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 (På sidelinjen af Schiller Instituttets konference i Es-

sen, Tyskland, den 21. oktober, 2016, om de fremtidsud-

sigter for Europa, som Kinas politik for den Nye Silkevej 

tilbyder, udstedte Helga Zepp-LaRouche, præsident for 

Schiller Instituttet, og Jacques Cheminade, fransk præsi-

dentkandidat, følgende erklæring:) 

På intet tidspunkt siden 1945 har verden været så tæt 

på en ny verdenskrig, der i dag ville blive en atomkrig. 

Men samtidig har mulighederne for at grundlægge en ny 

verdensorden for fred og udvikling imidlertid aldrig væ-

ret så store. 

Faren for krig kommer fra et forsøg fra de vestlige 

magters side på, for enhver pris at opretholde deres ene-

herredømme over verden, på trods af den kendsgerning, 

at de ikke har andet at tilbyde end krige og finansiel ud-

plyndring. Det store håb kommer fra en fremvoksende 

gruppe af lande, Rusland, Kina, Indien og BRIKS, der 

kæmper for en verden, hvor alle har ret til fremskridt 

gennem udvikling inden for videnskab, avanceret tekno-

logi og industri; en verden med fred og stabilitet, baseret 

på organisationen for international lov, der voksede frem 

af sejren over nazismen, og som er inkorporeret i FN’s 

Charter. 

Det eneste alternativ til politikken med Washington-

konsensus, der har ført os frem til den nuværende krise, 

er Kinas forslag om projektet for den Nye Silkevej, som 

en politik for fred og samarbejde i hele verden. Dette 

projekt, som allerede er en realitet for de 70 lande, der er 

med i det, er det største projekt for industriel, økonomisk 

genrejsning, der nogen har eksisteret på planeten, og som 

mobiliserer tæt ved $1 billion til videnskabelig forskning 

og store infrastrukturprojekter i Eurasien, Latinamerika 

og Afrika. 

Som patrioter og verdensborgere i traditionen efter de 

Gaulles og Adenauers Fædrelandenes og projekternes 

Europa, appellerer vi til vore regeringer om omgående at 

tilslutte sig disse fremvoksende magters indsats, og at 

kræve af USA og Storbritannien, at de begraver Imperiets 

stridsøkse. 

Vi bør omgående positivt respondere til tre store pro-

jekter, der foreslås, og som alle befinder sig inden for vor 

rækkevidde og direkte vedrører vore nationale interesser: 

1. Frankrig og Tyskland må, sammen med 

Kina, påbegynde konstruktionen af Silkevejens 

godstog for fremtiden, der kommer fra Kina og 

forgrener sig ud til forskellige lande i Europa. 

Der eksisterer allerede konvojer, men de har sto-

re vanskeligheder med at krydse alle grænser. Vi 

må nu forudse et Silkevejstog, der kører i et eu-

rasisk kontinent, der 30 år frem i tiden vil være 

lige så udviklet, som Kina er i dag. Denne jern-

banelinje, der kører på enkeltstandard-

enhedsspor, og som møder minimale grænsekon-

troller, må, i traditionen efter Lincolns Transkon-

tinentale Jernbane og den Transsibiriske Jernba-

ne, være en trans-eurasisk jernbane, bygget af 

Fædrelandenes og projekternes Europa. Det vil 

blive nødvendigt, at Kina, Rusland og alle de an-

dre lande, som toget kører igennem, indgår en af-

tale. 

2. Frankrig og Tyskland må respondere til 

Kinas og Ruslands indsats for at bringe de mel-

lemøstlige ødelæggelseskrige, der er anstiftet af 

de vestlige magter, til en afslutning, og for at på-

begynde genopbygningen. Denne politik er ikke 

alene den eneste, humane respons til ikke alene 

den forfatning, disse lande befinder sig i, men 

også til den stadigt voksende strøm af immigran-

ter til vore lande. 

3. Frankrig og Tyskland må arbejde hen 

imod store fællesprojekter med Kina og Afrika. 

En fælles rammeaftale til dette formål blev alle-

rede underskrevet af Frankrig og Kina den 30. 

juni, 2015. Prioriteringen må være infrastruktur-

projekter i stor skala: dæmninger, jernbaner og 

energi, inklusive kernekraft. 

Når de vestlige eliter ikke har nogen anden politik end 

den, at gennemtvinge brutale nedskæringer over befolk-

ninger for at redde en finansverden, der har været død 

siden krisen i 2008; når den eneste måde, hvorpå Vesten 

kan opretholde sit eneherredømme, er gennem deploye-

ring eller tolerance af blodige nazister i Ukraine og gru-

somme jihadister i Mellemøsten, kan vi med Kina klart 

sige, at, dersom Vesten ønsker at bevare Himlens mandat 

til at regere, må det forandre sig.                  


