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Kreativitet sluppet løs: 

Xis tid 
 
Af Michael J. Carr 

 

30. okt., 2017 – Forestil jer engang den kombinerede 

virkning af den Europæiske Renæssance, den Industrielle 

Revolution, Marshallplanen og Apollo-programmet. 

Gang dette med en faktor på tusind, og I vil begynde at få 

en idé om størrelsesordenen af den globale forandring, 

som Kinas præsident, Xi Jinping, har initieret. De politi-

ske, økonomiske, videnskabelige og kulturelle transfor-

mationer, der er under udvikling, overgår allerede alt, 

hvad mennesket hidtil har oplevet. 

China: Time of Xi, en dokumentar, der udkom 14.-16. 

oktober i tre afsnit, giver blot en antydning af de forbløf-

fende udviklinger, der nu finder sted i Kina. Videoen, af 

Meridian Line Films for Discovery Asia og CCTV-

English, kan ses på disse links: 

 

Episode 1: People’s Republik 

https://www.youtube.com/watch?v=xrV5GpogjDg 

 

Episode 2: Running China Now 

https://www.youtube.com/watch?v=vpGqc8BzZRU 

 

Episode 3: All Aboard 

https://www.youtube.com/watch?v=OmkGtD7HpdE 

 

Ja, jo flere mennesker, man har, desto flere problem-

løsere har man potentielt. Faktisk kunne det over tid blive 

muligt at overmætte problemer med en overflod af løs-

ninger. 

På én måde er det, som præsident Xi og hans folk fo-

retager sig i Kina, fuldstændig naturligt. Det er »stræben 

efter lykke«. Xi kalder det den »Kinesiske Drøm« – et 

nyt begreb i kinesisk historie og filosofi. Men, det er en 

inkluderende idé. Han opfatter den kinesiske drøm, den 

amerikanske drøm, den afrikanske drøm osv., der på 

konfuciansk vis harmoniseres til »drømmen om en skøn 

fremtid for hele menneskeheden«. Kort tid efter sin til-

trædelse som Kinas præsident, annoncerede Xi Jinping, i 

2013, vedtagelsen af en række ideer og forslag, der på 

magtfuld vis reflekterede de ideer, som Lyndon og Helga 

LaRouche for længst havde udtænkt og advokeret. Det 

kendes nu som Bælte & Vej Initiativet (BRI). Xis hand-

ling er den endelige flankemanøvre i en århundredelang 

proces, hvor mennesket befrier sig selv fra imperie-

finanssystemet, der i øjeblikket er centreret i London og 

dens vedhæng på Wall Street (og med tentakler i »efter-

retningstjenester«, diverse former for medier, og i »ud-

dannelsesinstitutioner«.) 

Der er en lang historie med amerikanske, og ameri-

kanskallierede, grupper, der står bag forholdsregler, som 

er taget for at promovere udviklingen af stærke, uaf-

hængige nationer på de amerikanske kontinenter, i Asien 

og Afrika, og som kunne blive allierede imod det præda-

toriske, politiske og økonomiske, britiske imperiesystems 

hærgen. (Se Anton Chaitkin, »The ‘Land-Bridge’, Henry 

Carey’s Global Development Program«,
1
 EIR, 2. maj 

1997, samt mange andre artikler om emnet i EIR’s arki-

ver.) 

Imperialisme er nu ved at blive overtaget af det, John 

Quincy Adams
2
 kaldte et fællesskab af suveræne repu-

blikker. Xi refererer til »fællesskabet for en fælles skæb-

ne«. 

BRI er på mange måder uden fortilfælde. Kina er al-

drig tidligere trådt frem på verdensscenen og har taget en 

ledende rolle i globale anliggender. Men Kina er nu 

stærkt nok rent fysisk, og har tilstrækkelig tillid til sine 

demonstrerede, økonomiske metoder, til, at det tilbyder 

at dele sine beviste, succesfulde metoder med hele verden. 

Bøger vil blive skrevet om disse historiske ideer og 

begivenheder, men her vil vi begynde med et par iagtta-

gelser, der kan være med til at overvinde de selvmorderi-

ske indflydelser (af Det britiske Imperium), som opererer 

i Vesten, for at bringe hele verden sammen i det Fælles-

skab, eller Samfund, for en Fælles Skæbne, som Xi taler 

om. 

I denne videoserie beskrives Xi som »pragmatisk«. En 

bedre beskrivelse ville være »ydmyg, men uafhængig og 

dristig«. På den ene hånd har Xi og det kinesiske leder-

skab ydmygt lyttet til råd og kritik fra alle sider (mest 

relevant her, den 40 år lange dialog med Lyndon og Hel-

ga LaRouche) – og har alligevel standhaftigt afvist at 

tillade, at der kom ideer ind i Kina, der ville afføde kun-

stig, intern splittelse og konflikt. 

Lyndon LaRouche har altid hævdet, at udviklingslan-

de må foretage spring ind i fremtiden ved at anvende de 

mest banebrydende infrastrukturer og teknologier. Det 

moderne Kina foretager dristige spring i den ene sektor 

efter den anden i økonomien og bevæger sig væk fra 

teknologier, der er associeret til produktionsmetoder med 

»billig arbejdskraft«, og over til banebrydende, kapitalin-

tensive produktionsmetoder. Stigningen i den overordne-

de produktivitet skaber grundlaget for at nå det tilsynela-

dende umulige mål med totalt at fjerne fattigdom i Kina 

frem til år 2020! Men dette er blot et lille skridt hen imod 

Xis mål med at fjerne fattigdom i verden! 

                                                           
1
 

https://www.larouchepub.com/eiw/public/1997/eirv24n1

9-19970502/eirv24n19-19970502_030-

the_land_bridge_henry_careys_glo.pdf 
 
2
 USA’s præsident 1825-29. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrV5GpogjDg
https://www.youtube.com/watch?v=vpGqc8BzZRU
https://www.youtube.com/watch?v=OmkGtD7HpdE
https://www.larouchepub.com/eiw/public/1997/eirv24n19-19970502/eirv24n19-19970502_030-the_land_bridge_henry_careys_glo.pdf
https://www.larouchepub.com/eiw/public/1997/eirv24n19-19970502/eirv24n19-19970502_030-the_land_bridge_henry_careys_glo.pdf
https://www.larouchepub.com/eiw/public/1997/eirv24n19-19970502/eirv24n19-19970502_030-the_land_bridge_henry_careys_glo.pdf
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Ovenstående fire billeder: Præsident Xis koncept,  

»den Kinesiske Drøm«, udgør kursen for nationen. 

 

Alt imens LaRouches Fire Love nu opererer i Kina og 

støt spredes til hele verden, så har Xi tilføjet yderligere 

bestanddele i selve Kina. Han ser ikke kun fra toppen og 

ned, men også fra bunden og op. Han har tildelt individu-

elle regeringsfolk personligt ansvar for, at hver enkelt 

arbejder med små grupper på 150-200 familier for at 

komme med planer for, hvordan hver enkelt familie skal 

komme ud af fattigdom. 

Xi forfølger ikke alene store drømme på national og 

international skala, såsom Bælte & Vej Initiativet, passa-

gertog, udforskning og udvikling af rummet, fusionskraft, 

vandprojekter og nye industrier – han tilskynder også til, 

at det fattige enkeltindivid skal drømme, og dernæst ar-

bejde på at gøre denne drøm til virkelighed. 

Bare fordi man har været fattig i 60 år, er det ikke 

grund til, at man skal forblive i disse omstændigheder. 

Hvad er dine interesser? Dine evner? Hobbies? Drømme? 

Har du brug for at få adgang til markeder? Den kinesiske 

regering vil arbejde for at få vejene, jernbanerne og In-

ternet-forbindelserne bygget. Har du brug for maskineri, 

land, eller værktøj for at få din drøm til at gå i opfyldelse? 

Hvis der findes nogen som helst grad af mulig succes i 

din nye plan, vil vi arrangere kreditter eller bevillinger. 

Med den rette infrastruktur kan producenten på landet 

sælge hans eller hendes høst via Internettet til byboeren, 

eller endda skabe en turistattraktion på landet, som sky-

skraber-indvånerne i byen kan besøge. Det menneskelige 

intellekt er det primære aktiv – ikke et unyttigt væsen, 

der æder substansen ud af staten! 

 

At værdsætte og stimulere det menneskelige in-

tellekt ved at mangedoble objekterne for foretag-

somhed, er ikke blandt de mindst betydelige blandt 

de hjælpemidler, ved hvilke en nations rigdom kan 

fremmes. 

 

Således skrev Hamilton i sin Rapport om Varefrem-

stilling i 1791. 

 
 

 

 

Alexander Hamilton lever og har det godt i Kina. Xi og 

hans hold har indset, at kilden til rigdom ligger i det 

menneskelige intellekts evner. Xi tager udtrykket »Folke-

republikken« alvorligt. Ikke alene er Republikken ansvar-

lig for folkets velfærd, men den anerkender også folket 

som sit primære aktiv, som kilden til Republikkens nu-

værende magt og fremtidige potentialer.  

 

Renæssancemennesket 

Som Helga Zepp-LaRouche sagde for nylig, så er Xi 

et moderne renæssancemenneske. Man vil måske huske, 

at Nicolaus Cusanus (Nikolaus von Kues) på mange må-

der lagde grunden til den Europæiske Renæssance med 

sit koncept om »modsætningernes sammenfald« (coinci-

dentia oppositorum). Det er en måde, hvorpå man går 

frem for at løse problemer ved at søge at finde en enhed, 

en forening, eller et erstattende princip, der ligger imel-

lem, eller på et højere plan end, to eller flere tilsynela-

dende modsætninger. Han brugte denne fremgangsmåde 

til at løse mange problemer, og herved styrtede han Ari-

stoteles’ måde at anskue verden, der dominerede i Europa.   

I verdensanskuelsen i Artistoteles’ tradition er viden-

skab og filosofi blot redskaber til social kontrol: »Vi ved 

allerede alt, vi behøver at vide, gennem fysisk sanseper-

ception. Stil ikke aparte spørgsmål. Hold mund, og gør, 

hvad du får besked på! Hvis du er fattig eller har sorger, 

så skyldes det, at du fødtes sådan, eller at det er din 

skæbne. Færdig.« 

Selv om Cusanus (1401-1464) styrtede Aristoteles for 

længe siden, så har Det britiske Imperium og dets ved-

hæng og beundrere aldrig opgivet Aristoteles. Når som 

helst, du hører, »Jamen, vi havde simpelt hen ikke råd til 

at bygge det«, eller »Raten af afkast var for lav til at gen-

nemføre projektet«, eller »Undersøgelser har vist, at pro-

jektet ikke er økonomisk rentabelt«, eller »Omkostnin-

gerne til arbejdskraften var for høje«, eller »Regeringen 

bør holde sig ude af industri og landbrug, fordi det for-

vrænger markedets hellighed og renhed«, eller »Jo, det er 
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trist, men vi var simpelt hen nødt til at fritstille disse 

mennesker af uundgåelige, økonomiske grunde«, eller 

»Beklager, men din skæbne er blot en refleksion af mar-

kedet, der finder et nyt ligevægtspunkt«, eller »Jo, vi 

plejede at udføre store bedrifter; men nu har vi simpelt 

hen ikke pengene« – så stop op og tænk efter. Dette slud-

der blev alt sammen styrtet af Cusanus, manden, der ini-

tierede det projekt, som siden vedtoges af Columbus, om 

at sejle mod vest for at nå til Kina, for bedre at forbinde 

Øst og Vest. 

I Xis Kina, og i stigende grad i hele verden, er Aristo-

teles’ dogmer ved at miste indflydelse. Cusanus’ viden-

skabelige metode har en voksende indflydelse. For ek-

sempel, så skal den kendsgerning, at den hastige, relativt 

uregulerede vækst af industrien i Kina har ført til meget 

alvorlige forureningsproblemer, ikke tages til indtægt for, 

at industri må nedlukkes og afrikanere få at vide, at de 

må opgive enhver idé om nogen sinde at få aircondition 

(et berygtet initiativ fra præsident Obamas side). En stor, 

produktiv befolkning og ren luft og rent vand er ikke 

gensidigt udelukket. Man skal blot gå fremefter til det 

næste skridt, det næste niveau. 

Så i stedet for at fremme selvmord, så arbejder Kina 

på at komme ud over problemerne med kemisk energi til 

samfundet ved at fremskynde udviklingen af kernefission 

og -fusion, sammen med elektrificering af alt, der kan 

elektrificeres. 

For eksempel har Kina taget føringen på globalt plan i 

produktion af elektriske køretøjer (e-cykler, biler og bus-

ser). Det er det eneste land, der har kommercielle mag-

lev-svævetogssystemer i drift. Med den største kapacitet 

til produktion af elektricitet i verden, bygger Kina i øje-

blikket tyve kernekraftværker (fission) og har planlagt 

mange flere, og planlægger at eksportere kernekraftvær-

ker af eget design og egen produktion. 

Blot en opremsning af statistikken over Kinas hastige 

vækst inden for alle områder, vil forbløffe dig.  

 

Xis verdenssyn 

Xi opfandt termen »kinesisk drøm«. Ligesom med 

Cusanus’ sammenfald af modsætninger, så søger den 

kinesiske drøm efter værdien i at kombinere eller bygge 

bro over tilsyneladende modsigelser mellem Øst og Vest, 

Nord og Syd, bonden på landet og fabriksarbejderen i 

byen; mellem vestlig musik og traditionel kinesisk musik; 

mellem moderne medicin og traditionel kinesiske medi-

cin, som f.eks. med den nylige Nobelpris for en behand-

ling af malaria, der er afledt af et gammelt, kinesisk mid-

del. Samtidig med, at Kina tilskynder sin egen befolkning 

til at mestre talt og skrevet mandarin, så promoverer det 

studiet af det engelske sprog for alle sine studerende. Der 

er 300 millioner studerende af det engelske sprog i Kina! 

Den kinesiske drøm dækker landet fra den ene ende til 

den anden med kredit til gode ideer (det, Xi kalder inno-

vation). Kilden til rigdom er det menneskelige intellekt, 

men det må forsynes med kredit for at ideerne skal bære 

frugt. Hvis man har de arbejdsmæssige forudsætninger, 

og man har folkene til det, så er det kredit, der bringer de 

to sammen. Som Hamilton forstod det, så muliggør det, 

at fremtiden betaler for nutiden ved en massiv forøgelse  

Xi Jinping: »Partiet og regeringen vil hjælpe alle«. 
 

af fremtidens evner – og det i en grad, hvor tilbagebeta-

lingen af gælden (kreditten) er en relativ ubetydelig be-

stræbelse, sammenlignet med den øgede, produktive evne, 

som kreditten muliggjorde. 

Med Xis annoncering af Bælte & Vej Initiativet i 

2013, indledte Kina processen med at arbejde sammen 

med partnernationer for at skabe mange nye, internatio-

nale udviklingsbanker (i overensstemmelse med 

LaRouches forslag fra 1975 om en International Udvik-

lingsbank), for at finansiere global udvikling med meto-

der i lighed med dem, der er blevet anvendt, og anvendes, 

i selve Kina. Blandt disse banker finder vi Asiatisk Infra-

struktur-Investeringsbank (AIIB), den Ny Udviklings-

bank (’BRIKS-banken’) og Silkevejsfonden. 

Xi forstår, at det er kredit, der kan bringe fremtidens 

krav og nutidens arbejdsløse hænder sammen – kredit, 

der betaler for nutiden ved at skabe fremtiden. Dét er den 

afgørende bestanddel, der på det seneste er blevet udslet-

tet i den vestlige verden. Lige som i Kina er der i Vesten 

millioner af mennesker, der besidder stort potentiale i 

deres intellektuelle evner, men som ikke har nogen måde, 

hvorpå de kan bringe dette potentiale til at virkeliggøres 

så længe, al kredit går til Wall Streets og [City of] Lon-

dons rovgriske røvere.  

Det er på høje tid, at USA styrter den ødelæggende 

dominans over Amerika gennem de rovgriske Wall 

Street-bankierer, ved at genindføre Glass/Steagall-

bankopdelingen og fuldt og helt indføre LaRouches Fire 

Love. Med en signifikant aftale mellem Xi og Trump om 

at bringe USA ind i det globale BRI-projekt, vil presset 

for gennemførelsen af de Fire Love stige i en overvæl-

dende grad, frem for og over kravene fra Puerto Rico, 

Texas, Florida og Californien. Der er ingen anden løs-

ning end LaRouches. Kina har bevist, at det virker!  

 

Denne artikel er udgivet første gang i EIR, 2. nov., 

2017.    


