Kina
Den 25. august (EIRNS) – Under den seneste runde med optrapning af handelskrigen
mellem USA og Kina, udstedte præsident Donald Trump en række tweets den 23.
august, herunder et der sagde: ”Vi har ikke brug for Kina, og ville ærligt talt
være langt bedre stillet uden dem.”
Dagen efter modtog dette synspunkt et hurtigt og utvetydigt svar fra Kina i en
ledende artikel i Xinhua, det officielle nyhedsagentur i Folkerepublikken Kina:
”Den amerikanske økonomi ville ikke være stærkere uden Kina. Enhver diskussion
om afbrydelse af bånd mellem USA og kinesiske virksomheder er i bedste fald
latterligt … konstruktivt engagement er stadig den rigtige vej frem.”
Helga Zepp-LaRouche gik endnu længere, og sagde, at det simpelthen er objektivt
forkert at tro, at USA eller verden kan løse sine økonomiske problemer uden Kina
og dets Bælte- og Vejinitiativ; ligesom det er objektivt forkert at tro, at det
er muligt at løse planetens strategiske problemer uden Rusland. Zepp-LaRouche
tilføjede, at det Britiske Imperium og de i Europa og i USA der deler deres
politik, har orkestreret en dramatisk forværring af den strategiske situation i
de sidste par uger. Det officielle Washington har bevæget sig fra at
karakterisere Kina som en konkurrent, sidenhen en rival, og nu er der åbenlyst
tale om, at Kina er en fjende.
Det samme sker med den kraftige optrapning af ballistiske missiltest, der er
rettet mod både Rusland og Kina.
Zepp-LaRouche sagde, at uanset hvilke punkter med pres eller manipulation der
måtte være omkring præsident Trump i disse spørgsmål, må de brydes for at ruske
ham og den amerikanske regering ud af den nuværende bane, som er ekstremt farlig
og vil være ødelæggende for USA generelt og for Trumps genvalg i særdeleshed.
Det er en bane, der er det præcis modsatte af, hvad Lyndon LaRouche med sit
‘Forslag til Fire Magter’ opfordrede til, nemlig at USA, Kina, Rusland og Indien
skulle samarbejde om at stoppe Det Britiske Imperiums krigs og udplyndring, og i
stedet etablere en ny verdensorden baseret på videnskab og klassisk kultur.

Drivkraften bag det strategiske faseskifte, som briterne på flere fronter har
iscenesat de sidste par uger, er den fuldstændige, overhængende bankerot af hele
deres finansielle system. De planlægger åbent ”et regimeskifte i
pengepolitikken”, der vil få de til dato 17 billioner $ i kvantitative lempelse
til at blegne i sammenligning. De har til hensigt at indføre en “syntetisk
dominerende valuta” for at få enhver antydning af national suverænitet over
monetær politik og kreditpolitik til at forsvinde, og tvinge alle kreditstrømme
til at holde deres spekulative boble på 1,5 billarder $ i live, inklusive med
“grønne” molbo-projekter, hvis eneste formål er at udslette de få produktive
industrielle økonomier der er tilbage.
Og dog, som Lyndon LaRouche endegyldigt beviste, er der ingen tænkelig måde,
hvorpå de kan redde deres system, uanset de hyperinflatoriske skovbrande, de
slipper løs. Kun en konkursbehandling af hele systemet med Glass-Steagall og
relaterede tiltag kan fungere, og få planeten væk fra sin nuværende
selvmordskurs.
Præsident Trumps næste tweet burde egentlige udsige: ”Vi har ikke brug for
London og Wall Street, og ville, helt ærligt, stå langt bedre uden dem.” Dette
ville være sandt; det ville være i overensstemmelse med Trumps egne
kampagneløfter; og vigtigst af alt, ville det være begyndelsen på den form for
omgående politisk skifte, som landet behøver.

Et økonomisk nedbrud kommer som en
stor tsunami
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med helga Zepp-LaRouche den
21. august
I denne uges webcast gennemgik leder for Schiller Instituttet Helga Zepp
LaRouche den seneste økonomiske svindel, der udgår fra Black Rock-gruppen som et
eksempel på den desperate indsats for at købe

tid til forsvar for et system,

som er under sammenbrud. Alt imens dets initiativtagere omtaler denne plan som

en “regimeændring” i finanspolitikken, er det blot endnu et forsøg på at
oversvømme systemet med “helikopterpenge” for at beskytte værdiløse aktiver på
1,5 billiarder $. Dette blev afsløret i 1990’erne af Lyndon LaRouche, der med
sin “Triple Curve” udviklede det pædagogiske værktøj, der viser, hvorfor denne
tilgang ødelægger den fysiske økonomi og vil føre til kaos.
Dette er baggrunden for den eskalerede destabilisering af Kina, der demonstrerer
den ‘britiske hånd’ – og deres allierede som Bolton og Pompeo – i et forgæves
forsøg på at forhindre Kinas opkomst og dens BRI-politik (Bælt og VejInitiativ). Mens Trump ønsker en aftale med Kina, sætter hans modstandere – både
inden for og uden for hans administration – verden på en farlig kurs.
En markant, positiv udvikling, som hun identificerede, er dækningen i the
Guardian, Washington Post og Financial Times af den middelalderlige ideologi bag
økofascismen, og hvordan denne bruges til at skabe et grønt bonanza for ellers
konkursramte finansfolk.
Denne udvikling er en del af en utrolig proces, der viser, at systemet ikke
fungerer, og åbner udsigten til, at stigende antal mennesker kan bringes til at
se, at løsningen afhænger af udbredelsen af videnskabelige ideer og stor kultur
– og dette skaber grundlag for optimisme.

Umiddelbart forude er en mur af ild
sat op af britiske brandstiftere –
vil I gå igennem den ?
Den 15. august (EIRNS) —I rapporten fra House of Lords, (det britiske overhus,
red.) fra december 2018, “Britisk udenrigspolitik i en skiftende verdensorden”,
udpegede det britiske imperium fire nationer: Kina, Rusland, Indien og USA som
mål for intervention og ‘disruption’. Amerikanerne er for deres vedkommende
bekendt med denne ’disruption’: det årelange russiagate-fupnummer, i første
omgang rettet mod præsidentkandidat Trump, og sidenhen mod præsident Donald
Trump. Det er nu gamle nyheder – MI6s Christopher Steele, der forfattede det
uredelige dossier mod Trump, en sværm af udenlandske informanter og
provokatører, fuldspektret ulovlig overvågning, lækager og informationskrig –
dette var alt sammen, som James Comey sagde, operationer udført af den ‘britiske
crown’ i forbindelse med Obamas Det Hvide Hus.

Idet de fortsætter med deres kriminelle indblanding i den amerikanske
valgproces, udelukker det britiske aristokrati i rapporten fra House of Lords
muligheden af, at Donald Trump kan modtage valg til en anden periode som
præsident. I afsnit 37-39 hedder det i rapporten: ”Den amerikanske
administration har truffet en række højt profilerede unilaterale
udenrigspolitiske beslutninger, der er i strid med Det Forenede Kongeriges
interesser. Især amerikansk tilbagetrækning fra Parisaftalen om klimaændringer …
de besværligheder, som briterne og deres allierede har været ude for i
forbindelse med forsøg på at påvirke USA, demonstrerer udfordringen ved at
arbejde med administrationen …. Skulle præsident Trump vinde en anden periode,
eller en lignende administration efterfølge ham, vil skaden på relationerne
mellem UK-USA vare længere …. ”Det betyder, at Det imperialistiske
Storbritannien planlægger at gribe ind igen for at besejre Donald Trump, og de
intervenerer allerede nu igen. Selvom man måske konkluderer, at de bavlende
fjolser der omfatter de demokratiske kandidater, aldrig vil være i stand til
det, ligger faren i det, man ikke ser i øjeblikket.
‘The Lords’ finansielle system, der består af City of London og Wall Street, er
endnu en gang ved at kollapse. Efter sammenbruddet i 2008, der frembragte
økonomisk blodbad i hele verden, rekonstruerede bankfolkene simpelthen den samme
økonomiske boble, denne gang næsten dobbelt så stor som den foregående. For at
bevare deres magt har City of London opfundet en gigantisk fidus – Green Finance
Institute (Det Grønne Finansieringsinstitut). Deres hensigt er at
afindustrialisere hele Europa, især Tyskland, udplyndre indtægterne fra
titusinder af virksomheder og endda personlige konti under dække af at ‘redde’
planeten. Yderligere midler vil finansiere en ny international økofascistisk
bevægelse, hvor befolkningerne, under truslen om magtanvendelse, accepterer
dødbringende nedskæringer og folkedrab imod sig selv for at bringe folketallet
ned på niveauer, som fuldstændigt afindustrialiserede nationer er i stand til at
oppebære. Under overskriften ‘Extinction Rebellion’ , en organisation drevet af
unge mennesker, planlægger de at udslette 6 milliarder mennesker.
Den nu afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche sagde, at der er fire lande
med tilstrækkeligt økonomisk potentiale, som, hvis de gik sammen, ikke alene
kunne overleve sammenbruddet af det britiske imperialistiske økonomiske system,
men også komme ud af sammenbruddet med et højere niveau af produktivitet og
kultur. Disse nationer er Rusland, Kina, Indien og USA. LaRouche foreslog, at
disse fire lande samarbejder fælles udvikling af avancerede teknologier,
grundvidenskab, rumforskning og udvikling af infrastruktur i stor skala. Han
foreslog, at disse fire lande samtidig skulle samarbejde om et Nyt Bretton Woods
system, ved at fiksere valutakurser og give mulighed for udstedelse af massive
mængder af kredit med lav rente til støtte for en verden af suveræne

nationalstater, der handler indbyrdes til gensidig fordel, og samarbejde om
hastig fysisk udvikling af underudviklede nationalstater. Dette forslag ville
fjerne den britisk-sponsorerede spekulative kasinoøkonomi, der har hærget
verden. Den udvidede produktivitet, der følger af dette forslag, understøtter
ikke kun verdens befolkning på et højere niveau, det ville fordre, at der bor
mange, mange, flere mennesker i Verden. Ikke overraskende er LaRouches fire
magter – De Forenede Stater, Rusland, Kina og Indien – nøjagtigt de lande, der
nu er mål for krig og undergravende virksomhed fra det britiske imperium:
• Der forekommer nu demonstrationer mod Vladimir Putin i Rusland orkestreret af
en NGO-baseret fredsbevægelse. Disse NGO’er (Non Govermental Organisations,
red.) er ‘frontorganisationer’ for de samme anglo-amerikanske
efterretningsvirksomheder og finansfolk, såsom George Soros, der promoverer det
falske ’russiagate’-fupnummer, der sigter mod at ødelægge præsident Trump, og
som har splittet vores land med krigshysteri imod Rusland, og imod denne
præsidents opfordring til fred.
• Kina bliver undergravet gennem den tidligere britiske kronkoloni i Hong Kong.
Voldelige ”demokrati” -demonstrationer sigter mod at kræve, at den kinesiske
regering reagerer militært og fanger præsident Trump i en umulig position, hvor
han, håber de, bliver tvunget til at opgive enhver form for samarbejde med sin
ven Xi Jinping, især som valget i 2020 nærmer sig, og demokrater og
republikanere fra etablissementet angriber præsidenten med påstande om, at han
ikke er barsk nok. Enhver, der ikke er vildledt, ved, at finansfolk i London og
Wall Street og de korrupte politikere, som de aktiverede, er de samme banditter,
der stjal den amerikanske økonomi og flyttede den til Kina og andre lavtlønsdestinationer. Præsidenten siger selv, at han ikke bebrejder Kina, og i stedet
peger på de globalistiske institutioner som Verdenshandelsorganisationen, som
vores elitære forrædere har bragt os ind i. Hvis Kina har stjålet noget som
helst fra USA, er det ideen om målrettet kredit til at støtte grundlæggende
videnskab, produktiv og moderne industri og transport og opbygning af store
infrastruktur-projekter – noget, som vi plejede at gøre før vi blev overtalt til
at blive et ”forbruger” -samfund.
• Briterne puster også til ilden i den gamle Kashmir-konflikt mellem Indien og
Pakistan, en konflikt, der er forankret i den racemæssige og religiøse opdeling,
som de oprindeligt selv skabte under kolonialismen.
• I USA er vi gået ind i ”fase to” af kuppet mod præsidentskabet, hvilket
involverer den ofte gentagne sætning, der regelmæssigt høres i de falske
nyheder, især MSNBC og CNN, at enhver, der stemte for Donald Trump eller støtter
Donald Trump er en ‘hvid supremacist’. Disse påstande sigter imod at

fremprovokere eller retfærdiggøre voldshandlinger.
Dem der mener, at det britiske imperium ophørte med at eksistere efter 2.
verdenskrig, er uvidende om, at City of London for indeværende kontrollerer
verdens pengestrømme. Det meste af det, der tidligere var Wall Street, huserer
nu indenfor den ene kvadratkilometer i London, der kaldes ‘City of London
Corporation’. Britiske tænketanke og efterretningsbureauer kontrollerer
‘ideologifabrikker’ og ‘propaganda-fronter’, som indoktrinerer og underkuer
befolkningerne og, ligesom med de gamle romere, trakterer med følelsesmæssige
shows og underholdning. Deres opgave er, for enhver pris at opretholde Citys
økonomiske magt . Det er denne kombinerede magt, der ofte – fejlagtigt –
refereres til som ‘the Deep State’.
Det britiske ‘Commonwealth, under Dronningens suveræne myndighed, udgør over 31%
af verdens befolkning, og hvert tredje land i verden. Det kontrollerer
international organiseret kriminalitet, narkotikahandel og fostrer og fremmer
islamisk terrorisme som en paramilitær styrke til hybrid krigsførelse og
regimeskifte-operationer. Det har infiltreret de udenrigspolitiske institutioner
i De Forenede Stater dybt, og vores førende universiteter siden slutningen af 2.
verdenskrig, hvilket har resulteret i, at ideer med britisk oprindelse, såsom
det postindustrielle samfund og menneskeskabte klimaændringer, er blevet
enerådende i vores samfund, har ødelagt vores engagement i videnskab, og hærger
det rationelle potentiale hos de unge sind.
Navnet Lyndon LaRouche har igennem fire årtier været synonymt med ideen om at
”knuse det britiske imperium” Det britiske imperium forstår LaRouches plan for
dets ødelæggelse og for fremkomsten af en kreativ menneskehed i dets kølvand,
ligesom det forstod og hårdt bekæmpede den samme hensigt fra Franklin Roosevelts
side. De forstår også, at præsident Trump truer deres flanker med sin støtte for
nationalstaten, hans bestræbelser på at skabe produktive job inden for
produktion og infrastruktur, hans bestræbelser på at afslutte deres krige, og
hans annoncering af det bemandede ruminitiativ – planen om at vende tilbage til
månen i 2024, for derefter at fortsætte til Mars. De forstår, at et økonomisk
mobiliseret og videnskabeligt avanceret USA – en situation, der er muliggjort af
præsidentens forpligtelse til at vende tilbage til Månen og kolonisere Mars –
kan føre til de nødvendige aftaler blandt de fire magter, – aftaler, der gør en
ende på det britiske imperium en gang for alle.
Det faktum, at dette præsidentskab modstod deres oprindelige fuldskala og
hensynsløse angreb, har nu efterladt dem på et meget udsat og meget svagt sted,
en svaghed, som de ikke har oplevet siden slutningen af 2. verdenskrig. De er
sårede, men alligevel fast besluttede og opsat på at nedlægge alt og alle, der
kommer i vejen for dem.

En præsident, der ved, at han kan stole på en rationel og progressiv befolkning,
og uden at gå ind på Washingtons ondskabsfulde spil, kan frembringe denne store
historiske ændring, en ændring, der nødvendiggøres af de kriseforhold, der er i
færd med at opstå.
Indenrigspolitisk har vi brug for LaRouches fire love for økonomisk
genopretning: Glass-Steagall bankadskillelse og en national bank eller lignende
plan for at skabe kredit, udelukkende rettet imod fysisk produktive formål –
enorme moderne infrastrukturprojekter, bygning og genopbygning af byer,
grundlæggende videnskab og forskning og udvikling. Vi har brug for finansiering
til lynprogrammerne – menneskelig udforskning af rummet, som præsidenten
allerede har skitseret sammen med et lynprogram for fusionskraft. Disse fire
love vil føre vores økonomi fremad og skabe reelle produktive job. Det store
eventyr i rummet vil tænde for vore unge menneskers fantasi og sind.
Internationalt bør de fire magter begynde at konferere om at etablere et nyt
Bretton Woods system, og om fælles planer for både at udforske rummet og fuldt
ud udvikle vores egen jordklode. I denne forandrede verden, er der ingen, der
længere vil lytte til de forhenværende magtfulde. Denne store forandring vil
derudover være den absolutte retfærdighed for denne præsident, imod fjenden, der
forsøgte at ødelægge ham. Vil I hjælpe os med at skabe et fællesskab af borgere,
der bakker voldsomt op om denne politik, så vi bliver i stand til at frembringe
denne store og vidunderlige forandring?

Desperation hos den anglo-amerikanske
finansielle elite ligger bag
fornyet pres for regimeskifteoperationer, øko-terrorisme
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
13. august 2019
Med alle indikationer af et nyt økonomisk sammenbrud, der i givet fald vil være
værre end det i 2008, er der et desperat pres undervejs fra de angloamerikanske
eliter for at afspore Bælte og Vej- Initiativet gennem at ramme Kina og Rusland

og at bruge fupnummeret med mennskeskabte klimaændringer til at overbevise folk
om, at der ikke er noget andet alternativ end passivt at acceptere brutale
nedskæringspolitikker og radikal befolkningsreduktion. Det er dette, der driver
farverevolutionen i Hong Kong, den farlige optrapning af spændingerne mellem
Indien og Pakistan, demonstrationerne i Moskva og en forøget mobilisering af
klimafanatikere, der bevæger sig i retning af terrorisme mod det industrielle
samfund.
Men der eksisterer et andet alternativ, hvilket Helga Zepp LaRouche udvikler i
dagens webcast med Schiller Instituttet. Faren for krig kan afværges ved en
‘fire-magts-aftale’, som vil omfatte samarbejde i rummet, og med vedtagelsen af
Lyndon LaRouches ‘Fire-Love’, som er en en forudsætning for at foretage et
skridt fremad i den fysiske økonomiske udvikling af menneskeheden. Dette
involverer et afgørende brud med geopolitik og neoliberalisme, og bevæger USA og
Vesteuropa til fuldt ud at støtte det nye paradigme, der tegner sig i Eurasia.
Mrs. LaRouche opfordrede til en ærlig debat om klimaet, tillige med en kampagne
for at vinde støtte til en fuld Månen-Mars-mission, såsom den, der i øjeblikket
støttes af præsident Trump, og som den oprindeligt blev udviklet af hendes mand,
Lyndon LaRouche. Vi befinder os ved et afgørende øjeblik i historien. Vores
mobilisering kan lykkes med at vende en eksistentiel krise til en ny mulighed
for menneskehedens fredelige fremskridt. (HCS)

GBTimes.com interview med Helga ZeppLaRouche om Bælte og Vej-Initiativet
og Europa
Helga Zepp-LaRouche gav d. 10. maj et fortræffeligt 42 minutters video interview
til GBTimes.com redaktør Asa Butcher. GBTimes.com er en multimedie hjemmeside
med base i Finland, der er etableret til at fremme en dialog mellem Kina og
Europa. GBTimes.coms grundlægger, direktør Zhao Yinong, sendte en skriftlig
kondolence ved Lyndon LaRouches død, og underskrev erklæringen til at rense ham
fra de falske anklager der ledte til hans uretmæssige fængsling (1989-1994).
Her følger interviewet på engelsk:
GBTimes: We’ll begin. I’m going to focus on the Belt and Road Initiative today,

following on from the Forum in Beijing last week. If you could describe your
feelings on the outcome of the Forum that concluded last week in Beijing.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Oh, I think it was very a really important progress as
compared to the first Belt and Road Forum. The first Belt and Road Forum was
filled with optimism and the knowledge of all the participants that we were
experiencing the birth of a new system of international relations — that was
already extremely important. But I think the Second Belt and Road Forum saw a
consolidation of that, so you have actually a new system of international
relations which is overcoming geopolitics, and I think this is one of the most
important outcomes, apart from, naturally, the enormous economic development
which was presented. But I think the idea that you have a system which has a
win-win possibility for everybody to cooperate, is the way to overcome
geopolitics, and that is the remaining danger, which after all, caused two world
wars in the last century. So this is a real breakthrough for humanity.
GBTimes: There’s been a growing criticism and backlash against the BRI. Do you
think this is misunderstanding, suspicion toward this new system? What are your
thoughts on that?
ZEPP-LAROUCHE: It’s actually a temporary phenomenon, because the funny thing
was, here you had the largest infrastructure program in history, ever, with
enormous changes for Africa, for Latin America, for Asia, even for European
countries, and the Western media and think-tanks pretended it did not exist for
almost four years! And then, all of a sudden, they realized, “Oh, this is really
growing so rapidly; it is including more than 100 countries.” So they started
what I think was a coordinated attack, slandering the Belt and Road Initiative,
with arguments which I think can all individually can be proven to be a lie. It
comes from the old geopolitical effort to control the world by manipulating
countries against each other, and with the Belt and Road Initiative, I think
that possibility is vanishing, and that’s why they’re so angry and hysterical.
GBTimes: What could China do to reduce this demonization of the BRI?
ZEPP-LAROUCHE: I think China is already doing a lot. For example, even
{Handelsblatt}, which was very negative towards the Belt and Road Initiative in
the past, they had to bring an article which brought out the fact that the whole
argument that China is putting the countries of the third world into a “debt
trap” is not holding. For example, the IMF just released figures that there are
17 African countries which may not be able to pay their debt, but China is only
engaged in 3 of them, and all of the others have huge debts to the Paris Club
and to other big Western banks — so, who’s putting whom into a debt trap?

All of these arguments will be very easy to counter-argue, and the more China
makes known its beautiful culture, people will be won over. Because the beauty
of Chinese painting, of Classical music, it will win over the hearts. And the
most people understand what China is actually doing, the less these attacks will
be possible to maintain.
GBTimes: The attacks are more on China than on the Belt and Road Initiative, you
say?
ZEPP-LAROUCHE: Well, yes. They’re on China because China is the major motor
behind it. And some of the attacks were that China is supposedly an autocratical
dictatorship, and surveillance state and all of these things. But first of all,
concerning surveillance, I think the NSA and the GCHQ have outdone anybody
already. And naturally China has a system which uplifts the morality of the
people: This is based on the Confucian tradition, and for some of the very
liberal people in the West, that is already too much, because it disturbs their
idea that everything goes, everything is allowed, and from that standpoint, any
kind of emphasis on morality is too much for these people.
GBTimes: Isn’t sometimes criticism of new ideas and initiatives healthy? It’s
what we understand here in the West, we don’t openly unquestionably accept new
things. We do question, and we are a little bit cynical sometimes.
ZEPP-LAROUCHE: It’s superfluous. It’s a waste of energy and it distracts people
from accomplishing what needs to be accomplished: Namely, to overcome poverty in
Africa, in Latin America, even in Europe. You know, Europe has 90 million poor
people, and I have not seen a plan by the European Union to overcome poverty by
2010, which China intends to do with its own poor people.
So I think it’s a waste of energy, and it comes from what I call, when people
put on geopolitical spectacles and have neocolonial headphones, then they see
and hear the world quite differently from what it is, namely, they only project
their own views.
GBTimes: Having been writing about China for the last 5-7 years, it has made a
dramatic entrance onto the world stage, when I started writing about it many
years ago. And the speed of its arrival, the size of the investments, it can
scare a lot of countries — just family and friends who don’t know much about
China, they want to know about my job where I’m introducing China to the West,
as this bridge. There’s a lot of a misunderstandings. Do you think some of it
comes from this ignorance? And how could that be changed?

ZEPP-LAROUCHE: I have the feeling that everybody who was in China, either as a
tourist or as a business person, investing or trading, they all come back and
they have a very, very positive view. People are impressed about what they see,
the really incredible fast train system. Then, if you go in the region of
Shenzhen, Zhuhai, Guangdong, Macao, Hong Kong, this is the powerhouse of the
world economy, not just the Belt and Road Initiative.
Compare that with the decrepit infrastructure in the United States or many parts
of Western Europe, for example. Less than two years ago, I was in Zhuhai at a
conference, and we visited this bridge between Hong Kong and Zhuhai and Macao,
linking this entire triangular: And this bridge was built, I think, in six years
or eight years, including planning! Now, in Germany, we have a famous bridge
between Mainz and Wiesbaden, which has been in repair for almost six to eight
years, and it’s still not ready!
So, I think if people go to China, they come back and they are completely
impressed, because they see that in China, people have now virtues, like
industriousness, ingenuity, creativity — these are all values we used to have in
the West, like when the Germany economic miracle was made in the postwar
reconstruction, these values and virtues were German. But now, no longer. Now,
we have all kinds of other crazy ideas, and therefore China is taking the lead.
So the people who go to China come back with a positive image, and those who
have not been, naturally, they’re scared by the negative reports in the media.
So the more people can actually go and form their own image, the better.
GBTimes: I have myself, I’ve seen a disconnect between China and Chinese
society, and then the role of the Chinese government, the more negative side
that gets covered about in the Western media. Do you think, for instance, with
the BRI is just a way to legitimize the Chinese leadership in the world, and to
raise it up to the same level that is given to the other countries? Do you think
that’s acceptable?
ZEPP-LAROUCHE: Well, it is a challenge. Some of the Western institutions talked
about that there is now a competition of the systems, meaning the Chinese state
model and the Western free market model. And in one sense, it is true; the only
problem is that if you have the neo-liberal system, especially after the crisis
of 2008, only favoring monetarist interests — the banks, the speculators — and
the gap between the rich and the poor becomes ever wider, naturally, then, if
you have a country where that is not the case, namely, China having a policy
which is oriented toward the common good, an increasing well-to-do middle class
of 300 million people, which in 5-10 years will be 600 million people, and

obviously the vector of development is upward, naturally that is regarded as a
threat by the neo-liberal establishment, which only takes care of its own
privileges.
So in a certain sense, the challenge does exist, but I think there is the
possibility of a learning process, so one can be hopeful that even some elements
of the Western elites will recognize that China is doing something right.
GBTimes: What do you think China could learn from the Western mode? And vice
versa, what do you think the two could learn from one another?
ZEPP-LAROUCHE: I think China can learn a lot from the West, but I’m afraid to
say, not from the present, contemporaries, or, there is very little to learn.
Naturally, ESA cooperating with the Chinese space agency, there is a lot of
exchange possible. But in terms of general, cultural outlook, I think China has
to go back about 200 years to find positive things in Europe, or the United
States, for that matter. You know, European Classical culture can be an enormous
enrichment for China, but these are composers who are Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Schumann, or great poets. But these are all things which,
unfortunately are not dominating the cultural outlook of most Europeans and
Americans today. So there has to be a dialogue across the centuries, and then
both sides can profit from each other.
GBTimes: In a sense, you’re very pessimistic about the Western stands at the
moment. Do you think China is the only option available to the West at the
moment?
ZEPP-LAROUCHE: No, I’m not pessimistic, I’m just saying that you see that some
of the elites, or so-called elites, are hardened in their view. You have others
who are absolutely recognizing that the whole mankind needs to cooperate
together in new ways, for example, Switzerland. You know the President of
Switzerland, who participated in the Belt and Road Forum just signed a
memorandum of understanding, not only for Switzerland, but for a whole group of
Central and Eastern European countries, which Switzerland is representing in the
international organizations.
So there is a big motion. You have Italy signing a memorandum of understanding
with China, on the development of Africa. Greece wants to be the gateway between
trade from Asia, through the Suez Canal all the way into Europe. Portugal and
Spain want to be the hub for the Portuguese- and Spanish-speaking people around
the world.

So there is a lot of dynamics and motions, I’m just referring to some of the
monetarist views and those people who talk about the “rules-based order” all the
time, but what they really mean is austerity.
So, I’m not talking about the West in general. I think the West — I’m an
optimist about the potential of all human beings — I’m only talking about
certain parts of the establishment in the West.
GBTimes: You mentioned Italy and Switzerland. How significant is it that they
signed up to the BRI now?
ZEPP-LAROUCHE: I think this is extremely important. First of all, Italy, as you
know, is the third largest economy in Europe. The north of Italy is highly
industrialized and has a lot of industrial capability; many hidden champions
actually are in northern Italy. So, if such a country is now, as the first G7
country, officially joining with a memorandum of understanding, this can become
the model for all of Europe. And Prime Minister Giuseppe Conte who just
participated in the Belt and Road Forum came back and said exactly that: That
Italy plans to be the leader in bringing about a better relation between China
and Europe. So I think this is extremely important.
And Switzerland, even if it may be a small country, they are independent; they
are sovereign, they are not part of the European Union. And President Maurer
just declared, or his spokesman, that they do not need advice from the European
Union because they can make their own policy. So, I think this is all a new,
healthy spirit of self-consciousness and self-assertion, which is very good, and
can be indeed a sign of hope for everybody else.
GBTimes: How do you see it impacting Europe, their participation in the BRI, in
the short term, and perhaps in the longer term?
ZEPP-LAROUCHE: Well, there are different learning curves: Some are quicker,
others are slower. For example, the so-called four big countries — that does not
include Italy — that did not send heads of state or government, but only
ministers, Spain, France, Germany, and I think Great Britain, by not sending
their heads of state sort of expressed their reservation. But then even the
German Economic Minister Altmaier, who on the first day of the Belt and Road
Forum basically said, “we have to have transparency and rules,” with the usual
kind of arguments, but the next day, he said something much more positive. He
said: Oh, this was much better than I expected, the Chinese are actually trying
to solve problems, and I will come back in June with a large delegation of
businessmen. So, I actually find this quite good. It shows that eventually, I

think, I hope, reason will prevail.
GBTimes: I think some of the obstacles for Western countries, is like Turkey
refusing to participate because of the Uighur problem; that there are other
issues that aren’t related to the Belt and Road, that China has to overcome
first.
ZEPP-LAROUCHE: All of these problems will eventually be solved, because I think
the key to solving of any regional, ethnic, historical cultural problem is
development. If people actually see the advantage of turning non-developed
countries or areas into prosperous ones, into having more youth exchange, young
people understanding each other, people-to-people exchange, dialogue of
cultures, bringing forth the best tradition of each culture; plus, naturally,
real improvement of living standards, longevity, I think that even if not all
develop with the same speed, we are at a tremendous change of an epoch of human
civilization. The idea of these local and regional conflicts will eventually not
be there any more.
If I just can point to the fact that now the eight radio-telescopes working
together, being able to make, for the first time, images of the black hole in a
galaxy which is 55 million light-years away, proving that Einstein’s theory of
general relativity was actually correct — now, that, for me is the sign of the
future: Because this image could not have been made by one country alone. It
needed telescopes sited in Chile, in Spain, in the United States, in the
Antarctic, and you needed the whole world actually working together to make such
a technological breakthrough possible.
I think that that will be the kind of relationship people will have to each
other in the future, and I think this is what Xi Jinping really is the kind of
thing he means when he says, “a shared community for the one future of
humanity.” Because the common interest will eventually come first, and then
everything else will fall into place.
GBTimes: Another one of the criticisms was currently “all roads lead back to
Beijing” rather than a multilateral approach to BRI, where it’s between other
country, it always leads back to China at the moment. Do you think that is a
problem?
ZEPP-LAROUCHE: I don’t know. First of all, I think Russia has a big influence, I
think the African countries are becoming much more knowledgeable and confident
about their own role. There are many Africans who speak that, in the future,
Africa will be the new China with African characteristics. So, I think it’s all

changing very quickly, and those people who complain that there is too much
Chinese influence, well, then they should bring in their active, creative
contribution, and define what the new platform of humanity should be.
And I think China has said many times, and I have absolutely every confidence
that that is the case, that they’re not trying to export their social model, but
that they’re just offering the experience of the incredible success of the last
40 years of the form in opening-up, and basically tell developing countries,
“Here, if you want to have our help in accomplishing the same thing, we are
willing to provide it.” And naturally, the countries of the developing sector,
which had been neglected, or even treated negatively by colonialism, by the IMF
conditionalities, when they now have the absolute, concrete offer to overcome
poverty and underdevelopment, why should they not take it?
So, I think all these criticisms are really badly covered efforts to hide their
own motives. I really think China is doing the best thing which has happened to
humanity for a very long time, and I think the Belt and Road Initiative is the
only long-term plan for how to transform the world into a peaceful place. And I
think that should be applauded and people should have a cooperative approach.
GBTimes: My next question was going to be, how confident are you that the BRI
will pay off for China, but I get the sense that you’re very confident.
ZEPP-LAROUCHE: Oh, I think it already paying off! First of all, it makes it more
easy for China to develop its own western and internal regions, because they are
now sort of integrated into the Belt and Road transport routes to Europe, to
Central Asia, integrating the Belt and Road Initiative with the Eurasian
Economic Union, and hopefully eventually also the European Union. So I think it
is already bringing benefits to China.
And from an economic standpoint, the more a country exports high technology
goods and technologies, the more than becomes a motor to develop one’s own
industry even to high levels. So it’s like a self-inspiration, so to speak, and
that is already paying off. That’s what any country should do.
GBTimes: You mentioned technology: It’s also the digital Silk Road, Digital Belt
and Road. Of course, China has a lot of control over its internet, on the Great
Firewall: How much of a barrier do you think that will be for countries to build
relationships via the Belt and Road Initiative?
ZEPP-LAROUCHE: You mean the G5 question and Huawei?

GBTimes: Well, partly that, too, but also the control of the internet inside of
China, which is difficult for Western companies to do business, to establish
themselves, as there are a lot of controls there. Do you think that could be a
barrier, as part of the digital Belt and Road, that’s also being discussed.
ZEPP-LAROUCHE: Well, I think there can be ways of making arrangements which are
satisfying to everybody. This whole question of “digital control” and so forth,
is highly exaggerated, because, if you look at who is controlling the internet,
you have the big firms, Apple, Google, Facebook, and they are very linked with
the Western government’s. You know, in a certain sense, after the scandal of the
NSA listening into everybody’s discussions, which erupted a couple of years ago
and which was never changed or remedied or anything, we are living in a world
where that already happening. And I think China is not doing anything more than
the NSA or the already mentioned GCHQ doing that in the West.
So I think the fact that China has a competitive system, to this Western system
is what causes all of this debate. Because the people who had the control of the
internet first, they should like to keep it that way, and they regard China as a
competitor, which they don’t like, but that’s a fact of reality now.
GBTimes: One question I have is why do you think the Belt and Road Initiative is
needed, when there’s the Asian Infrastructure Investment Bank, now? Do you think
the two are mutually exclusive, or do they work together?
ZEPP-LAROUCHE: No, I think the Belt and Road Initiative has many financing
mechanisms. You have the AIIB, you have the New Silk Road Fund, you have a lot
of the Chinese banks themselves which are doing the investment. I have been
advocating for a very long time, that the West should modify its own credit
institutions to work on a similar principle. Now, that would be actually very
possible, because the American System of economy as it was developed by
Alexander Hamilton, who created the first National Bank as an institution for
issuing credit, that is actually very close to what China is doing. As a matter
of fact, I would even go so far as to say, that the Chinese economic model is
much closer to the American System, as it was developed by Alexander Hamilton,
and then revived by Lincoln, by Henry C. Carey, by Franklin D. Roosevelt; so if
the United States would say, we create our own national bank; and Germany, for
example, would say, we go back to the Kreditanstalt für Wiederaufbau, the Credit
Institution for Reconstruction, which was used for the reconstruction of Germany
in the postwar period, which was also a state bank, — or it still is a state
bank — then you could have a new credit system, whereby each country would have
their own national bank; you would have clearing houses in between them to
compensate for duration of investment, or the differences between small and

large countries with lots of raw materials, or not so much — you need these
clearinghouses. But you could create a new credit system, a New Bretton Woods
system with fixed exchange rates, having a stability in the system which the
Western system presently does not have.
So, I think that the more countries go to these kinds of credit financing of
projects the more stable this new system will become.
GBTimes: Do you think the United States will ever become part of the Belt and
Road Initiative, under the Presidency of Donald Trump, or perhaps whoever is
voted in next
ZEPP-LAROUCHE: That’s actually the big question, you know: Will the rise of
China be answered by the United States, either with a war, the Thucydides trap
which some people have mentioned as a danger? There were in history twelve cases
where a rising power overtook the dominant power up to that point, and it led to
war; and there were four cases where it happened in a peaceful way. Now, China,
first of all, has offered that neither of these two options should occur, but
they have offered a special great power special relationship model, based on the
acceptance of the other social model’s sovereignty, non-interference. And I
think Trump with his America, First policy is more inclined to respond to such a
model than the previous administrations of Obama and Bush, who had these
interventionist wars in the Middle East and everywhere else for exporting their
system of so-called “democracy” and human rights.
So I think President Trump has said very clearly that he wants to have a good
relationship with China. He calls President Xi Jinping his friend all the time.
And I think the present trade negotiations actually, in my view, demonstrate
that the United States would suffer tremendously, if they would try to decouple
from the Chinese economy. They probably would suffer more than China, because
China is much more capable, in my view, to compensate for the loss of the
relationship with the United States.
But I think that the hopefully reasonable way would be to say, “OK, let’s use
the foreign exchange reserves of China which they have in terms of U.S.
Treasuries; let’s invest them through an infrastructure bank in the United
States, to help to modernize American infrastructure.” And that would be an
urgent need, because if you look at the U.S. infrastructure, it’s really in a
terrible condition, and President Trump, who is talking today, I think, with the
leading Democrats Pelosi and Schumer on a new infrastructure legislation; the
sums which are discussed here, from what I have heard so far, are so small!
First of all, the Republicans don’t want to have Federal spending; the Democrats

are talking only about “repair,” and small issues.
So, what is lacking in these discussions is a grand design, where you would take
the approach China has taken for the modernization of its infrastructure: To
have fast train systems among all the major cities, to have slow-speed maglev
trains for intra-urban transport. Now, you could take that same approach and
modernize the entire infrastructure of the United States. And if China would, in
turn, off that U.S. companies would integrate more into the projects of the Belt
and Road around the world, it would be beneficial for both. Some American
companies are already doing that, like Caterpillar, General Electric, Honeywell,
but that could be a real incentive for the United States to go in tis direction.
Hopefully it will happen that way, because if not, I think a clash between the
two largest economies would be a catastrophe for the whole world: So, let’s hope
that the forces of good will all work together to get to this positive end.
GBTimes: Let’s talk about the Schiller Institute itself as a think tank. What is
your day-to-day role in the promotion of the Belt and Road Initiative? How do
you work to support it?
ZEPP-LAROUCHE: Oh, you know, this all goes back to the life’s work of my
husband, who died recently: Mr. Lyndon LaRouche; who spent, actually, the last
50 years, to work on very concrete development projects. The first such project
we presented in ’76 in Paris. This was a comprehensive plan for the
infrastructure development of all of Africa. Then we worked together with the
President of Mexico José López Portillo on a Latin American development plan —
this was ’82. We worked with Indira Gandhi on a 40-year development plan, and
also in the beginning of the ’80s, we developed a 50-year development plan for
the Pacific Basin. And then, when the Berlin Wall came down, and the Soviet
Union disintegrated, we proposed to connect the European and Asian population
and industrial centers through development corridors, and we called that the
Eurasian Land-Bridge.
So we have been engaged in these kinds of big projects for the transformation of
the world economy for the last decades, and naturally, we proposed it to China
in the beginning of the ’90s. I attended a big conference in ’96 in Beijing,
which had the title, “The Development of the Regions along the Eurasian LandBridge.” And China, at that time, declared the building of the Eurasian LandBridge the long-term strategic aim of China by 2010. Then, naturally, came the
Asia crisis in ’97, so the whole thing go interrupted.
We were very happy when Xi Jinping announced the New Silk Road in 2013, because,

in the meantime, we had kept working for this. We had {many} conferences,
actually hundreds of conferences and seminars all over the world. So this is has
been one major point of what the Schiller Institute has been doing for the last
decades. So naturally, we are very happy that now, what was only planning on our
side is now being realized by the second largest economy in the world, and
therefore, it becomes reality: And that makes quite happy.
GBTimes: Is there anything else you’d like to add? I’ve asked my questions and a
lot more. Is there anything we haven’t touched upon, you’d like to talk about?
ZEPP-LAROUCHE: We could talk a little bit more about the culture of the New Silk
Road.
GBTimes: Please — in what way?
ZEPP-LAROUCHE: Well, I think that the New Silk Road, or the Belt and Road
Initiative, it’s not just about economics and infrastructure. But I think
equally important, if not more important, in my view, is the cultural side of
it: That it could lead and will hopefully lead to an exchange of the best
traditions of all cultures of this world. And by reviving the best traditions,
like Confucianism in China, Beethoven in Germany, and Schiller; Verdi in Italy,
and so forth and so on, it will ennoble the souls of the people, and I think
that that is the most important question right now, because I agree with
Friedrich Schiller, according to whom this institute is named: That any
improvement in the political realm can only come from the moral improvement of
the people. And therefore, I think it’s also very interesting to me that
President Xi Jinping has emphasized the aesthetical education as extremely
important, because the goal of this is the beautiful mind of the pupil, of the
student.
Now, that is exactly what Friedrich Schiller said, who in the response to the
Jacobin Terror in the French Revolution, wrote his {Aesthetical Letters} in
which he develops his aesthetical theory, which I find is in great cohesion with
what Xi Jinping is saying; and that has also to do with the fact that the first
education minister of the Chinese Republic studied in Germany, and he studied
Schiller and Humboldt; his name was Cai Yuanpei — I’m probably pronouncing it
wrong again — but he was the first president of the Beijing University, and I
think there is a great affinity, a much greater affinity between the thinking of
the aesthetical education as it is discussed by Xi Jinping and as it does exist
in the Schiller-Humboldt tradition in Germany, in particular. I would just hope
that that kind of a dialogue could be intensified, because then I think a lot of
the prejudices and insecurities about the other culture would disappear, and you

would bring back and bring forth the best of all sides.
GBTimes: How could this be accomplished, do you think? What sort of forms?
ZEPP-LAROUCHE: You can organize conferences, you can more consciously make the
poetry known — I think poetry is very, very important, which is naturally not so
easy, because as Schiller said, you have to be a poet in two languages to do
justice to the poetry of one language. You could have more conscious theater
performances, not just as an entertainment but involving students, children,
adults, and make more exhibitions, make more deep-level understanding of the
other culture.
I think China is doing an enormous amount of that, but I would have still some
suggestions to make it more than entertainment, because many people go to these
things, and they don’t quite “get it” what it’s all about; and then, it was
nice, but the deeper philosophical, poetical, musical meaning could be made more
pedagogically intelligible, and I think that would be a way of opening the
hearts of more people, because they would recognize what treasures are there to
be discovered.
GBTimes: Do you have any closing words on the Belt and Road you’d like to share
with our readers?
ZEPP-LAROUCHE: I think we are probably the generation on whom later generations
will look back to, and say, “Oh! This was really a fascinating time, because it
was a change from an epoch to another one.” And I have an image of that, which
is, this change that we are experiencing right now, is probably going to be
bigger than the change in Europe between the Middle Ages and modern times. In
the Middle Ages you had people believing in a whole bunch of axioms, the
scholastics, Aristotelianism, witchcraft — all kinds of strange beliefs — and
then, because of the influx of such thinkers as Nicholas of Cusa, or the Italian
Renaissance, the modern image of man, of science and technology, of the
sovereign nation-state, all these changes happened, and they created a
completely different view of the image of man and of nature, and the universe,
and everything we call “modern society” was the result of this change.
Now, I think we are in front, or the middle of such an epochal change, where the
next era of mankind will be much, much more creative than the present one, and
that’s something to look forward to, because we can actually shape it, and we
can bring our own creative input into it. And there are not many periods in
history when that is the case: So we are actually lucky.
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Betydningen af det andet Bælte- og
Vejforum – det nye paradigme tager
form
Den 1. maj (EIRNS) – Afslutningen af det historiske andet Bælte- og Vejforum for
Internationalt Samarbejde i Beijing har sendt positive chokbølger rundt om i
verden, hvilket kan og må være en tilskyndelse til at bringe USA ind i det nye
paradigme. Regeringer i hele Afrika, Asien, Latinamerika og endog Europa,
lovpriser det nu indlysende potentiale for alle nationer til at deltage i en
udviklingsproces der overgår hvad verden nogensinde har set. Malaysias Mahathir,
der blev fremstillet som et eksempel på “gældsfælden”, da han suspenderede en
stor jernbanelinje, der blev opført af Kina, roste Kina for at genforhandle
kontrakten og udtrykte sin glæde på forummet ved at konstatere, at programmet
virkelig er universelt. Italien afholdt i dag det andet møde i dets
Kina–arbejdsgruppe, hvor Michele Geraci, lederen af arbejdsgruppen, gjorde det
klart, at Italiens hensigtserklæring med Kina om Bæltet og Vejen “bragte Kina
nærmere Europa”.
Selv om USA ikke sendte nogen højtstående delegerede til forummet, har præsident
Donald Trumps team netop afsluttet møder i Beijing i den nuværende
forhandlingsrunde om en handelsaftale mellem USA og Kina, og vicepræsident Liu
He og hans hold vil komme til Washington i næste uge for yderligere samtaler.
Præsidenten har gentagne gange sagt, at der er et positivt momentum, og at et
topmøde med Xi Jinping i Det Hvide Hus vil blive arrangeret, så snart en aftale
er på plads. Hvad der behøves for et vellykket resultat, er at de politiske og
økonomiske blokeringer af kinesiske investeringer i USA, Kongressen og CFIUS
(Udvalget for Udenlandske Investeringer i USA) baseret på de falske påstande om
kinesisk spionage og potentiel sabotage af infrastruktur, bliver afsløret og
afvist.
Trump aftalte i denne uge på et møde med Kongressens demokratiske partis ledere,
en 2 billioner $ infrastrukturpakke – ikke en dårlig start på den desperate
mangel på infrastruktur over hele landet – men uden en anelse om hvordan beløbet
skulle skaffes. Mens overvindelsen af modstanderne mod kinesiske investeringer
ville hjælpe, er den eneste virkelige løsning den der er indeholdt i de Fire

Love, som Lyndon LaRouche har foreslået – især oprettelsen af en hamiltonisk
nationalbank. Kinesiske embedsmænd har gentagne gange bekræftet overfor EIR, at
de ville være glade for at udveksle deres enorme beholdninger af amerikansk
offentlig statsgæld i en sådan nationalbank, for at finansiere grundlæggende
infrastruktur over hele landet. Og selvfølgelig er det ikke kun Kina, som
besidder amerikansk statsgæld, men andre nationer og millioner af borgere, der
har modtaget nærmest nul rente på disse obligationer i det sidste årti, ville
ligeledes have mulighed for at investere i en nationalbank.
Mens Trumps regering nærmer sig en “episk aftale” (som Trump kalder det) med
Kina, balancerer forbindelserne med Rusland på et knivsæg. På trods af at det
mislykkede britiske kupforsøg mod præsidenten, som han selv har identificeret
som en britisk operation for at sabotere hans hensigt om at etablere
venskabsrelationer med Rusland og præsident Putin, har Trump endnu ikke udnyttet
situationen til at komme til at tale med Putin, bevæge sig i retning af
forsoning, bryde gennem de neokonservatives afspærringer omkring ham, selvom han
fortsat insisterer på, at et positivt forhold til Rusland “er en god ting, ikke
en dårlig ting”.
I mellemtiden gør trioen Bolton, Pompeo og Pence hvad som helst for at
fremprovokere en konfrontation med både Rusland og Kina over situationerne i
Venezuela og Iran, hvilke begge kan føre til en ødelæggende krig, hvis de ikke
dæmpes. Forsøget i tirsdags og onsdags (1. majdagen) på at vælte regeringen i
Venezuela, er hidtil mislykkedes, da militæret forbliver loyalt overfor
regeringen. Irans udenrigsminister Mohammad Javad Zarif blev interviewet af Fox
News i søndags, hvor han blev spurgt, om han troede, at USA havde til hensigt at
gennemtvinge et regeringsskifte af Irans regering. “Jeg tror ikke, at præsident
Trump vil gøre det,” svarede han. “Jeg tror, at præsident Trump stillede op på
et kampagneløfte om ikke at bringe USA i krig igen.” Men, fortsatte han, der er
et “Team B”, deriblandt John Bolton, som pressede Trump ind i en
regimeskiftepolitik og endog krig.
En fjernelse af skyggerne fra fupnummeret med den britiske Russiagate er endnu
ikke fuldt ud gennemført, så længe Mueller lyver om, at Rusland hackede det
Demokratiske Partis computere forbliver den officielle sandhed. Ligesom
LaRouchePAC afslørede anklagen om “hemmelige aftaler” mellem Rusland og Trumpkampagnen for at være intet andet end en MI6-løgn, så må vi også afsløre og
ødelægge løgnen om hacking, ved at benytte modet fra den tidligere tekniske
direktør, Bill Binney, til at afsløre sandheden. Baltimore Sun offentliggjorde i
dag et langt brev fra en LaRouchePAC-arrangør om denne løgn, og opfordrede
Kongressen til at få Binney til at vidne for at fremlægge sit bevis. Faren er
stor, men det er potentialet for det nye paradigme også. Hvis præsident Trump

reagerer på opfordringen til at frifinde Lyndon LaRouche, ville det Britiske
Imperium og de neokonservative gå amok, men hele det smukke udvalg af LaRouches
ideer ville pludselig være nærværende for verdens borgere, og det nye paradigme
ville helt sikkert følge efter.

Forhandlingerne mellem USA og Kina om
handelsaftaler genoptages i Beijing;
vil en strategisk aftale om Bæltet og
Vejen følge efter?
Den 30. april (EIRNS) – Efter afslutningen af det enormt succesfulde 2. Bælteog Vejforum, er Beijing i dag stedet for den næste runde af amerikansk-kinesiske
forhandlinger, hvilket kunne føre til et topmøde imellem Trump og Xi i
Washington DC i nær fremtid. Selv om emnet for forhandlingerne nominelt er en
handelsaftale mellem de to lande, er det egentlige underliggende emne
spørgsmålet om hvorvidt USA kommer med ombord i den globalt definerende proces
med Bælte- og Vejinitiativet. Briterne er synligt nervøse for at dette kunne
finde sted, til trods for det lave niveau af den amerikanske repræsentation på
selve forummet.
Problemet, som briterne står overfor, er ikke kun, at de fleste nationer i
verden stort set skifter centret for deres opmærksomhed til Bælte- og
Vejinitiativet. Den virkeligt skærpende faktor er, set fra deres synspunkt, at
præsident Donald Trump hamrer løs på den britiske (ikke russiske) rolle i det
mislykkede statskup imod ham, og igen truer med at frigive alle de
hemmeligstemplede dokumenter i sagen. De forstår, at præsident Trump fuldt ud er
i stand til at begrave det særlige forhold (‘special relationship’) med
Storbritannien og i stedet skifte over til en fungerende alliance med Kina,
Rusland og andre nationer, en alliance med fokus på hurtig økonomisk vækst og en
ny sikkerhedsarkitektur.
Med alt at tabe står briterne bag en bølge af rabiat anti-kinesisk propaganda, i
denne uge præget af en opfordring til at gribe til våben fra Kiron Skinner,
direktør for politisk planlægning ved udenrigsministeriet. Og den samme britiske

hånd er bag de fornyede krigs- og irregulære krigsforanstaltninger (terrorisme),
fra Venezuela til Taiwan-strædet, til amerikansk indenrigsterrorisme.
Den amerikanske finansminister Steven Mnuchin, som er i Beijing for
handelsforhandlingerne sammen med handelsrepræsentant Robert Lighthizer,
fortalte til Fox Business den 29. april: “Der er stadig nogle vigtige spørgsmål.
Vi har stadig mere arbejde at gøre. Hvis vi kommer til en færdig aftale, vil den
have reelle bestemmelser omkring håndhævelse,” og tilføjede at disse
bestemmelser er” tæt på at være færdige “og kun har brug for “en smule
finjustering.” Efter forhandlingerne i Beijing vil den kinesiske
hovedforhandler, vicepræsident Liu He, komme til Washington, DC den 8. maj for
opfølgende samtaler.
Helga Zepp-LaRouche opsummerede i dag det der står på spil med følgende ord:
“Det epokegørende spørgsmål er i virkeligheden: Vil vi være i stand til at
flytte civilisationen til et nyt paradigme, hvor geopolitikken stopper, hvor vi
finder en måde at samarbejde om menneskets fælles mål, og har den form for
global rekonstruktion af verdensøkonomien, som Lyndon LaRouche viede hele sit
liv til? Dette følger tydeligvis med den form for revolutionære gennembrud i
videnskab og kultur, som LaRouche var ansvarlig for. Alt dette er inden for
rækkevidde, men det kræver – og dette understreges – at det Britiske Imperium
bliver besejret, og at USA bliver bragt på en kurs for at tilslutte sig den nye
dynamik i den Nye Silkevej, som virkelig er et synonym for dette nye sæt af
internationale forbindelser.
“Det er i virkeligheden, hvad kampen for Lyndon LaRouches frifindelse handler
om. Derfor er det den vej, der mest direkte fører til skabelsen af et nyt
paradigme.”

Det andet Bælte- og Vejforum bringer
verdensøkonomien ind i en ny
dimension.

Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-Larouche den
28. april 2019
Idet hun erklærede det netop afsluttede Bælte- og Vejforum i Beijing for en stor
succes, rapporterede Helga Zepp LaRouche om den globale deltagelse i
arrangementet og det udvidede omfang af BVI-aftaler. Hun betegnede den aktive
inddragelse af en række europæiske ledere som “meget interessant”. Med
henvisning til hendes LaRouchePAC-studiekreds aftenen før, opfordrede hun seerne
til at se det klip hun brugte med Lyndon LaRouches tale fra 1997, hvor han
insisterede på at USA måtte tage del i den Eurasiske Landbro – og med henblik på
hvad der lige er sket i Beijing, sagde hun, at man igen ser, hvor profetisk han
var med hensyn til at imødekomme menneskehedens fremtidige behov.
Nu, hvor Trump åbenlyst identificerer Russiagate som et “kup”, der er udtænkt
til at drive ham ud af embedet – hvilket medierne, hvor utroligt det end måtte
være, praktisk talt har ignoreret, – er det klart, at den britiske rolle i
organiseringen af kuppet vil komme ud, sammen med deres rolle i at angribe BVI.
Hun understregede, at i betragtning af at de der står bag kuppet kommer fra de
samme netværk, som engagerede sig i de massive bagvaskelser af Lyndon LaRouche,
er kampen for hans frifindelse afgørende for USA’s overlevelse.
Ligesom Cusas genoplivelse af Platons værker var afgørende for at skabe Den
italienske Renæssance, er en fordybelse i LaRouches videnskabelige og
filosofiske værker ligeledes afgørende for at sikre succesen for det nye
paradigme i dag. Den ekstraordinære internationale indsats der var involveret i
de fantastiske fotografier taget af et “sort hul” er en anden demonstration af
dette princip: at det er vigtigt at udfordre alle aksiomerne fra et højere
synspunkt. Internationalt samarbejde i rummet er afgørende for at inspirere
dagens ungdom til at favne ægte videnskab for at skabe en bedre fremtid.

FDR ville have været med på det store
topmøde i Beijing i dag;
vi er nødt til at genoprette Trumps
præsidentskab
Den 24. april (EIRNS) – Det vigtigste spørgsmål i verden i dag blev stillet af
Kinas ambassadør i USA, Cui Tiankai: “Hvorfor USA ikke bør holde sig uden for
Bælte- og Vejinitiativet”, i en kommentar i Fortune i dag.
Ja, hvordan kan lederen af hvilken som helst stormagt holde sig uden for Det
Andet Bælte- og Vejforum for Internationalt Samarbejde, der starter i Beijing
den 25. april? Hvilken frivillig økonomisk/kulturel udviklingsbegivenhed kan
samle ledende figurer fra 140 lande, herunder 37 stats- og regeringschefer, som
kan sammenlignes med, hvad Franklin Roosevelts USA selv kunne indkalde til
Bretton Woods i 1944 for at skabe et nyt kredit- og valutasystem?
De vesteuropæiske og amerikanske tænketanke og medier – startet for tre år siden
med Londons Royal Institute of International Affairs og Cambridge og Oxford
Universiteterne – som har hævdet at Bæltet & Vejen, vil ”hyper-forgælde” og
kollapse verdensøkonomien, har ikke noget modsvar til denne begivenhed i
Beijing. Er 140 nationers ledere – og sidste år deltog alle afrikanske
statsoverhoveder, på nær et, i Forum for Kina-Afrika-Samarbejde – alle kommet i
klemme i en “gældsfælde” på samme tid? Er de alle blevet grebet af en pervers
tvangstanke om at få Kina til at stjæle deres teknologier eller deres havne?
Tværtimod. Der er klart, at der er et nyt og meget vigtigt, optimistisk
engagement, der har gjort sig gældende i de sidste seks år, for at udvikle sig
ved hjælp af moderne, grundlæggende infrastrukturbygning og højteknologisk ny
industri og kommunikation. Et nyt paradigme.
Det er en tankegang som FDR tænkte på udvikling, af Bretton Woods-systemet og
FN. Præsidentkandidaten Donald Trump, og inden da, den politisk interesserede
forretningsmand, blev draget af sådanne ideer: Det strategiske Forsvarsinitiativ
(SDI); Måne-Mars-missioner; omfattende nye infrastrukturer; han omtalte endda
Kinas Bælte & Vej i denne henseende tidligt i sit præsidentskab. Den britiske
efterretningstjenestes “Russiagate”-angreb og den deraf følgende nye
McCarthyisme mod Rusland og Kina har ødelagt det i to år.
Nu har det britiske angreb forfejlet sit mål – et kup – og er blevet

fuldstændigt afsløret. Præsidenten selv anklagede i en Twitter-besked i morges
“Storbritanniens efterretningstjeneste” for hele angrebet på sit præsidentskab.
Verden har taget det til efterretning. Nu må den britiske dronning, som Schiller
Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, foreslog i går, undskylde overfor
præsidenten under hans statsbesøg den 3.-5. Juni. Og myten om resterne af
Mueller-rapporten – at Rusland angreb den amerikanske valgproces – mangler
stadig at blive aflivet. Og Trumps præsidentskab mangler stadig at blive
genoprettet efter at være befængt med neo-konservatisme og neo-McCarthyisme.
Én person i perioden efter Anden Verdenskrig tænkte på international udvikling
på et endnu højere niveau: Lyndon LaRouche, hvis ideer om Verdenslandbroen førte
til selveste Bæltet & Vejen. LaRouche kombinerede investeringer i
udviklingslandene og store infrastrukturprojekter med de uerstattelige
“videnskabelige drivkræfter” fra rumforskning, udvikling af fusionskraft, laserog plasmateknologi. Han udtænkte et nyt Bretton Woods kreditsystem og en
verdensomspændende “Glass/Steagall”-bankomlægning, ud fra dette synspunkt. Og
han bekæmpede Londons finansielle og geopolitiske imperium i 50 år til sit
sidste åndedrag. Med Trumps røffel mod britisk efterretningsvæsen i dag er døren
fuldstændig åben for at genoprette præsidentskabet. Det vil kun ske ved at vinde
fuld anerkendelse og respekt for LaRouches ekstraordinære ideer og bedrifter.

Udfyldning af hullerne i ’Bæltet og
Vejen’
Den 23. april (EIRNS) – Fra 25. april til 27. april finder det andet Bælte- og
Vejforum for Internationalt Samarbejde sted i Beijing, Kina. 130 lande vil der
være repræsenteret af 37 stats- og regeringschefer, 360 ministre og 5.000
delegerede fra alle disse lande. Selv før forummet begynder er det klart, at
mange lande ved forsamlingen vil tilslutte sig det nye paradigme, som opbygges
omkring Bælte- og Vejinitiativet, med respekt for suverænitet, fremtidig
udvikling og den anden parts interesse.
Der udestår dog vigtige politiske huller. For det første er det endnu ikke
klart, hvilket niveau af delegation som USA vil sende, men det er sikkert, at
det ikke vil være på det niveau, det burde være – nemlig på niveau af præsident
Donald Trump selv. For det andet vil Indien slet ikke deltage, ligesom de ikke

deltog i det første Bælte and Vejforum for to år siden. Den kinesiske
udenrigsminister Wang Yi og den indiske udenrigsminister Vijay Keshav Gokhale
afholdt imidlertid et bilateralt møde i Beijing, hvor begge parter forpligtede
sig til at fortsætte den såkaldte “Wuhan-proces”, en henvisning til et uformelt
topmøde mellem Xi Jinping og Narendra Modi for et år siden, som lagde grundlaget
for strategisk samarbejde mellem de to lande. Wang meddelte, at et andet sådant
topmøde er under forberedelse.
Helga Zepp-LaRouche kommenterede i dag, at selv om ånden i ‘Den Nye Silkevej’
fortsat spredes hurtigt, udestår der stadig et meget stort arbejde. Udover de to
store huller, USA og Indien, ser det Britiske Imperium at dets interesser er
eksistentielt truede, og reagerer derefter. Der var et virkelig forfærdeligt
terrorangreb i Sri Lanka i denne uge, hvor 310 mennesker blev dræbt, og mange
flere blev såret. Dette var større end Mumbai-angrebet for omkring 15 år siden,
og det var klart meningen at ødelægge Sri Lanka, som er en af hjørnestenene i
den ‘Maritime Silkevej’ i Sydasien. Sri Lanka er også blevet mål for
modstanderne af Silkevejen, for angiveligt at falde i Kinas ‘gældsfælde’.
Briterne forbliver også engagerede i at vælte, eller i det mindste at lamme,
Trump-administrationen, til trods for at den længe ventede Mueller-rapport
efterlod dem tomhændede. Og de aktiverer også deres neokonservative aktiver i og
omkring Trump-administrationen, som f.eks. udenrigsminister Mike Pompeo og den
nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton for at sætte USA på konfrontationskurs
med Kina og Rusland.
Begge disse udsatte lande gør det klart, at de er dødtrætte af sådanne
provokationer. Kinas flådestyrke holder militære øvelser for at fejre sit 70-års
jubilæum og bemærker i den forbindelse, at de ikke forsøger at ‘vise muskler’,
men at de heller ikke vil lade det Sydkinesiske Hav blive omdannet til et nyt
Balkan af udenlandsk indblanding. Og i morgen starter den 8. Internationale
Sikkerhedskonference i Moskva med forventet 1.000 deltagere fra 111 lande,
herunder 35 delegationer ledet af forsvarsministre, med et centralt fokus på den
farlige tendens med indgriben uden for eget territorium, som praktiseres af USA,
Storbritannien, EU og andre.
Det er også blevet meddelt, at præsident Trump vil tage til London i juni til
75-årsdagen for D-dag, og at han vil blive modtaget med ceremoniel pomp og pragt
af den affældige dronning selv. Det ville være helt passende for præsident Trump
at gøre sit besøg betinget af, at han først modtog en formel undskyldning fra
dronningen, for det statskup som hendes efterretningstjenester forsøgte at
udføre imod ham.

En uge med intenst diplomati.. løfte,
fare, vanvid
Den 22. april (EIRNS) – Dette er en uge med intenst og verdenshistorisk
diplomati, nogle af dem giver et stort løfte om en fælles fremtid for
menneskeheden; nogle vidner om den ekstreme strategiske fare verden står overfor
som helhed; og nogle giver udtryk for de direkte sataniske intentioner, der
stammer fra det Britiske Imperiums anti-videnskabelige svindelnummer om
klimaændringer. Begyndende med det sataniske: I dag er “Earth Day”, den hedenske
tilbedelse af “Moder Jord”, der afviser menneskehedens eksistens som en kreativ
art skabt i Guds billede. Greta Thunberg, det mentalt misbrugte barn fra
Sverige, der er blevet forvandlet til leder af et “Børnenes Korstog” for at
stoppe de onde voksne i verden, som tror på menneskelige fremskridt, ankom til
London i weekenden, efter at have afholdt en hedensk sammenkomst langfredag i
Rom for 25.000, de fleste børn, med krav om afindustrialisering og affolkning.
Hun mødtes endda med paven, som takkede hende for at “tale sandheden”. Pave
Frans, der under udarbejdelsen af sin sataniske rundskrivelse {Laudate Si}, som
støtter fupnummeret om klimaændringer, naturligvis arbejdende tæt sammen med
Hans Joachim Schellnhuber, der anbefaler en reduktion af menneskeheden til
mindre end en milliard mennesker. Stakkels Greta er delvist kontrolleret af den
britiske ”klima-videnskabsmand” Kevin Anderson, som mener at en halv milliard er
det rigtige tal. I England, den sande kilde til ideologierne om
befolkningsreduktion, forventes Greta at tale i Underhuset. Vil hun få en
audiens hos dronningen og hendes gemal, Philip, inden han får sit ønske om at
blive reinkarneret som en dødelig virus opfyldt for at hjælpe med at reducere
verdens befolkning?
Om den strategiske fare: Den Internationale Sikkerhedskonference i Moskva
begynder tirsdag, med over et tusinde deltagere fra 111 lande.
Viceforsvarsminister oberst Alexander Fomin fortalte RT i dag, at “fred,
uafhængighed, territorial integritet og suverænitet har tendens til i stigende
grad at være skrøbelige i dag …. USA ser ikke passivt til og anvender andre
taktikker, herunder en bred vifte af teknikker udviklet til hybride krige og
farvede revolutioner …, træning af ledere og medlemmer af ekstremistiske
grupper, forøgelse af presset, herunder bestikkelse, mobning og sektorspecifikke
sanktioner”. Udenrigsminister Lavrov spurgte hvordan USA kunne klage over få

russiske soldater i deres “baggård” (Venezuela), mens ” ingen nævner det
amerikanske militær og andet NATO personale – fra Storbritannien og Canada – som
i mellemtiden har overfyldt Ukraine”. Samtidig har Trump-administrationens brug
af tredjeparts-sanktioner, angreb på selv formodede venner og allierede, der
nægter at modtage ordrer om at afskære forholdet til Iran, Venezuela og andre,
som for at være fjender, truer økonomisk og strategisk stabilitet i hvert hjørne
af verden – og truer dollarens rolle som en troværdig valuta for
verdenshandelen.
Men der er også et dramatisk momentum mod et nyt paradigme, for at placere
menneskeheden i centrum for en mission for fremtiden baseret på en videnskabelig
og kulturel renæssance, centreret om ånden af den Nye Silkevej – en proces sat i
gang af Lyndon og Helga LaRouche i løbet af de sidste tredive år. Det andet
Bælte- og Vej-Forum finder sted torsdag og fredag i Beijing, med mere end 130
nationer repræsenteret, 37 statsoverhoveder, 360 ministre og 5.000 deltagere.
Transformationen af Kina til en førende videnskabelig og industriel nation, der
har løftet 700 millioner mennesker ud af fattigdom, er en ubestrideligt
kendsgerning, mens Bælte- og Vejinitiativet er dedikeret til at overføre denne
proces til hele verden, og glædeligt bydes velkommen af næsten hele verden.
Men de neokonservative dinosaurer, der omgiver præsident Trump, har indtil nu
undermineret hans planer om at skabe venlige forbindelser med både Kina og
Rusland. Det anti-kinesiske hysteri har nået en ny højde, på trods af Trumps
optimistiske syn på Kina og den potentielle “storslåede aftale” med Kina, som nu
er tæt på færdiggørelse. FBI har iværksat inddragelse af visa fra Kinas førende
forskere – så mange som 200 eller flere – de lærde, der ser sig selv som venner
af USA, som er afgørende for opbygningen af de nødvendige kulturelle og
intellektuelle bånd for at forme dette venskab. Det samme FBI smider nu ledende
kinesiske forskere ud af USA, herunder kræftforskere på det prestigefyldte Texas
Medical Center i Houston, hvilket underminerer fremskridtet af menneskehedens
sundhed, og forværrer forholdet mellem USA og Kina.
Tiden er knap til fuldstændigt at afslutte kupforsøget mod Trumps præsidentskab.
Mueller-rapporten var tvunget til at indrømme, at der ikke var noget aftalt
spil, men fastholdt løgnen om russisk indblanding i valget og mulig retsmæssig
obstruktion af præsidenten, hvilket giver anledning til at de afdankede
Demokrater forfølger en rigsretsmæssig efterforskning af en forbrydelse, som
ikke fandtes. Trump blev valgt af en nation, der var træt af økonomisk og
kulturelt forfald, evig krigsførelse, og som fuldt ud støttede hans intention om
at afslutte Den kolde Krigs splittelse af verden – et program uløseligt
forbundet med Lyndon LaRouches arbejde over det sidste halve århundrede. At
bringe USA og Europa ind i den nye ånd fra Silkevejen kan og må fremme

processen.

Yang Jiechi opdaterer BVI’s storværk;
40 statsledere deltager i Bælte- og
Vejforum
Den 1. april 2019 (EIRNS) – Statssekretær Yang Jiechi skitserede den 29. marts i
et interview til {People’s Daily} de overordnede fordele ved Bælte- og
Vejinitiativet (BVI) efter seks år. Han påpegede især, at det er bygget på ideen
om en ny type forhold mellem nationer, et forhold baseret på gensidig respekt,
rådføring, inddragelse og gensidig fordel snarere end konfrontation. BVI er også
tilpasset de forskellige udviklingsplaner for de deltagende lande og med
overordnet retning af FN’s 2030 Agenda for Bæredygtig Udvikling. Det har øget
global tilslutning og leveret frugtbare resultater ved at forbedre folks liv i
de deltagende nationer.
Yang sagde, at i år vil Bælte- og Vejforum for Internationalt samarbejde samle
repræsentanter fra over 100 lande, herunder 40 statsoverhoveder og
regeringsledere, der har bekræftet deltagelse. Ved forummet den 14.-15. maj,
2017 deltog 29 stats- og regeringschefer. Forummet vil omfatte
åbningsceremonien, en rundbordsdiskussion for ledere, et møde på højt niveau,
tematiske fora, en CEO-konference og bilaterale begivenheder. Det andet forum
forventes at producere et komplet sortiment af resultater, sagde Yang, herunder
regeringssamarbejdsaftaler og konkrete samarbejdsprojekter, der involverer
deltagelse fra erhvervslivet. Det vil også opmuntre til trilateralt samarbejde
og tilskynde til samarbejde mellem deltagende lande på tredjelandenes markeder.
Yang påpegede, at som følge af BVI har nogle lande nu deres første motorveje
eller moderne jernbaner, og mange har set en ende på deres vedvarende mangel på
strøm. Gennem BVI har Kasakhstan nu adgang til Stillehavet gennem Liangyungang.
Og takket være godstogtransporter mellem Kina og Europa er kinesiske
virksomheder, der opererer i Duisburg, Tyskland, steget fra 40 i 2014 til mere
end 100, og jernbanetjenesterne har skabt mere end 6.000 job der. Piraeus’ havn
i Grækenland gik fra en 93. plads i global containertrafik i 2010, til en 36.
plads. Havnen beskæftiger omkring 10 kinesiske medarbejdere, men 3.000 grækere

og har indirekte skabt mere end 10.000 lokale job.
Kinesiske investeringer i Egypten har gjort det til verdens tredjestørste
producent af glasfiber. Og de 82 samarbejdsparker bygget under BVI’s regi i
værtslande har skabt omkring 300.000 arbejdspladser i disse lande. Det kommende
Bælte- og Vejforum vil bidrage til at konsolidere disse gevinster, sagde Yang.
Han talte også pænt til dem, der har kritiseret BVI, og kalder disse kritikere
“fordomsfulde”.” Dette viser tydeligvis en mangel på objektivitet og
retfærdighedsforståelse for Bælte- og Vejinitiativet. Det er en misforståelse,
fejlbedømmelse, og ligefrem fordomme, “sagde Yang. “Bæltet og Vejen er åbent,
inkluderende og gennemsigtigt. Det spiller ikke geopolitiske spil. Det engagerer
sig ikke i udelukkelsen af små eksklusive kredse. “Han afviste også
forestillingen om, at det skaber en “gældsfælde” for deltagende nationer.
“Hidtil har intet deltagende land stået overfor en gældskrise – tværtimod har
mange lande kunne undslippe ’den manglende udviklingsfælde ‘,” sagde han. Yang
gav et interview samme dag til flere medier om forummet – den fulde engelske
udskrift heraf blev offentliggjort den 30. marts af Xinhua
på http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/30/c_137936638.htm [WCJ]

POLITISK ORIENTERING den 21. marts
2019:
Italien bliver bindeled mellem Kina
og Europa – Europa og Afrika.
Brexitdrama fortsætter.
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Mobilisering for et Fire-Magts
»Bretton Woods« System
Den 12. november (EIRNS) – Amerikanske demokrater, herunder nyvalgte
demokratiske repræsentanter, har nu valget foran dem, enten at føre korstog mod
præsident Donald Trump for at drive ham ud af embedet for enhver pris – og
fremmedgøre vælgerne og splitte deres parti i processen – eller fremlægge en
dagsorden for økonomisk udvikling og arbejde sammen med ham om det.
Republikanerne, som præsidenten førte gennem et vanskeligt midtvejsvalg med en
succes, de ikke selv havde fortjent, skal afslutte deres Churchill-lignende
krigsfantasier. De er nødt til at støtte ham i hans forsøg på at få gennemført
de »handler«, som han ønsker med Rusland og Korea for fred, Kina for økonomisk
vækst, handel med Japan osv.
Hvilke slags »handler« skal gennemføres? Kina har lige vist et glimrende
eksempel. Landet har indgået en aftale om at finansiere og hjælpe med at skabe
et stort udviklingscenter for magnettog på Filippinerne. Med andre ord
planlægger Kina at overdrage et center for kombineret forskning, udvikling,
uddannelse og produktion – ikke af gamle tekstiler, ikke af dele til
smarttelefoner, men af på verdensplan banebrydende transportteknologi. I bund og
grund vil de i fællesskab udvikle denne fantastiske nye magnetbane-teknologi med
Filippinerne. Hvis Kina skaber kredit til dette, er det slet ikke vigtigt, om
Filippinerne betaler den tilbage; »afkastet« vil for Kina være, at landets
togindustri på stor skala vil blive opgraderet fra almindelige højhastighedstog
til maglev. Det er denne slags »handler«, der både kan genoplive industrien i
industrilande – som f.eks. USA – og bygge produktiv industri i udviklingslande.
Præsident Franklin Roosevelt forstod denne form for »handel« meget nøjagtigt.
Han introducerede »Lend-Lease« i 1940 ved at bruge den berømte metafor om at
låne din vandslange til din nabo, hvis hus står i flammer. FDR sagde: Glem
penge; det er ligegyldigt, om Storbritannien eller Rusland betaler Amerika
tilbage for nye skibe og fly under Lend-Lease; vi opbygger den amerikanske
økonomi, demokratiets arsenal. Og FDR’s store infrastrukturprojekter som
»Tennessee Valley Authority« (TVA), Hoover-dæmningen og Bonneville-dæmningerne
havde allerede opbygget så megen ny elektrisk kraft, at USA kunne være
demokratiets arsenal og tilvejebringe en høj levestandard på samme tid.
Og Roosevelt fortsatte de samme »handler« efter krigen, og efter hans død, ved i
1944 at lancere Bretton Woods valutasystemet for at skabe kredit til
infrastrukturprojekter og eksport af kapitalgoder til udviklingslande. Et »Nyt

Bretton Woods« er den rigtig store »handel«, USA kunne lave gennem topmøder med
Kinas præsident Xi Jinping, Ruslands Vladimir Putin, Indiens premierminister
Narendra Modi – og måske Japans premierminister Shinzo Abe. Disse magter kan
oprette et »Nyt Bretton Woods« og en udviklingsbank til at skabe de mange
billioner i kredit, der faktisk kræves for at finansiere store projekter af
højteknologisk økonomisk infrastruktur, herunder i USA.
Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche, der har appelleret direkte
til lederne af de første fire stormagter om at iværksætte et sådant kredit- og
udviklingssystem, har opfordret til en offentlig mobilisering for det nu. USA
skal tage teten, og den amerikanske præsident vil enten være fri til at håndtere
disse beføjelser, eller bundet af »rigsretssagsmænd«; stråmænd for den britiske
efterretningstjeneste og dens »liberale imperialistiske« sam-tænkere.
Et »Nyt Bretton Woods« er således lige så vigtigt for fred som for
produktivitet. Som en observatør bemærkede på Veteranernes Dag, der ærer de døde
fra krigen, »stop med at lave så mange af dem.« Se hellere deres børnebørn skabe
ting, de kun kunne have forestillet sig.

Fra arkivet: Vitus Bering og rejsen
til Amerika
af Tom Gillesberg
Denne danske resumé (nedenfor) er et redigeret sammendrag af en artikel »Vitus
Bering and the Rediscovery of America« (nedenfor), der blev skrevet som et
bidrag til et festskrift for Lyndon LaRouche i anledning af hans 85 års
fødselsdag den 8. september 2007.
Med bygningen af en magnettogforbindelse mellem København og Århus over
Kattegat, som den første del af et dansk magnettognet, bryder vi med opfattelsen
om Danmark som et lille land, der blot kan følge i de større landes fodspor. I
stedet er det os, der går foran og gør et afgørende teknologisk kvantespring
muligt. Med bygningen af et dansk magnettognet revolutionerer vi ikke blot den
danske økonomi, i og med at hele Danmark bliver til et sammenhængende
lokalområde, men vi sætter også en ny standard, som vil betyde magnettog i hele
Europa. Med det russiske initiativ til at bygge en tunnelforbindelse under
Beringstrædet, vil vi med tiden kunne tage magnettoget hele vejen fra Aalborg
til Los Angeles.

Det er et af historiens smukke sammenfald, at Danmark har fået mulighed for at
spille denne historiske rolle netop nu, for derigennem går vi faktisk i
fodsporene af den berømte danske skibsfører og opdagelsesrejsende Vitus Bering,
der gennem sit modige lederskab ud i det ukendte genopdagede Amerika og lagde
navn til Beringstrædet…. Læs mere:
Dansk resumé: Klik her.
English, full article: Click her.

Helga Zepp-LaRouches tale på
konference i Moskva om Kina:
Et fællesskab med fælles fremtid for
menneskeheden:
Kinas strategiske perspektiv indtil
2050
Det Russiske Videnskabsakademis Institut for Fjernøstlige Studier
Akademisk Råd for Omfattende Studier af det moderne Kina
23. internationale akademiske konference:
“Kina, kinesisk civilisation og verden: Fortid, Nutid og Fremtid”
Moskva, 24.-25. oktober, 2018

Helga Zepp-LaRouches tale
“Et fællesskab med fælles fremtid for menneskeheden: – Kinas strategiske
perspektiv indtil 2050”
Det store spørgsmål, som burde optage alle tænkende mennesker på denne planet,
er i det væsentlige det samme som blev diskuteret intensivt i den unge
amerikanske republik, som rapporteret i “de Føderalistiske Papirer”: Er det
menneskelige samfund i stand til en effektiv form for selvstyre? Men denne gang

er det ikke et spørgsmål om en nation, det vedrører hele menneskeheden: Behovet
for et nyt paradigme i verdensordenen.
Spændinger i en verden plaget af adskillige kriser ser ud til at styre mod en
kulmination: faren for et nyt, denne gang systemisk finansielt nedbrud i det
transatlantiske finanssystem, en hidtil uset polarisering i USA omkring det
igangværende kupforsøg mod landets præsident, operationer under falske flag,
Goebbels-lignende bedrageriske operationer mod hele befolkningsgrupper,
narkoepidemier, der er en ny form for opiumskrige, den globale migrationskrise,
terrorisme og nazisme, en øgning af de centrifugale kræfter i EU,
genopblomstringen af aggressive, geopolitisk motiverede bestræbelser på at
forsvare en orden, som ikke længere eksisterer – bare for at nævne nogle af
udfordringerne. Verden er i uorden.
I lyset af en sådan kompliceret og tilsyneladende fuldstændig splittet verden,
hvor realistisk er så det perspektiv, der blev fremlagt på Kinas Kommunistiske
Partis 19. partikongres af den kinesiske præsident Xi Jinping, hvor han satte
Kinas mål til inden år 2050 at blive et “stærkt, demokratisk, kulturelt
avanceret, harmonisk, og smukt ‘fuldt moderniseret land'”, og endda omtalte
nogle aspekter af skabelsen af en “smuk verden” hvor alle nationer kan deltage?
Hvis man ser på de kriser og udfordringer, der er anført ovenfor, som uafhængige
individuelle problemer, ender man i en “dårlig uendelighed”, hvor løsningen for
mange af disse virker umulig. Men hvis man erkender, at alle disse problemer har
fælles ophav, idet de er afledt af det gamle paradigme, af en epoke der går
under, kan man finde løsningen ved at blive informeret om principperne for den
nye epoke.
Der er to emner, der sætter dagsordenen for den nærmeste fremtid, som vil skabe
helt forskellige udfald for fremtiden. Den første vedrører den nuværende kamp,
som udkæmpes på dette tidspunkt i USA, hvor kupforsøget mod præsident Trump
enten vil lykkes, og han vil blive drevet fra embedet på den ene eller anden
måde, eller, hvis det aftalte spil mellem cheferne for Obama-administrationens
efterretningstjenester og briternes efterretnings-tjenester GCHQ og MI6 om
iscenesættelsen af “Russiagate” mod Trump for at forhindre ham i at realisere
sin intention om at lede forholdet mellem USA og Rusland på et godt grundlag,
vil føre til en strafferetlig forfølgelse af bagmændene. Hvis demokraterne
vinder Repræsen-tanternes Hus i midtvejsvalget, vil de forsøge at begrave den
igangværende undersøgelse i Kongressen og konfrontationspolitikken, som vi har
set i sanktionerne mod Rusland og handelskrigen mod Kina og vicepræsident Pences
nylige tale, vil omgående eskalere. Hvis Trump kan konsolidere sin position, på
trods af de mange høgeagtige ytringer der kommer fra USA nu, er det muligt, at
han, i anden halvdel af sin første periode, vil være i stand til at forbedre

forholdet til Rusland og vende tilbage til sin oprindelige positive holdning til
Kina.
Den anden relaterede mulighed for ændring er et perspektiv, hvormed “Thucydids
fælde” kan overvindes, den tilsyneladende konflikt mellem den magt, som
dominerer verden indtil nu, USA, og den opstigende magt, Kina, ved at definere
en løsning, der går langt ud over den bilaterale situation for de to, og som
adresserer eksistentielle farer for samtlige nationer og dermed en forskydning
af niveauet af diskussion og tænkning til et højere niveau.
Hvad min mand, Lyndon LaRouche, allerede har foreslået for mange år siden, er
stadig gyldigt: De fire mest magtfulde nationer i verden, USA, Rusland, Kina og
Indien – støttet af andre som Japan, Sydkorea og flere – skal på kort sigt
oprette et nyt Bretton Woods system, for at undgå potentielle ødelæggende
konsekvenser af et ukontrolleret finansielt sammenbrud. Dette nye internationale
kreditsystem skal rette fejlen i det gamle Bretton Woods-system, som ikke blev
realiseret sådan som præsident Franklin Delano Roosevelt havde til hensigt, men
blev ødelagt af indflydelsen fra Churchill og Truman. Det skal garantere
ubetinget suverænitet, for hver og en, af alle nationalstater som deltager i
det, og det skal fremme deres ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene
af videnskabelige og teknologiske fremskridt, til gensidig fordel for hver
enkelt og for alle.

Dette Nye Bretton Woods-system skal som det vigtigste indeholde en dybtgående
ændring af de valutamæssige, økonomiske og politiske forhold mellem de
dominerende kræfter og de såkaldte udviklingslande. Medmindre de uligheder, som
skyldes eftervirkningerne af den moderne kolonialisme, gradvist afhjælpes, kan
der heller ikke skabes fred; og udfordringer så som migrationskrisen eller
terrorisme kan ikke overvindes.
Den grundlæggende forestilling om et sådant nyt kredit- og økonomisk system
findes i princippet allerede i præsident Xi Jinpings Bælte og Vej politik. I de
fem år, det har eksisteret, har det skabt en hidtil uset dynamik af håb og
optimisme blandt de cirka 100 lande, der deltager i det, og med de fremskridt
det har haft på så kort tid, er det indlysende, at målet defineret af præsident
Xi Jinping, om en “smuk verden” i2050 for hele menneskeheden er absolut
opnåelig.
Det nye sæt af internationale relationer, som kræves til det Nye Paradigme, er
allerede i færd med at blive bygget. Den stigende integration af Bælte og Vej
Initiativet, Shanghai Samarbejds Organisationen, Eurasiske Økonomiske Union og

de Globale sydlige organisationer udvikler sig succesfuldt og skaber allerede
helt nye strategiske alliancer til gensidig gavn for alle, der deltager i dem.
“Ånden i Den Nye Silkevej har fænget i de fleste lande i Asien og Latinamerika,
og har for første gang i århundreder givet håb til Afrika, som præsident Xi har
kaldt kontinentet med det største udviklingspotentiale, og som præsident Putin
har lovet at ‘lyse op, ved at give det atomteknologi.'” Mange taler nu om
“Afrika, det nye Kina med Afrikanske karakteristika”! Og på trods af modvilje
fra den Europæiske Union og den nuværende regering i Berlin er der et stigende
antal af mennesker i Europa, som ønsker at blive fuldt integreret i Den Nye
Silkevej, som 16 + 1 landene, Spanien, Portugal,
Schweiz, Holland, Belgien, men især Østrig og Italien.
Den største og uundgåelige udfordring vil imidlertid være at finde en løsning,
som inkluderer USA. I betragtning af det reelle niveau af militarisering af USA,
både hvad angår de væbnede styrker såvel som den indenlandske bevæbning af
befolkningen, er chancen for at USA vil gå i opløsning, eller acceptere at blive
udelukket fra et alternativt verdenssystem, lige så fredeligt som det skete med
Sovjetunionen, sandsynligvis tæt på nul. Præsident Putins militære politik, som
blev annonceret den 1. marts, vedrørende russisk militærvidenskab og den
strategiske alliance mellem Rusland og Kina, viser russisk og kinesisk klarhed
om dette. Så hvis Thukydids fælde skal undgås, skal der være et udkast til en
løsning, som giver USA en høj plads i verdensordenen.
Den fælles politiske platform, der tilbydes, skal være formet ud fra synspunktet
om, hvad Nikolaus von Kues definerede som en helt ny form for tænkning, hans
berømte {“Coincidentia oppositorum,”}. Den ene, som har en højere orden af
virkeligheden end de mange. Dette er allerede implicit i præsident Xi Jinpings
opfattelse af menneskeheden som et “Fællesskab med fælles fremtid.”
I stedet for at nærme sig spørgsmålet om det nye sæt af relationer blandt
verdens nationer ud fra et synspunkt af at bevare status quo vil visionen om
hvorledes den menneskelige art er modnet til voksenlivet 50 eller 100 år fra nu
give et sæt af konkrete politiske samarbejdsaftaler. Ifølge den videnskabelige
teori fra Vladimir Vernadsky vil Noosfæren til den tid have avanceret sin
dominans over biosfæren kvalitativt, og nye generationer af forskere og
klassiske kunstnere vil kommunikere med hinanden baseret på en søgen efter nye
fysiske og kunstneriske principper.
Som den tyske raketforsker og rumvisionær Krafft Ehricke fremlagde det, er
udbygningen af infrastruktur, først i det nærtliggende rum, som en forudsætning
for interstellar rumrejse, en nødvendighed for næste niveau af den menneskelige
artsudvikling. Som samarbejdet på den Internationale Rumstation og som Hubble-

rumteleskopets øjenåbnende resultater har
demonstreret, ændrer fokuset på menneskeheden som en rumfarende art følelsen af
identitet hos alle de involverede astronauter, ingeniører og forskere. Det har
også helt ændret forestillingen om, at vi lever i et jordbundet system, hvor
modstridende geopolitiske interesser skal strides om begrænsede ressourcer med
den idé, at menneskeheden lige er begyndt at tage de allerførste babyskridt ind
i et univers, hvor der er anslået to billioner galakser.
Det kinesiske rumprogram vil snart ændre spillereglerne på en hidtil uset vis
ved at lede verden til en ny videnskabelig og industriel revolution. De
igangværende Chang’e månemissioner omfatter et ambitiøst program om at bringe
helium-3 tilbage fra månen som brændstof til kontrolleret fusionskraft på
jorden. Når den menneskelige art kan styre fusionskraft, vil vi have energi- og
råmaterialesikkerhed for hele den menneskelige art i al overskuelig fremtid.
I samme retning går Indiens Chandrayaan-2 mission ledt an af Indian Space
Research Organization (ISRO), som vil analyse månens overflade for spor af vand
og helium-3. Præsident Trump har erklæret, at bemandede rumrejser, tilbagevenden
til månen og missioner til Mars og “verdener langt væk” er en national prioritet
igen. Disse og relaterede missioner fra de andre rumnationer vil ikke kun gavne
de involverede lande, men hele menneskeheden. Rumforskning vil transformere alle
aspekter af livet på jorden idet de samme generelle teknologier og metoder,
hvormed man vil skabe landsbyer på månen, kan bruges til at skabe beboelige
forhold i “ørkenområder” på jorden, som med “Umka”, den russiske by planlagt på
Aktis. Rumteknologi vil fuldstændigt revolutionere tilgangen til avanceret
lægehjælp alle steder på Jorden, landbruget vil drage fordel af mange aspekter
af rumforskning. Kombinationen af fusionsøkonomi og månens industrialisering som
det næste trin i en ubegrænset proces af menneskehedens fortsatte mestring af
universets love vil betyde en helt ny økonomisk platform i den forstand, der er
defineret af Lyndon LaRouche.
Hvis de mange mennesker i nød i verden – om det er som flygtning fra fattigdom
og krigens hærgen eller som tilskuer til et samfund, der falder fra hinanden med
en stigning i vold, alkoholisme, stofmisbrug og depression, eller ethvert andet
udtryk for desperation – kendte til de umiddelbare muligheder for et gennembrud
til en ny æra for menneskeheden, ville den nye silkevejsånd fænge an og blive et
håbets fyrtårn for alle.
Det ordnende princip for en splittet verden i dag kan blive grundlaget for et
fælles lederskab i form af præsidenterne i Kina, Rusland, Indien og USA.

POLITISK ORIENTERING den 6. september
2018:
53 afrikanske lande kommer til
Beijing for at
samarbejde med Kina om at bygge
fremtiden.
Se også 2. del.: diskussion. Klik
her.
Med formand Tom Gillesberg
Video 1. del:
Video 2. del, diskussion:
Lyd:
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LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i udviklingen af forslag til
international økonomisk udvikling og sat retningslinjer for politiske
beslutninger, som nu i stigende grad er udbredte i verden. Ved slutningen af Den
kolde Krig, og den deraf følgende mulighed for internationalt samarbejde om
menneskehedens fælles mål, foreslog Lyndon og Helga LaRouche i 1997 “Den
Eurasiske Landbro” som en “Ny Silkevej … for Global Økonomisk Udvikling”. Efter
bekendtgørelsen af Bælt- og Vejinitiativet fra den kinesiske præsident Xi
Jinping i 2013 (et forslag i samklang med LaRouche-forslaget) offentliggjorde
LaRouche-bevægelsen det første bind af “Den Nye Silkevej bliver til VerdensLandbroen”, en 374-siders rapport der indbefatter store udviklingsprojekter fra
hele verden under rammerne af den økonomiske tilgang, som er grundlagt af Lyndon
LaRouche.
Vi er glade for at annoncere udgivelsen af dette andet bind, “Den
nye Silkevej bliver til Verdens-Landbroen: En fælles fremtid for menneskeheden”,
hvor vi giver dig et opdateret billede af fremskridtene i Kinas Bælt- og
Vejinitiativ, herunder detaljerede analyser region for region og nyligt
opdaterede kort. Vi fremhæver også principperne for fysisk økonomi og økonomiske
metrikker opdaget af Lyndon LaRouche; metrikker, på hvilke muligheden for at
hæve levestandarden for menneskeheden afhænger. Vi undersøger de vestlige
nationers strategiske forhold til det nye paradigme, og hvilke udfordringer der
skal imødegås for at overvinde det gamle paradigmes tilgang med britisk
geopolitik, og erstatte det med LaRouches overordnede program for at overvinde
det truende økonomiske kollaps i Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche har sagt:
“Jeg tror, at den Nye Silkevej er et typisk eksempel på en ide, hvis tid er
kommet; og når en idé på den måde bliver til en materiel realitet, manifesterer

det en fysisk kraft i universet.
“Udnyt dette kraftfulde værktøj til politisk beslutningstagning og politisk
organisering!
Helga Zepp-LaRouches introduktion til rapporten:

Download (PDF, Unknown)

English:
Table of Contents and Helga Zepp-LaRouches introduction to the report:

Download (PDF, Unknown)

BRIKS-landene i centrum for en ny,
retfærdig, økonomisk verdensorden!
Enestående i verdenshistorien:
Hvordan Kina forandrer verden!
Af Helga Zepp-LaRouche, den 28. juli 2018
Inspireret af Kinas fabelagtige fremskridt finder der nu for tiden en strategisk
nyorientering sted blandt udviklingslandene, hvorved der skridt for skridt
opstår en økonomisk verdensorden baseret på helt andre principper. Medens Vesten
forgæves forsøger at opretholde det neoliberale økonomiske systems gamle
verdensorden, arbejder flere og flere nationer sammen med BRIKS-staterne,
Shanghai-samarbejdsorganisationen (SCO) og andre regionale organisationer inden
for rammerne af det nye silkevejsinitiativ på grundlag af et samarbejde til
gensidig fordel. Man demonstrerer derved, at verden kan udformes meget mere
menneskeligt, end EU demonstrerer med sin barbariske flygtningepolitik,

“Jeg vil have den kinesiske model, fordi det, som Kina har opnået, er utroligt.
Den måde, Kina har overvundet fattigdommen på, har intet sidestykke i
historien!”

– dette er en udtalelse fra Pakistans nyvalgte statsminister, Imran

Khan, der samtidigt meddelte, at han vil besvare ethvert positivt skridt fra
Indiens side for at forbedre forholdet til Pakistan med to skridt fra hans side.
Præcist den samme stemning gjorde sig gældende ved det netop afsluttede topmøde
for BRIKS

—

altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika

–

i

Johannesburg, der var fuldstændigt præget af Den nye Silkevejs ånd, der hævder
ikke mindre end, at alle verdens nationer har ret til at udvikle sig på grundlag
af videnskabelige og teknologiske fremskridt, og at der er opstået en ny ære for
menneskeheden.
Den kinesiske præsident Xi Jinping understregede i sin tale på topmødet, hvor
også Indonesien, Tyrkiet, Argentina og rigtigt mange afrikanske statsoverhovder
deltog, at det internationale samfund befandt sig ved en skillevej og måtte
udvikle en helt ny form for internationale forhold. Med en begejstret
kulturoptimisme, der er helt forsvundet i Europa, betonede Xi det videnskabelige
fremskridts afgørende rolle som drivkraft for den økonomiske opbygning.
“Videnskab og teknik udgør som de primære produktivkræfter en uudtømmelig kraft,
der driver den menneskelige civilisations udvikling fremad.” Menneskeheden har
foretaget kæmpe udviklingsspring fra landbrugs- til industrisamfund og står nu
foran nye videnskabelige og teknologiske revolutioner og industrielle
forvandlinger. Hvis staterne griber de chancer, der frembyder sig, kan de opnå
en dynamisk økonomisk vækst og dermed et bedre liv for deres befolkninger.
Xi fortsatte med at sige, at der lå større udviklingsmuligheder i Afrika end på
noget andet kontinent, og derfor havde det et større udviklingspotentiale end
noget andet område i verden. BRIKS ønskede derfor at forstærke samarbejdet med
Afrika og lade dette samarbejde blive til forbillede for udviklingen af syd-sydforholdene. Denne intensivering vil forstærkes yderligere på det forestående
forum for Kina-Afrika-samarbejde i Beijing til september, hvor integrationen med
det økonomiske bælte-initiativ skal føres videre. Også den indiske statsminister
Modi fremførte, at fredsbevarelse og Afrikas udvikling havde den højeste
prioritet for hans regering. Man meddelte også, at man agtede at oprette et
Mahatma Gandhi – Nelson Mandela – center. Præsident Putin berettede i sin tale,
at Rusland agtede at “tænde lyset” på det afrikanske kontinent og forsyne det
med energi, fremfor alt med atomenergi, hvor Rusland for tiden har udviklet sig
til den teknologiske fører i verden.
Stigningen i handelen mellem Kina og Afrika inden for de sidste 40 år er enorm:
Fra 765 millioner $ i 1978 har samhandelen allerede nået 170 milliarder $ i 2017
for at ligge på 400 milliarder årligt i de kommende år. I det hele taget stiger

BRIKS-landenes økonomiske betydning voldsomt: i det forløbne år androg disse
landes samlede bruttonationalprodukt over 17 billioner $ og dermed mere end
EU’s. Præsident Xi havde før topmødet ud over de Forenede arabiske Emirater også
aflagt statsbesøg i Senegal, Rwanda og Sydafrika fulgt af Mauritius i
tilknytning til topmødet. Kinas og Indiens regeringer har også besluttet sig for
fælles investeringer i Afrika i sammenhæng med det Nye Silkevejsinitiativ. En
yderligere byggesten til den nye økonomiske orden er konceptet “BRIKS-plus”, en
platform, der skal udbygge det økonomiske og også strategiske samarbejde mellem
endnu flere stater og regioner. Det er blandt andet de deltagende landes hensigt
at skaffe stemmeret i IMF til et stadigt større antal medlemsstater fra denne
blok for at kunne påvirke afgørende beslutninger.
Samarbejde eller konfrontation
Xi Jinping understregede under topmødet også energisk det synspunkt, med en
tydelig henvisning til Donald Trumps trusler om importtold, at der ikke gives
nogen vindere i en handelskrig. Man stod foren valget mellem samarbejde eller
konfrontation, mellem gensidige fordele eller muligheden for at gøre sin nabo
til tigger, men at de, der fulgte denne kurs, i sidste ende blot ville skade sig
selv.
Netop denne effekt har man allerede kunne iagttage ved sanktionerne mod Rusland,
som flere eksperter her i landet anser for en ulykke, da de har tvunget Rusland
til at genopbygge flere af de produktionsområder, der ødelagdes under Jeltsinårenes chokterapi, og samtidigt til at fordybe forholdet til Kina og Asien. Og
ligesom ved de (af den amerikanske kongres) påtvungne sanktioner fra USA’s og
EU’s side mod Rusland, har Trumps trusler om importtold over for Kina
øjensynligt den af ophavsmændene oversete virkning, at de blot fremmer BRIKSlandenes samarbejde og øger deres ønske om en mere retfærdig og afbalanceret
verdensorden.
På et seminar hos Chongyang Finansinstitut på Renmin-universitetet i Beijing
påpegede Putins økonomiske rådgiver Sergej Glazjev, at det i betragtning af den
dårlige tilstand i de vestlige økonomier, der stadig havde stærk fokus på
spekulation frem for produktiv økonomi, burde komme til et stadig tættere
samarbejde mellem de nye silkevejsinitiativer, mellem BRIKS og SCO. Og hvis
trykket på disse stater skulle vokse yderligere, så ville det blot fremskynde
tendensen til ikke længere at afvikle den internationale handel i dollars, men i
de pågældende landes valutaer.
Af den kinesiske regerings årsberetning, som statsminister Li Keqiang for nylig
fremlagde under et ledelsesmøde i statsrådet, fremgik det tydeligt, at Kina vil

gøre alt for at beskytte landet mod virkningerne fra et nyt sammenbrud i det
transatlantiske finanssystem. Stillet over for store internationale udfordringer
vil Kina vedtage en hel pakke af forholdsregler for at styrke den produktive
økonomi, heriblandt skattelettelser for investeringer i grundforskningen, 200
milliarder $ til infrastruktur, et krav om kreditudstedelse til små og
mellemstore virksomheder, såvel som en entydig bekæmpelse af “zombiefirmaer” og
enhver form for spekulation.
Den dynamik, der for tiden udvikles med den kinesiske model og BRIKS som
centrum, er resultatet af en årtierlang politik fra IMF’s og Verdensbankens
side, der med deres krav om såkaldte strukturtilpasninger og betingelser for
udviklingslandene ikke blot har forhindret disse landes udvikling, men derudover
har gennemført en gigantisk kapitaloverførsel fra disse lande til det
neoliberale finanssystems banker. Af denne politik, som vi blandt andet har en
stor del af flygtningekrisen at takke for såvel som de på løgne byggede krige i
Sydvestasien og Nordafrika, har BRIKS og mange udviklingslande draget en
lignende slutning som af Asien-krisen i 1997, hvor megaspekulanter som George
Soros spekulerede adskillige asiatiske landes valutaer ned til indtil 80% af
deres tidligere værdi.
Vi i Vesten har lige præcist det valg, som Xi Jinping har præciseret. Vi kan
tage mod Kinas mangehånde tilbud og sammen med BRIKS og andre stater hjælpe med
til at opbygge Afrika, Sydvestasien og Latinamerika industrielt og dermed
samtidigt virkeliggøre et fremtidsperspektiv for os selv. Dette vil under alle
forhold kræve et farvel til kasinoøkonomien og indførelse af en Glass-Steagallbankopdeling såvel som oprettelsen af nationalbanker og oprettelsen af et nyt
Bretton-Woods-kreditsystem.
Eller vi kan forsøge at holde fast i det nuværende, håbløst bankerotte,
neoliberale finanssystem, der er indrettet på profitmaksimering for eliten på
bekostning af en stor del af befolkningen samt udviklingslandene. Så har vi
valget mellem et nyt krak, denne gang langt værre end i 2008, og et af
dollarsammenbruddet udløst finanssammenbrud, såfremt staterne i den nye
økonomiske blok værger sig i fællesskab mod en konfrontation fra USA’s side.
Vi har følgende valg: Enten genopfrisker vi her i USA og Europa vore bedste
traditioner, det vil sige Alexander Hamiltons amerikanske økonomiske system og
principperne fra det tyske økonomiske mirakel efter anden verdenskrig og
traditionerne fra vor klassiske kultur
BRIKS

med på at udvikle verden.

–

—

og så arbejder vi sammen med Kina og

Eller vi vil selv være skyld i, at vore

kulturer snart opstilles i de afrikanske og asiatiske museer som eksempler på
samfund, der ikke var overlevelsesegnede i moralsk henseende.
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Helga Zepp-LaRouche:
»En fælles fremtid for menneskeheden«
Introduktion til bind II af
rapporten, »Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen«
20. juni, 2018 – Vi har den glæde at præsentere Helga Zepp-LaRouches
introduktion til den kommende Schiller Institut rapport, »Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen, bind II: En fælles fremtid for menneskeheden«.
Rapporten forventes udgivet i slutningen af denne måned.
»Den Nye Silkevejsånd« har ændret verden til det bedre i en langt mere
gennemgribende grad, end den transatlantiske sektor hidtil blot nogenlunde har
forstået. Siden den kinesiske præsident Xi Jinping satte den Nye Silkevej på
dagsordenen i september 2013 i Kasakhstan, er en hidtil uset optimisme fejet hen
over udviklingslandene i særdeleshed; en følelse af, at fattigdom og
underudvikling kan overvindes i en nær fremtid, takket være kinesiske
investeringer i infrastruktur, industri og landbrug. Geopolitisk orienterede
kredse i Vesten har ikke forstået, at Kina gennemfører en ny model for
international politik, der takler det underskud, som arven efter kolonialisme og
imperialisme har testamenteret frem til i dag: den absolutte mangel på
udvikling. Og fordi Kina således adresserer milliarder af menneskers
eksistentielle behov, vil denne politik sandsynligvis blive den største
revolution i menneskehedens historie.
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