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Den gode og den dårlige 

regering og borgernes  

tro på fremtiden 
 

Af Helga Zepp-LaRouche 
 

12. august, 2017 – Hverken regeringen eller staten har 

noget formål i sig selv, ud over, at de er forpligtet over 

for borgernes almene vel – også, selv om denne idé i 

mange lande i dag synes forunderlig. Målestokken for 

regeringens kvalitet er borgernes velfærd og lykke. I 

denne henseende er resultatet af en undersøgelse, udført 

af markedsundersøgelses- og konsulentfirmaet Ipsos, 

afslørende: 87 % af kinesere under 65 år mener, deres 

land udvikler sig i den rigtige retning, mens kun 42 % af 

tyskere i samme aldersgruppe mener dette. For at under-

strege dette: I Kina er kun 13 % pessimistiske, mens det i 

Tyskland er 58 %. I USA er 43 % optimistiske; men dette 

tal er væsentligt større end det var for et år siden under 

Obama-regeringen. 

Temaet er ikke nyt: Allerede mellem 1338 og 1339 

skabte Ambrogio Lorenzetti fresken med virkningerne af 

gode og slette regeringer i Palazzo Publico i Siena. Ka-

raktertrækkene i den første (den gode regering) fremstil-

les på flere billeder: frugtbare agre, blomstrende handel, 

afslappede mennesker, fred osv., hvorimod den slette 

regerings karaktertræk er foreviget på et billede: Tyranni 

og lasternes herskervælde: gerrighed, hovmod, forfænge-

lighed, grusomhed, forræderi, bedrag, raseri, optøjer og 

krig. Retfærdigheden er lagt i lænker, og borgerne lider.  

For nu at begynde med det sidstnævnte: Craig Murray, 

britisk ambassadør til Usbekistan fra 2002 til 2004, der 

forlod sin stilling i protest mod CIA’s daværende illegale 

fangetransporter (»renditions«) til Usbekistan, belyser i 

et aktuelt interview til den amerikanske blog Consorti-

umnews.com en side af den angloamerikanske politik 

under Tony Blair og George W. Bush, som det »vestlige 

værdifællesskab« som bekendt ikke tog særligt anstød af: 

han beskriver, hvordan med 99 % ’s sikkerhed de tilståel-

ser om deres tilhørsforhold til al-Qaeda, som personerne i 

CIA-interneringslejre i Usbekistan under tortur blev 

tvunget til at afgive, var falske. Formålet med disse frem-

tvungne tilståelser var at overdrive truslen fra al-Qaeda 

for således at få et påskud for alle interventionskrige,  
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såvel som også for indskrænkningen af civile borgerret-

tigheder hjemme i USA. Erkendelsen af, at tilståelser, der 

gives under tortur, er værdiløse, blev for øvrigt allerede  
bekendtgjort af den berømte »whistleblower« fra det 17. 

århundrede, Friedrich von Spee. 

Og hvad skal man mene om, at Washington-avisen og 

websiden The Hill blot direkte citerer Phil Mudd, tidlige-

re vicedirektør under Robert Mueller, der i et interview 

til Tv-kanalen CNN siger, at USA’s efterretningstjenester 

vil dræbe præsident Trump, fordi han har ophidset folk i 

CIA og udenrigsministeriet (State Department) imod sig, 

fordi han har forsvaret Putin. Ingen kritik, ingen indigna-

tion – nærmest, som om det bare var meteorologen, der 

havde forudsagt, at det vil regne i morgen. Robert Muel-

ler er i dag den særlige anklager for Trumps angivelige 

bånd til Rusland og har allerede etableret en tiltalejury 

(’Grand Jury’), der skal fremskaffe de beviser, der skal 

føre til, at præsident Trump afsættes ved en rigsretssag. 

Det bliver spændende at se, om denne udtalelse fra Phil 

Mudd vil føre til en modsvarende undersøgelse af, om 

den skal ses som et signal og en trussel fra selvsamme 

efterretningsapparat, der er involveret i det igangværende 

kup mod præsident Trump. 

I skrivende stund er memoet fra Veteran Intelligence 

Professionals for Sanity (VIPS)
1
 – der har leveret de 

kriminaltekniske beviser for, at der ikke fandt noget så-

kaldt »hack« sted fra russernes side af det Demokratiske 

Partis computere – fået internatonal udbredelse til hund-

reder af websider i mange stater, utallige opslag på de 

sociale medier og er brudt igennem i de etablerede medi-

er såsom The Nation, Fox Tv, Breitbart og Bloomberg. 

Dermed er forsøget fra de etablerede mediers og det neo-

konservative establishments side på at lægge låg på afslø-

ringen af den sandsynligvis største skandale i amerikansk 

historie, efter alt at dømme mislykkedes. Hvis der ikke 
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fandt noget russisk hackerangreb sted på det Demokrati-

ske Partis computere, men det derimod drejer sig om et 

insider-job, er fundamentet for det såkaldte »Russia-

gate« fjernet – og hermed bliver søgelyset rettet mod det, 

som sagen i virkeligheden drejer sig om. 

Udgiveren af The Nation, Katrina vanden Heuvel, ud-

gav den 9. august en kommentar i Washington Post med 

overskriften, »Den fremvoksende u-hellige alliance mel-

lem høge-Demokrater og neokonservative«
2
 . Heri bely-

ser hun, hvad det egentligt er, der ligger bag den hidtil 

uhørt ensidige afstemning i begge Kongreshuse om ind-

førelse af nye sanktioner mod Rusland (og Iran og Nord-

korea): En ny version af de neokonservatives projekt fra 

1997, »Project for the New American Century« (PNAC), 

som formulerede USA’s og Storbritanniens krav om gen-

nemførelse af en unipolær verden, baseret på den anglo-

amerikanske, særlige relation. De på løgne baserede in-

terventionskrige imod Irak, Libyen og Syrien, såvel som 

også diverse destabiliseringer og forsøg på ’farvede revo-

lutioner’, var resultatet.  

Den kamp, der netop nu udspilles i USA mellem på 

den ene side denne »u-hellige alliance« og de efterret-

ningstjenester, der stammer tilbage fra Bush/Obama-

perioden, og på den anden side, en patriotisk gruppering 

af 'whistleblowers' og Trumps vælgerskare, er ikke et 

internt, amerikansk anliggende – det er af højeste, strate-

giske betydning. Hvis de neokonservative får overtaget, 

er der redt op til en global krig mod Rusland og Kina. 

Men, hvis det på en anden side gennem efterforskning 

kan bevises, at hele narrativen om Trumps angivelige 

»aftalte spil« med Rusland er en »Brennan-operation« 

sådan, som den ansete journalist Seymour Hersh under-

streger, så står det amerikanske samfund foran en katarsis, 

en renselsesproces, der kan sammenlignes med den an-

den amerikanske revolution. For, det virkelige »aftalte 

spil« består nemlig ikke mellem Trump og Putin, men 

derimod i briternes og amerikanske efterretningstjene-

sters nøjagtigt verificerbare manipulationer i forsøget på 

at gennemføre et kup mod den valgte, amerikanske præ-

sident. 

 

Sceneskifte 

Den 11. august publicerede Neue Zürcher Zeitung, 

NZZ, der normalt er talerør for de schweiziske finansin-

stitutioner, en bemærkelsesværdig debatartikel med over-

skriften, »Kina – en fredsmagt?« Artiklens forfatter Jun-

hua Zhang beskriver i sin gæstekommentar, hvordan 

Kina, med sit Silkevejsprojekt, som han beskriver som én 

af de meste ambitiøse planer i menneskehedens historie, 

har udviklet sig til at blive den nye, internationale freds-

stifter. Overalt, hvor der opstår Nye Silkevejsprojekter, 

engagerer Kina sig også i at overvinde etniske og territo-

                                                           
2
 https://www.washingtonpost.com/opinions/the-

emerging-unholy-alliance-between-hawkish-democrats-

and-neoconservatives/2017/08/08/3c1c7676-7bb5-11e7-

9d08-

b79f191668ed_story.html?utm_term=.c6bf243e4369 

 

riale konflikter gennem udvikling og mægling mellem 

parterne, som f.eks. i Myanmar mellem Pakistan og Af-

ghanistan, mellem Eritrea og Etiopien, i Sydsudan, mel-

lem Israel og Palæstina, for blot at nævnte et par stykker. 

Denne velgørende virkning er ifølge sagens natur en 

effekt af alle investeringerne i jernbanelinjer, industripar-

ker, vandkraftværker, landbrugsudvikling osv., der, som 

en del af opbygningen af den Nye Silkevej, er med til at 

overvinde fattigdom, underudvikling og håbløshed. Man 

kan allerede nu forudsige, at det største, planlagte infra-

strukturprojekt for Afrika, det mellem Kina og Italien 

aftalte Transaqua-projekt
3
, som vil genopfylde Tchadsø-

en og bringe indenrigssøfart, vandkraft og vand til land-

bruget til tolv afrikanske stater, vil forvandle karakteren 

af en stor del af det afrikanske kontinent til det bedre og 

bidrage væsentligt til at løse flygtningekrisen på en hu-

man måde. 

Hvad har alt dette at gøre med denne artikels tema? 

En hel del. Den kinesiske befolknings fremtidsoptimisme 

stammer fra, at den ikke alene har oplevet, hvor enormt 

dens levestandard er forbedret i de seneste 40 år, men 

også, fordi det store flertal af kinesiske borgere også er 

bevidst om, at Kinas Silkevejspolitik er blevet en kraft 

for det gode i verden. 

I modsætning hertil har den amerikanske befolkning 

gjort den erfaring, at det rent indenrigspolitisk er gået ned 

ad bakke med landet, siden mordet på Kennedy. Trump 

ramte plet, da han for nylig sagde, at hans to forgængere 

brugte seks billioner dollar til meningsløse krige i Mel-

lemøsten og det øvrige Sydvestasien, og der som følge 

heraf ikke var penge til vedligeholdelse af skoler. Og 

som et resultat af denne dårlige regering, ser folk på 

fremtiden med fortvivlelse og pessimisme, om end i lidt 

mindre grad nu end under Obama-administrationen. 

Og hvad lider befolkningen i Tyskland af? Af en rege-

ring, der ligesom tre aber er døve, blinde og stumme for 

den mørke side ved den »vestlige værdifællesskabs« 

politik, hvis konsekvenser flertallet af menneskene dog 

får at føle. Det er i hvert fald interessant, at udenrigsmi-

nister Sigmar Gabriel nu taler om den »såkaldte vestlige 

verden«. Når der i sin tid blev talt om det »såkaldte 

DDR«, var dets skæbne allerede beseglet.  

Der findes en meget enkel måde, hvorpå mennesker i 

Tyskland igen kan blive optimistiske med hensyn til de-

res egen fremtid: Vi må vinde flertal for, at Tyskland 

officielt samarbejder med perspektiverne for den Nye 

Silkevej og sammen med Kina, Rusland og et Amerika, 

der er befriet for britisk-imperialistisk indflydelse, op-

bygger Sydvestasien og Afrika økonomisk. Desuden må 

vi lære at blive mere bevidst om den virkning på os selv, 

som de etablerede mediers konstante flod af propaganda 

har, skille os af med en hel del medie-bras med forudfat-

tede meninger om Trump, Putin og Kina og tænke over 

freskemaleren Ambrogio Lorenzettis visdom.  

Det er op til borgerne, om Tyskland vil blive en kraft 

for det gode i verden. Hertil har BüSo det rette politiske 

program, som du kan stemme på den 24. september.        
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