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At bevæge verden i en  

fuldstændig anden retning 

Af Helga Zepp-LaRouche 
 

Følgende er et redigeret udskrift af en tale af Schiller 

Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche, som hun holdt 

efter professor Zhang Weiweis fremlæggelse på et Schil-

ler Institut-arrangement i Berlin den 11. juli, 2017. Artik-

len forekommer i EIR, 18. august, 2017, og har ikke tid-

ligere været udgivet på dansk. 

 

Jeg er meget glad for Deres fremlæggelse, fordi den 

var meget gennemskuelig og meget klar, og jeg mener, 

det er meget vigtigt, at folk bedre forstår Kina, fordi 

mainstream-medierne ikke har været særligt objektive, og 

jeg takker Dem meget, for dette er meget vigtigt. 

Jeg vil ganske kort sige, at vi har en fuldstændig æn-

dret strategisk situation, som de fleste mennesker her i 

Tyskland ikke er helt bevidste om, eftersom massemedi-

erne her stadig tenderer mod at være særdeles gift med 

det gamle paradigme. Det nye paradigme er hastigt i færd 

med at se dagens lys, og det er influeret af Bælte & Vej 

Initiativet (BVI) på måder, der ikke umiddelbart erkendes; 

men dette er en langsigtet bølge, der har ændret verden, 

især i løbet af de seneste fire år. Denne dynamik er den 

dominerende faktor, der øver indflydelse på udviklingen, 

under overfladen. Denne ændrede, strategiske situation 

har mange, dybtgående implikationer for Tyskland, selv, 

når tyskerne endnu ikke er klar over det. Jeg forudsiger, 

at de vil blive klar over det meget snart. 

Lad mig blot placere dette i sammenhæng med G20-

topmødet i Hamborg, Tyskland, den 7.-8. juli, hvor to 

begivenheder havde positive implikationer. Alle er klar 

over det faktum, at de demonstrationer og optøjer, der 

fandt sted i Hamborgs gader, var forfærdelige; men der 

var to fremragende udviklinger som resultat af topmødet. 

Én udvikling var det historiske møde mellem præsident 

Trump og præsident Putin. Dette repræsenterer potentielt 

et totalt gennembrud. Det åbner for muligheden af en ny 

detente, og det er en stor succes, fordi den transatlantiske 

sektors neo-liberale establishment, i løbet af de seneste 

seks måneder, har forsøgt at forhindre dette ved hjælp af 

den såkaldte Russiagate-affære. Efter min mening, så 

havde dette anti-russiske angreb kun ét formål – nemlig, 

at forhindre præsident Trump i at opfylde sit løfte om at 

forbedre relationerne med Rusland, når han blev præsi-

dent. Anklagerne om, at han måske havde fået valget  
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foræret som et resultat af aftalt spil med russerne, var 

beregnet på at forhindre ham i at realisere de forbedringer 

i relationerne, han ønskede. Jeg mener derfor, at de to 

præsidenter, Putin og Trump, på en vis måde udmanøvre-

rede deres modstandere og, iflg. den amerikanske uden-

rigsminister Tillerson, så var kemien imellem dem god. 

Den russiske udenrigsminister Lavrov sagde, det var 

meget konstruktivt, og nogle af de aftaler, de indgik, 

inklusive våbenstilstanden i Syrien, holder. De diskutere-

de også Ukraine, Nordkorea, terrorisme og cyber-

spørgsmål. 

Jeg mener, at, hvis de to præsidenter for verdens to 

største atommagter kan diskutere disse konflikter, så er 

det af ekstrem vigtighed for verdensfreden, og alle bør 

være meget glade for det. 

Umiddelbart forud for G20-topmødet var præsident 

Xi i Moskva til et møde, som Rusland og Kina havde 

karakteriseret som den vigtigste begivenhed for deres 

respektive lande i år. De intensiverede deres venskab, de 

intensiverede det strategiske partnerskab, de indgik man-

ge aftaler og de karakteriserede begge det kinesisk-

russiske forhold som værende det bedste i de to landes 

historie. Dette er meget vigtigt, for den 6.-7. april var 

præsident Xi i Florida, hvor han mødtes med præsident 

Trump på dennes ejendom Mar-a-Lago. 

De to præsidenter kom godt ud af det sammen også på 

dette møde; kemien var god, og der fulgte siden mange 

møder. Præsident Trump sendte en delegation på højt 

niveau til Bælte & Vej Forum i Beijing i maj måned, 

under ledelse af Matthew Pottinger, og Trump og Xi 

mødtes igen i sammenhæng med G20-topmødet. USA og 

Kina etablerede således fire dialoger på højt niveau på 

Mar-a-Lago – økonomisk, politisk, socialt og sikker-

hedsmæssigt – og på dette tidspunkt sagde præsident 

Trump, at USA havde til hensigt at samarbejde omkring 

Bælte & Vej.  

Dette er meget, meget signifikant, for, hvis man har 

præsidenterne for de tre største og vigtigste nationer i 

verden, Trump, Xi Jinping og Putin, som finder bilaterale 

kommunikationskanaler, så følger det heraf, at de tre har 

en ny, strategisk relation. Dette er et gigantisk skridt i 

retning af det nye paradigme for internationale relationer, 

for, hvis Rusland, Kina og USA kan arbejde sammen 
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strategisk, har vi taget et stort skridt i retning af det, præ-

sident Xi altid kalder »menneskehedens fælles fremtid«. 

Dette er meget vigtigt, for det, folk endnu ikke har indset, 

er, at Bælte & Vej Initiativet ikke blot handler om infra-

struktur – økonomiske aftaler – men drejer sig om et nyt 

paradigme, i hvilket geopolitik er overvundet. Geopolitik 

spillede en betydningsfuld rolle i organiseringen af de to 

verdenskrige i forrige århundrede. I en æra, hvor der 

eksisterer atomvåben, er vi, dersom vi ikke overvinder 

geopolitik, i overhængende fare for at blive udslettet som 

art. 

Så disse to møder er meget vigtige udviklinger, for et 

nyt paradigme vil sige, at man først begynder med men-

neskehedens interesse, og dernæst den nationale interesse. 

Med en sådan fremgangsmåde vil det aldrig mere være 

muligt for en nations, eller en gruppe af nationers, inte-

resse at blive vendt mod en anden gruppe af nationer, for 

man begynder med det, der er menneskehedens fælles 

interesse. Vi kan tale mere om dette og om, hvad det 

betyder, under diskussionen; men jeg mener, at dette er et 

koncept – det er et skridt ind i en ny æra for menneske-

heden. Det er noget, der aldrig før er sket, og vi vil kun 

overleve som art, hvis det lykkes os at gennemføre denne 

overgang. 

Selvfølgelig reagerede de amerikanske mainstream-

medier, Demokraterne og de neokonservative i det Repu-

blikanske Parti, på det succesfulde møde mellem Putin og 

Trump med totalt hysteri. Men Mikhail Gorbatjov, den 

sidste leder af Sovjetunionen, kommenterede imidlertid, 

at dette mindede ham om det første møde, han havde med 

præsident Reagan på det tidspunkt, hvor Sovjetunionen 

nærmede sig sin opløsning. Han mindedes, at, umiddel-

bart efter det succesfulde møde mellem ham selv og Rea-

gan, sejlede et amerikansk krigsskib ind i russisk farvand, 

og Gorbatjov sagde: »Jeg forstod med det samme, at 

dette var en provokation, og at nogle folk i Pentagon ikke 

ønskede denne dialog.« Gorbatjov advarede om, at denne 

type af sabotage kunne ske i dag. Og sandelig, det sker. 

 

Transformationen af Afrika 

Den anden vigtige udvikling på G20-topmødet, som 

gør mig meget glad, er, at der er klare tegn på, at Tysk-

land modvilligt er i færd med at overvinde sin tøven med 

hensyn til at arbejde sammen med Kina i udviklingen af 

Afrika. Ironisk nok kom dette skifte på grund af valget af 

Trump. Den tyske holdning havde forudgående været 

identisk med Den europæiske Unions: »Nej, vi ønsker 

ikke, at Kina skal udvikle jernbaner på Balkan, vi må 

have den europæiske standard, og vi bestemmer regler-

ne.« Dette hæmmede i vid udstrækning reel udvikling. 

Dernæst blev Trump valgt, og Tyskland sagde, vi må gå i 

forening med Kina som forsvarere af frihandel og fair 

handel. Som et resultat ser Tyskland nu mere hen til Kina.  

Dette er selvfølgelig en meget vigtig udvikling, for Bælte 

& Vej Initiativet er allerede den mest magtfulde dynamik 

på planeten. Hvis man læser Frankfurter Allgemeine 

Zeitung eller Bild Zeitung, vil man nok ikke vide det, for 

de rapporterer ikke om det, men Bælte & Vej Forum i 

Beijing, den 14.-15. maj, konkretiserede BVI og gjorde 

det til den praktiske basis for et nyt, verdensøkonomisk 

 
Øverst: Ruslands præsident Vladimir Putin og USA’s 

præsident Donald Trump mødtes på G20-topmødet i 

Hamborg, Tyskland, 7. juli, 2017. 

Midten: USA’s præsident Trump og Kinas præsident Xi 

Jinping mødtes 6. april, 2017, på Mar-a-Lago, Florida. 

Nederst: Præsident Xi Jinping og præsident Putin under-

skriver en fælles erklæring mellem Folkerepublikken 

Kina og den Russiske Føderation, i Moskva, 4. juli, 2017.    
 
 

system – 110 nationer deltog. Dette var en historisk begi-

venhed. 

Professor Zhang og jeg selv var så heldige at være 

med, og jeg må sige, denne begivenhed, hvor man havde 

29 statsledere, der talte, og som indledtes af en fantastisk 

tale af Xi Jinping – som jeg vil anbefale jer at lytte til
1
, 

hvis I ikke allerede har – som efterfulgtes af Putin og 

mange andre verdensledere. Folk, jeg talte med, havde en 

lignede opfattelse som mig – at vi deltog i skabelsen af 

en ny fase i historien, i hvilken konflikter sættes til side, 

og win-win-samarbejde i stedet kommer frem – og denne 

dynamik er gigantisk. 

                                                           
1
 engelsk tekst: http://news.xinhuanet.com/english/2017-

05/14/c_136282982.htm 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm
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Seks økonomiske hovedkorridorer er 

allerede under opførelse. Det rækker ind 

i Latinamerika; mange forskellige for-

mer for internationale organisationer 

integrerer deres bestræbelser, inklusive 

Bælte & Vej Initiativet, den Eurasiske 

Økonomiske Union, Sammenslutningen 

af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), 

samt »16+1«-organisationen for central- 

og østeuropæiske stater. Hertil kommer 

lande som Italien, Portugal, Spanien og 

Frankrig, der ønsker at samarbejde – 

selv Schweiz og Østrig. Det har en dy-

namik, der allerede er overvældende, og 

det, Kina har gjort i Afrika, er absolut 

betagende. 

Kina har allerede bygget store jern-

banelinjer i Afrika, inklusive fra Djibou-

ti til Addis Abeba, Etiopien; fra havne-

byen Mombasa til hovedstaden Nairobi i Kenya, og de 

har underskrevet en kontrakt om at bygge en jernbane fra 

Tanzania til det centrale Afrika, som sluttelig vil gå helt 

til Rwanda og andre indlandsstater. 

Kina bygger jernbaner i Nigeria; det er nu, sammen 

med Italien, ved at gøre forundersøgelser til det største 

projekt nogensinde, Transaqua-projektet, som vil bringe 

vand fra Congoflodens bifloder, i fem hundrede meters 

højde, og ved hjælp af tyngdekraften vil dette vand blive 

kanaliseret hele vejen til Tchadsøen for at genopfylde 

søen, der er udtørret til blot 10 % af sin tidligere størrelse. 

Når dette projekt først er færdigt, vil det yde vand til 

kunstvanding til tolv deltagende lande; det vil give dem 

indlandssejlads; og det vil fuldstændigt transformere det 

afrikanske kontinent. 

Kina har allerede skabt 300.000 jobs for afrikanere. 

Det beskæftiger en arbejdsstyrke, bestående af 90 % afri-

kanere, i alle projekter i Afrika, som det er involveret i, i 

modsætning til vestlig propaganda, der hævder, at kinesi-

ske projekter kun beskæftiger kinesere. Det er involveret 

i storstilede uddannelsesprogrammer, der omfatter dæm-

ninger, vandkraftværker og landbrugsprojekter, samt 

industriparker. Kina har allerede bygget ti industriparker 

i afrikanske lande. Dette har ført til en helt anden situa-

tion: afrikanere har nu meget selvtillid, og de siger, de 

ikke længere vil lytte til søndagsprædikener af europæere 

om god regeringsstyrelse, og så ikke få nogen investering. 

De ønsker investering på ligeværdigt niveau; de ønsker at 

blive behandlet som forretningspartnere, og ikke som 

tiggere. 

Denne ændring i afrikanernes holdning, mener jeg, 

har været med til at ændre de tyske institutioners hold-

ning og til at se, at, hvis Tyskland ikke går sammen med 

Kina i Afrika, så vil de blive hægtet af på historiens side-

linjer. Et andet, meget stærkt incitament, er det nye ud-

brud af flygtningekrisen, hvor der, iflg. professor Giulio 

Sapelli, i løbet af tre dage i sidste uge alene ankom 

50.000 mennesker i Italien fra Libyen. Da Italien anmo-

dede om støtte fra Spanien og Frankrig og de andre mid-

delhavslande til at tage nogle af disse flygtningeskibe, så  

 
 

Et passagertog kører på en kinesisk finansieret og bygget 

letbane i Addis Abeba, Etiopien. 
 

blev de afvist, så den samme flygtningekrise i den Euro-

pæiske Union er brudt ud igen. 

Jeg mener, at disse skift i politik, centreret omkring 

BVI, repræsenterer en totalt forandret dynamik. Man skal 

huske på, at de finansielle institutioner, inklusive Asiatisk 

Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), BRIKS’ Ny Ud-

viklingsbank, den Nye Silkevejsfond, den Maritime Sil-

kevejsfond og Shanghai Samarbejdsbanken, alle blev 

skabt, fordi der næsten ikke har været nogen finansiering 

af infrastruktur i de seneste årtier. Den Internationale 

Valutafond (IMF) stiller ingen kreditter til rådighed; 

Verdensbanken meget minimalt, og med dårlige betingel-

ser. Nu er et fuldstændig anderledes finanssystem vokset 

frem, der følger samme princip – som professor Zhang 

beskrev som systemet i Kina – nemlig, at dets intention 

er at overvinde fattigdom og øge levestandarden. Hvis et 

land har valget mellem enten at blive et hangarskib i det 

Sydkinesiske Hav for USA, eller på den anden side, at gå 

sammen med Kina i et win-win-samarbejde og selv få 

økonomisk udvikling, så er det indlysende, hvilken, der 

er den mest attraktive model – og dette er faktisk en dy-

namik, der allerede er langt mere fremskreden, end folk 

her er klar over. 

 

Trump er ikke, hvad medierne siger 

Med hensyn til alle de mennesker, der er anti-Trump 

og er blevet overbevist om, at han er den ondeste mand – 

ja, så er jeg enig med præsident Putin, der, efter sit første 

møde med Trump, sagde, at Trump er meget anderledes, 

end medierne fremstiller ham. Dette har jeg hørt fra 

mange andre mennesker, der faktisk har talt personligt 

med præsident Trump. Han er ikke, som de vestlige me-

dier portrætterer ham, for det, han har sagt, er, at han 

ønsker at standse interventionskrige; han ønsker ikke at 

have flere interventioner i udlandet, forklædt som gen-

nemførelse af menneskerettigheder og demokrati. I stedet 

siger han, »Amerika Først«, og han har sagt, at han øn-

sker at vende USA tilbage til det Amerikanske Økonomi- 
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ske System, til Alexander Hamilton, til Henry Clay, til 

Henry C. Carey og til Lincoln.  

Jeg har flere gange understreget det faktum, at den ki-

nesiske model er meget nærmere ved det oprindelige 

amerikanske økonomiske system, end folk forestiller sig. 

Alle Kinas banksystemer er faktisk meget mere ligesom 

banksystemet efter Hamiltons principper, eller man kun-

ne også sige, ligesom Friedrich Lists rammepolitik; Frie-

drich List, den tyske økonom, der i øvrigt er den mest 

berømte økonom i Kina i dag. 

Jeg mener, at muligheden for at bevæge verden i en 

helt anden retning, aldrig har været så realistisk som nu. 

Og grunden til, at jeg er optimistisk omkring Tyskland – 

og jeg er kendt for at være en kritiker af tysk politik, i høj 

grad – jeg siger ikke dette let, men det faktum, at fr. 

Merkel og præsident Xi Jinping aftalte, at der skal være 

tysk-kinesisk samarbejde om at bygge et vandkraftværk i 

Angola sammen, og at de begge sagde, at dette vil blive 

modellen for fremtidigt tysk-kinesisk samarbejde om 

Afrikas udvikling, gør mig meget optimistisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For det andet mener jeg, at afta-

len mellem Putin og Trump om en 

våbenstilstand i Syrien åbner mulig-

heden for at opnå fred efter Rus-

lands militære intervention i Syrien 

for næsten to år siden, og også åbner 

muligheden for ikke alene at udvikle 

Afrika, men også for at genopbygge 

hele det sydvestasiatiske område, fra 

Afghanistan til Irak, til Syrien og 

Yemen og ind i det nordlige Afrika, 

et område, der er blevet ødelagt af 

krige, der byggede på løgne, og som 

har ødelagt millioner af menneskers 

liv – og som, når alt kommer til alt, 

har forårsaget flygtningekrisen. Så  

denne nye aftale mellem Trump og  

 

Putin, og muligheden for at genopbygge hele Mellem-

østen, Sydvestasien og Afrika, vil føre til fjernelsen af 

flygtningekrisen. Når folk først har mulighed for at få et 

levebrød i deres hjemland, vil de meget hellere blive i 

deres hjemland. Derfor bør Tyskland samarbejde, ikke 

alene om Afrikas udvikling, men også om Mellemøsten, 

og så vil der ligge en meget positiv fremtid foran os. 
 

 

Helgas tale (engelsk) kan høres her:  

https://www.youtube.com/watch?v=lU4Vmcj3hDE 
 

Tale af professor Zhang Weiwei (张维为):  

The China Model and Its Implications, (engelsk)  

kan høres her: 

https://www.youtube.com/watch?v=P7XIYP0LvgI 

 

Schiller Instituttets kor i Berlin synger  

Mo Li Hua / 茉莉花" (Jasmine Flower): 

https://www.youtube.com/watch?v=VsbwomlP2o4 
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