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Følgende er en introduktion til 

LaRouchePAC Videnskabsteams nye 

brochure, »USA tilslutter sig den Nye 

Silkevej«, som lederen af teamet, Ben-

jamin Deniston, præsenterede på LPAC 

Fredags-webcast den 18. december, 

2015.  

Hele webcastet kan ses, med engelsk 

udskrift,her: 

https://larouchepac.com/20151218/frida

y-webcast-december-18-2015 

Desuden kan en elektronisk udgave 

af den engelske rapport ses her: 

https://larouchepac.com/20151229/u

s-joins-new-silk-road 

 

 

Benjamin Deniston: Jeg tror, vi har nævnt dette tid-

ligere under et par af disse udsendelser, denne nye rap-

port. For at sætte det i en sammenhæng, så har vi EIR’s 

fulde rapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdensland-

broen«
1
, og for omkring en måned siden opfordrede Hel-

ga Zepp-LaRouche, som et led i sit arbejde med at orga-

nisere internationalt omkring denne rapport, til at udvikle 

et tillæg til denne rapport, som fokuserer på USA. 

Hendes idé gik ud på, at vi må få den amerikanske be-

folkning til at kæmpe for sin fremtid. Og vi kan gøre det 

på denne måde. Vi må give det amerikanske folk et per-

spektiv for, hvad det kan betyde for deres egen nation, 

deres familier, deres arv, at tilslutte sig denne fremtidige 

kurs med den Nye Silkevej, kursen med Verdenslandbro-

en. Så vi har været i gang med at sammensætte denne 

tillægsrapport som en slags præsentation af denne tese, 

for virkeligt at forsøge at give folk en klar vision, en klar  

                                                           
1
 Se: EIR udgiver ny køreplan for den Nye Økonomiske 

Verdensorden: »Den Nye Silkevej bliver til Verdens-

landbroen«, med dansk introduktion, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=2661  

Figur 1 

 

fornemmelse for, hvad vi kan gøre med dette land; hvis 

folk beslutter sig for at kæmpe, hvis folk beslutter sig for 

at følge de handlinger, vi netop har hørt om. Især nu, 

under disse umiddelbare dag-til-dag betingelser, må vi 

også give folk en virkelig, positiv idé, som hr. LaRouche 

faktisk sagde eftertrykkeligt tidligere på ugen. Vi må 

have en positiv – ikke kun angribe det negative – men 

have en ny idé, et nyt koncept for, hvordan fremtiden må 

blive. Og det kan give folk styrken, samlingspunktet, til 

at vinde denne kamp lige nu. 

Jeg har en række grafiske fremstillinger her, og lad os 

tage den første fremstilling, som en smagsprøve på denne 

rapport: nogle af billederne direkte fra et udkast til rap-

porten, som jeg tror, vil udkomme i næste uge på 

LaRouchePAC’s webside. Her har vi forsiden – »USA 

tilslutter sig den Nye Silkevej, en Hamilton-vision for en 

Økonomisk Renæssance«. [Figur 1] 

Hvis vi går videre til den næste grafiske fremstilling. 

[Figur 2] Den er opdelt i et par hovedafsnit, men efter 

introduktionen, der dækker noget af det materiale, vi 

allerede har dækket her i dag, så er det første hovedafsnit 

af rapporten stort set et genopbygningsprogram for USA. 

Noget, der ligger på linje med det, Lyndon LaRouche har  

https://larouchepac.com/20151218/friday-webcast-december-18-2015
https://larouchepac.com/20151218/friday-webcast-december-18-2015
https://larouchepac.com/20151229/us-joins-new-silk-road
https://larouchepac.com/20151229/us-joins-new-silk-road
http://schillerinstitut.dk/si/?p=2661
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Figur 2 

 

krævet, en tilbagevenden til reel, fysisk økonomi. Vi er 

vidne til afslutningen af dette spekulative Wall Street-

system, afslutningen på denne fantasi om, at penge har en 

iboende værdi, afslutningen på dette vanvittige system, 

og hvis vi skal overleve, må vi vende tilbage til en virke-

lig idé om fysisk økonomi. Hvordan 

forbedrer vi vores fysiske evne til at 

producere de varer, som samfundet 

har brug for? Hvordan forøger vi vo-

res evne til mere effektivt at producere 

det, der behøves for at opretholde 

samfundet på stadig højere niveauer? 

Disse må, igen, blive målestandarden 

for økonomi. Wall Streets målestan-

dard er død; og vi er vidne til det net-

op nu. Så vi må vende tilbage til en 

idé om fysisk produktion, om arbejds-

kraftens fysiske produktionsevne. 

Hvordan øger man arbejdskraftens 

evne til at producere flere varer af en 

højere værdi og en højere kvalitet, 

med mindre arbejdskraft? Disse fysisk-økonomiske ideer. 

Og hvordan opbygger man nationens infrastruktur, så den 

på mest effektiv måde fremmer denne proces for natio-

naløkonomien som helhed, som et enkelt, integreret terri-

torium? 

Dette er noget af det, der behandles i denne første sek-

tion; og her har vi ligesom en indledende oversigt, som 

man ser på dette billede af et udviklingsperspektiv for 

USA. Jeg vil lidt mere detaljeret gennemgå, hvordan  

 

 

 

hvert af disse elementer behandles i rapportens næste 

sektion.  

Hvis vi går til det næste billede [Figur 3], så har vi på 

en måde en slags hjørnesten for hele dette projekt. Noget, 

som Lyndon og Helga Larouche har været i centrum for  

Figur 3 
 

organiseringen af, nu i årtier. Det mangeårige forslag til 

en forbindelse over Beringstrædet; som forbinder dette 

relativt lille gab mellem Alaska og Rusland. At forbinde 

dem med en tunnel, måske en bro, afhængigt af, hvilket 

design synes at være det bedste; og at forbinde disse to 

store landmasser med højhastigheds-jernbanesystemer. 

Dette forbinder i bogstavelig forstand, men også i figura-

tiv forstand, USA og Nordamerika direkte med hele den-

ne orientering med den Nye Silkevej, med hele denne 
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udvikling med den Eurasiske Landbro, 

der nu er i gang, som Matt henviste til; 

dette er nu i gang. Kina fører an i byg-

ningen af det Nye Silkevejsprogram, og 

de forlænger det ind i andre nationer i 

samarbejde med andre nationer – Rus-

land, Indien og andre større spillere i 

hele Eurasien. De forfølger denne ud-

vikling af deres indlandsområder – høj-

hastigheds-jernbaner, vandprojekter, 

udvikling af mere kraft, mere energi. 

Og vi kan koble os direkte til denne 

udvikling med Beringstræde-

forbindelsen. Der kan siges meget om 

dette projekt; det har været på teg-

nebrættet i et århundrede, som idé. Nu 

har vi udsigt til rent faktisk at virkelig-

gøre ideen; vi kan forlænge USA’s 

jernbanenet op til Alaska, og Rusland 

kan forlænge gennem Sibirien. Vi kan 

bygge forbindelsen over Beringstræ-

det; vi kan rent faktisk forbinde disse 

to landmasser ved hjælp af dette stor-

slåede projekt, der vil blive en hjørne-

sten i hele dette udviklingsperspektiv 

for den kommende tid.  

Med den næste grafiske fremstilling 

[Figur 4] ville dette forbinde os direk-

te med det, vi har behov for at bygge 

som et nyt, højhastigheds-jernbanesystem for USA. Her 

har vi vist et særligt forslag i to faser for udviklingen af 

et faktisk moderne, højhastigheds-jernbane-netværk for 

USA. Vores aktuelle jernbanesystem er, med hensyn til 

passagertransport, nærmest ikkeeksisterende; vi har et 

katastrofalt transportsystem. Så hvis vi taler om rent fak-

tisk at genopbygge de fysiske, produktive evner for nati-

onen som helhed, så er dette et afgørende element. At 

have et effektivt transportsystem øger det fysisk-

økonomiske potentiale for territoriet som helhed. At 

sænke omkostningerne ved transport, øge transportha-

stigheden, øge effektiviteten for transport af varer og 

mennesker som et medium til at fremme den øgede pro-

duktivitet for nationen som helhed. Så dette projekt bliver 

en hovedhjørnesten. 

Hvis vi går til den næste grafiske fremstilling [Figur 

5], ser vi, at dette ikke bare drejer sig om at forbinde 

økonomien, som den ser ud i dag: men det vil også åbne 

for udvikling af nye landområder. Disse jernbanelinjer, 

som man ser her, er ikke bare midler til at komme fra 

punkt A til punkt B; men de kan også blive til nye udvik-

lingskorridorer. At skabe korridorer med en høj infra-

struktur-densitet, effektiv højhastighedstransport, kanaler 

og vandprojekter efter behov, elektricitet, energi og 

kommunikation. Vi kan således skabe en korridor med en 

høj densitet af al basal, avanceret infrastruktur, der behø-

ves for udviklingen af hele nye regioner i landet. Jeg har 

ikke en grafisk fremstilling af det, men jeg er sikker på, 

at mange mennesker er bekendte med fordelingen af 

befolkningen i USA; og vi har hele områder i landet, der 

bogstavelig talt er øde. Hele områder, hvor der findes  

Figur 4 

Figur 5 

 

liden eller ingen udvikling; så vi har enorm plads og et 

enormt potentiale for vækst for udvikling af vore land-

områder, inklusive udviklingen af nye byer – noget, som 

Helga Zepp-LaRouche har ført kampagne for i USA.  

Ideen om faktisk at bygge nye renæssancebyer er en 

del af hele dette perspektiv; byer, der i realiteten er orga-

niseret omkring forståelsen af mennesket som en skaben-

de kraft på denne planet. Byer som kulturelle centre, der 

rent faktisk legemliggør og genspejler ideen om menne-

sket, som vi må hæve os op til. Byer, der rent faktisk 

inspirerer befolkningen, og opmuntrer befolkningen og 

skubber befolkningen fremad, til at hæve sig op på et 

højere kulturelt niveau; erkendelsen af mennesket som en 

skabende kraft. Den type byer, man så under visse dele af 

den Store Renæssance i det 15. århundrede, f.eks. Vi kan 

faktisk, i stedet for denne fordeling af vores befolkning 

ud denne frygtelige, desorganiserede spredning i byer og 

forstæder, have centraliserede, højeffektive, videnskabe-

lige, kulturelle byer, centreret omkring en høj tæthed af 

kreativt fokus, videnskabeligt fokus, kulturelt fokus. Det 

er hjertet af din by, din kulturelle proces; og vi bygger 

byen omkring dette.  

Dette er nogle af de grundlæggende elementer – de 

behandles mere indgående i rapporten – som vi behøver 

lige nu for at redde USA. Og ligesom Matt henviste til 

det historiske fortilfælde med Franklin Roosevelt, så vil 

vi få brug for lignende handlinger med hensyn til at gen-

uddanne og genopbygge vores arbejdsstyrke til at gøre  
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Firenze, med Brunelleschis banebrydende renæssan-

ce-kuppel på katedralen Santa Maria della Fiore  

 

dette.
2
 Med blot det, vi allerede har fremlagt, vil dette 

blive en betydningsfuld drivkraft for at tvinge vores nati-

on, vort folk, til at regne ud, hvordan de skal genindustri-

alisere vores økonomi og genopbygge vore produktive 

evner. Det betyder selveste de fysiske, produktive evner 

(midler); men det betyder også selve arbejdsstyrken, 

selve arbejdsstyrkens færdigheder og evner. Ting som 

f.eks. et nyt CCC-program (Franklin Roosevelts Civil 

Conservation Corps, -red.) for at genuddanne en hel ge-

neration til nye kvalifikationer, nye færdigheder; så de 

kan blive en del af denne proces med at skabe et nyt, 

højere niveau for USA’s økonomi. Så dette vil på en 

måde gennemtvinge et program for en motor for genop-

bygningen af en hel, ny generation til at blive en stærkt 

produktiv, avanceret del af økonomien. 

Dette er sådan set det førende afsnit i denne tillægs-

rapport, der fokuserer på genopbygningen af USA. Hvis 

vi tager den næste grafiske fremstilling [Figur 6], ser vi,  

Figur 6 

 

 

                                                           
2
 Se Nyhedsorientering dec. 2015, side 5, rapportering fra 

18. dec., http://schillerinstitut.dk/si/?p=10780    

 

 

 

 
Livermore (Figur 7) 

 

 

at det følges af et afsnit om nogle af de videnskabelige 

programmer, der fungerer som motor, og som er en del af 

hele dette perspektiv. At vi i realiteten forudser, at vi 

bevæger os ind de fremskudte grænser, der ligger ud over 

blot at genopbygge nationen med de tilgængelige tekno-

logier, de tilgængelige evner, og med implementering af 

det, vi nu har; men at vi derudover forudser en udvidelse 

af det økonomiske potentiale ind i nye 

domæner, ind i nye niveauer. 

Den næste grafiske fremstilling [Fi-

gur 7] viser et afsnit om elektricitet, 

energi og energi-gennemstrømnings-

tæthed. Og den årelange nødvendighed 

af endelig at satse på udviklingen af 

fusionskraft; det årelange behov for at 

udforske, implementere og udvikle 

atomområdet – økonomien baseret på 

atomkraft. Dette er noget, der nu allere-

de i årtier er blevet fornægtet og under-

trykt; vi har for længst overskredet det 

tidspunkt, hvor vi fuldt ud må udvikle 

atomdomænets formåen for menneske-

heden. Det vil give os dramatisk højere 

niveauer af energi-gennem-strømningstæthed
3
; det vil 

gøre os i stand til at skaffe den nødvendige energi til alle 

                                                           
3
 Se video: »Energi-gennemstrømnings-tæthed«,  

http://schillerinstitut.dk/si/?p=10780
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disse programmer, som vi taler om her, og mange flere 

programmer. Men det vil også åbne for et helt nyt områ-

de, med menneskets evne til at interagere med selveste 

universets natur. Det vil flytte mennesket ud over blot at 

være begrænset til området for kemiske reaktioner, og 

kemi i et kemisk område; men at bevæge sig ind i et 

atomområde. Ikke blot at håndtere de blotte interaktioner 

af kemiske elementer; men at håndtere evnen til at kon-

trollere selveste de kemiske elementer på atomniveau, 

der åbner op for helt nye, potentielle muligheder for 

menneskeheden. 

Dette inkluderer områder, der fortsat er afvigende – 

atomare lavenergireaktioner, såkaldt »kold fusion«; varm 

fusion, avanceret fusionskraft. Der ligger et helt nyt om-

råde med et potentiale, der blot ligger og venter på, at 

menneskeheden skal udvikle det med denne atomøkono-

mi. 

På den næste grafiske fremstilling [Figur 8] har vi 

spørgsmålet om vand; udviklingen af vores forsyning af  

Figur 8 
 

ferskvand. Der kan siges meget om dette spørgsmål; der 

er mange tilgængelige muligheder for at udvikle de nød-

vendige vandressourcer; projekter for vandoverførsel 

efter retningslinjerne af det oprindelige NAWAPA-

projekt; forslag til afsaltning af havvand, forarbejdningen 

af havvand for at skabe nye ferskvandsforsyninger. Dette 

er tilgængeligt for os. Vi må også forske i de fremskudte 

grænser for evnen til at kunne kontrollere vandcyklussen 

på et højere og mere fundamentalt niveau; og dette hen-

viser til de ting, vi har diskuteret omkring nye metoder til 

at kontrollere vejret og kontrollere nedbørsmønstre.
4
 

Som jeg sagde i indledningen, så følger dette initiativ 

en anmodning fra Helga, ud fra et behov for at bevæge 

den amerikanske befolkning; vi må give folk en fornem-

melse for, hvad deres potentielle fremtid er. Det handler 

ikke bare om at skaffe folk jobs; der er al denne snak om 

jobs, og galskaben med ’grønne jobs’. Der er en flok 

præsidentkandidater, der stadig taler om ’grønne jobs’, 

som om det ville gøre noget for økonomien. Det, vi her 

                                                                                                      
et kortfattet overblik, dansk udskrift, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549 
4
 Se video: »Vand for Livet«. Animeret infografik,  

dansk udskrift, http://schillerinstitut.dk/si/?p=6560 

taler om, er at give folk en fornemmelse af et faktisk 

højere niveau af økonomien, som vi kan opbygge; en 

højere tilstand af eksistens for nationen; at vi kan organi-

sere samfundet omkring skabelse. Vi kan faktisk inspire-

re og bevæge vores befolkning til at kæmpe for denne 

fremtid; til at kæmpe for deres egen evne til at få adgang 

til at skabe denne nye fremtid. 

For at runde af; vi talte med hr. LaRouche om hele 

dette perspektiv tidligere i dag; og jeg mener, at det, han 

havde at sige, også var meget vigtigt, som en konklude-

rende pointe i hele denne diskussion. Han sagde, at vi må 

ind til selve kernen i spørgsmålet; at, essentielt, under det 

hele, så har vi disse projekter; vi har et perspektiv for 

genopbygning af USA. Vi må gøre dette, hvis vi skal 

have en eksistens som en nation; der er ingen hvis ‘er, og 

‘er og men ‘er om det. Dette er vores nations fremtid, 

hvis vi skal eksistere; at vende tilbage til denne kurs for 

en fremgangsmåde med fysisk-økonomisk genopbygning 

af vores nation på et højere niveau. Men dette er på en 

måde blot en virkning af noget mere fun-

damentalt; og det er forståelsen af menne-

skeheden som den eneste art, der i realite-

ten kan gøre dette. At forstå, at denne pro-

ces, denne evne til at forandre sin arts til-

stand, fra tilstand A til tilstand B, til en 

højere orden af eksistens; det er det mest 

fundamentale udtryk for det, der gør men-

neskeheden unik som en levende væsens-

form på denne planet. 

Og jeg mener, at dette henviser til noget 

af det, som hr. LaRouche sagde tidligere i 

dag, om, hvad der er sket i løbet af det 

forgangne århundrede; det forgangne år-

hundredes katastrofe.  

At man har haft et fundamentalt angreb 

på økonomien, på befolkningen, men også et fundamen-

talt angreb på dette, det mest fundamentale princip; prin-

cippet om forståelsen af menneskelig kreativitet. At der 

er noget, som det menneskelige intellekt som noget unikt 

kan gøre, og som er årsagen til, grunden til, at vi kan få 

disse former for forandring. Det er grunden til, at vi kan 

få en større befolkning med en højere levestandard, en 

højere befolkningstæthed, end vi havde før. Fordi menne-

sket har evnen til at skabe sin egen fremtid; at skabe et 

højere eksistensniveau for samfundet. Men hvor kommer 

det fra? Hvis man tager uddannelse i dag, får man at vide, 

at det menneskelige intellekt, den menneskelige hjerne, 

blot er en avanceret computer; at tænkning blot er en 

deduktiv proces, at den måde, hvorpå mennesker tænker 

og opdager ting, grundlæggende set blot er en avanceret 

form for computerproces. At selv en basal forståelse af 

menneskelig kreativitet som et distinkt potentiale, som en 

distinkt evne, er blevet, ikke alene angrebet, men i bog-

stavelig forstand fjernet fra samfundet i dag. En forståel-

se af, at det menneskelige intellekt agerer på en unik 

måde, som jeg mener vi stadig ikke rigtigt forstår, på en 

ikke-deduktiv, ikke-matematisk måde for at skabe en ny 

idé, en ny opdagelse, der ikke stammede fra et lavere 

forståelsesniveau; men som er en ny skabelse; og at det 

er denne nye skabelse, der kommer fra selve det menne-

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549
http://schillerinstitut.dk/si/?p=6560
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skelige intellekt, som er den substans, der gør det muligt 

for menneskeheden at gå videre til et højere niveau. 

Jeg mener, at det er, hvad vi må sætte i højsædet; og 

dette er en del af en årelang kamp. Se blot tilbage på 

selve Johannes Keplers arbejde, det store geni, der fuld-

stændigt revolutionerede menneskehedens eksistens i 

universet ved at opdage, at vi er en del af denne højere 

orden, Solsystemet. Se på Keplers egen forståelse af sin 

egen opdagelsesproces; og hvis man tager hans værker – 

hvis man tager Verdens Harmonier, 4. bog af Verdens 

Harmonier, hvor han siger, at dette i realiteten er essen-

sen af hele min opdagelsesproces. Hvor han diskuterer 

den faktiske proces med opdagelsens tankegang, og han 

rodfæster hele sin forskning i en fortsættelse af den 

kamp, der går tilbage til Platons kamp imod Aristoteles. 

Kampen om, hvorvidt det menneskelige intellekt i reali-

teten skaber nye opdagelser, eller om det blot er et pro-

dukt af sansebaserede erfaringer. Her erklærer Kepler på 

stedet ondskaben i Aristoteles’ synspunkt, der siger, at 

det menneskelige intellekt blot er en blank tavle; at san-

sebaserede erfaringer nedskrives i det menneskelige in-

tellekt som på en blank tavle, og det er alt, hvad vi er. 

Det er, at kundskabens natur blot er indtryk på os, gen-

nem vore fysiske sanseerfaringer; og som Aristoteles 

fremstiller som et angreb imod Platons idé om genkaldel-

se, om, at opdagelse mere drejer sig om 

en proces, at det næsten er, som om 

sindet genkalder sig noget, det allerede 

havde i sig. At opdagelse ikke kommer 

af sansebaserede erfaringer eller ind-

tryk fra den ydre verden, men at der 

findes et potentiale i det menneskelige 

sind – i det menneskelige intellekt – for 

at skabe noget, for hvilket potentialet 

allerede var til stede i selve sindet. 

Men så har man den kendsgerning, 

at det, som det menneskelige intellekt 

kan gøre i denne henseende, i realiteten 

gør det muligt for menneskeheden at 

komme til en højre tilstand af overens-

stemmelse med universet som helhed. 

Og dette er, mener jeg, hvad Kepler 

selv på en ny måde udviklede af en 

højere orden, i sin idé om harmonier, 

om harmoni; at han selv udtrykkeligt 

tog Platons og Sokrates’ side i denne 

forståelse af det menneskelige sind. 

Han sagde ligeud, at Aristoteles ikke 

burde være tilladt i den kristne religion; 

for hans synspunkter er onde, hans 

synspunkter fornægter denne skabende 

evne i det menneskelige sind. Kepler 

erkendte selv, at Platon var langt tætte-

re på sandheden, og at der er denne 

evne i selve det menneskelige sind, 

som dets eget potentiale, at det kan 

skabe nye ideer, der ikke er deduktio-

ner, der ikke er matematiske processer; 

men er en skabende proces i det men-

neskelige sind. Og det forbløffende er, 

at disse frembringelser af selve det menneskelige intel-

lekt, af sig selv og fra sig selv, er den substans, der gør 

det muligt for menneskeheden at gå videre til en højere 

tilstand af organisation i universet; en højere tilstand af 

overensstemmelse med universet. Og det var for Kepler 

den højeste forståelse af harmoni, af harmonier. Og det er 

denne tendens i forståelse af ægte, menneskelig kreativi-

tet, som Einstein kom fra; og, som hr. LaRouche har sagt, 

som var det sidste forsvarsværk mod angrebene på denne 

ægte forståelse af menneskelig kreativitet. 

Så jeg mener, at dette er den største udfordring, vi står 

med i hele denne proces; at vi må genopbygge vores 

nation, vi må avancere samfundet. Vi må gøre det ud fra 

den fundamentale præmis om erkendelsen af selve den 

menneskelige kreativitet som værende den virkelige 

kraft, den virkelige substans i menneskehedens evne til at 

eksistere i universet. Og hvis vi ikke vinder denne kamp, 

så vil den onde arv efter Lord Bertrand Russell fortsat 

herske. Så jeg mener, der et en udfordring, vi alle står 

overfor. 

 

 

 


