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Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-

LaRouche holdt følgende hovedtale ved den 

23. nationalkongres for Sammenslutningen af 

Økonomer i Peru, som fandt sted i Pucallpa, 

Ucayali, i Perus Amazonområde. Kongres-

sen, den 17.-19. november, havde titlen, 

»Den bi-oceaniske jernbane mellem Brasilien 

og Peru: Virkning på Amazonområdets og 

landets økonomi«, og Zepp-LaRouches frem-

læggelse, som blev vist (via video) ved konfe-

rencens åbning den 17. nov., havde emnet 

»Ideen om den Nye Silkevej imod det globale 

finanssystems sammenbrud«. De peruvianske 

økonomers kongres var blevet lagt, så den 

faldt samtidig med APEC-topmødet 19.-20. nov. i Lima, 

Peru, med forventet deltagelse af flere statsoverhoveder, 

inklusive Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin. 

Kære Damer og Herrer, ærede gæster ved denne me-

get vigtige konference, som jeg er meget beæret over at 

kunne tale for. Denne konference er meget vigtig, og ikke 

alene for Peru og hele Latinamerika, fordi den ikke kun 

omhandler infrastruktur og jernbanelinjer, men i virke-

ligheden handler om et paradigmeskift til et fuldstændig 

nyt, økonomisk system, som det er umiddelbart muligt at 

virkeliggøre. Alting skal nu naturligvis ses i den ændrede 

sammenhæng med det uventede, eller uventet for nogle 

mennesker, resultat af det amerikanske præsidentvalg. 

For sagen var ikke blot, at folk stemte på Trump; sagen 

var den, at de stemte imod Hillary Clintons krigspolitik, 

som de så som en fortsættelse af Obama-administratio- 

Helga Zepp-LaRouche. Den engelske video kan ses her: 

https://www.youtube.com/watch?v=cmsPpJI7r5c 

 
nens nuværende konfrontationspolitik mod Rusland og, 

til en vis grad, også mod Kina. De stemte også imod et 

absolut uretfærdigt system, der i utålelig grad har øget 

svælget mellem rig og fattig.  

Hvis man ser på, hvad det var, der forårsagede det 

faktiske valgresultat, så var det vælgerne i det såkaldte 

»rustbælte« i de tidligere industrialiserede stater Ohio, 

Wisconsin og Pennsylvania; det var folk, der havde mi-

stet deres arbejde; som var blevet forarmet og ikke havde 

nogen fremtid, og som ganske enkelt leverede en absolut 

afvisning af denne form for politik. 

Det er en offentlig hemmelighed, at USA’s økonomi 

befinder sig i en langt værre tilstand, end den officielle 

https://www.youtube.com/watch?v=cmsPpJI7r5c
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statistik vil have, man skal tro. Faktisk kalder man, i vis-

se europæiske, økonomiske kredse, USA for »landet med 

ubegrænsede statistiske muligheder«, hvilket skal sige, at 

disse statistikker alle sammen er manipuleret og er en 

papirtiger. Som folk ved, så kan man ikke spise en papir-

tiger; man kan ikke mætte en sulten mave med det. 

Oprøret i befolkningen kom til et første, meget drama-

tisk udtryk i juni med Brexit, hvor Storbritannien med-

delte sin udtræden af den Europæiske Union, og jeg vil 

sige, at Trumps valgsejr i USA er en refleksion af den 

samme afvisning af etablissementets politik, hvor folk 

føler, at etablissementet er kommet fuldstændigt ud af 

harmoni med almindelige menneskers interesser. Man må 

derfor, med mindre politikken i hele USA og i hele Euro-

pa, og i mange andre dele af verden, ændres på dramatisk 

vis, forvente flere sådanne folkelige oprør, sådanne af-

visninger af de eksisterende politikker.  

I sin takketale, hvor Trump pludselig var langt mere 

statsmandsagtig, lovede han ikke alene, at han ville være 

præsident for alle amerikanere; men han meddelte, at han 

ville genopbygge USA’s økonomi: Bygge veje, broer, 

togsystemer; han sagde endda, at han ville gøre USA til 

landet med den mest moderne infrastruktur i løbet af få 

år, hvilket er meget at love i betragtning af den udvikling 

af infrastruktur, der allerede har fundet sted i andre dele 

af verden. Men han lovede, at han ville genopbygge 

USA’s realøkonomi. 

 

Seks landkorridorer  

Dette vil naturligvis få stor indflydelse på de latin-

amerikanske landes evne til at lægge stor vægt på udvik-

lingen af deres infrastruktur. Dette er ikke en valgmulig-

hed; dette er en absolut nødvendighed, for verden, i det 

mindste, hvad angår den transatlantiske del af verdens-

økonomien, konfronteres med en langt større eksplosion 

end den i 2008. Mange mennesker går rundt med illusio-

ner om dette, men vi sidder på en krudttønde, hvor, 

grundlæggende set, for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne, 

altså de banker, som man ikke kan lade gå ned, fordi de 

ville trække hele finanssystemet med sig i faldet, og hvis 

direktører man ikke kan sætte i fængsel af selv samme 

grund; disse banker er i dag langt større, end de var i 

2008; eksponeringen til gæld og derivater er 40, 60, 80 % 

større. Tag blot Deutsche Bank: Den har en eksponering 

til derivater på €42 billion, hvilket svarer til fire gange 

BNP i hele den Europæiske Union, og 12 gange BNP for 

den tyske økonomi.  

Alene Deutsche Bank med denne eksponering til de-

rivater har alle de store, for-store-til-at-lade-gå-ned-

banker som deres modparter i derivatkontrakter, så hvis 

de derfor går bankerot, ville de bringe praktisk talt alle 

disse banker til fald. Men de samme omstændigheder er 

gældende for de italienske banker og for mange af de 

britiske banker efter Brexit. Derudover har man det pro-

blem, at mange af disse banker har lidt dramatiske tab i 

løbet af de seneste år på grund af store bøder for kriminel 

aktivitet, fordi de har været involveret i vidtrækkende, 

forskellige former for forbrydelser: LIBOR-manipulation 

til trecifrede milliardbeløb; pengehvidvask; HSBC. Der 

var Wells Fargo, der havde begået åbenlyst bedrageri   

Japans premierminister Shinzo Abe mødte nyvalgte 

præsident Trump 17. nov. i New York.  

 
over for sine kunder, det samme med Deutsche Bank. Og 

så videre. 

Den eneste måde, hvorpå man kan standse dette og 

forhindre en gentagelse af finanskrakket i 2008, men i 

større skala, er, at man omgående må gennemføre 

Glass/Steagall-bankopdelingsloven, som Franklin D. 

Roosevelt gennemførte i 1933. Dette må være det absolut 

nødvendige, første skridt; men det må dernæst efterfølges 

af Lyndon LaRouches Fire Love, som jeg vil sige mere 

om lidt senere. 

Dette er meget farligt og må løses. Med valget af 

Trump er endnu intet afklaret. Det eneste, der er blevet 

fjernet, er den umiddelbare fare for Tredje Verdenskrig, 

men, hvis de økonomiske reformer, som jeg nu vil tale 

om, ikke gennemføres på global skala, kunne vi meget 

vel atter befinde os i krigsfare på kort sigt. Så man bør 

ikke tage det afslappet, men man bør være optimistisk, 

for det alternative, økonomiske system er allerede på 

plads. Og eftersom de fleste medier ikke har givet dette 

system tilstrækkelig opmærksomhed, lad mig da nu for-

klare det, og I vil se, at vi faktisk allerede befinder os 

midt i et enormt udviklingsperspektiv. 

For tre år siden foreslog Kina, mere specifikt Xi Jin-

ping, skabelsen af en Ny Silkevej. Han henviste bevidst 

til den antikke Silkevej, der for 2.000 år siden, under 

Han-dynastiet, forbandt Kina med Europa. Det handlede 

dengang ikke kun om udveksling af varer, såsom porce-

læn, silke, bogtrykkeri og mange andre ting; men det 

handlede også om udveksling af kultur, af ideer og, aller-

vigtigst, om udveksling af teknologier – ikke blot silke, 

men teknologien til silkefremstilling, til bogtrykkeri, til 

porcelænsfremstilling. Det førte dengang til en absolut 

forøgelse af produktivitet og kultur. Det betød en enorm 

opgradering af civilisationen på den tid. 

I dag ville det betyde, og betyder allerede, nøjagtig 

det samme med hensyn til moderne teknologier, såsom 

højhastigheds-togsystemer, samarbejde om rumforskning 

og om forskning i fusion og fission, samt andre avance-

rede teknologier. Siden præsident Xi Jinping annoncere-

de dette i Kasakhstan i september 2013, har der fundet en 

absolut eksplosion sted af økonomisk aktivitet, og dette 
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projekt er allerede nu 12 gange 

større end Marshallplanen, som 

genopbyggede den tyske økonomi i 

perioden efter Anden Verdenskrig. 

Det involverer allerede flere end 

4,4 mia. mennesker, størstedelen af 

menneskeheden; det involverer 

flere end 100 nationer og store 

organisationer. Og for blot at give 

jer et indtryk af, hvor enorm en 

størrelsesorden disse ting, der er 

sket i de seneste tre år, udgør, vil 

jeg give jer et kort overblik over de 

forskellige projekter, der allerede 

er ved at være færdige eller er un-

dervejs. 

Der bygges i øjeblikket seks 

store landruter: Dette er »bæltet« i 

det kinesiske koncept med Ét bæl-

te, én vej (OBOR). De fleste af 

dem befinder sig i forskellige stadier af færdiggørelse. 

Der er den Eurasiske Landbro, der forbinder Kina, Ka-

sakhstan og Rusland med Europa. Dernæst er der de for-

skellige korridorer: en korridor fra Kina over Mongoliet 

til Rusland; en anden korridor fra Kina over Centralasien 

til Vestasien; en tredje løber mellem Kina og Pakistan; 

alene i denne korridor har Kina investeret 46 mia. Den 

fjerde: Bangladesh, Kina, Indien, Myanmar; den femte: 

fra Kina til Indokina. Ud over dette har man det såkaldte 

21. Århundredes Maritime Silkevej, som henviser til 

»vejen« i Ét bælte, én vej. 

 

52 Særlige økonomiske zoner 

Med start i kinesiske havne går denne Maritime Sil-

kevej til det Sydkinesiske Hav og det Indiske Ocean og 

til Europa; en anden rute går fra Kina via det Sydkinesi-

ske Hav og til Stillehavet. Alle disse projekter er baseret 

på et »win-win-samarbejde« med den idé, at ikke alene 

Kina har fordel af dem; det samme er tilfældet for alle 

medvirkende lande, i lige grad.  

Xi Jinping har virkelig gjort dette til sit personlige 

projekt. Hvis man ser på, hvor mange personlige rejser, 

han har gennemført i løbet af disse tre år; han har været 

på statsbesøg i 37 lande: 18 i Asien, 9 i Europa, 3 i Afri-

ka, 4 i Latinamerika, 3 i Oceanien. Han har indgået fri-

handelsaftaler med 11 stater langs Ét bælte, én vej. Han 

har indgået bilaterale aftaler med 56 stater. Han har un-

derskrevet fælles forståelsesmemoranda for planlægning 

af operationer med snesevis af regionale organisationer, 

såsom den Europæiske Union, de Central- og Østeuropæ-

iske Lande (CEEC), Mekongflodens nabostater, den Af-

rikanske Union, Shanghai Samarbejdsorganisation, den 

Eurasiske Økonomiske Union (EAEU), ASEAN, ASEM 

(Asien-Europa Mødet); så dette er i færd med at udvikle 

sig til at blive et meget integreret netværk af projekter. 

En del af dette udgøres af transportlinjer, der repræ-

senterer trafikårerne langs med disse lande. Det involve-

rer aftaler om telekommunikation, kraftværker, elektrici-

tetsnet, skabelsen af betingelser for lokaliteter, der gør  

 

Seks af de enorme landruter, der er under opførelse 

som udviklingskorridorer. Præsident Xi Jinping foreslog 

det detaljerede Silkevejsprojekt i Kasakhstan i 2013. 

Projektet er allerede 12 gange større end Marshallpla-

nen.  

 

indlandsområder lige så egnede til investeringer som 

lokaliteter med adgang til have eller floder. Det er vigtigt 

for landbrug og udvikling at udvikle disse betingelser. 

Det omfatter opførelsen af mange nye byer. 

Frem til midten af 2016, i år, er 39 fragtruter fra Kina 

til Europa, der bringer tog frem hver uge, blevet udviklet. 

Det involverer aktiviteterne af mange kinesiske statslige 

selskaber, såsom China Railway Group Ltd. og China 

Communications Construction Co. Ltd. Det involverer 38 

store infrastrukturprojekter i 26 lande. Det involverer nye 

transportnetværk gennem indlandsområder, der tidligere 

var totalt utilgængelige. Det involverer opgraderingen af 

havne og modernisering af eksisterende infrastruktur. 

I Silkevejens kinesiske del har Kina frem til midten af 

dette år bygget 98 nye lufthavne; meget snart vil det være 

sådan, at ingen by i Ét bælte, én vej-regionen vil ligge 

længere væk end 100 km fra en lufthavn. Internt i selve 

Kina har Kina allerede bygget 20.000 km højhastigheds-

jernbane, med en særdeles fremragende model af et høj-

hastighedstog, som Kina har udviklet; frem til år 2020 

ønsker de i selve Kina 50.000 km højhastigheds-

togsystemer, der forbinder hver eneste, større by gennem 

et sådant system. Og det er meningen, at dette skal for-

længes til de andre lande. 

De følgende kinesiske, statslige selskaber er involve-

ret: Telecom China Unicom, China Mobile, TDLTE Net 

4G mobil telekommunikation; de har nu indgået aftaler 

om planer i 30 lande, inklusive Kina, USA, Japan, Indi-

en, Saudi-Arabien og Rusland.  

Dette har i de forløbne tre år allerede ført til en eks-

plosion i handlen: Mellem 2013 og 2016 øgedes handels-

volumen med $3,1 billion i handel. Der er direkte inve-

steringer i disse lande for $51 mia. Kina har skabt fem 

økonomiske specialzoner tværs over grænser. Én i  
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Det første tog i den første regulære godstogslinje, der 

forbinder provinsen Guandong og Tyskland, klar til af-

gang 15. april, 2016.  

 
Dongxing på grænsen til Vietnam, en anden i Ruili på 

grænsen til Myanmar; endnu en i Erenhot på grænsen til 

Mongoliet; og nok én ved navn Manzhouli på den russi-

ske grænse. Plus i Mongla-havnen i Bangladesh i den 

Bengalske Bugt. 

Herudover har de skabt 15 zoner med økonomisk 

samarbejde på tværs af grænser: I det nordøstlige Kina i 

Liaoning i grænseområdet med Nordkorea. En anden i 

Jilin, på grænseområdet mellem Nordkorea og Rusland. 

Endnu en i Heilongjiang, med Rusland. Endnu en i det 

sydlige Kina i Guanxi. Og en femte i Yunnan, på græn-

sen til Vietnam. Fire sådanne zoner er blevet opbygget i 

Xinjiang på grænsen til Kasakhstan. 

Frem til midten af 2016 havde Kina aftaler om i alt 52 

økonomiske specialzoner i 18 lande langs med Bæltet-

og-Vejen. Tre af disse er allerede fuldt ud operationelle: 

industriparken mellem Kina og Belarus; den anden mel-

lem Thailand og Kina, Rayong-industrizonen; og den 

tredje, Indonesien-Kina Integrerede Industriparker. De 

øvrige befinder sig på forskellige stadier af færdiggørel-

se, såsom industriparkerne i Cambodja, Vietnam, Paki-

stan, Zambia, Egypten, Nigeria, Etiopien, Ungarn, samt 

fire sådanne zoner i Rusland. 

 

Månens bagside 

En del af dette består i opgraderingen af energi-

infrastrukturen. Kina medvirker i øjeblikket i 40 energi-

projekter i udlandet, kraftværker, elektricitetsnetværk, 

olie- og gasledninger i 19 lande. Den centralasiatisk-

kinesiske gasledning, der blev påbegyndt i 2014; den 

enorme russisk-kinesiske gasledning, der ligeledes blev 

påbegyndt i 2014. Det omfatter fælles kernekraftprojekter 

mellem Kina og Rumænien, mellem Kina og Storbritan-

nien, Kina-Pakistan og Kina-Argentina. 

Kina er også involveret i byggeriet af vandprojekter i 

Angola, Brasilien, Nepal, Pakistan og Argentina. 

Til finansiering af alt dette har Kina, sammen med 

BRIKS-landene [Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydaf-

rika], taget initiativ til et fuldstændig alternativt finanssy-

stem, der responderede til den kendsgerning, at IMF og 

Verdensbanken i de seneste årtier har udvist kriminel 

forsømmelse med hensyn til finansiering af infrastruktur i 

udviklingslandene, som har ført til en absolut underud- 

 

Et højhastigheds-passagertog kører over en bro på 

Lanzhou-Xinjiang højhastigheds-jernbanelinjen i Xinji-

ang Uyghur Autonome Region i det nordvestlige Kina.   

 
vikling af sådanne kontinenter som Latinamerika eller 

Afrika, eller store dele af Asien. Dette rådede Kina bod 

på ved at skabe Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank 

(AIIB) i 2015, og som omgående, på trods af massivt 

pres fra Washington for ikke at gøre det, fik 57 stiftende 

medlemmer, inklusive Storbritannien, Tyskland, Frank-

rig, Australien, New Zealand og Canada – meget stærke 

allierede til USA, som fandt det mere attraktivt at tilslutte 

sig denne bank. Denne bank har $100 mia. i egenkapital.  

Hertil kommer, at BRIKS-landene i juli 2015 skabte 

den Ny Udviklingsbank, ligeledes med en startkapital på 

$100 mia. Allerede i 2014 skabte Kina den Nye Silke-

vejsfond, $40 mia.; den Maritime Silkevejsfond, endnu 

andre $40 mia. Men kernen i, eller den største del af, 

denne finansiering kommer stadig fra statsbanker såsom 

China Development Bank, der er involveret i flere end 

900 projekter for transport, energi og råmaterialer i 60 

lande; dernæst China Export-Import Bank, der er invol-

veret i flere end 1000 projekter – veje, jernbaner, havne, 

kraftværker, olie/gasledninger, kommunikation og indu-

striparker i 49 lande. Dernæst støtter China Export & 

Credit Insurance Corp. investeringer for i alt $2,3 billion 

i mellem- og langfristede projekter inden for området for 

højteknologi, opbygning af værktøjsmaskiner osv. 

Så er der også, som et meget vigtigt, yderligere ele-

ment i det nye finanssystem, Contingent Reserve Arran-

gement (CRA) – Reservevalutafonden – også med 100 

mia., og som kom som en reaktion fra de asiatiske lande 

og BRIKS-landene på de spekulative angreb, der var 

årsag til den asiatiske krise i 1997, hvor sådanne speku-

lanter som George Soros spekulerede et lands valuta ned 

med 80 % på én uge. Så CRA er blevet skabt for at imø-

degå sådanne spekulative angreb for alle de medvirkende 

lande. 

På G20-topmødet i Hangzhou, som i år blev arrange-

ret af Kina, lagde Kina meget vægt på innovation; at 

innovation må være drivkraften i verdensøkonomien. I 

denne ånd har Kina, frem til midten af i år, allerede un-

derskrevet forståelsesmemoranda med 56 lande omkring 

videnskabeligt samarbejde, fælles rumforskning og fælles 

investeringer til research af energimiljø. De har skabt 38 

videnskabscentre og teknologicentre, forskningslaborato-

rier, industriparker til forskning og udvikling, udveksling  
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En gasledning i Mozambique, finansieret af Kina. 

 

 

af videnskabeligt mandskab og især en udveksling af 

flere tusinde, unge videnskabsfolk i landene langs Ét 

bælt, én vej. 

Kina, der fuldstændigt har forstået rumprogrammets 

evne til at udgøre en videnskabelig drivkraft, gennemfø-

rer nu det sandsynligvis mest avancerede rumprogram af 

alle lande i verden. Til næste år tager de til Månens bag-

side, hvilket vil åbne et enormt vindue ud mod rummet, 

fordi Månen er mere beskyttet mod stråling fra Solen og 

fra Jorden, og så vil man finde fuldstændigt nye indsigter 

i universets love. Og, i år 2022, vil Kina, som det står 

lige nu, have den eneste, fungerende rumstation. De har 

inviteret især udviklingslande til at være med i det, så 

disses udvikling ikke forhales. 

 

Konfuciansk filosofi 

Det er absolut bjergtagende at se denne udvikling. De 

første kort, der blev offentliggjort, i 2013, viste blot en 

meget smal linje for Ét bælte, én vej, fra Kina og til Eu-

ropa, og den Maritime Silkevej. Men, hvis man ser på 

udviklingen i disse tre år, og man fylder de projekter ind, 

som jeg netop har nævnt, så ser man, at dette begreb er 

vokset eksponentielt. Vi i Schiller Instituttet er ikke ube-

kendt med dette, for dette er et projekt, som vi har for-

fulgt i mere end 25 år: Den såkaldte »Produktive Tre-

kant«, der forbinder Vesteuropas industrizoner med Øst-

europas industrizoner, var vores svar på [Berlin]murens 

fald i 1989. Jerntæppet var væk, så vi foreslog en øko-

nomisk integration af Øst- og Vesteuropa, og da Sovjet-

unionen disintegrerede i 1991, forlængede vi simpelt hen 

den såkaldte »Produktive Trekant« til at forbinde de eu-

ropæiske industri- og befolkningscentre med dem i Asien 

gennem infrastruktur-udviklingskorridorer, og vi kaldte 

det den Eurasiske Landbro og den Nye Silkevej.  

Og vi blev ved med at skabe nye projekter, vi blev 

ved med at udvikle denne idé yderligere for alle dele af 

verden, for Latinamerika, for Afrika, for Mellemøsten. 

Da Kina officielt igen satte dette på dagsordenen, hvilket 

de allerede havde gjort i 1996, men som blev bremset 

gennem krisen i Asien; men, da Xi Jinping atter lagde 

perspektivet om den Nye Silkevej frem på bordet, i 2013, 

så intensiverede vi naturligvis disse undersøgelser og 

producerede en 370 sider lang undersøgelse ved navn, 

Personale på et værksted i en kinesisk finansieret fabrik i 

Van Trung Industripark i Vietnam, 9. juli, 2015. 
 

»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«. Og, når 

man ser på projekterne i dette udkast, kan man faktisk se,  

at det, Kina gør i øjeblikket med alle disse projekter, jeg 

nævnte før, meget, meget hurtigt vokser til at udfylde 

Verdenslandbroens foreslåede projekter. 

Fra dette standpunkt er spørgsmålet ikke, om jernba-

nelinjen skal bygges fra Brasilien til Peru eller fra Brasi-

lien til Bolivia til Peru, for de vil alle blive bygget i den-

ne større Verdenslandbro. 

I begyndelsen, da denne diskussion opstod i 2013, 

havde mange lande i Centralasien nøjagtig den samme 

debat. De sagde, »Åh, denne Nye Silkevej er ikke god, 

for de foreslår kun øst-vest-alliancen mellem Kina og 

Europa, og vi ønsker nord-syd-alliancen fra Centralasien 

til Rusland.« Dette er alt sammen løst, for senest, under 

den store konference i Vladivostok i september, og der-

næst efter andre konferencer i sidste måned i Skt. Peters-

borg og Moskva, finder den fulde integration mellem den 

Eurasiske Økonomiske Union og den Nye Silkevej/Ét 

bælte, én vej-initiativet allerede sted. 

Det, der virkelig foregår, er, at den kinesiske, økono-

miske model er blevet den mest attraktive, økonomiske 

model i verden. For Kina fik, ligesom i øvrigt Tyskland i 

perioden efter krigen, et reelt, økonomisk mirakel, hvor 

Kina var i stand til at sætte tempoet op for en økonomisk 

udvikling, som det tog de industrialiserede lande 200 år 

at gennemføre, og Kina gjorde det på omkring 30 år. Da 

Kina derfor i 2013 tilbød at medvirke i denne model på 

en »win-win«-basis, så var det, Kina virkelig tilbød, ide-

en om, at alle lande i verden kan være med i den samme 

form for udvikling, som Kina har demonstreret. 

Kina har selvsagt de såkaldte »kinesiske karakter-

træk«, hvilket vil sige en meget stærk indflydelse fra 

konfuciansk filosofi. Det vil selvfølgelig også sige et 

etpartisystem, som mange lande ikke har. Men i princip-

pet kan andre lande absolut tilnærme sig denne model, 

hvis de fokuserer på det, som Kina fokuserede på i sin 

økonomiske model, nemlig fremragende uddannelse, hele 

tiden ny innovation, livslang læring for arbejdsstyrken og 

teknologi, der finder sted i store spring – med andre ord 

ideen om, at udviklingslande ikke behøver at gentage alle 

de trin, som industrilandene har taget, men de kan vælge 

visse af de mest fremragende teknologier og blive bedst  
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Xi Jinping holder sin åbningstale for APEC-topmødet 

i Lima, Peru, 19. nov., 2016.  

 
inden for disse områder, og på denne måde trække de 

andre områder af hele økonomien opad. 

 

To systemer 

Den kinesiske model er blevet så attraktiv, at den me-

get klart er blevet det vigtigste træk i en fuldstændig ny 

dynamik, og en ny, strategisk kurs for mange lande. Den 

kendsgerning, at der nu foreligger en sådan mulighed, har 

allerede ændret verden. Muligheden for udvikling for 

udviklingslandene har ikke eksisteret, siden John F. Ken-

nedy blev myrdet, eller faktisk siden Franklin D. Roose-

velt; det eksisterede for en kort tid med John F. Kennedy, 

men i de sidste 50 år har der tværtimod været et klart 

forsøg på at forhindre udvikling i udviklingssektoren. 

Man havde Romklubbens totalt svindelagtige tese, der 

sagde, at der er »grænser for vækst«, at vi på en eller 

anden måde har nået slutningen af planetens evne til at 

vokse. Dette dannede grundlag for skabelsen af den 

Grønne bevægelse. Romklubben, og den totalt svindelag-

tige bog, Grænser for vækst, var baseret på en komplet 

svindelagtig tese om, at resurserne er begrænsede, og 

som totalt, og bevidst, udelukker den kendsgerning, at 

det, som er en resurse, fuldstændigt bestemmes af det 

teknologiske niveau, med hvilket man arbejder på dette 

råmateriale. Man kan enten have en sten til at slå ens 

nabo ihjel med i stenalderen, eller man har et stykke jern, 

eller et sjældent mineral, noget, som en ingeniør kan 

skabe de absolut mest avancerede ting ud af; det afhæn-

ger fuldstændig af det teknologiske niveau, der bestem-

mer, hvilken form for råmateriale, man får. 

I tiden efter de to første årtier efter Anden Verdens-

krig havde man stadig i FN det, man kaldte for »FN’s 

årtier for udvikling«, og som var ideen om, at hvert årti 

ville føre til en forbedring for udviklingslandene. Men 

dette blev så erstattet af en totalt anden idé. I 1967 pro-

ducerede Pave Poul VI stadig en encyklika (et ’pave-

brev’), som han kaldte Populorum Progressio, og som 

var ideen om, at alle lande havde retten til fuld udvikling.  

Men efter Romklubbens/nulvækst-oligarkiets para-

digmeskift, erstattede de retten til udvikling med sådanne 

begreber som overbefolkning, bæredygtig udvikling og 

tilpasset udvikling, som i virkeligheden var et synonym 

for slet ingen udvikling. 

Med den Nye Silkevej/Ét bælte, én vej-initiativet, 

samt det alternative finanssystem, AIIB osv., har vi for 

første gang igen chancen for at bryde totalt ud af denne 

inddæmning. Men det står ligeledes klart, at det interna-

tionale oligarki, der stod bag denne nulvækstbevægelse, 

stadig fører krig mod udvikling. Lad mig give jer et ek-

sempel:  

Den såkaldte Saïd Business School ved Oxford Uni-

versitet udgav en fuldstændig absurd rapport i september 

måned i år, hvor de siger, at Kinas investering i infra-

struktur igennem det seneste årti, på i alt $10,8 bio., ville 

blive årsag til det overhængende kollaps af Kinas øko-

nomi, og som følge heraf, af verdensøkonomien. Dette er 

absolut latterligt, og den bagvedliggende idé er, at infra-

struktur ikke er profitabel. 

Når vi taler om infrastruktur, taler vi ikke om trans-

portlinjer fra A til B; men vi taler om – altså, med andre 

ord, at profitten ved en sådan infrastruktur skulle komme 

fra en toldkabine på en privatiseret hovedvej eller en 

privatiseret jernbane. Vi taler derimod om infrastruktur i 

sammenhæng med fysisk økonomi; at det skaber den 

absolut nødvendige ramme for udvikling af landbrug, 

industri, arbejdskraftens produktivitet og frigørelsen af 

menneskets skabende evner. 

Infrastruktur er blot ét aspekt af det, Lyndon 

LaRouche har kaldt »fysisk økonomi«, et begreb, der 

faktisk oprindeligt stammer fra Gottfried Leibniz, der 

anvendte det for første gang i forbindelse med opdagel-

sen af dampmaskinen og forøgelsen af produktivitet gen-

nem anvendelse af videnskab og teknologi i produktions-

processen. Denne tradition fortsatte gennem kamerali-

sterne
1
, gennem Friedrich List, ophavsmanden til Told-

unionen i Tyskland, og den person, der i sine skrifter om 

økonomisk teori meget klart skelnede mellem Det ameri-

kanske, økonomiske System og så Det britiske [økono-

miske System] – den fundamentale forskel mellem Alex-

ander Hamiltons, USA’s første finansministers, national-

økonomi, og så frihandelsfortaleren Adam Smiths. Det er 

kampen mellem disse to systemer, der er fortsat frem til i 

dag. Det er kampen mellem det oligarkiske system, der 

forsøger at få maksimal profit ved at holde befolkningen 

nede og tilbagestående, og så den republikanske model 

for økonomi, der siger, at den eneste kilde til rigdom er 

befolkningens kreative evner. 

 

Ud i rummet 

Friedrich List er, helt frem til i dag, den mest kendte 

og studerede økonom i Kina. Efter den Femte Verdens-

kongres i Kina i 2013 i Shanghai sagde flertallet af øko-

nomer, at de primært baserede den kinesiske, økonomi-

ske model på Lists teori. List fastholdt, at udviklingen af  

                                                           
1
 Kameralvidenskab, økonomisk tankegang, som opstod 

efter Trediveårskrigen og især var fremherskende i Tysk-

land i 1700-t. Kameralvidenskabens grundlæggende idéer 

er beslægtet med idéerne om statslig støtte til at ophjælpe 

erhvervslivet, men beskæftiger sig i højere grad med 

læren om forvaltningen af de offentlige finanser. 
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En kunstners gengivelse af en rumstation, ud fra hvil-

ken menneskeheden kan foretage dristig udforskning af 

rummet. 
 

arbejdskraftens produktive evne og industriens kapacite-

ter er langt vigtigere end den såkaldte statistiske rigdom, 

monetære værdier, eller ligesom de økonomier som USA 

og Storbritannien, hvis drivkraft er finansielle værdipapi-

rer. Friedrich List skrev til en konkurrence i det Franske 

Videnskabsakademi i 1837; han udviklede en vision for 

transportsystemers fremtidige rolle, som han kaldte en 

tid-og-rum-økonomi; ideer, der stadig er fuldstændigt 

gyldige den dag i dag. 

I den fortsatte fuldkommengørelse af transport- og 

kommunikationssystemer så Friedrich List forudsætnin-

gen for menneskehedens fremskridt, som ville gøre det 

muligt for mennesket i stigende grad at udfolde det po-

tentiale, det har fået fra naturens hånd. Tankegangen var 

den, at, jo mere, talenter kunne udveksle deres ideer og 

samarbejde inden for alle områder, desto større ville 

fremskridtet inden for alle områder af viden blive, og 

desto mere ville videnskab og kunst blive inspireret og 

spredt til alle sektorer og discipliner.  

Og – hvilket fuldstændigt passer på vores jetfly-alder 

– så sagde han, at jo lettere det blev for mennesker at 

flytte sig fra sted til sted, desto mere ville de spare tid og 

komprimere rummet. Desto mere ville udviklingen og 

virkningen af menneskets evner forøge og bruge naturens 

materielle rigdomme til menneskets fordel. Han sagde, at 

disse karaktertræk ved tid-og-rum-økonomien ville blive 

demonstreret gennem velstanden i de nationer, der udvik-

lede et avanceret transport- og kommunikationssystem, 

selv, hvis deres naturlige miljø ikke var favorabelt. Den 

høje grad af hastighed, regelmæssighed og omkostnings-

effektivitet inden for transport ville fremme nye niveauer 

af udvikling af de intellektuelle og materielle, produktive 

kræfter. 

I en næsten profetisk forudsigelse så han denne nye 

udvikling have kurs mod en forening af alle nationer til 

én menneskehed, i en global republik, baseret på en øko-

nomi for menneskeheden. 

Det er virkeliggørelsen af dette 

program med Verdenslandbroen, 

der udgår fra [ideen om] menneske-

hedens fælles mål, som vil være den 

nøjagtige opfyldelse af det, List 

kaldte »den globale republik, øko-

nomi for menneskeheden«.  

Friedrich List var en visionær 

person. Verdenslandbroen, som han 

forudså, er virkelig den næste, na-

turlige fase i menneskehedens evo-

lution. Jeg vil også gerne minde om 

en anden stor person, hvis ideer er 

meget relevante i denne forbindelse, 

og det er den store, tyske raketvi-

denskabsmand, Krafft Ehricke, der 

undersøgte vores planets og menne-

skeheds lange, evolutionære udvik-

lingsbue. Han skitserede, hvordan 

livet har udviklet sig ved hjælp af fotosyntese fra havene 

og op på landjorden; hvordan det dernæst kom til en arts 

udvikling til en anden art, som altid havde en højere 

energigennemstrømningstæthed i sit stofskifte, indtil man 

sluttelig når frem til mennesket, der adskiller sig fra alle 

tidligere arter gennem sit kreative intellekt, gennem sin 

skabende fornuft, som intet dyr, eller nogen anden mulig 

livsform, er i besiddelse af. 

I den tidlige udviklingsfase kunne dette menneskelige 

væsen, eller menneske, kun bosætte sig ved bredden af 

floder eller ved havenes kyster. Med den fortsatte udvik-

ling blev det muligt for mennesket, ved hjælp af infra-

struktur, at åbne planetens indlandsområder, og i takt 

med, at den teknologiske udvikling blev mere effektiv, 

udviklede mennesket jernbaner, og i denne forstand er 

konceptet med Verdenslandbroen, som vil åbne planetens 

tilbageværende indlandsområder, virkelig den næste, 

logiske fase af menneskets evolution. 

Det standser ikke her; for den næste fase i evolutionen 

er at bringe denne infrastruktur ud i rummet. Industriali-

seringen af Månen, som de kinesiske bestræbelser er det 

mest avancerede udtryk for, er det indlysende trinbræt for 

større ekskursioner ud i rummet med det formål at udvik-

le en langt bedre forståelse af lovene for vores Solsystem, 

vores Galakse og sluttelig, af lovene for Universet som 

helhed. 

For at kunne løse problemer på Jorden i dag må vi alle 

antage samme synspunkt som astronauterne, kosmonau-

terne og taikonauterne, som alle, da de kom tilbage fra 

rummet, rapporterede, at, når de kiggede ned, så så de 

blot vores lille, skrøbelige, blå planet, og man ser ingen 

landegrænser, man ser ingen opsplitninger; man ser én 

menneskehed, og én planet. 

 

Patriot og verdensborger 

Så Jorden er naturligvis ikke det, som miljøfortalerne 

hævder, et lukket system, begrænset til Jorden, men at 

livet på Jorden derimod er en del af de love, som er defi-

neret i Solsystemet og, i større skala, defineret af Galak-

sen. Løsningerne på alle problemerne på vores planet må 

derfor tage i betragtning, hvad der foregår i rummet  
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Friedrich Schiller (1759-1805). 

 

omkring os, og hvilken virkning, f.eks., Solsystemets 

interaktion med Galaksen har på klimaet, og lignende 

ting. 

Vi kan ligeledes ud fra denne evolutionens store bue 

determinere, hvad der er det næste, nødvendige skridt 

med hensyn til opdagelser; hvorhen vi må rette vores 

fokus. For, menneskeheden bør ikke forsvinde – I ved, 

der er mange geologer, der siger, at menneskeheden først 

lige dukkede op ét sekund i midnat, og at den vil forsvin-

de ét sekund over midnat, i Universets større udviklings-

bue. Jeg mener ikke, at dette er et acceptabelt synspunkt, 

for mennesket er i stand til at mestre Universets love, og 

hvis menneskeheden skulle forsvinde, så ville alle vore 

forgængeres store værker, sådanne værker af musikere og 

komponister som Bach og Beethoven, have været forgæ-

ves, fordi de ville forsvinde. Men menneskeheden kan 

følge en kurs med videnskabeligt og teknologisk frem-

skridt, hvor vi kan overvinde alle forhindringer, som vi 

allerede nu klart ser findes, såsom asteroider eller udvik-

linger på Solen, der indvirker på planeten Jord; men vi 

kan slå ind på en kurs, der kan overvinde alle disse for-

hindringer. 

Lad mig vende tilbage til det, jeg begyndte med. Val-

get i USA har skabt en mulighed for at gå i denne ret-

ning. Den absolutte forudsætning er, at relationen mellem 

USA og Rusland, og mellem USA og Kina, må placeres 

på et nyt fundament: Dette er absolut afgørende for ver-

densfred; det er absolut afgørende for at løse den forfær-

delige krise i Syrien og Ukraine. 

For derfor at gøre alle disse ting til virkelighed, må vi 

have et helt nyt sæt af internationale relationer mellem 

nationer. Vi må gå frem efter FN’s charter, der omfatter 

absolut respekt for alle landes nationale suverænitet, og 

som følger princippet om ikke-indblanding og respekt for 

de forskellige samfundssystemer. Præsident Xi Jinping 

har fremlagt en ny model for relationerne mellem stor-

magter, der grundlæggende set siger netop dette: ikke-  

 
Friedrich List (1789-1846). 

 

indblanding, gensidig respekt for den andens suverænitet.  

Men dette er de samme principper, som også må være 

retningslinje for relationerne mellem de lande, der arbej-

der sammen om programmet med Ét bælte, én vej. 

Vi må absolut udskifte det gamle, geopolitiske syns-

punkt, nemlig, at en nation eller gruppe af nationer har en 

legitim interesse imod en anden gruppe af nationer, og vi 

må erstatte denne geopolitiske idé med et nyt paradigme 

for menneskeheden, der må defineres ud fra menneske-

hedens fælles interesser. Præsident Xi Jinping har kaldt 

det »fællesskabet af en fælles bestemmelse«, eller »fæl-

lesskabet af menneskehedens fælles fremtid«. 

Dette må vi definere ud fra ideen om, hvor vi ønsker, 

at menneskeheden skal være om tusind år fra nu. Eller, 

om 10.000 år fra nu? Tænker man tilbage 10.000 år i 

tiden, så er det, set fra standpunktet om udviklingen i 

Universet, et meget kort tidsforløb, så vi har foretaget et 

gigantisk spring i disse 10.000 år. Jeg forestiller mig, at 

vi vil foretage et endnu større gigantspring i de næste 

10.000 år, og, hvis vi ønsker at overleve som menneske-

lig art, må vi fuldstændig ændre den måde, vi tænker på, 

med hensyn til vores art. Vi må tænke på det ud fra 

standpunktet om en forenet menneskehed. 

Friedrich Schiller, der er en vidunderlig digter, som 

Schiller Instituttet er navngivet efter, havde den opfattel-

se, at der ikke kan være nogen modsigelse mellem at 

være en patriot, og så at være en verdensborger. Jeg me-

ner, at det er muligt at opnå denne idé i vores tid, for, 

hvis vi giver hvert barn, hver nyfødt på denne planet, en 

generel uddannelse, der ikke alene formidler generel 

historie, geologi, musik, videnskab og de skønne kunster, 

men også en viden om og kærlighed til de andre kulturers 

højeste udtryk, den tyske klassik, konfucianisme, Gupta-

perioden, Cervantes, Goya, hver eneste kulturs guldalder; 

så ville disse børn være i stand til at udvikle hele det 

potentiale, som de hver især kan udfolde, og som kun 

nogle ganske få undtagelser tidligere kunne udfolde. 
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Menneskets fremtid 

De umiddelbart forestående skridt til at løse 

denne krise må være de følgende: Vi må have 

en omgående, global gennemførelse af den 

Glass/Steagall-lov, som Franklin D. Roosevelt 

gennemførte i 1933. Vi må gøre en ende på 

kasinoøkonomien, hvor penge, og ikke udvik-

lingen af realøkonomien og befolkningens krea-

tive potentiale, er referencepunktet. Dette må 

dernæst selvfølgelig følges op af tre andre, fun-

damentale love, som Lyndon LaRouche har 

udviklet, og som er skabelsen af en National-

bank i hvert land, i traditionen efter Alexander 

Hamilton, der med denne fremgangsmåde skab-

te De forenede Stater; dernæst, et kreditsystem i 

hvert land, der udsteder kreditlinjer til udvikling 

af infrastruktur, forskning og udvikling, uddan-

nelse og andre ting, der bidrager til forøgelsen 

af befolkningens produktivitet og kreativitet; 

dernæst har vi brug for en kombination af så-

danne kreditsystemer gennem et Nyt Bretton 

Woods-system, og som vil udgøre relationen 

mellem nationaløkonomierne og organiseringen 

af de internationale investeringer i Verdens-

landbroen, og som vil have internationale clea-

ringhuse for at kompensere for den kendsger-

ning, at nationer er forskellige. De er ikke alle 

ens: Der er små nationer, store nationer, tyndt 

eller tæt befolkede lande; vi har lande, der har 

store mængder råmaterialer, og andre, der har få 

eller ingen; der er lande, der har uddannet ar-

bejdskraft, og andre, der ikke har så uddannet 

arbejdskraft. Og man har brug for et udvik-

lingsperspektiv på mindst 20, 30, 40, 50 år for 

at kunne overvinde dette, og disse clearinghuse 

må udregne dette og sikre, at de dårlige praksis-

ser i Verdensbanken, som forlangte tilbagebeta-

ling af kredit, før projekterne var realiseret, at 

denne praksis erstattes af et totalt fokus på fær-

diggørelsen af disse projekter og opfyldelsen af 

deres potentiale.  

 

 

Som I kan se ud fra mine bemærkninger, så taler vi 

ikke blot om jernbanelinjer fra Brasilien til Peru, eller om 

infrastruktur som sådan. Vi taler i virkeligheden om et 

fuldstændig nyt paradigme for menneskets tankegang; vi 

taler om en ny æra for civilisationen, hvor alle menne-

sker, hvert eneste barn, der fødes på Jorden, vil have 

mulighed for at udvikle hvert eneste aspekt af det poten-

tiale, der er indlejret i ham eller hende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Platon, Konfucius; Leibniz, List; Einstein, LaRouche. 
 

Menneskehedens fremtid, hvis det er meningen, at vi 

skal eksistere, er derfor den, at vi vil få langt flere genier; 

at det ikke bliver sådan, at vi får et geni en gang i hvert 

århundrede, som Platon, Konfucius, Beethoven eller Ein-

stein. Det vil derimod i stigende grad blive civilisationens 

nye, normale identitet. 

I denne ånd mener jeg, at vi forhåbentlig befinder os 

ved begyndelsen til en fuldstændig ny æra for menneske-

heden. 

Tak. 

 

 

 

 

 

 

              


