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Harley Schlanger: Jeg er Harley Schlanger fra Schil-

ler Instituttet, og jeg er meget glad for at kunne byde jer 

velkommen i dag til det første af vores ugentlige 

webcasts fra Schiller Instituttet, for at give jer et komplet 

billede af den strategiske situation samt af, hvad der kan 

gøres for at sikre, at situationen går i den rigtige retning. 

Verden er i øjeblikket et meget farligt sted, som de 

fleste af jer ved. Jeg er sikker på, I 

også ved, at I ikke kan stole på det 

meste af det, I læser i mainstream-

medierne eller ser på fjernsynet. 

Vores taler i dag, og i de kom-

mende uger, er fr. Helga Zepp-

LaRouche. Helga er stifter af og 

forkvinde for Schiller Instituttet og 

har været i centrum for introduktio-

nen af en ny dynamik, kendt som 

den Nye Silkevej, eller Bælte & Vej 

Initiativet. Hun har spillet en inter-

national rolle i at bringe dette frem, 

på trods af, at der har været en næ-

sten total mørklægning af de udvik-

linger, der er meget vigtige for ud-

formningen af vores fremtid. 

Lad os høre fra fr. LaRouche, som vil bringe os à jour 

mht. udviklingerne omkring den Nye Silkevej og den 

strategiske situation. Helga? 

 

Helga Zepp-LaRouche: Vi befinder os ved en kors-

vej i menneskets historie, meget mere, end de fleste men-

nesker er klar over, for vi har lige nu to helt forskellige 

dynamikker i verden: Den ene er den, vi kender fra USA 

og de europæiske nationer, hvor vi har et kollapsende 

paradigme. Vi har et samfund, der tydeligvis ikke funge-

rer, hvilket reflekteres i mange symptomer, som Brexit, 

Hillary Clinton, der tabte valget, ’nej’ i folkeafstem-

ningen i Italien for nylig, imod forfatningsændringer, det 

tyske valg, som er dramatisk, og nu 

folkeafstemningen i Catalonien – de 

er alle symptomer på, at der er noget 

fundamentalt galt. Og det er en 

kendsgerning, at bestræbelserne fra 

de neokonservatives side på at etab-

lere en unipolær verden efter Sov-

jetunionens sammenbrud, gik ind for 

neoliberale politikker, der har knust 

mange millioner menneskers leve-

brød, og der foregår nu et oprør 

imod hele dette system. 

Ser man på alle disse forskellige 

tilfælde, jeg netop nævnte, så har de 

noget til fælles: At svælget mellem 

rig og fattig bliver større, således, at 

de, der ikke profiterer af dette neoliberale paradigme, de 

ser ligesom ikke nogen fremtid længere, de føler despera-

tion og føler sig ikke repræsenteret gennem deres respek-

tive landes etaberede institutioner. Denne del af verden 

befinder sig i en situation med store vanskeligheder. 

Men, på den anden side, så er der et voksende antal 

nationer, der samarbejder med Kina om den Nye Silkevej.  

https://www.youtube.com/watch?v=N2GiDNECywg
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Denne Nye Silkevej udgør et meget spændende per-

spektiv. De fleste mennesker ved, at den gamle Silkevej, 

der eksisterede for 2.000 siden under Han-dynastiet, 

bragte en enorm udvikling til folkeslagene i alle de lande, 

der tog del i denne gamle Silkevej – ikke alene porcelæn, 

silke, bogtrykkerkunst, men også teknologier, der gjorde 

det muligt for disse landes befolkninger at producere 

mere. 

For fire år siden annoncerede Kinas præsident Xi Jin-

ping, at Kinas politik fra nu af ville være etableringen af 

en Ny Silkevej. I løbet af de fire år, der er gået siden, 

samarbejder nu 110 lande i en eller anden form med dette 

koncept. Det har ført til en enorm eksplosion i produkti-

vitet og udvikling; Kina, der har udviklet sig i løbet af de 

seneste 30 år i særdeleshed med noget i retning af et ki-

nesisk mirakel, og som er det mest imponerende, økono-

miske mirakel i hele historien, og Kina har nu, med den 

Nye Silkevej, tilbudt denne form for udvikling til alle 

andre nationer. 

Dette er en totalt forandret situation, for, for første 

gang, har især udviklingslande adgang til kredit. Kina og  

BRIKS-landene, der samarbejder tæt med den Nye Sil-

kevejsidé, har oprettet en hel masse forskellige kreditin-

stitutioner: Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank 

(AIIB); den Ny Udviklingsbank (’BRIKS-banken’); den 

Nye Silkevejsfond, den Maritime Silkevejsfond, og flere 

endnu. De har nu udstedt kredit til konkrete udviklings-

projekter, til latinamerikanske lande, til asiatiske lande og 

endda til visse europæiske lande, og også, i særdeleshed, 

til Afrika. 

Som et resultat af dette har vi nu en helt ny ånd. Den 

hedder den »Nye Silkevejsånd«: Det er ideen om, at nati-

oner for første gang har et håb om at overvinde underud-

vikling, overvinde fattigdom – Kina har forpligtet sig til 

at lette al fattigdom i Kina frem til år 2020, og Kina har  

 

allerede nu færre fattige mennesker end USA, nemlig 42 

mio., med 43. mio. officielt i USA. Kina har ligeledes 

forpligtet sig til at fjerne fattigdom på global skala, i 

samarbejde med de andre udviklingslande. 

Dette er et meget spænende perspektiv, og det, vi for-

søger at gøre med Schiller Instituttets aktiviteter, er, at vi 

forsøger at fortælle folk om dette alternativ. Det er vores 

udtrykkelige mål at vinde USA for et samarbejde med 

Kina, med Rusland, med Indien og med andre førende 

lande i denne såkaldte »udviklingssektor«, om at etablere 

et fuldstændig nyt paradigme, som det blev foreslået af 

Xi Jinping, hvor lande ville ophøre med at have geopoli-

tiske konfrontationer og i stedet arbejde sammen i et 

»win-win«-perspektiv. 

Dette finder sted, og de mennesker, der repræsenterer 

det gamle paradigme, de neokonservative, de neoliberale, 

de er selvfølgelig flippet fuldstændig ud over den Nye 

Silkevejs succes, og de lancerer nu det ene angreb efter 

det andet, hvor de anklager Kina for, at de bare vil gøre 

det samme som den anglo-amerikanske imperialisme, 

eller som andre kolonimagter tidligere har gjort. Men det, 

vi gerne vil gøre med dette program, er, at vi vil gå i 

dybden med det, der sker; og, som ugerne går, vil vi for-

klare, hvorfor det, der nu finder sted med den Nye Silke-

vej, virkelig er en helt ny model for internationale relati-

oner og ikke en gentagelse af fortidens hændelser. 

Jeg er meget glad for, at vi får denne diskussion, og I 

bør sende spørgsmål ind og deltage i denne diskussion og 

være med til at sprede nyheden overalt. 

 

Schlanger: Helga, du deltog i Bælte & Vej Forum i 

Beijing, hvor over 100 nationer deltog. Kan du beskrive 

for os den følelse af optimisme, du oplevede dér. 
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Zepp-LaRouche: Jeg havde det privilegium at være 

en af måske 2.000 delegerede fra 110 lande. 29 statslede-

re talte: Først og fremmest, naturligvis, præsident Xi 

Jinping, dernæst præsident Putin, [Tyrkiets] Erdogan, 

FN’s generalsekretær Guterres, samt mange andre. Da vi 

lyttede til disse mennesker, stod det klart for mange dele-

gerede, som jeg bagefter talte med, at vi deltog i udform-

ningen af en ny, økonomisk verdensorden og faktisk, 

begyndelsen til en ny æra for civilisationen. Folk ved på 

en vis måde godt, at, hvis man holder fast ved geopolitik; 

hvis man holder fast ved den idé, at en nation har ret til at 

kæmpe for sine egne interesser imod andre nationer, end-

da, i værste tilfælde, gennem anvendelse af militære mid-

ler; eller en gruppe af nationer forsvarer deres såkaldte 

geopolitiske interesser imod en anden gruppe af nationer; 

eller forsøger at opretholde en unipolær verden; så vil 

dette, i atomvåbenalderen, potentielt føre til civilisatio-

nens ødelæggelse. 

Folk, der deltog i dette topmøde, [forstod, at] dette ik-

ke blot var den idé, at det vil bringe økonomiske fordele 

til alle deltagende lande, men at det er absolut nødvendigt 

med en ny måde at tænke på, om menneskeheden først, 

og dernæst nationale interesser. Dette har præsident Xi 

Jinping udtrykt mange gange ved at sige, »Vi er et sam-

fund af en fælles fremtid, af menneskehedens fælles 

skæbne«. 

Jeg mener, at det nye paradigme er, at vi virkelig be-

gynder at forstå, hvad dette nye paradigme må være, er, 

at vi først må koncentrere os om menneskehedens fælles 

mål, såsom at forudsige jordskælv, som i Mexicos tilfæl-

de atter engang understreger, hvorfor dette er absolut 

afgørende; at overvinde fattigdom; at udvikle sikkerhed 

for forsyning af energi og råmaterialer; at udvikle fælles 

rumforskning og rumrejser. Der er så mange spændende 

opgaver, som i sin slutanalyse vil afgøre, om vores men-

neskelige art vil lykkes og bevare betingelserne for sit liv 

i al fremtid. Det er det nye paradigme: At vi som menne-

skelig art må blive voksne; at vi absolut må ophøre med 

at have krige. Vi kan ikke have krige som middel til kon-

fliktløsning i en atomvåbenalder. Og det, som var den 

Nye Silkevejsånd, og som i høj 

grad var til stede på dette Bælte 

& Vej Forum i Beijing, var 

netop dette. 

Det var en meget, meget 

utrolig oplevelse. Jeg tror, alle, 

der deltog, havde dette – der 

var stort set ingen, der ikke 

havde dette. Der var et par 

undtagelser, såsom EU: De 

sagde, nej, vi sætter reglerne; 

men det var et mindretal. De 

fleste mennesker fra de fleste 

lande var meget opstemte over, 

at, nu eksisterer der et alterna-

tiv til et kollapsende system.  
 

 

Schlanger: USA var repræsenteret dér af Matthew 

Pottinger, der var sendt af præsident Trump. Hvad er din 

mening om Trumps forhold til dette nye paradigme og 

hans forhold til Xi Jinping? Vil USA gå med i dette? 

Eller, kan USA bringes ind i dette? 

 

Zepp-LaRouche: Under præsident Trumps valgkam-

pagne var han temmelig berømt for at angribe Kina, men 

denne præsident Trump er ikke, som de vestlige medier 

beskriver ham. Faktisk har alle mennesker, der har mødt 

ham, og som har viderekommunikeret dette til mig eller 

til andre fra Schiller Instituttet, bekræftet, at han faktisk 

er udmærket i stand til at vurdere situationen selvstæn-

digt, og han er absolut besluttet på at gøre det rigtige for 

det amerikanske folk. Da han mødtes med præsident Xi 

Jinping for første gang i april på Mar-a-Lago, Florida, 

kom de to præsidenter heldigvis godt ud af det sammen, 

og en meget god kemi udvikledes mellem dem. 

Kina har tilbudt USA at tilslutte sig Bælte & Vej Ini-

tiativet, og Schiller Instituttet har allerede siden 2015 ført 

en meget udtrykkelig kampagne for, hvorfor Kina bør 

investere i infrastrukturudvikling i USA. Kina har ameri-

kanske statsobligationer for $1,4 billion, som kunne sæt-

tes til meget produktiv anvendelse, hvis Kina fik lov at 

investere i de absolut presserende infrastrukturbehov i 

USA, og på den anden side, så kunne amerikanske firma-

er investere i de mange projekter langs Bælte & Vej, 

projekter langs den nye Maritime Silkevej og den Nye 

Silkevej. Så der eksisterer et meget positivt perspektiv 

mellem de to lande. Jeg er meget forhåbningsfuld om-

kring det faktum, at, når præsident Trump kommer på 

statsbesøg i november i år i forbindelse med en større 

Asien-rejse, så er der gode chancer for, at dette spørgs-

mål bliver rejst, og der kunne indgås flere formelle ar-

rangementer mellem USA og Kina. 

Forbedringen mellem disse to nationer, der er de to 

største økonomier i verden, hvis de kan finde en måde at 

samarbejde på, er jeg sikker på – og ligeledes, hvis rela-

tionen mellem USA og Rusland kan bringes i orden; og 

hvis de tre største og vigtigste nationer i verden, USA, 

Kina og Rusland, kan finde en måde at samarbejde på,  
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hvem ville så være imod dette? Og hvem ville ønske at 

være imod det? Jeg mener, at dette er inden for række-

vidde, og alle mennesker, der elsker fred, bør hjælpe os 

med at bringe kendskabet til dette Nye Silkevejskoncept 

[ud], for det er det eneste perspektiv for, at dette vil ske, 

som vil virke. 

 

Schlanger: Vi hører dagligt i de transatlantiske medi-

er, at spørgsmålet om det såkaldte »Russia-gate« handler 

om russisk indblanding i de amerikanske valg og Trumps 

aftalte spil med Putin. Men du har sagt, at det har meget 

mere at gøre med det, du netop diskuterede, USA’s po-

tentiale for at bryde ud af det gamle, geopolitiske para-

digme, den unipolære verden. Hvordan ser du denne 

udvikling nu? 

 

Zepp-LaRouche: Russia-gate er sådan set gået i va-

sken, siden VIPS, Veteran Intelligence Professionals for 

Sanity, de tidligere efterretningsfolk i USA, har bevist, at 

der ikke var noget russisk hack. 

Hele årsagen til Russia-gate og andre former for at 

skandalisere præsident Trump, er netop dette! Han re-

præsenterer en potentiel forbedring af relationerne med 

både Rusland og Kina. Og ud fra det gamle imperiums 

standpunkt, det, vi generelt kalder Det britiske Imperium, 

selv om det ikke er det britiske folk, men er den unipolæ-

re fraktion, der voksede frem efter Sovjetunionens sam-

menbrud – de er forfærdede over det! For hele Det briti-

ske Imperiums plan for spillet – med den specifikation, at 

det ikke er det britiske folk, men denne kunstige kon-

struktion bestående af centralbanker, investeringsbanker, 

hedgefunds og forsikringsselskaber – hele denne finans-

struktur, der er fremvokset i den transatlantiske verden – 

hele deres plan for spillet har altid været at manipulere, 

dele og herske, sætte én op imod en anden for at skabe  

 

krige. Ser man på de bestræbelser, med hvilke den unipo-

lære fraktion, som vi nu har fundet ud af, ikke er identisk 

med den amerikanske præsident, men som eksisterer i 

Storbritannien og i andre dele af Europa; den måde, 

hvorpå de har forsøgt at gennemtvinge en unipolær ver-

den i efterkrigstiden, var gennem politikker for regime-

skifte, farvede revolutioner eller endda krige, baseret på 

løgne, som vi har set i Mellemøsten. 

Hele denne politik er i færd med at bliver overtaget af 

denne nye dynamik, jeg netop beskrev. De forsøger de-

sperat at forsøge at få Trump fra at få Kina til at arbejde 

sammen med USA, og netop nu er der en enorm kam-

pagne for antikinesisk propaganda. The Economist havde 

i sidste uge af september på deres forsidehistorie en pan-

da, der så ondskabsfuld ud, og som stort set sagde, at 

Kina har planer om at overtage verden. Der var andre 

rapporter: Fox Tv beskrev – en vis kvinde, Anne Pierce 

fra Churchill Society, der ganske godt beskrev, hvad det 

er, Kina gør, al denne infrastruktur, byggeri af jernbaner 

osv., og hun sagde, at det skandaløse er, at selv Konfuci-

us-institutterne forsøger at give et positivt billede af kine-

sisk kultur! Kan man forestille sig sådan noget? 

De er altså på krigsstien og forsøger at forgifte folks 

sind imod dette perspektiv, især, fordi chancen for, at 

præsident Trump vil gå i denne retning, er ekstremt høj. 

Så jeg er meget forhåbningsfuld over, at den Nye Sil-

kevejsdynamik ikke kan standses. Den bevæger sig ind i 

Afrika – det bør vi tale om separat; den en endda i Østeu-

ropa, Centraleuropa, Balkanlandene, de sydeuropæiske 

stater, de går alle om bord – Schweiz, Østrig, de ønsker 

alle at være »omdrejningspunkter« i den Nye Silkevej. Så 

jeg mener ikke, denne dynamik kan standses, bortset fra, 

at der stadig er fare for konfliktskabelse, manipulation 

osv. Men jeg tror, I ved, at de gode folk i denne verden 

ikke kunne tænke sig noget bedre end at bevæge verden 
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ind på et mere sikkert plan, på et højere fornuftsplan, 

hvor folk og nationer kan arbejde sammen for alles fælles 

bedste. 

 

Schlanger: Jeg tror, at noget andet, som de fleste 

mennesker ikke indser, er, at de, der bestemmer, de 

unipolære folk, som vil have regimeskifte og andre, lige 

nu er meget svage pga. det kollapsende finanssystem. Og 

noget, som præsident Trump sagde i de seneste 36 timer, 

har sandsynligvis sendt rystelser igennem Wall Street, da 

han sagde, at Puerto Rico blot skal udslette sin gæld. 

Vil du sige noget om denne finanskrise, for dette lig-

ger under alt det, der udgør en fare for de transatlantiske 

eliter og åbner også delvist døren til dette nye paradigme. 

 

Zepp-LaRouche: Hvis man virkelig ser på Europas 

og USA’s økonomiske parametre, så kan man se, at det 

transatlantiske finanssystem er ved at kollapse. I Kina har 

vækstraten i de seneste fem år været omkring 7,2 % eller 

så i gennemsnit, og før var det endnu højere. I den globa-

le økonomi var det 2,5 %; men i USA og i Europa har der 

været stagnation eller endda en nedadgående udvikling; 

ligesom den forventede levealder i USA er for nedadgå-

ende! Hvis der findes et økonomisk parameter, der siger, 

i hvilken retning, det går, så 

er det, at folk har et kortere 

liv. 

Der er absolut mange 

advarsler fra mange menne-

sker, endda Adam Smith 

Institute i London eller Ita-

liens tidligere økonomimi-

nister Guilio Tremonti, som 

alle sammen er enige med 

os i, at det næste finanskrak 

kun er et spørgsmål om 

meget kort tid; grundlæggende set, fordi centralbankerne 

absolut intet har gjort for at bøde på årsagerne, der førte 

til krisen i 2007-2008. 

Den kvantitative lempelse (QE), som ECB netop har 

meddelt, de ønsker at fortsætte med i de næste par år, 

hvor de udsendte en masse likviditet, der forøgede gæl-

den – statsgælden, firmagæld, bilkøberes gæld – og situa-

tionen er nu den, at, hvis man ophører med politikken 

med nulrente eller endda negative renter, risikerer man, 

at mange firmaer kollapser; selv IMF har sagt, at, hvis 

man sætter renten blot en smule op, ville 20 % af alle 

selskaber i USA kollapse. Der er en italiensk bankkrise; 

der er en forfærdelig situation i hele Europa som et resul-

tat af det faktum, at spekulanternes privilegier blev styr-

ket og nedskæringspolitikkerne ramte den fattigere del af 

befolkningen, hvilket har ført til en absolut katastrofal 

situation. Sådanne ting som Brexit, eller nu, det tyske 

valgresultat, hvor et højrefløjsparti med nogle virkeligt 

meget ildevarslende og farlige, racistiske elementer i dets 

lederskab har vundet en tredjeplads. I de østlige, nye 

stater [i Tyskland] er partiet blevet det næst-stærkeste; i 

Sachsen endda det stærkeste parti. 

Dette er alt sammen et resultat af disse politikker. Og 

løsningen er selvfølgelig, at man må gøre det samme, 

som Franklin D. Roosevelt gjorde i 1930’erne. Da præsi-

dent Trump så annoncerede, at han ønsker at annullere 

Puerto Ricos gæld, der er på $72 mia., så er det absolut et 

skridt i den rigtige retning for dernæst at gennemføre det 

fulde program, som Roosevelt gjorde i 1930’erne: 

Glass/Steagall-bankopdeling; et nyt finansieringssystem, 

som Reconstruction Finance Corporation (kreditforening 

for genopbygning); New Deal. Dernæst må man selvføl-

gelig gennemføre hele pakken af det, som den amerikan-

ske økonom, Lyndon LaRouche – min mand – har fore-

skrevet nu i flere år: En total reorganisering af den ame-

rikanske økonomi, og faktisk af hele verdensøkonomien 

– Glass-Steagall, et nyt kreditsystem og dernæst et force-

ret program for at øge økonomiens produktivitet. 

Dette gør Kina allerede, men den transatlantiske ver-

den må som hasteforanstaltning gennemføre sådanne 

reformer, hvis vi skal kunne overleve den nuværende 

situation. 

 

Schlanger: Når vi taler om krisen og dynamikken for 

forandring, er en af de ting, der er åbenlyse, at der i hele 

Vesten er en vrede mod eliten, vrede mod de politiske 

partier, som du har refereret 

med sagen i Tyskland; og 

nu har vi denne noget be-

synderlige sag med folkeaf-

stemningen i Catalonien. 

Udgør dette en del af den 

samme dynamik med afvis-

ning af det eksisterende 

etablissement? 

 

Zepp-LaRouche: Ja, 

absolut. Man kan sige, at 

afstemningsresultatet i Catalonien er et resultat af den 

nedskæringspolitik, som blev påtvunget Spanien. Først 

blev Spanien naturligvis ramt af finanskrisen i 2008, men 

dernæst [kom] især nedskæringspolitikken fra Trojkaen – 

fra ECB, EU-kommissionen og IMF – som har øget ar-

bejdsløsheden, der, trods små forbedringer, stadig ligger 

på et gennemsnit på 18 %; ungdomsarbejdsløshed næsten 

50 eller 60 %, og disse tal er ikke engang de rigtige, for 

der finder en enorm hjerneflugt sted af unge mennesker 

og faglært arbejdskraft, der forlader Spanien. Så den 

faktiske arbejdsløshed ville være endnu højere, hvis man 

inkluderede de mennesker, der har forladt Spanien. 

Denne samme tilstand hersker i Grækenland, i Portu-

gal, i Italien. Lad mig lige sige et par ekstra ting om den 

tyske situation: For dette valg gav Merkels CDU/CSU-

parti det værste resultat siden Anden Verdenskrig; og det 

værste resultat for Socialdemokraterne siden Bismarck! 

Det er altså virkelig et jordskælv. Men, hvad der er endnu 

mere utroligt, er, at der er en total splittelse mellem det 

østlige og vestlige Tyskland, for i den østlige del fik det 

såkaldte Alternativ for Tyskland (AfD) så mange stem-

mer, der ikke kun skyldtes, at det blev udløst af flygtnin-

gekrisen, som selvfølgelig var en faktor; men grunden til, 
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at folk reagerede så stærkt, er, at de blev ødelagt med den 

tyske genforening. 

Vist er der nu smukke markedspladser, restaurerede 

huse og historiske bygninger. Men bag denne facade er 

der affolkning. Kvinderne rejste til den vestlige del; de 

unge rejste. Der er landsbyer, der enten er totalt affolkede, 

eller også er der kun pensionister tilbage. Der er ingen 

økonomisk vækst i mange regioner af det østlige Tysk-

land, og det var denne følelse af at være blevet totalt 

berøvet deres livs arbejde, hvilket var det neoliberale 

system, der blev påtvunget dem, som var grunden til, at 

folk reagerede så stærkt på dette flygtningespørgsmål. 

Hvad jeg her forsøger at forklare et internationalt pub-

likum er, at Tyskland, der plejede at blive set som et sta-

bilitetens anker i den Europæiske Union, nu befinder sig i 

en reel udvikling mod kaos; og de kan måske ikke en-

gang danne en ny regering, for den eneste mulige koaliti-

on, i betragtning af, at Socialdemokraterne ikke længere 

ønsker at være en del af en stor koalition [med 

CDU/CSU], ville være mellem de partier, der kun vandt i 

den vestlige del, men som ikke er, eller er meget lidt, 

repræsenteret i den østlige del. 

Så Tyskland befinder sig i en virkelig kaotisk situati-

on. Jeg har mange gange sagt, at dette fænomen, som 

Brexit, Hillary Clintons 

valgnederlag, ’Nej’ til for-

fatningsændring i Italien, 

det tyske valg og nu, folke-

afstemningen i Catalonien, 

alle disse ting er symptomer 

på samme uretfærdighed; 

og dette vil fortsætte, indtil 

årsagerne til denne uretfær-

dighed er fjernet. Og den 

eneste måde at fjerne dem 

på er, at man må tage imod 

Kinas tilbud om at gå med i den Nye Silkevej. Europa 

har lige så meget brug for genopbygning som USA, og vi 

må slutte os sammen for at opbygge økonomierne i Mel-

lemøsten, lande, der er totalt ødelagt af krig, og vi må 

naturligvis udvikle Afrika, hvilket Kina er i færd med at 

gøre på utrolig vis. Men vi må få USA og de europæiske 

nationer til at slutte sig sammen, og så kan vi løse alle 

problemer. 

Folk må virkelig forstå, at vi må overvinde geopolitik. 

Hvis man vil løse problemerne, så er Silkevejen den rette 

fremgangsmåde til at gøre det. 

 

Schlanger: En anden ting, jeg gerne vil rejse: Du rej-

ste spørgsmålet om Afrika flere gange, og Schiller Insti-

tuttet har spillet en førende rolle i 30 år for at promovere 

et program, der har med Tchadsøens skrumpning at gøre. 

Her har der været nogle positive udviklinger. Kan du sige 

noget om det? 

 

Zepp-LaRouche: Mere generelt, så har Afrika været i 

en tilstand, der virkelig er utrolig. Der er ingen grund til, 

at der skal være fattigdom i Afrika, havde det ikke været 

for kolonialisme og dernæst IMF’s betingelsespolitik, 

som med overlæg holdt Afrika nede. Ser man på John 

Perkins’ bog, En økonomisk lejemorders bekendelser, der 

er meget nyttig at læse i denne forbindelse, så var der 

ingen plan om at udvikle Afrika, før Kina begyndte at 

investere. 

I løbet af de seneste år har Kina bygget flere utrolige 

projekter: En jernbane fra Djibouti til Addis Abeba, 750 

km. De bygger nu jernbaner fra Kenya og hele vejen til 

Rwanda, Uganda og Mozambique. De har allerede byg-

get industriparker, vandkraftværker, og nu, dette Trans-

aqua-projekt (Tchadsøen) var noget, vi opdagede i slut-

ningen af 1980’erne eller begyndelsen af 1990’erne, me-

ner jeg, under vore bestræbelser på at udarbejde udvik-

lingsplaner for Afrika. Det går ud på, at Tchadssøen, der 

er ved at tørre ud – den er nu på mindre end 10 % af sin 

oprindelige volumen – naturligvis har en virkning på 30 

millioner mennesker i hele området. 

Der er et italiensk firma, Bonifica, og en meget dygtig 

ingeniør, Marcello Vichi, udviklede sammen med nogle 

kolleger allerede i slutningen af 1970’erne den idé, at 

man kunne tage noget af overskudsvandet fra Congoflo-

dens bifloder, 3 % eller så, og dette vil ikke få nogen som 

helst negative effekter, for dette vand løber blot ubrugt 

ud i havet. Man ville bringe dette vand fra disse bifloder i 

en højde af 500 meter, gen-

nem et system af kanaler og 

floder, integreret via kana-

ler, hele vejen til Tchadsøen 

og genopfylde den. Men 

herudover ville man udvikle 

et system til indlandssejlads, 

der ville være til fordel for 

12 nationer; man ville skabe 

store vandmængder til kun-

stig vanding af landbrugs-

jord; man ville få elektrici-

tet fra vandkraft til alle de deltagende nationer.
1
  

Så dette er virkelig en dramatisk drejning for hele det 

afrikanske kontinent. Der er nu en aftale om at lave en 

forundersøgelse mellem den kinesiske og italienske rege-

ring, og for nylig har nogle kinesiske publikationer givet 

Schiller Instituttet kredit for at have promoveret dette 

projekt og skabt disse kontakter. Det samme er sandt for 

vores succes med at sætte Kra-kanalen i Thailand på 

dagsordenen;
2
 og for at få genopbygningen af Syrien på 

dagsordenen.
3
 

Alle disse ting er altså i gang. Men jeg kan forsikre jer 

for, at afrikanernes gejst fuldstændig har ændret sig: De 

                                                           
1
 Se video om Transaqua-projektet: 

https://larouchepac.com/20161227/transaqua-dream-

becoming-reality og 

https://www.youtube.com/watch?v=hdY3hmDtD7w 

 
2
 Se video om Kra-kanalen, 

https://www.youtube.com/watch?v=pq9QpRHJqkM 

 
3
 Se video: Project Phoenix – Aleppo, den evige stad, 

https://www.youtube.com/watch?v=VBKtx9DZFTo,  

https://larouchepac.com/20161227/transaqua-dream-becoming-reality
https://larouchepac.com/20161227/transaqua-dream-becoming-reality
https://www.youtube.com/watch?v=hdY3hmDtD7w
https://www.youtube.com/watch?v=pq9QpRHJqkM
https://www.youtube.com/watch?v=VBKtx9DZFTo
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vil ikke længere behandles som mennesker, man kan 

holde prædikener for om »god regeringsstyrelse« og 

»menneskerettigheder« og »demokrati«. De kræver nu, at 

folk, der forhandler med dem, må gøre det som ligevær-

dige partnere, må foretage direkte investeringer i samar-

bejde med regeringerne, og der er en helt ny gejst – jeg 

mener, det bør ikke være sådan, at store dele af verden 

skal leve i denne ufattelige fattigdom! Det er ikke en 

naturlig tilstand for menneskeheden!  

Dette er nu ved at ændre sig. Folk er forhåbningsfulde, 

og muligheden for, at det afrikanske kontinent om få år 

kan blive fuldstændig fri af sult og fattigdom, er absolut 

på dagsordenen. Jeg mener, at alene dette; tænk på alle 

afroamerikanerne i USA: De bør blive entusiastiske om-

kring dette, for jeg ved, de ikke har så meget fokus på 

Afrika, som de burde; jeg mener, at dette er en virkelig 

god mulighed for, at afroamerikanere kommer med om 

bord i kampen for gennemførelsen af den Nye Silkevej, 

ikke alene for USA, men for at få USA til at gå sammen 

med Kina for at udvikle Afrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlanger: Da vi talte om at etablere dette ugentlige 

webcast, Helga, ønskede du at bringe »den Nye Silke-

vejsånd«, som du kaldte det, til det bredest mulige publi-

kum. Jeg mener, at denne diskussion, du netop havde her 

til slut om Afrika, er præcis dette: Hvordan ånden, eller 

gejsten, kan give mennesker en følelse af tillid til, at de 

kan bryde geopolitikkens kvælertag over verden og brin-

ge os frem til dette nye, økonomiske paradigme.  

Jeg vil gerne opfordre vore lyttere til at engagere jeres 

venner, kolleger og andre til at diskutere de ideer, der her 

præsenteres, og lad os benytte muligheden – som kunne 

være vores sidste mulighed – til at bryde denne oligarki-

ets magt og til at bringe hele verden ind i dette nye, øko-

nomiske paradigme. 

Jeg vil gerne takke dig, Helga, for at være med os i 

dag, og vi er tilbage i næste uge. 

 

Zepp-LaRouche: Ja. Farvel så længe. 

 

Du kan se næste uges Schiller Institut webcast med 

Helga, live, torsdag, 12. okt. kl. 18 dansk tid, her: 

http://newparadigm.schillerinstitute.com/ 

    

        

 

http://newparadigm.schillerinstitute.com/

