
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, var den 2. 
december 2014 hovedtaler ved et seminar for diplomater og udenrigspoli-
tiske kredse i Washington D.C., om EIR’s rapport om Den Nye Silkevej og 
Verdenslandbroen. Vi bringer en oversættelse af hendes tale med en introduk-
tion 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.

Bill Jones: Jeg vil gerne byde alle velkommen her i aften 
til dette seminar om projektet for Den Nye Silkevej med 
Helga Zepp-LaRouche. Jeg hedder Bill Jones, og jeg er chef  
for Executive Intelligence Reviews kontor i Washington. 
Det er på flere måder en vigtig dag: Først og fremmest 
har vi udgivet denne vidunderlige rapport om Det Nye 
Silkevejsprojekt, som er udvidet med hensyn til, hvad man 

må tænke på i forbindelse med Den nye Silkevej, så det 
omfatter hele verden.

Fru LaRouche er i Kina kendt som »Silkevejsdamen«. 
Hun har været involveret i projektet om at udvikle 
Silkevejen i mere end 20 år, og hendes erfaringer med 
Kina går helt tilbage til 1970’erne. Hun har således været 
vidne til udviklingen lige fra, dengang Kina var underkastet 
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Kulturrevolutionens trusler, og da de gravede sig ud af  dette 
og bragte sig selv frem til en plads på verdenskortet. Det er 
det Kina, vi ser i dag, og som er en enorm velsignelse, ikke 
kun for alle kinesere, men også for verden som helhed.

Efter ikke at have vært i Kina i mange år, deltog fru 
LaRouche som en VIP i konferencen i 1996 om Det 
Nye Silkevejsprojekt, der var sponsoreret af  Ministeriet 
for Videnskab og Teknologi i Kina. Projektet har været 
undervejs lige fra midten af  1990’erne, men det var først 
sidste år, at det blev sat øverst på den kinesiske regerings 
dagsorden i en berømt tale, som præsident Xi Jinping 
holdt på Naserbajev Universitetet i Kasakhstan. Han satte 
programmet på landkortet på en storstilet måde, og det er 
dette program, som vi har set udvikle sig i APEC i løbet 
af de seneste måneder.

Fru LaRouche tog dernæst, efter lang tids fravær, tilbage 
til Kina og blev modtaget og husket som Silkevejsdamen, 
og hun havde en række møder med institutioner på højeste 
plan. I dag bringer hun dette tema til Washington, D.C. 
Det er et kinesisk initiativ, men det er et verdensprojekt: 
Alle bør være involveret. Præsident Xi Jinping fremsatte 
personligt, på en pressekonference sammen med præsident 
Obama, en invitation til USA. Vi må udbrede kendskabet til 
dette projekt, og gøre det til et diskussionsemne på højeste 
niveau i USA i dag.

Det er ikke en vare, der er let at sælge til den regering, vi 
har i dag. Her til morgen var der møde med Det Nationale 
Sikkerhedsråds leder af  arbejdet vedrørende Asien, som 
handlede om at opbygge koldkrigs-alliancer med vore 
såkaldte allierede i Asien; det er sådan set en afvisning af  
præsident Xis invitation. Så der venter os en kamp forude. 
Men jeg tror, at fru LaRouche i dag udfordrer til denne 
kamp og mobiliserer befolkningen til at gøre et forsøg på 
at fremtvinge en betydningsfuld vending i USA’s politik, 
med det formål at få landet med om bord i dette projekt i 
verdensklasse, som menneskeheden har så hårdt brug for.

Med dette vil jeg gerne give ordet til fr. LaRouche.

Helga Zepp-LaRouche: Jeg tror, det er rimeligt at 
sige, at menneskehedens fremtidige skæbne vil afhænge 
af, om USA, og i anden ombæring, Europa, vil tage imod 
det tilbud, som præsident Xi Jinping gav præsident Obama 
på pressekonferencen under APEC-topmødet, hvor Xi 
inviterede USA, og andre store nationer, til at indgå i et 
samarbejde om en hel række programmer, som Kina, og 
ligeledes BRIKS-landene, promoverer.

På den ene side udgøres denne række af  programmer 
naturligvis af  den Nye Silkevej. Det er idéen om en 
ny mekanisme for udstedelse af  kredit omkring den 
Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, men også 
Udviklingsfonden for den Nye Silkevej, samt lignende 
mekanismer og nye institutioner, som jeg vil gå i dybden 
med under min fremlæggelse.

Men hvorfor siger jeg, at dette særlige tilbud fra Xi 
Jinping til den atlantiske verden, i særdeleshed, om at gå 
med, sandsynligvis vil afgøre civilisationens skæbne?

Fordi at det er helt klart, at den politik, som i øjeblikket 
forfølges af  den transatlantiske sektor – af  USA, NATO, 

briterne og EU, imod Rusland og Kina – er en politik 
for konfrontation. Det er lettest at se i forbindelse med 
Rusland, hvor man siden udbruddet af  krisen i Ukraine, 
som, hvis man er ærlig, fuldstændig er EU’s skyld, fordi 
de betingelser, under hvilke EU-associeringsaftalen blev 
tilbudt, allerede i sig selv var en slags første skridt hen imod 
det regimeskifte man ønskede at skabe i Rusland. Alle de 
senere begivenheder, som skete som et resultat heraf, udgør 
faktisk en kronologi, hvor Rusland hele tiden reagerede og 
derfor egentlig ikke er den skyldige part, på trods af  at de 
etablerede medier i USA og Europa siger det stik modsatte.

Denne politik over for Rusland og Kina, som består af  
»farvede revolutioner«, går helt tilbage til Sovjetunionens 
opløsning. Victoria Nuland praler af, at have brugt fem 
mia. dollar alene fra NED (National Endowment for 
Democracy) for at afstedkomme dette. Men det inkluderer 
også sanktionerne. Jeg tror, at den russiske udenrigsminister 
Sergej Lavrov udtrykkeligt har sagt, at hensigten med 
sanktionerne ikke er at fremtvinge et skifte i Ruslands 
politik, men derimod at fjerne Putin. NATO’s udvidelse 
mod øst, som er et brud på alle de løfter, som blev givet 
til Rusland efter Sovjetunionens opløsning, er selvfølgelig 
også en del af  det samme spil, og de samme organisationer, 
som er involveret i destabiliseringen af  Østeuropa, er 
også stærkt involveret i demonstrationerne i Hongkong. 
Hensigten der er nøjagtig den samme.

Hvis man ser på forsiden af  Washington Post her til 
morgen, så har man endnu et eksempel på sort propaganda, 
med anvendelse af  krav om menneskerettigheder og 
demokrati. Men ser man nøje efter, så har demokratiet i USA 
det heller ikke for godt, og i Europa, med EU-kommissionen, 
tror jeg, at selv embedsstanden indrømmer, at der er tale om 
et demokrati-underskud, for nu at sige det mildt.

En redningsbåd for den transatlantiske verden
Da præsident Xi Jinping således fremkom med sit 

tilbud, så skete det på et tidspunkt, hvor den atlantiske 
sektor svæver på randen af  et nyt finanskollaps. På den ene 
side har vi sammenbruddet af  olieprisen, som også til dels 
er finansiel krigsførelse, for på det seneste OPEC-møde 
nægtede Saudi Arabien konsekvent at justere produktionen, 
og hvilket land går det ud over? Det er naturligvis Iran, men 
især også Rusland.

Som præsident Putin for nylig påpegede, så er dette 
imidlertid en af  de onde handlinger, som giver bagslag, 
for det har betydet et fald i olieprisen til omkring 70 
dollar tønden, eller endda mindre, og det skaber et stort 
problem for de oliefirmaer, og skiferolieselskaber, som 
har opbygget en kæmpe gæld. De har en gæld på omkring 
1000 mia. dollars, som kræver en oliepris på 80 til 120 
dollar pr. tønde, hvis den skal kunne betales tilbage. Man 
kan sige, at situationen begynder at ligne udviklingen på 
boliglån med dårlig sikkerhed i 2007, da sammenbruddet 
i boligpriserne udløste et stort krak. Og lige nu kunne de 
faldende oliepriser udløse et stort krak. Hvis olieprisen ikke 
stiger dramatisk kan det forårsage et krak. 

Det kommer endda oven i det faktum, at TBTF-
bankerne (de banker, der er for store til at man kan lade 
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Schiller Instituttet har udsendt følgende interna-
tionale resolution, til underskriftsindsamling:

I nutidens atomvåbenalder kan konsekvensen af  en 
geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina kun blive 
den menneskelige arts udslettelse gennem atomkrig.

BRIKS-nationerne (Brasilien, Rusland, Indien, Kina 
og Sydafrika) er gået i forening for at forfølge en politik 
med økonomisk udvikling ikke blot for deres egne natio-
ner, men til gavn for befolkningerne i alle nationer. Med 
dette formål for øje har de skabt en Ny Udviklingsbank til 
at investere milliarder i nødvendige udviklingsprojekter.

Kina har for nylig taget de første skridt til den Asiati-
ske Infrastruktur-Investeringsbank, som flere end 20 asia-
tiske nationer har tilsluttet sig som stiftende medlemmer, 
og Kina har ligeledes oprettet en Silkevejs-udviklingsfond.

På APEC-konferencen i Beijing inviterede den kinesi-
ske præsident Xi Jinping den amerikanske præsident Oba-
ma til at gå med i Kinas og andre asiatiske nationers, in-
klusive Ruslands, indsats for at udvikle den Nye Silkevej.

Disse initiativer er ikke geopolitiske i deres natur. I 
modsætning til frihandelsaftalen Trans-Pacific Partners-
hip (TPP), som Obama er fortaler for, og som eksklude-
rer Kina, så er de BRIKS-relaterede initiativer, inklusive 
det kinesiske forslag til det Asiatiske Stillehavsområdes 
Frihandelsaftale (FTAAP), inkluderende. De er baseret 
på den idé, som afdøde Pave Paul VI udtrykte som, at 
»det nye navn for fred er udvikling«. På det nyligt afholdte 
G20-topmøde i Australien talte både Xi Jinping og den 
indiske premierminister Modi således begge om det dob-
belte formål, at opnå global fred og bringe en afslutning 
på fattigdom gennem økonomisk udvikling.

Der er intet problem i verden, der ikke kan løses gen-
nem en sådan tilgang, og modsat vil intet problem blive 
løst uden.

Et sådant samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og 
Indien, blandt andre nationer, er nødvendigt for at besejre 
Ebola-pandemien i Afrika.

Den terrortrussel, der repræsenteres af  ISIS og al-
Qaeda, har i lige grad som sit mål Rusland, Kina og In-
dien, såvel som også USA og Europa. Den kan kun over-
vindes gennem en ny sikkerhedsarkitektur baseret på 
samarbejde.

Politikken med at gennemføre »farvede revolutioner« 
under påskud af  demokrati repræsenterer, selv om det

te begreb ikke nævnes, en krigspolitik, fordi det har til 
formål at vælte regeringer ved hjælp at penge fra udlan-
det. Det må stoppe. Kampagnen for at påtvinge Rusland 
sanktioner på grund af  landets opposition mod sådanne 
»farvede revolutioner« og det nazistiske kup i Ukraine for-
værrer blot den globale krise. En fremgangsmåde, baseret 
på gensidigt samarbejde for at opnå menneskehedens fæl-
les mål over hele Eurasien og videre endnu, ville i stedet 
skabe grundlaget for global fred.

Alt imens USA har forladt Kennedys rumprogram, 
så har kineserne forpligtet sig over for et måneprogram 
med fokus på udvinding af  helium-3 med det formål at 
skabe ubegrænset fusionsenergi. Med et samarbejde mel-
lem USA, Europa, Rusland, Kina og Indien, blandt andre 
nationer, ville mennesket endelig kunne virkeliggøre Jo-
hannes Keplers vision om at beherske solsystemets love, 
til gavn for mennesket.

Udelukkende en sådan tilgang ville bringe USA og 
Europa tilbage til deres oprindelige formål, som det 
kommer til udtryk i den Europæiske Renæssance og den 
Amerikanske Revolution, et formål, som USA og Europa 
i stigende grad har forladt, og som resten af  verden nu 
har vedtaget og nu indtrængende opfordrer dem til atter 
at vedtage.

Vi opfordrer derfor USA og Europa til at forlade for-
tidens geopolitiske selvmordspolitik, som førte til de to 
forrige verdenskrige og er i færd med at føre til den tredje, 
og i stedet opbygge en fremtid for hele menneskeheden 
gennem atter at vedtage Den westfalske Freds princip, 
gennem at basere udenrigspolitik på princippet om »den 
andens fordel«, som gjorde en ende på trediveårskrigen 
i Europa, samt på John Quincy Adams’ idé om »et sam-
fund baseret på princippet om suveræne nationalstater«.

Dette er det eneste handlingsforløb, som er i overens-
stemmelse med menneskets sande natur som den eneste, 
kreative art. Ethvert andet handlingsforløb er baseret på 
idéen om, at mennesket er et dyr, og vil føre til menneskets 
udslettelse.

Som patrioter i vore egne nationer, og som verdens-
borgere, opfordrer vi vore medborgere og vore nationers 
ledere til at have det fornødne mod til at bryde den aktu-
elle cyklus med en optrapning af  bestialitet, ved at tage 
imod det generøse tilbud om at samarbejde med BRIKS.

Ved at underskrive denne erklæring giver man tilladelse til, at ens navn må offentliggøres.
Skriv venligst under på: www.skrivunder.net/samarbejde_med_briks 
eller på: si@schillerinstitut.dk (send venligst navn, stilling (kun til identifikation), og gerne telefon-
nummer),  eller til Schiller Instituttets postadresse. 

     USA og Europa må have modet til at 
    samarbejde med BRIKS og afvise geopolitik

Skriv 
under!
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dem gå ned) i dag er 30-50 % større end i 2007, og hvis blot 
en af  disse banker ville kollapse, så ville det bogstavelig talt 
udløse en fordampning af  hele finanssystemet eller af  den 
transatlantiske sektor. 

Så når jeg derfor siger, at en accept af  præsident 
Xi Jinpings tilbud er en redningsbåd for en bankerot 
transatlantisk verden, så er det ingen overdrivelse.

Landbroen bliver til virkelighed
Det første billede (Figur 1) er et forslag, som 

hr. LaRouche, jeg selv og andre medlemmer af  vor 
organisation udarbejdede. Da Sovjetunionen kollapsede – 
faktisk begyndte det lidt tidligere – men da Sovjetunionen 
kollapsede i 1991, foreslog vi Den Eurasiske Landbro 
som en måde, hvorpå man kunne forbinde Europas 
befolkninger og produktionscentre med Asiens gennem de 
såkaldte udviklingskorridorer. Vi har haft en kampagne for 
dette program i de seneste 24-25 år.

Vi var derfor ekstremt glade, da præsident Xi Jinping 
i Kasakhstan i september sidste år annoncerede En Ny 
Silkevej. Vi var ekstremt glade, fordi vi havde udtænkt Den 
Eurasiske Landbro som en fredsorden for det 21. århundrede. 
Dernæst tilføjede han sidste efterår idéen om En Maritim 
Silkevej, som en videreudvikling af  dette program. Derpå 
fulgte det ekstremt vigtige strategiske topmøde mellem 
præsident Putin og præsident Xi Jinping i Shanghai i maj 
måned, hvor de indgik en lang række økonomiske og andre 
samarbejdsaftaler, inklusive den 30-årige samarbejdsaftale 
om gasleverancer fra Rusland til Kina.

Det helt store gennembrud kom så med BRIKS-
mødet i Fortaleza, Brasilien, i juli måned, hvor man rent 
faktisk, i bogstavelig forstand, annoncerede fødslen af  et 
nyt, økonomisk system. På det tidspunkt blev der ikke 
alene afholdt møder mellem BRIKS-landenes statsledere 
og lederne af UNASUR [Unionen af  sydamerikanske 
nationer], samt med de sydamerikanske CELAC-lande, hvor 
man enedes om rigtig mange samarbejdsprojekter. Siden juli 
måned i år, og det er altså under seks måneder siden, har 
en totalt anden, ny dynamik udviklet sig i verden, som de 

fleste mennesker i USA og Europa ikke har nogen anelse 
om, fordi massemedierne ikke rapporterer noget om det. 

Men som man vil se ud fra det, jeg her fremlægger, så er 
man allerede blevet enige om, eller har allerede påbegyndt, 
en eksplosion af  store projekter, som har udbredt en 
utrolig optimisme, hvor selv nationer, der ikke er med i 
BRIKS, CELAC eller UNISUR, er blevet opmuntret til at 
gennemføre projekter, som ellers har samlet støv på hylderne 
i årtier, fordi de, på grund af  IMF’s betingelsespolitik, ikke 
blev gennemført. IMF sagde, som I ved, altid, at ’I kan ikke 
organisere dette projekt, for I må først betale jeres gæld. I 
må skære ned på sundhedsvæsenet. I kan ikke investere i 
infrastruktur’. Så mange af  disse projekter blev planlagt, 
men aldrig ikke gennemført.

Dette har fuldstændig forandret sig med den nye 
dynamik. Kina er f.eks. netop nu i færd med at hjælpe 
Nicaragua med at bygge en sekundær Panama-kanal 
igennem Nicaragua. Kina er ligeledes involveret i historiens 
første transkontinentale jernbane fra Brasilien til Peru, og 
andre ruter er også planlagt.

Andre lande, som Egypten, befinder sig tydeligvis 
i denne optimistiske dynamik, og med general el-Sisis 
overtagelse af  regeringsmagten bygger de nu ikke alene en 
ny Suezkanal. El-Sisi har lovet, at der er beskæftigelse til 
alle yngre personer i Egypten. De bygger agro-industrielle 
komplekser. De afsalter havvand og laver mange andre ting.

Men udover transformationen af  Kina, som jeg vil 
komme nærmere ind på lidt senere, så er Indien også blevet 
fuldstændig forandret, og der er stor entusiasme i den 
indiske befolkning over det lederskab Narendra Modi, den 
nye premierminister, udviser. Han har lovet at bygge 100 
nye byer i Indien; at skabe 1 mio. nye jobs hver måned. Det 
er en utrolig forandring i situationen. Der har ikke på noget 
tidspunkt i hele min levetid, eller i den tid Bevægelsen for 
De Alliancefri Lande har eksisteret, været noget lignende. 
Man enedes om mange programmer for samarbejde om 
atomkraft, mellem Kina, Brasilien, Rusland, Argentina 
og Indien; ligeledes fælles rumprogrammer. Så det er en 
fuldstændig ny situation.

Fast forbindelse
over

Beringstrædet

Kun nogle af jernbanerne i 
det nordlige Afrika er vist her.

Hovedlinjer i Den eurasisk Landbro
Planlagte/foreslåede hovedlinjer
Andre eksisterende linjer
Andre planlagte/foreslåede linjer

Fig. 1  Schiller Instituttets forslag til Den Eurasiske Landbro fra 1991
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En ny international finansarkitektur
Før jeg kommer nærmere ind på disse projekter, vil jeg 

tale om det spørgsmål, som de fleste mennesker altid stiller: 
hvem skal finansiere alt dette? Det er det mest presserende 
spørgsmål, folk stiller. Det burde det ikke være, men det er 
det.

Også her sker der dramatiske forandringer. Kina har 
organiseret Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank 
(AIIB), og den 24. oktober i år blev samarbejdet om denne 
bank underskrevet af  21 asiatiske nationer. Banken vil 
indledningsvis få en kapital på 100 mia. dollars. Dernæst 
enedes BRIKS-landene i Fortaleza om at etablere en Ny 
Udviklingsbank for BRIKS, som også vil få en startkapital 
på 100 mia. dollar. Shanghai Corporation Organization er 
også i færd med at skabe sin egen bank. Den Sydasiatiske 
Sammenslutning for Regionalt Samarbejde, SAARC, der 
netop har afholdt en konference i Nepal, vil også skabe 
en sådan bank. Der bliver etableret en Ny Silkevejs-
udviklingsfond på 40 mia. dollar til at sætte Silkevejen i 
gang. Den Maritime Silkevej vil til en begyndelse blive 
finansieret med 20 mia. dollar fra Kina. Og BRIKS-landene 
enedes også om etableringen af  det såkaldte Contingency 
Reserve Arrangement (CRA), en valutafond med en kapital 
på 100 mia. dollar, som grundlæggende set har til formål 
at hjælpe deltagerlande med at forsvare sig mod angreb 
fra gribbefonde. Landene har nemlig taget ved lære af  den 
store krise i Asien i 2007, hvor spekulanter som George 
Soros spekulerede de asiatiske lande ned med op til 80 % 
i løbet af  et par uger, og nu vil man beskytte sig med en 
sådan fond.

Hvis vi kan få USA og Europa til at gå med, hvilket vi er 
fast besluttet på at gøre til det absolut primære, strategiske 
spørgsmål, så kan endnu større kreditmængder selvfølgelig 
stilles til rådighed. I tilfælde heraf  må man løse problemet 
med det bankerotte, transatlantiske finanssystem og 
gennemføre en Glass/Steagall-bankopdeling på nøjagtig 
samme måde, som Franklin D. Roosevelt gjorde den 16. 
juni 1933, og som førte til en periode på adskillige årtiers 
stabilitet og vækst i finanssystemet.

I Repræsentanternes Hus og i Senatet, i den 
kongressamling, der nu snart er forbi, har der været flere 
lovforslag for Glass-Steagall. Der var 200 organisationer 
i USA, der underskrev en resolution for at gennemføre 
Glass-Steagall, så det er ikke bare en god idé, men et 
meget realistisk bud på, hvordan det uløste problem med 
banksituationen skal løses. En situation, der allerede i 2008 
næsten førte til en nedsmeltning af  verdens finanssystem, 
og dette må naturligvis tages op igen.

Den teoretiske baggrund for en Glass/Steagall-
bankopdeling går også tilbage til Det Amerikanske 
Økonomiske System, som ikke længere er så alment kendt. 
Men Alexander Hamilton, USA’s første finansminister, 
gennemførte et kreditsystem i USA, som er meget, meget 
anderledes end et monetaristisk system. Dette system blev 
med succes genoplivet af  Abraham Lincoln med hans 
»Greenback«-politik. Det blev atter gennemført af  Franklin 
D. Roosevelt med Reconstruction Financial Corporation, 
som også [efter Anden Verdenskrig] blev model for, med 

hjælp fra Marshallplanen, at genopbygge Tyskland, som 
var en ruinhob, forvandle en totalt ødelagt økonomi til at 
være det mest beundrede økonomiske mirakel i verden, der 
holdt sig helt frem til det tidspunkt, hvor Kina fik sit eget 
økonomiske mirakel.

Så det, vi foreslår, er ikke en eller anden vild, utopisk 
idé, men noget, der, når det var gode tider i USA, altid lå 
til grund for finanssystemet. Det har også med held været 
anvendt i andre dele af  verden.

På Figur 2 (midtsiderne)  ser vi den eurasiske landmasse, 
og til højre har vi Sydamerika. I må forestille jer disse 
grænser lidt tydeligere, end man kan se dem her. 

Dette er en kombination af  forbindelser mellem 
kontinenter, øer og udviklingskorridorer, som samlet set 
udgør en Verdenslandbro.

Figur 1 var den Eurasiske Landbro, som vi foreslog i 
1991, og i de forløbne 25 år har vi arbejdet på udvidelsen 
af  denne oprindelige idé til at blive til Verdenslandbroen. 
Figur 2 viser i store træk vor opdaterede version, og denne 
rapport er en arbejdsplan. Hvis vi ønsker at få verden ud 
af  det nuværende rod, og hvis vi ønsker at få en fredsorden 
for det 21. århundrede, så bør denne arbejdsplan være 
et diskussionsemne for alle betydningsfulde regeringer i 
verden. Vi opfordrer jer – jeg opfordrer jer til, at selv hvis 
I kun er 90 % enige med det, jeg siger, så beder jeg jer 
hjælpe os med at sikre, at alle kongresmedlemmer, alle 
regeringsmedlemmer, alle i hele verden, kommer til at tale 
om dette.

Projekterne
 Jeg vil blot gennemgå nogle af  disse projekter, ikke 

i detaljer, men blot for at give jer en idé om de utroligt 
mange ting, som allerede er under udarbejdelse eller delvis 
opførelse.

Lad os se på nr. 1: Dette er den sekundære Panamakanal, 
som vil forbinde Stillehavet og Atlanterhavet. Den vil gå 
gennem Nicaragua, igennem Nicaragua-søen. Den bliver 
278 km lang. Mens den er under opførelse, vil den beskæftige 
50.000 arbejdere. Den vi få to havne, en international 
lufthavn, og naturligvis en masse underindustrier, såsom 
cement, stål og anden infrastruktur. Den vil således betyde 
en total opblomstring af  den nicaraguanske økonomi, 
og det vil blot tage 5 år at bygge den, hovedsagelig med 
kinesisk finansiering.

Det andet projekt oppe nordpå er tunnelen under 
Beringstrædet. Det er et forslag om at forbinde Alaska og 
Sibirien og bygge en tunnel i gabet mellem dem. Denne 
tunnel vil være 85 km lang og vil selvfølgelig forbinde 
Eurasiens transportsystemer med Amerikas. Dette projekt 
har været på bordet siden 1800-tallet. I 2007 var der en 
stor konference i Moskva, som hr. LaRouche og jeg 
deltog i, og det blev hilst meget velkommen af  mange 
akademimedlemmer fra Videnskabsakademiet, som alle 
var mænd over 80, men alle videnskabsmænd på højeste 
niveau. De var så entusiastiske for dette forslag, at de 
sagde, åh, om 20 år vil vi kunne rejse fra Acapulco via 
Beringstrædet og hele vejen til Mumbai på langt kortere tid, 
end det i dag tager med skib.
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Det blev også foreslået, at havnen i Alaska fik navnet 
LaRouche City, og den sibiriske del vil sandsynligvis få 
navnet Granberg City, eller blive navngivet efter en anden 
af  de russiske ophavsmændene til projektet. Kina har 
allerede udtrykt stor interesse for at deltage i opførelsen af  
dette projekt.

Det tredje projekt er forbindelsen mellem Sakhalin-øen 
og Rusland. Dette stræde er 7,3 km bredt på det smalleste 
sted, og idéen er at bygge en tunnel fra den sydlige ende af  
Sakhalin-øen til Japan, og den ville forbinde Japan med den 
eurasiske landmasse.

Det fjerde projekt er en tunnel mellem Sakhalin og 
Hokkaido. En tunnel eller en bro, som så ville forbinde den 
russiske ø med den japanske ø Hokkaido. Den ville blive 
45 km lang, og ville også forbinde Japan med det eurasiske 
kontinent via jernbane.

Nummer 5 er Seikan-tunnelen, som allerede blev taget 
i brug i 1988. Det er i øjeblikket den længste og dybeste 
jernbanetunnel i verden, 53,85 km lang, og den blev 
selvfølgelig anset for at være af  afgørende betydning for 
foreningen af  den japanske nation.

Nummer 6 er en tunnel under havet mellem Japan og 
Korea, som vil forbinde Japan og Sydkorea og blive 128 
km lang.

Nummer 7 er Bohai-tunnelen, som er en tunnel under 
Bohai-strædet, 100 km lang, og som vil skabe en forbindelse 
med højhastighedstog mellem de to kinesiske byer, Dalian 
og Yantai, som er beliggende i hver sin ende af  bugten; og 
som vil tage 10 år at bygge. 

Nummer 8 er Malacca-strædet, der forbinder Malaysia 
med Indonesien, og dette finansieres allerede siden 2006 af  
den kinesiske Eximbank. Dette projekt er i gang.

Nummer 10 er Kra-kanalen, som ville løse problemet 
med den aktuelle flaskehals i det stærkt trafikerede Malacca-
stræde, og denne kanal ville blive enten 50 eller 100 km 
lang, afhængig af  den præcise rute. Vi har ført kampagne 
for det projekt siden 1980’erne, da hr. LaRouche og jeg stod 
i spidsen for en konference i Bangkok, og nu er projektet 
tilbage på BRIKS-landenes dagsorden.

Her har vi så nummer 12, udvidelsen af  Suezkanalen. 
Dette har nu transformeret Egypten fuldstændigt, for med 
el-Sisis overtagelse af  regeringsmagten har han meddelt, at 
han agter fuldstændigt at forandre den egyptiske situation. 
Han har lovet beskæftigelse til alle yngre mennesker, og 
de har allerede bygget en lang række kilometre siden i 
sommers.

Vi foreslog allerede for et par år siden at forlænge Den 
Eurasiske Landbro ind i Europa, ind i Middelhavsområdet 
og videre til Afrika (Figur 12 – se bagsiden). Som I ved er 
Sydeuropa, pga. Trojkaen [EU-kommissionen, ECB og IMF 
–red.], en del af  verden, der er ved at kollapse. Grækenland, 
Italien, Spanien, Portugal – disse lande er i færd med at 
dø. Der er en stigning i dødsraten, et kollaps i fødselsraten; 
selvmordsraten stiger, sundhedssektoren er i færd med at 
bryde sammen, og EU-kommissionens massive, brutale 
nedskæringspolitik er simpelt hen ved at ruinere disse 
lande. For Europa er det et spørgsmål om overlevelse, at 
vedtage  at blive en del af  denne opbygningsproces. 

Et projekt, som vi ikke har medtaget her, er forbindelsen 
mellem Italien og Tunesien, idéen om at bygge en bro 
mellem det italienske fastland og øen Sicilien, og herfra 
bygge en femspors tunnel fra Sicilien til Tunesien. Vi har 
netop afholdt en konference i Frankfurt, hvor en arkitekt, 
der var en af  ophavsmændene til dette projekt, talte på 
konferencen.

Nummer 14: Dette er Gibraltarstrædet. Dette er et meget 
spændende projekt, som kunne påbegyndes i morgen, 
for der blev allerede for et par år siden udarbejdet en 
forundersøgelse mellem Spanien og Marokko, som i 2009 
blev præsenteret for EU-kommissionen, som naturligvis, 
eftersom EU motiveres af  andre hensyn – nemlig, at redde 
de bankerotte, europæiske banker – ikke har gennemført 
projektet. Men det kunne igangsættes omgående.

Udviklings korridorerne
Lad os nu gå videre med korridorerne.
Alle disse forbindelseslinjer er ikke bare transportlinjer, 

der går fra A til B. Hr. LaRouche understregede kraftigt 
behovet for at bygge korridorer, da vi udviklede den 
første Eurasiske Landbro. Det vil sige, at hvis man bygger 
transportforbindelser, som den Eurasiske Landbro, er 
idéen at få et integreret system af  højhastighedstog, 
motorveje, vandveje, og så skabe en korridor på omkring 
100 km’s bredde, hvor man har elektricitetsproduktion og 
distribution samt kommunikation. På denne måde ville man 
skabe infrastrukturbetingelserne for investering i industri 
og industrialiseret landbrug, og på denne måde ville man 
skabe de samme betingelser for investering, som man 
normalt kun har ved havne, flodsystemer og oceanerne. 

Man bringer således infrastruktur til planetens 
indlandsområder og får på denne måde et grundlag for at 
overvinde underudviklingen.

Nummer A – på Figur 2 – er den transkontinentale 
jernbane fra Brasilien til Peru. Nummer B er Darién-
gabet. Dette ville forbinde de amerikanske kontinenters 
jernbane hele vejen fra Alaska til Tierra del Fuego, som 
ligger i Argentina. I øjeblikket er denne forbindelse afbrudt 
over en strækning på ca. 100 km af  det såkaldte Darién-
gab med sumpland og skov, og det ville medføre en enorm 
økonomisk fordel at få en forbindelse her.

Nummer F er Det Økonomiske Silkevejsbælte, som 
præsident Xi Jinping har foreslået, og dette har hidtil 18 
asiatiske og europæiske lande indgået aftale om; det vil 
påvirke den økonomiske levestandard for 3 mia. mennesker 
på planeten.

Bogstavet H er et trans-afrikansk jernbanesystem. 
Lad os se på den afrikanske jernbanelinje (Figur 13 – se 
bagsiden). Øverst har vi den eksisterende jernbane, og 
man ser, at Afrika på nuværende tidspunkt ikke har en 
eneste jernbanelinje fra Dakar til Djibouti, eller fra Kap 
Det Gode Håb til Cairo, fordi kolonimagterne kun ville 
bygge jernbaner fra minerne, hvor man udvandt råstoffer, 
til havnen. Så der var ingen andre jernbaner. Det samme 
gør sig gældende i Sydamerika. Hvis man ser på kortet over 
Afrika og Sydamerika, så findes der ikke et interkontinentalt 
infrastruktursystem, og hvis man derfor ønsker at udvikle 
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disse to kontinenter, så er et integreret jernbanesystem en 
absolut forudsætning. 

Premierminister Li Kejiang, der tidligere i år var i Afrika, 
lovede, at Kina ville hjælpe med at forbinde alle de afrikanske 
hovedstæder gennem et højhastighedsjernbanesystem. Det 
er selvfølgelig ekstremt godt, og de afrikanske lande er alle 
sammen meget gladere for sådanne tilbud, end de er for 
EU-embedsmændenes søndagsprædiken, som siger, at I 
skal gøre dit, og I skal gøre dat, men som ikke leverer nogen 
infrastruktur eller noget andet.

Sluttelig, dette er en del af  bogstavet J – vi går tilbage 
til Figur 2 – som er den berømte Maritime Silkevej; den 
er i virkeligheden en genoplivelse af  den kinesiske admiral 
Chang Hes tradition og hans rejser i 1400-tallet, hvilket 
også for nylig blev understreget af  præsident Xi Jinping.

Princippet om udvikling
Hvorfor er alt dette så spændende? Det er det, hvis man 

tænker på den menneskelige udviklingsbue over en længere 
periode – og ikke bare den menneskelige udvikling. Hvis vi 
går mange hundrede millioner af  år tilbage i tiden, ser vi, at 
udviklingen af  liv på vor planet opstod i havene og bredte 
sig til landjorden ved hjælp af  fotosyntese. Dernæst kom 
udviklingen af  højerestående, biologiske organismer, og så 
endelig, med eksistensen, eller fremkomsten, af  mennesket, 
begyndte menneskeheden at bebo denne landmasse.

I begyndelsen bosatte man sig ved floderne og ved 
havenes kyster. Men efterhånden fik folk så idéen om at 
bygge kanaler. En af  de første, der forbandt floderne, 
var Karl den Store, som begyndte at forbinde nogle af  
de europæiske floder, en indsats, som døde ud efter hans 
død. Men udvikling af  infrastruktur ind i kontinenternes 
landmasse var en del af  menneskehedens naturlige udvikling. 
Og denne udvikling har nu, med Verdenslandbroen, nået 
det punkt, hvor vi kan åbne alle indlandsområderne på alle 
kontinenterne for menneskelig bosættelse. Og, som den 
store, tysk-amerikanske videnskabsmand Krafft Ehricke 
bemærkede i en meget spændende bog, så vil den næste fase 
i denne infrastrukturudvikling ikke stoppe med planeten 
Jord, men vil blive udvidet til at omfatte det nære rum. Og 
koloniseringen af  Månen. Og herfra, idet man opererer 
fra nærliggende planeter, asteroider, kometer, fra Jorden, 
men med instrumenter, der vil være som en udvidelse af  de 
menneskelige sanser, ud i det nære rum, og længere endnu.

Man må virkelig se på denne udvikling som en lang 
bue og ikke sige, at dette kan vi ikke gøre nu. Se på alt 
dette fra et fremtidigt udgangspunkt. Tænk på den enorme 
udvikling, menneskeheden har gennemgået i løbet af  de 
seneste 10.000 år, siden den sidste istid. Så vil man få et 
helt andet udsyn over, hvor vi vil være om 100 år – hvis vi 
ikke er så dumme, at vi ødelægger os selv. Hvor er vi om 
10.000 år? Og man udvikler et meget mere optimistisk syn 
på, hvad menneskeheden er i stand til. 

Jeg må sige, at hele denne rapport og de tidligere indsatser 
alle er baseret på hr. LaRouches teori om fysisk økonomi. 
Hr. LaRouche er den eneste økonom, der fortjener denne 
titel, og det siger jeg ikke, fordi jeg er hans hustru, men 
fordi det er dokumenteret, at han er den eneste, som har lavet 

en prognose over hvert eneste, økonomiske kollaps, og hver 
eneste økonomiske nedgang, siden allersenest 1971; men han 
lavede faktisk sin første prognose i 1950’erne. Og han havde 
altid ret, mens alle de såkaldte monetarister – Wiener-skolen, 
Keynes-skolen, Chicago-skolen – alle har taget fejl.

De bruger forkerte metoder, for de bruger statistikker. 
De bruger algoritmer, en af  de mest absurde opfindelser 
nogen sinde, fordi det er idéen om, at man kan forudsige 
menneskelig adfærd ud fra fortidig adfærd, hvilket er 
fuldstændig vanvittigt, fordi det eliminerer kreativitet.

Vi er ikke robotter, vi er ikke maskiner; men den 
menneskelige art er derimod den eneste art, der er i stand 
til, igen og igen, at opdage universelle principper inden 
for videnskab, inden for kunst, og således transformere 
vor måde at leve på ved at anvende resultaterne af 
disse opdagelser i produktionsprocesserne; det gør man 
over en længere periode, man forøger produktiviteten i 
produktionen. Man forøger arbejdskraftens produktivitet. 
Og man forøger levestandarden og menneskets levetid.

Energigennemstrømningstæthed
Det er, hvad menneskelige væsner, som noget unikt, og 

i modsætning til alle andre levende arter, kan gøre. Og hr. 
LaRouche har udviklet en standard for, hvordan dette måles, 
og denne standard hedder energigennemstrømningstæthed. 
For der er en direkte overensstemmelse mellem den 
ener gi gennem strømningstæthed, som anvendes i 
pro duk tionsprocessen, og så den levestandard og 
befolkningstæthed, som kan oppebæres ved hvert punkt af  
udviklingen af  denne proces.

De fleste af  jer kender Aischylos’ tragedie, Den 
Trælbundne Prometheus. Det er en smuk historie, og det er 
ikke en myte, men det er den første, i det mindste skriftlige, 
overlevering om, hvad teknologi og videnskab kan gøre 
for mennesket. For når man læser dette skuespil, beskriver 
Prometheus på en meget, meget smuk måde, hvordan 
ilden, som han havde modet til at bringe ned fra Olympen 
til menneskeheden, transformerede menneskenes måde at 
leve på, idet den tillod fremstilling af  redskaber, landbrug, 
navigation og alle mulige former for fordele. Og den onde 
gud fra Olympen, Zeus, lænkede selvfølgelig Prometheus 
til klippen i al evighed, hvor en ørn åd hans lever som straf. 
Men Prometheus fortrød aldrig, hvad han havde gjort, for 
han elskede menneskeheden. Og Friedrich Schiller sagde, 
at denne egenskab hos Prometheus, hvor han ikke fortrød 
sin handling til trods for, at han blev torteret i al evighed, 
det er en menneskelig egenskab, der kaldes det ophøjede: at 
man holder sig til et nobelt princip til trods for det faktum, 
at det onde oligarki forsøger at forhindre det.

Fordelen: Dette er et billede fra et museum (ikke vist 
i dette hæfte), jeg tror det var i Lanzhou, Kina, som jeg 
havde det held at besøge i august, og det viser her til venstre 
en rødlig plet, som er et ildsted. Der er et dejligt museum, 
som rent faktisk viser, hvordan menneskeheden, ved hjælp 
af  ilden, blev i stand til at tilberede sin mad og begynde at 
udføre alle mulige former for teknikker; så det var et meget 
stort gennembrud, for hvis man ikke har ild, så har man 
naturligvis en meget lav produktivitet.
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Forbindelser:
1. *Store Inter-oceaniske Kanal, Nicaragua
2.  Tunnel under Beringstrædet
3.  Forbindelsen mellem Sakhalin-øen og
     Fastlandet (Rusland)
4.  Tunnel mellem Sakhalin og Hokkaido
5. *Seikan-tunnelen
6.  Undersøisk tunnel Japan-Korea
7. *Bohai-tunnelen
8.  Bro over Malaccastrædet

 9.   Bro over Sundastrædet
10.  Kra-landtangen med Krakanal
11. *Jernbanetunnel under Bosporusstrædet
12. *Udvidelse af Suezkanalen
13.  Forbindelsen Italien-Tunesien
14.  Tunnel under Gibraltarstrædet
15. *Tunnel under Den engelske Kanal
16. *Skandinaviske kontinentale forbindelser

 Verdenslandbro-netværket – Hovedforbindelser og Korridorer
*Besluttede, under opførelse eller færdige projekter

Fig. 2

Grafisk fremstilling af en »Udviklingskorridor«
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 9.   Bro over Sundastrædet
10.  Kra-landtangen med Krakanal
11. *Jernbanetunnel under Bosporusstrædet
12. *Udvidelse af Suezkanalen
13.  Forbindelsen Italien-Tunesien
14.  Tunnel under Gibraltarstrædet
15. *Tunnel under Den engelske Kanal
16. *Skandinaviske kontinentale forbindelser

Korridorer:
A  *Transkontinental jernbane mellem 
     Peru og Brasilien 
B   Darien-Gab-jernbaneforbindelse  
      mellem Nord- og Sydamerika
C   Jernbane fra Alaska og Canada til
      resten af det kontinentale USA
D   Beringstrædeforbindelse

E   Transsibiriske korridorer
F   *Det økonomiske Silkevejsbælte
G  *Internationale Nord/Syd-transportlinje
H  *Jernbanelinjer tværs over Afrika
I     Australske Ring-jernbane
J   *Maritime Silkevej
K  *Nordlige Sørute

 Verdenslandbro-netværket – Hovedforbindelser og Korridorer
*Besluttede, under opførelse eller færdige projekter
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Figur 8 (nederst) viser udbredelsen af kernekraft i verden i dag. Mens Tyskland og andre vestlige lande er i gang med at lukke 
mange kernekraftværker, går BRIKS-landene og deres samarbejdspartnere den anden vej. Man planlægger en massiv opbygning 
af nye kernekraftværker til at dække sit fremtidige energibehov og er samtidig meget aktive i forskning i fusionsenergi for at 
komme videre til det næste højere niveau. Øverst til venstre ses en indisk fusionstestreaktor og til højre en kinesisk.

Menneskehedens udvikling er karakteriseret ved brugen af ener-
gikilder med stadig stigende energigennemstrømningstæthed, der 
øger menneskets magt over naturen og dets mulighed for at be-
stemme sin egen skæbne. Det næste store skridt fremad efter kerne-
kraft er fusionsenergi, som gøres muligt ved at høste helium-3 på 
månen (se ovenfor) som Kina planlægger med sit Måneprogram.

Fig. 5  Fremtidens udvinding af  Helium 3 på Månen

Fig. 6   Indiens fusionstestreaktor

Fig. 8
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Fig. 6   Kinas fusionstestreaktor
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Hvis man gennemtænker de successivt højere former 
for kemisk ild, så har man udviklingen fra brugen af  
træ, til brugen af  trækul, kul, koks og endelig fossile 
brændstoffer, olie og naturgas. Ved hver udvikling åbnedes 
der op for nye teknologier, så det var ikke bare den højere 
energigennemstrømningstæthed i brændstoffet, men også 
det, at der altid åbnedes op for nye teknologier, såsom 
metallurgi og fremstilling af  nye materialer. Når man går 
over til fission (sprængning af  atomkernen), eller rettere 
vi er allerede ved fission, men når man sluttelig går over 
til fusion og stof-antistof-reaktioner, vil man få en enorm 
forandring i produktionsmetode. Fusion vil udgøre den 
absolutte forandring, for da vil man, for første gang, få 
energi- og råmaterialesikkerhed, for man kan bare bruge 
affald og forvandle det tilbage til at være råmaterialer. Så 
det er vejen frem.

Hvis man på ser på stigningen af  energigennemstrøm-
ningstætheden (Figur 4 på side 10), så har mennesket 
uden ilden blot muskelkraft, og så er hans kapacitet 
omkring 100 watt, hvilket ikke er ret meget. For 200 
år siden, da USA blev grundlagt, og man stadig havde 
en økonomi baseret på afbrænding af  træ, så gav dette 
en ydelse på skønsmæssigt 2.400-3.000  watt per person, 
hvilket allerede er et energiforbrug, der er 30 gange højere, 
end før man opfandt brugen af  ild. Omkring 1920, hvor 
man grundlæggende set havde kulkraft, lå det på 5.000 
watt, hvilket var det dobbelte af  mængden i en træbaseret 
økonomi, og dette muliggjorde allerede kraftmaskiner, 
transportmidler, tidlige former for elektricitet og moderne 
kemi. Og med hvert trin opad kunne det, som man før 
havde brugt som brændsel, så bruges til andre ting; man 
kunne f.eks. bruge kul til kemisk produktion, man kan 
bruge olie og benzin og den slags til kemiske og andre ting, 
og man lader det ikke gå til spilde ved bare at brænde det.

I dag, med atomkraft, bliver hele spørgsmålet om 
sjældne elementer på Jorden selvfølgelig meget vigtigere. 
Gå til det næste billede (Figur 8) – dette er et kort over 
atomkraftværkers fordeling i hele verden. Det næste 
(Figur 6) er en indisk prototypereaktor; Figur 7 er den 
kinesiske EAST tokamak-reaktor. Figur 5 er en kunstners 
gengivelse af  minedrift til udvindelse af  helium-3 gennem 
de kinesiske månemissioner. 

Helium-3 og fusionsenergi
Som I ved, så skabte Kina et enormt gennembrud sidste 

december ved at lande sit Yutu/Chang’e-3-landingsfartøj 
på Månen og planlægger nu at forcere dette projekt i den 
hensigt at bringe materialer tilbage fra Månen i 2017. Det 
er meningen at udvinde meget store mængder af  helium-3 
på Månen til en fremtidig produktion af  fusionsenergi på 
Jorden. Og som jeg sagde, så er fusionsenergi det absolut 
nødvendige, næste trin i menneskehedens udvikling, der 
ikke blot vil betyde ti tusinder af  års energisikkerhed, men 
også betyde råmaterialesikkerhed, og derfor eliminere et af  
de store spændingsfelter i verden, nemlig knaphed, sult og 
fattigdom.

Med fusionskraft vil raten af  energiforbrug for en 
gennemsnitsborger i USA komme op på 40.000 watt pr. 

person, og hvis man sammenligner det med et gennemsnit 
i dag på 2.400 watt, hvilket er nogenlunde det niveau, 
som USA lå på for 200 år siden, så vil man se det enorme 
behov for en større produktion af  energi med en høj 
energigennemstrømningstæthed. Hr. LaRouche har også 
udviklet en unik målestok for, om en investering er produktiv 
eller ej. Denne målestok er sammenhængen mellem 
energigennemstrømningstætheden og den potentielle, 
relative befolkningstæthed, som bliver mulig gennem 
det bestemte niveau af  energigennemstrømningstæthed. 
Kategorien »relativ« refererer selvfølgelig til kvaliteten af  
det pågældende landområde og de forbedringer af  området, 
som mennesker har skabt; og det potentielle niveau betyder 
naturligvis, hvor meget, man kan opnå gennem højere 
energigennemstrømningstætheder.

Ethvert sådant udviklingstrin er altid begrænset af  de 
fysiske principper, som kendes af  menneskeheden på det  
pågældende tidspunkt, samt dens evne til at anvende dem, 
og hver gang, man har et gennembrud, redefinerer det 
naturligvis hele den økonomiske platform. Så hver gang, 
man opnår et kvalitativt gennembrud, bliver hvert eneste 
aspekt af  økonomien redefineret. 

Hvis man ser på udviklingen af  gennembruddene 
i de seneste 10.000 år, så udvikledes fysisk kemi, som 
transformerede landbruget, kunstvanding og moderne 
videnskab, som den udvikledes i perioden fra Middelalderen 
og frem til moderne tid. Dette skete gennem sådanne 
tænkere som Brunelleschi og hans konstruktion af  kuplen 
på katedralen i Firenze, hvilket repræsenterede et helt nyt 
gennembrud i arkitektur; det videnskabelige grundlag 
for al moderne videnskab, som blev udviklet af  Nicolaus 
Cusanus, og Keplers opdagelse af  tyngekraften. 

Tænk så på, at vi nu virkelig står ved randen af  at 
opnå et fuldstændig nyt paradigme for civilisationen, hvor 
menneskeheden ikke længere kun vil se på planeten, men 
også vil se på planeten fra kosmos, fra universets love, 
fra en idé om, hvordan Solsystemet fungerer, på hvad vi 
kan gøre, ud fra et standpunkt om rumforskning, for at 
beskytte planeten? Og så vil vi have det samme standpunkt 
som astronauterne, nemlig, at vi ikke længere skal kævles 
over såkaldte »geostrategiske interesser«, men i stedet vil 
definere menneskehedens fælles interesser, og rent faktisk 
vil blive voksne, som menneskelig art betragtet.

En løsning på vandmanglen
Et meget stort problem, som vi selvfølgelig bliver nødt 

til at løse, er knapheden på vand. På Figur 9 (se side 13) 
ser vi et kort over de store ørkener i verden, og man ser, 
at man fra den afrikanske Atlanterhavskyst og hele vejen 
over Sahel, Sahara, Den arabiske halvø, Mellemøsten og 
hele vejen til Kina, har et gigantisk ørkenbælte, og denne 
ørken vokser. Den har været ekspanderende, lige siden 
slutningen af  sidste istid. Man har naturligvis også andre 
ørkener andre steder.

Dette skaber selvsagt et problem, for ørkenen og den 
øde tilstand, som mange lande fremstår i, betyder, at der i 
øjeblikket er 4 mia. mennesker – det er mere end halvdelen 
af  menneskeslægten – der ikke har sikkert drikkevand 
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eller vand til sanitære formål. Det har naturligvis en 
indvirkning på fødevareproduktionen, det begrænser 
industrikapaciteten, og den aktuelle, industrielle kapacitet 
er allerede langt under det, som behøves for at brødføde og 
oppebære 7 mia. menneskers livsfornødenheder.

70 % af  Jordens overflade er dækket af  vand, så vi 
mangler ikke vand som sådan. Men det er naturligvis et 
spørgsmål om, hvordan vi administrerer dette vand, og 
hvordan vi bruger dette vand. Så disse 70 % svarer til 
100.000 gange den mængde vand, som USA’s befolkning 
bruger af  vand på et år: så der er rigeligt med vand.

Vand er, i modsætning til andre råmaterialer, ikke en 
begrænset ressource, som man opbruger, og som dernæst 
forsvinder, men har derimod en cyklisk form for egenskab, 
hvor det konstant ændrer sig fra en tilstand til en anden 
(Figur 10). Det findes i form af  flydende vand i havene, 
det findes som is i polarzonerne, det har tendens til at 
fordampe, når det opvarmes af  Solen, og dernæst falder det 
ned som nedbør og går tilbage til havene. Det medvirker 
i forskellige processer i havene, i levende organismer, i 
produktionsprocesser osv. Og situationen er grundlæggende 
sådan, at vi, med hver ny udvikling, og med hver højere 
energigennemstrømningstæthed, der fremkommer ved 
overgang fra fission til fusion, nu for første gang befinder 
os i en position, hvor vi kan administrere hele kontinenters 
vandtransformationscyklus, og også kan skabe nye 
cyklusser.

Med afsaltning af  havvand, som det vil være muligt 
at udføre i store mængder allerede med fission, kan vi 
grundlæggende set gøre ørkenen grøn. Som en del af 
denne Verdenslandbro-rapport har vi udarbejdet et 
program, gennem hvilket man, ved både at anvende 
grundvandsmagasiner, omdirigering af  floder og afsaltning 
af  store mængder havvand, kan generobre hele ørkenen i 
området fra Kaukasus til Golfstaterne, fra Afghanistan til 
Middelhavet, som i det væsentlige er ørken. Og man kan 
også udvikle forudsætningerne for nye byer og infrastruktur, 
hvor målet sluttelig er at skabe en infrastruktur af  samme 
tæthed, som vi har i Tyskland.

Tyskland er en perfekt model – det er ved at blive det 
i mindre grad, men det var engang en perfekt model på 
en integreret infrastruktur. Med flodsystemer som Rhinen; 
dernæst er der havne ved floderne, dernæst videre med 
godstog, og først til sidst med lastbiler. Man bør ikke 
blokere hovedvejene med lastbiler: Det er dårligt for alle, 
inklusive ens nerver, helbred, osv.Det vil vi kunne gøre med 
fission, men især med fusion; vi vil gøre, hvad den store, 
russiske videnskabsmand Vladimir Vernadskij foreskrev 
for mennesket, nemlig, at vi vil begynde at overtage Solens 
arbejde på Jorden, skabe vejrcyklusser og transformere 
planetens overfalde.

Det haster. Dette er ikke bare en eller anden akademisk 
idé. Hvis man tænker på, at der er 900 mio. mennesker, 
der ikke har adgang til sikkert drikkevand, og 2,6 mia. 
mennesker, der ikke har ordentlige sanitære systemer pga. 
mangel på vand. Denne i forvejen afgrundsdybe tilstand, 
som ikke er mennesket værdig, forværres af  sådanne 
vanvittige teknikker som udvinding af  skiffergas, som 

virkelig er fuldstændig tåbelig ud fra et fysisk-økonomisk 
standpunkt. Man bruger en højere form, nemlig vand, til 
at udvinde en lavere form! Og det er ganske enkelt rent 
økonomisk en meget kortsynet ting; og mere kriminelt, eller 
lige så kriminelt, er det naturligvis er at anvende fødevarer, i 
en verden, der sulter, til brændstof  – biobrændsel!

Hvordan sikrer vi rigeligt vand?
Hvis vi ønsker at skabe nyt vand, som jeg sagde, så kan vi i 

mange tilfælde pumpe vand op fra grundvandsmagasinerne, 
som der er mange af  – jeg har ikke et kort over det lige 
her, men der er mange kendte grundvandsmagasiner med 
store mængder vand på alle kontinenterne. Men problemet 
er, at man ikke kan opbruge det helt, fordi det gendannes 
for langsomt i forhold til menneskets udviklingstempo. Der 
er naturligvis også en enorm mængde ferskvand i form af  
nedbør over kontinenterne, men det er meget ujævnt fordelt, 
og den eneste måde at udbedre det på er ved at udvikle 
basal infrastruktur. Man må bygge kanaler, dæmninger, 
reservoirer, pumper, kunstvanding, vandrensning, sanitet 
osv. Disse ting er også ekstremt underudviklede på mange 
kontinenter.

Der er to eller tre undtagelser mht. vandstyring i stor 
skala, og den ene undtagelse er selvfølgelig Franklin D. 
Roosevelts Tennessee Valley Authority-projekt, som 
stadig for mange deles vedkommende fungerer endnu 
i dag; men i nutiden er der kun to projekter, der har til 
formål at løse vandproblemet: Det ene er igen Kina. Kinas 
syd-nordgående vandoverføringssystem (Figur 15 – se 
bagsiden) er et forslag, som vi allerede fremkom med i 1991 
i vores oprindelige Eurasiske Landbro, og i mellemtiden er 
Kina kommet langt med projektet gennem at omdirigere 
vand fra Yangtze-flodens vandtilførselsområde, som er 
meget vandrigt, og omdirigere det til Huang Ho-bassinet. 
Det har forskellige ruter: Den østlige rute blev allerede 
operationel i december 2013 og bringer vand til de østlige 
provinser Jiangsu, Anhui og Shandong; medio 2015 vil den 
mellemste rute være færdig og bringe vand til Beijing og 
Tianjin med naboområder. Allerede i september måned i år 
begyndte man at afprøve dette system.  Endelig er der den 
vestlige rute, som stadig er på planlægningsstadiet.

Det er meget spændende, at premierminister Modi 
netop har annonceret et lignende, gigantisk projekt for 
Indien på det nyligt overståede SAARC-topmøde i Nepal. 
Han diskuterede muligheden af  at forbinde den nepalesiske 
Shardaflod, som løber gennem Himalayabjergene fra 
nord mod syd langs den indisk-nepalesiske grænse, med 
Yamunafloden, som løber i vest-østlig retning i Ganges-
dalen. Nepals premierminister Sushil Koirala var enig i, at 
Indien og Nepal skulle bygge dette sammen.

Dette går alt sammen tilbage til Indira Gandhis tid, med 
hvem, som nogle af  jer vil vide, vi havde et samarbejde 
om et 40-årigt udviklingsprogram for Indien , og Gandhi 
initierede en National Myndighed for Vandudvikling i 
1982. Denne institution udarbejdede dengang et forslag 
til at forbinde 30 floder i Indien gennem kanaler, opbygge 
oplagringsstrukturer, f.eks. 3.000 oplagringsstrukturer, 
bygge en næsten 10.000 mil lang kanal; og alle disse 
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projekter blev udarbejdet til at skabe 34 GW vandkraft, 
kunstvanding af  35 mio. hektar landbrugsjord og overføre 
175 mia. kubikmeter vand pr. år. Det ville selvsagt 
have øget fødevareproduktionen enormt, beskyttet 
befolkningen mod oversvømmelser og tørke, og reduceret 
ubalancen i forbindelse med nedbør i de forskellige egne. 
Premierminister Modi har netop meddelt, at han ønsker at 
genoplive alt dette. 

Jeg synes, at alt dette er fuldstændig fantastisk. 

Kinas økonomiske mirakel
Lad mig bruge et par minutter på at tale om det 

kinesiske økonomiske mirakel, for det er nøglen til at forstå 
det enorme potentiale, som alt dette har. Som I ved, har 
Kina på 30 år fuldført et økonomisk mirakel, som det tog 
mange industrialiserede lande adskillige hundrede år at 
gennemføre. Hvad det tog Europa og USA 200 år at gøre, 
gjorde Kina på 30 år.

Som Bill nævnte, så var jeg første gang i Kina i 1971 
midt i Kulturrevolutionen, og da var Kina fuldstændig 
underudviklet. Jeg var i Shanghai og Beijing, og andre byer, 
og for hver 100.000 cykler var der én bil. Det var totalt 
underudviklet. Rejser man til Kina i dag, især efter Deng 
Xiaopings økonomiske reformer, har Kina fuldstændig 
forandret sig. Det må indrømmes, og den kinesiske 
regering er den første til at indrømme det, at der blev 
begået nogle fejl i begyndelsen af  denne udvikling, da Kina 
accepterede at være produktionssted for lavtlønsarbejde til 
eksportmarkederne i USA og Europa, som har resulteret i 
nogle miljøproblemer, som der nu må rettes op på.

     Men i løbet af  de sidste ti år vil jeg sige, at Kina 
har bevæget sig længere og længere væk fra blot at kopiere 
andre landes teknologier. Så længe NSA stjæler teknologier 
rundt om i verden, tror jeg, at vi skal lade det spørgsmål 
ligge! Desuden gør alle lande det! Det er simpelt hen en 
offentlig hemmelighed, at alle lande gør det, så lad os ikke 
gøre det til en stor sag.

Men i de seneste 10 år har Kina, inden for mange vigtige 
områder, bevæget sig væk fra det, og er i færd med at blive 
en opfinder af  ny teknologi! Vi har allerede nævnt det 
bedste eksempel, Yutu og Chang’e månemissionerne, og 
Kina har nu store ambitioner om at blive verdens førende 
rumnation, måske sammen med Rusland og Indien, i 
år 2030. Men jeg tror, de er på rette kurs til at gøre det 
endnu bedre.

Derfor forfølger Kina en tilgang med videnskab som 
drivkraft og lægger meget vægt på højere uddannelser til 
sine unge. For blot at nævne et par af  de ekstraordinære 
infrastrukturprojekter i de to seneste årtier: Kina har 
bygget verdens største dæmning, Treslugtsdæmningen, 
som åbnede i 2008 og genererer 22.500 MW elektricitet om 
året. Den er også er med til at kontrollere Yangtzeflodens 
oversvømmelser, og således redde tusinder af  menneskeliv. 

Kina har bygget 11.028 km højhastighedsjern-
banestrækninger siden år 2000, og de vil have fuldført 18.000 
km i år 2015. Ud fra min egen erfaring kan jeg fortælle jer, 
at Kina nu har udviklet et højhastighedsjernbanesystem, 
som er verdens bedste. Jeg rejste fra Beijing til Shanghai i 

På Figur 9 (øverst) ses verdens ørkner, som er vokset vedva-
rende siden sidste istid. Kun menneskelig intervention kan gøre 
dem grønne igen. Figur 10 viser vandcyklussen på Jorden. 
Den store pil til venstre er fordampning fra verdenshavene, der 
for det meste falder som nedbør over havene. En lille del falder 
som nedbør over land, og hvis vi med vejrmodifikationer øger 
denne mængde, vil det have afgørende betydning for tilgangen 
af ferskvand.
Vandet på land gennemgår flere cykler af fordampning og 
nedbør, inden det til sidst ender i verdenshavene igen. Jo flere 
gange vandet kan genbruges på land desto bedre. Vi kan også 
øge mængden af tilgængeligt ferskvand gennem brug af afsalt-
ningsanlæg, der konverterer saltvand til ferskvand.
Figur 11 viser det afrikanske Transaqua-projekt, der vil over-
føre store mængder vand fra Congoflodsystemet til Chadsøen.

Fig. 9             Verdens ørkner

Fig. 10                                             Vandcyklus

Oceaner

Fig. 11   Det trans-afrikanske vandprojekt
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et kinesisk fremstillet højhastighedstog, som var mere stille, 
mere roligt og mere stabilt end noget andet tog, jeg har rejst 
med i Europa eller USA, nogensinde. Så jeg ville sige, at 
det kinesiske højhastighedstogsystem er et varemærke for 
Kina, ligesom værktøjsmaskiner er det for Tyskland. Jeg 
tror at hurtigtog er ved at blive et varemærke for Kina.

Landet har også det eneste kommercielle magnettog i 
verden, der går fra Pudong til Shanghai centrum. Det har, som 
jeg netop nævnte, verdens største vandoverførselsprogram. 
Arbejdsstyrken inden for vareproduktion er blevet udvidet 
fra 85,9 mio. i 2002 til 105,9 mio. i 2012, hvilket er tre gange 
USA’s, Japans og Tysklands samlede arbejdsstyrke. I samme 
periode gik arbejdsstyrken i disse tre lande 10 % tilbage, til 
kun 32,9 mio. 

I det seneste årti er Kina også begyndt at bygge 100 
nye byer med op til en mio. indbyggere i hver, og de har 
forpligtet sig til at bygge endnu 100 nye byer frem til år 2020. 
De har allerede bygget 21 atomkraftværker med yderligere 
28 under opførelse, hvilket vil tredoble produktionen af  
elektricitet fra atomkraft frem til år 2020. Dette vil stadig 
kun betyde, at 6 % af  det totale energibehov kommer fra 
atomkraft, i sammenligning med f.eks. 74 % i Frankrig; 
men sammenlignet med nul procent i Tyskland i år 2020 
vil det se meget godt ud, og jeg er meget ulykkelig over, at 
man afskriver atomkraft, hvilket er den ene af  de to måder, 
hvorpå fru Merkel er i færd med at ødelægge den tyske 
økonomi. 

Hvis man ser på alt dette, så er den Nye Silkevej faktisk 
ikke andet end Xi Jinpings tilbud om at udvide dette 
økonomiske mirakel til andre lande, og hvem, der måtte 
ønske det, kan være med, for det er et åbent koncept. Og 
i betragtning af, at der er så meget propaganda og folk i 
den transatlantiske sektor er i meget dårligt lune – hvis 
man siger til folk i USA eller Tyskland, »lad os gøre dette«, 
siger de »åh, nej! Det kan man ikke gøre, man kan ikke gøre 
noget som helst«. 

Folk lider af  stor kulturpessimisme pga. det 
paradigmeskifte, der har fundet sted i de sidste 50 år, 
især siden mordet på John F. Kennedy, der var den sidste 
præsident, som havde denne form for politik for USA. 
Husk Apollo-projektet, husk idéen om at overvinde 
fattigdom i udviklingslandene, som Kennedy var i færd 
med at gennemføre, da det hele stoppede med mordet på 
ham. Og bankinteresserne, miljøbevægelsen, den grønne 
ideologi, tog mere og mere over, hvilket har resulteret i den 
aktuelle, afgrundsdybe tilstand i Europa og USA.

Folk er selvfølgelig totalt overbevist om, at politik er 
»beskidt« – jeg mener, se på midtvejsvalget for nylig, som 
selv Washington Post indrømmede, var købt af  »mørke 
penge«! Hvad betyder det, »mørke penge«? Hvis de mørke 
penges oprindelse ligger hen i mørke, og der derfor ikke er 
nogen, der ved, hvor de kommer fra, og disse penge kan 
købe pladser i Senatet og Repræsentanternes Hus, ja, så 
har spørgsmålet om demokrati i USA det ikke så godt! Jeg 
mener, med hensyn til de mennesker, der er så oprørte over 
det, der foregår i Hongkong; hvis mørke penge afgør valget, 
har vi måske brug for en bevægelse for demokrati i USA! 
(Det har vi faktisk – det var ikke et retorisk spørgsmål.)

Fordi folk lever med en sådan verdensanskuelse, kan de 
ikke forestille sig, at det, Kina og BRIKS-landene tilbyder, 
er noget andet. De siger: »Der må ligge en ond plan bagved! 
Kina prøver at overtage verden! Indien vil snart udgøre 
flertallet af  jordens befolkning, helt alene!« De kan ikke 
forestille sig, at der er tale om en helt anden filosofi.

Men jeg insisterer på, at det er der, og jeg vil gerne 
udfordre jer alle til selv at undersøge det: Se på Modis 
politik. Modi holdt f.eks. for nylig en meget smuk tale, hvor 
han sagde, at med BRIKS-alliancen havde man for første 
gang en alliance af  lande, som ikke holdes sammen gennem 
deres nuværende evne, men gennem deres fremtidige 
potentiale. Indien har en meget ung arbejdsstyrke, jeg tror, 
60 % er under 30 år, det er måske ikke helt nøjagtigt, men 
det ligger på det lag – landet har en utrolig ung arbejdsstyrke, 
som nu udgør en del af  den nye Modi-revolution. Idéen er 
at uddanne dem og dernæst yde arbejdskraft til andre lande, 
der har demografiske problemer – som Tyskland, f.eks., hvis 
befolkningstal er i nedgang; Italien, det katolske Italien, der 
er i nedgang! Italien har Europas, måske verdens, laveste 
fødselsrate! Så Indien tilbyder at hjælpe der.

Jeg er kommet til den konklusion, at især det, som 
præsident Xi Jinping giver udtryk for – og jeg har læst 
mange af  hans taler, ikke dem alle, men rigtig mange, hvor 
jeg undersøgte hans politik – og jeg er kommet til den 
konklusion, at Kina netop nu er i færd med at genoplive 
Kinas 5.000 år gamle historie ved ikke blot at fokusere på 
skabelsen af  Folkerepublikken efter 1949.Kina er f.eks. 
netop nu i gang med en storstilet restaurering af  antikke 
kulturværdier. Jeg besøgte f.eks. for nylig, under min rejse til 
Kina i august måned, grotterne i Dunhuang Mo Kao, som 
er en buddhistisk grotte, der er flere hundrede år, måske 
over tusind år, gammel, og dermed et af  de betydningsfulde 
relikvier fra den buddhistiske religion. Man har digitaliseret 
blilederne fra disse grotter, så flere og flere mennesker kan 
få lejlighed til at studere den gamle historie. 

Den Gamle Silkevej er en af  de mest spændende ting at 
studere. Den Gamle Silkevej betød udveksling af  varer, men 
også af  teknologier; fremstilling af  silke, porcelæn, krudt, 
papir, trykning af  bøger – man udvekslede teknologier! 
Man udvekslede kundskaber, og man bragte alle de lande, 
som var med i det, fremad i udvikling. Det samme gør sig 
naturligvis gældende for Den Nye Silkevej, men nu med 
moderne teknologier: fusionskraft, rumfart og andre 
avantgardeteknologier der vil føre menneskeheden fremad.

Konfuciansk filosofi
Xi Jinping havde en større konference i Beijing, hvor 

han mødtes med de udenrigspolitiske institutioner, 
Politbureauet, Den Stående Komite, alle de betydningsfulde 
institutioner; og han fastlagde en omfattende tilgang 
til kinesisk udenrigspolitik, som har mange elementer. 
Det omfatter Silkevejen, den Maritime Silkevej, BRIKS-
samarbejdet og en ny model for samarbejde mellem 
stormagter, og alt dette er baseret på principper, som vi 
i Europa har kendt fra Den Westfalske Fred: en absolut 
respekt for et andet lands suverænitet, ikke-indblanding, at 
man ikke bruger sin egen, mere overlegne situation til at 
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tiltvinge sig magten over en anden, og simpelt hen have den 
form for fredsgrundlag, som verden nu har brug for! 

Dette er i høj grad i overensstemmelse med konfuciansk 
filosofi, som trods alt skabtes af  Konfucius som en reaktion 
på den forudgående periode, hvor Kina var involveret i krige 
og splittelse, og som derfor er den filosofi, der er nøglen i 
den kinesiske anskuelse: ønsket om en harmonisk verden.

Det er, hvad folk her ikke forstår, men jeg har undersøgt 
det, og kan forsikre jer om, at det er den nøjagtige sandhed. 
Kina har fuldstændig afvist Kulturrevolutionen, der varede i 
10 år, og ønsker aldrig mere at få et sådant brud i samfundet, 
men ønsker virkelig at have harmoniske relationer med alle 
sine naboer, og med alle verdens nationer.

Det samme gælder for Indien. Indien har en smuk, 
næsten 5.000 år gammel historie, der går helt tilbage til de 
vediske skrifter, der indeholder fundamentale principper 
om den kosmiske orden, og hvorfor den politiske og 
økonomiske orden må bringes i overensstemmelse med de 
kosmiske love, lovene for det fysiske univers. Det tror disse 
lande på! Det er deres filosofi!

Hvis I ikke vil tro på mig, vil jeg udfordre jer til at 
undersøge det og udbedre og tilrette jeres opfattelser, 
som stammer fra Washington Post og slige aviser. De er 
overhovedet ikke sandfærdige.

Den tyske filosof  Hegel, som jeg normalt ikke bryder 
mig om, fordi han ligger under Friedrich Schillers niveau, 
skrev i »Åndens Fænomenologi« en sætning, som jeg tror, 
er passende her, og det er, at lakajen, kammertjeneren, 
ikke kan forestille sig, at hans arbejdsgiver, som han 
tjener som dennes kammertjener, kan være en person af  
verdenshistorisk format. Og Hegel siger: Det skyldes ikke, 
at det verdenshistoriske individ ikke er et verdenshistorisk 
individ, men det skyldes, at kammertjeneren er 
kammertjener!

Og det tror jeg er grunden til, at europæerne og 
amerikanerne ikke kan forestille sig, at disse lande er 
anderledes.Jeg tror, at det er årsagen. Det, vi derfor må 
gøre, er at organisere de fornuftige kræfter i Europa – og 
man tror det måske ikke, men der findes sådanne kræfter 
på trods af, hvordan det ser ud, med f.eks. fru Merkel, som 
har sluttet sig til hr. Cameron med sin konfrontationspolitik 
over for Rusland, som jeg synes meget lidt om; jeg mener, 
at det er tåbeligt og dårligt. Vi må tale med virksomhederne, 
med fagforeningerne og med mange, mange andre 
grupperinger og sige til dem: Hør, hvorfor går I ikke med? 
Gå med i BRIKS, gå med i Silkevejen og deltag i planetens 
genopbygning, og lad os sammen fortsætte til den næste æra 

i civilisationen, som er en ny fase i evolutionen, i hvilken 
menneskehedens identitet mere og mere vil blive, at den er 
en kreativ art.

Jeg mener, og det er min personlige overbevisning, at 
hvis det lykkes os at overvinde det aktuelle, geopolitiske 
kævleri over råmaterialer, over territoriale landvindinger, 
over alle disse ting; så kan vi indse, at vi, som menneskehed, 
udelukkende kan overleve, hvis vi har samme anskuelse 
som astronauterne. Alle astronauter, der er vendt tilbage fra 
rummet, har altid sagt: »Når man betragter planeten Jorden 
fra rummet, ser man ikke landegrænser og konflikter; man 
ser én planet! Én menneskehed!«

Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi må komme frem 
til denne form for samarbejde i et fællesskab omkring 
menneskehedens fælles mål, og definere nutiden ud fra 
fremtiden; at vi må tænke, hvor ønsker vi, at menneskeheden 
skal være om hundrede år, om tusind, om ti tusind år, for 
vi ønsker vel, at menneskeheden skal findes til den tid, gør 
vi ikke? Så lad os dog smide alle disse tåbelige, aksiomatiske 
antagelser over bord, som for tiden ligger til grund for den 
politik, man fører, og som er i færd med at bringe os til 
randen af  udslettelse, for vi er tæt på, hvis det her mod 
Rusland og Kina fortsætter.

Jeg mener, at det, vi derfor behøver i USA, er præcis 
det samme, som premierminister Modi har krævet for 
Indien: »En massebevægelse for udvikling«. Jeg mener, at 
vi må intervenere. Vi bør ikke have optøjer pga. Ferguson, 
som det skete. Det vil ikke gøre situationen bedre. Hvis vi 
derimod bringer udvikling til USA, til Mexico, til Caribien, 
til Sydamerika, hvor tingene allerede er godt i gang, så vil 
alle disse problemer blive løst! USA’s problem er ikke et 
racespørgsmål. Vist er der racekonflikter, men hvis der var 
den samme form for begejstring, som vi ser i Kina netop 
nu, og i Indien – i Indien er der nu en total entusiasme 
omkring det, Modi er i gang med – hvis vi havde det i 
USA! Der er i øjeblikket tørke i Californien, i Texas, og 
der er mange byer, hvor man bringer vand ind udefra til 
uddeling, fordi de allerede er tørlagte! Folk arrangerer 
mobile brusebade, så folk kan tage et bad. De transporterer 
hundrede tusinder af  kødkvæg, fordi der ikke længere er 
græs, de kan spise. Mener I ikke, at det ville være på tide at 
få virkelige udviklingsprojekter, som vi ser det ske i Kina og 
Indien netop nu? Kan vi ikke bygge 100 nye byer i USA? 
Eller i det mindste fem – lad os bare starte beskedent. Fem 
nye byer, videnskabsbyer, smukke byer: Giv folk håb! Med 
det samme! 

Lad os lukke Wall Street og skabe håb i USA.

Læs introduktionen til rapporten på dansk:
Den Nye Silkevej fører til menneskehedens fremtid!

Den kommende fusionsøkonomi, baseret på helium-3.
www.schillerinstitut.dk/si/wp-content/uploads/2014/10/helga-intro-landbro.pdf

Læs hele rapporten på engelsk: internetudgave 1.200 kr., trykt udgave 1.500 kr.
Bestil på 35 43 00 33, 51 21 72 06, si@schillerinstitut.dk
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1980 foreslåede

1980 eksisterende 

Fig. 14  Indien:  foreslåede højhastighed-
slinjer, økonomiske korridorer, atom-
drevne afsaltningsanlæg langs kysterne Fig. 15    Kina: syd-nord-vandoverførselsprojekter
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Eksisterende høj-
hastighedstoglinjer

Nye jernbanelinjer
Vandprojekter
Rumforskningscentre

Foreslåede høj-
hastighedstoglinjer

afsaltningsanlæg. Små atomkraftværker 
(50-70 MW) i grupper, min. 300 MLD 
foreslåede højhastighedslinjer 
foreslåede økonomiske korridorer 

Figurer 12-14: Gennem at BRIKS-samarbejdet har besluttet sig for at etablere et alternativ til den vestlige verdens finans-
system, er det pludseligt muligt at realisere alle de store infrastrukturprojekter, som Schiller Instituttet har været med til at 
kæmpe for gennem de sidste 40 år. Figur 15 viser det store vandoverførselsprojekt Kina er i gang med.

Fig. 12  Fra Schiller Instituttets 2012-program for Middelhavsområdet Fig. 13

Den østlige rute forbinder en 
række søer med den nordlige 
del af Den store Kanal og over-
fører årligt 14,8 mia m3 vand. 

Den vestlige rute vil årligt 
overføre 17 mia m3 vand 
fra Yangtze-flodens øvre 
del til Den Gule Flod.

Afrika: jernbanelinjer

Trevejsprojektet vil ka-
nalisere 44,8 mia m3 vand 
fra Yangtze-floden til det 
nordlige tørkeplagede Kina.

KINA

Den midterste rute vil 
årligt overføre 13 mia m3 
vand. Den åbner i 2014.


