Hvorfor Vesten er ved at tabe
i konkurrencen med Kina
Af Alexander Hartmann, den 10. marts 2019
Under den afsluttende diskussion på Schillerinstituttets
seminar i Berlin den 27. februar fremhævede Helga ZeppLaRouche Vestens kulturelle forfald og Kinas helt
modsatrettede kulturpolitik som én af hovedårsagerne til Kinas
overlegenhed over for Vesten i den meget diskuterede
konkurrence mellem de to systemer.
Anledningen til hendes redegørelse var det spørgsmål, om
Vesten rent faktisk indtager en konfrontatorisk holdning over
for Kina, eller om det ikke snarere er Kina, der konfronterer
Vesten. I sit svar beskrev hun først udviklingen inden for de
sidste år. Kina har siden Deng Xiaopings tid fulgt reglen om
at ”holde bolden flad og ikke fremhæve sin egen rolle, men
først og fremmest tage sig af sin egen udvikling.” Men det har
ændret sig, først og fremmest med Xi Jinping. ”Xi Jinping har
sagt, at vi må ændre vor rolle som verdensmagt til gavn for
hele menneskeheden.” Så har Kina også sat sit program ”Made in
China 2025” meget stærkt i forgrunden om at ”blive globalt
førende på verdensmarkedet inden for ti nøgleteknologier –
computere, robotter, kunstig intelligens, el-biler og
forskellige andre områder”.
Selv om det nye silkevejsinitiativ er det største
infrastrukturprogram i menneskehedens historie, så har Vesten
i hele fire år næsten intet fortalt om Den nye Silkevej. ”Fire
års tavshed, så har man endelig bemærket noget: Lige et
øjeblik! Det går for hurtigt, det der; og alle de lande, der
tilslutter sig!” Og så begyndte Vestens angreb. ”Det var
virkeligt internationalt koordineret, pludseligt kom disse
angreb fra CSIS 1) og fra europæiske tænketanke.”

Det har udløst visse diskussioner i Kina, om det har været
klogt at fremhæve 2025-programmets rolle så kraftigt og derved
provokere og udsætte sig for alle disse angreb. ”Så vidt jeg
ved, har Kina trukket det en smule tilbage. Men på den anden
side: kendsgerningerne taler for sig selv. Med landingen på
Månens bagside er Kina i færd med at Kina overtaget føringen
inden for udforskningen af Verdensrummet. Og her er der ikke
længere nogle, der kan sige, at ”Kina har stjålet teknologien
i Vesten”, for her er Kina blevet den førende. Og det samme
gælder for kernefusion: reaktoren EAST-projektet, har opnået
den højeste temperatur over det længste tidsrum.”
Hun tilbageviste forsøgene på at ”sværte Kina til” som for
eksempel med påstanden om, at Kina forsøger at lokke alle de
lande, det samarbejder med, i en gældsfælde. ”Det stemmer
ikke! I Afrika er der for eksempel mange lande, der har
modtaget foræringer, altså ikke blot kreditter, men hvor Kina
simpelthen har finansieret tingene, for eksempel i Ætiopien og
andre lande.” Naturligvis har Kina indflydelse. ”Men det er
min dybeste overbevisning, at Kina mener alt det, det siger,
altså at der ikke er nogle hemmelige bagtanker, men at det er
den konfucianske tankegang, der påvirker politikken. En
harmonisk udvikling af alle stater, retten til at bibeholde
sit eget system, ikke-indblanding, alt det er principper, som
Kina følger.”
FORLADT DE BEDSTE TRADITIONER
Først og fremmest er Vesten konfronteret med, at vi har vendt
os fra vore egne bedste traditioner, tænk på (Friedrich) List,
på Humboldt, Schiller, vor klassiske periode, hvor vore
humanistiske tænkere spillede en større rolle; disse værdier
har vi forladt. Og vi har erstattet dem med liberale eller
neoliberale værdier – alt er tilladt, der er ingen faste
principper mere. Næsten hver dag opstår der et nyt ”køn”, der
er mænd og kvinder og indimellem er der efterhånden utallige
underafdelinger. Det er muligt, men hvorfor fremhæver man det
så voldsomt? Ungdomskulturen har jeg allerede været inde på.”

Kina har i modsætning hertil forbudt hip-hop-musik med det
argument, at ”hip-hop har et degenereret kvindesyn, at det
forkynder voldsanvendelse, at det promoverer ting, der er
skadelige for ånden.” Det samme gør sig gældende for banale
underholdningsudsendelser som for eksempel de quiz-shows, der
er så udbredte i Vesten.
Over for denne underholdningskultur i Vesten fremhævede hun
Friedrich Schillers idé om den æstetiske opdragelse. Den
æstetiske opdragelse skal forædle mennesket. ”Schiller
spørger: ’Hvor skal forandringen komme fra, når staten er
korrupt og masserne svækkede?’ Dette gælder jo også i høj grad
for os. Man kan ikke vente, at forandringen skal komme fra
staten, og heller ikke fra masserne, for de er sløve,
degenererede, slappe. Det er jo egentligt et spejlbillede af
vort eget nuværende samfund, med andre ydre omstændigheder,
men grundliggende det samme.”
Schiller kommer så med det svar, at forandringen kun kan komme
fra den store klassiske kunst, fordi den forædler mennesket.
”Skønheden henvender sig ikke kun til fornuften, men også til
sanserne. For skønheden taler til sanserne; men da skønheden
hos Schiller er et fornuftbegreb, løfter den mennesket op på
et højere plan gennem leg. Og Schiller siger, sådan som Cai
Yunpei 2) i øvrigt også gør det, at det kommer an på at
forædle mennesket i dets fritid.”
Når mennesket arbejder og er nødt til at tjene til livets
opretholdelse, har det ikke tid til overs, for så er det
beskæftiget med nødvendige ting og har ikke tid til at give
sig af med skønne ting. ”Men hvis det i fritiden – i stedet
for at spilde den og ødsle den bort – giver sig af med skønne
kunstværker såsom musik, maleri og digtning og fordyber sig i
dem, så føler det sig ædelt i samme øjeblik og forbedres så at
sige af skønheden.”
Schiller har forsvaret denne idé om, at menneskets forædling
finder sted gennem den æstetiske opdragelse ”og det er netop

også en grundliggende tanke i Kina”. Xi Jinping har fremhævet
vigtigheden af den æstetiske opdragelse ”for alle samfundets
lag, og jeg tror, at det er dette, der mangler her i Vesten.
Her er der ingen, der taler om, at menneskene skal forbedre
sig, tværtimod, alt er tilladt, og medierne beretter kun om de
tåbeligste begivenheder, de største perversioner og de
voldeligste hændelser.”
I Fjernsynet er der ingen rigtige film længere, men kun
”krimier, og krimierne er alle fyldt med meningsløs vold, med
perversioner og pornografi. Der er en undersøgelse, der viser,
at børn allerede fra seks- syvårsalderen er i stand til at
finde frem til alt pornografisk indhold på internettet og det
i den mest kvalmende form. Det har en uhyggeligt uheldig
indvirkning på udviklingen af intelligensen, fordi det forrår
mennesket … Samfundet her i Vesten gør ikke noget for at
forhindre det.”
FØLGERNE AF DET KULTURELLE FORFALD
Hun kom derefter ind på følgerne af dette kulturelle forfald.
Industrien beklager sig over, at 25 % af alle de 15-årige er
uegnede til at bestride et arbejde, ”fordi de er umotiverede,
fordi de ikke gider noget, fordi de er på stoffer eller af
andre grunde. Amerika har som industrination nu haft to år med
faldende levealder. Tænk lige over det engang! Hvis der er
nogen målestok for et samfunds økonomiske succes, så er det
gennemsnitslevealderen.” Og den er faldende i Amerika ”på
grund af alkohol og stofmisbrug; man har en opiat-plage af
receptpligtige medikamenter, der har gjort folk afhængige. Og
så går de ud på gaden, fordi opiatet eller medikamenterne er
billigere der. Altså med andre ord: Vi har et kæmpeproblem her
i Vesten.”
Hun kom så ind på et nyligt fremsat program fra BDI
(Bundesverband der Deutschen Industrie) om konkurrencen mellem
Kinas og Vestens systemer. ”Det er min overbevisning, at hvis
vi ikke ændrer os her i Vesten, så behøver vi overhovedet ikke

at hidse os op over Kina. For Kina vil udvikle sig videre, og
Vesten vil frembringe den ene generation efter den anden, der
er fuldstændigt ødelagt og fordærvet. Vesten er en døende
civilisation.”
De, der ikke kan se det, lever åbenbart ”i en puppe…. Når de
nu og da har noget med børn og unge at gøre, så bliver de
skræmte! De er aggressive, selv pigerne. Ja, unge piger er det
virkeligt – hvis De ser, hvordan de unge omgås indbyrdes ved
stranden om sommeren, så kan man kun sige: Det løber mig koldt
ned ad ryggen! Og jeg mener virkeligt, at Vesten absolut må
slå ind på et andet spor.”
Hun mindede derefter om, at Tyskland tidligere havde et helt
andet uddannelsessystem. ”Jeg var så heldig stadig at have
haft adskillige lærere, der repræsenterede Humboldts tanker,
tysklærere, men også andre. Og det var en helt anden
fremgangsmåde. Den moralske opdragelse stod i centrum.” Men så
kom OECD’s uddannelsesreform i 1970, der smed Humboldt og ”de
sidste 2500 års dannelse” ud af pensummet, ”altså Platon,
Homer, Schiller, alt det forsvandt, og i stedet for det kom
der praktiske ting – hvordan analyserer man annoncer i
medierne og andet af den slags”.
Kina gør derimod meget for at genoprette sin 5000 år gamle
kultur. ”De nævnte Dunhuang. Jeg har været så heldig at have
været i Dunhuang og har set grotterne. Alt dette bliver ikke
blot restaureret, men også fotograferet elektronisk, så at
flest mulige mennesker kan studere dem. Alle andre
kulturskatte restaureres med kærlig hånd og gøres tilgængelige
for befolkningen. Og i grunden kan man sige, at Kina egentlig
gør alt for at bringe sin befolkning ind på et godt spor.”
Hun sagde til sidst: ”Jeg tror virkeligt, at Vesten er nødt
til at vende tilbage til sin egen højkultur, til den
italienske renæssance i Italien, til den tyske klassik i
Tyskland, til École Polytechnique i Frankrig. Enhver nation
bør virkeligt forbinde sig med højdepunkterne i sin egen

historie, og det må vi så bruge til at udvikle os videre ud
fra. Og der bør finde en udveksling sted mellem alle kulturer,
så at vi kan lære af hinanden og bringe os alle videre.
Enten gør vi sådan, eller også bliver Vesten trængt ud på
historiens overdrev.
1.CSIS: Amerikansk udenrigspolitisk tænketank.
2.Den store kinesiske pædagog Cai Yuanpei (1868-1940) var
undervisningsminister under Sun Yatsen i Kinas provisoriske
republik.

