Afrika savner grundlæggende
infrastruktur.
Et interview med Helga ZeppLaRouche
Helga Zepp-LaRouche besvarede den 6. maj spørgsmål fra det
camerounske tidsskrift "Intégration’s” korrespondent i New
York, Celestin Ngoa Balla, der havde deltaget i Schillerinstituttets konference i New York den 7. april.
Intégration: De har lige arrangeret en konference i New York.
Hvad drejede den sig om? Hvad blev der sagt? Og hvad skal vi
forvente som det næste?
Helga Zepp-LaRouche: I Midtpunktet for denne konference i New
York stod krigsfaren, de fantastiske gennembrud under
udbygningen af Den nye Silkevej i forskellige lande,
fremtidens videnskab og dialog mellem kulturerne. Det bedste
er at kikke ind på vore internetsider og selv se det.
(www.schillerinstitute.org,
newparadigm.schillerinstitute.com). Og vi vil fortsætte med at
arrangere flere af den slags konferencer.
Intégration: De holder foredrag over hele verden, men ikke i
Afrika eller Cameroun. Hvornår kommer de og besøger os?
Zepp-LaRouche: Jeg har allerede deltaget i konferencer i
Khartoum (Sudan) og Abuja (Nigeria), og jeg har arbejdet siden
begyndelsen af 1970erne på et udviklingsprogram for Afrika.
Det skyldes altså ikke mangel på interesse, men på lejlighed.
Intégration: Hvorfor prøver De at fremme en ny økonomisk
verdensorden?
Zepp-LaRouche:

Fordi

den

nuværende

verdensorden,

der

almindeligvis kaldes 'globalisering', er fuldstændigt bankerot
– finansielt såvel som moralsk. Nødvendigheden af en ny,
retfærdig økonomisk orden er endnu mere påtrængende i dag, end
den var for 50 år siden, da den blokfrie bevægelse krævede en
ny økonomisk verdensorden. Den store humanitære krise, der
kommer til udtryk ved, at mange millioner mennesker nu om dage
flygter fra krig, sult og fattigdom i Sydvestasien og Afrika
og sætter deres liv på spil for at forsøge at komme til et
Europa, der lukker sine grænser, er en sønderlemmende dom over
alle dem, der prøver at opretholde et system, der kun gavner
nogle få og skader milliarder af mennesker. Menneskeheden er
ankommen til en skillevej, hvor vi enten finder et nyt
mønster, der tager hensyn til alle de menneskers interesser,
der lever på denne planet, eller hvor vi styrter endnu dybere
ind i en mørk tidsalder eller sågar en tredje verdenskrig.
Intégration: Har den internationale konference om korruption
ikke givet nogle retningslinjer for denne nye økonomiske
verdensorden?
Zepp-LaRouche: Jeg kan ikke se, at denne konference har
udrettet noget i praksis, der kan ændre noget ved det
nuværende systems korruption. Tænk bare på den uhyre mængde af
forbrydelser, som det transatlantiske finanssystem er
delagtigt i, sådan som de såkaldte 'Panama Papers' afslører
det,
hvor
bankerne
systematisk
har
arrangeret
skatteunddragelse og andre illegale aktiviteter, hvad der kun
er toppen af isbjerget; eller manipulationerne med LIBORrenten, hvor folk bedroges for trecifrede milliardbeløb; eller
bankernes hvidvaskning af penge, som for eksempel HSBC. Så
disse retningslinjer er indtil videre blot tomme ord.
Intégration: Tror De, at vi kan forvente regimeskift i flere
lande, især i Afrika, hvor man har dette fænomen med
'præsidenter på livstid', der kan sno sig uden om ethvert
tilløb til demokrati?
Zepp-LaRouche: Tragedien er, at mange statsmænd i Afrika, der

har sloges for almenvellet, er blevet myrdede og erstattede af
stikirenddrenge for det koloniale system, som stadig
eksisterer, for eksempel i form af de økonomiske fondes
kreditbetingelser. I sin bog 'Confessions of an economic
hitman' beskriver John Perkins rigtigt godt, hvordan dette
system arbejder helt op til i dag. Og man bør også huske på,
at velklingende ord som 'demokrati' og 'menneskerettigheder'
ofte bruges som synonymer for udenlandske indgreb for at
bringe sådanne folk til magten, der tjener det transatlantiske
finanssystem.
Intégration: Camerouns statschef Paul Biya har ofte krævet en
marshallplan for Afrika. Tror De, at det er nødvendigt og
muligt?
Zepp-LaRouche: Absolut! Det er mere end nødvendigt i
betragtning af den ekstreme fattigdom i mange regioner og
lande i Afrika. Og det er en realistisk mulighed for den nære
fremtid. Kina er begyndt at bygge Den nye Silkevej og Den
maritime Silkevej, som allerede mere end 60 lande arbejder med
på. Min organisation, Schiller-instituttet, har udarbejdet et
370 sider langt studium over, hvordan Den nye Silkevej bliver
til en verdenslandbro, og den indeholder et stort afsnit om
afgørende udviklingsprojekter i Afrika, der vil forvandle
situationen fuldstændigt. Det er først og fremmest store
infrastrukturprojekter, som er en ufravigelig forudsætning for
udvikling af landbruget og økonomien, men også vandprojekter,
energiproduktion og -fordeling og nye byer.
Dog vil jeg ikke kalde dette for en 'marshallplan', for
forlængelsen af De nye Silkevej til Afrika bør ikke have nogen
bismag af Den kolde Krig, men udgøre et win-win-perspektiv for
samtlige deltagere.
Intégration: Den internationale presse har givet Dem tilnavnet
'Silkevejskvinden'. Hvad er grunden for dette tilnavn, og
nøjagtigt hvad er dette silkevejsinitiativ?
Zepp-LaRouche: Jeg tror, jeg har fået dette øgenavn, fordi jeg

i 25 år har arbejdet for Den nye Silkevej. For det var det,
min ægtemand og jeg foreslog, da Sovjetunionen brød sammen i
1991. Dengang kaldte vi det for Den eurasiske Landbro eller
Den nye Silkevej, og det var et forslag, der skulle forbinde
Europas og Asiens befolknings- og industricentre med hinanden
gennem udviklingskorridorer og derved åbne det eurasiske
kontinents indelukkede områder. Vi har siden da bogstaveligt
talt arrangeret hundreder af konferencer og seminarer i hele
verden om dette emne.
Den gode nyhed er, at Kinas præsident Xi Jinping i 2013
udnævnte Den nye Silkevej til Kinas officielle politik, der i
den antikke silkevejs tradition skal forbinde folkene med
hinanden gennem udveksling af varer, teknologi, kultur og
ideer. I løbet af de to et halvt år siden da har projektet
opnået et enormt tempo, og det er for tiden det eneste
positive aspekt på planeten.
Intégration: Vi må spørge Dem: Hvad betyder initiativet med
Den nye Silkevej for Afrika, eller hvilket bidrag kan Afrika
yde til silkevejs-initiativet?
Zepp-LaRouche: Når man kikker på et kort over Afrika, kan man
se, at den grundlæggende infrastruktur mangler. De få
jernbanelinjer og veje er ikke meget bedre end i kolonitiden,
hvor de kun tjente til udplyndring af råstoffer.
I det væsentlige vil det altså betyde opførsel af integrerede
højhastighedsbaner, motorveje, vandkanaler, men også
investeringer i fremskreden teknologi og uddannelse. Det vil
ikke blot overvinde fattigdom, sult og sygdomme på meget kort
tid, men også frembringe et spring til den mest moderne
teknologi og gøre det muligt at lære af den kinesiske
økonomiske model, der i de sidste 25 år har frembragt dette
bemærkelsesværdige økonomiske mirakel.
Denne model hviler netop på den samme økonomiske model, der
også var grundlaget for den tyske økonomiske model i
efterkrigsårene. I princippet kan denne model anvendes
overalt, når man fremmer den bedst mulige uddannelse af

befolkningen og kreativiteten.
Afrika kan anvende sin enorme menneskelige kapital til gavn
for hele menneskehedens udvikling. Jo flere mennesker, der
studerer projekterne og tankegangen bag Den nye Silkevej, des
hurtigere kan den sættes på programmet. I nogle lande er der
allerede studiegrupper, der mødes én eller to gange om ugen
for at studere teorien bag den fysiske økonomi, der går
tilbage til Gottfried Wilhelm Leibniz og videreudvikledes af
min mand Lyndon LaRouche.
Intégration: Hvorfor advarer de hele tiden om, at en tredje
verdenskrig truer? Hvem ville have gavn af en sådan
katastrofe?
Zepp-LaRouche: Som enhver let kan erkende, bedriver De
forenede stater og NATO for tiden en indkredsningspolitik over
for Rusland og Kina, der har nået et meget farligt punkt.
Grunden til det er, at det transatlantiske finanssystem er
fuldkomment bankerot, og at nogle oligarkiske kredse ser deres
magt truet af Kinas fremvækst.
Ingen vil få gavn af det.

En

tredje

verdenskrig

med

termonukleare våben vil føre til menneskeartens udslettelse.
Intégration: Og som middel mod dette foreslår De det, som De
kalder for en 'kulturel og videnskabelig renæssance'?
Zepp-LaRouche:

Nuvel,

man

har

også

brug

for

et

nyt

finanssystem til at erstatte det nuværende, bankerotte system
med et kreditsystem, med en Glass-Steagall-bankopdeling, sådan
som Franklin Roosevelt indførte den.
Men den nye økonomiske orden vil kun virke, hvis det lykkes os
at forandre den nuværende ondartede og hæslige kultur, der
præger menneskenes tankegang i en meget destruktiv retning.
Vi må genoplive de bedste traditioner i alle kulturer og så
føre en dialog mellem de bedste produkter fra alle
civilisationer og kulturer. På den måde vil menneskene atter
kunne begynde at lære af hinanden. Chauvinisme og fremmedhad
vil forsvinde, og gennem denne genoplivning vil jorden så være

gjort rede til skabelsen af en ny renæssance.
Intégration: Hvordan vil denne videnskabelige og kulturelle
renæssance udtrykke sig? Hvilken rolle spiller Afrika her?
Zepp-LaRouche: Der er ganske tydelige pionerområder inden for
videnskaben, der vil føre til en helt ny platform for den
videnskabelige aktivitet. Et sådant felt er udforskningen af
kernefusion. Der er gennembrud lige på trapperne, både hos
Stellarator-modellen i Greifswald i Tyskland – hvor det i
februar lykkedes for videnskabsmændene at opretholde et flere
millioner grader varmt plasma i en tiendedel sekund. Og målet
er inden 2020 at kunne opnå et stabilt plasma i 30 minutter,
der er meget varmere end vor sol – og et nyt gennembrud er
også på vej i en anden reaktortype i Kina, den eksperimentelt
fremskredne superledende Tokamak (Experimental Advanced
Superconducting Tokamak EAST) i instituttet for fysik i Hefei.
En videnskab på fusionens grundlag vil betyde energi- og
råstofsikkerhed for hele menneskeheden. Et andet område er
udforskningen af verdensrummet og rumfarten.
En kulturel renæssance betyder, at samfundet endelig bliver
menneskeligt igen, hvilket i fortiden kun har været tilfældet
i korte perioder: Gupta-perioden i Indien, bestemte dynastier
i Kina som Song-dynastiet, Abbasidernes tidsalder i Den
arabiske Verden, den italienske renæssance, den gyldne
tidsalder i Timbuktu eller den tyske klassiske tid. En ny
renæssance vil betyde, at denne tænkemåde bliver målestokken
og grundlaget for nye gennembrud af kreativitet inden for alle
områder af videnskaben og kulturen.
Anmærkning
1. Interviewet gennemførtes på engelsk og udkom den 16. maj i
fransk oversættelse i Intégration.
Se:
http://www.journalintegration.com/index.php/dossier/item/477-h
elga-zepp-larouche-en-regardant-la-carte-de-l-afrique-onobserve-un-manque-flagrant-d-infrastructures-essentielles

