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I de næste 14 dage må 

amerikanerne stampe 

hårdt i gulvet: 

’Vi vil have, at USA  

tilslutter sig den Nye Silkevej’ 

 
LaRouche PAC Internationale Webcast, 

20. okt., 2017 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qRUes00Woi4 

 

Vært Matthew Ogden: God aften. Jeg er Matthew 

Ogden, og vi skriver 20. oktober, 2017. Dette er vores 

LaRouche PAC Internationale Fredags-webcast. Med 

mig i studiet i dag har jeg Bill Jones, der er Washington-

korrespondent for Executive Intelligence Review og ek-

spert i situationen, der er under udvikling i Asien. Vi har 

en meget spændende situation mht. udviklinger i Kina, 

som jeg har inviteret Bill til at diskutere med os i dag.  

Men før jeg beder Bill om sit indlæg om, hvad der 

netop har fundet sted, nogle meget interessante ting fra 

Partikongressen, inklusive præsident Xi Jinpings hoved-

tale, så lad mig blot understrege over for jer, at vi stadig 

befinder os i vores nedtælling. Der er 14 dage til præsi-

dent Trumps første besøg i Asien, hvor han skal ud på sin 

store rundrejse til asiatiske lande i sammenhæng med 

ASEAN-topmødet. Inkluderet i denne rundrejse er hans 

første officielle statsbesøg til Kina. Denne rejse finder 

altså sted om to uger fra i dag; om to uger fra det aktuelle 

øjeblik vil præsident Trump være på vej til Asien. Vi 

befinder os altså i en 14-dages nedtælling. Jeg tror, at det, 

som vil blive indlysende for jer, er, at dette er et meget 

dynamisk øjeblik i historien, og, som Helga Zepp-

LaRouche sagde i sin webcast i går (torsdag)
1
 og har sagt 

i mange interviews, hvor hun har været citeret i kinesiske 

medier i løbet af de seneste par dage i forbindelse med 

Partikongressen; hun understregede, at vi befinder os ved 

en korsvej for menneskeheden. Meget afhænger af, hvad 

der sker her i USA i løbet af de næste to uger, inklusive 

at fjerne dette kupforsøg, der i øjeblikket køres imod 

vores præsidentskab, internt fra USA’s institutioner. Der  

                                                           
1
 Se http://schillerinstitut.dk/si/?p=22120 

Matthew Ogden, redaktør, LaRouche PAC (venstre) og 

William Jones, Washington-korrespondent, Executive 

Intelligence Review (EIR). 

 

 

 

 

 
 

har været betydningsfulde udviklinger på denne front, 

inklusive et brev fra 19 kongresmedlemmer, der kræver 

en efterforskning af Robert Mueller. Og ligeledes en 

fortsat erkendelse af nedtællingen, er det overhængende 

finanskrak, som vi ser nærme sig. I går var det 30-års 

dagen for den berømte Sorte Mandag i 1987; og mange 

mennesker har indset, at der er mange lighedspunkter. 

Faktisk er situationen langt værre nu, end den var den-

gang. 

Før vi lægger ud, vil jeg blot fremhæve et par vigtige 

punkter, som præsident Xi Jinping fremlagde i sin hoved-

tale i onsdags på den 19. Partikongres i Kina, som der har 

været store forventninger til. Det vil Bill forklare lidt 

mere om; men blot til jeres almindelige orientering, så er 

her Xi Jinpings egen stemme. Ét af de betydningsfulde 

aspekter af hans tale fokuserede på den ekstraordinære 

rate af udvikling og lettelse af fattigdom, som Kina har 

været i stand til at præstere i løbet af de seneste fem år, 

og optrapning af den rate, ved hvilken de har til hensigt 

fortsat at løfte det kinesiske folk ud af fattigdom i løbet af 

de næste fem år. Målet er frem til år 2020 at have løftet 

og totalt udryddet fattigdom fra Kina fuldstændigt. Han 

sagde, at, med Bælte & Vej Initiativet, som nu er den 

kinesiske regerings primære politiske initiativ, »Er det 

kinesiske folks drømme og andre folkeslags drømme i 

hele verden tæt forbundet«. Han sagde, at Kina stræber 

efter »menneskehedens fælles skæbne og varig fred og 

stabilitet«. Hans anden understregning var, at den kinesi-

ske regerings eneste opgave er at fremme det kinesiske 

folks lykke og velfærd. Og det er gennem dette forplig-

tende engagement til udvikling, til videnskab, til teknolo-

gi og til udryddelse af fattigdom, at den kinesiske rege-

ring og præsident Xi Jinping agter at udføre denne opga-

ve. 

Jeg mener, at dette lægger fundamentet og skaber 

sammenhængen for det, der kunne blive et meget positivt 

https://www.youtube.com/watch?v=qRUes00Woi4
http://schillerinstitut.dk/si/?p=22120
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besøg af præsident Trump om ca. to uger til Kina, og 

hans næste topmøde med præsident Xi Jinping.  

Bill Jones er for nylig blevet interviewet på CCTV og 

nogle andre, kinesiske medier, og de har konsulteret ham 

for en analyse af, hvad der foregår, og hvad, der kan for-

ventes af Kina med dette forestående statsbesøg. Jeg vil 

gerne bede Bill fremlægge, hvad der foregår i Kina med 

partikongressen, og hvad vi kan forvente. 

William Jones: Det er en meget interessant situation 

med disse to begivenheder, der kommer med så kort in-

terval. På en ene side, så er Kina i en proces med at væl-

ge et nyt lederskab, så der kommer et nyt udvalg af folk, 

der vil sidde i partiets ledelse, fra det nuværende øjeblik 

og frem til præsident Trumps ankomst. Præsident Xi, 

såvel som også premierminister Li Keqiang, har selvføl-

gelig fem år mere på posten; de er halvvejs i deres em-

bedsperiode, så de vil have fat om tømmerne et godt 

stykke hen ad vejen i de næste fem år. Men det, som 

Partikongressen gør, er imidlertid ligesom at samle trop-

perne omkring den politik, som primært var blevet initie-

ret af præsident Xi, da han kom til magten. Det siges, at 

han havde et møde på Kinas Nationalmuseum kort tid 

efter, han var blevet partiets generalsekretær, og der var 

en udstilling om 100 Års Ydmygelse; dvs., de 100 år 

mellem starten af Opiumskrigene og frem til skabelsen af 

den Kinesiske Folkerepublik. Han gjorde det meget klart, 

at hans administrations opgave ville blive at vende denne 

situation på en meget afgørende måde, og at skabe det, 

han kaldte den Kinesiske Genoplivelse eller den Kinesi-

ske Foryngelse. Vi har udviklingen i Kina hen over de 

seneste 30 år, og folk har virkelig været himmelfaldne 

over det tempo, i hvilket landet er blevet udviklet; især i 

løbet af de seneste fem år med udviklingen af højha-

stigheds-jernbaner, udviklingen af deres kernekraftindu-

stri og med dette vigtige initiativ for at bringe denne ud-

vikling til de andre lande i verden. Kina har altid haft en 

særlig relation med de andre udviklingslande; nemlig, 

fordi det var et udviklingsland i så mange år, faktisk pga. 

disse 100 års undertrykkelse under kolonitiden. Så der 

var en vis mængde sympati og forståelse, og det har holdt 

sig frem til i dag. Så kendsgerningen med, at den kinesi-

ske udvikling bringes til de andre lande gennem Bælte & 

Vej, har skabt en enorm masse optimisme i hele verden. 

Jeg er sikker på, at ikke alle inden for Partiet og rege-

ringen altid har været enige i dette, og meget af det, der 

kommer til at ske, er, at der kommer en stærkere og faste-

re forpligtelse til den retning, som er blevet initieret af 

præsident Xi Jinping under hans embedsperiode, til at 

virkeliggøre Bælte & Vej; som er et program for flere 

generationer. Dette vil vare hen over to generationer for 

at kunne opnå fuld succes med fjernelse af fattigdom i 

verden og med at bringe udvikling til alle lande i verden. 

Så der må være en kontinuerlighed i lederskabet, som er 

helliget dette. Jeg tror, vi vil få noget af dette at se som 

resultat af Kongressen i denne måned. 

For det andet, så har der været – det har folk selvføl-

gelig set i medierne – denne kampagne mod korruption, 

der er blevet lanceret. Når man har et parti, bestående af 

90 millioner mennesker, så vil der selvfølgelig findes 

uoverensstemmelser. Når man er et undertrykt parti, der 

kæmper for folkets velfærd, så er folk generelt ekstremt 

idealistiske, når de kæmper, fordi de sætter deres liv på 

spil. Men så, når man bliver et succesfuldt parti, er der 

mange mennesker, der simpelthen tilslutter sig og forsø-

ger at skabe sig en karriere. Det har resulteret i nogle 

problemer, som han har til hensigt at tackle, og også 

tackler. Han indikerede ligeledes, men alt den lovprisning 

for, hvor langt, Kina er kommet, så sendte han også et 

budskab om forsigtighed med hensyn til de vanskelighe-

der og farer, som konfronterer landet; både pga. den in-

terne situation – der er stadig 70 mio. fattige mennesker. 

Der skal træffes store foranstaltninger for at ændre den 

situation. Der er ligeledes opstået en uoverensstemmelse 

i forskellen mellem rig og fattig med landets udvikling. 

Vi ved, at dette skete i USA efter Borgerkrigen, hvor vi 

fik en hurtig industriel udvikling; det førte til den For-

gyldte Alder, hvor mange formuer blev skabt. Andre 

mennesker, der ikke var så velbeslåede, så, at denne 

uoverensstemmelse førte til mange problemer; og vi fik 

en reaktion imod dette i det, der kaldtes den Progressive 

Æra, for at forsøge at få tingene tilbage på sporet. Og det 

foregår meget af dette nu, med denne anti-korruptions-

kampagne [i Kina]. 

Med hensyn til selve talen, hvis man så på tilhørernes 

reaktion; der er selvfølgelig langt mere gennemskuelig-

hed i det, Kina foretager sig i dag, end vi tidligere har set. 

De lagde alle kortene på bordet. De ønsker, at folk skal 

vide, hvad de foretager sig, for under den Kolde Krig 

med alle de fordomme, der fandtes dér, om den kommu-

nistiske fare og det kommunistiske Kina og det kommu-

nistiske Rusland, det eksisterer stadig i folks bevidsthed. 

De forstår grundlæggende set ikke, hvad der foregår. Så 

der var altså en enorm stor gennemskuelighed, eller gen-

nemsigtighed, og det, man så i folks ansigter, var en stor 

følelse af glæde over, at der ville ske noget; landet ville 

gå fremad. Faktisk, så afkortede han den periode, som 

tidligere var afsat, hvor de så hen til dette store 100-års 

jubilæum, hvor det ville være 100-året for grundlæggel-

sen af den Kinesiske Folkerepublik i 2049; der kommer 

en stor fest. Da skal alt være på plads. Det, præsident Xi 

sagde, var, at moderniseringen af Kina skal være opnået i 

2035; dvs., halvvejs mellem perioden mellem 2020 og 

2049. Efter dette kommer der selvfølgelig en udvidelse 

og en blomstring inden for alle områder af kunst, viden-

skaberne, samfundslivet og deslige. Så det går meget 

hurtigere, end folk troede, og han fik folk til at hellige sig 

at arbejde for dette, og jeg tror, de var meget glade for at 

høre hans ord på konferencen. 

Ogden: I Helgas webcast i går på Schiller Institut-

kanalen (http://newparadigm.schillerinstitute.com) 
2

, 

lagde hun stærkt vægt på, at det er modellen for, hvad 

Kina har præsteret, som andre nationer i hele verden bør 

måle sig selv op imod. Først og fremmest ser man, hvad 

Kina har været i stand til at gøre for lande, der – hidtil – 

ikke har været udviklet, og som er blevet nægtet udvik-

ling. Hun understregede eksemplet med nationer i Afrika, 

der nu får udvikling af jernbaner, kernkraftværker og alt 

muligt andet. Hun nævnte også Grækenlands tilfælde i 

                                                           
2
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særdeleshed, for, sagde hun, Grækenland har nu fået 

skænket ny selvtillid; for nu ser de ikke længere sig selv 

som et slags udkants-Europa, men de ser sig selv som 

centrum i Eurasien og faktisk som korsvejen for den Nye 

Silkevej og den Maritime Silkevej med de investeringer, 

som Kina har gjort i havnen i Piræus og jernbanelinjer og 

øvrige ting. Man ser denne nyfundne selvtillid skinne 

igennem, med Alexis Tsipras’ statsbesøg i Washington i 

denne uge, og i hvilken sammenhæng præsident Trump 

atter overraskede Wall Street-hedgefunds ved at sige, at 

vi måske simpelt hen skulle afskrive Grækenlands gæld. 

Så dette er et nyt mønster; først Puerto Rico, og nu, Græ-

kenland. 

Men hun bad indtrængende det amerikanske folk og 

befolkningen i de kollapsende, europæiske økonomier 

om at måle den fortvivlelse og den form for desperation, 

der er vokset frem i det transatlantiske område hen over 

de seneste 5, 10, 15 år, versus den form for lykke og for-

håbningsfuldhed og tillid til fremtiden og tiltro til, at ens 

liv har en mening, og at der er god grund til at anstrenge 

sig for at blive videnskabsmand/kvinde eller astronaut, 

og dette ser man nu i Kina med dette forpligtende enga-

gement over for fremtiden. Så, med dette, som Xi Jinping 

nu har gjort, med at fremskynde tidslinjen endnu mere, 

har Amerika alt at vinde med en tilslutning til dette Nye 

Paradigme for udvikling. Med den kampagne, vi har ført 

i optakten til præsident Trumps statsbesøg i Kina, og på 

trods af mediernes forsøg på at prøve at drive en kile ind 

mellem USA og Kina på enhver måde, så er der klare 

indikationer på, at, i det mindste på et personligt plan, så 

er præsident Trump meget tilbøjelig til [at skabe] en 

varm arbejdsrelation med præsident Xi Jinping. 

Med hensyn til, hvad der er sket siden deres sidste 

statsbesøg, topmødet på Mar-a-Lago, Florida; der har 

fundet visse udviklinger sted, inklusive Bælte & Vej 

Forum, som du selv og Helga LaRouche deltog i. Men, 

mht., at det diplomatiske maskineri fortsat går fremad, 

hvad kan vi så forvente mht. parametrene for dette stats-

besøg? 

Jones: Jeg er forsigtigt optimistisk, for kineserne vil 

selvfølgelig gerne have en god relation med USA. Det 

har de gentaget gang på gang. Dette er virkelig deres 

vigtigste relation. Det, de er ude efter, er at blive behand-

let som det, de kalder en betydningsfuld relation med 

USA. Det har de aldrig haft før, for den rolle har Kina 

ikke kunnet spille frem til dette punkt pga. disse 100 års 

Ydmygelse. Men nu er de i en situation, hvor de er ved at 

blive et afgørende element i historien, og Bælte & Vej 

har ændret den retning, historien går i. Dette har nu skabt 

en udviklingskurs, som ikke eksisterede, før Kina indgik 

denne forpligtelse. Dette er selvfølgelig også til fordel for 

USA, for USA kan blive en del af dette. Vi har ikke haft 

meget udvikling i de seneste 20 år herhjemme; og man 

ser det i status for den generelle befolknings tilstand, og i 

den utrygge tilstand, der stadig eksisterer. Præsident 

Trump forsøger at håndtere dette på sin egen måde, men 

der eksisterer også en mulighed for at forsøge at bruge 

det, Kina har opnået, med det formål, at det også skal 

have en virkning i selve USA. Det kunne være i form af 

direkte udenlandsk investering. Og vi rejser selvfølgelig 

alle mulige barrierer imod, at Kina bygger højhastigheds-

jernbaner her i USA. Det kunne også være i form af di-

rekte investeringer i strukturer, der er gearede til infra-

strukturbyggeri; det behøver ikke være i form af direkte 

ejerskab af noget. Kineserne har for millioner af dollar i 

amerikanske statsobligationer; det får de et udbytte på 1 

% på. Vi kunne skabe en infrastrukturfond eller en infra-

strukturbank, hvor de kunne få 2 eller 3 %, stadig et lavt 

afkast, og det ville gå direkte til byggeri af jernbaner og 

hovedveje, sådanne ting. De ville være lykkelige for at 

gøre dette. Der findes altså løsninger på disse problemer, 

i hvilke USA og præsident Trump selv kan virkeliggøre 

sit program, der ellers er meget vanskeligt at realisere. 

Han får det ikke fra privatindustrien; den har aldrig byg-

get jernbaner i USA. Det har altid været med statslig 

støtte. 

Se på rumprogrammet. Rumprogrammet har altid væ-

ret et regeringsprogram (statsligt program). Privatindu-

strien kom ind i billedet dér i det omfang, at der var en 

styrende hånd, der var rede til at gå i denne retning. Det 

er denne slags ting, vi har mistet; vi må komme tilbage til 

det. Men gør vi det, så har vi midlet til et endnu bedre 

samarbejde med Kina, end vi har i dag. 

Kineserne har deres egen model; den laver de ikke om 

på. Denne model omfatter Kinas Kommunistiske Partis 

dirigerende, styrende rolle. Det har de gjort godt, og man 

fikser ikke det, der ikke er gået i stykker. Dette er afgjort 

ikke gået i stykker. Men der er en bevidsthed, som også 

blev udtrykt af præsident Xi, og det er, at styringen af det, 

partiet gør, på den ene side har at gøre med udviklingen 

af landets produktive kræfter; men, det primære mål er 

folkets lykke, dets velbefindende, dets velfærd, som vi 

ville sige. Dette er, hvad der styrer alting. Han sagde, at 

de problemer, Kina har, er med det, han kaldte uligevæg-

tig og utilstrækkelig udvikling, i kontrast til de voksende 

behov, befolkningens voksende ønske om at kunne udvi-

de deres eget liv og bestemme deres egen skæbne. Han 

ved, at dette bliver tilfældet, og han har også opfordret de 

andre partier i Kina – folk indser ikke, at der er andre 

partier i Kina, og de har en konsulterende rolle – men de 

er rådgivende, og de fremsætter forslag. Disse forslag 

kommer til diskussion. Præsident Xi har sagt, at vi må 

udvide dette; vi må få de andre partier, personer, der ikke 

er i partiet [det kommunistiske], til at bidrage til Kinas 

foryngelse. Hele dette med den kinesiske drøm og præsi-

dent Xis betydning er, at han havde en drøm; og denne 

kinesiske drøm ville ikke eksistere, med mindre han per-

sonligt havde internaliseret det, han vidste fra de vanske-

lige perioder, som han var igennem under de seneste par 

årtier i kinesisk historie, før reformen og åbningen udad-

til. Han er fast besluttet på at virkeliggøre denne drøm og 

forynge det kinesiske samfund og transformere det til en 

moderne nation, der spiller en betydningsfuld rolle i at 

definere kursen i menneskets historie. De skal nok kom-

me dertil; der er denne determination, der er dette leder-

skab. Det er et spørgsmål om lederskab, og det fungerer 

fint. 

Og vi må atter tænke i disse baner. Hvis vore ledere 

gjorde det, ville vi være i en langt bedre tilstand, hvis 

folk i Kongressen sagde, hvad er folkets velfærd? Hvil-
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ken gavn vil de få af dette? OK, så må vi fokusere på 

dette. Men nej; de tænker kortsigtet. Det fantastiske ved 

præsident Xis tale var, at han så 50 år ud i fremtiden! 

Hvilke politikere i dag, når de holder taler, ser 50 år frem? 

De ser 2-5 år frem; 5 år er til næste valg. Dét er det pro-

blem, vi må overvinde. Vi må vende tilbage til meningen 

med dette land, vort lands skæbne, vor nations skæbne. 

Det er en vigtig nation; den blev grundlagt på meget vig-

tige principper. Vi bør være stolte af dem; men vi må 

indse, at vi må gøre noget, at vi må gøre noget for vort 

folk. I det omfang, at dette er hensigten – og jeg mener 

sluttelig, at det er præsident Trumps hensigt, at det skal 

være til gavn, fordel, for folket; at forbedre befolknin-

gens velfærd, så, når han forlader embedet, så vil folk 

sige, »Mit liv er meget bedre nu end før han kom til«. 

Det er det bedste, som en virkelig politiker, en virkelig 

statsmand – lad os udtrykke det sådan – kan opnå. Det er, 

hvad præsident Xi søger for Kina; han søger det også for 

verden. Og hvis præsident Trump orienterer sig i denne 

retning og forstår, hvad hans modpart bevæger sig hen 

imod, så tror jeg, de vil finde denne enhed, dette harmo-

niske venskab og dette fælles mål med at gå frem efter 

dette. De har allerede en god kemi. Jeg tror, de begge 

synes om hinanden, og det er vigtigt; det er faktisk 

grundlaget, for, hvis de synes om hinanden, og de siger, 

at der er et vist tillidsbånd; alle disse andre spørgsmål – 

og det bliver omstridte spørgsmål – handel, Koreahal-

vøen; det bliver alt sammen vanskelige spørgsmål. Men, 

hvis man har dette element af tillid, mener jeg, man kan 

overvinde disse ting. Og, hvad der er vigtigere; hvis man 

kan finde disse fælles interesser, hvor begge parter vil få 

fordel, og hvor der er dette »win-win«-samarbejde, der 

sædvanligvis er gearet mod fordel for andre uden for de 

to parter, der er involveret, så kan det blive afgørende for 

etableringen af en solid relation, der vil afgøre forløbet af 

menneskets historie. 

Ogden: Dette billede, du netop har givet af præsident 

Xi, der tænker 30-50 år frem, og hvad gør den aktuelle 

politik for eftertiden; det minder om den holdning, vi 

plejede at have i USA. Der var en tale, jeg tror, præsident 

John F. Kennedy holdt den i forbindelse med TVA; han 

holdt en tale i anledning af 30-års jubilæet for Tennessee 

Valley Authority. Der var altså gået 30 år, siden præsi-

dent Roosevelt initierede TVA. Kennedy sagde, at, hvis 

FDR ikke havde gjort det dengang, ville vi ikke være her 

i dag. Det, vi skal tænke, er: hvad skal vi initiere i dag, 

som om 30 år fra nu vil have givet den form for fremtid 

til mennesker, der ser tilbage på, hvad vi har gjort? Han 

holdt lignende taler, én var i Pueblo, Colorado, mener jeg, 

hvor han talte om nødvendigheden af store vandprojekter 

i det vestlige USA, osv. Men det er den form for hold-

ning, der kommer fra Kina med denne politik for Silke-

vejen over flere generationer; og det skorter det alvorligt 

på i USA eller Vesteuropa. 

Én ting, jeg gerne vil have dig til at respondere til, er 

optakten til partikongressen og også blot at forsøge at 

mætte luftbølgerne med optakten til præsident Trumps 

rejse; det eneste, vi har set fra medierne, er profiler af 

præsident Xi, der ikke er af denne verden; totalt forskel-

lige fra det, man får, når man faktisk læser hans tale eller 

ser på, hvad han har gjort. Washington Post kaldte ham 

Kinas Stalin, og den slags syre. Men så ser man, hvad 

Helga LaRouche sagde om ham i går, at, hvis man virke-

lig undersøger og studerer hans personlige fremgangs-

måde for regering, så er han Konfucius-tilhænger på en 

meget reel måde, og han placerer sig selv i denne 2.000 

år lange historie med konfucianisme i kinesisk historie, 

og med en filosofisk idé om, hvad regeringens rolle er 

mht. at forbedre dens folks velfærd. Det er afgjort en 

vittighedstegning af præsident Xi, som bliver projiceret 

for det amerikanske folk i optakten til dette topmøde. 

Jones: Ja, det er afgjort tilfældet. Jeg har faktisk på 

fornemmelsen, at folk skriver deres artikler, før han hol-

der talen, fordi de ved, hvad de (ikke han) vil sige! Men 

de læser så ikke, hvad personen siger, og det er proble-

met. Og de er faktisk også ligeglade, for de har denne her 

idé, at vi vil rive dette her ned, for vi kan ikke lide det. 

Det er, hvad vi har kæmpet for i så mange år. Vi har selv 

følt virkningen af dette i pressen, der har skrevet om os i 

en 30-års periode, lige siden, vi blev engageret i kampen 

for denne nye, økonomiske verdensorden med andre 

tredjeverdenslande og FN. Det er faktisk det, der nu bli-

ver virkeliggjort. De samme mennesker, der var imod det 

dengang, og som deres børn nu er imod, fordi de ikke 

ønsker at se dette ske. Det er, hvad man må skære igen-

nem. Præsident Trump har helt ret, når han taler om ’fake 

news’, for det mest af det, vi læser i mainstream-

medierne, er også falsk. Det har at gøre med det, de skri-

ver om præsident Trump; men også med det, de skriver 

om verdensledere. De har brug for at have en eller anden 

form for fjendebillede for at kunne sælge deres aviser. 

Når der sker noget godt, vil de ikke skrive om det. Jeg 

fortæller folk, at jeg er ihærdig læser af New York Times, 

fordi de har så mange internationale artikler, og jeg fin-

der det nødvendigt; men jeg har læst i mange år, og jeg 

har ikke fundet én eneste artikel, der er positiv over for 

Kina; ikke én. Der er noget hver dag; men ikke én eneste 

positiv artikel om Kina. Så det kan man ikke forlade sig 

på; hvilket er grunden til, at de alternative medier, som vi 

gør her, og som andre velmenende folk forsøger at gøre, 

er ekstremt vigtigt. 

Men i Kina er det anderledes. Folk taler om de kon-

trollerede medier; dette er de kontrollerede medier. 

Sandheden kommer ikke ud, men de beretter i det mind-

ste nyhederne om, hvad folk siger, og hvad der foregår. 

Der er meget mere debat i den kinesiske presse, end der 

er her; og det er en fornuftig debat, for de taler om reelle 

problemer. De prøver ikke på at nedgøre en person eller 

komme med en politisk pointe. Der er på en måde en 

langt mere levende politisk debat i Kina, end der er her i 

USA. Folk må bryde med den idé, at man arbejder med 

denne monolit, og at alting styres fra toppen. Det interes-

sante er, at der i diskussionerne på Partikongressen også 

var så meget diskussion frem og tilbage – og det kommer 

ikke ud i pressen, for det er helt åbent. Folk, der dækker 

det, skriver om det, men det kommer ikke i New York 

Times eller Washington Post, at der, med alle disse for-

skellige delegationer fra alle disse forskellige kulturer, 

der findes i Kina, fra nordvest med uighurerne og til syd, 

de forskellige nationaliteter, pågår en enorm diskussion 
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om, hvordan vi skal gå frem i denne retning. Det er ikke 

sådan, at der kommer besked om, at denne eller hin pro-

klamation er udstedt, og så skal alle følge den. Men, at de 

erklæringer, der kommer, som f.eks. arbejdsrapporten, 

der endnu ikke er udgivet; præsident Xi præsenterede den 

med sine egne ord, men der kommer et dokument over 

arbejdsrapporten, som giver en idé om, hvad der er fore-

gået i de seneste fem år, og også retningen, som han indi-

kerede lidt mere detaljeret. Det bliver diskuteret og de-

batteret og arbejdet på, og de kommer frem til en løsning 

på det. Og fordi de har denne form for debat, kan de ska-

be en politik, der har gjort det muligt for dem at bringe 

700 millioner mennesker ud af fattigdom. Det kan vi ikke 

gøre, selv ikke, hvis det var vores hensigt; og jeg stiller 

spørgsmålstegn ved, om hensigten overhovedet er til 

stede. Men, hvis vi havde til hensigt at gøre det, så, med 

mindre vi får et mål af fornuft ind i vores politiske sy-

stem, hvor folk kan forhandle hen over midtergangen, og 

hen over staterne og hen over forskellige erhverv, kunne 

vi ikke få denne form for politik. 

Så på en måde er Kina en model. Som kineserne har 

sagt, så må hvert land og hver nation finde sin egen mo-

del; man kan ikke gennemtvinge de såkaldte demokrati-

ske revolutioner. Det forsøgte vi i Mellemøsten, vi så, 

hvordan det gik – ikke så godt. For kulturer er forskellige; 

de arbejder forskelligt, at de har forskellige mekanismer, 

som må tages i betragtning, hvis man vil bevirke foran-

dringer. Dette er kineserne klar over, og de har deres 

egen model, og denne model forandrer sig. De spurgte 

mig om den kinesiske model i et nyligt interview, og jeg 

sagde, se på de fem år; I har set en enorm forandring i 

Kinas model i forhold til, hvad det var for fem år siden. 

For de har denne diskussion, fordi de er orienterede mod 

at løse problemerne, der har at gøre med befolkningens 

levebrød, med folkets velfærd. Og ting kommer frem, 

folk klager – på internettet; net-borgerne i Kina er den 

mest aktive gruppe i verden! De siger, hvis noget er galt, 

de siger det. En fyr, en af mine kinesiske venner, sagde, 

hvis du har et lidt dyrt armbåndsur, så må du tage det af, 

for hvis nogen ser det på nyhederne, siger de, »Hov! Det 

har vi ikke!« 

Det er et aktivt og vibrerende samfund, der bakser 

med store problemer, med stor succes. De har et leder-

skab, der er forstående over for dette, og derfor går de i 

den rigtige retning. Og fordi de gør det, smitter det. Jeg 

tror, det også er i USA: Vi har ligesom befundet os i et 

dødvande, i en dårlig sumpluft, i de seneste par år, med 

hensyn til vores rumprogram, vore industrier, udviklin-

gen af vores kernekraftindustri, som virkelig er gået ned 

ad bakke. 

Alle disse ting, hvor vi var dygtige, er ligesom for-

svundet, fordi der ikke har været denne form for leder-

skab. Og vi tænkte, jamen, vi er på toppen, for vi er 

nummer 1 – men dette er nu tvivlsomt. Spørgsmålet er, 

om det, Kina gør, kan antænde en lignende udvikling her 

i USA? Ikke som en konkurrence, men i betydningen, »jo, 

vi burde virkelig gøre disse ting. Dette er, hvad menne-

skeheden bør være helliget til: At udvikle et samfund for 

dets befolkning«. Jeg har tiltro til, at noget sådant vil ske.  

Det, som jeg er optaget af, og som jeg selvfølgelig og-

så siger til mine kinesiske venner, er at skabe en klar 

forståelse hos USA’s lederskab af, at vi er sammen i dette 

her. Præsident Xi sagde, »vi er alle i samme båd«. 

Ogden: Ja. Han kalder det »menneskehedens fælles 

skæbne«, »det kinesiske folks drøm og drømmen hos 

folkeslag i hele verden er tæt forbundet«, eller sådan. 

Jones: Ja, og han sagde også, »vi er fælles om det 

her«, ikke? Så vi må holde sammen. Jeg tror, det er det 

budskab, han vil give præsident Trump, og jeg mener 

også, det er et budskab, præsident Trump vil forstå. For 

hans problemer er faktisk ikke med Kina. Hans proble-

mer er mere med USA’s Kongres, eller præsident Obama, 

eller hvad det nu er, men alvorlig talt, så er hans proble-

mer også med at skabe stabilitet i Mellemøsten. Vi har 

nogenlunde fået kontrol over ISIS, siges det; der sker 

ingen ting, og det vil alt sammen komme igen, med min-

dre vi kan ændre arten af livet i Mellemøsten. Det samme 

gælder for steder som Afrika, hvor der også er terrorisme 

i Nigeria og Somalia: Disse ting kan kun løses, hvis vi 

har et substantielt program for at udvikle disse økonomi-

er. USA kan spille en betydningsfuld rolle her, fordi vi 

stadig er en meget vigtig, meget magtfuld magt. Vi kunne 

gøre noget, hvis vi besluttede os for det. Kineserne er dér, 

og de er meget aktive, faktisk mere aktive i Afrika, end vi 

har været i årevis, og de ville være villige til at arbejde 

med os om dette. De ser ikke dette som »vinderen tager 

det hele«; de ser det ikke som et nulsumsspil. De ville 

ønske mere end noget andet, at USA var involveret i det, 

for så ville de have meget mere selvtillid med at gå frem 

med deres eget program. 

Det er altså på en måde vores job at skabe en forståel-

se i den amerikanske administration af, hvor vigtigt dette 

her er, og Helga gør det på sin egen måde med de utallige 

konferencer og taler og de ting, hun har; og vi holder 

snart endnu en konference om situationen i Afrika, som 

vil lægge vægt på betydningen af Bælte & Vej, ikke som 

en kinesisk politik, men som et program, der er gearet 

mod menneskehedens velfærd, og som noget, USA, ame-

rikansk industri og den amerikanske regering bør være 

involveret i at forsøge at fremme. 

Vi bør have en specialstyrke for Bælte & Vej – præsi-

dent Trump bør oprette en specialstyrke på højt niveau, 

med måske et par regeringsmedlemmer, der er forbindel-

sesled til Bælte & Vej, og forsøge at udarbejde, hvordan 

vi skal arbejde sammen omkring dette. Hvordan får vi 

amerikanske industrier involveret i det? Mange af dem er 

allerede involveret, Caterpillar, General Electric, de er 

kommet med klare udmeldinger om dette. Men der må 

være regeringsstøtte til det, for at få folk til at forstå, at 

dette ikke er et farligt eller mistænkeligt projekt; det er 

noget, der har USA’s støtte. 

Så kunne vi få noget i gang, og dette ville blive en re-

alitet. For, med mindre Kina og USA kan begynde at 

blive enige om Bælte & Vej og arbejde sammen om det, 

bliver det problematisk for alle. Det bliver problematisk 

for Kina, og en virkelig katastrofe for USA, hvis dette 

ikke indfinder sig. 

Så jeg mener, vi har en meget god mulighed, eftersom 

vi har en præsident, der forstår virkeligheden af, behovet 
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for økonomisk udvikling her, og som også har et godt 

forhold til den kinesiske præsident, og også, tror jeg, 

meget stor respekt for ham. Så jeg mener, vi har gode 

muligheder med dette møde i november. 

Ogden: Du talte om en regerings-specialstyrke på 

højt niveau, og det er en god pointe, mener jeg, og vi ved, 

at præsident Trump faktisk sendte Matt Pottinger fra 

Udenrigsministeriet til Bælte & Vej Forum [14.-15. maj], 

og præsident Xi sagde, han var meget glad for, og tilfreds 

med, at der var amerikansk repræsentation på højt niveau.  

Jeg ville gerne spørge dig om, at jeg syntes, udnæv-

nelsen af [tidligere guvernør fra Iowa] Terry Branstad til 

USA’s ambassadør til Kina var et meget godt valg, pga. 

hans personlige relation med Xi Jinping og det historiske 

engagement, som Kina har haft med hans stat, Iowa, mht. 

landbrug og andre ting, og jeg mente, det var en god in-

dikation på, at man på højt niveau var seriøs omkring, at 

OK, dette er en konstruktiv, diplomatisk relation. Har du 

nogen nyheder omkring, hvad Terry Branstads aktiviteter 

har været? 

Jones: Mej, det følger jeg ikke så tæt. Men det var ty-

deligvis et forsøg fra præsident Trumps side på at etable-

re en god arbejdsrelation med den kinesiske præsident, 

som han kendte fra begyndelsen. 

Det, de må gøre, ved jeg, det er, at de må – dette er in-

teressant, for Kina kan også lære noget af USA på nogle 

punkter, mht. landbrug, f.eks. Kina har stadig visse pro-

blemer med landbrug: De har små jordbesiddere, dvs., de 

har små arealer landbrugsjorder, som de lejer – land i 

Kina er statsejet, og det lejes ud til landmændene – og 

mange landmænd drager ind til byen, men de kan godt 

lide at beholde deres jordlod, for hvis det ikke går så godt 

i byen, så vil de tilbage til deres stykke jord, så det ligger 

undertiden brak. De er ved at udarbejde forskellige planer 

for at udvide disse lejemål, så landmænd, der tager til 

byen i et år, kan leje jorden ud til en anden, der vil dyrke 

jorden, og den slags. 

Det seneste er, at vi havde denne kinesiske delegation, 

som vi var vært for i New York, og de studerer ameri-

kansk landbrug for at se, om der er ting, de kan tage, som 

vil være gavnligt for forøgelse af produktivitet i kinesisk 

landbrug. Én af farmerne i Iowa, ved navn Kimberley, 

der også havde et vist forhold til Xi, da denne var i Iowa 

for at studere landbrug; han har en stor farm med alt det 

mest moderne udstyr, og de har forsøgt at lave denne 

form for farm i Kina som en model for, hvad man måske 

kunne gøre, så kinesiske landmænd og ligeledes eksper-

ter i landbrug kan komme og se på det. Det betyder ikke, 

at de nu vil begynde at etablere disse store, amerikanske 

familiefarme dér; men det betyder, at de vil studere det, 

og de vil tage det, de mener, er passende og brugbart for 

dem. 

Der er mange sådanne områder. Hvis vi har gode rela-

tioner med Kina i den betydning, at vi kan hjælpe dem til 

hurtigere at nå deres mål, og på denne måde hjælpe os 

selv ved at skabe denne relation; ikke mindst mht. rum-

forskning. 

Kina er hidtil rejst ud i rummet ved egen kraft, og de 

kunne godt gøre det ved egen kraft; men, hvis man kan få 

et samarbejde omkring rumprogrammet, kunne vi genop-

live nogle af vore kapaciteter, vi kunne gøre det hurtigere, 

og vi kunne gøre det sammen. Vi gjorde det med Sovjet-

unionen, midt i den Kolde Krig: Så hvorfor kan vi ikke 

gøre det med Kina? Den Kolde Krig er forbi; hvorfor kan 

vi ikke arbejde sammen med Kina om menneskets ud-

forskning af rummet? Kina har det eneste program, der 

inviterer alle lande til at deltage! Vi gør det med alle 

lande – undtagen Kina! 

De er således mere inkluderende i denne henseende, 

og inklusion er ligeledes et hovedområde for præsident 

Xi. Vi bør lære af vore fejltagelser og ikke forsøge at 

afvise dette, men forsøge at have en åben hånd, for vi kan 

også hjælpe dem hen ad vejen og hjælpe os selv med at 

forsøge at få vores økonomi i omdrejninger og nedbryde 

nogle af disse barrierer, der også udgør en forhindring for 

kinesiske investeringer i USA. 

Ogden: Det er virkelig nøglekonceptet, og Trump 

ville forstå det: Det er »win-win«; det er noget, vi vil få 

gensidig fordel af. Det er en gensidigt fordelagtig relation, 

og dette er fordele, der ikke kommer, hvis vi ikke går ind 

i denne relation. Så det går begge veje, og det har været 

den Nye Silkevejs model; det har været modellen for, 

hvad Kina gør mht. dette nye paradigme for udenrigspoli-

tik. Og det mislykkede paradigme med den Kolde Krigs 

geopolitik – folk er nødt til at forstå dette koncept: Det er 

mere destruktivt, at vi holder fast ved det, at vi nægter at 

opgive det. Og disse dinosaurer, dvs., vore udenrigspoli-

tiske tænketank-folk og så fremdeles, de holder os tilbage; 

de forhindrer os i at drage fordel af, at deltage i denne 

nye metode for økonomi og sikkerhedsmæssige relatio-

ner, der allerede spreder sig i disse lande i Europa. Lande 

drager fordel af det, og vi nægtes adgang til det. 

Jeg tror, det paradigmatiske øjeblik sandsynligvis var, 

da præsident Xi under et APEC-topmøde i 2014 tilbød 

præsident Obama at blive ét af de stiftende medlemmer 

af AIIB og komme ind i stueetagen i denne nye, frem-

voksende Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank, og 

sagde: Ved du hvad, USA kunne blive en del af dette, og 

I kunne blive stiftende medlem sammen med os. Og af 

denne anti-kinesiske politiks hovmod sagde præsident 

Obama nej! Han forventede, at alle landene i Europa ville 

stille sig på række bag ham og sige, »næh, vi holder os til 

dette amerikanske overherredømme, og vi siger nej«. Og 

det kom bag på ham, at alle disse europæiske lande sagde, 

»Jeg tror faktisk, vi bør tage imod dette tilbud. Jeg tror, 

vi bør blive stiftende medlem af AIIB«. 

Præsident Trump kunne f.eks. komme med denne 

meddelelse – USA’s fulde deltagelse i AIIB, f.eks. Én ud 

af mange ting, vi kunne gengælde i dette besøg. Vil du 

sige lidt mere om denne idé med »win-win« og et nyt 

paradigme, denne anti-geopolitiske politik, der kommer 

fra Kina? 

Jones: Man skal virkelig forstå, at Kina selvfølgelig 

har to interesser. Den ene interesse drejer sig om selve 

Kina. Landet er kommet ud af denne meget vanskelige 

situation; det er en gammel kultur, 5.000 år gammel – ser 

man på Konfucius (Konfutse), ser man lighedspunkter 

med Platon og andre store tænkere, Nicolaus Cusanus. 

Det finder man på et langt tidligere tidspunkt med Kon-

fucius, der på en måde er en mere fremtrædende person i 
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kinesisk kultur, end Platon og Nicolaus Cusanus er i den 

vestlige kultur. For det er indgroet, både i sproget, i tale-

måder, i sprogets struktur; det kommer herfra, i lighed 

med, hvad Shakespeare gjorde for det engelske sprog, det 

gjorde Konfucius for det kinesiske sprog. Så det er en del 

af deres kultur: Dette begreb om harmoni, om, at folk kan 

komme sammen, hadet mod krig og interne stridigheder, 

tankerne om kaos, eller »uroligheder«, det, de kalder 

»máfan« på kinesisk, en tilstand med uroligheder; dette 

er noget, de ønsker at undgå. Man ser dette meget klart 

udtrykt i præsident Xis politik: At Kina er blevet et be-

tydningsfuldt land på verdensscenen og vil blive en af de 

mest afgørende globale kræfter, der vil angive en retning 

for menneskeheden i takt med, at vi går fremad i de næ-

ste par år. Det gør Kina allerede med BRI og med AIIB, 

med den økonomiske retning, det har angivet. Dette er de 

med rette stolte af, og de ønsker at antage denne rolle. I 

lang tid gjorde de det ikke, men de er rede til at gøre det, 

og de føler, det er deres ansvar. 

Men de ønsker ikke at gøre det mod en opposition, de 

ønsker ikke at skabe fjender. Som præsident Xi sagde, 

»Vi ønsker ikke at opnå vores fordel på bekostning af en 

anden«. Det kan vi ikke rigtigt forstå, for vi har, som 

Matt sagde, denne gamle tankegang. Nogle af vore politi-

ske folk i CSIS (Center for Strategic and International 

Studies), de bør lade sig omskole, for de har virkelig fat i 

det forkerte paradigme nu! De lever i en verden, der ikke 

eksisterer. Det bør ske i en sådan udstrækning, at man 

accepterer de tilbud, der kommer, om AIIB og Bælte & 

Vej. 

Og før, man gør dette, forstår man ikke, at dette virke-

lig er et ægte tilbud, fordi det virkelig er kernen i det 

kinesiske samfund. Folk må se at komme bort fra det her 

med, at der er dette her styrede, såkaldte »Kommunist-

Kina«. De kalder det socialisme med kinesiske karakter-

træk. Det er den betegnelse, de anvender. Hvad betyder 

det? Det betyder, at den såkaldte socialistiske verden, vi 

kendte under den Kolde Krigs periode, er helt forbi, 

»proletariatets diktatur« og alt det dér, er gået neden om 

og hjem. Kina har defineret en retning, og denne retning 

var, at der var det Kommunistiske Partis traditionelle 

rolle, som har spillet en absolut afgørende rolle, i ikke 

alene at skabe en enhed med etableringen af Folkerepu-

blikken Kina, men også økonomisk udvikling. Det kunne 

ikke være blevet gjort uden det. Vi ville sandsynligvis 

selv bruge en af disse, hvis vi havde brug for det. Vi har 

et andet system, vi gør tingene anderledes, men det er, 

hvad de ønsker at gøre. 

Men ideen måtte gøres mere generel, og det, præsi-

dent Xi gjorde, var, at han så tilbage, og pga. sine egne, 

personlige bånd til Kinas 5.000 år gamle historie, sagde 

han, »Dette er vores rod, dette er, hvad vi står for, dette 

er, hvad Kina handler om«. Samtidig med, at der er stor 

anseelse for de kommunistiske ledere, der havde skabt 

Folkerepublikken Kina, er der også en mere generel op-

fattelse af, hvad det vil sige at være kinesisk. Og det er 

faktisk Kinas styrke: Det er, hvad der driver dem fremad, 

og det er, hvad der virkelig giver dem evnen til at række 

ud til andre lande, selv magtfulde lande som USA, og 

sige, »Vi vil gerne arbejde sammen med jer, vi vil gerne 

finde fælles grund«. 

Så vi må gå tilbage til traditioner, som vi plejede at 

have med Franklin Roosevelt, skabelsen af FN, ideen om, 

at lande må komme sammen, for at forhandle, så de ikke 

går i krig, så de kan komme frem til en løsning på deres 

uoverensstemmelser på en fredelig måde. Og tilbage til 

idealerne fra den Amerikanske Revolution: Til Alexander 

Hamilton og de store tænkere, vi har i dette land. Hvis vi 

gjorde det, ville vi kunne møde kineserne på lige fod. 

Men hvis vi anskuer det ud fra et nulsumsspil, der har 

været så fremherskende i de seneste 30, 40 år, så vil vi 

tabe, og vi vil miste en mulighed, ikke kun for os selv, 

men for hele menneskeheden. 

Ogden: Du fastlog en pointe, som er, at man må se, at 

der er problemer, der konfronterer verden, som ikke kan 

løses uden et samarbejde mellem USA, Kina og Rusland, 

et samarbejde mellem stormagter. Der var problemet med 

Anden Verdenskrig, som ikke kunne løses uden denne 

alliance, og Franklin Roosevelt indså, at vi ikke kunne 

besejre fascismen uden denne stærke alliance. Og vi har 

lignende problemer i dag. Vi har, som du sagde, krisen 

med, at Mellemøsten ikke kan regeres; vi har flygtninge-

krisen – ingen af disse problemer vil blive løst uden ud-

vikling, uden en fremgangsmåde i lighed med en ny Mar-

shallplan, som Kina lægger på bordet med den Nye Sil-

kevej. Vi ser situationen i Europa, som Helga Zepp-

LaRouche sagde: Vi vil blive ved med at se disse former 

for politiske opstande, Brexit, valget af AfD i Tyskland; 

dette seneste valg i Østrig; folkeafstemningen i Cataloni-

en, alle disse ting fortsætter med at ske, fordi vi ikke har 

adresseret de fundamentale problemer, der er rødderne i 

dette samfund, den massive ulighed, underudviklingen, 

manglen på en følelse af en fremtid og produktivt enga-

gement hos folkeslagene i disse områder. Så før disse 

problemer adresseres ved at gå ind i dette nye paradigme 

for store projekter og udvikling, som typificeres af Bælte 

& Vej Initiativet; før dette adresseres, har vi ikke stabili-

tet, sikkerhed og fred for planeten. 

Så det er altså et spørgsmål om, at vi indser, at det ha-

ster, at vi ikke har i al evighed til at træffe disse afgøren-

de beslutninger. Vi har en krise i det transatlantiske fi-

nanssystem, vi har denne trussel, som jeg nævnte i be-

gyndelsen – i går (19. okt.) var 30-års dagen for Sorte 

Mandag i 1987, og en masse mennesker begynder nu at 

indse, at der faktisk er gældsbobler derude. Selv Wolf-

gang Schäuble har advaret om det. Og der er visse sejre, 

som må vindes i løbet af de næste 14 dage samtidig med, 

at vi befinder os i denne nedtælling til præsident Trumps 

rejse til Asien, og i de umiddelbart herpå følgende dage. 

Jeg tror, mit sidste spørgsmål til dig, Bill, er: Helga 

LaRouche sagde, at hun ikke engang er forsigtigt, men 

særdeles overbevist om, at der kan komme et godt resul-

tat ud af præsident Trumps besøg til Kina og hans relati-

on med præsident Xi Jinping. Hvilke former for handlin-

ger må vi udføre i løbet af de næste 14 dage, de næste to 

uger, for at oplyse det amerikanske folk; og som du sagde, 

så er denne isolerede klasse af specialister og eksperter 

fra tænketanke, de læser fra den helt forkerte side i bogen; 

hvad kan det amerikanske folk gøre i løbet af de næste 14 
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dage for at fastslå denne pointe: I vores navn ønsker vi, at 

USA afgørende skal blive en del af den Nye Silkevej? 

Jones: Jeg mener, at det rent fundamentalt er vigtigt 

at få præsident Xis tale ud, som en begyndelse. 

Ogden: Absolut. 

Jones: Talen bør snart komme i oversættelse – den 

foreligger endnu ikke på engelsk, men det tager underti-

den lidt tid. Dette ville være af ekstrem betydning, fordi 

det giver en idé om, en fornemmelse af optimisme og et 

meget dramatisk billede af, hvor verden kan gå hen, hvis 

vi virkelig lægger os efter det. Det udtrykker også Kinas 

hensigt om at forsøge at række hånden frem til USA, med 

denne politik. Og så vil vi, i de kommende par dage, også 

se visse udtalelser, måske endnu mere direkte i forbindel-

se med det forestående præsidentielle besøg. 

Men folk må virkelig skrive til deres kongresmedlem 

og lade dem vide om Bælte & Vej. Vi har nu en situation, 

hvor amerikansk industri virkelig udtaler sig om dette 

spørgsmål. Der var Caterpillars chef, der kom med en 

udtalelse; GE er involveret i dette; de må spille en mere 

aktiv rolle. De må begynde at udføre lobbyvirksomhed i 

Kongressen om dette spørgsmål. 

Der en intern diskussion i den amerikanske admini-

stration mht. muligheden for at skabe en slags modpart 

på den amerikanske side til Bælte & Vej, dvs., i betyd-

ningen af en forbindelsesgruppe, eller sådan noget. Det 

må blive mere offentligt nu. Vi må også insistere på, at 

folk i industrien, hvor de beskæftiger sig med infrastruk-

tur, og kontakter, vi har til farmerne, om, at de må udføre 

lobbyvirksomhed, for at sikre, at vi kommer ud af dette 

møde med en eller anden form for konkret aftale, der kan 

sætte skub i tingene; at OK, vi vil arbejde sammen. De 

har måske ikke alle detaljerne, de har måske ikke løst 

alting, men, hvis de har dette forpligtende engagement, 

og andre folk begynder at handle for at vise dem, hvad 

detaljerne er, hvad der må gøres, hvordan kineserne kan 

bidrage, hvordan USA kan bidrage til Kina og hjælpe det 

med at udvikle sig hurtigere, kan bidrage med vores egen 

investering, så har vi evnen til at gå fremefter med dette. 

Og, som jeg sagde, så er jeg optimistisk. Der er man-

ge spørgsmål, som det bliver en hård nød at knække. Vi 

ved ikke, om vi får nogle »projektleverancer« ud af dette, 

såkaldt, for de bliver som regel udarbejdet før tiden, og 

jeg er ikke sikker på, at de bliver udarbejdet nu. Men jeg 

tror, at hovedsagen er, at, når vi får dette faste håndtryk 

mellem de to præsidenter, at de siger, OK, vi går fremef-

ter med det her, så vil det blive fremmet. 

Men folk må allerede nu begynde at bedrive lobby-

virksomhed omkring disse spørgsmål, begynde at lægge 

pres på Kongressen – Kongressen ved intet om disse ting, 

de ved meget lidt om det. Så ring til jeres kongresrepræ-

sentant! Sig, »Jeg har hørt dette webcast, de taler om 

Bælte & Vej, og præsident Xi siger, han ønsker at udvik-

le dette. Hvorfor gør vi ikke dette? Hvorfor gør præsident 

Trump ikke dette?« Vi plejede jo at sende »huskesedler« 

til Kongressen om en masse spørgsmål: Noget i den stil: 

»Huskeseddel om Bælte & Vej« for at skabe et forbindel-

sesled for at udvikle vores egen økonomi og infrastruktur, 

for at bringe kineserne ind for at hjælpe dem med det, for 

at gøre det til en del af den Nye Silkevej. Den Amerikan-

ske Afdeling for Bælte & Vej Initiativet – vi må udvide 

det over Atlanten og over Stillehavet, så alting falder på 

plads. Der er diskussioner om at få nye havne i Californi-

en for at få denne forøgede Kina-handel: folk taler om 

det bag scenen, men de må komme ud i det åbne rum nu 

og begynde at tale, højt og tydeligt, så alle kan høre, hvor 

folk står med dette.  

Og hvis vi kan gøre dette, så mener jeg, vi kan frem-

me dette program, når de to mødes. 

Ogden: Du har helt ret i, at Kongressen intet ved om 

den Nye Silkevej. Folk overvurderer virkelig, hvad disse 

kongresmedlemmer ved! Jeg husker, at jeg var på Capitol 

Hill den dag, AIIB blev annonceret, og disse fyre havde 

ingen idé om, hvad det stod for, for slet ikke at tale om, 

hvad det ville sige!  

Lad mig blot slutte med disse ord fra præsident Xi 

Jinping: Ikke alene forpligtede han sig til fuldstændigt at 

udrydde svær fattigdom i Kina frem til år 2020, tre år fra 

i dag, men frem til år 2050, sagde han, »vil Kina blive 

transformeret til et storslået samfund, hvor Kina vil nå 

nye højder, en stærk, demokratisk, kulturelt avanceret, 

harmonisk og smuk nation«. Og Kina vil »blive et fuldt 

ud aktivt medlem af samfundet af nationer«. 

Så det er altså den forpligtelse, vi har fra præsident Xi 

Jinping, fra det mest folkerige land i verden, og jeg kan 

garantere jer, at fremtiden tilhører de beslutninger, som 

det kinesiske folk træffer. Og vi vil blive nødt til at til-

passe os til det, og vi vil blive nødt til at navigere i en 

verden, i hvilken Kina er en af de store magter på denne 

planet. 

Så spørgsmålet er: Hvad vil det amerikanske folk gøre, 

og hvad vil USA være frem til år 2020? Og hvad vil USA 

være frem til år 2050? Vil vi om os selv kunne sige, at vi 

er en »stærk, demokratisk, kulturelt avanceret, harmonisk 

og smuk nation«? 

Jones: Jeg bør nævne, at for kineserne er navnet for 

Amerika »Meiguó«, hvilket betyder »smukke land«. De 

vil gerne komme til dette punkt, og vi bør også ønske at 

komme til dette punkt, men vi har meget arbejde, der skal 

gøres, før vi kommer til det. 

Ogden: Ja. Så meget afhænger af, hvad der sker i de 

næste 14 dage. Tak for at være med os, og tak, Bill, for at 

være med i studiet. Bliv på kanalen, for i løbet af de næ-

ste 14 dage, de næste to uger, vil vi fortsætte vores ned-

tælling til præsident Trumps første statsbesøg til Kina. 

Tak for at være med os her i aften, og bliv på kanalen, 

larouchepac.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Læs også:  

»Xi Jinpings Nye Silkevej:  

En genoplivelse af konfuciansk kultur«.  

Af EIR’s Konfucius-ekspert Mike Billington. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6366) 
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