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3. oktober 2015 – Den kinesiske udgave af EIR’s rap-

port »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« 

blev officielt præsenteret af Helga Zepp-LaRouche, stif-

ter af Schiller Instituttet, på et symposium, der var spon-

soreret af Chonyang Institut for Finansielle Studier ved 

Renmin Universitet den 29. september. Chonyang Institut 

er også medsponsor af rapporten, der er på kinesisk. 

Chonyang Institut blev etableret for et par år siden af 

kandidater fra Renmin Universitet og ser sig selv som 

værende en sådan ny form for tænketank, som præsident 

Xi Jinping for nylig har opfordret til, idet han ønsker at 

modtage den bedste analyse af den aktuelle verdenssitua-

tion og nogle hovedanbefalinger om en politik, på et 

tidspunkt, hvor Kina og verden indleder en ny æra for 

internationale relationer. Wang Wen, direktøren for 

Chonyang Institut, såvel som også hr. Fu Jianming, vice-

præsident for Phoenix Publishing & Media Group, der 

har udgivet den kinesiske version af rapporten, kom med 

indledende bemærkninger ved pressekonferencen, som 

tiltrak 70 personer, heraf mindst 15 journalister. 

 

Skabelsen af et Nyt Paradigme 

I sin tale til symposiet gjorde fr. LaRouche rede for 

den rolle, hun selv spillede, da den idé, der i Kina kendes 

som »Ét bælte, én vej«, spirede frem. Hun forklarede, 

hvordan hun og hendes mand, økonom og statsmand 

Lyndon LaRouche, med Sovjetunionens opløsning havde 

udvidet en række udviklingsprogrammer, som de i årtier 

havde arbejdet på, og udarbejdet et program, der ville 

forbinde hele Det eurasiske Kontinent. 
Den komplette, 370 sider lange EIR  

Verdenslandbro-rapport, nu på kinesisk. 
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Schiller Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche, 

i Beijing, september 2015. 

 

Dette ville blive gennemført via et system med højha-

stigheds-jernbanelinjer, som ville være med til at få ind-

landsområderne med de centralasiatiske nationer, der 

nyligt havde opnået uafhængighed, og de underbefolkede 

områder i det centrale Rusland, ind i den generelle ho-

vedstrøm for international forretning og handel og heri-

gennem skabe en landkorridor for handel og økonomisk 

udvikling mellem Europa og Asien. LaRouche-parret 

navngav det »Den eurasiske Landbro«. 

Diskussioner med repræsentanter for den kinesiske 

regering i begyndelsen af 1990’erne førte til en konferen-

ce, der blev afholdt i Beijing i 1996, i Kinas Ministerium 

for Videnskab og Teknologis regi, forklarede fr. 

LaRouche. 

Denne konference med deltagelse af ledende eksperter 

fra Kina og 34 andre eurasiske lande inkluderede en tale, 

som fr. LaRouche holdt, og som var helliget gennemfø-

relsen af dette projekt. Den asiatiske finanskrise i 1997 

og rubel-krisen i 1998 forhindrede yderligere fremskridt 

for projektet. Det var ikke før i september 2013, at den 

kinesiske præsident Xi Jinping genoplivede ideen i sin 

berømte tale på Nazarbayev Universitet i Kasakhstan, 

hvor han opfordrede til skabelsen af et Økonomisk Silke-

vejsbælte for at forene Europa og Asien. 

Ideen om Den nye Silkevej peger på skabelsen af et 

nyt paradigme for menneskeheden, sagde Zepp-

LaRouche til sit publikum, og på, at man går bort fra 

»geopolitik« som en ideologi, der i løbet af det seneste 

århundrede har forårsaget to verdenskrige, og i stedet 

erstatter det med ideen om menneskehedens fælles inte-

resser, der reflekteres i Xi Jinpings »Win-win-politik«. 

Alt imens »Ét bælte, én vej« er blevet den gængse 

term for det kinesiske projekt, så lagde fr. LaRouche 

vægt på betydningen af præcedensen med Silkevejen. 

»Vi bør bevare termen Den nye Silkevej«, sagde hun, »da 

den er et klart udtryk for denne kulturelle vision om sam-

arbejde, som den antikke Silkevej manifesterede.« 

Hun talte dernæst om krisen i Mellemøsten og den 

massive flygtningestrøm til Europa fra de krigshærgede 

områder, der er blevet skabt under de amerikanske præsi-

denter Bush og Obama. Der er for nylig opstået en er-

kendelse i mange europæiske nationer af, at der må være 

et skift i politik, og at de tilgrundliggende 

årsager til flygtningekrisen må løses, 

sagde hun. Det er ikke tilstrækkeligt at 

bekæmpe de islamiske ekstremister mili-

tært; der må også være en reel, økono-

misk genopbygning af hele regionen, der 

nu er fuldstændig ødelagt af krig, for at 

skabe en fremtid for de unge mennesker, 

der i øjeblikket tiltrækkes af voldelig 

jihad. 

»Vi kan forlænge Silkevejen til Mel-

lemøsten«, sagde hun, »og skabe centre 

for udvikling. Vi kan få ørkenen til at 

blomstre og skabe nye byer. Den nye 

Silkevej kan blive en Fredsorden for det 

Enogtyvende Århundrede«, sagde hun. »Hvis det lykkes, 

vil det skabe en ny tidsalder for civilisationen, og hvis det 

ikke lykkes, vil vi få en ny, mørk tidsalder.« 

 
At vende 40 års katastrofe omkring 

Executive Intelligence Reviews chef for afdelingen i 

Washington, Bill Jones, skitserede dernæst de enorme 

muligheder, der ligger åben for verden, inklusive USA, 

med gennemførelsen af Silkevejs-projektet. Han bemær-

kede, hvordan Lyndon Larouche i 1975 foreslog skabel-

sen af en International Udviklingsbank til finansiering af 

udviklingen af Den tredje Verden, og hvordan Guyanas 

udenrigsminister Fred Wills, i samarbejde med 

LaRouche, på FN’s Generalforsamling i 1976 havde 

fremlagt et krav om en Ny Økonomisk Verdensorden og 

et gældsmoratorium for udviklingslandene. 

EIR's Bill Jones taler i Beijing, september 2015.  

 

»Men der kom hverken en ny, økonomisk verdensor-

den eller et gældsmoratorium«, sagde Jones. Og verden 

gik dernæst ind i en ny fase af inflationsskabende ek-

spansion af verdens finanssystem, der nu omfatter for 

over to billiarder dollars af akkumuleret – og ubetalelig – 

gæld. »Præsident Xis projekt om et landbaseret og også 

et maritimt Silkevejsinitiativ tilbyder nu en mulighed for 

at ændre denne farlige kurs«, sagde Jones. »Verden er 

slået af forbløffelse over Kinas udvikling i løbet af de 

seneste par årtier«, sagde Jones, »og Kina tilbyder nu 

resten af verden en lignende udvikling«. 

Jones bemærkede ligeledes, at, alt imens den ameri-

kanske regering har været mindre end entusiastisk over  
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Wang Wen, direktør for Chonyang Institut,  

introducerer Silkevejs-rapporten på kinesisk. 

 
projektet, så var der en voksende forståelse i USA, især 

på delstatsniveau og lokalt niveau, der lider meget under 

virkningerne af finanskrisen, såvel som også i industrielle 

kredse, for, at det, Kina er i færd med at gøre – og at 

tilbyde resten af verden – repræsenterer en håbets lysstrå-

le midt i en i øvrigt katastrofal, økonomisk situation. 

 

Eksperternes positive vurderinger 

Disse to fremlæggelser blev efterfulgt af kommentarer 

fra otte, førende kinesiske, akademiske lærde, der havde 

læst rapporten. Deres reaktion på rapporten var absolut 

elektrisk. Professor Bao Shixiu, fhv. professor i militær-

strategi ved PLA’s Akademi for Militærvidenskab, sag-

de, at foreningen af landene i regionen omkring initiativet 

for Den nye Silkevej i en proces for regional udvikling,  
var nutidens opgave. »Det har også med ideen om god 

styrelse at gøre«, sagde prof. Bao, »og alle har positive 

følelser omkring dette koncept. Herigennem vil vi skabe 

et godt naboskab og påbegynde opbygningen af et euro-

pæisk skæbnefællesskab«. Dette var ligeledes ideen bag 

konceptet med Den eurasiske Landbro, som Schiller In-

stituttet fremlagde i 1990’erne, sagde han.  

Ding Yifan, fhv. vicedirektør for Folkerepublikken 

Kinas Statsråds Forskningscenter for Udviklings Institut 

for Verdensudvikling, understregede betydningen af 

Lyndon LaRouches økonomiske ideer, der har udgjort 

grundlaget for rapporten. »Jeg har kendt Schiller Institut-

tet i mange år«, sagde han, »og jeg har lært meget af 

dem. De har meget specifikke ideer om verdensøkonomi-

en. Det koncept, der ligger til grund for LaRouches syn 

på økonomi, er et koncept om fysisk økonomi. LaRouche 

har anvendt termen negentropi for at karakterisere de 

love, der ligger til grund for en sund, velfungerende øko-

nomi«, sagde Ding Yifan. 

»Helga Zepp-LaRouche præsenterede konceptet med 

Den eurasiske Landbro som et koncept til forhindring af 

krig«, tilføjede Ding. »Det nye koncept om Bæltet og 

Vejen har fået stor opmærksomhed fra hele verden … vi 

kan ikke tillade, at storkapitalen kontrollerer alting. I 

stedet er det os, der må kontrollere storkapitalen.« 

Shi Ze fra Kinas Institut for Internatio-

nale Studier forklarede, hvordan proble-

met i verden i dag er forårsaget af geopo-

litisk tankegang. »Geopolitik har ført til 

den farlige situation, vi har i dag. Rappor-

tens formål er at udvikle et koncept til 

erstatning for denne geopolitik. Og jeg har 

fundet et sådant koncept i denne bog«, 

sagde Shi. »På den anden side finder vi 

rapportens økonomiske aspekt, som læg-

ger vægt på skabelsen af infrastruktur. Vi 

må se på de andre landes behov for infra-

struktur«, sagde han. »Jeg er optimistisk 

omkring udviklingen af Landbroen, og jeg 

mener, at fr. LaRouche har haft stor frem-

gang med sin idé.« 

Tao Qingmei fra Beijing Long Way Foundation be-

mærkede, at rapporten også åbner op for en debat om 

spørgsmålet om en ny orden og en ny relation nationerne 

imellem. »Denne bog reflekterer amerikanske eksperters 

synspunkter, og jeg har virkelig respekt for dem. Vi bør 

gentænke verden på basis af en ny relation nationerne 

imellem.« 

Wang Xiangsui, direktør for Centeret for Strategiske 

Studier ved Beijing Universitet for Aeronautik og Astro-

nautik kaldte rapporten »en vej til fremtiden«. »I dag må 

vi gå ud fra et regionalt perspektiv, et perspektiv, der 

involverer økonomi, politik og kultur. Kina lærer fra 

andre lande. Og denne bog er meget vigtig i denne hen-

seende«, sagde han. 

Zhang Jianping, direktør ved Kontoret for Internatio-

nalt Økonomisk Samarbejde ved den Nationale Kommis-

sion for Udvikling og Reformer, understregede Silkevejs-

initiativets samarbejdsnatur og dets åbenhed over for alle 

lande. Alt imens han bemærkede en skepticisme fra 

USA’s side med hensyn til Silkevejsprojektet, så så han 

et vist skift i politikken mht. USA’s syn på Asiatisk In-

frastruktur-Investeringsbank (AIIB). På den anden side 

var Europa ved at blive fuldstændig entusiastisk over for 

projektet. Zhang følte, at EIR-rapporten, som han også 

bemærkede, var resultatet af 20 års arbejde, var et vigtigt 

element i promoveringen af ideen om Den nye Silkevej i 

USA. 

Zhao Changhui fra Kinas Eksport-Importbank roste 

Progress Publishing for at udgive denne rapport. Han 

kaldte Silkevejsprojektet et tusindsårsprojekt. »Mens vi 

læser rapporten, må vi stille os selv det spørgsmål, hvor-

dan vi kan gøre en forskel. Det fører os til at reflektere 

over vore egne forpligtelser.« Han sagde, at akademiske 

lærde må udvikle en vision på længere sigt, sådan, som 

det reflekteres i rapporten. 

Liu Ying, direktør for Kontoret for Samarbejdende 

Forskning ved Chonyang Institut, bemærkede, at rappor-

ten var udfærdiget ud fra et globalt perspektiv, men et 

moderne, globalt perspektiv, inklusive fra et rumperspek-

tiv. »Denne rapport handler snarere om at forudsige 

fremtiden end om blot at forklare fortiden«, sagde Liu 

Ying. 
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Helga Zepp-LaRouche taler om den Nye Eurasiske 

Landbro på et internationalt symposium i Kina i 1996. 

 

Alle deltagerne fik et eksemplar af den kinesiske rap-

port. Chongyang Institut havde købt 1.000 eksemplarer, 

som de vil uddele gratis til en bred vifte af kinesiske poli-

tiske og intellektuelle kredse. Der var en betydelig 

mængde dækning af pressekonferencen i den økonomi-

ske presse, der understregede, at dette var den første ana-

lyse, udført af amerikanske akademiske lærde, af det 

kinesiske projekt. Der var også en udbredt anerkendelse i 

mediernes rapportering af fr. LaRouches og Schiller In-

stituttets rolle som dette projekts hoved-initiator i begyn-

delen af 1990’erne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagelse i begivenheden på højt niveau af otte, højt-

placerede kinesiske akademikere, og det prestigeøse 

Chongyang Institut for Finansielle Studiers sponsorat, 

understregede det faktum, at EIR-rapporten nu er blevet 

en autoritativ kilde for kinesiske, højplacerede akademi-

kere i deres forfølgelse af projektet for »Ét bælte, en 

vej«. De økonomiske ideer, som Lyndon Larouche har 

forsvaret over en periode på 50 år og mere, er nu blevet 

en grundbog for de intellektuelle kredse i dette, det mest 

folkerige land i verden.         


