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Helga Zepp-LaRouche: Skøn-

heden i den kinesiske musik
1
 har 

bragt os i en god stemning, tror jeg, 

for at ære, og også fejre, Krafft 

Ehrickes fødselsdag. For Krafft 

Ehricke er– det er i det mindste 

min beskedne mening – uden tvivl 

en af de største tyskere, der nogen-

sinde har levet. For han har udvik-

let en vision om, hvor langt, men-

neskeheden kan nå, og jeg betrag-

ter det som et meget stort privile-

gium, at jeg lærte ham personligt 

at kende. I 1982 havde jeg det held 

at holde nogle foredrag sammen 

med ham, i fællesskab, i forskelli-

ge byer i Tyskland, og jeg kan, ud 

fra selvsyn, bekræfte det billede, 

som hans datter så utrolig kærligt har tegnet
2
, nemlig, at 

han var et ualmindelig humanistisk menneske, der var 

enormt dannet inden for klassisk kultur; han var et geni, 

han var så sprudlende fuld af ideer, at det virkelig var ét 

af livets stjernestunder at lære en sådan personlighed at 

kende. Og jeg vil gerne muntre jer alle op: Der findes 

heldigvis stadig nogle videopræsentationer med ham, 

som kan ses på internettet,  
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 Umiddelbart før foredraget havde Feride Istogu Gilles-

berg sunget en kinesisk kærlighedssang. 
2
 En hilsen fra Krafft Ehrickes datter Krista Ehricke var 

blevet læst op på konferencen. 

Helga Zepp-LaRouche holder sin tale på konferencen 

i München, 25. marts, 2017. 

 
og jeg vil gerne virkelig motivere jer alle til selv at stifte 

bekendtskab med ham.
3
  

Jeg er også sikker på, at, hvis Krafft Ehricke havde 

været her i dag, eller havde levet i vor tid, så ville han 

have været utrolig optimistisk med hensyn til, at hans 

vision, som i hans levetid ofte blev bekæmpet – ikke kun 

hans livs vision, men fortsættelsen af rumfart i det hele 

                                                           
3
 Se: »Krafft Ehricke Zum extraterrestrischen Imperativ« 

(tysk) https://www.youtube.com/watch?v=9UznFry-Y9s 

og Krafft Ehricke: »Lunar Industrialization & Settle-

ment—Birth of Polyglobal Civilization« (engelsk) 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZuSnPgHnjs 

https://www.youtube.com/watch?v=9UznFry-Y9s
https://www.youtube.com/watch?v=-ZuSnPgHnjs
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taget mødte utrolig meget opposition 

og modarbejdelse – at han ville er-

kende, at vi i dag virkelig har den 

strategiske konstellation, som bringer 

realiseringen af hans vision inden for 

rækkevidde. Det er allerede, i forbin-

delse med en tale om det kinesiske 

rumfartsprogram, blevet sagt, at »frø-

springet« nu virkelig kommer,
4

 for 

kineserne har en vision om at udvinde 

helium-3 på Månens bagside til den 

fremtidige fusionsøkonomi på Jorden. 

Det bliver endda også diskuteret af 

ESA, men jeg mener, at Kina på ver-

densplan uddanner flest forskere og 

videnskabsfolk inden for rumfart, og 

derfor er jeg optimistisk over, at denne »leap-frogging«, 

altså frøspring, vil fortsætte. 

Men, hvis man ser BRIKS-staternes samarbejde inden 

for rumfart – Indien, som jo allerede har foretaget vel-

lykkede Marsmissioner, og, som Modi sagde, det endda 

til en tiendedel af omkostningerne, som NASA har brugt 

på det, blev også nævnt – der er altså utrolige udviklinger 

i gang, og Krafft Ehrickes idé om, at udforskning og 

kolonisering af verdensrummet er en evolutionær nød-

vendighed, uden hvilken mennesket i længden ikke kan 

eksistere. Det er det andet punkt: Det er ikke en mulighed, 

ikke en frivillig sag, men derimod noget, vi må gøre, 

fordi Solen om senest to milliarder år ikke vil være så rar, 

så vi inden da må have fundet andre løsninger. Men det 

vigtigste om Krafft Ehricke, der gør, at han er så utrolig 

moderne og utrolig vigtig, er: Hans vision, og naturligvis 

rumfart som helhed, men i særdeleshed hans vision, im-

plicerer ideen om en åben verden, at verden ikke er et 

lukket system med begrænsede resurser, men derimod en 

integreret del af Universet, og at den menneskelige krea-

tivitet i dette Univers er en skabende, fysisk kraft. 

Jeg vil hævde, at vi netop nu oplever et epokeskifte, 

hvor disse ideer begynder at sejre, dvs., at der er en revo-

lution inden for verdensanskuelse i gang. Denne revolu-

tion har De bestemt ikke fundet, hvis De kun ser »Søn-

dags-stambordet« på Bayerischen Rundfunk eller læser 

Bild-avisen eller Spiegel eller FAZ, men det betyder ikke, 

at det ikke er virkeligheden. Det er min tese, at vi i øje-

blikket står midt i et epokeskifte, som ikke er mindre 

fundamentalt end overgangen mellem middelalderen og 

den moderne tid var.  

Hvis De kort husker middelalderens aksiomatik, så 

bestod den af skolastikken, peripatetikerne, overtro og 

lignende aksiomer, og dernæst kom en renæssance, den 

italienske renæssance i det 15. århundrede, gennem tæn-

kere som Nikolaus von Kues (Nicolaus Cusanus),  

                                                           
4
 Jacqueline Myrrhe havde i sit foredrag tidligere på da-

gen om udviklingen af det kinesiske rumprogram stillet 

spørgsmålet, om det mindede om haren eller sneglen, 

men som sluttelig sammenlignede det med frøen, der når 

sit mål i store spring. 

Lørdag, den 25. marts, udsendte præsident Donald 

Trump en stærk og inspirerende, fem minutter lang video 

som sin ugentlige tale, hvor han bebuder sin plan om at 

føre nationen tilbage til rummet, efter Obamas syv års 

ødelæggelse af NASA og nationens rumprogram. Trump 

lod sig inspirere af Hubble-teleskopet, der i 1995 skuer 

ud i tomrummet, for blot at opdage, at der er endnu tu-

sinder, eller millioner – eller flere – nye galakser at op-

dage. Videoen vagte stor begejstring på konferencen, 

hvortil den omgående blev sendt. Se video her: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZGt6lkLApuo 

 

Brunelleschi, renæssancen for hele Platons værk, som var 

blevet fuldstændig glemt i Europa i 1700 år Hermed op-

stod et fuldstændig nyt verdensbillede, som havde en helt 

anden opfattelse af individet, menneskenes rolle, men 

som også skabte grundlaget for opståen af den moderne 

naturvidenskab, klassisk kunst, den suveræne stat og 

lignende udviklinger, som vi egentlig har tæret på i de 

seneste 600 år. 

Et lignende, eller måske endnu mere dramatisk, epo-

keskifte oplever vi netop nu, og jeg vil vove at komme 

med den prognose, at alle aksiomer, der har at gøre med 

dette gamle paradigme, såsom ideen om ’grænser for 

vækst’, den neoliberale idé, at penge er det samme som 

rigdom, at mennesket egentlig kun udgør en belastning af 

miljøet, og at jo færre, der er, desto bedre, den neokon-

servative idé om geopolitik, at udenrigspolitik altid må 

være en nulsumspolitik, hvor, når den ene vinder, så ta-

ber den anden: at alle disse ideer meget snart vil ende i 

historiens skraldespand, og at der er ved at opstå et nyt 

paradigme, nemlig idealet om den forenede menneskehed; 

at menneskeheden, i det mindste et langt stykke hen ad 

vejen, er i færd med at etablere et fælles fornuftsplan, 

hvor menneskehedens fælles mål bliver defineret, før de 

nationale interesser. Der er i øjeblikket to væsentlige 

dynamikker, hvor dette nye syn på tingene er ved at blive 

virkeliggjort. Den ene, som jeg straks vil tale mere udfør-

ligt om, er Kinas politik for den Nye Silkevej, som alle-

rede efter tre et halvt år er det største infrastrukturpro-

gram i menneskehedens historie, og som omfatter 70 

nationer og 4,5 mia. mennesker, og som allerede er tolv 

gange så stort som Marshallplanen efter Anden Verdens-

krig, og som har en ubegrænset vækst. Dette nye para-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZGt6lkLApuo
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digme for »One Belt, One Road Initiative«, ét bælt, én 

vej (Bælt & Vej) eller den Nye Silkevej, har allerede ført 

til en optimisme uden sidestykke i mange folkeslag i 

verden, f.eks. i Afrika, hvor folk for første gang har et 

berettiget håb om, at de kan overvinde deres underudvik-

ling ved Kinas hjælp. 

Dette nye paradigme er, netop, fordi det er baseret på 

et win-win-samarbejde, hvor den ene – Kina – ganske 

vist vinder fordele, men hvor de andre, samarbejdende 

stater ligeledes vinder fordele, på lang sigt grundlaget for 

en varig verdensfred, netop, fordi det er i hver enkelt 

stats interesse, at de andre også udvikler sig, da ens egen 

udvikling i modsat fald vil være i fare. 

Den anden dynamik, der giver anledning til denne op-

timisme – og det vil nok overraske nogen, og nogle vil 

ikke være enige med mig i begyndelsen, men jeg beder 

dem om at være tålmodige, når jeg nu må bevæge mig 

ned i de lavere områder af amerikansk politik: det andet 

punkt er Donald Trumps valgsejr. Og jeg må virkelig 

bede om, at De først og fremmest glemmer alt det, De har 

læst i Bild-avisen på side 2, for det er psykologisk krigs-

førelse, det er sort propaganda, som man egentlig kun 

bedriver i krigstider over for modstanderen. Imod præsi-

dent Trump, imod hvem, repræsentanterne for det døds-

dømte paradigme, det neoliberale paradigme – medierne, 

efterretningstjenesterne og Det britiske Imperium – fører 

en total krig. 

Jeg vil nu gerne komme ind på nogle aspekter af 

Trumps seneste taler, som han har holdt i Detroit, Ten-

nessee, Kentucky og Washington, og hvor han med stor 

empati kræver, at USA må vende tilbage til det Ameri-

kanske Økonomiske System. Han citerede især den første, 

republikanske præsident, Lincoln, der allerede som ungt 

kongresmedlem eller kandidat til kongresembedet, i 1832, 

kun 23 år gammel, i sin valgkampagne er fortaler for at 

bygge en jernbane i Amerika, uden nogensinde at have 

set et damplokomotiv. 30 år senere underskrev han, nu 

som præsident, loven for en transkontinental jernbane, 

som forbandt Østkysten og Vestkysten [af USA] med 

hinanden. Trump citerer dernæst på samme måde præsi-

dent Eisenhower, der som officer, efter Anden Verdens-

krig, rejste med en militærkonvoj langs med Lincoln 

hovedvejen, hvilket gjorde et så stort indtryk på ham, at 

han på samme måde 30 år senere, som præsident, under-

skrev loven for systemet med Interstate Highway. Og så 

siger Trump: I dag har i igen brug for det Amerikanske 

System, George Washingtons, Alexander Hamiltons, 

Henry Clays og Lincolns politik. 

De fleste mennesker ved ikke, hvad dette Amerikan-

ske System er, men det var ideen bag Amerikas grund-

læggelse, imod Det britiske Imperium. 

Andre ideer, som Trump har nævnt, og som heller ik-

ke er blevet nævnt i medierne her – at han vil investere 

en billion i infrastruktur, at han ikke mere, som Bush og 

Obama, vil føre interventionskrige, at han vil orientere 

relationerne med Rusland og Kina mod fælles operatio-

ner og samarbejde, og tilsvarende mere, som er egentlige 

mål – fred med Rusland og Kina, så skulle alle i  

Alexander Hamilton (1757-1804) var USA’s første fi-

nansminister og grundlagde det Amerikanske Økonomi-

ske System, med USA’s Første Nationalbank og statskre-

dit til forøgelse af vareproduktion. 
 

Tyskland da absolut glæde sig og sige, endelig er der håb 

om, at denne krigsfare kan blive overvundet! 

Hvor kommer så denne utrolige ophidselse fra? Hvor-

dan kan det være, at hele etablissementet er i choktilstand, 

og at der, til trods for, at Trump allerede har været valgt i  

fire måneder, nu grundlæggende set finder en krig sted, 

fra Hillary Clintons, det Demokratiske Partis og fra de 

neokonservatives side, som nu har opfundet en såkaldt 

narrative, en narrativ eller en løgnehistorie om, hvorfor 

Hillary Clinton tabte valget? At hun faktisk ikke, som 

tilfældet virkeligt var, tabte valget, fordi hun repræsente-

rer dette paradigme, der ignorerer en stor del af menne-

skene, og fordi hun var for arrogant til overhovedet at 

besøge de »beklagelsesværdige« i rustbæltet (de tidligere 

industristater i USA), men narrativen er, at Trump vandt 

valget, fordi Putin hjalp ham til det, og at russiske hacke-

re havde manipuleret med det Demokratiske Partis e-

mails. Her går det naturligvis tabt, hvad der stod i disse e-

mails, nemlig, at det Demokratiske Parti havde stillet 

Bernie Sanders dårligt og fuldstændig håbløst foretrukket 

Hillary, samt naturligvis også den tale, som Hillary holdt 

for Wall Street-bankerne, som først her overhovedet blev 

kendt.  
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Vi har nu mange medlemmer af ef-

terretningstjenesten, såkaldte »whist-

leblowers«, som Binney, som var blandt 

de personer, der har udviklet NSA-

udspionerings-programmet, altså folk, 

der virkelig ved, hvordan det fungerer. 

Andre har sagt: Nej, det er helt klart, at, 

hvis det havde været Rusland, ville man 

fuldstændig perfekt kunne have identi-

ficeret serveren; det drejer sig om leaks, 

dvs., offentliggørelser, der påvirker 

offentligheden, af hemmelige informa-

tioner, og spørgsmålet er, hvem kan i 

det hele taget gøre dette? 

Her falder mistanken naturligvis på 

den amerikanske efterretningstjeneste, og de har da også, 

ganske åbenbart med hjælp fra den britiske efterretnings-

tjeneste, og altså ikke kun den tidligere MI6-agent Chri-

stopher Steele, forfattet dossiers om Trump, som dernæst 

også blev leaket til offentligheden; det undersøges nu, at 

den britiske ækvivalent til NSA, GCHQ, har udført ar-

bejdet for den amerikanske efterretningstjeneste. 

Det bliver nu alt sammen undersøgt i Kongressen, og 

formanden for Retsudvalget, Nunes, har netop sagt, at der 

hidtil kun har fundet en eneste, kriminel handling sted, 

som man kan undersøge – og det er selve de illegale of-

fentliggørelser. Og ikke hacking. Hvis De læser avisen 

Bild, læser De det stik modsatte – at der nu er et Water-

gate i Huset, og lignende. Men nu undersøges det yderli-

gere, og kommende tirsdag [28. marts] afholder Nunes en 

lukket høring, hvor han vil foretage yderligere undersø-

gelser, med samarbejde fra NSA, og ikke-samarbejdet 

med FBI og CIA. 

En førende journalist ved en offentlig, juridisk ny-

hedskanal sagde for et par dage til mig, at der internt er 

en parole om, at ingen udsendelse om Trump må annon-

ceres uden, at man kommer med nedsættende kommenta-

rer. 

Hvor kommer hele denne dynamik fra? Er det sådan, som 

den franske efterretningstjeneste efter valget af Trump 

mente, at det blot er det gamle establishment, der er ban-

ge for at miste sine privilegier, og dermed naturligvis 

indtægter? Eller, findes der en dybereliggende dynamik? 

Jeg er selvfølgelig af den sidstnævnte mening, nemlig, at 

det i denne konflikt drejer sig om det, Friedrich List, den 

tyske økonom, som tilbragte et par år i Amerika, dengang 

kaldte den totale tvist mellem det »Britiske Økonomiske 

System« og det »Amerikanske Økonomiske System«. 

For det engelske system er baseret på frihandel, køb bil-

ligt, sælg dyrt, kontrol over råstoffer, den billigst mulige 

arbejdskraft, de mindst mulige sociale udgifter og kontrol 

over handelen. Over for dette står det Amerikanske Sy-

stem, som i det væsentlige går tilbage til Alexander Ha-

milton, og som er ideen om, at den eneste kilde til rigdom 

er arbejdskraftens kreativitet, og at det derfor er nødven-

digt for en økonomi at beskytte sit hjemlige marked med 

protektionistiske forholdsregler for at maksimere udvik-

lingen af landets egen arbejdskraft. Til dette hører ligele-

des den af Alexander Hamilton skabte national-        

EIR’s 370-sider lange rapport, »Den Nye Silkevej bliver 

til Verdenslandbroen« udkom i december, 2014, og er 

siden blevet oversat til kinesisk og arabisk, og udkommer 

snart på tysk. Fås også som pdf. 

 
bank (statslig bank) og et kreditsystem, der (kun) er for-

pligtet over for det almene vel, og hertil hører investerin-

ger i realøkonomien som f.eks. infrastruktur og viden-

skabeligt og teknologisk fremskridt, med produktionsfor-

øgelse som mål, og det er præcis den politik, som [Geor-

ge] Washington, Alexander Hamilton, John Quincy  

Adams, Lincoln og Franklin D. Roosevelt gennemførte, 

og den politik, som Trump nu eksplicit refererer til. 

Man bør huske på én ting: Den Amerikanske Revolu-

tion, eller den Amerikanske Uafhængighedskrig, blev 

ført imod Det britiske Imperium, med det formål at gen-

nemføre ret til sin egen varefremstilling, hvilket koloni-

herrerne dengang nægtede dem. Og Det britiske Imperi-

um har aldrig overvundet tabet af sin vigtigste koloni, 

nemlig Amerika, men har derimod med alle midler for-

søgt at omstøde denne udvikling – først militært, gennem 

krigen i 1812, og dernæst gennem Borgerkrigen imod 

Lincoln, hvor England eller Storbritannien var allieret 

med Sydstaterne, som de også finansierede – general Lee 

fik direkte penge gennem banker i Boston og Philadel-

phia. 

Man tænkte dernæst, efter at krigen imod Lincoln var 

tabt, at man ikke mere ville kunne tilbageerobre koloni-

erne med militærmagt, men at man nu i stedet, gennem 

undergravende virksomhed eller, udtrykt på en anden 

måde, gennem en »offentlig sammensværgelse«, som 

H.G. Wells kaldte det, måtte forsøge at overbevise det 

amerikanske establishment om, sammen med Storbritan-

nien på basis af det »særlige anglo-amerikanske forhold«, 

at etablere en unipolær verden, eller et world empire. Og 

dét var netop situationen mellem Churchill og Truman, 

mellem Bush senior og Thatcher, Blair og Bush og Ca-

meron og Obama. 

I Tyskland er denne problemstilling lige så lidet kendt, 

som den kendsgerning, at Bismarck på basis af det Ame-

rikanske Økonomiske System inden for få år udviklede 

Tyskland, fra at være en feudalstat og til at blive en indu-

strination, fordi han hørte om Henry C. Careys (Lincoln 

økonomiske rådgiver) teorier, eftersom den daværende 
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præsident for det Tyske Industri-

forbund, Wilhelm von Kardorff, 

var en glødende tilhænger af Frie-

drich List og Henry Carey, og 

brugte eksemplet med den ameri-

kanske industrialisering under 

Lincoln som forbillede for Tysk-

lands forvandling. Von Kardorff 

skrev dengang en lille, men meget 

læseværdig bog, som hed Gegen 

den Strom, Imod Strømmen, hvor 

forskellen mellem det Amerikan-

ske og det Britiske System er me-

get godt forklaret. 

Det er altså den ene dynamik, 

nemlig, at, hvis Amerika vender 

tilbage til sine rødder og frem for 

alt etablerer et godt forhold til 

Rusland og Kina, så vil alt grund-

læggende set være muligt. Dette 

findes så absolut som et potentiale, 

for som sagt, så er den Nye Silke-

vej på ingen måde blot en forbin-

delse mellem Chongqing og Duis-

burg, eller mellem Yiwu og Ham-

borg, for det er i planen, og vi er 

ikke passive tilskuere til det, for 

egentlig har vi allerede taget kredit 

for, at den Nye Silkevej i det 

mindste også er »vores baby«; for 

det er det koncept, som vi, efter 

Sovjetunionens kollaps i 1991, 

foreslog, og som vi har arbejdet på 

i de seneste 26 år. Den Nye Silke-

vej bliver til Verdenslandbroen – 

det er titlen på en rapport, som vi i 

mellemtiden har udgivet på en-

gelsk, arabisk og kinesisk, og som 

vi meget snart vil blive udgivet på 

tysk. Og når man nu studerer, 

hvordan dette koncept, som Xi 

Jinping for første gang præsente-

rede i 2013 i Kasakhstan som idé, 

som program, hvordan dette kon-

cept er eksploderet i de seneste tre 

et halvt år, så ser man, at der fin-

der en total forandring sted. 

Sammen med Silkevejen hører 

også det »21. Århundredes mari-

time Silkevej« [kort over den ma-

ritime Silkevej], i traditionen efter admiral Zheng He, der 

allerede i det 16. århundrede foretog alle disse rejser til 

Venedig, til Afrika og i det asiatiske Stillehav, og som i 

dag forbinder alle disse asiatiske stater med Hamborg og 

Rotterdam. 

Den Nye Silkevej omfatter ligeledes seks økonomiske 

korridorer, 70 nationer deltager i den, 4,4 mia. mennesker, 

og alt i alt har man planlagt investeringer til 21 bio. dol-

lar. 

Øverst: Den Maritime Silkevej; i midten: Kina-

Mongoliet-Rusland; nederst: Jernsilkevejen. 

 

De forskelige korridorer vokser i hastigt tempo. Dette 

[kort Kina-Mongoliet-Rusland korridor] er en aftale mel-

lem Kina, Mongoliet og Rusland, som blev besluttet un-

der et SCO-møde i 2016 og omfatter 32 projekter. Dette 

[kort Jernsilkevejen] er Silkevejstogene, som ligeledes 

kører dagligt fra forskellige kinesiske byer, fra Yiwu,  
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Øverst: centralasiatiske Silkevej; i midten: BCIM-

korridor; nederst: Nye Eurasiske Landbro. 
 
 

Xi’an, Chongqing og diverse andre byer, til Duisburg, 

Lyon, Hamborg, Rotterdam. Ligeledes kører der nu dag-

ligt tog fra Chongqing til Europa.  

Dette [kort over den centralasiatiske Silkevej] var den 

oprindelige idé, nemlig at forbinde Kina med de central- 

og vestasiatiske stater; og dette [kort BCIM-korridor] er 

en korridor gennem Bangladesh, Kina, Indien, Myanmar, 

hvilket udgør en total transformation af dette område; 

dette [kort over nye Eurasiske 

Landbro] er den nye Eurasiske 

landbro. 

Der er altså forskellige elemen-

ter, som alle vokser vanvittig hur-

tigt.  

For Afrika er det et absolut 

Novum, en nyhed, for bankerne, 

der blev grundlagt af Kina og 

BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, 

Indien, Kina, Sydafrika), blev skabt 

med det eksplicitte formål at kom-

pensere for manglen på 

infrastrukturinvesteringer, som IMF, 

Verdensbanken osv. i de seneste 

årtier er skyld i, og disse (nye) ban-

ker står udelukkende kun for inve-

steringer i infrastruktur, og ikke 

spekulation. 

For henved fire uger siden blev 

den første jernbanelinje fra Etiopien 

– Addis Abeba – til Djibouti taget i 

brug. Den stod allerede færdig i 

sidste efterår, men blev derefter 

endnu engang gennemarbejdet for 

sikkerhedsforholdsregler. I mellem-

tiden er endnu en jernbanelinje ved 

at blive bygget, fra Rwanda til 

Uganda og til Congo… 

Det her [kort over Transaqua-

projektet] er et andet projekt, 

Transaqua, et projekt, som Lyndon 

LaRouche og Schiller Instituttet har 

satset på i 40 år. Det blev oprinde-

ligt udviklet af italienske ingeniører 

og er ideen om, at man kan genop-

fylde den udtørrede Tchadsø. Søen 

er nemlig udtørret, så den kun udgør 

10 % af sin oprindelige størrelse, og 

ideen er, at man omdirigerer ube-

nyttede vandmængder fra Congo-

området i ca. 500 meters højde – 

altså ikke den egentlige Congoflod, 

men dens tilløbsfloder, på en stræk-

ning af 500 meter gennem et flod- 

og kanalsystem, igennem til Tchad-

søen, og hermed vil man, i tolv til-

stødende stater, gennem overvan-

ding kunne fremme landbrugsproduktion, og gennem 

kanalisering af flodsystemerne fremme industrialiserin-

gen af Afrika. Dette bliver for første gang testet af et 

kinesisk firma, Power China, som er det samme firma, 

der byggede De Tre Slugters Dæmning (i Kina). De er nu 

i gang med at foretage en forundersøgelse, og det vil 

meget snart føre til, at 100 mia. kubikmeter vand kan 

flyde ind i Tchadsøen. Dette [kort over forslag til jernba-

ner i Sydamerika] er hele programmet for Sydamerika. 

Den lilla linje er et program, som Lyndon LaRouche 

allerede i slutningen af 1970’erne fremlagde sammen  
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Transaqua-projektet i Afrika, til genopfyldning af Tchad-

søen. 
 
 

med Lopez Portillo, Mexicos daværende præsident, men 

som dengang, pga. sabotage fra Brasiliens og Argentinas 

side, ikke blev fuldført; men nu udgør den transkontinen-

tale »Bi-oceaniske jernbane« til Peru også en del af det 

nye jernbanenetværk. Et positivt punkt er, at Tyskland nu 

også for første gang vil deltage i investeringer i en anden 

strækning gennem Bolivia. Det er altså et lille lyspunkt. 

Dette koncept, eller dette overordnede design, er i lø-

bet af de seneste par måneder vokset i et eksplosionsag-

tigt tempo.  

I begyndelsen var Rusland meget skeptisk med hen-

syn til den Nye Silkevej. De centralasiatiske stater var 

skeptiske eller stredes indbyrdes: Skal jernbanerne byg-

ges fra vest til øst – fra øst til vest – eller fra nord til syd? 

Men det har alt sammen løst sig på tilfredsstillende vis. 

Den 2. og 3. september sidste år fandt integrationen mel-

lem den Nye Silkevej og den Eurasiske Økonomiske 

Union sted på det store, Vladivostok Økonomiske Forum, 

og Japan tilsluttede sig med kæmpemæssige investerin-

ger i det russiske Fjernøsten. Denne udvikling fortsatte på 

G20-topmødet i Hangzhou i begyndelsen af september, 

og igen på ASEAN-topmødet i Laos. I denne udvikling 

har Kina klart overtaget føringen, allerede under G20-

topmødet, hvor de sagde, at de med omgående virkning 

ville basere verdensøkonomien på innovation og delag-

tiggøre udviklingslandene i de videnskabelige og tekno-

logiske gennembrud, for at deres udvikling ikke skulle 

blive forsinket længere. Kina erklærede sin hensigt om at 

overvinde forarmelse over hele planeten frem til år 2025. 

Som sagt, så fortsatte det på APEC-topmødet i Lima i 

november sidste år, og i mellemtiden er det endda blevet 

klart for nogle tænketanke, at den tidligere negative 

holdning ikke mere er passende, f.eks. har Pricewater-

houseCooper udfærdiget en omfattende undersøgelse, 

hvor de siger, at den kinesiske økonomi for længst er 

blevet verdensøkonomiens lokomotiv, og at det fortsat vil 

være sådan. Forbes Magazine har haft henved syv rela-

tivt objektive artikler om alle projekterne, og det er i 

mellemtiden en realitet, at der hermed er opstået en dy-

namik, der ikke mere lader sig standse.  

Og, som sagt, så har præsident Trump inviteret præsi-

dent Xi Jinping til et møde på sin ejendom Mar-a-Lago i 

Florida den 6.-7. april, og alt taler for, at kineserne vil 

foretage store investeringer i opbygningen af Amerikas 

infrastruktur; der var en konference i Hongkong, hvor 

kinesiske økonomer sagde, at behovet for infrastruktur i 

Amerika ikke var på en billion, men otte billioner. Japan 

har allerede sagt, at de vil gå ind i byggeriet af en højha-

stighedsjernbane med 150 mia. Kina har gentagne gange 

sagt – f.eks. madame Fu Ying, der [som viceudenrigsmi-

nister] praktisk talt er den vigtigste kvinde i Kina, og som 

har sagt, at Silkevejen kan blive broen mellem Amerika, 

Amerikas infrastrukturudvikling og så den eurasiske 

Silkevej. Der er altså virkeligt forhåbningsfulde ting i 

gang. 

Hvorfor er det så utrolig vigtigt? Hele den transatlan-

tiske verden er i de seneste årtier blevet domineret af 

dette paradigme med et lukket system og nulvækst.  

Lad os træde lidt tilbage i tiden: I 1950’erne og 

1960’erne var det en fuldstændig selvfølgelig opfattelse, 

at fattigdommen i den tredje verden på et eller andet tids-

punkt ville blive overvundet, én gang for alle. Dengang 

var der FN-udviklingsårtier, hvor man hvert tiende år 

ville fastslå, hvor meget, man havde opnået, hvor meget, 

man måtte opnå i de næste ti år, for endelig at eliminere 

fattigdommen og underudviklingen fuldstændigt på den-

ne planet. Men denne normale, menneskelige orientering 

blev afbrudt gennem en hel række propagandaforholds-

regler, men den måske mest graverende var udgivelsen af 

bogen, Grænser for vækst, i 1972, gennem Romklubben, 

der lavede en computermodel – forfatterne Forrester og 

Meadows fastsatte simpelt hen det ønskede resultat og 

programmerede dernæst programmet således, at det blev 

resultatet, og de benyttede matematisk lineære ligninger 

for at få dette resultat og anvendte en total svindel, nem-

lig den idé, at de fuldstændig udelod de videnskabelige 

og teknologiske fremskridt, og de nyskabelser, der heri-

gennem blev skabt med hensyn til, hvad råstoffer er, samt 

også andre produktionsmetoder. 

Denne bog blev dernæst med en stor propagandaind-

sats oversat og distribueret på alle sprog, og ideen var 

følgende: Frem til 1971 har verden udviklet sig, og nu 

har vi opnået en ligevægt, hvor vi nærmer os en asympto-

tisk tilstand, og nu må vi være tilbageholdende, nu må vi 

spare, frem for alt må vi spare på energien, og der findes 

ikke længere teknologiske fremskridt, men kun »tilpas- 
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Hele programmet for Sydamerika. Den lilla linje er et 

program, som Lyndon LaRouche allerede i slutningen af 

1970’erne fremlagde sammen Lopez Portillo, Mexicos 

daværende præsident. 

 

set«, »appropiate technology«, hvilket oversat vil sige, 

ingen teknologi. 

Sammen med dette indgik også ideen om, at vi er et 

system, der er bundet til Jorden, og at overbefolkning er 

det største problem, at mennesker egentlig er parasitter, 

der belaster miljøet, og jo færre mennesker, desto bedre. 

Nu var disse ideer ikke helt nye, for det var allerede 

temaet i den Amerikanske Revolution, hvor Benjamin 

Franklin i 1751 skrev et essay, »Betragtninger over be-

folkningstilvæksten«
5
, hvor han fastslår denne pointe: Jo 

flere mennesker, der er, desto bedre, for hvert menneske 

bringer sit eget, skabende potentiale til det menneskelige 

samfund, og gør derfor samfundet som helhed rigere. 

Thomas Malthus præsenterede dengang det modsatte 

argument, og skrev »Befolkningsprincippet«
6
, og han 

havde naturligvis den idé, at der altid vil være flere men-

nesker, end landbrugsproduktionen kan brødføde, og at 

man derfor må reducere befolkningen. Og han var, præ-

cis, som alle andre, britiske økonomer – Adam Smith, 

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Richard Riccardi – i 

tjeneste hos det Britiske Ostindiske Kompagni, der som 

bekendt tjente sin rigdom ved slavehandel og opiums-

handel over hele verden.  

Det, som det egentlig handler om, dengang og frem 

for alt i dag, er menneskebilledet. Lyndon LaRouche har 

skrevet uendelig meget om dette, og jeg vil opfordre 

Dem alle til at læse min mands artikler, for han har 

grundlæggende set på den klareste måde udarbejdet, 

                                                           
5
 »Observations Concerning the Increase of Mankind, 

Peopling of Countries, etc.«, Philadelphia 1751. 
6
 »An Essay on the Principle of Population«, London, 

1798. 

hvori dette menneskets kreative potentiale består, 

mennesket, der jo netop, til forskel fra alle andre 

levende væsner og selv dyr, der nok har en na-

turlig intelligens; men mennesket er den eneste 

art, der gennem videnskabeligt og teknologisk 

fremskridt bestandigt kan forny sin eksistens. 

LaRouche har fremlagt forbindelsen mellem den 

relative, potentielle befolkningstæthed og den 

respektive energigennemstrømnings-tæthed, der 

anvendes i produktionsprocessen, og så kan man 

ganske klart se, at, fra den tid, hvor mennesket 

var jægere og samlere, og energigennemstrøm-

ningstætheden endnu var ganske ringe, nemlig 

solenergi og vindkraft, så har mennesket, gen-

nem en forhøjelse af energigennemstrømnings-

tætheden kunnet formere sig i en helt anden 

størrelsesorden og har selvfølgelig en langt bed-

re levestandard, højere forventet levealder og alt 

i alt mere menneskelige muligheder. Og det vil 

snart være inden for rækkevidde, da Kina abso-

lut også indtager en førerposition inden for 

forskning af programmet for EAST-fusions-tokamakken 

og ideen om, at der på Månen snart bliver udvundet heli-

um-3 som brændsel for den kommende fusionsøkonomi 

på Jorden.  

Hvad har nu alt dette med Krafft Ehricke at gøre? 

Krafft Ehricke har ganske klart sagt, at udforskningen af 

verdensrummet og dettes kolonisering er det nødvendige, 

næste trin i menneskets evolution. Han har, på en virkelig 

meget, meget fantastisk måde, udviklet, hvordan det 

menneskelige liv – eller liv i det hele taget – først bredte 

sig fra havene og op på kontinenterne ved hjælp af foto-

syntese, som han, meget interessant, betegnede som den 

»første, industrielle revolution«, hvor grænserne for 

vækst blev gennembrudt, og at stadigt højere livsformer 

udviklede sig gennem en evolution, hvor deres stofskifte 

fik en stadig højere energigennemstrømningstæthed, frem 

til den endelige fremkomst af mennesket. 

Mennesket er fuldstændig forskelligt fra alle forudgå-

ende livsformer, fordi det, iflg. Krafft Ehricke, har noget, 

som han kalder »informations-stofskifte«: menneskets 

evne til at tage informationer, differentiere dem i deres 

forskellige aspekter, og dernæst, gennem abstraktion, 

akkumulere dem både i intellektet og i maskiner og gøre 

dem praktisk anvendelige. Han understreger også, at der 

ikke hersker tvivl om, at dyr har en intelligens, og at de 

endda kan lære utrolige ting, som f.eks. at manipulere 

mennesker, hvilket jo forudsætter en højere intelligens. 

Men dyret kan ikke foretage en abstraktion, hvorimod 

mennesket kan overvinde enhver begrænsning. Krafft 

Ehrickes tre grundsætninger for astronautikken blev net-

op nævnt her til morgen: den første lov, at, under natur-

retten, kan ingen og intet begrænse mennesket i dette 

Univers, med undtagelse af mennesket selv. 

Dette er meget, meget vigtigt, for det er et menneske-

billede, der egentlig engang var det normale menneske-

billede i Europa. Det er identisk med humanismen, klas-

sikken; det er identisk med den platoniske filosofi og 

med kristendommen, der betragter mennesket som i stand 
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til ubegrænset fuldkommengørelse, og 

såvel mht. sine åndelige eller intellek-

tuelle evner, såvel som også mht. sin 

karakter, mht. sine følelser, sin æsteti-

ske udvikling, så findes der lige så lidt 

her skranker. Det var engang det nor-

male menneskebillede, hvis De f.eks. 

læser Platon, Augustin, Nikolaus von 

Kues, Leibniz eller Kepler, så finder 

De præcis dette menneskebillede. I dag 

er det naturligvis desværre ikke længe-

re selvfølgeligt, men Krafft Ehricke 

sagde, at det menneskelige intellekt på 

utrættelig vis kan omsætte informatio-

ner, »fra det uendeligt lille og til det 

uendelige, der opbygger en videns-

infrastruktur og forfølger sine moralske 

og samfundsmæssige forhåbninger om 

en større og bedre verden, imod mange 

modstande. Gennem intelligenser som 

os selv bevæger Universet sig – og os i 

det – mod selverkendelsens midtpunkt. 

Metal-malm forvandles til informationsforarbejdende 

computere, satellitter og rumsonder, og atomer smelter 

sammen, som i stjernerne«. Dernæst siger han: »Jeg kan 

ikke forstille mig en mere dyster, mere apokalyptisk visi-

on om fremtiden, end, at en menneskehed, der er udstyret 

med kosmiske evner, er dømt til isolationsfængsel på en 

lille planet.« Det er så rigtigt. 

Krafft blev som en 12-årig dreng inspireret, da han så 

en film af Fritz Lang – »Kvinden i Månen« (Die Frau im 

Mond) – som for øvrigt også inspirerede min mand 

enormt, og han skabte så en anden dokumentation, 

»Kvinden på Mars«. Det var ideen om, at mennesket kan 

forlade Jordens overflade, rejse ud i verdensaltet og ko-

lonisere andre himmellegemer, som fascinerede ham. 

Det er allerede blevet nævnt, at han dernæst var udsta-

tioneret i Peenemünde – dengang var han kun lige 25 år 

gammel – da, den 3. oktober 1942, den første raket med 

succes lettede fra Jorden og blev sendt ud i verdensrum-

met. Han stod kun 100 meter væk og iagttog nedtællin-

gen, antændelsen, og hvordan raketten dernæst, med et 

kæmpebrøl, skød op. Han sagde, »Vi havde alle en ube-

skrivelig følelse, og vi var os absolut bevidst, at dette er 

begyndelsen til en ny tidsalder, dette er rumalderens dag 

ét, begyndelsen til en helt ny æra.« 

Krafft Ehricke definerede den »udenjordiske forplig-

telse« som menneskehedens sande identitet. Han sagde, 

at koloniseringen af Månen er det selvfølgelige, første 

skridt, for Månen er ganske tæt ved, og man skal kun 

bruge et par dage, og i mellemtiden, nu mindre end dette, 

for at komme derop, og vi kunne på Månen ligesom øve 

os på det, vi senere vil gøre på andre planeter. Og det, vi 

kan gøre på Månen, kan vi gøre overalt.  

Han mente, at koloniseringen af Månen vil finde sted i 

den omvendte orden af evolutionen på Jorden, hvor bio-

sfæren først udviklede sig, og mennesket så dukkede op i 

en senere fase, mens det på Månen vil blive omvendt: 

først kommer mennesket, og dernæst kommer betingel- 

    Krafft Ehricke (1917-1984). 
 

serne for menneskets eksistens. I den første fase vil men-

nesket medbringe materialer fra Jorden, i den anden fase 

følger industrialiseringen af Månen ved anvendelse af de 

forhåndenværende resurser, og i den tredje fase følger 

interplanetare rejser, hvor der opstår nye, menneskelige 

civilisationer med totalt andre karakteristika end civilisa-

tionen på Jorden. 

Han anfører dernæst eksemplet med sin egen »uden-

europæisering«, som han kaldte det, for at gøre denne 

forskel tydeligere. Han siger, at han var vokset op i Tysk-

land og fik en vidunderlig, klassisk uddannelse. Europæ-

isk kultur var det, der havde præget ham, og da han så, 

sammen med sin hustru, udvandrede til USA, traf han dér 

en helt anden slags mennesker, amerikanere. Hans børn 

blev ganske godt amerikaniseret, men havde dog karak-

tertræk fra forældrenes kultur fra Tyskland, men allerede 

børnebørnene var fuldstædig amerikaniseret, og man 

kunne ikke længere fastslå nogen forskel. 

Han siger, at det vil blive præcist sådan med de frem-

tidige civilisationer i verdensrummet. Befolkningen på 

Månen vil have fuldstændig anderledes psykologiske og 

immunologiske karaktertræk, end menneskene på Jorden. 

Så det, som det handler om, er virkelig det nye para-

digme, der udgår fra den kontinuerlige videreudvikling af 

den menneskelige art. Den kinesiske præsident Xi Jin-

ping har ofte kaldt det »menneskehedens fremtidige 

skæbnefællesskab«, hvor menneskehedens fælles mål 

kommer først, og dernæst kommer den enkelte nations 

interesse. Det er præcist princippet i »win-win-

samarbejdet«, at vokse sammen, de forskellige korridorer 

har en interesse i, at det går alle de deltagende stater bed-

re, fordi det ikke giver nogen mening at bygge en jernba-

ne fra en by til en anden, og så ophører det, men det er 

noget, der lever af, at disse systemer bliver integrerede til 

alles fordel.  Kinas statsrådgiver Yang Jiechi har for ny-

lig, i anledning af den Nationale Folkekongres i Beijing, 
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sagt, at den Nye Silkevej ikke er et kinesisk solonummer, 

men snarere skal sammenlignes med en symfoni, hvor 

alle de deltagende lande og folkeslag spiller med.  

Det er min absolutte overbevisning, som jeg er kom-

met til, fordi jeg måske har den fordel, at jeg i 1971 var i 

Kina for første gang, midt i denne kulturrevolution, som 

virkelig var forfærdelig og gjorde menneskene meget 

ulykkelige, og når man sammenligner dette med den 

enorme udvikling, som Kina har gennemført i de seneste 

40 år eller frem for alt i de seneste 30 år, hvor landet på 

30 år har gentaget en udvikling, som tog 200 år i de andre 

industrinationer. Denne kinesiske, økonomiske model er 

så succesrig, at den nu tilbydes alle andre stater som den 

Nye Silkevej, for at de kan gentage den. 

Hermed har vi for første gang en mulighed for at 

overvinde fattigdom og begrænsninger, og det hele er 

baseret på Konfucius’ ideer – jeg er virkelig absolut 

overbevist om, at Kina for 95 % ’s vedkommende er 

konfuciansk, og måske er 5 % ’s marxistisk eller kom-

munistisk, men Kinas væsen, det kinesiske system, består 

af konfucianske tanker. Til disse tanker hører en livslang 

fuldkommengørelse, en livslang læring; at ethvert men-

neske bør bestræbe sig på at blive en Shunze, en vismand, 

og at det egentlig også er de vise, der skal repræsentere 

regeringen; at harmoni skal finde sted overalt, i familien, 

i staten og mellem staterne indbyrdes. 

Disse ideer er ikke kun kinesiske, men hører derimod 

også til den bedste, europæiske tradition, f.eks. hos Niko-

laus von Kues, grundlæggeren af den moderne naturvi-

denskab i det 15. århundrede, og som allerede dengang 

havde den idé, at harmoni i makrokosmos kun kan eksi-

stere, hvis alle mikrokosmosser udvikler sig harmonisk, 

og hvis hvert mikrokosmos tager det som sin fordel at 

fremme de andre mikrokosmosser på bedst mulig vis.   

Og det er konceptet. Det vil sige, at geopolitik virke-

lig kan overvindes gennem, at alles udvikling kommer på 

dagsordenen. Jeg er fuldstændig overbevist om, at, hvis 

det kommer til en god forståelse mellem Trump og Xi 

Jinping, og mellem Trump og Putin – og det er Trumps 

hensigtserklæring, og det bliver ganske klart signaleret 

fra russisk og kinesisk side – at vi så virkelig befinder os 

i en ny fase for menneskeslægten og virkelig vil opleve 

en ny æra. 

Spørgsmålet er, hvilken rolle skal Tyskland spille i 

denne udvikling? 

De af jer, der bor eller lever i Tyskland, ved selvfølge-

lig, at det ikke er den tankegang, der er den dominerende 

her. Men jeg mener, at den Nye Silkevej har en sådan 

kraft som løftestang, at Tyskland enten besinder sig og 

går med, eller også bliver Tyskland og europæerne fuld-

stændig ligegyldige. 

Og det er, hvad afrikanerne allerede siger i dag, når de 

siger: »kineserne, inderne, japanerne investerer alle i 

Afrika, men europæerne derimod kommer og holder 

søndagsprædikener for os og kommer med moralske 

bebrejdelser, taler om demokrati og menneskerettigheder, 

men de investerer ikke i disse projekter.« 

Jeg vil gerne endnu engang bede om dette billede 

[flygtninge], som grundlæggende set bør være flygt- 

 

ningekrisens moralske motor for, at vi tilslutter os dette 

udviklingsperspektiv. For kun, hvis vi udvikler Afrika – 

sammen med Rusland, Kina, Indien, andre stater og for-

håbentlig også Amerika – kun, hvis vi fuldstændig udvik-

ler Mellemøsten og det øvrige Sydvestasien økonomisk, 

som en del af den Nye Silkevej, har vi noget som helst 

håb om at løse flygtningekrisen på en human måde, og 

vel at mærke ikke gennem interneringslejre i Tyrkiet eller 

Egypten eller Tunesien, som fru Merkel forsøger at gøre.  

Spørgsmålet er også: Vil fru Merkel virkelig være le-

der af det »frie Vesten«, fordi Trump nu er præsident i 

Amerika? Vil hun videreføre konfrontationen over for 

Rusland, når Trump vil forsoning? Vil hun promovere 

konfrontationen helt frem til Ruslands grænser? Vil hun 

fortsætte med at deltage i interventionskrige for at redde 

demokratiet – som i øvrigt ingen længere tror på; Asiens 

og Afrikas lande er for længst ophørt at tro på, at demo-

krati, menneskerettigheder eller EU-modellen skulle 

være særlig fortræffelig.  

Eller, kan vi i stedet ikke håbe, at Tyskland vil over-

tage en positiv rolle i opbygningen af den Nye Silkevej? 

Jeg mener, at Krafft Ehricke – det menneskesyn og den 

fremtidsvision, som han repræsenterede – bør være det 

absolutte eksempel for Tysklands fremtid. For, Tyskland 

var engang digternes, tænkernes og opfindernes land. Og 

alle de mange positive bidrag fra disse mange, mange, 

store tænkere er indarbejdet i den tyske økonomi, i Mit-

telstand, i vores levestandard, i kulturen. Det var denne 
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kultur, der opdrog Krafft Ehricke. Hvorfor skulle det ikke 

være muligt atter at gøre disse ideer levende? Atter at 

levendegøre ideerne fra Nikolaus von Kues, Kepler, 

Leibniz, Gauss, Riemann, Bach, Beethoven, Schubert, 

Schumann, Brahms, Lessing, Mendelssohn, Schiller, 

brødrene von Humboldt og den klassiske kultur, som 

Krafft Ehricke repræsenterede? Og ikke kun for Tyskland, 

men derimod i en dialog, hvor de respektive kulturers 

skønneste udformning, den højeste form, går i dialog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med hinanden. Vi har hørt dette her til morgen gennem 

tysk, klassisk musik, gennem kinesisk, klassisk musik, og 

det hører egentlig med til det nye paradigme, at ethvert 

barn meget snart lærer hele universalhistorien, i alle dens 

bedste manifestationer, at kende, og at racisme og chau-

vinisme og begrænsninger af enhver art forsvinder for 

altid. 

 

Mange tak.     

 
 

     

 


