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Af Paul Gallagher 

 

3. april 2015 – Tusind atlantiske kritikere har erklæret 

præsident Obamas nytteløse krig mod Asiatisk Infra-

struktur-Investeringsbank, som er initieret af Kina – en 

krig, han på afgørende vis tabte – for at være en geopoli-

tisk katastrofe for Obama. Han satsede USA’s globale 

herredømme og tabte; sådan lyder denne geopolitiske 

jargon. 

Denne kritik er bestemt en genspejling af et dramatisk 

skift i verdens tilstand. Men det er irrelevant i forhold 

den faktiske forbrydelse, som Obama her har begået, og 

som har været rettet mod det land, der har været så uhel-

digt at have ham som præsident. 

Kina forsøger ikke at overtage verdensherredømmet; 

de næsten 50 nationer, der – idet de trodser Obamas trus-

ler – har tilsluttet sig AIIB, har heller ikke besluttet sig til 

at stille sig på Kinas side imod et amerikansk, »unipo-

lart« herredømme. 

Det er snarere tilfældet, at disse nationer er enige om 

at gå med i en potentiel ny æra med produktivitet og tek-

nologisk fremskridt for planeten. Grundlaget for dette er 

Kinas idé om at kaste alle til rådighed stående, nationale 

kreditter, der kan mobiliseres, ind i nye platforme og 

indbyrdes forbundne, store, økonomiske infrastrukturpro-

jekter tværs over mindst hele Eurasien og Afrika. 

For at citere et indisk syn på dramaet, som kom til ud-

tryk i Asia Times den 30. marts: »Dette er en handleplan, 

hvorigennem Kina håber at forandre verdens politiske og 

økonomiske landskab gennem at deltage i udviklingen af 

lande, der er deltagere langs med Silkevejens ruter. I en 

nøddeskal, så er geo-økonomi i færd med at tvinge geo-

politik ud i en marginaliseret position.« 

Kinas idé er en ekstraordinært magtfuld, fredelig idé. 

Gralen med den »nye, økonomiske infrastruktur« har i 

flere årtier været ligesom det globale vejr: Alle taler kon-

stant om det, men ingen finansierer det. Kina har gjort  

 

 

 
Under den fælles pressekonference i Beijing efter APEC-

topmødet i 2014 inviterede Kinas præsident Xi Jinping 

USA til at deltage i Asiatisk Infrastruktur-Investerings-

bank. Der er indtil dato ikke kommet noget svar fra præ-

sident Obama. 

 
noget spektakulært ved det, siden Wall Streets krak; og 

igennem de nye kreditinstitutioner har Kina åbnet sine 

handlinger op mod verdenssamfundet for samarbejde. 

Obama, den tragiske tåbe, har sagt »Nej«, når USA er 

konfronteret med en økonomisk infrastrukturkrise, der er 

mere afgørende end i nogen anden, større nation, og som 

er centreret omkring den tiltagende tørke i landets vestli-

ge stater. Han har overtaget frasen fra Miltons Satan: 

»Bedre at regere i Helvede, end at tjene i Himlen«. 

Især siden Obama i samme moment har kastet USA 

ud i endnu en, i en lang række af uautoriserede og me-

ningsløse Bush-Obama krige – ved at gå med i den »sau-

diske koalitions« bombning og invasion af Yemen – er 

hans regeringstid i færd med at blive et sandt helvede for 

USA. 
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Oroville-søen i Californien i dag. 

 

 

USA dømt til økonomisk kollaps 

Det, Obama har gjort, udgør i realiteten forræderi mod 

USA, på to anklagepunkter. 

For det første, og vigtigst, har USA desperat brug for 

nydannelse af ferskvand og infrastruktur til vandstyring i 

en skala, der omfatter hele Stillehavsranden; dette er en 

eksistentiel nødvendighed for Amerika som nation. USA 

konfronteres med en tørke, der kunne ødelægge og affol-

ke den mest produktive region i USA – Californien og 

Sydvesten – og til imødegåelse af denne tørke er der 

hverken igangsat, planlagt eller påtænkt nogen infrastruk-

turinvesteringer. 

Benjamin Deniston fra LaRouchePAC Videnskabs-

team har, i »Memo for den næste præsident: Nye per-

spektiver for den vestlige ferskvandskrise« (EIR, 3. april 

2015), udført et banebrydende arbejde med de metoder, 

der kan få os ud af denne amerikanske tragedie under 

udvikling. Han viser her tåbeligheden i simpelt hen at 

vente på, at tørken skal »ende«; de seneste videnskabeli-

ge beviser indikerer, at den sandsynligvis vil fortsætte og 

intensiveres, indtil store, vestlige regioner i USA, der nu 

er produktive – først og fremmest Californien, der udgør 

en sjettedel af nationaløkonomien – bliver til ubeboelige 

ørkenområder. 

Men, som Ben Deniston forklarede i sin New Para-

digme rapport den 1. april,  

https://www.youtube.com/watch?v=IlGLbsAA-II 

så kan USA kun håndtere denne krise ved at vedtage 

Kinas fremgangsmåde, som karakteriseres af deres rum- 

og Måneprogram. »De siger, lad os se at komme ud i 

Solsystemet, lad os gøre menneskeheden til en aktiv til-

stedeværelse, en aktiv kraft på Solsystemsniveau«, som 

er det niveau, hvor verdens vandsystem må forstås og 

håndteres. Denne vej involverer en hurtig udbredelse af 

nukleare afsaltningskomplekser langs amerikanske ky-

ster; global styring og omdirigering af ferskvand; og 

»vejrmodifikation baseret på ionisering … som direkte 

aftapper fugt i atmosfæren«. 

I denne nødsituation – NASA vurderer, at Californien 

kun har pålidelige vandforsyninger tilbage til endnu et år 

– kræver denne vej et samarbejde med Kina. Og USA har 

Obama, en præsident, der sværter og formærmer Kina 

ved enhver given lejlighed og drømmer om at inddæmme 

landet militært. 

 
Oroville-søen i Californien for tre år siden. 

 

 

Et angreb på den tiltagende tørke udtømmer ikke 

Amerikas behov for presserende nødvendig infrastruktur:  

under Obama er landets årlige infrastrukturinvesteringer 

sunket til 1,3 % af BNP, et globalt lavpunkt blandt større 

økonomier. (Obama og Kongressen har i øjeblikket ikke 

engang afsat midler til at vedligeholde USA’s motorvejs-

system, bortset fra at give en massiv ’skatteferie’ til mul-

tinationale selskaber, der har deres penge stående uden-

lands, hvis de vil sende nogle af dem tilbage til en infra-

strukturbank.) 

Men som EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche 

formulerede sine direktiver for tre år siden, så »strækker 

den eneste chance for en produktiv genopbygning sig fra 

Mississippi mod vest over Stillehavet til Kina«. Udnyt-

telsen af gennembrud inden for videnskab om vejret, 

afsaltning ved brug af atomkraft og fremskridt inden for 

fusionskraft, samt korridorer med højhastighedsjernba-

ner, inklusive forbindelsen mellem Nordamerika og Eu-

rasien over Beringstrædet, udgør den afgørende, frem-

skudte grænse for at redde USA som en avanceret øko-

nomi. De forudsætter alle, at problemerne takles fra et 

planetart og Solsystemsstandpunkt – og at det gøres i 

samarbejde med Kina. 

Obamas afvisning af at acceptere Kinas AIIB-tilbud – 

hans synlige ligegyldighed over for selve de tørkeramte 

stater, bortset fra, at han vil have fortsatte garantier for 

vand til sin »fracking revolution«, et totalt økonomisk 

spild – gør ham til fjende af selveste USA’s overlevelse. 

Og igen, så er det i realiteten forræderi. 

 

Sabotage af nye kreditinstitutioner 

Det andet anklagepunkt mod Obama: Amerika har 

verdens reservevaluta, og over 12 billion dollar af USA’s 

statsgæld indehaves over hele verden. Dette betyder, at, 

ud fra det uovervindelige »Amerikanske System« med 

finansminister Alexander Hamiltons nationale banksy-

stem, kunne USA tilføre national kredit til de nye udvik-

lingsbanker for infrastruktur i et omfang, der er på højde 

med, eller endda overgår, Kina. 

Dette ville stadig væk ikke være tilnærmelsesvis nok 

til at imødegå behovene for nye infrastrukturinvesterin-

ger, der har været udsat i årtier, siden Lyndon og Helga 

Zepp-LaRouche fremlagde dem under »muligheden i 

1989«, da Berlinmuren faldt. Asiens behov er gentagne  

https://www.youtube.com/watch?v=IlGLbsAA-II
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gange blevet nævnt i debatten om AIIB. Den australske 

avis The Age skrev 31. marts: »For at opnå sit økonomi-

ske potentiale må Asien investere omkring 1 billion dol-

lar hvert år i det kommende årti i infrastruktur af enhver 

art. De eksisterende institutioner som Verdensbanken og 

Asiatisk Udviklingsbank har hverken pengene eller ek-

spertisen til blot at begynde at kunne imødekomme denne 

udfordring. Kun Kina har de nødvendige penge, der kan 

sætte tingene i gang, samt ekspertisen, der er opbygget 

gennem fremragende præstationer i udviklingen af sin 

egen infrastruktur i det seneste årti. Intet land i historien 

har bygget så meget, så hurtigt«. 

Alene AIIB, under forudsætningerne af, at banken får 

den tilsigtede startkapital, svarende til 100 mia. dollar, og 

bliver operativ i 2015, vurderes med rimelig pålidelighed 

at kunne generere over 1 billiard dollar i kredit til udvik-

ling af infrastruktur, uden for Kina. Med en amerikansk 

kreditinstitution efter Hamiltons principper, der skød ind, 

kunne AIIB’s kreditkapacitet fordobles eller tredobles. 

Den samme nationalbank, gennem hvilken USA ville 

deltage i, og transformere, AIIB, ville også være en insti-

tution, hvorigennem national kredit ville blive genereret  

 

 

 

 

 

 

 

 
til ny infrastruktur inden for vand, energi, højhastigheds-

transport, beskyttelse mod orkaner og kommunikation i 

selve USA. 

Med sin afvisning af Kinas tilbud afviser Obama det 

enorme bidrag, som USA kunne yde til de Eurasiske 

Landbroer – og afviser samtidig håbet om at redde den 

amerikanske økonomi. 

 

Det, Obama afviser 

Den kinesiske regerings »Vision og handleplan« for 

Det økonomiske Silkevejsbælte og -rute, der blev udgivet 

30. marts, skitserer de samme, eurasiske ruter og korrido-

rer for moderne, kombineret infrastrukturbygning, som 

skitseres i EIR’s Specialrapport, Silkevejen bliver til Ver-

denslandbroen, der blev udgivet i december 2014. Den 

kinesiske stats udgivelse, Beijing Review, har sagt, at 

Kinas syn på politikken med »Det økonomiske bælte og 

den økonomiske vej« er »identisk« med Helga Zepp-

LaRouches; hun har promoveret denne politik med den 

Eurasiske Landbro (Verdenslandbroen) siden 1989.  

Kinas »Handleplan« erklærede: »Bæltet og vejen gen-

nemløber kontinenterne Asien, Europa og Afrika og for-

binder den levende, østasiatiske, økonomiske cirkel i  

 

 

Hovedinfrastrukturprojekterne i Verdenslandbroen. En omfattende beskrivelse af de enkelte projekter på dansk 

findes i Specialrapporten »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=4904 
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den ene ende, og den udviklede, europæiske, økonomiske 

cirkel i den anden, og omslutter lande med et enormt 

potentiale for økonomisk udvikling imellem dem. Det 

økonomiske Silkevejsbælte fokuserer på en sammenkob-

ling af Kina, Centralasien, Rusland og Europa (Balti-

kum); kobler Kina til Den persiske Golf og Middelhavet 

gennem Centralasien og Vestasien; og forbinder Kina 

med Sydøstasien, Sydasien og Det indiske Ocean … over 

land vil initiativet fokusere på i fællesskab at bygge en ny 

Eurasisk Landbro og udviklingen af de økonomiske kor-

ridorer Kina-Mongoliet-Rusland, Kina-Centralasien-

Vestasien og Kina-Indokinahalvøen … «  

Javier Solana, tidligere generalsekretær for EU, analy-

serede Handleplanen den 2. april: »Med valutareserver til 

et beløb af 3,8 billiard dollar i ryggen har Kina ydet in-

frastrukturinvesteringer i bytte for varer og er derved 

blevet verdens største finansielle udbyder for udviklings-

landene, hvor Kinas Udviklingsbank allerede udbyder 

flere lån end Verdensbanken. 

»Med gennemførelsen af sin såkaldte Et bælte, en vej-

strategi vil Kina forfølge investeringer, der berører hen-

ved 60 lande – inklusive lande i Centralasien, hvor dets 

portefølje allerede omfatter projekter til en værdi af mere 

end 50 mia. dollar. Den maritime rute vil inkludere Det 

indiske Ocean, Det sydkinesiske Hav og Middelhavet. 

Tilsammen vil de ikke blot danne en vej, men et netværk 

til fremme af overførsel af varer 

og idéer tværs over Eurasien. 

Europas rolle i dette initiativ er 

allerede ved at vokse frem med 

den græske havn i Piræus, der 

delvis opereres af det kinesiske, 

statsejede skibskompagni CO-

SCO, og som etableres som et 

stop på den maritime rute. Havnen 

i Piræus vil blive forbundet med 

resten af Europa gennem kinesisk 

finansieret infrastruktur på Balkan 

og i Ungarn, og dette vil konsoli-

dere Kinas position som Den eu-

ropæiske Unions førende handels-

partner.« 

AIIB’s direktør, Jin Liqun, har 

hyret en meget erfaren, internatio-

nal stab og er begyndt at planlæg-

ge de mange, større nationers 

deltagelse i Banken; det er helt 

igennem muligt, at USA snart vil 

blive både nationen, der har det 

største behov for at deltage, og 

den eneste større nation, der ikke 

deltager. Kina kommer i øjeblik-

ket med store udspil mod Syd-

amerika.  

Et aspekt af AIIB’s operation 

indikeres i Asia Times, der påpe-

ger en yderligere, stor kilde til 

infrastrukturkredit. Selskaber, der 

er involveret i infrastrukturprojek-

terne, vil få mulighed for at udby-

de aktier i Kina med den pålydende værdi i yuan, hvor 

AIIB giver en rentegaranti. Dette repræsenterer en regu-

lær måde, hvorpå det meget store reservoir af kinesiske 

opsparinger – der vurderes til rundt regnet svarende til 8 

bia. dollar – kunne tappes for infrastrukturkredit uden for 

Kina, gennem de nye kreditbanker. 

Men, for at kunne takle det enorme omfang af den 

stort set kollapsede verdensøkonomis investeringsbehov, 

må de nye kreditinstitutioner have USA som delagtig. 

USA må således smide Obama, den stædige taber, der 

håner økonomisk genrejsning og fremskridt, ud. 

 

Denne artikel bringes første gang i EIR, 10. april 2015. 

Artiklen har ikke tidligere været oversat til dansk.     

 

 

USA’s første finansminister Alexander Hamilton (1755-1804), malet af John 

Trumbull 1806. 


