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Del II af MANHATTAN-MØDE 26. AUG.: 

»Bring USA ind i det  

Nye Paradigme, Nu!«  

Spørgsmål til Helga Zepp-LaRouche 
 

Første del, Helgas fremlæggelse på dansk, samt hele 

videoen, her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=21321 

 

1 SP: Mit navn er Elliot Greenspan. Diane [Sare] re-

fererede i sin indledning til Steve Bannons kommentarer 

til The Economist, hvor han siger, »Vi vil ødelægge Ét 

Bælte, én Vej«, og han stiller den jødisk-kristne [religion] 

i modsætning til det, han kalder den merkantilistiske 

Konfucius-orden. Og han opfordrer til, at den jødisk-

kristne religion i løbet af den næste generation triumferer 

over den merkantile Konfucius-orden. Du talte om dette 

ved to tidligere konferencer i år, og jeg tror, det vil være 

af stor værdi at gøre tingene klart: Hvad er det præcist, 

Kina foreslår? Hvad er Konfucius-ordenen osv.? Og 

hvordan går det til, at vi kan have potentialet for et sam-

menfald af modsætninger, så at sige, her? 

 

Helga Zepp-LaRouche: Jeg ved ikke, hvad der fore-

går i hovedet på hr. Bannon, men jeg kan forsikre jer for, 

at de fleste af de mennesker, der er i opposition til den 

kinesiske politiks Bælte & Vej Initiativ, gør det af ganske 

andre årsager, end de siger. I ved, de hævder, at det er 

demokrati og vestlige værdier og alle disse ting, men i 

virkeligheden er det den geopolitiske kontrol over verden. 

Og jeg mener derfor, det er vigtigt, at folk studerer, hvad 

det er, Kina rent faktisk gør. Læs præsident Xi Jinpings 

taler,
1
 og I vil finde, at han faktisk udtrykker en helt an-

den filosofi, nemlig en harmoni i verdens udvikling, ba-

seret på konfuciansk tradition, som trods alt er Kinas 

2.500 år gamle historie, der kun blev kortvarigt afbrudt af 

Kulturrevolutionen, som med overlæg vendte sig imod 

den. 

Den konfucianske idé om harmoni er baseret på indi-

videts maksimale udvikling, selv-fuldkommengørelse, 

livslang læring, karakterforbedring; og baseret på denne 

idé udfordres alle til at blive en vis person og en ædel 

person. Og jeg sammenlignede det med Friedrich 

Schillers Æstetiske Opdragelse,
2
 hvor det ligeledes er 

ideen, at hvert individ må blive en skøn sjæl, en skøn  
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karakter, med en livslang selvfuldkommengørelse af 

intellektet og karakteren; og dette er dernæst modellen 

for en families harmoniske udvikling. Alle familiemed-

lemmerne bør stræbe efter alle de øvrige familiemed-

lemmers maksimale udvikling. I ved alle, at, i en god 

familie, er det sådan, forældre tager sig af deres børn, 

eller sådan, børnene tager sig af deres bedsteforældre. En 

harmonisk familie, selv, når den er ved at blive en sjæl-

denhed i disse moderne tider, har været grundlaget for et 

velfungerende samfund, ikke kun i Kina, men faktisk 

overalt. 

Denne idé er dernæst, for Konfucius, modellen for he-

le landets harmoniske udvikling; og gennem forlængelse 

den harmoniske udvikling af alle nationer på planeten. 

Samuel Huntington, den onde forfatter til Soldaten og 

staten og Civilisationernes sammenstød; han hævder i 

denne latterlige bog, der kun beviser, at han intet ved om 

kristendom, eller Konfucius, eller islam eller hinduisme, 

at asiatiske filosoffer ikke er i stand til at skabe universel-

le begreber. Det er ikke sandt! Der er netop nu kun én 

statsleder, som i denne klare form taler om én menneske-

hed, et fællesskab for en fælles fremtid, et fællesskab af 

fælles principper, og det er Xi Jinping. 

Hvis man ser på årsagen til, at den kinesiske model er 

så attraktiv, så er det ikke, fordi den tilbyder militære 

alliancer, men fordi den tilbyder økonomiske fordele for 

alle lande, der deltager. Kina skabte på 30 år et utroligt 

økonomisk mirakel og løftede 800 millioner mennesker 

ud af fattigdom og skabte en betydelig befolkningsgruppe 

med mellemindkomster, og deres plan er nu at fjerne de 

resterende 4 %, der er fattige, frem til år 2020. 

Kina har uden for enhver tvivl bidraget mere til at 

fjerne fattigdom, ikke alene i Kina, men i mange andre 

lande, ved at tilbyde den kinesiske model til deltagende 

lande, lande, der deltager i Bælte & Vej Initiativet. 

Kendsgerningerne taler for sig selv: For eksempel er 

lande i Afrika for første gang nu optimistiske over, at de 

kan overvinde fattigdom og underudvikling, på grund af 

Kina – ikke på grund af den Europæiske Union, ikke på 

grund af USA, men på grund af kinesiske investeringer i 

infrastruktur. 

Så der er altså kendsgerninger, der kan bevise, at Kina 

rent faktisk gør det, de siger, de gør, og at det er en 

kendsgerning, at den kinesiske model har udviklet en 

enorm tiltrækning i hele verden. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=21321
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Jeg vil foreslå, at folk, der tvivler på det, jeg siger, ik-

ke bare tager mine ord for pålydende, men begynder at 

læse Xi Jinpings taler og se på denne enorme succeshi-

storie; hvis I har ferie, så rejs til Kina, tag til disse steder 

og tal med folk, og I vil se dér, at det er helt anderledes – 

folk er optimistiske. 87 % af alle kinesere er enige i det, 

regeringen gør, sammenlignet med 42 % i USA, eller 

endnu mindre i Europa. 

For kort tid siden skrev jeg en artikel om den gode og 

dårlige regering
3
, som har været et spørgsmål siden Re-

næssancen, og jeg mener, at det ikke er regering for rege-

rings skyld, der er formålet; regering findes, som der står 

i den Amerikanske Forfatning, for befolkningens lykkes 

skyld. Jeg mener, at alle disse faktorer burde være med til 

at overvinde de fordomme, der udbredes af alle de ame-

rikanske tænketanke, de fleste tyske tænketanke, og hr. 

Bannon synes uheldigvis at være meget dårligt informe-

ret om det, der foregår, og det er måske meget godt, at 

han ikke længere er i Trump-administrationen og kan 

udbrede sine ideer. 

 

2 SP: Hello, Helga, jeg er Alvin fra New York. Godt 

at se dig igen. Her i New York og i hele landet, som en 

del af denne bevægelse, er det blevet gjort klart for os, at 

det er vores ansvar at vække og opløfte borgerne, der 

ellers er forfærdelig demoraliseret og forvirret; og at få 

Trump til at tage fat om tømmerne og det lederskab, der 

er inden for hans magt, men som han hidtil har forsømt at 

tage initiativ til, selvfølgelig i vid udstrækning pga. alle 

de operationer, der køres mod ham; men at det fortsat er 

vores ansvar at få folk i denne retning og til skifte over til 

det nye paradigme, som både du og Lyn, og jeg tror vi 

alle er enige heri, er Trumps intention. 

I går så jeg igen en tale, som fr. LaRouche holdt i 

2004 i Talladega, Alabama, hvor, i anledning af at tale 

om dr. Martin Luther King og hvad det var for lederegen-

skaber, han havde, sammen med, at han, efter Lyns me-

ning, havde Kristi korsfæstelse indbygget i sig; han be-

skrev også tilfældet med Jeanne d’Arc og selvfølgelig 

Hamlets tragedie, som alt sammen virker relevant for os 

nu. 

Så, eftersom det altså er vores job, tænkte jeg, du 

kunne tale lidt mere med os om denne form for kærlighed 

og agape (næstekærlighed), denne form for lederskab, 

som er det eneste, der kan bevæge folk; og som vi nu må 

demonstrere over for dem? 

 

Zepp-LaRouche: Det er meget tydeligt, at folk kæm-

per med at være demoraliseret, for dette er ikke kun til-

fældet for USA, men, da vi også mobiliserer i Europa, 

har vi bemærket det, selv om dynamikken er helt ander-

ledes; for I har trods alt Trumps vælgere i USA, som vi 

selvfølgelig ikke har så mange af i Europa. Men folk er 

bekymrede. For, da Trump begyndte at gøre de første 

ting, som mødet på Mar-a-Lago og udsendelse af hr. 

Pottinger til Bælte & Vej Forum, våbenstilstanden i Syri-

en, var folk faktisk optimistiske mht. at tro på, at Trump 

virkelig ville gå i en helt anden retning. 
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Men så skete der alle disse angreb: »Russia-gate« 

hamrede løs hver dag, nye angreb fra tidligere efterret-

ningschefer fra Obama-perioden, mediekampagnen, me-

dierne, der i princippet kun rapporterede negativt. Den 

tyske, 1. Tv-kanal, for at give jer en idé, Washington Post 

og New York Times, som er de værste fjender i kampag-

nen imod Trump, havde omkring 84 % negativ dækning; 

men den tyske kanal havde 98 % rent negativ dækning! 

Så man kan forestille sig, hvis folk kun ser disse main-

stream-medier, der er totalt kontrolleret af dette neokon-

servative apparat, så begynder de at tro på det, eller folk 

bliver deprimerede og demoraliserede. Hvis man er en 

Trump-tilhænger, eller i det mindste en objektiv person, 

eller hyped op, hvis man er en fjende, eller neutral hvis 

man er i begyndelsen, så udtrykker folk, at det håb, de 

havde i begyndelsen, blev erstattet af bekymring, af angst, 

af at bekymre sig. 

Jeg ville sige noget, der var forkert, hvis jeg sagde, I 

blot kan blive roligt siddende og betragte dette her, for 

det er ekstremt farligt. Tænk blot på alle de åbenlyse 

mordtrusler mod Trump: Skuespillet Julius Cæsar i New 

York, alle de såkaldte Hollywood-berømtheder, der åben-

lyst truer og siger, de kunne forestille sig mord, rakker 

ned på det Hvide Hus, et ubeskriveligt sprogbrug. Og så 

selvfølgelig denne orkestrering, vi så i Charlottesville, 

som virkelig var en ekstremt ond ting. Så der er grund til 

alvorlig bekymring.  

Men jeg mener, vi må se på farerne uden at blive pa-

ralyseret, og uden at give op; for potentialet er der tyde-

ligvis stadig. Og som jeg sagde i slutningen (af talen), 

våbenstilstanden i Syrien, de håbefulde tegn trods alle de 

negative problemer i Afghanistan, Sydkorea; dette er 

absolut begyndelsen til at afgøre konflikter, der alle kun-

ne have været det udløsende moment for Tredje Ver-

denskrig. 

Jeg mener, at dette fordrer denne egenskab, som du 

nævnte, og som Lyn talte så smukt om i sin Talladega-

tale
4
: at, når man konfronteres med en stor fare, at man 

ved, at på ens eget mod og ens egen handling, beror ud-

faldet af historien for mange kommende generationer; så 

må man hæve sig op over sit eget liv, og man må påkalde 

i sig selv, denne egenskab af det sublime, det ophøjede, 

som Schiller talte så smukt om. Schiller sagde, hvis men-

nesket blot er et dødeligt væsen, så forårsager truslen 

mod hans fysiske eksistens frygt. Men, hvis man knytter 

sit liv til ideer og principper, der er større end ens eget liv, 

såsom, hvad vil der ske med USA i de kommende gene-

rationer; hvordan kan vi mødes i dette historiske sam-

menfald, hvor resten af verden går i en meget optimistisk 

retning; hvordan kan vi mødes i dette historiske sammen-

fald, så vi, for første gang i historien, kan overvinde den 

idé, at man løser konflikter gennem krig? En idé, vi abso-

lut må opgive, for hvis man anvender atomvåben, så er 

det enden, og civilisationen kunne ophøre at eksistere. 

Så vi er ved et punkt i historien, hvor folk virkelig må 

blive heroiske, og frygtløse, og optimistiske og glade; og 
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når man først har mobiliseret alle disse egenskaber i sig 

selv, mener jeg, vi absolut kan udføre et mirakel, for jeg 

er overbevist om, at der findes noget i universets love, 

der giver os muligheden for at vinde. Det er den egen-

skab, som Leibniz talte om og sagde, at den store ondets 

magt katalyserer en endnu større magt for det gode, for 

det er menneskets sande frihed. Jeg mener, at universet er 

således indrettet, og der findes love i dette univers, som 

man kunne kalde »naturlig lov« (universets lov); i andre 

dele af planeten kalder de det kosmiske love. Men der 

findes en lovmæssighed i universet, som, hvis du gør det, 

du må gøre – nogle mennesker kalder det forsynet, nogle 

mennesker kalder det, at man blot gør sin historiske pligt 

– jeg mener, at hvis vi opfylder dette, mener jeg, som 

Schiller sagde, at selv tyrannens længste arm kan fældes. 

og vi kan vinde denne kamp, så vær modige. [applaus] 

 

3 SP: Hej, Helga. Jeg har et tosidet spørgsmål; jeg vil 

være så koncis som muligt. For det første, for at blive 

mere modig, må folk undertiden vide, må befri sig fra 

dybe løgnes greb; og alt imens vi har gjort enorme frem-

skridt med at få amerikanere til at se Kina på en anden 

måde – det er meget forskelligt fra for blot seks måneder 

siden – så er der ingen tvivl om, at der er et sår, og at der 

i mange dele af landet er en krise pga. det, der fandt sted i 

1970’erne med så mange amerikanske jobs, der blev 

udskibet til Kina. Jeg vil gerne bede dig kommentere min 

personlige opfattelse af dette, som er, at da Nixon og 

Kissinger tog til Kina, var det en blandet pose, og samti-

dig med, at de tog til Kina for at bringe landet ud af isola-

tion, for at vinde dem over til at blive venligtsindede 

(over for USA) imod Rusland, så var de fuld af ideen om, 

at Kina kunne blive USA’s hovedforpost for billig ar-

bejdskraft, og at Kina var desperat efter en eller anden 

transformation. Ud fra det, jeg har læst om Kina, var de 

desperate. Du er en autoritet på området. China Daily har 

netop skrevet denne smukke artikel
5
, hvor du taler om dit 

besøg (til Kina) i 1971, og jeg har altid ønsket, at du 

skulle sige noget om dette, og om, hvordan de blev truk-

ket ind i denne dagsorden. 

 

Zepp-LaRouche: Det er faktisk mærkeligt, for da jeg 

var i Kina i sommeren 1971, var det på det tidspunkt, 

hvor det blev meddelt, at Kissinger ville komme. Jeg var 

overrasket. Alle var overraskede, for dette var midt i 

Kulturrevolutionen, og talen om USA på det tidspunkt 

var, at amerikansk imperialisme var en papirtiger, hvilket 

vil sige, at det ikke var ret stærkt. Kina var selvfølgelig 

involveret i krigen i Vietnam, og der var en helt anden 

dynamik. Kulturrevolutionens Kina er det modsatte af 

nutidens Kina. Takket være Deng Xiaopings reformer har 

de fuldstændig afvist alt, der havde forbindelse til Fire-

banden. Man må forestille sig, at det er lige så forskelligt 

som Tyskland i den klassiske periode og Tyskland under 

nationalsocialismen. Jeg mener, man ville ikke give 

Schiller skylden (med mindre man er en idiot fra Frank-

furterskolen) for det, der skete under de 12 års Nazi-

regime, og man ville ikke sammenligne nutidens Tysk-
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land med disse 12 år. Man må forstå, at man ikke ville 

sammenligne de forudgående 16 år med Obamas og Bush’ 

amerikanske politik med den Amerikanske Revolution. I 

et lands historie har man fuldstændig forskellige perioder, 

afhængig af, hvilken gruppering tager over; så da Kissin-

ger og Nixon begyndte åbningen (mod Kina), havde det 

præcis denne geopolitiske dimension imod Rusland, og 

under de første år af denne åbning, var Kina fuldstændig 

et lavtlønsmarked for USA og for Europa. 

Vi gik imod dette. Jeg husker, at vi kritiserede dette 

enormt. Vi sagde, dette er ikke i Kinas interesse. Det er 

ikke i USA’s interesse. I USA ødelægger det jobs, men i 

Kina – de lave lønninger betaler ikke for leveomkostnin-

gerne for befolkningen i Kina. Det var en form for ud-

plyndring. Alt imens Kina lykkedes med at akkumulere 

en vis mængde udenlandsk valuta og rigdom ved at gøre 

dette, så gjorde de det på bekostning af miljøet. Kina har 

meget betydelige miljøproblemer – med luftforurening, 

vandforurening; det skyldtes, at den billige arbejdskraft 

var præcis dette, billig arbejdskraft. Det beskyttede ikke 

miljøet; det beskyttede ikke arbejdsstyrken. Jeg besøgte 

nogle fabrikker dengang, og folk samlede transistorradio-

er og den slags under slavelignende forhold. Det var 

fuldstændig forfærdeligt, og det var virkelig en dårlig 

politik, som Deng Xiaoping totalt afviste efter Maos død, 

og Firebanden kunne sparkes ud. 

Deng Xiaoping havde sendt økonomiske delegationer 

til USA, til europæiske lande, og de studerede der; i 

Frankrig, i Tyskland, i Holland, de studerede Friedrich 

List, den økonomiske model, og skridt for skridt erstatte-

de de denne produktion med billig arbejdskraft med den 

nuværende politik, som er det præcis modsatte. Kina 

kopierer ikke længere andre teknologier, men, ved at 

anvende denne økonomiske metode i Konfucius’, Lists 

og Careys tradition, har Kina nu lagt hele vægten på ex-

cellence, på at foretage spring op til de mest moderne 

teknologier; og som et resultat er Kina nu avantgarden og 

lederen i mange områder, som f.eks. højhastigheds-

togsystemer, i verden. De har 20.000 km (nu, sandsyn-

ligvis mere) højhastighedstog, mens USA har nøjagtig 

250 miles hurtigtog, der kører 250 km maksimumha-

stighed, hvilket ikke er noget. Kina har allerede tog, der 

kører 320 km/t og snart vil de have tog, der kører 400 

km/t. 

Så det er ikke længere den samme relation, og også i 

andre områder som fusionsforskning, kernekraft, rum-

forskning tager Kina nu absolut spring til at blive num-

mer ét; og denne bekymring hos fagforeningsledere og 

andre i USA om, at Kina stjæler jobs, er ikke sandt. Jeg 

mener, tænk engang på det enorme potentiale, der åbner 

sig, hvis USA ville samarbejde med Bælte & Vej Initiati-

vet. Det kunne genopbygge USA’s egen mellemniveau-

industri. De kunne investere i alle projekterne i Latin-

amerika, Afrika og langs med den Eurasiske Landbro. 

Det ville simpelthen fuldstændig ændre situationen og 

også genopbygge USA. Man kunne få en total forandring 

i USA. Man kunne få 50 nye byer. Hvorfor ikke bygge 

50 nye byer? Fra kyst til kyst er der grundlæggende set 

mange stater, der er meget tyndt befolket og næsten ikke 

har nogen byer; man kunne forbinde disse byer med dem 
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på kysten med højhastighedstog, og man kunne få viden-

skabsbyer. Folk må have forestillingsevne til at se, at 

Kina har gjort disse ting og gør disse ting, men også i 

andre lande – Kina-Ecuador, Kina-andre steder i Afrika. 

Jeg mener, det er vigtigt, at man forestiller sig et helt 

andet system. Hvis USA i dag ville gøre, hvad Franklin 

D. Roosevelt gjorde – en New Deal, Glass-Steagall, sam-

arbejde med Kina – kunne USA opleve en industriel re-

volution, større end på noget andet tidspunkt i sin historie. 

Folk må simpelthen forestille sig, at vi nu befinder os ved 

et systems afslutning, et system, der ikke kan reddes. Vi 

må erstatte det med et totalt andet system, og det har de 

fleste mennesker simpelthen svært ved at forestille sig, 

men der er eksempler på sådanne forandringer. Marshall-

planen i Europa var f.eks. et sådant eksempel, og Meiji-

restaurationen i Japan var et sådant eksempel – det, som 

Roosevelt gjorde med New Deal, så folk må simpelthen 

tænke, at en sådan dramatisk forandring absolut er mulig 

i dag. 

 

(Opfølgende spørgsmål): Og de bør holde op med 

fejlagtigt at beskylde præsident Trump for alle disse ting, 

som Obama gjorde ved landet. Den anden dag rapporte-

redes det, at, i 2015, da Obama var præsident, begyndte 

selvmordraten blandt børn at tage himmelflugten, og 

mange af de problemer, som Trump nu følelsesmæssigt 

bliver beskyldt for, går tilbage til Obama, så dette 

spørgsmål om ikke at give den forkerte ophavsmand 

skylden, er noget, der også må komme med i regnestyk-

ket. 

(Diane) Sare: Jeg må bryde ind her. Jeg ved ikke, 

hvor meget tid du har, Helga, og vi har endnu fire talere 

her, der også skal have tid til spørgsmål og svar, så jeg 

tænkte, måske ét spørgsmål til, hvis du ikke har andre 

ideer. Vi tager ét spørgsmål til. Vær venligst kortfattet. 

 

SP 4: Hej, Helga, jeg er Daniel fra New York. Jeg vil 

gerne gøre bekendt til alle her, som ser dette program, 

som er her personligt – jeg tænker på min ven M.F., som 

har gjort et enormt arbejde på gaderne med at føre kam-

pagne med LaRouche PAC, og jeg vil gerne tilskynde 

alle her til at komme med ud på gaden og i alle kapacite-

ter, både ved vore borde og ved interventioner på bor-

germøder, på konferencer og i alle de ting, vi må gøre. 

Tiden er inde til at handle med os, men jeg vil gerne rap-

portere, at især i den seneste tid har der været en eksplo-

siv respons til indsatsen for at besejre dette kup. Vi tager 

rundt til områder i New York, som jeg personligt ved, 

folk gør, og vi har folk i hele landet, inklusive på vestky-

sten og i Michigan, der ser folk, der løber op til bordene 

for at tilslutte sig LaRouche-bevægelsens forsvar af 

Trump og med skabelsen af dette økonomiske gennem-

brud for vores nation. 

Det forekommer mig, at en del af det, vi må tænke på, 

når vi foretager disse aktioner, er præcis det, der i den 

grad gør fjendens operation til en sådan fiasko – at det er 

klart, at fjenden, Det britiske Imperium, har undervurde-

ret intelligensen hos det amerikanske folk. Det er, hvad 

jeg ser derude. De kyniske propagandametoder fungerer 

ikke, og jeg kan give et eksempel; at blot en dag efter 

Charlottesville kom folk op til os, delvist informeret af 

vore tidligere bestræbelser, og sagde, jeg ved, dette er en 

del af kuppet, en del af George Soros’ operation. Så for 

os handler det ikke om at antage, at disse mennesker har 

en højere intelligens, men at overveje, hvad det er ved 

den menneskelige intelligens, den menneskelige, kreative 

fornuft, som er anderledes end det, fjenden antager, er 

sandt. 

Jeg læste for nylig samen med et par mennesker en ar-

tikel af Lyndon LaRouche, som han dikterede fra fængs-

let
6
, efter at han blev fængslet på falske anklager af Ro-

bert Mueller og andre – repræsentanter for Imperiet – 

som er In the Garden of Gethsemane
7
, hvor han siger, at 

kun de revolutioner, der appellerer til fornuftens gud-

dommelige gnist i individet, vil lykkes. Jeg mener, at 

dette repræsenterer en anden opfattelse af intelligens end 

det, vi sædvanligvis forstår i nutidens kultur. Har du en 

kommentar til dette, med henblik på at få meget mere 

mobilisering i offentlige aktiviteter fra vore tilhængere og 

venner.  

 

Zepp-LaRouche: Fjenden har, som du siger, faktisk 

ikke mange metoder. Det eneste, de kan sige, er, at Bælte 

& Vej Initiativet vil kollapse, fordi så meget kredit finan-

sieres af kinesiske banker, men forskellen er meget enkel. 

Ser man på de enorme mængder af reel produktion, infra-

struktur, fabrikker, industriparker, jernbaner, vandkraft-

værker, broer – så har kreditten investeret i Bælte & Vej 

Initiativet resulteret i reel rigdom. Ser man derimod på 

Wall Street og City of London, så investerer de i værdi-

papirer, ikke engang papir – men elektroniske tal på 

computeren. De siger, Bælte & Vej Initiativet vil kollap-

se pga. denne kreditpolitik, men kendsgerningen er den, 

at Bælte & Vej Initiativet allerede er overalt. Bare fordi, 

man ikke læser om det i medierne, betyder det ikke, at 

det ikke eksisterer. 

Jeg talte med nogle mennesker i Europa i de seneste 

par dage i forskellige lande, og de siger alle: »Jeres poli-

tik vinder. Det kommer. I ved, I var en meget vigtig ind-

flydelse. Dette er jeres politik.« Så folk, der har kendt os 

længe, ved dette, og derfor skal I blot sikre jer, at mange 

folk kender til dette alternativ, for når folk først ved, at 

der er et helt andet system, begynder de at tænke på en 

helt anden måde, og de bliver vrede over, at man fortæl-

ler dem løgne, eller at sandheden holdes tilbage fra dem. 

I øjeblikket er det væsentlige, at være overbevist om, at, 

når folk først kender til dette, så forandrer de sig. Jeg 

mener, vi har et fantastisk moment, for det eneste, der 

behøves, er, at præsident Trump annoncerer noget stort, 

som Roosevelt gjorde med New Deal. Jeg ville ikke for-

sværge, at Trump ikke kan gøre det. Jeg mener, at Trump 

har karakteren til det, han har temperamentet til at over-

raske sine modstandere, og jeg mener, at vi skal skabe 

                                                           
6
 LaRouche sad i fængsel fra 1989-1994. Fra fængslet 

stillede han op til Kongressen i 1990 og kørte præsident-

valgkamp i 1992. 
7
 Se http://www.schillerinstitute.org/exon/2015/lyn-

garden_of_gethsemane-1990.html 
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betingelserne i landet, der kan tilskynde ham til at gøre 

dette. Vi må øge presset på befolkningen for, at Trump 

skal satse på et overordnet design for USA, som er større 

end presset fra Wall Street på ham, for at blive inde i 

kassen. De ønsker at inddæmme ham. De truer ham; hvis 

han ikke kapitulerer, så vil de dræbe ham eller impeache 

ham. Måden at få præsident Trump ud af kassen på, er, at 

en masse mennesker kræver, at han holder sine løfter om 

$1 billion, eller snarere $8 billion, i infrastrukturinveste-

ringer, og jeg tror, I ved, at I må være absolut optimisti-

ske for, at dette kan gøres. Det er ikke Kongressen. De 

internationale betingelser for det eksisterer allerede, så 

det eneste, vi skal gøre, er at få den amerikanske befolk-

ning til at kræve, at Trump gør det, han foreslog, og så 

kan alt løses hurtigt. 

Med denne mobilisering mener jeg, vi bør tilsigte at 

finde både folk i det Demokratiske Parti, der ikke er fuld-

stændig sindssyge (og jeg er overbevist om, at der må 

findes nogen), og så folk i fagforeningerne og andre or-

ganisationer, og så grundlæggende set bruge denne abso-

lut unikke mulighed, for så længe, præsident Trump er i 

embedet, så kan denne forandring effektueres. Så jeg 

mener, vi skal appellere til denne mulighed, og folk vil 

have modet, og jeg mener, at det er hjertet og passionen 

for menneskeheden, der vil gøre forskellen, og ikke Wall 

Streets algoritmer. 


