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Ben Deniston, leder af LaRouchePAC’s Videnskabs-

team, taler om den nye brochure, »USA tilslutter sig den 

Nye Silkevej«, og Kinas politik for den Nye Silkevej 

 

30. december 2015:
1
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 Ben Denistons indlæg indgår i LPAC’s Fredags-

webcast fra denne dato. Jeffrey Steinbergs indlæg med 

politisk analyse kan læses her, på dansk: »Det er ét minut 

 

Matthew Ogden: Jeg vil gerne meddele, at, som 

mange af seerne sikkert allerede ved, så har 

LaRouchePAC udgivet en nye, meget vigtig Specialrap-

port med titlen, »USA tilslutter sig den Nye Silkevej«; en 

Hamilton-vision for en Økonomisk Renæssance«
2
. Den-

                                                                                                      
før midnat; vi må gennemtvinge handling nu!«, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=10953   
2
 Se dansk introduktion til brochuren v/Ben Deniston: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=10998 
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http://schillerinstitut.dk/si/?p=10998
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ne brochure er et supplement til den langt større rapport, 

der blev udgivet af Executive Intelligence Review for et 

par måneder siden, med titlen »Den Nye Silkevej bliver 

til Verdenslandbroen«
3
. Og denne nye tillægsbrochure 

handler specifikt om den rolle, som USA må spille i dette 

udviklingsperspektiv for hele kloden. En elektronisk 

version af brochuren er nu tilgængelig på 

LaRouchePAC’s webside; vi har imidlertid planer om at 

trykke et stort antal fysiske kopier af brochuren og uddele 

den i hele USA, især på Manhattan og andre steder. 

Jeg vil bede Ben Deniston om at tale om nogle af de 

afgørende faktorer, der er indeholdt i denne rapport, og 

som direkte vedrører det, vi har diskuteret her i aften. 

Men lad mig blot sætte det i sammenhæng med den 

kendsgerning, at, hvis man blot ser på de seneste par 

dage, så har der været en samordnet propagandaindsats i 

nogle af de førende, amerikanske medier, med det formål 

at bagvaske Kina, og især Kinas præsident Xi Jinping; 

der, som I sikkert alle ved, har gjort politikken med den 

Nye Silkevej, politikken med Ét bælte, én vej, som han 

kalder det, til en hjørnesten i den kinesiske politik for et 

kinesisk, økonomisk udviklingsperspektiv. Den kinesiske 

udenrigsminister responderede på denne bagvaskelse, der 

er forekommet i New York Times i går, og i dag i Wash-

ington Post; han siger, at politikken med Ét bælte, én vej, 

Silkevejspolitikken, der blev præsenteret for to år siden, 

nu har mødt interesse fra flere end 60 lande og andre 

organisationer langs med korridoren for Ét bælte, én vej, 

og som har responderet positivt med hensyn til at deltage 

i dette initiativ. Og han udtalte: »Mange lande har under-

skrevet samarbejdsaftaler eller er nået til enighed om at 

lægge deres udviklingsstrategier på linje med Kina. Dette 

omfatter multilaterale og bilaterale samarbejdsprojekter. 

Det skal siges eftertrykkeligt, at initiativet med Ét bælte, 

én vej ikke er et instrument for geopolitik«, sagde Uden-

rigsministeriet. »Kina har ingen politiske motiver om at 

søge at etablere såkaldte ’indflydelsessfærer’. Princippet 

går ud på i fællesskab at bygge dette initiativ med det 

formål at imødekomme alles interesser, og for at uddybe 

samarbejdet i forskellige udviklingsfelter langs med kor-

ridoren for Ét bælte, én vej, med det formål at opnå win-

win-resultater.« 

Det er nøjagtigt dette princip med »win-win«-politik, 

der udgør princippet bag udarbejdelsen af denne Special-

rapport (brochure); hvorfor USA må gå med i den Nye 

Silkevej. Hvis man blot ser på de seneste 8-16 år i USA, 

den periode, der bestemmes af Obamas præsidentskab, 

og forud for dette, Bush/Cheney-præsidentskabet, og 

man sammenligner det med den tilsvarende periode i 

Kina, så kan man se, præcist hvad effekten af disse to, 

modsatrettede politikker har været. Under Obamas præ-

sidentskab har der været en betydelig stigning i fattigdom 

i USA; hvor der, forud for Obamas præsidentskab, offici-

elt var 37 millioner amerikanere, der levede i fattigdom. 

Nu er det steget til 47 millioner amerikanere. I øjeblikket 

lever hvert femte barn i USA under den nationale fattig-

domsgrænse. Og ser man på den sorte befolkning, afro-
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 Se http://schillerinstitut.dk/si/?p=2661 

amerikanere, så lever to femtedele under den nationale 

fattigdomsgrænse. Sammenlign dette med det, Kina har 

gjort i løbet af det seneste årti, de seneste par årtier. I 

løbet af de seneste 30 år har Kina løftet over 600 millio-

ner mennesker ud af fattigdom; de har bygget 11.000 mil 

højhastigheds-jernbanelinjer på knapt et årti, og de har 

planlagt at tredoble dette antal mil frem til år 2020. Til 

sammenligning har USA i alt lidt over 450 mil af såkald-

te højhastighedsjernbaner, og det er lige alt det, at de 

lever op til definitionen. 

Som man måske vil huske, så, under APEC-topmødet 

i 2014, i modstrid med, at dette skulle være en geopoli-

tisk strategi fra Xi Jinpings side om en eller anden form 

for genoplivning af kinesisk imperialisme – som det 

hævdes af New York Times og Washington Post – så 

tilbød Xi Jinping faktisk præsident Obama, at USA kun-

ne gå med i denne politik med den Nye Silkevej, og også 

i den nye Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB. 

Dette var et tilbud, der sagde, at I kan være med i denne 

win-win-politik. Obama har naturligvis ikke gengældt 

dette tilbud; men vi kan se fundamentet for en fuldstæn-

dig ny vision for internationale, økonomiske og strategi-

ske relationer blandt nationer, baseret på denne win-win-

politik. Så dette er substansen i denne nye rapport fra 

LaRouchePAC, »USA tilslutter sig den Nye Silkevej«, 

og dette vil jeg gerne bede Ben Deniston om at gå lidt 

mere i dybden med som afslutning på aftenens udsendel-

se. 

 

Benjamin Deniston: Tak, Matt. Jeg vil lige tage trå-

den op fra det, Matthew sagde – hvis man selvsagt tror på 

de amerikanske medier i dag, så har jeg dårlige nyheder: 

Dette er latterlig propaganda, der er blevet kørt, som 

angriber Kina, angriber Rusland. Så hvis man stadig tror 

på det, så må man begynde at læse vores webside meget 

mere indgående og grundigt. 

Dette er latterligt; dette er et tilbud til USA om at gå 

med i denne nye retning for planeten. Denne nye rapport, 

vi har udgivet – ikke alene bør I læse den, men I bør også 

cirkulere den til jeres venner og naboer. Dette er et 

spørgsmål om liv eller død for USA lige nu; dette er en 

chance for os til i realiteten at redde vores nation ved at 

bevæge os ind i en ny fremtid med samarbejde og udvik-

ling. Vi har lagt rapporten ud på websiden (digital versi-

on), og vi beder jer om at bidrage med støtte til tryknin-

gen, som et spørgsmål om en køreplan på liv eller død for 

USA, om at gå med i denne nye retning, der anføres af 

Kina, Rusland og andre nationer. 

Jeg vil blot bruge et par minutter på at understrege be-

tydningen af dette tilbud. For, som Matt siger, så er dette 

udtrykkeligt ikke et geopolitisk træk fra Kinas side; dette 

er ikke et forsøg på at besejre USA. Dette er ikke et for-

søg fra Kians side, eller fra Kinas side i samarbejde med 

Rusland, på at kontrollere ressourcer – råmaterialer – på 

bekostning af USA; eller på at kontrollere områder af 

planeten på bekostning af USA. Dette er, som det ud-

trykkeligt og gentagent er blevet erklæret af Kina, baseret 

på et koncept om win-win-samarbejde. Og det er en for-

ståelse af, at udviklingen af fundamental videnskab, i 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=2661
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samarbejde med forskellige nationer, skaber en nettofor-

øgelse af den mængde rigdom og ressourcer, der er til 

rådighed for alle. Og vi er nået til et punkt i menneskehe-

dens udvikling, hvor, hvis vi ikke løfter os op på et ni-

veau med internationale relationer og globalt samarbejde, 

der bygger på denne forståelse, vil vi ikke være i stand til 

at eksistere som art på denne planet. Hvis vi fortsætter 

denne fremgangsmåde, med geopolitiske konflikter, vil 

vi ødelægge os selv; sådan, som Obama netop nu truer 

med at gøre. 

Men, som hr. LaRouche diskuterede i mandags, så 

findes der en ægte, højere form for naturlig lov, som vi 

nu må organisere os selv omkring; som vi må leve op til. 

Og det er, at det er menneskets fundamentale natur at 

gøre fremskridt, at udvikle sig; denne idé med win-win-

samarbejde. Man ser nok den skarpeste forskel mellem 

Kinas orientering, kurs for den Nye Silkevej, der bygger 

på denne idé om win-win-samarbejde og udvikling; og 

det kan man sammenligne med det, som Paven nu støtter 

med sin Grønne politik, med denne britiske Malthus-

ideologi, denne ideologi for et overlagt program for glo-

bal befolkningsreduktion, som bygger på denne vanvitti-

ge idé, at klimaet på en eller anden måde kun skulle for-

andre sig, hvis menneskeheden spiser en hamburger eller 

kører sin bil rundt om hjørnet, eller noget tilsvarende 

latterligt. Man har dette typiske eksempel på denne impe-

riepolitik med folkemord og nulvækst, med denne Grøn-

ne bevægelse, med denne klimaforandringssvindel. Og 

nu støtter Paven hele denne svindel; som på den ene side 

er typisk for ondskaben i denne antihumane anskuelse, 

der er anti-menneskeheden, og som vi må fjerne, versus 

denne anden retning, der nu er tilgængelig for os.  

Men det, som hele dette her fundamentalt bygger på, 

er den kendsgerning, at menneskeheden må gøre frem-

skridt, at det skabende fremskridt ikke bare er rart; det er 

ikke bare godt, det er absolut nødvendigt for, at menne-

skeheden kan eksistere. Hvis vi nogen sinde ophører med 

at gøre fremskridt, så vil samfundet degenerere, som vi 

har diskuteret her i disse udsendelser; som det 20. år-

hundrede er det typiske eksempel på og allerede har vist 

os. Hvis man ophører med at gøre fremskridt, ødelægger 

samfundet sig selv. Men det er ikke fremskridt i en ma-

tematisk form, ikke i en logisk form, men i form af den 

slags enestående, menneskelige, skabende, videnskabeli-

ge fremskridt, som Kepler og Einstein typificerer. Det er 

dette, som er blevet angrebet af [Lord Bertrand] Russell, 

er blevet angrebet af dette britiske imperiesystem, i hele 

det 20. århundrede. Det er denne opfattelse af, at menne-

skelig kreativitet, skabeevne, som et unikt princip i uni-

verset, er den eneste substans; det er årsagen til, at det er 

muligt for menneskeheden at agere anderledes end dyre-

ne, og fundamentalt kan øge sit forhold til universet. Med 

det formål, som vi har diskuteret, at begynde at adskille 

sig fra blot at være en art, der er hjemmehørende på Jor-

den; at blive i stand til at eksistere i universet ved at for-

midle sin eksistens gennem sin relation til Solsystemet 

som helhed. Det er en kreativ handling, der ikke kommer 

fra den form for svindelagtig videnskab, som Bertrand 

Russell forsøgte at påtvinge verden; som kommer fra en 

unik form for menneskelig, kreativ skabelse, unikke 

handlinger fra det menneskelige intellekt, der ikke kom-

mer af sansebaseret erfaringsdannelse, som ikke kommer 

fra vores empiriske undersøgelse af verden. Men som 

kommer fra menneskelig kreativitet som sådan; proces-

sen med menneskelig, skabende udvikling, der, som jeg 

sagde, er blevet angrebet i hele det 20. århundrede. Så 

dette, mener jeg, er den udfordring, vi står overfor; det 

drejer sig ikke bare om at omstøde den degeneration, der 

er opstået. Men vi behøver en ny, fundamental lov for, at 

den menneskelige, kreative proces kan fremkomme som 

den stensøjle, der kan vise menneskeheden den vej, vi 

skal gå. Hr. LaRouche har været udtrykkelig omkring 

dette spørgsmål; vi taler ikke bare om at omstøde en eller 

anden politik. Menneskehedens overlevelse i dag afhæn-

ger af en Ny Renæssance. En ny skabelse af en højere 

opfattelse af menneskehedens natur og unikke formål og 

mission i dette univers, som en skabende kraft i Solsy-

stemet. Og videre end Solsystemet, i Galaksen; og at 

forstå, at der er noget unikt ved det menneskelige intel-

lekt og dets skabende potentiale, der giver menneskehe-

den evnen til at gøre dette. Så dette handler altså ikke 

bare om at omstøde en dårlig politik; dette handler om at 

udvikle et positivt begreb, en opdagelse af, hvad det er, 

der gør det muligt for mennesket at gøre fremskridt. 

Hvad det er, der gør det muligt for menneskeheden at 

opfylde sin sande natur; hvad det er, der gør menneske-

heden til en unik kraft på denne planet. Et potentiale, som 

intet dyr udviser. Hvis vi ikke forstår dette, hvis vi ikke 

bygger fremtiden på et nyt stræben efter disse evner, vil 

mennesket ikke overleve. For det er dette, der bestemmer 

vores eksistens; det er dette, der bestemmer fremtiden. 

Og hvis vi ikke lever op til dette niveau, så, som hr. 

LaRouche har advaret om, vil vi ikke overleve den nuvæ-

rende krise. 

Så dette, mener jeg, er den udfordring, vi står overfor. 

Og jeg vil henvise til hr. LaRouches bemærkninger i 

mandags under sin diskussion med Komiteen for Politisk 

Strategi, på LaRouchePAC’s webside.
4
 Vi må komme ud 

med dette højere begreb om den sande, naturlige lov, som 

mennesket må leve op til; og jeg mener, at vi må komme 

ud med det i dag. 
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 28. dec. 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=GGrEWdDkiow&in

dex=2&list=PLM6byG9IYiERgm2qA-g2NzV8xHwRt-

m84 
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