Nyhedsorientering december:
Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen
Introduktion v/Helga Zepp-LaRouche
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, var den 2. december
2014 hovedtaler ved et seminar for diplomater og udenrigspolitiske kredse i
Washington D.C., om EIR’s rapport om Den Nye Silkevej og Verdenslandbroen. Vi
bringer en oversættelse af hendes tale med en introduktion af Bill Jones. Helga
Zepp-LaRouche understregede, at menneskehedens fremtidige skæbne vil afhænge af,
om USA og Europa vil tage imod det tilbud, som præsident Xi Jinping gav
præsident Obama, hvor Xi inviterede USA, og andre nationer, til at indgå i et
samarbejde om udviklingsprojekter, som Kina og BRIKS-landene promoverer. Efter
talen fulgte en langvarig diskussion for lukkede mikrofoner. Man kan bestille
rapporten og finde den engelske version af talen på:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=2661.
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EIR udgiver ’køreplan’ for den Nye
Økonomiske Verdensorden,
»Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen«
Ny pris!:
Trykt version, 500 kr., pdf: 300 kr.
Den 400-sider lange rapport på engelsk,

med dansk introduktion, kan bestilles på:
35 43 00 33 og betales via homebanking
konto: 1551-5648408
19. nov. 2014 – EIR’s omfattende rapport om fremskridtet med hensyn til
projektet Den Eurasiske Landbro, som Lyndon og Helga Zepp-LaRouche har kæmpet
for i mere end 20 år, er nu endelig færdig. Den officielle udgivelsesdato er 1.
december.
Rapporten, der er på 374 sider med titlen »Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen«, er intet mindre end en konceptuel, og ofte fysisk, ’køreplan’
for en Ny Økonomisk Verdensorden. Denne kurs er i øjeblikket ved at blive
etableret som et charter, der beskriver de grundlæggende love og principper, af
BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), som anfører en dynamik af
global optimisme hen imod reel, økonomisk udvikling, komplet med nye
kreditinstitutioner og store, højteknologiske projekter til at løfte hele
menneskeheden.
Efter en introduktion af Helga Zepp-LaRouche udlægger rapporten
»standardmålingerne for fremskridt«, baseret på de økonomiske, videnskabelige
principper, som den berømte, fysiske økonom Lyndon LaRouche har udviklet.
Rapporten fortsætter dernæst område for område, begyndende med Kina og Rusland,
med at præsentere det glædelige fremskridt, og de smukke planer, som er blevet
udarbejdet i retning af den plan for Den eurasiske Landbro, som den kinesiske
regering forberedte i 1996, og som andre nationer er begyndt at deltage i, i
løbet af de seneste år.
Se indholdsfortegnelsen her.
Rapporten (på engelsk), komplet med mange farvelagte kort over de præsenterede
udviklingskorridorer.
Den gamle pris var: pdf for 200 dollars, og udgivet som hæfte for 250 dollars.
Ring: 35 43 60 40, 35 43 00 33
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Ud fø r l i g introduktion, samme titel, ved Helga Zep p La Ro u c h e , på dansk:
Ny he d s o r i entering december måned

Specialrapport:
Den nye Silkevej transformerer
planeten
– En ny æra for menneskeheden
Men jeg er nødt til at sige, at vi befinder os på et tidspunkt, hvor vi har en
krise af dimensioner uden fortilfælde. Menneskeheden står i øjeblikket på randen

af et folkemord, som kunne blive værre end noget som helst, der tidligere er
sket i historien, og som situationen er nu, hvis den transatlantiske sektors
nuværende politik fortsætter, så vil det ske.
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Schiller Instituttets 30-års
jubilæumkonference den 18.-19.
oktober, Frankfurt:
Den nye Silkevej og Kinas
Måneprogram: Mennesket er den eneste
skabende art.
Følgende resolution skrevet af Schiller Instituttets præsident,
Helga Zepp-LaRouche, blev vedtaget:
Menneskeheden oplever i øjeblikket en dyb civilisationskrise, hvor
samfundsfundamentet i mange dele af verden er blevet udhulet, og hvor etablerede
regler for internationale relationer er blevet nedbrudt. Oven i dette står vi
over for dødbringende farer, som hver for sig kunne føre til den menneskelige
arts mulige udslettelse.
* For det første er der Ebola-epidemien, som allerede er ude af kontrol i
Afrika, som der ikke findes nogen helbredende behandling for, og som truer
med at blive en større trussel end det 14. århundredes Sorte Død.
* For det andet er der terrortruslen mod hele verden, samt folkedrab, som
breder sig fra det såkaldte IS-kalifat, og som ikke blot udviser et
umenneskeligt barbari, men som udrykkeligt truer Rusland og Kina og derfor er
i færd med at blive til den potentielle udløsermekanisme, der kan få hele

Sydvestasien til at eksplodere og endog føre til en ny verdenskrig.
* Og for det tredje er der absolut vished for, at det totalt bankerotte,
transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran at eksplodere og således
også true med at kaste en stor del af verden ud i en ny Mørk Tidsalder.
I lyset af disse tre, dødelige farer er det et spørgsmål om liv eller død for
menneskeheden at sætte en stopper for den umoralske og tåbelige politik, der går
ud på geopolitik og konfrontation over for Rusland og Kina. I stedet må vi have
en anden dagsorden med menneskehedens fælles mål og samarbejde med Rusland,
Kina, Indien og andre nationer for at besejre disse dødelige trusler.
Vi opfordrer alle fornuftige kræfter i Europa og USA til at tilslutte sig den nu
fremvoksende, ny økonomiske verdensorden, som repræsenteres af BRIKS og den Nye
Silkevej. Lad os arbejde på at etablere en inkluderende fredsorden, med
deltagelse af hver eneste nation på kloden, en fredsorden for det 21.
århundrede, som er en menneskehed værdig, der er den eneste, kendte, kreative
art i universet. Lad os blive voksne i menneskehedens manddomsår, hvor
kærlighed, kreativitet og skønhed definerer værdierne for vor fælles,
menneskelige familie.
——————————————————————————

Klik her for konferenceprogrammet
Klik her for konferencevideoer og -afskrifter på originalsprogene
Taler på dansk fra konferencen:
Helga Zepp-LaRouche: D e n n y e S i l k e v e j t r a n s f o r m e r e r p l a n e t e n —
En ny æra for menneskeheden
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Udvinding af helium-3 på Månen for en menneskehed med fusionskraft
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Fra en tidligere konference:
Helga Zepp-LaRouche:
Hovedtale ved Schiller Instituttets 30-års Jubilæums-konference i New York, juni
2014:
»Tiden er inde til at skabe en verden uden krig«

Tale af Helga Zepp-LaRouche
transformerer Beijing konference om
Ny Silkevej
7. september 2014 – Helga Zepp-LaRouche talte i Beijing til en stor forsamling
den 5. sept. om »Et bælte, en vej«, sponsoreret af China Investment Magazine,
som er en gren af den Nationale Udviklings- og Reformkommission,
hovedkommissionen for planlægning af økonomisk politik under den kinesiske
regerings statsråd. Som den første af, hvad der planlægges at være en årlig
tilbagevendende begivenhed, deltog mange forskere i forummet fra mange
betydelige kinesiske tænketanke, der har til opgave at udvikle et program for
det Økonomiske Silkevejsbælte. Alt imens diplomater fra flere ambassader deltog
og var aktive i begivenheden, så syntes Schiller Instituttet at være den eneste,
udenlandske tænketank, som deltog i konferencen.

I en tale forud for fru Zepp-LaRouches tale understregede en anden taler,
professor Bao Shixiu, Lyndon og Helga LaRouches rolle i skabelsen af idéen om
den Nye Silkevej. I de ti minutter, som var afsat til hendes tale, gennemgik hun
Schiller Instituttets rolle i udviklingen af konceptet med den Eurasiske Landbro
i begyndelsen af 1990’erne, og som kulminerede ved Beijing-konferencen i 1996.
Mens flere økonomiske kriser intervenerede for at afbryde det, der var tænkt at
skulle være en fredsorden for det 21. århundrede, sagde hun, så skabte præsident
Xis tale i Astana, Kasakhstan sidste år en ny bølge af optimisme, som har
transformeret verden. Hun forklarede dernæst den finansielle krises natur og
advarede om, at der ventede en stor eksplosion forude og opremsede de »fire
love«, som Lyndon LaRouche har udviklet til at få verden ud af krisen og drive
den frem mod fremtiden: Bankopdeling gennem Glass/Steagall-loven; en
Nationalbank i traditionen efter Hamilton; en Hamiltonpolitik med kredit til
investering øremærket til infrastrukturopbygning på basis af langfristede
kreditaftaler; og et rumprogram som videnskabelig drivkraft med det formål at
udvikle fusionskraft og minere helium-3 på Månen som brændstof til programmet.
Hun opfordrede dernæst indtrængende til, at programmet med den Nye Silkevej blev
udarbejdet med henblik på at trække verden væk fra geopolitik og etablere et nyt
paradigme, baseret på menneskehedens fælles interesser.
Hendes tale placerede omgående hele spørgsmålet på et højere niveau og, for dem,
som ikke kendte fru Zepp-LaRouche, kom det som noget af en overraskelse. Under
Spørgsmål & Svar og aftenens session var der imidlertid en tendens til at vende
tilbage til spørgsmålet om »geopolitik«, der krævede flere interventioner fra
fru Zepp-LaRouches side for at få tingene tilbage på rette spor. På et tidspunkt
reagerede en noget utilfreds professor, som syntes at være udmærket tilfreds med
at bevare Kina hovedsagligt som et landbrugsland, på, hvad han troede, hun havde
sagt. Om han havde misforstået det, eller ganske enkelt gav sin utilfredshed
luft, så gjorde flere af talerne en særlig indsats for at rose det perspektiv,
som hun havde rejst.
Der deltog også flere unge mennesker, og et af dem rejse sig på dette tidspunkt
og sagde, at han slet ikke havde haft til hensigt at tale, men at han følte det
var nødvendigt på dette tidspunkt for at understrege betydningen af det, fru
Zepp-LaRouche havde sagt, for Kina. Den omstrejfende professor blev
sandsynligvis passende tugtet, da han ikke kom med yderligere bemærkninger under
resten af konferencen.
Ved den efterfølgende banket kom mange af deltagerne op til hendes bord for at
udbringe en skål for hendes bidrag. Og selve arrangørerne var himmelhenrykte
over konferencen, som de følte var blevet transformeret af Helga Zepp-LaRouches
deltagelse.

Den kinesiske præsident promoverer
det Ny Silkevejsprojekt på historisk
statsbesøg i Frankrig
27. marts 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jinping ankom tirsdag til Frankrig
på et tredages besøg, hvor franskmændene giver ham den gennemførte røde-løberbehandling. Besøget fejrer 50-års jubilæet for optagelsen af relationer mellem
Frankrig og Den kinesiske Folkerepublik, i 1964, da præsident Charles de Gaulle
var den første vestlige præsident til at optage relationer med Kina, hvilket
fejres i aften i Paris under Xi Jingpings besøg på Charles de Gaulles
Instituttet. Mindehøjtideligheder, konferencer og arrangementer vil finde sted i
løbet af hele året.
Under sit besøg, skrev onsdagsudgaven af Le Monde, »håber hr. Xi at promovere
projektet om en ’Ny Silkevej’, et tema, som han også vil gå i detaljer med i sin
tale i morgen i UNESCO, i Paris. Kinas diplomati for den Ny Silkevej tilsigter
at genopbygge en logistisk korridor, som kan fungere som stabile
udstrømningscentrer i Kinas indre provinser, og som også kan åbne det kinesiske
marked for europæiske produkter.«
Præsident Xis europæiske rejse begyndte i Holland den 22. marts og vil slutte i
Tyskland og Belgien. I Tyskland vil han besøge Duisburg, efter eget ønske, hvor
Yuxinou-toget tre gange om ugen ankommer fra Chongqing, hvor den 11.179
kilometer lange jernbanelinje begynder i det sydvestlige Kina. I Bruxelles vil
han mødes med EU-lederskabet, EU-rådets præsident Herman van Rompuy, præsident
for EU-kommissionen José Manuel Barroso, samt præsidenten for EU-parlamentet
Martin Schultz.
Ligeledes efter eget ønske begyndte Kinas præsident sin rejse til Frankrig i
Lyon, der har en stærk historisk forbindelse med Kina. Som Frankrigs første
centrum for silke går Lyons bånd til Kina tilbage til det 16. århundrede og er
fortsat frem til i dag. AFP rapporterer, at, i en tale ved en middag med henved
150 lokale personligheder i Lyon, efter at have smagt noget Beaujolais, pølse og

Beaufort-ost, sagde Xi, at byen »var et af de vigtige ankomststeder i Europa for
Silkevejen, som begyndte i min hjemprovins Shaanxi.«
Lyons kærlighed til Kina blev først udviklet af jesuitterne i 1656 på Trinity
College og igennem Fader Edmond Auger SJ (Jesu Selskab), som var involveret i
missioner til Kina. I 1616 blev det første, latinske manuskript af Matteo Riccis
Om Jesu Selskabs kristne ekspeditioner til Kina publiceret af Nicolas Trigault
og oversat til fransk i Lyon samme år; jesuitterne sendte også missionærer til
Kina fra Frankrig i det 17. århundrede.
Lyon er også vært for Det franko-kinesiske Institut, det eneste fungerende,
kinesiske universitet uden for Kina. Grundlagt i 1920 er det et universitet på
højeste niveau for de længst fremskredne studerende, i lighed med Frankrigs
Ecole Normale. Det er her, mange kinesiske studenter er kommet for forberedende
studier i det franske sprog, videnskab osv., og hvor de kan forfølge studier ved
andre højere læreanstalter, før de vender hjem til Kina. Mange skoler i Lyon
underviser i mandarinkinesisk som første eller andet sprog, og der er i
øjeblikket 3.000 kinesiske studenter i byen.
At besøge Det franko-kinesiske Institut var den stærkeste grund til, at Xi
Jinping ønskede at komme til Lyon for at mindes Zhou Enlai og Deng Xiaoping, som
blev uddannet og udøvede deres politiske aktiviteter her. Xi Jinping er den
fjerde højtstående kinesiske regeringsrepræsentant, der besøger Lyon, idet de
andre var daværende vicepremierminister Deng Xiaoping i 1975; præsident Jiang
Zemin i 1994 og igen i 1999; og daværende vicepræsident Hu Jintao i 2001. Ifølge
en fremstående sinolog besluttede Beijing, efter Kulturrevolutionens afslutning
i 1976, at vedtage den gaullistiske vejledende planlægning som deres økonomiske
model for fremtiden.
Sidst, men ikke mindst, er målet for rejsen at opveje et stort handelsunderskud
fra Kina til Frankrig og integrere den franske økonomi i Kinas vækstplaner.
Præsident Xi besøgte i onsdags Lyons førsteklasses medicinske laboratorium,
bioMérieux, som udvikler in vitro diagnosticeringsmetoder for smitsomme
sygdomme, hjertekar-sygdomme og specifikke cancerformer.
Kinas førende bilfabrikant, Dongfeng, skal skrive under på en andel i Peugeot
(PSA), som for nylig var ude på dybt vand, og som staten også tager en andel i.
Dongfeng og den franske stat investerer hver 800 millioner euro, den største
investering af et kinesisk selskab i Frankrig. Kina repræsenterer allerede 20 %
af Peugeots marked, og det fælles foretagende tilsigter at give Peugeot større
adgang til de kinesiske og asiatiske markeder.

Det forventes, at man vil annoncere en kæmpehandel med Airbus Helicopters om
levering af 1000 (EC175) helikoptere til Kina over de næste ti år via et frankokinesisk industripartnerskab. Det forventes også, at Kina vil forny sin samling
for ti år af A320 Airbusser i Tianjin. Kina forventes også at annoncere købet af
70 fly fra Airbus, 43 stk. A320, og fortsætte med købet af 27 stk. A330 fly, som
Beijing sidste år indefrøs, da EU besluttede at beskatte CO2-udslip fra
udenlandske flyselskaber.
Eftersom der allerede er et meget fremskredent samarbejde omkring atomkraft og
luftfart, arbejder franskmændene på nye kontrakter inden for andre områder:
agro-industrielle foretagender (kineserne forventes at åbne deres grænser til
fransk charcuteri, hvilket vil gøre alle de franske slagtere glade),
sundhedstjenester og lægelaboratorier og med at hjælpe Kina med at løse deres
luftforureningsproblemer i byerne.

Beijing Review interviewer ZeppLaRouche om det Nye Silkevejsprojekt
21. marts 2014 – Beijing Review, det prestigeøse kinesisk-engelsksprogede
magasin, viste den 17. marts et tre minutter langt videoklip på deres hjemmeside
fra et længere interview, de havde gennemført med Helga Zepp-LaRouche i Beijing
den 20. februar. I klippet understreger Zepp-LaRouche den epokegørende betydning
af præsident Xi Jinpings forslag om skabelsen af et Økonomisk Silkevejsbælte.
Hun forklarer, at forslaget et vigtigt, fordi det fører Centralasiens nationer
ind i verdensøkonomiens hovedstrømning og hæver levestandarden for Eurasiens
folkeslag.
Hvad der imidlertid er endnu vigtigere, bemærker hun, er, at dette ville
promovere og blive inkorporeret i en større Landbro, som ville føre alle
folkeslagene på adskillige kontinenter sammen i en global, økonomisk
udviklingsproces. Hvis vi kan overvinde den aktuelle krigsfare, sagde ZeppLaRouche, ville et sådant projekt åbne op for en ny civilisationsepoke for
menneskeheden. »Vi må ændre det nuværende paradigme. Vi må ophøre med al
geopolitisk tænkning og fokusere på menneskehedens fælles mål«, sagde hun.
Beijing Reviews webside havde også et svar fra Zepp-LaRouche mht. de aktuelle
kinesisk-japanske spændinger. Zepp-LaRouche sagde, at Shinzõ Abe-regerings
aktuelle politik ikke ville have været provokerende uden opbakning fra USA og

bemærkede ligeledes, at USA’s overreaktion på den tidligere proklamerede,
kinesiske Luftforsvars-Identifikationszone, som mange lande har etableret, også
gjorde folk opmærksom på, hvor tæt vi er på krig.
(Verdenslandbroen)
Læs også:
Gå ind på kategorien Verdenslandbroen og læs vore artikler om Kinas Ny
Silkevejsprojekt, samt rapport om Helga Zepp-Larouches nylige foredragsrejse til
Kina:

