
Meget af  verden er i katastrofal uorden. Der er akut fare 
for en ny finanskrise og en potentielt ødelæggende handels-
krig. Flygtningekrisen i Middelhavsområdet illustrerer både 
de ulykkelige omstændigheder for befolkningerne i Afrika og 
Sydvestasien og dyb uenighed i EU. Den demografiske kurve 
i USA er på en alarmerende nedtur. For de fleste almindelige 
mennesker er det meget svært at se, hvordan alle disse forskel-
lige problemer kan håndteres effektivt.

Der er imidlertid én grundlæggende årsag til disse tilsynela-

dende forskelligartede kriser. Da præsident Nixon eliminerede 
Bretton Woods-systemets faste valutakurser i 1971, advarede 
den amerikanske økonom Lyndon LaRouche om, at en fort-
sættelse af  den dengang indførte pengepolitik uundgåeligt ville 
føre til faren for en ny fascisme, medmindre en ny, mere ret-
færdig, økonomisk verdensorden blev skabt. I kølvandet på Ni-
xons handling var der en gradvis afregulering af  det finansielle 
system i retning af  neoliberalisme, hvorved industrialiseringen 
af  udviklingslandene blev forhindret, og som øgede profitten 

Vi, de undertegnede, appellerer til præsident Trump, præsident Putin, præsi-
dent Xi Jinping og premierminister Modi om at sammenkalde et hastetopmøde 
for at skabe et Nyt Bretton Woods kreditsystem. Underskriv appellen nedenfor!
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blandt spekulanterne på bekostning af  det almene vel i den så-
kaldte udviklede del af  verden. Den systemiske finanskrise, der 
blev resultatet i 2008, blev ikke afhjulpet ved at eliminere årsa-
gerne til krisen, men i stedet handlede de finansielle institutioner 
i det britiske imperialistiske system med henblik på at forlænge 
det systems levetid, der sikrede maksimal profit for dem selv.

Som Lyndon LaRouche har understreget igennem mange år, 
er der kun én kombination af  nationer, der er magtfuld nok til 
at erstatte dette, for øjeblikket håbløst konkursramte, neoliberale 
system, og det er en alliance imellem USA, Rusland, Kina og 
Indien. Den ville repræsentere langt den største politiske, økono-
miske og militære magt og dermed være i stand til at etablere et 
Nyt Bretton Woods-system, hvor suveræne regeringer kontrol-
lerer deres egen kreditskabelse og kan formidle aftaler hinanden 
imellem til investering i langsigtet udvikling af  infrastruktur, in-
dustri og landbrug til gavn for befolkningernes fælles bedste.

Potentialet for en sådan alliance er helt åbenbart. Kinas Bæl-
te- og Vej-Initiativ har været afgørende for at skabe fremkomsten 
af  et helt nyt økonomisk system baseret på win-win-samarbejde 
mellem flere og flere lande, der har ført til en utrolig hurtig eli-
minering af  fattigdom i mange af  dem. Nye organisationer, som 
BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), SCO 
(Shanghai Samarbejdsorganisationen), EAEU (Den Eurasiske 
Økonomiske Union) og andre regionale organisationer, stræber 
mod en ny økonomisk orden baseret på udvikling for alle.

Selvom det for mange ikke er umiddelbart indlysende, er det 
amerikanske økonomiske system for politisk økonomi baseret på 
Alexander Hamiltons principper – hvilket præsident Trump har 

lovet at genindføre – nært beslægtet med og baseret på de samme 
ideer som den kinesiske økonomiske model og Kinas Bælte- og 
Vej- (eller Den Nye Silkevejs-) Initiativ. Lederne i Rusland, Kina 
og Indien har allerede sagt, at de har til hensigt at samarbejde om 
Bælte- og Vej-projekter i Eurasien, Afrika og Latinamerika.

Når først præsident Trump er blevet befriet for det britiske 
kup, kendt under betegnelsen »Russiagate« (som nu hurtigt bliver 
til en »Muellergate« og har kurs mod en kriminel efterforskning 
af  kuppets gerningsmænd), vil han kunne levere på sit løfte om 
at opbygge forholdet til Rusland og Kina på et sundt grundlag.

Den eneste effektive måde hvorpå verdens mange problemer 
kan begynde at blive løst, er ved en umiddelbar etablering af  et 
Nyt Bretton Woods-system; et nyt internationalt kreditsystem, 
der gør det muligt at øge arbejdsstyrkens produktivitet og opgra-
dere den fysiske økonomi. Når en sådan fire-magts aftale mellem 
USA, Rusland, Kina og Indien er etableret, kan alle andre natio-
ner tilslutte sig det nye system baseret på princippet om national 
suverænitet og gensidig respekt for forskellene i deres sociale sy-
stemer.

Vi, de undertegnede, appellerer til præsident Trump, præsi-
dent Putin, præsident Xi Jinping og premierminister Modi om 
at sammenkalde et hastetopmøde for at skabe et Nyt Bretton 
Woods-system. Se de første VIP-underskrifter på side 8.

Skriv gerne under på følgende internet link: 
www.international-schillerinstitute.nationbuil-

der.com/nbw_petition_danish?recruiter_id=2945 
Eller ring 53 57 00 51

Erstat »London-dollaren« med Nyt Bretton Woods 
før valutakrisen eksploderer

Leder fra LaRouchePAC den 19. august: For ti år siden, da 
det globale finanssystem var i færd med at bryde sammen, sagde 
grundlæggeren af  EIR, Lyndon LaRouche, i et webcast: »Det 
nuværende internationale monetære system kan ikke reddes. 
Hvis man forsøger på at redde det, vil man miste planeten.« 

Nu, ti år senere, har centralbanker – der har trykt 14 bil-
lioner dollars i nye bankreserve-penge for at forsøge at redde 
det monetære system – således effektivt afstedkommet en ny 
international »valutakrise«, der leder i retning af  bølger af  misli-
geholdt selskabs- og statsgæld, bankfallitter og det der er værre 
– værre end i 2008. Den misledende betegnelse »den tyrkiske 
krise« maskerer en tredobling af  global virksomhedsgæld siden 
2010, med 75 % af  den samlede gældsudvikling i de såkaldte 
»udviklede« lande, hvis reelle lønninger og levestandard er faldet 
siden 2008 på tværs af  Europa og Latinamerika og i USA. Den 
kan ikke betales tilbage. Som LaRouche sagde dengang: »Man 
må vælge: Udskift systemet eller få en ny planet … «

Vores mål må være at opmuntre lederne for mindst fire stor-
magter – USA, Kina, Rusland og Indien – til at føre an i en 
tilbagevenden til Bretton Woods-systemet, der blev lanceret af  
Franklin Roosevelt i 1944. Dette var, som LaRouche sagde i ta-
len den 18. november 2008, et kreditsystem, ikke et monetært 
system. 

Det står klart, hvad det monetære system har været, siden 
Bretton Woods i 1971-73 blev erstattet af  et system med »fly-
dende« valutakurser: Skabelsen af  enorme mængder af  dollars 
i London og Londons »offshore centre« gennem eurodollar- og 
petrodollarmarkederne, til trods for at det var meningen, at dol-
laren skulle være den internationale reservevaluta. 5 billioner 
dollars per dag i spekulative valutatransaktioner. London er igen 
verdens finansielle center, med hovedvægten lagt på spekulativ 

aktivitet på bekostning af  reelle økonomiske investeringer, og 
yderligere faldende levestandard, både op til og efter krakket i 
2007-08.  

Hvad et Nyt Bretton Woods-»kreditsystem« betyder, er også 
klart: En fast vekselkurs, et guldreservesystem, som kanaliserer 
en international strøm af  kredit fra industrielt udviklede lande 
til udviklingslande og eksporterer kapitalgoder til sidstnævnte 
»til formidling af  teknologi; hvorledes? Ved forbedring af  in-
frastrukturen … hvilket er nødvendigt for at gøre det muligt at 
forbedre produktiviteten af  arbejdskraften med en vis grad af  
færdigheder.« 

Dette er blevet påbegyndt af  Kinas Bælte- og Vej-Initiativ, 
som tydeligt har vist forskellen mellem udstedelse af  kredit, og 
udstedelse af  centralbank-penge, bankreserver.

Nu hvor nationerne, der er blevet påvirket af  krisen, disku-
terer handel i nationale valutaer, skal de fire nøglemagters ledere 
tage springet til et Nyt Bretton Woods. Den internationale appel, 
som netop er blevet lanceret på Schiller Instituttets hjemmeside, 
opfordrer dem til at gøre dette: https://schillerinstitute.nation-
builder.com/nbw_petition

Som LaRouche sagde om dette presserende projekt: »Vi kan 
skabe et nyt kreditsystem blandt nationer, som jeg tror – hvis 
USA, Rusland, Kina og Indien bliver enige – de fleste andre 
nationer i verden gerne vil tilslutte sig, særlig i betragtning af  
alternativet. Derfor kan vi skabe et nyt verdenssystem, et nyt kre-
ditsystem, i modsætning til et monetært system. Og under disse 
betingelser kan vi fortsætte med at udstede kredit i stor skala til 
genopbygning af  verdens fysiske økonomi. Vi kan organisere en 
genopretning af  samme type, som vi gennemgik under Præsi-
dent Franklin Roosevelt tilbage i 1930’erne og 1940’erne. Og det 
vil vi ikke afvige fra, tænker jeg, når først vi har gjort det.«
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Leder fra LaRouchePAC den 27. august 2018 -- For næsten ti 
år siden, den 18. november 2008, leverede Lyndon LaRouche en 
historisk webcast, der præsenterede hans forslag om at udfri det 
Britiske Imperium fra dettes (og planetens) elendighed med en 
fire-magts alliance bestående af  USA, Rusland, Kina og Indien, 
som den igangsættende kraft for et Nyt Bretton Woods interna-
tionalt finanssystem. Det gamle spekulative system var dengang, 
i 2008, midt i sin dødskrise, fra hvilken den stadig ikke kan - eller 
nogensinde vil - komme sig.

Verden ville være et helt andet sted i dag, hvis LaRouches 
opfordring var blevet hørt dengang. Men det mellemliggende årti 
har ikke været forgæves.

 For det første har et globalt alternativ til det bankerotte bri-
tiske imperium manifesteret sig, især i løbet af  de sidste fem år, 
i form af  Kinas Bælt- og Vejinitiativ. Endnu vigtigere end de 
hundredvis af  milliarder af  dollars til de store projekter, der har 
været lanceret, udløser initiativet bølger af  optimisme - hvilket 
Helga Zepp-LaRouche har omtalt som Ånden i den Nye Silkevej 
- i områder af  planeten, der tidligere var nedsænket i fortvivlelse. 
Hvad kan man ellers tænke, når man læser bemærkningerne af  
Togos præsident, Faure Gnassingbé, på tærsklen til Forum for 
Kina-Afrika Samarbejde (FOCAC) i Kina d. 3-4. september? 
Han udtalte til CGTN TV: »Der er ingen ende på vejen til vækst. 
Der er ingen begrænsninger i vores fremskridt indtil nu. Vi har 
opnået nogle fremskridt, men meget mere kan lade sig gøre.«

For det andet er der for nylig blevet valgt nye regeringer i 
USA, Italien og andre steder, regeringer, der er villige til at ar-
bejde med de fire magter identificeret af  LaRouche, og parate til 
fundamentalt at forandre den globale orden, herunder dens kata-
strofale frihandels-dogmer og aggressive regimeskifte-krige. Den 
ultimative regimeskifte-krig er i gang inden for USA selv, med det 
Britiske Imperium, der benytter sine aktiver i FBI, medierne og 
de politiske partier til et angreb mod den amerikanske forfatning 
og Trumps præsidentskab.

 Den britiske krig mod USA skal besejres, ligesom vi tidligere 
har besejret lignende britiske krige - fra Uafhængighedskrigen, 
til Borgerkrigen, til Anden Verdenskrig. Perioden fra nu af  og 
til midtvejsvalget i november bliver et afgørende slag i den krig.

 At mønstre kræfterne for at opnå dette, og få USA med 
ombord på Bælt- og Vejinitiativet, kræver den form for dybtgå-
ende forståelse af  både problemet og dets løsning, som Lyndon 
LaRouche leverede i hans webcast den 18. november 2008 – af  
hvilken årsag vi inkluderer nogle relevante uddrag nedenfor.

 »Sådan har verden - gennem sådanne midler som derivater i 
størrelsesordenen billarder af  dollars! - skabt en udestående gæld 
langt større end alt, hvad der nogensinde vil kunne betales. Så, vi 
kommer aldrig til at betale denne gæld! Vi kan ikke betale denne 
gæld. Så vi kommer aldrig til at betale den.

Hvad gør man i et sådant tilfælde? Hvad gør USA i en sådan 
sag i henhold til vores forfatning? Man erklærer disse gældsfor-
pligtelser konkurs. Og hvad gør man med disse konkurser? Man 
udreder dem! De ting, der bør understøttes, vil blive understøt-
tet, og resten af  det vil bare vente eller dø ud. Det store fler-
tal, det store flertal af  udestående forpligtelser i dag, i form af  
nominelle krav mod lande, vil blive annulleret. De ting, der bør 
betales, vil blive betalt. De andre vil aldrig blive betalt - de ville 
alligevel aldrig blive betalt, under nogen omstændigheder!

 Nu er der to veje at gå: Enten lader man verden bryde sam-
men, med sult og massedød til følge. Eller man lader sagen gå 

igennem en konkursbehandling. Og hvordan gør man det? Nu-
vel, det jeg specificerede er meget elementært: Jeg har fire natio-
ner i tankerne, nationer, der kan tage føringen med det. Og fire 
nationer, som tilsammen repræsenterer de største konsoliderin-
ger af  magt på denne planet: Disse nationer er USA, Rusland, 
Kina og Indien, med mulighed for at andre nationer kan komme 
ind og deltage i den samme aftale. Vi lader verden gennemgå en 
konkursbehandling. Hvordan gør vi det? Vi bruger USA’s forfat-
ning til at gøre det.

USA’s forfatning er enestående fordi vi har en form for for-
bundsforfatning: at vores dollar ikke er en monetaristisk dollar; 
det er en kredit dollar ....

Hvis nu USA siger, at vi vil bakke vores dollar op, og indgår 
en aftale med Rusland, Kina og Indien om at slutte sig til os, og 
til andre lande, der gør det samme, nemlig sætter verden under 
konkursbehandling, ved hvilken vi vil annullere de fleste af  de 
udeståender, finansielle forpligtelser: Det må ske. Ellers er der 
ingen planet! Hvis man prøver at inddrive gæld for billarder af  
dollars i udestående fordringer, fra hvem skal man inddrive, på 
hvilken måde og hvad vil effekten være af  det?  Det strider imod 
naturlov at inddrive den gæld! Hvor mange mennesker skal man 
dræbe for at inddrive den gæld? Hvor mange lande skal man 
ødelægge for at inddrive den gæld?

Så vi har denne udenforstående monetære myndighed, som 
har traktataftaler med regeringer, men som ellers ikke har nogen 
reel forpligtelse overfor regeringerne, med undtagelse af  trakta-
taftalen. Denne aftale har resulteret i skabelsen af  en umådelig 
stor verdensgæld, en monetær gæld, som aldrig kan betales. Selv-
følgelig er systemet konkurs! Man lukker systemet ned og sætter 
det under konkursbehandling - det er det eneste middel.

Vi kan altså oprette et nyt kreditsystem imellem lande, som, 
tror jeg, hvis USA, Rusland, Kina og Indien er enige om det, 
de fleste nationer i verden med glæde vil tilslutte sig, især i be-
tragtning af  alternativet. Og vi kan skabe et nyt verdenssystem, 
et nyt pengesystem, et kreditsystem i modsætning til et mone-
tært system. Under disse omstændigheder kan vi fortsætte med 
at fremme kredit i stor skala til genopbygning af  verdens fysiske 
økonomi. Vi kan organisere et opsving af  samme type, som vi 
foretog med præsident Franklin Roosevelt tilbage i 1930’erne og 
1940’erne. Det, tænker jeg, vil vi ikke afvige fra, når først vi har 
gjort det. Det er det eneste alternativ.

Hvad dette indebærer politisk er enden på det Britiske Impe-
rium; eller hvad der kaldes det Britiske Imperium. Det Britiske 
Imperium er det nuværende verdensimperium. Med undtagelse 
af  det Britiske Imperium er der ikke noget andet imperium på 
denne planet i dag. Anvendelsen af  betegnelsen »imperium« for 
at beskrive et hvilket som helst andet system er inkompetent. 
Det britiske er det eneste imperium, og det Britiske Imperium er 
det, som styrer dollaren, den flydende dollar i dag, den monetære 
dollar.

 Så under disse omstændigheder går vi videre med en rekon-
struktion af  verden. Og hvad vi gør, i stedet for det nuværende 
frihandelssystem, er at gå tilbage til et protektionistisk system, 
et system med faste valutakurser; med andre ord: valutaerne vil 
have en fast vekselkurs i forhold til hinanden, eller justeres i hen-
hold til traktat-arrangementer, men de flyder ikke. Og så fort-
sætter vi med at yde kreditter til store infrastrukturinvesteringer, 
hvilket vil drive den fysiske genopbygning af  planeten.

Det er den eneste løsning.«

En idé, hvis tid er kommet: 
LaRouches fire-magts alliance for at skabe et Nyt Bretton Woods-system



4  Schiller Instituttet august 2018

af Helga Zepp-LaRouche, 
den 28. juli 2018 

Inspireret af  Kinas 
fabelagtige fremskridt 
finder der nu for tiden 
en strategisk nyoriente-
ring sted blandt udvik-
lingslandene, hvorved der 
skridt for skridt opstår en 
økonomisk verdensorden 

baseret på helt andre principper. Mens Vesten forgæves forsø-
ger at opretholde det neoliberale økonomiske systems gamle 
verdensorden, arbejder flere og flere nationer sammen med 
BRIKS-staterne, Shanghai-samarbejdsorganisationen (SCO) og 
andre regionale organisationer inden for rammerne af  det nye 
silkevejsinitiativ på grundlag af  et samarbejde til gensidig fordel. 
Man demonstrerer derved, at verden kan udformes meget mere 
menneskeligt, end EU demonstrerer med sin barbariske flygt-
ningepolitik,

»Jeg vil have den kinesiske model, fordi det, som Kina har op-

BRIKS-landene i centrum for en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden! 
Enestående i verdenshistorien: Hvordan Kina forandrer verden!

Det netop afsluttede topmøde for BRIKS  —  altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika  –  i Johannesburg, var 
fuldstændigt præget af Den nye Silkevejs ånd, der hævder ikke mindre end, at alle verdens nationer har ret til at udvikle sig på 
grundlag af videnskabelige og teknologiske fremskridt, og at der er opstået en ny ære for menneskeheden. Kinas præsident Xi 
Jinping sagde, at der lå større udviklingsmuligheder i Afrika end på noget andet kontinent. BRIKS ønskede derfor at forstærke 
samarbejdet med Afrika og lade dette samarbejde blive til forbillede for udviklingen af syd-syd-forholdene. Præsident Putin be-
rettede, at Rusland agtede at »tænde lyset« på det afrikanske kontinent og forsyne det med energi, fremfor alt med atomenergi. 

Pakistans nyvalgte statsminister, Imran Khan, sagde i forbindelse med valget, »Jeg vil have den kinesiske model, fordi det, 
som Kina har opnået, er utroligt. Den måde, Kina har overvundet fattigdommen på, har intet sidestykke i historien!« der samtidigt 
meddelte, at han vil besvare ethvert positivt skridt fra Indiens side for at forbedre forholdet til Pakistan med to skridt fra hans side. 
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nået, er utroligt. Den måde, Kina har overvundet fattigdommen 
på, har intet sidestykke i historien!«  – dette er en udtalelse fra Pa-
kistans nyvalgte statsminister, Imran Khan, der samtidigt med-
delte, at han vil besvare ethvert positivt skridt fra Indiens side 
for at forbedre forholdet til Pakistan med to skridt fra hans side. 
Præcist den samme stemning gjorde sig gældende ved det netop 
afsluttede topmøde for BRIKS  —  altså Brasilien, Rusland, In-
dien, Kina og Sydafrika  –  i Johannesburg, der var fuldstændigt 
præget af  Den nye Silkevejs ånd, der hævder ikke mindre end, 
at alle verdens nationer har ret til at udvikle sig på grundlag af  
videnskabelige og teknologiske fremskridt, og at der er opstået 
en ny ære for menneskeheden.

Den kinesiske præsident Xi Jinping understregede i sin tale 
på topmødet, hvor også Indonesien, Tyrkiet, Argentina og rigtigt 
mange afrikanske statsoverhovder deltog, at det internationale 
samfund befandt sig ved en skillevej og måtte udvikle en helt 
ny form for internationale forhold. Med en begejstret kulturop-
timisme, der er helt forsvundet i Europa, betonede Xi det vi-
denskabelige fremskridts afgørende rolle som drivkraft for den 
økonomiske opbygning. »Videnskab og teknik udgør som de 
primære produktivkræfter en uudtømmelig kraft, der driver den 
menneskelige civilisations udvikling fremad.« Menneskeheden 
har foretaget kæmpe udviklingsspring fra landbrugs- til industri-
samfund og står nu foran nye videnskabelige og teknologiske re-
volutioner og industrielle forvandlinger. Hvis staterne griber de 
chancer, der frembyder sig, kan de opnå en dynamisk økonomisk 
vækst og dermed et bedre liv for deres befolkninger.

Xi fortsatte med at sige, at der lå større udviklingsmulighe-
der i Afrika end på noget andet kontinent, og derfor havde det 
et større udviklingspotentiale end noget andet område i verden. 
BRIKS ønskede derfor at forstærke samarbejdet med Afrika og 
lade dette samarbejde blive til forbillede for udviklingen af  syd-
syd-forholdene. Denne intensivering vil forstærkes yderligere på 
det forestående forum for Kina-Afrika-samarbejde i Beijing til 
september, hvor integrationen med det økonomiske bælte-initi-
ativ skal føres videre. Også den indiske statsminister Modi frem-
førte, at fredsbevarelse og Afrikas udvikling havde den højeste 
prioritet for hans regering. Man meddelte også, at man agtede at 
oprette et Mahatma Gandhi – Nelson Mandela – center. Præsi-
dent Putin berettede i sin tale, at Rusland agtede at »tænde lyset« 
på det afrikanske kontinent og forsyne det med energi, fremfor 
alt med atomenergi, hvor Rusland for tiden har udviklet sig til 
den teknologiske fører i verden.

Stigningen i handelen mellem Kina og Afrika inden for de 
sidste 40 år er enorm: Fra 765 millioner dollars i 1978 har sam-
handelen allerede nået 170 milliarder dollars i 2017 for at lig-
ge på 400 milliarder årligt i de kommende år. I det hele taget 
stiger BRIKS-landenes økonomiske betydning voldsomt: i det 
forløbne år androg disse landes samlede bruttonationalprodukt 
over 17 billioner dollars og dermed mere end EU’s. Præsident Xi 
havde før topmødet ud over de Forenede arabiske Emirater også 
aflagt statsbesøg i Senegal, Rwanda og Sydafrika fulgt af  Mauri-
tius i tilknytning til topmødet. Kinas og Indiens regeringer har 
også besluttet sig for fælles investeringer i Afrika i sammenhæng 
med det Nye Silkevejsinitiativ. En yderligere byggesten til den 
nye økonomiske orden er konceptet »BRIKS-plus«, en platform, 
der skal udbygge det økonomiske og også strategiske samarbejde 
mellem endnu flere stater og regioner. Det er blandt andet de 
deltagende landes hensigt at skaffe stemmeret i IMF til et stadigt 
større antal medlemsstater fra denne blok for at kunne påvirke 
afgørende beslutninger.

Samarbejde eller konfrontation
Xi Jinping understregede under topmødet også energisk det 

synspunkt, med en tydelig henvisning til Donald Trumps trusler 
om importtold, at der ikke gives nogen vindere i en handelskrig. 

Man stod foran valget mellem samarbejde eller konfrontation, 
mellem gensidige fordele eller muligheden for at gøre sin nabo 
til tigger, men at de, der fulgte denne kurs, i sidste ende blot ville 
skade sig selv.

Netop denne effekt har man allerede kunne iagttage ved 
sanktionerne mod Rusland, som flere eksperter her i landet an-
ser for en ulykke, da de har tvunget Rusland til at genopbygge 
flere af  de produktionsområder, der ødelagdes under Jeltsin-
årenes chokterapi, og samtidigt til at fordybe forholdet til Kina 
og Asien. Og ligesom ved de (af  den amerikanske kongres) på-
tvungne sanktioner fra USA’s og EU’s side mod Rusland, har 
Trumps trusler om importtold over for Kina øjensynligt den af  
ophavsmændene oversete virkning, at de blot fremmer BRIKS-
landenes samarbejde og øger deres ønske om en mere retfærdig 
og afbalanceret verdensorden.

På et seminar hos Chongyang Finansinstituttet på Renmin-
universitetet i Beijing påpegede Putins økonomiske rådgiver 
Sergej Glazjev, at det i betragtning af  den dårlige tilstand i de 
vestlige økonomier, der stadig havde stærk fokus på spekulation 
frem for produktiv økonomi, burde komme til et stadig tættere 
samarbejde mellem de nye silkevejsinitiativer, mellem BRIKS og 
SCO. Og hvis trykket på disse stater skulle vokse yderligere, så 
ville det blot fremskynde tendensen til ikke længere at afvikle 
den internationale handel i dollars, men i de pågældende landes 
valutaer.

Af  den kinesiske regerings årsberetning, som statsminister Li 
Keqiang for nylig fremlagde under et ledelsesmøde i statsrådet, 
fremgik det tydeligt, at Kina vil gøre alt for at beskytte landet 
mod virkningerne fra et nyt sammenbrud i det transatlantiske 
finanssystem. Stillet over for store internationale udfordringer 
vil Kina vedtage en hel pakke af  forholdsregler for at styrke den 
produktive økonomi, heriblandt skattelettelser for investeringer 
i grundforskning, 200 milliarder dollars til infrastruktur, et krav 
om kreditudstedelse til små og mellemstore virksomheder, såvel 
som en entydig bekæmpelse af  »zombiefirmaer« og enhver form 
for spekulation.

Den dynamik, der for tiden udvikles med den kinesiske mo-
del og BRIKS som centrum, er resultatet af  en årtierlang politik 
fra IMF’s og Verdensbankens side, der med deres krav om så-
kaldte strukturtilpasninger og betingelser for udviklingslandene 
ikke blot har forhindret disse landes udvikling, men derudover 
har gennemført en gigantisk kapitaloverførsel fra disse lande til 
det neoliberale finanssystems banker. Af  denne politik, som vi 
blandt andet har en stor del af  flygtningekrisen at takke for såvel 
som de på løgne byggede krige i Sydvestasien og Nordafrika, har 
BRIKS og mange udviklingslande draget en lignende slutning 
som af  Asien-krisen i 1997, hvor megaspekulanter som George 
Soros spekulerede adskillige asiatiske landes valutaer ned til indtil 
80 % af  deres tidligere værdi.

Vi i Vesten har lige præcist det valg, som Xi Jinping har præ-
ciseret. Vi kan tage mod Kinas mangehånde tilbud og sammen 
med BRIKS og andre stater hjælpe med til at opbygge Afrika, 
Sydvestasien og Latinamerika industrielt og dermed samtidigt 
virkeliggøre et fremtidsperspektiv for os selv. Dette vil under alle 
forhold kræve et farvel til kasinoøkonomien og indførelse af  en 
Glass-Steagall-bankopdeling såvel som oprettelsen af  national-
banker og oprettelsen af  et nyt Bretton-Woods-kreditsystem.

Eller vi kan forsøge at holde fast i det nuværende, håbløst 
bankerotte, neoliberale finanssystem, der er indrettet på profit-
maksimering for eliten på bekostning af  en stor del af  befolk-
ningen samt udviklingslandene. Så har vi valget mellem et nyt 
krak, denne gang langt værre end i 2008, og et af  dollarsammen-
bruddet udløst finanssammenbrud, såfremt staterne i den nye 
økonomiske blok værger sig i fællesskab mod en konfrontation 
fra USA’s side.

Vi har følgende valg: Enten genopfrisker vi her i USA og 
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Europa vore bedste traditioner, det vil sige Alexander Hamil-
tons amerikanske økonomiske system og principperne fra det 
tyske økonomiske mirakel efter Anden Verdenskrig og tradi-
tionerne fra vor klassiske kultur  —  og så arbejder vi sammen 

af Helga Zepp-LaRouche, den 5. august 2018 
Vi burde have lært fra 1920’erne og 1930’erne, at spredning 

af  kulturel pessimisme i befolkningen har fatale konsekvenser. 
Men en sådan pessimisme spredes i dag i lyset af  usikre fremtids-
muligheder i mange vestlige samfund, og især i Tyskland, med 
det resultat at flere og flere borgerne helt har opgivet håbet om 
at kunne gøre en forskel gennem deres egen deltagelse, eller at 
de tilslutter sig højrefløjspartier, der kan give et afløb for vreden, 
men ikke tilbyder nogen løsninger. Synderen for denne udvik-
ling er ikke mindst det politiske etablissement, som får os til at 
acceptere en »TINA« politik – TINA er akronym for »There Is 
No Aternative« (der er ikke noget alternativ) – og den tvungne 
ensartethed i »mainstream«-medierne, som undertrykker alle 
budskaber, der peger på alternativer.

Vi gennemlever, hvad der sandsynligvis er den største strate-
giske forandring nogensinde. Under ledelse af  BRIKS-landene 
(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) fokuserer stør-
stedelen af  udviklingslandene for øjeblikket på »win-win«- sam-
arbejde, med det formål at gøre springet til en status som en 
industrialiseret nation, og at opnå en god levestandard for deres 
befolkninger så hurtigt som muligt. BRIKS-gruppens årlige kon-
ference i Johannesburg i juli omfattede nogle af  udviklingslan-
denes største og vigtigste internationale organisationer, såsom 
Gruppen af  77, Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC), 
Mercosur og Den Afrikanske Union, som alle var til stede for at 
samarbejde med BRIKS om Global South-initiativet.

Det kinesiske Silkevejs-initiativ, og ideen om at relationer ikke 
længere er baseret på geopolitisk konfrontation men på gensi-
dige fordele, har forandret det politiske klima i mange af  verdens 
regioner på en aldeles positiv måde. For eksempel har valget af  
den nyligt udpegede pakistanske premierminister Imran Khan 
for første gang skabt potentialet til at bilægge konflikten mellem 
Indien og Pakistan. Khan lovede at sikre, at hans land tog to 
skridt mod Indien for hvert skridt, som Indien ønskede at tage 
imod Pakistan. Samarbejdet mellem BRIKS-landene har også 
indflydelse på Pakistan; Kina har traditionelt gode forbindelser 
med Pakistan, og netop nu holder de russiske og pakistanske sø-
værn et møde på højt niveau, efter at de første fælles manøvrer 
mellem russiske og pakistanske landtropper nogensinde fandt 
sted netop for et år siden.

Også omfattet af  den nye samarbejdsånd er Afrikas Horn, 
hvor de hidtil fjendtlige stater Somalia, Djibouti, Eritrea og Etio-
pien kraftigt udvider deres diplomatiske og økonomiske forbin-
delser, i høj grad takket være kinesernes investeringer, som f.eks. 
i opførelsen af  jernbanen fra Djibouti til Addis Abeba. I mod-
sætning til den konsekvent negative mediedækning af  forhand-
lingerne mellem Nordkorea, Sydkorea og USA er denne proces 
godt på vej med mulighed for, at et ledende nordkoreansk rege-
ringsmedlem kan tale i New York inden den kommende Gene-
ralforsamling i FN til september.

 I mellemtiden har den syriske regering lanceret den økono-
miske genopbygning af  provinsen Aleppo. Den første del af  
tretrins-programmet er genopbygningen af  infrastrukturen, det 
andet trin er den specifikke forsørgelse af  hver enkelt familie, 
og den tredje fase er folks tilbagevenden til et sikkert nærmiljø, 
som viceminister i provinsen, Hamid Kenno, understregede. På 

samme tid har det russiske militær hjulpet med at oprette et flygt-
ningecenter i Syrien, der vil byde flygtninge velkommen tilbage 
fra Jordan, Libanon og Tyrkiet og bistå dem med deres tilbage-
venden til deres hjem. Et interministerielt koordineringsudvalg 
af  de russiske udenrigs- og forsvarsministerier har overtaget den 
velordnede hjemsendelse af  flygtninge.

Man ville formode, at alle disse udviklinger faktisk ville domi-
nere overskrifterne, hvilket straks ville fylde alle klart tænkende 
mennesker med håb om, at verdensfreden er blevet mere sikker, 
at fattigdom kan overvindes, og at flygtningekrisen kan løses på 
en human måde. I stedet siger medierne ikke et ord om initiati-
vet »Global South«. En artikel i Die Welt, broderet med meget 
geopolitisk spin, citerer Xi Jinpings tale på BRIKS-topmødet: 
»Afrika har større udviklingspotentiale end ethvert andet område 
i verden«. Og hvad konkluderer forfatteren? At »Kina arbejder 
for at opbygge sit imperium«, og at det kommende topmøde 
mellem Kina og Den Afrikanske Union i Beijing førstkommen-
de september bare er Xi Jinpings »charme-offensiv.«

Selvfølgelig har denne censur af  gode nyheder til formål at 
skildre det gamle neo-liberale paradigmes politik, som om, at der 
ikke er noget alternativ. Hvis Kina – i øvrigt sammen med In-
dien, Rusland og Japan – nu påviser, at Afrika rent faktisk kan in-
dustrialiseres, og hvis det blev sandfærdigt rapporteret, så kunne 
nogen måske tænke sig at spørge hvorfor det afrikanske konti-
nent, efter århundreder med kolonialisme og årtier med IMF’s 
berygtede kreditbetingelser, er i sin nuværende prekære tilstand, 
og om ikke dette er en væsentlig årsag til flygtningekrisen.

 I stedet for at svare på Kinas gentagne tilbud om at arbejde 
sammen med de afrikanske stater om deres industrialisering i 
forbindelse med Den nye Silkevej, har den tyske regering bloke-
ret for kinesiske investeringer i Tyskland, såsom den seneste er-
hvervelse af  producenten af  præcisions-maskineri, Leifeld Metal 
Spinning, skønt forskellige undersøgelser bekræfter, at kinesiske 
investorer altid har sørget for at øge antallet af  arbejdspladser 
og hævet lønnen. Hvor var regeringens veto, da dusinvis af  bri-
tiske og amerikanske investeringsfonde i de senere år tog alting 
fra mellemstore virksomheder til boligselskaber og infrastruktur, 
skar de bedste dele fra og solgte dem, og lukkede ned for resten 
som socialt uforenelige?

Det er en absurd ide at tro, at man kan standse fremgangen 
for vækst- og udviklingslande – Indien og Kina alene tegner sig 
for 2,6 mia. mennesker – og pålægge den neoliberale geopoliti-
ske model som den eneste mulige option for resten af  verden. 
Blairs og Obamas politik for at omdanne hele verden til vestligt 
demokrati gennem regimeskifte og »humanitære« interventioner 
som en slags moderne korstog, er klart mislykkedes. Hverken 
Kina eller Rusland vil have denne model, og flere og flere udvik-
lingslande ser den kinesiske model som modellen for deres egen 
udvikling.

Årsagen er, at BRIKS tilbyder en form for samarbejde, der 
fokuserer på gensidig udvikling, mens Vesten foretrækker den 
neoliberale model, og dermed profitmaksimering for de få på 
bekostning af  de mange. Det bliver heller ikke overset i resten af  
verden, at EU glider ind i mere og mere uenighed mellem dets 
medlemsstater, hvad enten det drejer sig om at håndtere flygtnin-
gekrisen, valget mellem større integration versus en understreg-

med Kina og BRIKS  med på at udvikle verden.  –  Eller vi vil 
selv være skyld i, at vore kulturer snart opstilles i de afrikanske 
og asiatiske museer som eksempler på samfund, der ikke var mo-
ralsk overlevelsesegnede. 

Værre end »fake news«: 
Mediernes tvungne ensartethed!
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ning af  national suverænitet eller forholdet til Kina, Rusland og 
USA.

At se på verden gennem eurocentriske briller tilslører den be-
tragtning, at størstedelen af  menneskeheden, repræsenteret ved 
BRIKS og Global South-initiativet, har draget den konklusion 
af  Vestens neoliberale politik, at en revision af  det nuværende 
system for global styring er presserende nødvendigt, og at denne 
omorganisering ikke kan overlades til Vesten.

I stedet for arrogant at fortsætte med at sætte sig på egois-
mens høje hest i deres formodede overlegenhed, og snart lande 
deres befolkninger på historiens udkant, bør Europas nationer 
og USA se på tilbuddene fra Kina og Rusland om samarbej-
de og medvirken i udformningen af  det nye paradigme. Trods 
punktafgifter pålagt af  Trump fortsætter Kina med at tilbyde 
samarbejde til USA for at eliminere handelsunderskuddet gen-
nem »joint ventures« i tredjelande. Og en talskvinde for Kinas 
handelsministerium har netop sagt, »Vi tror altid på, at dårlige 
ting kan forvandles til gode, og at udfordringer kan forvandles 
til muligheder.«

 Og ved det netop afsluttede ASEAN- topmøde (Foreningen 
af  Sydøstasiatiske Nationer) i Singapore, genkaldte den russiske 
udenrigsminister Sergej Lavrov Putins ord fra Rusland-ASEAN-
topmødet i Sochi i 2016, hvor han opfordrede partnerlande til 
at være opmærksom på det enorme geopolitiske og geoøkono-
miske potentiale i Det Eurasiske Kontinent, hvor den Eurasiske 
Økonomiske Union (EAEU), Shanghai Corporation Organisa-
tion (SCO) og ASEAN supplerer hinanden. Lavrov understre-
gede, at døren forbliver åben for EU og ingen skulle tvivle på, at 
EU burde være interesseret i det af  rent pragmatiske økonomi-
ske og forretningsmæssige grunde.

 Men man kunne også finde grunde til et sådant samarbejde, 
som går ud over det pragmatiske. Hvis Europa ikke vil glemme 
og miste sin humanistiske og klassiske kultur, så kunne vi gen-
oplive ideerne fra Nicholas af  Cusa, Leibniz og Schiller, og yde 
vores bidrag til udviklingen af  menneskeheden. Det vil du helt 
bestemt ikke læse om i de almindelige medier. Men så er der 
dette forum.
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3. Produktive investeringer, 
øget energigennemstrømnings-
tæthed

Der må skabes et internationalt kreditsystem, hvis 
opgave er at øge produktiviteten i realøkonomien og 
befolkningens levestandard i alle nationer, hvilket kan 
finde sted gennem fremme af videnskabeligt og tek-
nologisk fremskridt og en reel forøgelse af energigen-
nemstrømningstætheden i produktionsprocessen. 

4. Videnskab som drivkraft, 
f.eks. fusionsenergi og rumfart

Videnskab som drivkraft for økonomien, som kan 
opnås gennem et forceret program for at beherske 
og anvende kernefusionsteknologi, såvel som gen-
nem et internationalt samarbejde om rumfart.

2. Nationalt kreditsystem
Der må, i hver eneste nationalstat, oprettes et 

nationalt banksystem i traditionen efter Alexander 
Hamilton, som erstatter kreditgivningen fra angive-
ligt uafhængige centralbanker til gunst for speku-
lanter, gennem det eksempel, som Hamilton skab-
te, og som blev anvendt af Lincoln, Franklin Roose-
velt, såvel som også af den tyske Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (Kreditanstalt for Genopbygning), til 
at genopbygge Tyskland efter Anden Verdenskrig. 

1. Glass/Steagall-bankopdeling
Den omgående indførelse af en Glass/Stegall-

bankopdeling, hvor banker opdeles i en kommerciel 
bank, der udelukkende håndterer realøkonomisk  
ind- og udlånsvirksomhed, boliglån etc. og en inve-
steringsbank (spekulationsbank) i lighed med Saxo 
Bank, der i så fald ikke vil få offentlig hjælp eller 
garantier. Det vil i realiteten betyde en afskrivning af 
langt den største del af den ubetalelige gæld og de 
udestående derivatkontrakter.
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