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24. august 2015 – Følgende er ordly-

den til en tale, Helga Zepp-LaRouche 

holdt på ’Den Internationale Akademi-

ske Silkevejskonference i 2015 – Hvor-

dan man etablerer Silkevejsstudier som 

en uafhængig forskningsdisciplin’ – i 

Gyeongju, Sydkorea, Koreas gamle ho-

vedstad, den 21. august. Konferencen, 

der varede i to dage, havde talere fra 

flere dusin nationer, med i alt 58 indlæg. 

Den blev sponsoreret af Silkevejsuniver-

siteternes Netværk (SUN), der formelt 

etableres med denne konference og får 

hjemsted på Hankuk Universitet for 

Udenlandske Studier i Seoul. 

 

 

 

 

Når vi taler om Den nye Silkevej som en vision for 

fremtiden
1
, bør det ses, ikke alene som et synonym for en 

ny, retfærdig, økonomisk verdensorden, og mest udtryk-

keligt som grundlaget for en fredsorden for det 21. år-

hundrede, baseret på fuldstændigt andre, økonomiske og 

videnskabelige principper end det foregående globalise-

ringssystem, men også som et paradigme, der vedrører 

den menneskelige arts identitet som den hidtil eneste, 

kendte, kreative art i universet. 

 

                                                           
1
 Se »The World Landbridge«-temaside, 

http://worldlandbridge.com/ 

samt Schiller Instituttets Specialrapport, »Den Nye Sil-

kevej bliver til Verdenslandbroen«, af Helga Zepp-

LaRouche, http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777 

   

Helga Zepp-LaRouche med den 370-sider lange EIR-

rapport, »The New Silk Road becomes the World Land 

Bridge« 

 
Med hensyn til det første aspekt, for så vidt angår det 

nye, økonomiske system, så har man gjort enormt frem 

skridt med de nyligt afholdte topmøder i BRIKS og 

Shanghai Samarbejdsorganisationen. Under disse møder 

indgik man aftaler om integration af den Eurasiske Øko-

nomiske Organisation og Politikken for Det økonomiske 

Silkevejsbælte, såvel som også Shanghai Samarbejdsor-

ganisationens transportsystem, hvilket vil bringe enorme 

fordele til alle Eurasiens folkeslag. Sammen med et nyt 

banksystem, såsom AIIB (Asiatisk Infrastruktur-

Investeringsbank), NDB (Nye Udviklingsbank (BRIKS)), 

SCO-Banken (Banken for Shanghai Samarbejdsorganisa-

tion), SAARC-Banken (Banken for Sydasiens Sammen-

slutning for Regionalt Samarbejde), Den Nye Silkevejs-

fond, Den Maritime Silkevejsfond og CRA (BRIKS-

landenes Reservevalutafond), der alle er helliget investe-

ringer i realøkonomien og kampen mod spekulation, – 

sammen med dette nye banksystem er en fuldstændig ny, 
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økonomisk og finansiel orden kommet godt i vej, hvilket, 

med hensyn til potentialet for menneskelige og naturlige 

ressourcer, udgør lokomotivet for den fremtidige ver-

densøkonomi. 

Både præsident Putin, såvel som præsident Xi Jin-

ping, har understreget, at, alt imens BRIKS er en selv-

stændig organisation, så er den åben over for samarbejde 

med alle andre nationer, inklusive De forenede Stater og 

europæiske og asiatiske lande; præsident Xi Jinping har 

kaldt dette en altomfattende win-win-politik, i hvilken 

alle deltagende lande vil nyde godt af gensidige fordele. 

Præsident Putin har atter givet udtryk for denne åbenhed. 

Konceptet med Den nye Silkevej er derfor det vigtigste, 

strategiske initiativ, fordi det er den eneste, farbare poli-

tik på bordet, der kan overvinde idéen med geopolitik, 

som har været grundlaget for de to Verdenskrige i det 20. 

århundrede. Udsigten til, at nationer, eller en gruppe af 

nationer, har legitime, geopolitiske interesser, der sætter 

dem op imod hinanden, må erstattes med en idé om, at 

der findes et højere fornuftsplan, 

på hvilket plan historiske, etniske 

eller andre konflikter forsvinder. 

Menneskeheden må, for første 

gang i sin historie, på denne måde 

blive defineret af den menneske-

lige arts fælles mål. 

Dette er ikke en vision for en 

fjern fremtid, men er tværtimod 

det uundværlige grundlag for en 

omgående intervention i den stra-

tegiske situation i dag. For, der er 

en umiddelbar fare for en ned-

smeltning af det transatlantiske 

finanssystem, langt farligere end 

Lehman Brothers’ og AIG’s kol-

laps i september 2008, og, i direk-

te forbindelse hermed, faren for 

en optrapning af konfrontationen 

mellem NATO og Rusland og 

Kina frem til det, der kunne blive 

en global atomkrig. 

»Dommedagsuret for et globalt markedskrak slår et 

minut i midnat, i takt med, at centralbanker mister kon-

trollen«, lød overskriften i den britiske avis Daily Tele-

graph den 18. august, og som er symptomatisk for en 

generel erkendelse blandt finansielle analytikere, at der i 

dag er alle de samme tegn på situationen før krakket i 

september 2008, men at for-store-til-at-lade-gå-ned-

bankerne i dag er gennemsnitligt 40 % større, deres ek-

sponering til derivater er omkring 80 % større, og cen-

tralbankernes såkaldte værktøjskasse er tom, eftersom 

rentesatserne allerede er nede på omkring nul procent, og 

den kvantitative lempelse (’pengetrykning’) nu har stået 

på i mange år, uden at det har genstartet realøkonomien. 

Det er dette overhængende, systemiske kollaps af det 

transatlantiske finanssystem, der udgør det akutte grund-

lag for faren for, at Vesten virkelig vil træde ind i den 

meget diskuterede Thukydides-fælde
2
 netop nu, der er et 

resultat af de samme, geopolitiske årsager, som forfatter-

ne til den geopolitiske doktrin, MacKinder og Milner, 

beskrev før Første Verdenskrig. Samme impuls er det, 

der i høj grad styrer dem, der som ønsketænkning kalder 

Rusland for blot en regional magt, hvilket er latterligt i 

lyset af Ruslands opgraderede, strategiske atomkapacite-

ter, eller dem, der i Kinas storhed ser noget, der må be-

grænses. 

European Leadership Network, ELN, en tænketank 

bestående af tidligere europæiske og russiske forsvarsmi-

nistre, har netop udstedt en barsk advarsel om, at de ak-

tuelt igangværende NATO-øvelser og russiske øvelser 

gør en krig i Europa mere sandsynlig. Rusland forbereder 

sig til en krig med NATO, og NATO forbereder sig til en 

konfrontation med Rusland, lyder undersøgelsen. En 

sådan krig ville imidlertid ikke blive begrænset til Euro-

pa; det ligger i atomvåbens natur, at, når de først bruges, 

så bliver det en global atomkrig, hvilket efter al sandsyn-

lighed ville føre til den menneske-

lige arts tilintetgørelse.  

For at forhindre dette er det 

presserende nødvendigt, at per-

spektivet med Den nye Silkevej 

med endnu større energi sættes på 

den internationale dagsorden som 

en politik til forhindring af krig. 

Sidste år – 2014 – præsentere-

de Schiller Instituttet en 370 sider 

lang undersøgelsesrapport med 

titlen, »Den nye Silkevej bliver til 

Verdensbroen«
3
, som er en skitse 

til en infrastrukturintegrering af 

alle kontinenter gennem et omfat-

tende system af højhastighedstog, 

motorveje, vandveje, tunneller og 

broer som udgørende blodårerne 

til udviklingskorridorer. Denne 

omfattende plan for genopbyg-

ningen af verdensøkonomien ville 

give hvert deltagerland enorme 

fordele og gøre det muligt for alle dele af planeten at 

deltage i et win-win-perspektiv. 
Dette er måden, hvorpå de samme fordele, der tidlige-

re kun karakteriserede områder beliggende ved have eller 

floder, bringes ind i planetens fastlandsområder. Denne 

infrastruktur vil ikke alene udgøre forudsætningen for 

udvikling af industri og landbrug, men i særdeleshed for 

forøgelsen af de respektive befolkningers produktivitet. I 

takt med, at åbningen af tidligere uudviklede områder  

                                                           
2
 Thukydid: gr. historiker, ca. 460-400 f. Kr., beskrev, 

hvordan Grækenland blev et imperium og gennem sit 

overmod – lanceringen af krig – fremkaldte sin egen 

undergang. 
3
 Se Schiller Instituttets Specialrapport af samme navn, af 

Helga Zepp-LaRouche: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777 
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skrider frem og industrialiseringen intensiveres, bliver 

muligheden for transportforbindelser, og disses ha-

stighed, vigtigere, og derfor bliver fordelene ved højha-

stigheds-togsystemer over land mere betydningsfulde end 

den billigere skibstransport. Snarere end at fragte råmate-

rialer i mange uger over havene, hvor der intet sker med 

dem, så er tid, i industricentre med en højt differentieret 

arbejdsdeling og kompleks efterforarbejdelse, af afgø-

rende betydning. 

Et stort område af planeten, hvor det er presserende 

nødvendigt at finde en løsning, er selvfølgelig Sydvest-

asien og store dele af det nordlige og centrale Afrika. 

Disse store områder er blevet næsten totalt ødelagt af 

krige, der var begrundet i løgne, og hvor den såkaldte 

krig mod terrorisme har skabt mere terrorisme med hver 

bombe, drone eller hvert drab. Hvis hele området fra 

Kaukasus til Den persiske Golf og Det arabiske Hav, fra 

Afghanistan og til Middelhavet, såvel som også de netop 

omtalte dele af Afrika, skal ophøre med at være yngle-

pladser for stadigt mere barbariske former for terrorisme, 

så må der komme et reelt udviklingsperspektiv. 

Især i lyset af den tidligere, amerikanske chef for 

DIA, general Michael Flynns afsløringer med hensyn til 

fremvæksten af ISIS, er det presserende nødvendigt, at en 

analyse over årsagsroden til flygtningekrisen udarbejdes. 

Men dernæst må man fremkomme med et effektivt hel-

bredelsesmiddel for problemet. 

Allerede i 2012 præsenterede vi, på en Schiller Insti-

tut-konference i Frankfurt, en omfattende plan for udvik-

ling af dette område som helhed.
4
 Udelukkende kun, hvis 

alle store naboer, nemlig Rusland, Kina, Indien, Pakistan, 

Iran, Egypten og forhåbentlig også nogle europæiske 

nationer, såsom Tyskland, Frankrig og Italien, og forhå-

                                                           
4
 Se Schiller Instituttets Specialrapport: »Et økonomisk 

mirakel for Sydeuropa, Middelhavsområdet og Det afri-

kanske Kontinent«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301 

 

bentlig USA, indgår aftaler sammen med 

BRIKS om at forlænge Den nye Silkevejs ud-

viklingsperspektiv ind i Sydvestasien og Afrika, 

er der en mulighed for, at visionen om en bedre 

fremtid vil overbevise især de unge mænd om, 

at det er bedre at studere til at blive viden-

skabsmand eller ingeniør og opfostre en familie, 

end det er at tilslutte sig stadig nye, fremvok-

sende jihadist-grupper. Perspektivet om et høje-

re fornuftsplan, som er inkorporeret i det Nye 

Silkevejs-koncept, og idéen om fred gennem 

udvikling, er den eneste måde, hvorpå de dybe 

og bitre fjendtligheder mellem de forskellige 

etniske og religiøse grupperinger kan overvin-

des. 

Det, der er behov for, er et integreret udvik-

lingsprogram, inklusive at erklære ørkenen krig 

med udvikling af enorme, nye kilder til fersk-

vand, infrastruktur, industri, landbrug, nye 

smartbyer og videnskabs- og forskningscentre. 

Hvis alle de lande, der aktuelt trues af den terrorisme, der 

udgår fra denne region, ville samarbejde om denne ud-

vikling, så kunne faren overvindes.  

Ville det ikke, på samme måde, give mere mening, 

snarere end med Frontex og kanonbåde at opgradere 

forsvaret imod strømme på hundreder tusinder og poten-

tielt millioner af flygtninge, der flygter fra krig, sult og 

sygdom og løber en 50 % ’s chance for at dø under for-

søget på at krydse Middelhavet, at udvikle disse områder, 

eftersom folk foretrækker at blive i deres hjemland frem 

for at træde ind i en forfærdeligt usikker fremtid? Vi må 

beslutte os til, hvor denne del af verden skal befinde sig 

om 50 eller 100 år fra i dag; i en elendig, mørk tidsalder i 

heldigste fald, eller i moderne tider, med en anstændig 

levestandard for alle. 

På grund af klimaforandringer, der primært er forår-

saget af solare og galaktiske indflydelser på planeten 

Jord, vokser ørkenbæltet, der spænder fra Afrikas atlan-

terhavskyst og hele vejen gennem Sahara og Sahel, Den 

arabiske Halvø, Mellemøsten og resten af Sydvestasien, 

aktuelt på samme måde som i USA’s sydvestlige del og i 

dele af Mellem- og Sydamerika. Det indlysende svar på 

dette problem er skabelsen af store mængder ferskvand 

gennem et udvalg af metoder, såsom afsaltning af store 

mængder havvand ved hjælp af kernekraft, kontinental 

vandførings- og vandstyringsprojekter, vejrmodifikation 

og ionisering af fugten i atmosfæren.
5
 

I flere lande har man med held anvendt systemer til 

ionisering af atmosfæren til at øge nedbøren og på denne 

måde øve indflydelse på de tilknyttede vejrprocesser. En 

succesrig anvendelse af denne metode, der imiterer pro-

cesser, som er naturligt forekommende i vort Solsystem 

                                                           
5
 Se artikel: »Et nyt perspektiv for ferskvandkrisen i 

USA’s vestlige stater«, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6247 

Samt video, animeret infografik, »Vand for Livet«, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6560 
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og i vor Galakse, har været afprøvet i tre årtier. Med in-

ternationalt samarbejde i forbindelse med den fortsatte 

udvikling af disse teknologier kunne ørkendannelsen i de 

omtalte områder i verden slås tilbage på en helt ny måde: 

ved at styre atmosfærens vandressourcer!  

Fælles rumforskning og rumfart er et af de fremmeste 

områder, der udgør menneskehedens fremtidige, fælles 

mål. Det vil føre til en revolutionerende og nødvendig 

indsigt i vort Solsystem og vor Galakse. Det er eksisten-

tielt for at beskytte menneskeheden fra farer fra rummet, 

såsom asteroider, meteoritter og kometer, og det vil blive 

absolut afgørende for at definere praktisk taget ubegræn-

sede, nye ressourcer, såsom f.eks. udvinding af helium-3 

på Månen som brændstof til en fremtidig fusionsøkonomi 

på Jorden. Hvis man betænker de enorme fremskridt, 

som menneskeheden har præsteret på det videnskabelige 

og teknologiske område, er det indlysende, at rumforsk-

ningen stadig træder sine barnesko.   
Ved det nyligt afholdte BRIKS-Ungdomstopmøde for 

unge ministre, i Kazan, Rusland, den 8.-9. juli, under-

skrev deltagerne et forståelsesmemorandum, der ind-

trængende opfordrede BRIKS’ medlemsnationer til at 

etablere en fælles rumstation, såvel som til også at indgå i 

et forpligtende engagement for skabelsen af et system af 

forskningsin-

stitutioner, 

udvikling af 

teknologi-

parker og 

arrangering 

af udstillin-

ger over 

forskningsre-

laterede em-

ner, iflg. et 

nyhedsind-

slag på den russiske BRIKS-webside. I forståelsesmemo-

randaet (MOU) lød det: Et samarbejde omkring en rum-

station til udforskning af det ydre rum og gennemførelse 

af bemandede programmer kunne blive et symbol for den 

nye verdensorden, baseret på BRIKS-værdier.
6
 

Alt imens konceptet med Den nye Silkevej, der bliver 

til Verdenslandbroen, fuldstændiggør æraen med infra-

strukturudviklingen af planeten Jord, så repræsenterer 

forlængelsen af Den nye Silkevej ud i rummet forståelsen 

af vor planet som tilhørende vor Galakse og vil gøre det 

muligt for os at forstå de galaktiske processer, af hvilke 

vi er en del. 

Skønheden i vor verden består deri, at den har så 

mange, rige kulturer, der har bidraget til den menneskeli-

ge arts universelle historie. Den antikke Silkevej førte 

ikke blot til en udveksling af varer, såsom silke, porce-

læn, glas og krydderier, men gjorde det også muligt at 

udveksle datidens mest avancerede teknologier, hvilket 

førte til en forbedring af levestandarden i alle de involve-

                                                           
6
 Se Brochure: »Hvorfor USA og Europa må gå med i 

BRIKS«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=4898 

 

rede lande. Sammen med dette kom også en udveksling 

af kulturer, filosofier og nye idéer, der bragte menneske-

heden fremad. 

Den nye Silkevej vil gøre det muligt for hver eneste 

kultur på planeten at bidrage med sit bedste og ædleste 

udtryk inden for områderne klassisk musik, poesi, billed-

kunst, filosofi og videnskab. Der vil blive en udveksling 

af hver kulturs og civilisations storhedstid, unge og gam-

le vil studere den klassiske, græske periode, konfucia-

nisme, Gupta-perioden, Abbaside-æraen, Den andalusi-

ske Renæssance, Joseon-perioden (i Korea), Den gyldne 

italienske Renæssance, Den tyske Klassik, for blot at 

nævne nogle få. Ved at lære det bedste fra hinandens 

kulturer at kende vil en dyb forståelse og endda kærlig-

hed til de andre kulturer udvikle sig, og på denne måde 

vil fordomme, chauvinisme og tilbageståenhed blive 

erstattet af ånden i en Ny Renæssance, der vil blive byg-

get på kundskaberne om de gamle kulturer, men som vil 

forstørre og berige denne skat med skabelsen af nye 

kunstværker inden for alle felter. 

Den nye Silkevej vil åbne op for et fuldstændigt nyt 

paradigme for menneskeheden, i hvilket den egenskab, 

der adskiller menneskelige væsener fra alle andre arter, 

nemlig deres skabende fornuftsevne, vil blive den norma-

le anskuelse. 

Det, der i 

fortidig hi-

storie var 

kendeteg-

nende kun 

for exceptio-

nelle indivi-

der, de store 

opdagere, 

videnskabs-

folk, kompo-

nister og digtere, vil blive den mere naturlige tilastand for 

flere og flere mennesker, især, når hvert barn vil få ad-

gang til en universel uddannelse, der lægger vægt på 

disse skatte. Denne Nye Renæssance vil blive en demon-

stration af den russiske videnskabsmand Vladimir Ver-

nadskijs teori om, at, i universets evolution, vil noosfæ-

ren i stigende grad øve indflydelse på og dominere bio-

sfæren. Den menneskelige art vil udvikle sin identitet 

som den ægte, skabende art. 

Vi er, som menneskehed, nået frem til den vigtigste 

korsvej i hele vor historie. Vi kan enten bevidst organise-

re vore anliggender, baseret på det nye paradigme, som 

Den nye Silkevej repræsenterer, og med fuldt overlæg 

skabe en ny æra i menneskehedens historie, eller også vil 

vi måske få samme skæbne som dinosaurerne. Jeg håber 

inderligt, at denne konference og det Nye Silkevejs-

studiecenter vil sende et magtfuldt budskab om dette til 

verden.  

Mange Tak.    
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