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Det forestående Trump-Putin-

topmøde kan ændre historiens 

gang mod det Nye Paradigme 
 

Helga Zepp-LaRouche 

i Schiller Institut Webcast, 27. juni, 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=gV5NQ2Apgd4 

 

Harley Schlanger: Velkommen til vores ugentlige in-

ternationale webcast med vores stifter og præsident, Hel-

ga Zepp-LaRouche. 

Der ser ud, som om det længe ventede topmøde mel-

lem præsident Donald Trump og præsident Vladimir 

Putin nu vil finde sted. Arrangementet blev annonceret i 

dag – ikke de specifikke detaljer, som alle er så fokuseret 

på, men det faktum, at der kommer et møde. Næsten to år 

efter, at FBI lancerede »Få-ram-på-Trump« under James 

Comey, med Peter Strzok og andre, blev der indgået en 

aftale [om et møde] mellem præsident Trump og præsi-

dent Putin. 

Dette er selvfølgelig en ekstremt betydningsfuld begi-

venhed, og jeg vil gerne høre, hvad du tænker, Helga. 

Helga Zepp-LaRouche: Dette er meget vigtigt. Der 

foregår stadig spekulationer om, hvor mødet skal finde 

sted. Det siges, at Østrig tilbyder Wien, og finnerne til-

byder Helsinki; men det kunne også finde sted ved World 

Cup [i Rusland]. Men uanset omstændighederne, så me-

ner jeg, dette er af strategisk betydning, for Trump føler 

sig selvfølgelig befriet, med Russiagate, der nu bliver til 

Muellergate; med det meget succesfulde Singapore-

topmøde [med Kim Jong-un], så dette er en meget, meget 

vigtig udvikling. 

Men helt klinisk vil jeg nævne det faktum, at den ty-

ske, konservative avis Die Welt siger, at dette topmøde 

ville være en absolut katastrofe, for der kunne være fare 

for, at Trump og Putin indgik en aftale, hvorved NATO-

øvelser i Østeuropa bliver reduceret, og at Trump ville 

fremstille sig selv som den store fredsskaber. [latter] Det 

viser blot, hvor totalt sindssyge disse neolibera-

le/neokonservative på begge sider Atlanten er: Kunne 

nogen, der gerne vil have fred i verden, ønske sig noget 

bedre, end at Rusland og USA, der trods alt er de to mest 

mægtige atommagter på planeten, kunne komme frem til 

en strategisk aftale? 

 

 

 

 

 
Så dette er en meget vigtig og god udvikling. Det vil 

selvfølgelig finde sted efter NATO-topmødet og efter 

Trumps korte besøg til Storbritannien, men min absolutte 

indskydelse er, at de to præsidenter vil komme rigtig godt 

ud af det med hinanden, for de har grundlæggende set en 

bedre forståelse af den strategiske situation end deres 

kritikere har. Så det er gode nyheder. 

Schlanger: Det andet vigtige punkt er, at, mens de 

gik fremefter for at få dette møde, så fortsætter Russiaga-

te-skandalen med at være centrum i mediernes fokus, 

selv om der ikke er noget dér. Du sagde for nogen tid 

siden, at, hvis præsident Trump ville gennemføre sin plan 

og mødes med Putin, så ville dette være et stort nederlag 

for dem, der håndhæver global geopolitik. De reagerer 

med skrig og hyl, men, Helga, jeg er sikker på, det ikke 

vil standse de to præsidenter i at komme sammen. 

Zepp-LaRouche: Nej. Der er absolut ingen grund til 

at tro, at det vil stoppe nu. Bolton er i Moskva i øjeblik-

ket. Han mødtes med selve Putin, tror jeg, men i hvert 

fald med [udenrigsminister] Lavrov. Så dette er på en 

meget god kurs. 

Schlanger: Og det finder sted samtidig med fortsæt-

telsen af offensiven for det, man kunne kan kalde det 

eurasiske perspektiv: I dag var general Mattis i Kina, og 

jeg mener, han mødtes med præsident Xi, ikke sandt? 

Zepp-LaRouche: Jo, han mødtes med Xi Jinping, og 

de sagde grundlæggende set, at formålet med dette møde 

var opbygning af strategisk tillid. En udvidelse af direkte 

kontakt mellem militæret; og han mødtes også med che-

fen for Folkets Befrielseshær (PLA) og inviterede ham til 

Pentagon. Dette er præcis, hvad der bør ske, nemlig, at 

man får et voksende samarbejde mellem verdens største 

magter: USA, Kina, Rusland, og som vi diskuterede tid-

ligere, så er der også en langsommere bevægelse fra In-

diens side for at komme til en sådan aftale. De har under 

alle omstændigheder en god relation med USA og også 

med Rusland, men de arbejder nu tættere sammen med 

Kina. 

Jeg kan kun gentage det: De personer, der er vant til at 

tænke i baner for geopolitiske planer eller paradigmer, de 

https://www.youtube.com/watch?v=gV5NQ2Apgd4
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bør virkelig forstå, at, i en verden, der har så mange pro-

blemer også mange presserende opgaver, der skal løses, 

så er det bedste virkelig, at stormagterne finder frem til 

en strategisk forståelse og forhåbentlig sluttelig vil arbej-

de sammen for at løse alle disse problemer. Og disse 

mennesker er stadig indfanget i det gamle, geopolitiske 

nulsumsspil – den ene vinder, og den anden må tabe – og 

som er en fuldstændig latterlig, gammeldags, forældet idé. 

Jeg krævede ved årets begyndelse, at dette må blive året, 

hvor vi overvinder geopolitik, og med Kinas Nye Silke-

vej har vi allerede en win-win-model for relationer, hvor 

alle vinder. Så jeg vil blot opfordre folk til at gentænke 

den måde, de anskuer verden på. 

Schlanger: Og der synes fortsat at komme nogle me-

get betydningsfulde fremskridt med Nordkorea. Pompeo 

skal rejse dertil; jeg mener, der kommer et topmøde i juli. 

Så det ser ud som om efterspillet efter Singapore går i 

den rigtige retning. 

Zepp-LaRouche: Absolut. Dette møde i midten af ju-

li er meget spændende, for de to Korea’er vil diskutere 

den vestlige jernbanelinje fra Sydkorea, gennem Nordko-

rea og hele vejen til den kinesiske forbindelse, og kort tid 

efter vil de have et andet møde, hvor de skal diskutere det 

østlige spor, som vil forbinde Busan hele vejen til den 

transsibiriske jernbane.  

Vi har altid sagt, at, hvis de nordkoreanske og sydko-

reanske ingeniører bygger jernbaner sammen, så har vi en 

konkret måde til at overvinde faren for krig. Så dette 

udfolder sig meget fint, og dette er takket være Trump, 

Kina og Rusland og er et godt eksempel på, hvordan 

verden kan forbedres, hvis folk arbejder sammen for det 

fælles gode. 

Schlanger: På den anden side er geopolitikerne stadig 

i gang: Den Europæiske Union har vedtaget dette forslag 

om en europæisk forsvarsstyrke. Hvad i alverden tænker 

de på? Mener de, dette vil erstatte NATO, fordi USA vil 

træde ud? Hvad er tankegangen bag dette? Amerikanere 

forstår det ikke. 

Zepp-LaRouche: Jamen, det er ikke EU; det er kun 

ni EU-medlemmer, for de kunne ikke vinde over de an-

dre, og som besluttede at skabe en europæisk forsvars-

mekanisme, uden for EU. Hvis man begynder på det, 

hvor man allerede har uenighed omkring så mange 

spørgsmål, og hvis Tyskland og Frankrig – Macron var 

hovedanstifter af dette – hvis de nu begynder at opbygge 

mekanismer eller organisationer uden for EU, så tager de 

efter min mening blot endnu et skridt til at forårsage den 

endelige opløsning af EU, for de underminerer EU’s 

autoritet, som i forvejen går mod nulpunktet. Så dette er 

en meget tvivlsom udvikling. 

Men det skal forestille at træde i kraft i 2021, og der 

kan ske meget i mellemtiden. Måske kan der komme 

nogle helt nye koncepter på bordet, nemlig den gamle idé 

med den eurasiske integration fra Vladivostok til Lissa-

bon, og det ville være et meget bedre koncept, som selv-

følgelig sluttelig også skal omfatte USA. 

Så alt imens det viser den onde intention hos ophavs-

mændene til denne idé, så tror jeg ikke, det nødvendigvis 

vil ske. 

Schlanger: I morgen og på fredag er der et EU-

topmøde. Hvad kommer de til at tale om dér – der er 

selvfølgelig flygtningekrisen, der, som jeg forstår det, er 

totalt uløst. Hvad er din fornemmelse af, hvad der kom-

mer ud af dette topmøde? 

Zepp-LaRouche: Det kunne føre til et reelt sammen-

stød, i hvilket tilfælde Merkels skæbne, den tyske kansler, 

kunne tage en pludselig drejning – med andre ord, hun 

kunne miste magten, eller snart derefter. De forslag, der 

er på bordet, er afskyelige. Det eneste, der kommer fra 

den kant, er en militarisering af flygtningekrisen: At styr-

ke Frontex [EU’s grænsevagt] op til 10.000 tropper; EU-

parlamentets præsident Antonio Tajani har foreslået at 

bruge €6 mia. på at aflåse middelhavsruten. Forskellige 

personer, Kurz, Salvini, også Macron, mener jeg, går ind 

for såkaldte »udskibningscentre«, identifikationscentre 

uden for EU’s territorium. Andre kræver sådanne lejre 

inden for EU. Albaniens premierminister sagde, at Alba-

nien nægter nogensinde, nogensinde, at få sådanne lejre, 

for de mener ikke, at mennesker, der lider, bør behandles 

som giftaffald, ingen vil have. Så det vil de absolut ikke. 

Selv Libyen sagde, de ikke vil have sådanne lejre i Liby-

en, men at de vil have dem syd for den libyske grænse, i 

Tchad, Niger, andre lande, hvilket selvfølgelig er et ma-

reridt.  

Mange har nok set de absolut rædselsvækkende bille-

der – jeg ved ikke, om de er sande, for den algierske re-

gering hævder, de ikke er sande – men der skulle efter 

sigende være mange øjenvidneberetninger og videoer fra 

folk, der siger, den algierske regering grundlæggende set 

dumpede flere end 13.000 flygtninge i Sahara, uden mad 

og vand, uden mobiltelefoner, uden penge, og mange af 

dem døde. 

Jeg kan ikke sige, om dette er ’fake news’ eller sandt, 

men selv, hvis det ikke er sandt, så er sandheden alligevel, 

at mange, mange mennesker er døde i Sahara af tørst; 

mange mennesker er druknet i Middelhavet, faktisk et 

ukendt tal, for mange af disse både forsvandt sandsynlig-

vis bare. 

Så dette er en forfærdelig situation, og de østeuropæi-

ske lande deltog ikke engang i dette mini-topmøde [24. 

juni], som Merkel indkaldte til i søndags. Jeg mener ikke, 

en europæisk løsning er mulig, hvilket er, hvad Merkel 

insisterer på, og Seehofer, lederen af CSU og indenrigs-

minister, har givet hende frem til 1. juli – det er på søn-

dag – til at komme med denne europæiske løsning, ellers 

vil han ensidigt begynde at lukke grænsen mellem Østrig 

og Tyskland; i hvilket tilfælde Merkel har valget mellem 

enten at kapitulere, og så vil SPD måske lede koalitions-

regeringen; eller også kan hun sparke Seehofer ud som 

indenrigsminister, og så kunne CSU forlade koalitionen, 

og uanset hvad, så har man en regeringskrise. 

Dette viser blot, at enhver bestræbelse på at løse dette 

ved blot at søge magten, med magtorienterede motiver, 

med blot at bevare sin position, bevare sin magt, og ikke 

virkelig at adressere problemet med flygtningene ved at 

udvikle Afrika, ved at udvikle Mellemøsten, ved at tage 

imod Kinas tilbud om at samarbejde omkring forlængel-

sen af den Nye Silkevej ind i Afrika, dette vil alt sammen 

slå fejl. 
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Det, vi ser her, er en enorm moralsk krise i det euro-

pæiske establishment, og vi fører en meget aktiv kam-

pagne for at vende dette omkring. For løsningen findes. 

Schlanger: Dit forslag om at vedtage Singapore-

modellen, som du netop beskrev – samarbejdet mellem 

Europa og Kina i udviklingen af de afrikanske nationer – 

er blevet cirkuleret temmelig udbredt og bliver offentlig-

gjort i Europa og USA, og Latinamerika; og der er lande, 

som du hele tiden rapporterer om, som går i retning af 

fuldt samarbejde med den Nye Silkevej. Ser du dette som 

en mulighed, der kommer op på EU-topmødet, eller bli-

ver dette stadig blokeret af de folk, der klynger sig til den 

gamle geopolitik? 

 Zepp-LaRouche: Jeg mener, at dette EU i sin nuvæ-

rende sammensætning – de er så meget gift med den 

neoliberale model, med ideen om, at verden må organise-

res på en sådan måde, at markederne bestemmer alting, 

og at spekulanter kan blive rigere og flertallet at befolk-

ningen bør bære byrden af nedskæringer – jeg ser ikke, at 

nogen af disse bureaukrater være i stand til at ændre sig 

og erkende, at denne vestlige model allerede står foran 

kollaps; men det betyder ikke, at ideen ikke kan sættes på 

dagsordenen. Man kunne få en situation, hvor nogle eu-

ropæiske lande indkaldte til et sådant hastetopmøde i juli 

eller august. Man kunne sætte det på dagsordenen på 

FN’s Generalforsamling i New York, og man kunne i 

mellemtiden danne en »koalition af de villige« – for nu at 

give denne frygtelige sætning en mere positiv mening – 

og man kunne begynde at gå i denne retning. 

Og i betragtning af, at den Nye Silkevejsånd vinder så 

meget støtte i industrien, blandt små og mellemstore 

virksomheder, og mange mennesker indser, at der allere-

de findes en fantastik ny dynamik, så er jeg forhåbnings-

fuld med hensyn til, at vi sluttelig kan vende det omkring. 

Jeg har netop den store fornøjelse af at læse en meget 

dejlig bog, som Schiller Instituttet har udgivet. Det er 

»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, bind II« 

netop frisk fra trykken, og den indeholder alle de koncep-

ter om, hvad der er nødvendigt for omgående at igang-

sætte disse storskala-udviklingsprojekter. Jeg mener, der 

vil være mange mennesker, der ville ønske at vide, hvad 

der er i denne bog. 

Schlanger: Folk kan læse om det på Schiller Institut-

tets hjemmeside, og det vil være vigtigt for folk at læse 

det og drøfte det og dele det ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har endnu en historie, Helga, som jeg er sikker på 

du har interesse i: Primærvalgene til midtvejsvalgene 

2018 i USA. For et par måneder siden forudsagde Demo-

kraterne en »blå bølge«, at Demokraterne ville få et stort 

comeback, at Trump var færdig. To resultater er markan-

te, fra valgene i går: Det ene er kapløbet til guvernørem-

bedet i South Carolina, hvor Trump i sidste øjeblik støt-

tede den siddende guvernør McMaster, og medierne sag-

de, det var en fejl, at han vil tabe. Men vælgerne støttede 

faktisk den person, Trump støttede. Og så i staten New 

York blev nummer fire blandt Demokraterne i Huset, 

kongresmedlem Crowley, der var bragt på bane som en 

mulig erstatning for Nancy Pelosi, slået af en næsten 

totalt ukendt, 28-årig person, der havde været kampag-

nemedarbejder for Bernie Sanders! Dette viser vel op-

standen mod etablissementet i begge partier i USA. 

Zepp-LaRouche: Den tweet, Trump sendte, er gan-

ske god. Han sagde, hvis Crowley havde været flinkere 

ved præsidenten, ville han måske ikke have tabt valget! 

Crowleys kampagne med $3 mio., og så denne 28 år 

gamle kvinde, der vandt primærvalget, hun havde kun 

$300.000 til sin kampagne. Hun førte kampagne på det 

faktum, at Crowley var et redskab for Wall Street, og 

dette var hovedargumentet, der skaffede hende sejren. 

Så der er god grund til at mene, at ikke alt kontrolleres 

af finansoligarkiet, at penge ikke længere køber alle plad-

ser, som det plejede at gøre i lang tid, og at der er en 

mulighed for virkelig at ændre situationen i verden til det 

bedre. 

Jeg vil gerne afslutte med endnu engang at bede jer 

om at gå med i Schiller Instituttet, gå med i en renæssan-

cebevægelse og hjælpe os med at distribuere disse ideer, 

så flere mennesker kan dele og gå med i denne optimis-

me med, at mennesket virkelig er større end dets skæbne, 

og at, hvis mange mennesker af god vilje slår kræfterne 

sammen, at – som Schiller siger i et af sine skrifter om 

Nederlandenes opstand mod Spanien – at man kan bringe 

selv den stærkeste tyrans arm til fald ved at forenes om-

kring en god plan. 

Schlanger: Tak, Helga, for fortsat at være en opti-

mismens bavn, når vi er omgivet af nejsigere og pessimi-

ster, af hvilke nogle er begyndt at forstå beskeden og bør 

gøre deres bedste for ikke bare at se vore webcasts, men 

derimod blive aktive med Schiller Instituttet. Vi ses i 

næste uge, Helga. 

Zepp-LaRouche: Hej så længe.  

    

       

   

  


