
Den 14.-15. maj vil stats- og regeringschefer mødes til et skelsættende Bælt & Vej-Forum 
i Beijing. Vil præsident Trump gøre Xi Jinping, Putin og de andre selskab? Vil Lars Løkke 
Rasmussen repræsentere Danmark og få Norden med? Under Trump har USA’s militær 
genoptaget samarbejdet med Rusland i Syrien. Vil NATO’s konfrontationspolitik blive stop-
pet? USA’s efterretningstjenester under angreb for at gribe ind i den politiske proces. Trump 
ønsker at bruge 1.000 mia. dollars på infrastruktur, men 4.600-8.000 mia. dollars er nød-
vendigt. Kun en Glass/Steagall-bankopdeling og LaRouches tre andre love kan gøre det 
muligt for Trump at realisere sine valgløfter. Dette er en redigeret udgave af en briefing, 

formanden for Schiller Instituttet i Danmark, Tom Gillesberg, holdt den 13. marts 2017. Hør: www.schillerinstitut.
dk/si/?p=18342

Bælt & Vej-Forum i Beijing
Selv om der stadig er gentagne, hysteriske freakouts fra 

kommentatorer, journalister, hollywoodstjerner og etab-
lerede politikere i Europa og blandt den gamle, politiske 
garde i USA, over, at et nyt paradigme tager over, og dis-
se aktivt forsøger at forhindre det, så er det mere tydeligt 
dag for dag, at det paradigme, vi i Schiller Instituttet og 
LaRouche-bevægelsen har arbejdet for i snart et halvt år-
hundrede, er ved at bemægtige sig planeten Jorden (selv 
i Europa sker der noget, for Jacques Cheminade, lederen 
af  den franske LaRouche-bevægelse Solidarité et Progrès, 
har nu fået godkendt 469 undeskrifter fra folkevalgte, der 

støtter hans kandidatur til præsidentembedet, og ser ud til 
at opnå de 500 godkendte underskrifter, der vil gøre ham 
til den niende præsidentkandidat ved det franske præsident-
valg den 23. april).

Den 8. marts afholdt den kinesiske udenrigsminister 
Wang Yi en pressekonference på sidelinjen af  Den Natio-
nale Folkekongres i Beijing om perspektivet for det Bælt 
& Vej-Forum for Internationalt Samarbejde, som vil finde 
sted i Kina den 14.-15. maj. Dér vil man diskutere, hvor 
langt man er kommet med det projekt for Den Nye Silkevej, 
som den kinesiske præsident Xi Jinping søsatte i 2013, og 
hvordan man kan fortsætte og udvide processen. Med lidt 
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over to måneder til forummet skal begynde, kunne Wang 
Yi fortælle, at der allerede er mere end 20 statsoverhove-
der, som har anmeldt deres deltagelse sammen med ledere 
fra 50 internationale institutioner, 100 repræsentanter på 
ministerieniveau og 1200 delegationer fra forskellige lande 
og lokalområder. Blandt disse statsoverhoveder er blandt 
andre Ruslands præsident Putin og selvfølgelig præsident 
Xi Jinping.

Wang Yi fortalte, at ideen om Bælt & Vej-Initiativet kom 
fra Kina, men er hele verdens ejendom. De mange forskel-
lige projekter, der indgår i initiativet, og hvor allerede 70 
lande deltager, er til gavn for alle verdens lande og er blevet 
hele verdens fælles sag.

Ideen med den kommende konference er at »skabe mere 
konsensus og forbinde udviklingsstrategierne for de mange 
forskellige lande. Færdiggøre store infrastrukturprojekter, 
forbindelser, handel, investeringer og finansiel støtte og 
udveksling mellem folk«. Man vil også diskutere nye initia-
tiver, der skal finde sted både på mellemlang og lang sigt. 
Der blev også lanceret en ny hjemmeside: www.brfmc.org/
en/, hvor man løbende vil bringe relevant information om 
forummet.

Intentionen med forummet blev også udtrykt mere po-
etisk af  Yang Jiechi, der er ansvarlig for at forberede kon-
ferencen, og som var Beijings udsending til Trump-admi-
nistrationens overgangshold, hvor han brugte to dage til 
at tale med Trumps folk og forberede det fremtidige, mu-
lige samarbejde mellem Kina og USA under Trump. Yang 
Jiechi gav et langt interview, hvor han bl.a. sagde, at det var 
Kina, der var initiativtager til Bælt & Vej-Initiativet, men 
det er ikke tænkt som et kinesisk soloshow, men derimod 
som en symfoni, der bliver opført af  et orkester, bestående 
af  alle de deltagende lande.

Vil Trump og USA gå med Kina?
Det er også meget kort fortalt, hvad Schiller Institut-

tet og LaRouche-bevægelsen har arbejdet for det seneste 
halve århundrede. Det var, hvad Schiller Instituttet i 1982 
blev skabt til at formidle, og der er, hvad der er ved at blive 
realiseret. Spørgsmålet er så, om Donald Trump vil vælge 
at deltage på konferencen, og det vil givet være på bordet, 
hvis Xi Jinping og præsident Trump skal mødes i Florida 
den 6.-7. Maj, som det rygtes netop nu. Trumps deltagelse 
på forummet sammen med Xi Jinping og Putin vil være 
den bedste måde at vise verden, at USA én gang for alle 
har forladt det gamle og defekte paradigme og dets idé om 
en unipolær verden, hvor USA på vegne af  den vestlige 
verden skulle diktere, hvad resten af  verden måtte eller ikke 
måtte. Den tid må nu være forbi og blive erstattet af  USA’s 
indtræden i et nyt paradigme med win-win-samarbejde om 
økonomi, infrastruktur, videnskab og rumforskning, ikke 
blot til egen fordel, men til gavn for hele menneskeheden.

Beslutter USA sig for det, så har vi den firemagtsalli-
ance mellem Rusland, Kina, Indien og USA, som Lyndon 
LaRouche foreslog for mange år siden, som, hvis den sam-
arbejder for menneskehedens fælles mål, vil sikre, at alle 

andre lande også må tilslutte sig dette nye paradigme. Selv 
Storbritannien, EU og alle andre, der netop nu slår sig i 
tøjret.

Dette er nu blevet et realistisk perspektiv. Præsident 
Trump har allerede gjort klart, at han ikke er blevet præ-
sident for at fortsætte den politik for permanent krig, som 
USA har haft under først Bush/Cheney-administrationen 
og dernæst Barack Obama. Trump vil have stoppet den 
amerikanske deltagelse i disse krige rundt om i verden og i 
stedet bekæmpe det økonomiske forfald derhjemme. Men 
realiteten er også, at mens Trump har gentaget disse ting 
ved flere lejligheder, så er USA’s faktisk førte politik endnu 
ikke blevet ændret. Trump har ikke fået stoppet NATO’s 
opstilling af  nye våbensystemer og mandskab langs den 
russiske grænse, og den gamle konfrontationspolitik kører 
stadig på autopilot. Men der er dog sket det, efter at Trump 
er blevet præsident, at det amerikanske og russiske militær 
er begyndt at tale sammen og samarbejde på en måde, som 
Barack Obama tidligere forhindrede.

USA og Rusland samarbejder militært
Ved den syriske regeringshærs nylige generobring af  

Palmyra i Syrien, og ved kampene imod Islamisk Stat (IS) 
ved byen Manbij, var det tydeligt, at der var en koordinering 
af  den militære indsats mellem Rusland og USA. Det er et 
samarbejde, der ser ud til at komme til at fortsætte. Den 7. 
marts blev der afholdt møder mellem den amerikanske ge-
neralstabschef  Joseph Dunford, den russiske generalstabs-
chef  Valery Gerasimov og den tyrkiske generalstabschef  
Hulusi Akar i Antalya i Tyrkiet, for at koordinere den mili-
tære indsats imod IS. Efterfølgende havde den amerikanske 
og russiske generalstabschef  så en separat diskussion med 
hinanden.

Det amerikanske militær har også officielt meldt ud, at 
det mener, at det fremadrettet er nødvendigt med en di-
rekte kommunikation mellem de to landes militær på ni-
veau af  mindst trestjernede generaler. Grunden til, at de 
siger det, i stedet for blot at gøre det, er, at det bryder med 
vedtagne tilkendegivelser fra den amerikanske Kongres, 
som kun præsidenten Trump personligt kan tilsidesætte. 
Kongressen har vedtaget, at et sådant militært samarbejde 
kun må finde sted, hvis Rusland forlader Krim og krisen i 
Østukraine bliver løst, med mindre præsidenten beslutter, 
at et sådant samarbejde er nødvendigt.

USA’s infrastruktur behøver 4.600 mia. dollars
Der er en proces i gang, men der skal langt flere målret-

tede beslutninger fra præsident Trumps side til. Det samme 
gælder på det økonomiske område. Trump har meget for-
nuftigt påpeget, at der er et stort problem med den ameri-
kanske infrastruktur. Han har lovet at gøre noget ved det, 
og at der vil blive investeret mindst 1.000 mia. dollars i den 
amerikanske infrastruktur, men der er to åbenbare proble-
mer. Det er for det første ikke nok at sige det, pengene 
til investeringerne skal også findes og projekterne sættes i 
gang. Dertil kommer, at den amerikanske sammenslutning 
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af  civilingeniører netop har publiceret deres årlige gen-
nemgang af  tilstanden for den amerikanske infrastruktur, 
der viste, at infrastrukturen som helhed kun kunne opnå 
karakteren D+ på den amerikanske karakterskala, der går 
fra topkarakteren A til dumpekarakteren F. D er den sidste 
beståede karakter, inden man dumper med et F. Det svarer 
til et 6-tal på den gamle 13-skala eller et 02 på den nye 
12-skala.

Civilingeniørernes vurdering var, at blot en afhjælpning 
af  de mest akutte problemer i den amerikanske infrastruk-
tur ville kræve investeringer på mindst 4.600 mia. dollars. 
Det er projekter, som at tage sig af  de 615.000 broer i USA, 
der er mere end 50 år gamle. Ud af  dem er der 59.000, der 
er klassificeret som strukturelt usunde, hvilket betyder, at 
de i princippet når som helst kan bryde sammen. Det er 
investeringer, der burde have været foretaget for mange år 
siden, men som er blevet negligeret gennem de seneste år-
tiers prioriteringer. Der skal ske noget rimeligt dramatisk.

Men 4.600 mia. dollars er blot, hvad der kræves for at 
få den nuværende infrastruktur på fode igen. Skal man leve 
op til Donald Trumps tale om at skabe en infrastruktur i 
USA, der er på niveau med den bedste i resten af  verden, så 
kræves der yderligere store investeringer. I Kina har man i 
dag et højhastighedstognet, der kører med op til 380 km/t. 
I USA har man ingen strækninger med højhastighedstog 
overhovedet. Skal det blive tilfældet, så skal der investeres 
samlet mindst 8.000 mia. dollars i den amerikanske infra-
struktur. Otte gange så meget som det beløb, som Trump 
har indikeret, at han vil forsøge at skaffe.

Skal denne form for genrejsning af  den amerikanske 
infrastruktur finde sted, så kræver det to ting: For det før-
ste vil USA aldrig kunne gøre det alene. Det har USA ikke 
kapacitet og know how til. USA har aldrig bygget noget 
højhastighedstog og -toglinjer. Der behøver man hjælp fra 
Japan og Kina, der er verdensførende inden for den tekno-
logi. Frankrig og Tyskland har også noget know how, men 
de er i dag langt efter f.eks. Kina. Samtidig har både Kina og 
Japan tydeligt signaleret, at man er mere end klar til at del-
tage i bygningen af  et amerikansk højhastighedstognet, og 
at man også er klar til at deltage i finansieringen af  sådanne 
projekter. Pengene har man. De er i dag investeret i ameri-
kanske statsobligationer til næsten ingen rente, og man vil 
meget gerne investere i amerikansk infrastruktur i stedet.

Det er den ene betingelse, men den kan ikke stå alene, 
for man må også bryde ud af  det nuværende paradigme, 
som USA stadig er økonomisk indfanget i. Trump har sig-
naleret, at han vil noget andet. I slutfasen af  valgkampen 
holdt han en tale i North Carolina, hvor han erklærede sin 
støtte til genindførelsen af  en amerikansk Glass/Steagall-
bankopdeling. Siden Trumps indsættelse som præsident har 
hans talsmand Sean Spicer flere gange bekræftet, at præ-
sidenten støtter en genindførelse af  Glass/Steagall-loven, 
og der er voksende opbakning til et sådan lov både i kon-
gressen, hvor der er fremsat lovforslag om en sådan gen-
indførelse og blandt offentligheden. Den 13. marts holdt 
Thomas Hoenig, vicepræsidenten for den amerikanske 

indskudsgarantiordning FDIC og en mulig kandidat til en 
fremtidig shef  for Federal Reserve, således en meget om-
talt tale, hvor han opfordrede til brug af  dele af  Glass/
Steagall-politikken. De, der har fulgt med, ved, at det indi-
kerer noget langt større. Det er en del af  det politiske skifte, 
som Lyndon LaRouche og hans bevægelse har kæmpet for 
i rigtig mange år. 

LaRouches Fire Love
En Glass/Steagall-bankopdeling er et nødvendigt første 

skridt for at skifte kontrollen over de finansielle aktiviteter 
væk fra City of  London og Wall Street, væk fra det inter-
nationale finansielle imperium med den britiske dronning 
i spidsen, hvor Wall Street er et vederstyggeligt siamesisk 
vedhæng til det onde finansielle centrum i City of  London. 
Man skal have brudt med princippet om, at det er private 
finansielle interesser, der skal styre den økonomiske udvik-
ling i verden. Men Lyndon LaRouche har gentagne gange 
advaret om, at genindførelsen af  Franklin D. Roosevelts 
Glass/Steagall-bankopdeling blot må være det første af  fire 
tiltag, »LaRouches Fire Love«, for genindførelsen af  Glass/
Steagall vil betyde, at mange af  de gigantiske, bankerotte 
mega-banker, de såkaldte SIFI-banker, som kan kollapse 
hele finanssystemet, vil kollapse. Man må derfor iværksætte 
tre andre nødvendige tiltag i forbindelse med genindførel-
sen af  Glass/Steagall.

Den amerikanske regering må indføre reguleringer til 
at styre, hvad der foregår finansielt. Den afregulering, der 
har fundet sted over de seneste årtier, skal rulles tilbage 
og erstattes af  et rigidt kontrolsystem af  de finansielle 
strømme, af  de finansielle markeder, hvor man ikke blot 
adskiller normal indlåns- og udlånsaktivitet i bankerne fra 
finansiel spekulation, men også skaber rammerne for at 
skabe kreditter, inklusive statskreditter, der kan strømme 
ud i det økonomiske væv. Ikke for at redde finansverdenen, 
som det var været tilfældet siden 2008, men til investering i 
den fysiske økonomi, i industri og landbrug og i infrastruk-
turprojekter, som en del af  disse nødvendige 8.000 mia. 
dollars, som USA må investere i sin infrastruktur i løbet af  
de kommende år. Man skal have skabt den fornødne kredit 
til alle de store projekter, som man har haft på tegnebrættet, 
men som ikke kunne finansieres (I Danmark og i EU har 
vi ligeledes haft mange spændende projekter, som er røget 
i mølposen, fordi der ikke var kredit til den slags projek-
ter). Skabes der kredit til disse infrastrukturprojekter, vil det 
selvfølgelig have en multiplikatoreffekt i hele økonomien, 
der vil bringe den amerikanske økonomi op i et helt andet 
gear og skabe masser af  arbejdspladser – både med bygnin-
gen af  de mange projekter og som underleverandører til 
dem. Nye, godt betalte jobs i bygge- og produktionssekto-
ren i stedet for lavt betalte servicejobs. 

Samtidig vil disse investeringer være en del af  LaRou-
ches Fjerde Lov, der kræver en målrettet indsats for at 
komme tilbage til videnskabeligt og teknologisk fremskridt. 
Denne massive satsning på infrastruktur øger det tekno-
logiske og kundskabsmæssige niveau i såvel arbejdsstyrken 
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som i store dele af  befolkningen som helhed. Samtidig øges 
produktiviteten i hele økonomien og flyttes op på et langt 
højere niveau. Bygningen af  vindmøller og opsætning af  
solcellepaneler er ikke videnskabeligt og teknologisk frem-
skridt. Det er videnskabeligt og teknologisk tilbageskridt, 
for den energigennemstrømningstæthed, der er i energien, 
vi får fra sollys og vindkraft, er langt mindre end den tilmed 
er i kemiske forbrændingsprocesser som f.eks. forbrænding 
af  kul, olie eller gas.

Energigennemstrømningstætheden, og dermed KVA-
LITETEN af  den energi, der bliver produceret, vokser til 
langt højere niveauer, når vi så i stedet gør brug af  ker-
nekraft, og med yderligere et kvantespring, når vi ser på 
fusionsenergi.

Asien satser på kernekraft og fusionsenergi
Det er man klar over i Asien. Man forbereder en mas-

siv satsning på bygning af  kernekraftværker. Man bygger 
også kulkraftværker, for man har brug for meget ekstra 
elektricitet her og nu, men man ved godt, at det er en mid-
lertidig, dårlig løsning, og at det, der egentlig behøves, er 
kernekraftværker og på langt sigt fusionsenergi. Men men-
neskeheden har stadig ikke den fornødne videnskabelige og 
teknologiske kompetence til at gøre brug af  fusionsenergi 
til at tilvejebringe vores elektricitetsbehov, og når vi får den, 
så har vi ikke Helium-3, som er den mest ideelle form for 
brændsel til fusionsprocesser, her på Jorden i betydende 
mængder (man kan også skabe fusion med f.eks. tungt brint 
fra havvand, men fusion med Helium-3 fungerer langt bed-
re). Til gengæld findes der Helium-3 i langt større mængder 
på Månen, aflejret af  Solvinden i månestøvet, og vi kom-
mer derfor til at skulle lave minedrift på Månens overflade, 
så vi kan høste Helium-3, bringe det tilbage til Jorden og 
anvende det i fremtidens fusionskraftværker.

De gode nyheder er, at Kina har et rumprogram, som 
har til formål at opbygge den nødvendige teknologiske ka-
pacitet til at kunne gennemføre dette. De sender konstant 
nye, stadig mere sofistikerede rumskibe af  sted og er ved at 
opbygge den nødvendige kapacitet og know how, som kan 
realisere dette mål i løbet af  de kommende år. Om få år vil 
vi kunne udvinde Helium-3 af  månestøvet og fragte det 
tilbage her til Jorden. Dermed vil vi kunne lave vore egne 
små sole i fusionskraftværker, der kan give os ubegrænsede 
mængder af  billig energi af  den højeste kvalitet, med en høj 
energigennemstrømningstæthed, der vil sætte os i stand til 
at bemestre teknologier, vi kun kan drømme om i dag.

Vi burde allerede have behersket denne fusionstekno-
logi i dag. Hvis John F. Kennedy ikke var blevet myrdet, 
og den videnskabs- og udviklingsproces, han satte i gang 
med etableringen af  NASA og målet om at sætte en mand 
på Månen inden udgangen af  1960’erne, havde fået lov til 
at fortsætte for fulde omdrejninger, så havde vi haft fusi-
onskraft for lang tid siden. Men efter mordet på Kennedy, 
så blev alle de mange programmer bid for bid droslet ned 
og stoppede efterhånden næsten helt op. Det er først nu, 
at der med Kina er en nation med den fornødne styrke og 

vilje til at genoptage denne amputerede proces, der kan føre 
menneskeheden frem til en sejr, som for altid vil stå som en 
milepæl i menneskehedens fortsatte udvikling.

Det er utroligt spændende. Vi står over for helt nye mu-
ligheder for menneskeheden, og der er mulighed for, at det 
er noget, som hele menneskeheden bliver en del af. Det er 
derfor afgørende, at Trump-administrationen tager skridtet 
fuldt ud. Ikke bare taler om, at man gerne vil gøre disse 
ting, men faktisk også gør noget ved det. Et godt signal 
om, at man har sat den kurs, vil være, at præsident Trump 
deltager på forummet i Beijing den 14.-15. maj.

USA’s befolkning valgte præsident Trump
Men dette er ikke blot et positivt tilvalg Trump, kan 

foretage, men en akut nødvendighed, hvis han ønsker at 
overleve som præsident. Som de fleste nok har bemærket, 
så er de kræfter, der regerede under det gamle paradigme, 
de kræfter, der styrede begivenhederne under Bush/Che-
ney-administrationen og under den efterfølgende Obama-
administration, og som ønsker en konfrontation med Rus-
land og Kina og en fortsættelse af  den gamle, unipolære 
verdensorden, stadig aktive og har stadig ikke opgivet deres 
ambitioner. De har aldrig accepteret, at Donald Trump blev 
valgt til USA’s præsident. De har ikke tænkt sig at acceptere, 
at den amerikanske befolkning valgte en anden vej end at 
fortsætte den katastrofale kurs, man havde været på de se-
neste 16 år. Disse kræfter arbejder i døgndrift på at få afsat 
Donald Trump. Derfor skal Donald Trump slå tilbage. Det 
er ikke et spørgsmål om at lade det gamle være glemt, og 
så kan alle være venner. Det sagde præsident Trump faktisk 
i sin tale til den samlede Kongres og det amerikanske folk 
for et par uger siden, men så let er det ikke. Den gamle 
garde, med Barack Obama i spidsen under direkte ordre fra 
London, har ikke opgivet håbet om at kunne lave en farvet 
revolution i USA og få afsat præsident Trump. Man ønsker 
en blodig revolution vendt imod Trump, som Obamas tid-
ligere justitsminister Loretta Lynch opfordrede til for nylig, 
eller at afsætte eller stække Trump gennem skandaler eller 
en rigsretssag. Trump kommer derfor til at tage et opgør 
med de mørke kræfter i USA og andetsteds, der i den grad 
er aktive og modarbejder, at Trump-administration og USA 
kan få succes.

Der var et interessant radiointerview på radiostationen 
KTKK i Salt Lake City udført af  Paul Jensen med den uof-
ficielle Trumprådgiver og mangeårige ven med Donald 
Trump, Roger Stone, og LaRouche-talsmanden Harley 
Schlanger. Roger Stone har også netop begået en bog med 
titlen: »The Making of  the President 2016 – How Donald Trump 
Orchestrated A Revolution« (Skabelsen af  præsidenten i 2016 – 
Hvordan Donald Trump iscenesatte en revolution). Stone 
blev interviewet sammen med Schlanger og angreb i hårde 
vendinger hele myten om, at Rusland stod bag lækagen af  
e-mails fra det Demokratiske Parti, og at Trump-folk skulle 
være i meget tæt og kontrollerende kontakt med Moskva, 
noget, Stone også er blevet beskyldt for, og som han klart 
kunne afvise. 
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Løgnene og karaktermordet rettet imod Trump og dem, 
der støtter ham, viser i høj grad, at han må tage et opgør 
med den såkaldte »dybe stat«, et udtryk, der dækker over en 
stat i staten, som f.eks. efterretningstjenester og lignende, 
der ikke retter sig efter den civile, politiske ledelse, de egent-
lig forfatningsmæssigt er underlagt.

Den »dybe stat« må under kontrol
Vi så denne »dybe stat« i aktion gennem lækkede vurde-

ringer, rapporter, aflytninger m.m. til aviser som New York 
Times og Washington Post, med det formål at forhindre et 
fremtidigt samarbejde mellem USA og Rusland, at skade 
Donald Trump og at gribe ind i sammensætningen og 
funktionerne af  hans administration. Som f.eks. de lækkede 
samtaler mellem Michael Flynn, som Trump oprindeligt 
havde udset sig til sin nationale sikkerhedsrådgiver, og som 
var talsmand for et samarbejde mellem USA og Rusland 
om at bekæmpe Islamisk Stat, og den russiske ambassa-
dør til USA. De lækkede samtaler blev brugt til at kaste 
mistænkelighedens skygge over Flynn og presse Trump til 
at opgive ham som sin sikkerhedsrådgiver. På lignende vis 
har forskellige amerikanske efterretningstjenester lækket 
påstande om, at det var Rusland, der hackede det Demo-
kratiske Partis e-mailserver under valgkampen og afslørede, 
hvorledes det Demokratiske Parti ulovligt forfordelte Hil-
lary Clinton til skade for Bernie Sanders’ kandidatur. Men 
man præsenterede aldrig dokumentation for disse påstande 
til offentligheden.

Denne »dybe stat« har med al tydelighed vist, at de ikke 
har tænkt sig at sidde med hænderne i skødet, mens præ-
sident Trump fjerner deres kontrol over tingene, og denne 
»dybe stat« er i lighed med de finansielle kræfter ikke en 
national, men en international, affære. Mange af  de ameri-
kanske efterretningstjenester har et ekstremt tæt samarbej-
de – ikke med den amerikanske befolkning, for det er bl.a. 
dem, man skal overvåge og kontrollere – men med den bri-
tiske efterretningstjeneste som f.eks. MI6 (der med agenten 
Christopher Steele stod bag et dossier med falske anklager 
om, at Trump var i lommen på præsident Putin) og GCHQ, 
den britiske pendant til NSA, som flere medier har udråbt 
som ansvarlig for de lækkede ulovlige optagelser af  Michael 
Flynns samtale med den russiske ambassadør i Washington. 
Udover Storbritannien er der også de andre tre lande fra de 
såkaldte »fem øjne«, Storbritannien, Canada, New Zealand 
og Australien, den udvidede »ni øjne«-gruppe, der også in-
kluderer Danmark, Frankrig, Holland og Norge eller »14 
øjne«-gruppen, hvor yderligere Tyskland, Belgien, Italien, 
Spanien og Sverige er med.

Ifølge Stone har denne »dybe stat« har været kilden til 
alle de angreb, der har været på Trump-administrationen. 
Indtil nu har medierne fulgt drejebogen og haft et utal af  
historier om, hvordan det er en skandale, at Trumps folk 
har talt med russerne. Stone gjorde opmærksom på, at det 
ikke er en skandale, men at det er deres arbejde. Hvis man 
vil være national sikkerhedsrådgiver til den amerikanske 
præsident, så er russerne, kineserne og de andre store inter-

nationale aktører selvfølgelig nogle af  dem, som man må 
tale med. Man skal vide, hvordan de tænker og hvad de vil, 
for det er en forståelse, som du skal hjælpe præsidenten 
med.

Russiske repræsentanter har med forbløffelse betragtet, 
hvorledes Trump-folk bliver hængt ud for at tale med den 
russiske ambassadør, og hvorledes det bliver beskrevet som 
russisk indblanding i den amerikanske demokratiske pro-
ces, men har så også berettet, at de altså også talte med alle 
relevante repræsentanter fra Clinton-kampagnen, ikke for 
at påvirke det amerikanske valg, men fordi det var deres ar-
bejde som diplomater. Diplomaters vigtigste rolle er at tale 
sammen med repræsentanter fra de andre lande.

Obama værre end Watergate
Den egentlige skandale, fremhæver Stone, er noget helt 

andet, end at Trumps folk har kontakt med russerne. Det 
er det faktum, at Donald Trump blev overvåget af  efter-
retningstjenesterne, mens han var kandidat, og at efter-
retningstjenesterne forsøgte at skade hans kandidatur. Det 
skete under Obamas tid som præsident. Det kan godt være, 
at Obama siger, at det ikke var på hans ordre, at disse ting 
foregik. Men Richard Nixon gav heller ikke direkte ordre til 
de indbrud, der siden førte til hans afgang som præsident 
i forbindelse med Watergate-skandalen. Ikke desto mindre 
var det hans ansvar som præsident at have sørget for, at det 
ikke skete. At han i første omgang ikke gav ordre til det, 
men blot blev informeret om det bagefter, gjorde ikke tin-
gene bedre, og derfor måtte Nixon gå af. Det, vi har set un-
der Obama, pointerer Stone, er sandsynligvis langt værre. 
Der er et langt større medansvar for ulovligt at modarbejde 
Donald Trump fra Obamas side, og det er den egentlige 
skandale. Det er et overgreb imod den demokratiske pro-
ces, der er værre end Watergate, og det er det, der nu må 
diskuteres.

De gode nyheder er, at det allerede er ved at ske. Al-
lerede om en uge, den 20. marts, så vil der være en høring 
i efterretningskomiteen i Repræsentanternes Hus under 
formandskab af  Devin Nunes, om, hvad der egentlig er 
foregået. I Danmark ville man, når man opdager sådanne 
uregelmæssigheder, nedsætte en kommission, der skal un-
dersøge sagen og melde tilbage efter 3-5 år, når det er totalt 
ligegyldigt. Sådan er det heldigvis ikke i USA. Alle disse 
lækkede anklager fra efterretningstjenesterne imod Donald 
Trump om, at han skulle have suspekte forbindelser til Rus-
land, vil man nu til bunds i. Derfor har man indkaldt en 
lang række nøglepersoner til at vidne ved den kommende 
høring: Repræsentanter fra Obama-administrationen, som 
skal fremlægge beviser for, hvad de faktisk ved, til forskel 
fra udokumenterede spekulationer. Det samme gælder 
FBI-direktør Comey, NSA-chef  Rogers, tidl. DNI-chef  
Clapper, tidl. CIA-chef  Brennan og tidl. fung. justitsmini-
ster Sally Yates samt to tidligere chefer fra virksomheden 
CrowdStrike, der blev ansat af  det Demokratiske Parti til at 
finde smuds på Donald Trump og bl.a. undersøge, om han 
havde suspekte russiske forbindelser. 



6  Schiller Instituttet marts 2017

A. Kina-Mongoliet-Rusland korridor — I juni 2016 skrev de tre præsidenter 
ved det 11. SCO-møde under på en trilateral økonomisk samarbejdsaftale, der 
bestod af 32 foreslåede projekter og etableringen af en harmoni mellem Rus-
lands Trans-eurasiske Bælt-Udviklingsplan, Mogoliets Prærievejsprogram og 
Kinas Bælt & Vej-Initiativ.

B. Kina-Pakistan-korridor — Hovedveje, jernbaner, olie- og gasledninger, 
og fiberoptikprojekter vil være af en værdi på niveau med alle de samlede uden-
landske investeringer i Pakistan siden 1970 og skabe 700.000 direkte jobs, 10,4 
gigawatt elektricitet og transportruter, der vil reducere handelsafstanden mellem 
Kina og Europa, Afrika og Amerika med 3.000 km.

C. Ny Eurasisk Landbro-korridor — Varer fra det centrale Kina når Europa 
på 2-3 uger i stedet for fem uger til havs. Halvvejs gennem 2016 havde der 
været over 2.000 jernbanetransporter mellem Kina og Europa med varer til en 
værdi af 17 mia. dollars. Dertil kommer etableringen af en kinesisk-hviderussisk 
industripark og en ny forbindelse mellem Central- og Sydeuropa i form af den 
ungarsk-serbiske jernbane.

D. Kina-Indokina-korridor — Der er planer om transportsystemer til at for-
binde ti af de største byer i området og andre infrastrukturprojekter, inklusive 
Cambodjas Sihanoukville Økonomiske Zone, ni tværnationale hovedveje, jern-
bane fra Nanning til Hanoi, Kina-Laos jernbaneprojektet, Jakarta-Bandung høj-
hastighedsjernbanen og en jernbane mellem Singapore og Kunming.

E. Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar-korridor — I december 2013 afholdt 
Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar-Samarbejdsgruppen for en Økonomisk Kor-
ridor sit første møde i Kunming, Kina. Den multi-modale korridor vil være den 

Kinas Bælt & Vej-korridorer
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første motorvej mellem Indien og Kina. Korridoren går igennem Bangladesh og 
Myanmar, dækker 1,65 million km2 og omfatter 440 millioner mennesker.

F. Den Maritime Silkevej — Forbinder Kina med Det Indiske Ocean, Sydøst-
asien, Østafrika, Sydvestasien og Europa, og bringer et netværk af dybvandshav-
ne, industrizoner, olie- og gasfaciliteter, jernbanelinjer og afgørende projekter til 
Afrika. Etiopien og Djibouti — Den nye kinesisk-byggede Etiopien-Djibouti-jernbane 
udgør en milepæl i samarbejdet mellem Kina, Etiopien og Djibouti, som beskæftiger 
25.000 etiopiere og djiboutiere med bygningen af den 750 km lange Addis Abeba–
Djibouti-linje, og hvor mange andre bliver uddannet til at kunne styre jernbanesy-
stemerne. Kenya — En ny jernbane med skinner af standardbredde vil erstatte 
Kenyas eksisterende jernbane (som blev bygget i 1899 til eksport af kolonivarer) 
og transformere Kenyas Mombasa-havn ved at transportere gods og passagerer til 
Ugandas grænse på en tiendedel af den tid, det tager via landevej.

G. Kina-Central- & Vestasien — I juni 2015 blev Kina og de fem centralasiatiske 
lande enige om ”sammen at bygge Det Økonomiske Silkevejsbælte”, og yderligere 
ruter vil strække sig ind i Afghanistan, Iran og Tyrkiet. I Usbekistan har Kinas Jern-
banetunnelgruppe færdiggjort den længste tunnel i Centralasien. I Afghanistan vil 
en ny jernbaneforbindelse til Kina reducere transporttiden for gods fra 3-6 måneder 
til 2-3 uger. Rejsetiden fra Østkina til Iran vil blive halveret.

* Besluttede, under opførelse eller færdige projekter
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Kinas Bælt & Vej-Initiativ: Seks økonomiske korridorer, 
der strækker sig over Asien, Europa og Afrika

Kina-Mongoliet-Rusland 

Schiller Instituttets foreslag til Verdenslandbroen 



8  Schiller Instituttet marts 2017

Alle er indkaldt for at vidne om, hvad de faktisk fandt 
ved deres undersøgelser. Nunes udtalte, at man har hørt 
rygter om meget, men indtil nu ikke har set nogen beviser 
på, at der har været hacking fra Ruslands side, som påvir-
kede det amerikanske valg. Demokraterne har gentaget det 
igen og igen, men der er aldrig præsenteret nogen beviser 
for påstanden. Hvis det var rigtigt, sagde Nunes, at Trump 
var under officiel undersøgelse, som det er blevet indikeret 
gennem rygter om, at FISA-domstolen gav tilladelse til, at 
Trump skulle overvåges eller undersøges, så burde jeg være 
blevet informeret, for jeg er en del af  den ottemandsgrup-
pe, som altid skal informeres, hvis man pga. trusler imod 
nationens sikkerhed må aflytte personer (som bl.a. politi-
kere), som man ellers under ingen omstændigheder burde 
beskæftige sig med. Men Nunes var ikke blevet informeret.

Fokusset er ved at flytte sig fra, hvem, der blandt Trump-
folkene måtte have talt med russerne, til, hvad pokker efter-
retningstjenesterne har haft gang i? Alle disse rygter, som 
de har cirkuleret, er der noget substans i dem? Hvad har de 
vidst, hvornår har de vidst det, og hvad har de gjort med 
den information? Det kan meget hurtigt føre til, at flere 
hoveder ruller, selv om mange af  de ledende personer alle-
rede er blevet automatisk afskediget, for det er kutyme, når 
en ny administration træder til. Der har været en del blæst 
i medierne om, at en statsanklager i New York, der syntes, 
at han gjorde et godt stykke arbejde, nægtede at indsende 
sin opsigelse, som han ellers blev anmodet om, og derfor 
blev fyret. Det blev kørt som endnu en historie om, hvor 
irrationel og ubehagelig, Trump-administrationen er. Men 
i USA er det som sagt en helt rutinemæssig begivenhed, at, 
når der kommer et nyt politisk lederskab ind, så indsender 
alle deres afskedsansøgning, så den nye ledelse har frihed til 
at sætte netop den kurs, man ønsker, og så kan vælge, hvilke 
af  medarbejderne, man ønsker at genansætte, og hvilke an-
dre, man ikke vil have med på rejsen.

Men de, der er forankrede i det gamle paradigme, vil 
bare ikke acceptere, at der nu skal føres en helt anden po-
litik under præsident Trump. Det er dog heldigvis meget 
tvivlsomt, om de kan formå at stoppe den forandring, der 
er i gang.

I Senatet har Chuck Grassley, der leder den komité i 
senatet, der har overopsyn med efterretningstjenesterne, 
ligeledes iværksat en undersøgelse af, hvad der egentlig 
er foregået, også kommenteret på anklagerne om russisk 
påvirkning af  det amerikanske valg, at selv, hvis Rusland 
havde hacket demokraternes e-mail, så har vi ikke set nogen 
dokumentation for, at det fik indflydelse på valgets resul-
tat. Det er en stor løgn i den fortælling, Hillary, Obama og 
demokraterne har bragt til torvs. Det var ikke Rusland, der 
afgjorde det amerikanske valg. Det var de amerikanske væl-
gere. De, der måtte tro, at Rusland på en eller anden magisk 
måde fik Trump uretmæssigt indsat som USA’s præsident, 
bør blot huske på, at republikanerne også vandt en klar ma-
joritet i såvel Repræsentanternes Hus og Senatet.

Det amerikanske valg blev ikke afgjort på grund af  ude-
frakommende indgreb fra fremmede magter, men pga. af  

et dramatisk fravalg af  Det Demokratiske Parti og den kurs, 
det har haft under indflydelse af  Barack Obama. Det var 
det, folk ikke ville have. Derfor er det også lidt mærkeligt, at 

Barack Obama, der nu ikke er præsident længere, har 
placeret sig selv i spidsen for et kæmpe politisk apparat 
sammen med sin stabschef  Valerie Jarrett, George Soros 
og alt andet, London kan mobilisere, til at bekæmpe præsi-
dent Trump. Trump blev jo netop valgt til præsident, fordi 
befolkningen ikke ville have Hillary til præsident, fordi hun 
repræsenterede en fortsættelse af  den Obama-politik, som 
man ønskede at komme af  med. Man fravalgte Hillary Clin-
ton og valgte i stedet Donald Trump til.

Sydkorea på vej ud af  lakajrolle?
Det her er dramatisk og vil blive endnu mere dramatisk, 

men man skal hele tiden huske på, at vi nu opererer med 
et helt nyt paradigme. Det er et internationalt fænomen. Vi 
har netop set det i Sydkorea, hvor den siddende præsident 
Park Geun-hye er blevet afsat af  forfatningsdomstolen, ef-
ter at parlamentet havde anmodet om en rigsretssag imod 
hende, fordi hun har videregivet hemmelighedsstemplede 
informationer til sin kultveninde og de facto kontrollør, Choi 
Soon-sil, der så beskyldes for at have afpresset kæmpebeløb 
fra selskaber for tjenester, leveret af  præsidenten. Det men-
te parlamentet skadede Sydkoreas interesser og sikkerhed, 
og nu har forfatningsdomstolen enstemmigt med stem-
merne 8-0 besluttet, at hun må afgå som præsident, og at 
en ny præsident skal vælges inden for de næste to måneder.

Det, alle forventer, er, at der vil blive valgt en præsident 
fra oppositionen, der vil have en helt anden sikkerhedspo-
litisk tilgang til tingene end den nuværende administration. 
Under Park Geun-hye har Sydkorea væres USA’s loyale 
lakaj til at levere konstante provokationer imod Nordko-
rea, men det vil sandsynligvis ikke blive fortsat under den 
kommende præsident. Af  samme årsag har man haft meget 
travlt med at få sendt THAAD-missiler (som Kina er kraf-
tigt modstander af  og mener, er en del af  et amerikansk 
missilskjold rettet imod Kina) fra USA til Sydkorea, og be-
gynde at sætte dem op, så en kommende præsident vil have 
svært ved at omgøre Park Geun-hyes beslutning om at tage 
imod THAAD-missilerne fra USA.

Men det kan sagtens være, at THAAD-missilforsvaret 
alligevel ikke bliver til noget. Det er firmaet Lockheed 
Martin, der har solgt systemerne til Sydkorea, i lighed med 
et parti F35 Joint Strike Fighters. Men ifølge kilder i den 
sydkoreanske opposition, så har Lockheed Martin betalt 
mange penge under bordet til Park Geun-hyes veninde, 
Choi Soon-sil, for at få kontrakten i hus, så mon ikke disse 
kæmpe militære ordrer kan annulleres, hvis det kan bevises, 
at de blev indgået ved hjælp af  store bestikkelsessummer?

Der er lagt op til en ny sydkoreansk præsident, der i 
stedet for den nuværende konfrontationspolitik over for 
Nordkorea, under pres fra USA, sandsynligvis vil forsøge 
at få genstartet fredsprocessen med Nordkorea. Kina har 
været ude og ringe med alarmklokkerne vis à vis Nord-
korea og advaret om, at USA og Nordkorea var som to 
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eksprestog på konfrontationskurs med hinanden. Løsnin-
gen må være en genoplivning af  seksnationsgruppen fra 
tidligere, hvor Syd- og Nordkorea fik følgeskab af  Kina, 
Rusland, Japan og USA til at finde en fredelig løsning. Men 
der vil kun kunne blive lavet aftaler, hvis det er helt klart 
fra begyndelsen, at USA frasiger sig retten til at forsøge 
at lave regimeskifte i Nordkorea. Hvis Trump gør det på 
USA’s vegne, så kan man finde en løsning og få deeskale-
ret situationen, for det var USA’s beslutning under Bush/
Cheney og efterfølgende under Obama om at arbejde for 
regimeskifte i Nordkorea, der har været kilden til det eks-
tremt mistroiske og anspændte forhold mellem Nordkorea 
og omverdenen.

Asien er ved at samle sig om det nye paradigme. Det 
gælder både Bælt & Vej-Initiativet, men det er også viden-
skabeligt og teknologisk fremskridt. Kina, Sydkorea, Rus-
land og flere andre lande arbejder på at være i stand til at 
producere og levere kernekraftværker på samlebånd, for at 
kunne imødegå det fremtidige, voksende energibehov. Alle 
disse lande er også klar over, at, hvis man skal være med, 
hvor det er sjovt, så skal man have rumprogrammer.  Man 
forbereder mange nye initiativer for at udforske vort Solsy-
stem og rummet, og under Trump er der tilmed diskussion 
om, at USA og Rusland skal samarbejde om en ekspedition 
for at udforske vores naboplanet Venus. Noget, der ville 
have været utænkeligt for tre måneder siden, men som nu 
kan blive en realitet. 

Vi befinder os i et nyt paradigme, hvor det er blevet en 
naturlig ting at samarbejde nationer imellem om menneske-
hedens fælles mål. Men vi er stadig i overgangsfasen. Re-
præsentanter for det gamle paradigme stritter stadig imod, 
og der er en fare for, at man vil forsøge at myrde præsident 
Trump. Den 10. marts var der en begivenhed, hvor en psy-
kisk syg mand kravlede over hegnet til Det Hvide Hus og 
forsøgte at komme ind for at hilse på præsident Trump, 
men som blev stoppet af  Secret Service. Han var ikke be-
væbnet, men sådanne begivenheder kan bruges til at teste 
sikkerhedssystemerne og også til at sende en advarsel til 
præsident Trump. Man skal huske på, at Ronald Reagan, 
der, da han blev præsident i 1981 repræsenterede et brud 
med det daværende system, blev forsøgt skudt af  en psy-
kisk ustabil person. Reagan overlevede attentatet, men var 
efterfølgende en svækket mand. Alt sådan noget er i spil, og 
det er meget farligt.

Vi ser også, at den amerikanskledede, internationale 
koalition imod IS, eller ISIS, som amerikanerne siger, og 
som består af  68 nationer, netop mødtes og demonstrativt 
ikke havde inviteret Rusland og Iran, to af  de vigtigste aktø-
rer i kampen imod IS. En indikation på, at de internationale 
relationer stadig ikke er normaliseret. Man opererer stadig 
delvis under det gamle paradigme, men der er et momen-
tum, der trækker i den nye retning.

Der går næsten ikke en dag, uden at de ledende russi-
ske og kinesiske medier har et indslag eller interview med 
repræsentanter fra Schiller Instituttet eller LaRouche-bevæ-
gelsen, for at forklare, hvad der sker i USA, hvad der sker 

med Silkevejs-projektet eller noget helt tredje. Mens man 
havde rapporter på kinesisk fjernsyn fra den Nationale Fol-
kekongres i Beijing, kunne man så pludselig se Schiller In-
stituttets internationale forkvinde, Helga Zepp-LaRouche, 
og Bill Jones, korrespondent for Executive Intelligence Review i 
Washington, dukke frem på skærmen efterfulgt af  billeder 
af  store infrastrukturprojekter.

Der er også dækning på de engelsksprogede kanaler. Ki-
nas CNC-TV havde et interview med Bill Jones om silke-
vejsprojektet, og på RT-Tv er der regelmæssige interviews 
med LaRouche-repræsentanter. Denne opmærksomhed 
skyldes, at Schiller Instituttet og LaRouche-kampagnen har 
en unik indsigt i det nye paradigme, der er ved at tage over, 
men samtidig også befinder os og agerer i den del af  ver-
den, der stadig er præget af  det gamle paradigmes værdier. 
Vi har en særlig indsigt, som man værdsætter og gerne vil 
udbrede til sine seere.

Infrastrukturprogram for USA
For at sikre, at det nye paradigme kan blive udbredt i 

USA og internationalt, så har vi netop produceret en ny rap-
port om det infrastrukturprogram, USA skal i gang med, og 
en gennemgang af  LaRouches tilhørende fire love, der kan 
gøre det muligt. Det, præsident Trump må gøre, hvis han 
skal blive til en succes. Det findes nu tilgængeligt på Schil-
ler Instituttets hjemmeside (www.schillerinstitut.dk) i pdf-
format ganske gratis. Vi er også i gang med at oversætte det, 
så vi kan cirkulere det rundt på dansk. Det er ikke bare en 
hvidbog for, hvad USA skal gøre, men et eksempel på en 
proces, som alle andre lande også skal definere og udarbejde.

Her i Schiller Instituttet i Danmark har vi ikke ressour-
cerne til at udarbejde en hvidbog hver anden uge om, hvad 
der bør ske i Danmark, og har derfor brug for hjælp an-
detsteds fra. Vi har brug for at andre, der bekymrer sig om 
Danmarks og Europas fremtid, sætter sig ned og bruger 
deres kundskab som ingeniører, som økonomer eller andet, 
og tænker sig grundigt om for at finde ud af, hvordan det 
skal se ud for Danmark. Når det gælder en Glass/Steagall-
bankopdeling: Hvordan strikker vi en finansiel reform sam-
men i Danmark, så vi kan genetablere en adskillelse mellem 
bankers grådighed og almindelige menneskers behov for at 
få realkreditlån og kunne have en opsparingskonto? Lige 
nu er det hele syltet sammen. Sådan har det ikke altid været. 
Vi havde et separat realkreditsystem, der skulle tjene kun-
derne. Nu er det blevet til en kæmpe realkreditmalkeko for 
bankerne. Det skal der selvfølgelig laves om på. 

På lignende vis må man på alle de forskellige områder 
tænke på, hvordan vi kan lære af  det gamle, lære af  kata-
strofen, der har fundet sted, og reorganisere tingene. Men 
disse fire love skal realiseres i en dansk udgave, INDEN vi 
får næste finanssammenbrud. Vi kan når som helst få et 
sammenbrud, der ikke vil være en gentagelse af  det, som vi 
så i 2007-2008, men et nyt og langt værre sammenbrud. Og 
vi vil ikke have de handlemuligheder, som man har brugt 
siden 2008. Derfor skal man allerede nu få de love klargjort, 
så man har en plan for, hvad der så skal komme i stedet. 
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Løgnen om truslen fra Rusland
Hvordan kan vi sikre en overgang til et langt bedre sy-

stem og en langt bedre fremtid?
Det skal ske hurtigt, men skal ske parallelt med, at vi får 

afmonteret den absurde, men ekstremt farlige fortælling, 
som man har forsøgt at udbrede om, at vi har et Rusland, 
der udgør en akut sikkerhedspolitisk trussel imod Europa 
og USA, der når som helst kan angribe os – og derfor nød-
vendiggør, at vi bruger alle vore ressourcer på at fordoble 
forsvarsbudgetterne, så vi er klar til at gå i krig imod Rus-
land. Heldigvis er der også folk, der begynder at imødegå 
denne absurditet. Den 9. marts var der en høring i Uden-
rigskomiteen i Repræsentanternes Hus i USA om russisk 
disinformation. Som en gæst ved høringen havde man Too-
mas Hendrik Ilves, der var præsident i Estland fra 2006-
2016, og som fortalte kongresmedlemmerne om Ruslands 
aggression og truende adfærd imod Estlands grænser. Efter 
at have hørt på denne fortælling, tog kongresmedlemmet 
Dana Rohrabacher så ordet og sagde, at det, Ilves hævdede, 
var absurd. Han bad om at se beviser for den påståede trus-
sel, for han havde selv været i De Baltiske Lande, og havde 
fået lignende fortællinger igen og igen, men hver gang han 
bad om beviser på, at Rusland krænkede Estlands grænser, 
så var der ingen konkrete forhold at pege på. Ilves tog så 
en sag op om en estisk efterretningsmand, Eston Kohver, 
der var blevet taget til fange af  de russiske myndigheder og 
idømt 15 års fængsel for spionage, som Estland hævdede, 
var blevet kidnappet på estisk territorium. Rohrabacher bad 
Ilves om at stoppe med at spilde udvalgets tid, men at pege 
på konkrete, russiske aggressioner imod Estlands grænser, 
hvortil Ilves svarede, at russiske jagerfly hele tiden fløj langs 
den russiske grænse. Rohrabacher svarede, at USA også har 
haft B52-bombefly, der er fløjet mod Ruslands grænse og 
har simuleret, at det er på vej til at bombe Moskva. Det er 
der intet nyt i, og så gik han igennem en lang række politi-
ske mord og andre udåd, som USA havde gennemført gen-
nem tiderne, og opfordrede til, at man ikke fortsatte dette 
absurde teater.

Bulletin of  Atomic Scientists (Tidsskrift for atomviden-
skabsfolk) havde den 1. marts også en artikel, som påpe-
gede en meget farlig, men også meget overset udvikling, 
inden for USA’s atomvåbenprogram i de senere år: Net-
op nu er der megen snak om, at USA skal opgradere sine 
atomstyrker, så de bliver mere slagkraftige og kan imødegå 
Ruslands og Kinas atomare oprustning. Det er en vildled-
ning, for USA har allerede kraftigt opgraderet sin atomslag-
styrke i de senere år under Obama. Det er sket ved noget, 
man kalder superfusing (der måske kan oversættes ved su-
pertændsatser) på de atommissiler, man har. De forskellige 
atommissiler er forprogrammeret til at ramme mål i f.eks. 
Rusland og Kina, i mange tilfælde russiske og kinesiske 
atommissilsiloer. Tidligere var der fare for, at de amerikan-
ske atommissiler kunne ramme ved siden af  målet. Med 
»superfusing« har man gjort det muligt at sprænge misse-
lernes sprængladning, når de bevæger sig over målet og er 
på vej til at ramme forbi. På den måde anslår tidsskriftet, 

at værdien af  den amerikanske atomslagstyrkes anvende-
lighed til at sætte russiske og kinesiske atommissiler ud af  
kraft, er blevet tredoblet.

Faren for, at USA skulle få lyst til én gang for alle at 
fjerne sine atomare modstandere med et førsteslagsangreb, 
der ville udrydde de russiske og kinesiske atomvåben, er 
dermed vokset, og det er noget, som man er opmærksom 
på i Moskva, skriver tidsskriftet. Derfor er det altafgørende, 
at man griber ind og får deeskaleret konflikten og spæn-
dingsniveauet mellem USA og Rusland, mener forfatterne, 
for faren for, at der kan blive udløst en atomkrig, er ube-
hagelig stor.

Verden er i fluks og det er meget uforudsigeligt. En af  
de forvirrende ting, man kan se netop nu, er f.eks. begi-
venhederne omkring Tyrkiet. Erdogan forsøger at få en ny 
forfatning igennem, der vil give ham diktatorisk magt i Tyr-
kiet. Det bliver ikke specielt rart, men samtidig samarbejder 
han så med Rusland om at bekæmpe Islamisk Stat og få en 
fredsaftale i Syrien. Det er godt. Men Syrien mener, at Tyr-
kiet stadig støtter dele af  IS, og Rusland og USA måtte gå 
sammen om at beskytte kurdiske tropper i Manbij, Syrien, 
der har bekæmpet IS, fra at blive angrebet af  tyrkiske alli-
erede. Det er i hvert fald stadig mere tydeligt, at Tyrkiet ikke 
længere tager imod ordrer fra EU og først og fremmest 
orienterer sig imod Rusland og i bedste fald sekundært mod 
USA, fordi Erdogan stadig mistænker, at det var Fethullah 
Gülen og amerikansk efterretning, der stod bag kupforsø-
get sidste år i Tyrkiet, der kunne have afsat Erdogan. 

USA-Rusland-Kina vil kunne løse alt
Det er meget forvirrende, men her og de fleste andre 

steder, så kan forvirringen blive afløst af  velfungerende 
løsninger, hvis Rusland, Kina og USA samarbejder, noget, 
som Kina har betonet gentagne gange på det seneste. Det 
tætte samarbejde mellem Rusland og Kina er ikke rettet 
imod USA. Det, man ønsker sig mere end noget andet, er, 
at USA ville træde ind som en tredje part i det samarbejde. 
Så er der ikke nogen problemer, der ikke kan løses. 

Fjernes krig som en mulig løsning på forskellige kon-
flikter, fjernes ideen om regimeskifte fra værktøjskassen, og 
går man i stedet tilbage til princippet om national suveræ-
nitet og nationalstatens ukrænkelighed; deeskalerer man de 
forskellige konflikter, som Trump har lovet at gøre, og har 
vist en evne til i sine samtaler med både Putin og Xi Jin-
ping; og danner USA, Rusland, Kina og andre nationer så 
en fælles front imod IS og andre internationale terrorgrup-
peringer – og det kræver, at man, om ikke bomber London 
og Riyadh, så i hvert fald sørger for, at de mange terrornet-
værk, der opererer ud fra Storbritannien, Saudi-Arabien og 
andre steder, afmonteres og bliver uskadeliggjort – så har vi 
alle en lys fremtid. Så vil mange af  de ting, der virker som 
uløselige problemer i dag, kunne blive løst forholdsvis let. 
Det gælder f.eks. Nordkorea og hele det frygtelige morads, 
som vi har fået i Mellemøsten efter de mange, vestligt isce-
nesatte regimeskifteaktioner.

Men det er også absolut nødvendigt. Den danske rege-
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ring har netop annonceret, at man vil bruge 300 mio. kr. på 
at hjælpe med akut nødhjælp til det, FN kalder den værste 
humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig. 20 mio. 
mennesker er truet på livet af  sult og hungersnød i Yemen, 
Sydsudan, Somalia og Nordøstnigeria. I medierne beretter 
man, at det skyldes tørke, men det, man ikke fortæller, er, at 
det, der har bidraget endnu mere end tørke til katastrofen, 
er krige, der i høj grad er blevet ført med vestlig medvirken. 
Yemen er blevet systematisk smadret af  saudiarabiske luft-
bombardementer, der har stået på siden april 2015, og som 
har ødelagt næsten alt i det allerede dybt fattige Yemen. 
Man har ikke kun gået efter militære mål, men har bombet 
fødevarelagre, medicinproduktion, havne, elektricitetsvær-
ker osv. Alt, hvad der kunne bidrage til, at befolkningen i 
Yemen kan opretholde livet, er blevet bombet – og USA 
og Vesten har hjulpet Saudi-Arabien med at kunne gen-
nemføre dette systematiske folkemord, med optankning af  
jagerfly, med leveringer af  bomber osv. Derfor har vi denne 
katastrofe. Det må stoppes. Vi må stoppe dette geopolitiske 
spil og de medfølgende krige.

Sultkatastrofen kunne have været undgået
Vi må i stedet have en massiv økonomisk genopbygning 

i gang, og hvis vi kan få USA og Europa til at træde ind i 
samarbejdet med Kina og Rusland, så er det muligt. Alle 
disse krige, som vi har haft de seneste 16 år, Afghanistan, 
Irak, Libyen, Syrien, Yemen osv., er et resultat af  den inter-
nationale politik for konfrontation og permanent krig, som 
har været det destruktive og ødelæggende paradigme, der 
har fået lov til at hærge verden de seneste 16 år. Det er på 
tide, at det bliver lagt i graven. Det er fint, at vi donerer 300 
mio. kr. for at afhjælpe en del af  konsekvenserne af  det, 
som vi har ladet ske; det er da det mindste, som vi kan gøre. 
Men samtidig må vi så også afsige os denne politik og gå i 
brechen for et internationalt samarbejde til gavn for men-
neskehedens fælles mål.

Her kan Danmark spille en speciel rolle. Udenrigsmini-
ster Anders Samuelsen var den 13. marts i Kina for at mø-
des med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi og kunne 
efterfølgende fortælle, at som en del af  at 2017 er dansk-
kinesisk turismeår, så har Danmark som det første euro-
pæiske land indgået en aftale med rejseportalen Dianping, 
der er en slags kinesisk version af  Tripadvisor, så 300 mio. 
kinesere kan lære langt mere om Danmark og forhåbentlig 
tager på ferie her i fremtiden. 

Men i en udtalelse efter mødet fra det kinesiske uden-
rigsministerium kunne man også læse, at »Danmark værd-
sætter højt Bælt & Vej-initiativet, som Kina har lanceret, og 
håber, sammen med Kina, at yde positive bidrag til konnek-
tivitet på Det eurasiske Kontinent.« Hvorfor ikke tage disse 
fine ord et vigtigt skridt videre? Hvorfor er det endnu ikke 
annonceret, at Lars Løkke Rasmussen bliver en af  delta-
gerne på Bælt og Vej-Forummet i Beijing den 14.-15. maj?

Danmark har, som det eneste nordiske land, et strate-
gisk partnerskab med Kina. Derfor burde Lars Løkke Ras-
mussen ikke blot annoncere sin intention om at deltage 

på topmødet i Beijing, men burde også, i lighed med, da 
Danmark gik med i Den Asiatiske Infrastruktur-Investe-
ringsbank, AIIB, organisere de andre nordiske lande til at 
deltage på højeste niveau. Han kunne så også kontakte den 
tyske kansler Merkel og få hende med, for hun er ret så 
gumpetung og har brug for et ordentligt spark bagi for at 
komme ud af  starthullerne. Danmark skal gå i spidsen for 
dette samarbejde. Gør vi det, så er der en enorm gevinst at 
hente for Danmark, både på kort og på lang sigt.

Silkevejsprojektet er kommet for at blive. Der er nu 70 
lande, der deltager, og resten af  Jordens befolkning vil snart 
blive involveret. Det er fremtiden. Det er det, vi skal være 
en del af. Ikke som en del af  bagtroppen, der rydder op 
og giver nødhjælp for at udbedre de katastrofer, der burde 
have været undgået, men vi bør gå forrest i dette nye para-
digme for global økonomisk udvikling og opbygning, som 
kan sikre, at den tid, hvor vi hører om børn, der dør af  sult, 
og mennesker, der ikke får uddannelse, om nationer, der 
lever i dyb fattigdom, langt om længe kan høre fortiden til. 

Global kulturel renæssance?
Det er ikke noget, som vi skal stræbe efter at gøre til 

virkelighed om 20 år, 50 år eller 100 år. Det er noget, som 
kan realiseres inden for 5 eller maksimalt 10 år, hvis Dan-
mark og USA træder med ind i det nye paradigme. Vi vil så 
samtidig opleve det største videnskabelige og teknologiske 
kvantespring, og den mest banebrydende kulturelle renæs-
sance, som menneskeheden nogensinde har set, for, hvis vi 
tager dette nye paradigme til os, vil vi ikke blot kunne løse 
de fysiske problemer, verden står over for i dag, men vil 
pga. den optimistiske opbygning af  verden, vi oplever, blive 
besjælet og kunne befri os fra den tunge, tunge pessimisme, 
der som en betonklump indkapsler hovedet og hjertet på 
mange mennesker i den vestlige verden i dag. Denne pes-
simisme vil fordufte i takt med, at man ser så mange tilsy-
neladende uløselige problemer blive løst.

Den nyvundne glæde, optimisme og entusiasme vil 
komme til udtryk i nye, skønne symfonier, i digte og i store 
kunstværker i takt med, at de enkelte individer finder ud af, 
hvordan de unikt kan bidrage med noget, der både kan be-
gejstre det folkeslag, man er en del af, men også indeholder 
universelle principper, som det f.eks. var tilfældet med H.C. 
Andersens indsigtsfulde eventyr, som gør, at det også er til 
glæde og berigelse for alle andre kulturer og mennesker her 
på kloden og – på sigt – i resten universet.

Denne fantastiske fremtid er nu en mulighed, og derfor 
må vi sørge for, at det sker. Jeg vil derfor opfordre alle til 
at reflektere over, hvordan dé kan være med til at bidra-
ge maksimalt i denne proces. Det kan være sammen med 
Schiller Instituttet, eller det kan være gennem at organisere 
sin egen gruppe af  ligetænkende i sit ministerium, eller 
hvor det måtte være, og sørge for, at disse begivenheder 
finder sted. Lad os sørge for, at den ufatteligt store chance, 
som menneskeheden netop nu har fået, bliver udnyttet, og 
som er, hvad man i eftertiden vil se tilbage på verden af  i 
dag. Hvad gjorde jeg for at se til, at den kamp blev vundet?
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En Musikalsk Dialog mellem Kulturer:
Se videoen, læs programmet og artiklen
www.schillerinstitut.dk/si/?p=17965

Se videoen:
Schiller Instituttet interviewer 
dansk Ruslandsekspert 
Jens Jørgen Nielsen på 
treårsdagen for kuppet i Ukraine
www.schillerinstitut.dk/
si/?p=18026
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De kom fra hele verden. De bragte gaver. Ikke gaver, man kunne 
røre med hænderne. Men gaver, der rørte sjælen. Gaver, i form af 
skøn musik og skøn dans. 

Og folk kom for at høre dem. De blev ved med at komme, indtil 
der ikke var flere af de 120 pladser tilbage. Og da der ikke var 
plads til ekstra stole, stod de i gangene, og de stod i forhallen, og 
de sad bag gardinerne. De var danskere, og de var diplomater, og 
de var andre mennesker fra mange nationer, måske 180-200 i alt. 

Dialogen mellem kulturer, mellem selve sponsorerne, førte til 
den store succes – Schiller Instituttet, organisationen Russisk-
Dansk Dialog, det Russiske Hus i København og det Kinesiske 
Kulturcenter. Koncerten afholdtes i det Russiske Center for Viden-
skab og Kultur....

Og folk blev opløftet dels af den enkelte fremførelse, og dels 
af de successive musikstykker og danseoptrædener, det ene efter 
det andet, det ene land efter det andet, med traditionel musik i 
dialog med klassisk musik, der vævede en gobelin af lyd, syn og 
fryd, der ikke nåede sanserne, men sjælen.... Et musikalsk vidnesb-
yrd om det paradoksale mellem menneskehedens enhed og flerhed, 
udtrykt gennem menneskelig kreativitet, og et magtfuldt udtryk for 
dialogen mellem kulturer, blev proklameret....

Det europæiske og amerikanske etablissement har iværksat den mest 
intensive kampagne imod en amerikansk præsident nogensinde, hvor man 
bl.a. har gjort brug af efterretningstjenesterne i et forsøg på at få afsat 
Trump, eller i det mindste svække hans evne til at udstikke en ny kurs. Man 
frygter, at Trump vil skrotte Vestens konfrontations- og krigspoltik og i ste-
det indlede et samarbejde med Rusland om at bekæmpe IS og den interna-
tionale terrorisme. Trump har også erklæret sin støtte til en genindførelse 
af Glass/Steagall og prioriterer genopbygningen af USA’s infrastruktur og 
fysiske økonomi – noget der kan ske i et samarbejde med Kina og Japan.

Den gamle verden frygter Trump


