Kan et nul være negativt?
– Ja, når det er sort!
Rusland og Kina satser
kreativitet.
Af Helga Zepp-LaRouche

på

3. december, 2016 – At der i dag findes to helt forskellige
paradigmer i verden, der bestemmer nationers adfærd, bliver
klarere dag for dag. Medens modstanden i den transatlantiske
verden mod det mislykkede globaliseringsparadigme bliver
stadig stærkere, og etablissementet så meget desto mere
sammenbidt søger at fastholde det, så satser de stater, der
samarbejder med Den nye Silkevej, stadig tydeligere på deres
befolknings kreativitet og samarbejdet om menneskehedens
fælles mål.
De vestlige politikere og medier, der er vant til kun at
betragte Putin gennem dæmoniseringsbrillerne, ville stå sig
vel ved for én gangs skyld at gennemlæse Putins årlige ’Tale
til nationen’, som han holdt for den russiske Duma, uden
fordomme. Efter fravalget af Obama – for det var også, hvad
Hillary Clintons nederlag var – og efter Donald Trumps første
telefonsamtaler med Vladimir Putin og Xi Jinping, har der
åbnet sig en reel chance for at normalisere forholdet mellem
de tre vigtigste nationer her på Jorden. Og kun en
selvmorderisk nar ville ønske at vrage en sådan mulighed.
Når man tager den samlede kronologi for alle Putins tilbud til
Vesten i betragtning, indbefattet hans forhåbningsfulde tale
til den tyske forbundsdag i 2001 og talen til Münchensikkerhedskonferencen i 2007, hvor han gav udtryk for stærk
skuffelse, så burde man tage hans ord for pålydende, når han
siger: »Vi ønsker ikke konfrontation med nogen. Det har vi
lige så lidt, som vore partnere i det globale fællesskab, brug

for. I modsætning til vore kolleger i udlandet, der betragter
Rusland som en fjende, søger vi ikke, og har heller ikke søgt,
modstandere. Vi har brug for venner. Men vi vil ikke tillade,
at vore interesser skades eller ignorereres.«
Længere fremme i sin tale understregede Putin, at kravet om
viden og moral i undervisningssystemet, som forudsætning for
samfundets levedygtighed, var en prioritet. De unge menneskers
interesse for den nationale klassiske litteratur, kultur og
historie må vækkes, og skolerne må fremme kreativitet,
samtidig med, at børnene lærer at tænke selvstændigt, såvel
som også lærer at arbejde både selvstændigt og som en del af
et team, løse stillede opgaver og formulere og realisere
målsætninger. Godt nok er kravet om begavelse vigtigt, men
grundlæggende set må opdragelsen hvile på det princip, at alle
børn og teenagere er begavede og i stand til at opnå
resultater inden for videnskab, de kreative områder samt i
livet. Det er statens opgave at fremme disse talenter.
Putin understregede også den fundamentale betydning af
grundforskning, som basis for økonomisk vækst og sociale
fremskridt. Over 200 laboratorier er allerede etableret, som,
takket være de store statstilskud, de modtager, må blive i
stand til at operere på globalt niveau, og som vil blive ledet
af videnskabsfolk, der er med til at bestemme retningen af den
globale, videnskabelige udvikling. Det er i denne sammenhæng
også vigtigt at overvinde de i Rusland siden zartiden
eksisterende flaskehalse for, at disse forskningsresultater
også kan komme produktionen af forbrugsvarer til gode.
De mennesker, der aktivt dæmoniserer Putin, burde også studere
den tale, som Putin holdt den foregående dag ved Det
internationale Forum for Primakov-forelæsninger til ære for
den tidligere statsminister og ’store tænker’, Jevgenij
Primakov, der døde for 18 måneder siden.
Også her stod de amerikansk-russiske relationer højt på
dagsordenen. Putin henviste til Primakovs overbevisning om,
at, »uden et oprigtigt partnerskab mellem Rusland og USA«,
ville det blive vanskeligt at klare de »store udfordringer« i
verden – især i kampen mod terrorismen i Mellemøsten.

Primakov havde, ifølge den russiske præsident, haft en
»virkeligt strategisk vision«, der havde gjort det muligt for
ham »at kigge ud i fremtiden og se, hvor uholdbar og ensidig«
modellen om en unipolær verden var. Det var Primakov, der som
den første gik ind for et trilateralt samarbejde mellem
Rusland, Kina og Indien, og ud fra hvilket BRIKS, »der nu
vinder indflydelse og betydning i verden«, har udviklet sig.
Primakovs holden fast ved de tætte relationer med partnerne i
Fællesskabet af Uafhængige Stater (CIS) »er rygraden i vores
integrationspolitik i Eurasien … Vi håber, at dialog med vore
partnere, indbefattet en dialog om sammenkoblingen med Kinas
projekt om det Økonomiske Silkevejsbælte, vil sætte os i stand
til at opbygge et stort, eurasisk partnerskab«.

Den umistelige ret til udvikling
Et andet dokument, som de vestlige politikere og medier, med
deres geopolitiske tankegang, burde studere, er en ny hvidbog
fra den kinesiske regering om »Retten til udvikling: Kinas
filosofi, praksis og bidrag«, hvor det bekræftes, at der
findes en »umistelig rettighed« for alle lande og folkeslag
til at udvikle sig. »Retten til udvikling må tilhøre og være
fælles for alle folk. Det er alle landes ansvar at
virkeliggøre retten til udvikling, og det er ligeledes det
internationale fællesskabs pligt«, står der i dokumentet. »Det
forpligter regeringerne i alle lande til at formulere
udviklingsstrategier og forholdsregler, der passer til deres
egen virkelighed, og det fordrer det internationale samfunds
koncentrerede anstrengelser som helhed. Kina opfordrer alle
lande til at stræbe efter en ligeværdig, åben, omfattende og
innovativ, fælles udvikling, og hvidbogen kræver en fælles
udvikling og at der skabes betingelser for, at alle folkeslag
kan tage del i retten til udvikling.«
Hvidbogen beskriver imidlertid meget mere – nemlig, at Kinas
udviklingsmodel og Kinas politiske og sociale struktur har
været en udelt succes. Og, alt imens denne model fortsat
udvikler sig, så foregår det i et tempo og på en måde, der

bestemmes af det kinesiske folk selv. Det påpeges, at Kina
allerede har løftet 700 millioner mennesker ud af fattigdom,
og at i dag kun 5,7 % af befolkningen lever under
fattigdomsgrænsen – hvilket gør Kina til den første nation,
som det er lykkedes at nå FN's Millennium-mål for
fattigdomsbekæmpelse. Kina er endda fast besluttet på helt at
overvinde fattigdom. I marts 2016 offentliggjordes »udkast til
den 13. femårsplan for Folkerepublikken Kinas nationale,
økonomiske og sociale udvikling«, hvor regeringen fremlægger
en strategi for helt at udrydde fattigdom blandt
landbefolkningen allerede i år 2020.

»En ny bølge af velstand«
Hvis man ikke ønsker at lytte til Putin eller Kina, kan man
også studere en ny hvidbog fra bygge- og anlægsmaskineproducenten Caterpillar om betydningen af »Bælt-og-Vej«initiativet. Det vil udløse »en ny bølge af velstand« for Kina
og den øvrige verden, står der i den. Opbygningen af et
infrastrukturnet, som er en prioritet i initiativet, vil
muliggøre en fri strøm og en mere effektiv udnyttelse af
resurserne, integration af markederne og koordinering af
nationernes økonomiske politik.
Opbygningen af infrastruktur vil være med til at sænke
transportomkostningerne,
konkurrenceevne og reducere

øge
udviklingslandenes
ubalancen landene imellem.

Caterpillar betragter »Bælt-og-Vej«- initiativet som en »åben
og medinddragende« ramme, der gør det muligt for alle landene
langs ruten at tage del i opbygningen af projektet. »Dette bør
og kan ikke være en bestræbelse alene fra Kinas side«, står
der i dokumentet.
Virksomheden påskønner de forretningsmuligheder, som dette
initiativ åbner op for, og håber at kunne deltage endnu mere i
projekter langs ruten, forklarede Chen Qihua, vicepræsident
for Caterpillar og direktør for Caterpillar Kina.
Og endelig burde de vestlige politikere og medier gøre sig
klart, at der i befolkningen er bred opbakning til det

internationale samarbejde, netop på områderne for
videnskabeligt og teknologisk fremskridt. Den europæiske
rumfartsorganisation ESA’s borgerdialog i organisationens 22
lande fastslog, at 88 % af de adspurgte understøttede
ledelsens rumprogram, og 96 % følte sig overbeviste om, at
verdensrummet frembyder muligheder, der ikke forefindes på
Jorden, men som bør udforskes.
I sin rapport om meningsmålingen ved flyvestationen Upjever i
Friesland sagde den tidligere ESA-astronaut Thomas Reiter, der
nu er ESA’s hovedkoordinator for den internationale
rumstations anliggender, at der er grund til optimisme – på
trods af den endeløse strid om budgettet på europæisk niveau.
De €8 mia., der er blevet brugt i de sidste 5 år, har skabt
økonomiske værdier for €14,5 mia. for Europa og dets borgere.
»Det drejer sig også om det politiske aspekt af samarbejdet:
Dette fungerer ganske godt, trods konflikterne på Jorden«,
sagde Reiter. 95 stater deltager i ISS’ forskningsarbejde,
»hvor man deroppe forfølger mål til gavn for alle mennesker«.
Reiter udtalte sig også optimistisk om udsigterne for
udforskningen af Månen, især Månens bagside. Herfra vil man
senere også kunne udsende missioner til den videre udforskning
af verdensaltet.
Bernhard von Weyhe, leder af kommunikationsafdelingen i
kontrolcentret (ESOC) i ESA-centeret i Darmstadt, talte i et
interview med avisen Allgemeine Zeitung om den »brofunktion«,
som rumforskningen har for menneskeheden. »Den fælles
bemandede rumfart kræver samarbejde, og gjorde det også under
koldkrigstiden. Rumfart har altid været et område, hvor man
har haft et intensivt internationalt samarbejde, og
brofunktionen består stadig. Rumfart er pr. definition et
samarbejdsprojekt.«
Fællesnævneren for alle disse udtalelser er: Menneskehedens
fremtid ligger i samarbejdet mellem nationerne om økonomisk
udvikling af alle verdens lande og om samarbejdet om
menneskehedens fælles mål, især om udviklingen af teknologi og
videnskab og menneskenes skabende evner. Det lønner sig stærkt
at investere i dette samarbejde. Den, der ikke fatter dette og

i stedet blot stræber mod et »sort nul«, kommer i sidste ende
til at stå tilbage med tomme hænder.
Foto: I september 2015 blev astronaut Andreas Mogensen den
første dansker i rummet, hvor han deltog i forskningsopgaver
om bord på den Internationale Rumstation, ISS.

