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Helga Zepp-LaRouche om 

præsident Trumps Asientur 

og det nye paradigme 
 

Schiller Institut Nyt Paradigme Webcast, 16. nov., 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=bp6mlchuXpI 

 

Harley Schlanger: God aften; Jeg er Harley Schlan-

ger fra Schiller Instituttet, og jeg vil gerne byde velkom-

men til denne uges webcast med Helga Zepp-LaRouche, 

Schiller Instituttets stifter og formand. 

Denne uges hovedemne er naturligvis præsident 

Trumps nylige rejse til Kina. Det var temmelig spektaku-

lært, og som vi har rapporteret, så repræsenterer det et 

afgørende skifte, væk fra den gamle politik, Obamas 

politik for ’omdrejningspunkt Asien’ og ind i en potentiel, 

ny æra for samarbejde og fredelig udvikling. Det stod 

klart, fra det første topmøde, der fandt sted i Mar-a-Lago, 

at Trump og Xi Jinping, Kinas præsident, har et meget 

godt forhold. Dette synes at være blevet yderligere udvik-

let på dette besøg. 

Hvad er, efter din mening, Helga, resultatet af denne 

rejse? Hvad er de generelle, strategiske implikationer af 

det, der foregår, i betragtning af denne succesfulde rejse? 

Helga Zepp-LaRouche: Jeg, mener det er begyndel-

sen af en ny æra for strategiske relationer mellem USA 

og Kina, som Xi Jinping har sagt. Det, de gjorde for at 

modtage Trump og give ham den største ære, karakterise-

redes som et »statsbesøg-plus«, og præsident Xi Jinping 

sagde endda, at dette var et »statsbesøg-plus-plus«. De 

rullede den røde løber ud, så at sige, på en måde, de al-

drig før har gjort for nogen anden udenlandsk standsper-

son siden Folkerepublikken Kinas eksistens. 

Den første dag introducerede de præsident Trump til 

Kinas gamle kultur. Til dette formål lukkede de den For-

budte By af i en hel dag, og dernæst havde de en galla-

middag i et af paladserne. De opførte tre forskellige Bei-

jing-operaer for ham; de fremviste restaureringen af 

kunst, kunsthåndværk og lignende ting. Præsident Xi 

Jinping var selvfølgelig turguide for alt dette. Enhver, der 

har læst eller lyttet til hans taler, ved, at han er meget 

dannet inden for kinesisk historie, og også universel hi-

storie; så dette er virkelig en utrolig ting. Der var selvføl-

gelig også andre aspekter, som handelsaftaler for $253 

mia. Da præsident Trump kom tilbage fra Asienturen, 

sagde han, at han havde aftaler for omkring $300 mia.,  
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men at det kun var begyndelsen, og at dette snart ville 

blive tredoblet. 

Men, hvad jeg mener, er langt vigtigere, om end de 

økonomiske aftaler er vigtige – det ignorerer jeg ikke; 

men jeg mener, at det var langt mere betydningsfuldt 

med den dybe, menneskelige overensstemmelse mellem 

disse to præsidenter. Jeg vil gøre noget, jeg ikke normalt 

gør, men, i betragtning af det faktum, at medierne i den 

grad har forvrænget det, der har fundet sted på dette be-

søg – hvis de da overhovedet har rapporteret om det – vil 

jeg gerne oplæse for jer et citat fra det, præsident Trump 

sagde i sine kommentarer til denne modtagelse. Han sag-

de,  

’I går besøgte vi den Forbudte By, der står som et stolt 

symbol på Kinas rige kultur og majestætiske ånd. Jeres 

nation er et vidnesbyrd om tusinder af års levende histo-

rie, og i dag var det en fantastisk ære at blive modtaget af 

den kinesiske delegation her i Folkets Store Hal. Dette 

historiske øjeblik byder begge vore nationer på en utrolig 

mulighed for at fremme fred og fremgang, sammen med 

andre nationer i hele verden. Med et kinesisk mundhelds 

ord, ’vi må bære sagen fremad, og skabe fremadrettet ind 

i fremtiden’. Jeg er overbevist om, at vi kan virkeliggøre 

denne vidunderlige vision, en vision, der vil være så god 

og faktisk så storslået for både Kina og USA’.  

Han forsatte dernæst,  

’Så vi kommer fra forskellige steder og fjerne egne. 

Der er meget, der forbinder Øst og Vest. Begge vore 

lande blev bygget af mennesker med stort mod, en stærk 

kultur og ønsket om at forcere uvejsomt, ukendt terræn 

ind i store farer, som de overvandt. Det amerikanske folk 

har dyb respekt for jeres lands arv og landets befolknings 

ædle traditioner. Jeres gamle værdier bringer fortiden og 

fremtiden sammen i nutiden. Så smukt! Det er mit håb, at 

det amerikanske og kinesiske folks stolte ånd vil inspire-

re vore bestræbelser på at opnå en mere retfærdig, sikker 

og fredelig verden. En fremtid, der er vore forfædres ofre 

og vore børns drømme værdig’. 

Det virkelige billede af Trump er ikke det billede, 

man får fra medierne. Jeg har faktisk aldrig set noget så 

skandaløst og en sådan kynisme som det, der nu udtryk-

kes mod Trump. Lige bortset fra mod min mand, selvføl-

gelig, og en lignende behandling diskes ud mod præsi-
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dent Putin og præsident Xi. FAZ [Frankfurter Allgemeine 

Zeitung], den såkaldt neoliberale, tyske avis, havde en 

utrolig kommentar til dette; de havde faktisk flere kom-

mentarer. En kommentar lød, at, hvis Deng Xiaoping 

havde set dette statsbesøg, ville han have haft glædestårer 

over, at Kina endelig blev behandlet som en ligeværdig 

partner, og hvor hurtigt, Trump opgav dem alle, som en 

ledende, unipolær magt, til fordel for den fremvoksende 

magt. En anden kommentar, hvor de kommenterede 

Trumps og hans hustru Melanias fantastiske kulturelle 

oplevelse, sagde, at det blot var »pomp og pragt«; at det 

blot var et gigantisk »spil for at føre bag lyset«. Hvis man 

tager til Hollywood eller Las Vegas, eller Disneyland, 

kunne man have kaldt det pomp og pragt. Men enhver, 

der har været i den Forbudte By, som har været de kine-

siske kejseres palads siden det 17. århundrede – man kan 

ikke andet end at blive imponeret af den majestætiske 

arkitektur, skønheden i opbygningen, møblerne og hele 

fremvisningen af kinesisk kunst. At kalde det ’pomp og 

pragt’ viser blot, hvor fuldstændig uvidende, disse blad-

smørere virkelig er. 

Jeg mener, det er meget vigtigt, at vores amerikanske 

livssyn, og erhvervslivet i hele verden virkelig – under-

søg selv disse ting; lad jer ikke nøje med, hvad medierne 

beretter. Få fat i talerne, der alle er arkiverede. Gå til 

kinesisk Tv – hvis man nu i USA læser Xinhua, er man 

selvfølgelig allerede under mistanke for at være udsat for 

fremmede agenter. Dette har allerede nået et vanvittigt 

niveau. Dette er virkelig en appel til folks fornuft; at de 

ikke lader sig narre af dette og ikke falder i den Kolde 

Krigs propagandafælde. Kære lyttere og seere – det er 

dig – tag tid til at skaffe dig oplysninger; opbyg din egen 

dømmekraft. I behøver ikke tro på os, men gå til kilderne 

og dan jer en mening på første hånd at det, der virkelig 

finder sted, og ikke det, medierne siger. 

Schlanger: Vi skal lige se på lidt mere af denne me-

diedækning, med blot to citater. Washington Post har en 

kronik, der siger, Trumps rejse ikke var den totale fiasko, 

de fleste forventede. En ikke-navngiven korrespondent 

fra Financial Times citeres, »jeg må tro, at de asiatiske 

ledere på en vis måde ler bag hans ryg, og kineserne gør i 

hvert fald«. Samtidig er der i USA, som du nævnte, et 

angreb i gang mod Xinhua, den kinesiske pressetjeneste, 

og som siger, at de nok burde blive registreret som 

fremmede agenter. Russia Today er allerede underkastet 

sådanne sanktioner, hvor de skal registreres som frem-

mede agenter. 

Vi har tidligere diskuteret dette, Helga, men spørgs-

målet dukker hele tiden op. Hvorfor gør medierne dette? 

Hvorfor frygter de, at der kunne komme samarbejde mel-

lem USA, Rusland og Kina? Kan du gennemgå dette en 

gang til? 

Zepp-LaRouche: Jeg har tidligere sagt, at vesterlæn-

dinge, der har været udsat for medier, der – netop i dag i 

en artikel af Willy Wimmer, der var statssekretær i For-

svarsministeriet i Tyskland under Adenauer- eller Kohl-

perioden; i hvert fald for længe siden; men han var i alle 

fald viceforsvarsminister. Han sagde, at medierne var 

fuldstændig som Goebbels. Det er helt rigtigt, i betragt-

ning af, at briterne ved slutningen af Anden Verdenskrig 

studerede Goebbels’ metoder og sagde, at man skulle 

overgå Goebbels med Goebbels-metoder. De udførte et 

temmelig godt job med at perfektionere denne metode for 

total propaganda; som Bertrand Russell sagde, så må vi 

sikre os, at folk tror på, at sne er sort, og at sort er hvidt. 

Når vi først har opnået dette, har vi gjort vores arbejde. 

Det er præcis, hvad de gør. Det, der står bag, er, at folk 

ikke kan tænke sig, at de bliver underkastet denne form 

for permanente bombardement af propaganda; men at der 

findes regeringer, der er helliget til deres befolknings 

almene velfærd. Jeg har flere gange pointeret, at enhver, 

der undersøger det, må komme til den konklusion, at et 

land, der løfter 700 mio. mennesker ud af fattigdom og 

har en klar strategi for at få alle ud af fattigdom frem til 

år 2020, er helliget til befolkningens almene velfærd. Det 

er hævet over debat. Da Kina tilbød Bælte & Vej Initiati-

vet, tilbyder det denne form for økonomisk model – det 

kinesiske, økonomisk mirakel – til andre lande, der selv-

følgelig tænker, at dette er langt mere attraktivt end at få 

problemer i Stillehavsområdet fra NATO’s side af milita-

ristiske grunde. Så oligarkiet, dvs., dem, der har ført geo-

politik siden i hvert fald fremkomsten af Det britiske 

Imperium, har, efter at Truman kom til magten i USA, og 

Churchill var der, udtænkt efterkrigstidens verdensorden. 

Alt imens der har været visse ændringer og afbrydelser 

med de Gaulle og med Kennedy og andre ledere, så har 

der været en kontinuitet fra denne periode og fremefter. 

Det, man på den ene side ser i USA i øjeblikket, er en 

total politik à la McCarthy-tiden; de har ikke opdaget, at 

Sovjetunionen er forsvundet, at kommunisme ikke læn-

gere er der, men at man nu har et Rusland, der ikke er 

kommunistisk. Men de har beholdt de samme metoder fra 

den Kolde Krig for at øve indflydelse på folks meninger, 

imod Rusland og Kina. Bestræbelsen på at skabe en 

unipolær verden efter Sovjetunionens opløsning i 1991 

var trods alt, hvad de gjorde; med ’farvede revolutioner’, 

med regimeskifte, som alt sammen var baseret på løgne. 

Alle disse ting fandt sted, men jeg vil gerne tale om et 

andet emne, som er en udstilling, der i øjeblikket er i 

Berlin, og som viser Kongressen for Kulturel Friheds 

(CCF) historie. Denne institution var kulturel krigsførelse 

og blev finansieret af CIA fra 1950 og frem til 1967. Jeg 

undersøgte dette for et par år siden, og det er den mest 

utrolige operation. På denne kulturelle krigsførelses høj-

depunkt ejede de 120 magasiner og organiserede alle 

musikeres koncerter. De erstattede klassisk musik med 

moderne musik; de promoverede den såkaldte »ekspres-

sionistiske« moderne kunst. De havde professorer på 

deres lønningsliste; studenter, journalister, fagforenings-

folk. De gennemtrængte simpelt hen enhver tænkelig 

institution for at promovere deres model for såkaldt »fri-

hed«, for folk var tiltrukket af Sovjetunionen i efterkrigs-

tiden, og det ønskede de fuldstændig at ødelægge. De 

fleste af disse venstrefløjsintellektuelle opdagede ikke, 

hvem, der stod bag dette, men hvis de opdagede det, blev 

de tvunget til tavshed med truslen om en 20-årig fæng-

selsdom, hvis de afslørede det. Folk bør virkelig studere 

dette, for det stoppede ikke i 1967, men opererer stadig 

frem til i dag. Der var en meget afslørende artikel i FAZ, 

der siger, at det, der er så oprørende ved denne udstilling, 
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er, at det afslører, at denne CIA-operation med CCF ikke 

var for at promovere et eller andet reaktionært livssyn; 

men det har fremmet præcis dette venstreliberale para-

digme, som nu er hele det vestlige etablissements politisk 

korrekte synspunkt. Det er dette paradigme, der nu ud-

fordres af Rusland, Kina og af islam og af Vestens popu-

listiske partier. Jeg finder, at dette er noget af en ind-

rømmelse at sige, at det nuværende, politisk korrekte 

paradigme er resultatet af en CIA-operation. Folk må 

virkelig tænke over dette, for det er, hvad der står bag 

aggressiviteten i angrebene mod Trump. Det er f.eks. 

grunden til, skulle jeg mene, at [formand for demokrater-

nes gruppe i Repræsentanternes Hus] Nancy Pelosi er så 

totalt antikinesisk; som selv kineserne nu bemærker. De 

siger, at hele Trumps succesfulde Asienrejse angribes 

udelukkende pga. interne, politiske kampe. Det er selv-

følgelig latterligt at tage en så betydningsfuld, strategisk 

relation mellem de to vigtigste lande og gøre det til et 

internt, politisk skænderi. 

Men du må også sige noget om CCF, Harley, for jeg 

mener, det er meget vigtigt for vore seere, at det virkelig 

synker ind. For det er grunden til, at folk mange gange 

har sådan nogle latterlige synspunkter, og de er ikke en-

gang klar over det. 

Schlanger: Jeg mener, dette er meget vigtigt, og det 

er noget, du flere gange har talt om i årenes løb. En af de 

væsentligste hensigter med at markere dette webcast, var 

ikke kun at bringe sandheden frem om skidtet fra ’fake 

news’, som er 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, men 

især også at rejse det dybere spørgsmål om, hvad der er 

menneskets natur. For Kongressen for Kulturel Friheds 

mål er lige præcis ideen om, at mennesket styres af dyri-

ske instinkter. At økonomi derfor bør organiseres ud fra 

grådighed og egeninteresse, og at det, folk bør fokusere 

på, er deres egen, umiddelbare fornøjelse og nydelse. 

Dette går selvfølgelig tilbage til Jeremy Bentham (1748-

1832) og Adam Smith (1723-1790) og hele den britiske, 

empiriske skole; men det faktum, at det blev gennemført 

af CIA – og der er mange, mange dokumenter, der verifi-

cerer dette fra, som du nævnte, magasinerne, rapporterne, 

journalisterne osv. Der var en tysk redaktør, der for ikke 

længe siden sagde, at alle tyske nyheder blev filtreret 

igennem CIA; at alle journalisterne på en vis måde var på 

lønningslisten. Så det fortsætter altså. 

Det her er noget, som Schiller Instituttet specifikt blev 

skabt for at bekæmpe. Det var ikke kun ideen om, at, når 

man fortæller folk sandheden, så vil det føre folk ind i et 

nyt paradigme; men at folk også må tænke over, af hvil-

ken art den menneskelige natur faktisk er. Er vi blot dyr; 

er vi blot dyr, der søger fysiske, materielle behagelighe-

der?  

Det er ligeledes værd at bemærke, at denne gruppe-

ring, der nu angriber Trump og præsident Xi, præsident 

Putin og andre, er den samme gruppering, der gik efter 

din mand, Lyndon LaRouche, og satte ham i fængsel i 

1989 gennem George Herbert Walker Bush’ og andres 

aktivitet. De dømte ham til at være en trussel mod syste-

met, og den person, der ledede sagen mod LaRouche, var 

ingen anden end selveste den umoralske, juridiske mor-

der, Robert Mueller. Jeg mener, dette er vigtigt; og folk 

kan på larouchepac.com se masser af materiale om Kon-

gressen for Kulturel Frihed. Men dette er meget betyd-

ningsfuldt.      

Mit spørgsmål til dig, Helga, lyder, at dette selvfølge-

lig også er de samme personer, der skabte den Europæi-

ske Union, og som nu promoverer denne idé med at øde-

lægge national suverænitet. Vil du sige noget mere om 

dette? 

Zepp-LaRouche: Hele ideen om et forenet Europa, 

ideen om regionernes Europa, går tilbage til den Paneu-

ropæiske Union, Coudenhove-Kalergi (Østrig; 1894-

1972); dette var de samme mennesker, der troede på ra-

cehygiejne. De beundrede Hitlers racelove; dette var 

apparatet, der grundlæggende set var med til at bringe 

Hitler til magten. Den aktuelle form, som dette tager, er 

selvfølgelig, at, pga. Trojkaens (EU-kommissionen, EU’s 

Centralbank, Den internationale Valutafond) absolut 

uretfærdige, økonomiske politik, der påtvinges Europa, 

så er Europa ved at gå i opløsning. Man har de østeuro-

pæiske lande, der vender sig bort, og separatismen i Spa-

nien, der nu breder sig. Muligheden for, at EU ikke vil 

overleve i sin nuværende form, er faktisk til stede. Der 

var denne temmelig bemærkelsesværdige undersøgelse 

fra (det tyske) Bundeswehr allerede i februar i år, der 

forudså seks forskellige scenarier for, at EU ville ophøre 

med at eksistere, og at i værste tilfælde, de fleste europæ-

iske medlemsstater ville tilslutte sig en russisk blok frem 

til 2040. 

EU er i sin nuværende form en overnational instituti-

on, der har fjernet mere og mere at dens nationalstaters 

suverænitet, og den kan ikke overleve. Det er grunden til, 

at vi også advarer om, at vi virkelig må være opmærk-

somme på, at det næste finanskrak står for døren. EU har 

netop igen fjernet muligheden for, at bankernes kan op-

deles; de har netop igen tilladt anvendelsen af den samme 

form for derivater, som virkelig var det, der gjorde krisen 

i 2008 så ødelæggende. Så jeg mener, vi må have et nyt 

koncept. Vi har mange gange sagt, at vi må gå over til en 

helt ny ramme for internationale relationer, hvor suveræ-

nitet respekteres; hvor de forskellige samfundssystemer 

respekteres. Vi må have et nyt paradigme, hvor menne-

skeheden kommer først; hvor menneskehedens fælles 

mål sættes foran alle differentieringer i nationale interes-

ser. Det er præcis den retning, Europa må orientere sig 

mod, hvis det skal overleve. 

Schlanger: Jeg tror, at, hvis folk lytter tydeligt til det 

citat, du læste op af præsident Trump i Kina, så ser man 

denne form for ånd reflekteret i det, han sagde. Det var 

en meget interessant tale. Ligeledes det, han sagde i 

Vietnam, hvor han talte til det vietnamesiske folk om, 

hvordan vi har de forfærdelige virkninger af Vietnamkri-

gen til fælles, og at, når vi ærer veteraner, så ærer vi dem 

ikke for at kæmpe, men for at reflektere en forpligtelse 

over for et princip om nationen. Jeg mener, vi begynder 

at se dette reflekteret i det, præsidenten gør. 

I denne forbindelse har vi selvfølgelig alle de nye hi-

storier, der kommer frem, og som forsøger at fosvare 

Steele-dossieret, og selvfølgelig er Londonavisen The 

Guardian anfører i dette; det har den været lige fra be-

gyndelsen. Men under præsident Trumps diskussioner 

http://larouchepac.com/
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med pressen efter sine korte møder med præsident Putin, 

angreb han f.eks. Clapper, Comey og Brennan, samt an-

dre. Hvor står, efter din mening, Russiagate-sagen i øje-

blikket, med alle efterforskningerne og informationerne, 

der nu kommer frem? 

Zepp-LaRouche: Hvis man lytter til medierne, i 

hvert fald i Europa, ville man aldrig finde ud af noget, for 

man ville kun høre om nye anklager om angiveligt ’aftalt 

spil’ mellem Trumps søn og Gud ved hvad. Men desvær-

re kommer der flere initiativer fra Kongressen (Huset) og 

Senatet, som præcis sætter fokus på FBI, på det ’aftalte 

spil’ med britisk efterretning, på spørgsmålet om Hillary 

Clintons rolle, og hvorfor Obama-administrationen var 

med til at finansiere det »skumle dossier« fra Christopher 

Steele? Så dette kommer altså fra flere kongresmedlem-

mer, der har skrevet et åbent brev til justitsminister Ses-

sions om at udpege en særlig anklager, der skal efterfor-

ske alt dette. I Senatet fortsætter senator Grassley selv-

følgelig med at sætte spotlys på disse spørgsmål, så jeg 

mener, der foregår en kamp. Det er endnu ikke afgjort. 

Der kom en ny spærreild mod Trump, da han kom tilbage; 

der er flere kongresmedlemmer, der har indledt en proce-

dure for en rigsretssag imod Trump, som jeg ikke kan se, 

har nogen som helst chance for at lykkes. Men det er blot 

mere mudder, der kastes, og at dømme ud fra det, præsi-

dent Trump sagde på flyet på vej til Vietnam, så er han 

fuldstændig på det rene med, hvilken af siderne, det var, 

der begik forbrydelserne; og jeg kan kun håbe på, at hans 

gejst, der blev styrket under denne rejse til Asien, vil 

holde, og at der kommer en efterforskning af alle disse 

personer.  

Så jeg mener, det er meget mere forhåbningsfuldt end 

man ville antage, hvis man kun lyttede til medierne, for 

jeg mener, der kommer en vis determination fra mange 

sider. Det kommer fra Tea Party, det kommer fra Bernie 

Sanders’ tilhængere. Her i søndags havde vi en meget 

vigtig begivenhed i Manhattan, Binney, Diane Roark og 

Ray McGovern og Sean Stone viste filmen »A Good 

American«, som viser William Binneys arbejde; William 

Binney, som trods alt havde den fjerde vigtigste post i 

NSA, og han tog sin afsked i protest, da 11. september 

skete. Han sagde, at det, der dengang blev gennemført, 

gik fuldstændig imod etikken hos en patriotisk efterret-

ningsperson i USA; så han forlod NSA. Han beviser med 

kriminaltekniske beviser, at der ikke fandt nogen hacking 

sted; og præsident Trump havde bedt (CIA-direktør Mike) 

Pompeo mødes med Binney, hvilket dog ikke forhindre-

de Pompeo i at gentage, at det var russisk hacking. Men 

jeg tror ikke, dette vil holde. 

Det, der her står på spil, er, at dette apparats forbry-

delser kunne blive totalt afsløret, og jeg mener, det virke-

lig ville befri verden generelt, hvis denne operation ende-

lig blev afsluttet. 

Schlanger: En sluttelig pointe om dette er de interes-

sante paralleller mellem de nylige udtalelser fra præsi-

dent Trump og folk som præsident Putin, den russiske 

udenrigsminister Sergei Lavrov, hvor de har identificeret 

disse problemer som kommende fra, ikke den nuværende 

Trump-administration, men derimod fra Obama. Der er 

denne her myte, som stadig kører i medierne, om, at 

Obama løste den økonomiske krise, og at han var meget 

bedre til internationale relationer. Jeg ved ikke, om du 

husker det, Helga, i modsætning til den modtagelse, præ-

sident Trump fik, så på Obamas sidste rejse til Kina, da 

præsident Obama steg af flyet til G20-topmødet, var der 

ingen trappe til at forlade flyet; så han sad fast i 20 mi-

nutter på Air Force One. Så denne idé med, at Obama var 

den store helt, er en af de ting, der må udfordres. 

Her til sidst om din fornemmelse af, at vi nu er gået 

ind i dette nye Europa. Hvad forventer du i de foreståen-

de uger med de kinesiske initiativer, og hvad kommer der 

fra Europa og USA som reaktion på disse initiativer? 

Zepp-LaRouche: Jeg mener, at Europa befinder sig i 

en meget ødelagt tilstand. Måske kan de danne denne 

Jamaica-koalition i Tyskland; Jamaica efter dets flag, 

partiernes farver, derfor kaldes det Jamaica-koalitionen. 

Men de har ikke rejst nogen vigtige spørgsmål. De drøf-

ter de mest ubetydelige spørgsmål, og jeg tror ikke, dette 

vil få en lang levetid. De andre europæiske lande er i 

opbrud. Samtidig er der en stor bølge af industrifolk og 

andre grupperinger, der ønsker at gå med i Silkevejen. 

Netop nu er der grupperinger i Tyskland, i Hamborg, i 

Bremen, i Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München, 

som enten udvikler handelskamre, skaber konferencer 

eller venskabsforeninger. Så der er en folkelig bølge, 

hvor folk indser, at et nyt paradigme er ved at udvikle sig, 

og de ønsker at være en del af det, i betragtning af, at der 

fra Østeuropa, Centraleuropa, Balkan, Italien, Spanien, 

Portugal, Schweiz, Østrig og også Frankrig, lyder meget 

betydningsfulde stemmer. Allerede til Bælte & Vej Fo-

rum i maj måned (i Beijing) sendte (præsident) Macron 

Raffarin, den tidligere premierminister, til at deltage; han 

holdt en meget god tale. En anden tidligere fransk premi-

erminister, Villepin, har også offentligt rost Kinas Kom-

munistiske Partis 19. Nationalkongres og sagde, at det 

absolut var i overensstemmelse med Europas forhåbnin-

ger om fred, samarbejde og en multipolær verden. Så det, 

jeg siger, er, at mens EU gør stort ståhej, og Berlin des-

værre stadig træder på bremsen mht. at tilslutte sig dette 

nye paradigme, så er der en bølge af flere og flere men-

nesker, der indser, at dette er vejen at gå. 

Jeg vil tro, at virkningen efter Trumps tur vil få en 

lignende virkning i USA. Især pga. de stater, der umid-

delbart påvirkes af hans økonomiske aftaler og handelsaf-

taler, såsom Vest Virginia, Ohio, Alaska og et par til – i 

alt 12 stater, tror jeg, er blevet positivt berørt af økono-

miske aftaler. Jeg tror, ordet vil spredes, og ét af formå-

lene med dette webcast er at bringe folk à jour, at gøre 

opmærksom på disse udviklinger og faktisk bede om 

jeres hjælp. Dette webcast har til formål at gøre folk akti-

ve; gå med i Schiller Instituttet; hjælp os med at udbrede 

den idé, at en ny relation mellem nationer absolut er mu-

lig og allerede er ved at blive til virkelighed. Så sid ikke 

på sidelinjen. Bliv aktiv sammen med os, for dette er en 

af de perioder, der har et enormt potentiale. I sidste uge 

talte vi om Murens fald og den store, historiske chance, 

dette repræsenterede; men jeg mener, at, hvis man ser på 

den mulighed, at menneskeheden kan bevæge sig ind i en 

total ny æra, hvor der er velstand for alle; fred mellem 

nationer definerer en ny civilisationsæra. Det er min ab-
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solutte overbevisning, at, under forudsætning af, at der 

ikke kommer en stor tragedie som et finanskrak, for hvil-

ken der ikke gennemføres nogen løsning i tide, eller en 

anden krise, der sparkes i gang omkring en eller anden 

hændelse, en ’fake’ historie; jeg mener, at det nye ver-

denssyn, denne idé om, hvad Vestens populærkultur er 

blevet til, eller hele kulturen, hvor alt er tilladt, ingen 

kriterier, ingen standard, ingen moralskhed; det er noget, 

der ikke kan holde. Det er en falsk tro, det er en ideologi; 

det er en afsporing af menneskets sande natur, og jeg tror, 

det vil forsvinde på samme måde, som skolastikken for-

svandt, fordi det var en utilstrækkelig idé, der var knyttet 

til en bestemt periode i Europas historie i middelalderen. 

Det forsvandt; i dag har vi ingen skolastikkere, i hvert 

fald ikke i denne gamle form. Jeg er overbevist om, at vi 

har en chance for at få en ny renæssance, at få en opløf-

telse af folk, hvor alle kulturers, alle planetens nationers 

bedste traditioner bliver genoplivet; og ud af dette kan vi 

skabe en ny renæssance. Jeg mener, dette er en absolut 

realistisk mulighed. Så være glad og gå sammen med os! 

Schlanger: Tak for din optimisme, Helga, og for dit 

arbejde med at sprede den Nye Silkevejsånd. På gensyn i 

næste uge.        

           


