Helga Zepp-LaRouches tale på
konferencen
»Ét bælte, én vej« i Beijing,
den 5. september 2014
Den Nye Silkevej betyder et skift, væk fra nationers og
grupper af nationers geopolitiske interesser, og fokuserer på
menneskehedens fælles interesser. Det sætter fokus på
spørgsmålet om, ikke, hvad der er min fordel i dette eller
hint område, men derimod, hvor vil menneskeheden være om 100
år fra i dag, eller endda om 10.000 år fra i dag? Den Nye
Silkevej vil blive til en Verdenslandbro, som vil forene og
forbinde alle nationer og kulturer til ét, en menneskehed. Det
vil, som præsident Xi Jinping sagde, inkludere hele
menneskeheden og vil frembringe menneskehedens sande identitet
som universets kreative art.
______________________________________________
Den Nye Silkevej, som den blev præsenteret af Xi Jinping for
et år siden, og som den har udviklet et momentum gennem BRIKStopmødet i juli måned i Brasilien, efterfulgt af topmødet
mellem BRIKS og statsoverhovederne fra de sydamerikanske lande
den næste dag, har allerede forandret verden. Som et resultat
af denne Nye Silkevejs-dynamik er der indgået aftaler om flere
store projekter i hele verden, for eksempel den anden
Panamakanal igennem Nicaragua, en transkontinental jernbane
fra Brasilien til Peru, og flere aftaler om samarbejde om
atomkraft mellem forskellige nationer.
Der er en pludselig eksplosion af optimisme, hvor lande vover
at hævde deres suverænitet og begynde at virkeliggøre
projekter, som har ligget på hylden i årtier, men som har
været modvirket som følge af de betingelser, som de

internationale finansinstitutioner har stillet. Denne
eksplosion kommer selv fra lande, som endnu ikke formelt er en
del af BRIKS eller Silkevejen, som f.eks. Egypten, som har
indledt et spektakulært program med national, økonomisk
opbygning, eller Argentina, som modigt har modstået et forsøg
på angreb fra gribbefondenes side.
Der er en ny, kulturelt set totalt optimistisk opfattelse af
egen identitet hos en større del af menneskeheden, baseret på
idéen om menneskeheden som den eneste kendte, kreative art, en
art, som kan tænke og gøre ting, den aldrig før har gjort. Der
er også begyndelsen til en ny finansiel arkitektur, såsom den
Asiatiske
Infrastruktur-Investeringsbank,
den
Nye
Udviklingsbank, samt tilhørende valutareservefonde for at
forsvare lande imod spekulative angreb. Kinesiske eksperter
understreger, at disse nye banker ikke skal erstatte IMF,
Verdensbanken eller den Asiatiske Udviklingsbank, men at de er
et supplement til disse.
Hvis perspektivet om Den nye Silkevej skal lykkes, må flere
udfordringer og lektioner fra de seneste 23 år behandles. Da
Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, og Jerntæppet mellem Øst
og Vest faldt, foreslog Schiller Instituttet Den eurasiske
Landbro som idéen om at forbinde Europas befolknings- og
industricentre med Asiens gennem udviklingskorridorer,
programmet for Den eurasiske Landbro/Den nye Silkevej. Vi
foreslog dette program, som faktisk var tænkt at skulle være
en fredsorden for det 21. århundrede, til flere regeringer i
Eurasien. Men ulykkeligvis besluttede USA’s og Storbritanniens
regering at gå ind for udvidelsen af NATO, som kulminerer i
den aktuelle krise med Rusland over Ukraine.
Men så, i 1996, arrangerede den kinesiske regering en meget
stor konference i Beijing med titlen, »Den eurasiske Landbro
og udviklingen af områderne langs med Den eurasiske Landbro«,
med deltagelse af 34 lande, og jeg var en af talerne ved denne
konference. Kina erklærede på dette tidspunkt Den eurasiske
Landbro som sit strategiske, langfristede perspektiv frem til

år 2010, men i stedet for at gå frem ad denne vej, kom
forskellige kriser i vejen: Der var Asien-krisen i 1997, for
en stor dels vedkommende resultatet af spekulative angreb fra
folk som George Soros, og som forårsagede flere asiatiske
valutaers sammenbrud. Som en konsekvens var der den russiske
GKO-statsbankerot
(GKO:
russiske
kortfristede
statsobligationer), såvel som også krisen med LTCM, Long Term
Capital Management, i 1998, som midlertidigt blokerede for
Silkevejspolitikken.
I 2007 begyndte den globale finanskrise for alvor med
nedsmeltningen af det amerikanske, sekundære ejendomsmarked,
og dernæst sammenbruddet af Lehman Brothers og AIG i september
2008. Nu er den transatlantiske finanssektor håbløst bankerot
og står over for en ny nedsmeltning, som er meget værre end
den i 2008. Kendsgerningen er, at for-store-til-at-lade-gåned-bankerne er håbløst bankerot. Som topinsidere privat
hævder, så er elefanten i værelset den moralske fare;
regeringens bail-out (redningspakker) transformerede simpelt
hen privat spillegæld til offentlig statsgæld og opmuntrede
til dårlig opførsel fra bankernes side og gjorde således alt,
for at gøre en fremtidig krise mere sandsynlig og mere
alvorlig.
Dette førte til en markant opgivelse af sund og fornuftig
bankpraksis. Tidligere ville centralbanker ikke have stillet
penge til rådighed for bailouts. Hvis banker ikke kunne
inddrive deres lån, måtte de afskrive dem. Nu er skellet
mellem forventede og uventede tab forsvundet, banker holder
fast i deres dårlige lån, og, hvad værre er, de fortsætter med
at handle med dem! Man bekymrer sig ikke om de fremtidige
konsekvenser af denne praksis, undtagen forventningen om, at
indkomsterne fra handelen fortsat vil vokse.
Under normale omstændigheder ville man sælge dårlige papirer
til et reduceret beløb, eller, hvis de bevares i regnskabet,
ville de blive regnet for et passiv for banken. Alt dette blev
tilsløret af de såkaldte instrumenter fra værktøjskassen, som

førte til massive bailouts og kvantitative lempelser fra
Federal Reserve, og nu selv Den europæiske Centralbank (ECB),
som sænkede deres rentesats, til den i dag er næsten nul, for
at gøre det samme. Og som et resultat heraf er boblen vokset,
og for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne er vokset med 40 %,
og de har flere tvivlsomme aktiver i deres portefølje,
eksponeringsrisikoen vokser, og de foregiver alle sammen ikke
at se det.
Eksperter i institutionerne, som vicepræsidenten for det
amerikanske FDIC (Statens Indskudsgarantifond), Thomas Hoenig,
har advaret om, at hvis én af for-store-til-at-lade-gå-nedbankerne går ned, krakker hele systemet. De udestående
derivatkontrakter beløber sig på nuværende tidspunkt til 2
billiarder dollars: Dette beløb kan aldrig blive betalt.
Den eneste måde, hvorpå man kan håndtere dette problem, er på
nøjagtig samme måde, som Franklin D. Roosevelt gjorde det i
1933 som svar på den daværende finanskrise: Glass/Steagallbankopdelingsloven. I den amerikanske Kongres og i Senatet har
man fremstillet lovforslag, som i øjeblikket støttes af flere
end 80 kongresmedlemmer og 11 senatorer, samt flere end 200
nationale
organisationer,
og
som
vil
genindføre
Glass/Steagall-loven. Min mand, hr. LaRouche, som er den
eneste økonom, der har forudsagt denne krise ved hvert eneste
relevante skæringspunkt, foreslog fire love, som tilsammen
kunne ændre situationen.
For det første må Glass/Steagall-loven, adskillelsen af
kommercielle banker og investeringsbanker, omgående
genindføres.
For det andet må man vende tilbage til Det amerikanske,
økonomiske System, som etableredes af den første
finansminister, Alexander Hamilton, som skabte en
Nationalbank, hvor den eneste ret til at skabe kredit ligger
hos den suveræne regering, og ikke hos private banker.

For det tredje skabelsen af et kreditsystem, hvis kredit
udelukkende kun genereres til realøkonomiens fremtidige
produktion, men denne realøkonomi må baseres på videnskabelige
principper om fysisk økonomi, og ikke til noget andet formål.
Og dette må ske i hvert eneste land: Ethvert land må have en
Nationalbank, der har suverænitet til at skabe kredit, og som
skal finansiere den Nye Silkevejs projekter, og til dette
formål må vi have langfristede kreditaftaler blandt de lande,
som deltager i den Nye Silkevej, over 20, 30, 40 og 50 år.
Og for det fjerde må der introduceres en videnskabelig
drivkraft
i
økonomien,
som
fører
til
højere
energigennemstrømningstætheder i produktionsprocessen. I dag
vil det sige, at der må være et forceret program for
virkeliggørelsen af termonuklear fusionskraft som det næste,
absolut
nødvendige,
højere
niveau
af
energigennemstrømningstæthed.
Det er derfor, at den kinesiske månemission Chang’e-3,
Chang’e-4 og Chang’e-5 er af absolut afgørende betydning for
menneskehedens fremtidige eksistens; hvorfor gennembruddet med
Yutu-robotten, som førte til landingen på Månen sidste
december med den hensigt at minere helium-3 på Månen til brug
for en fremtidig fusionsøkonomi på Jorden er absolut afgørende
for at finde en løsning på den aktuelle krise. For
termonuklear fusionskraft, baseret på helium-3, vil ikke alene
give menneskeheden energisikkerhed i millioner af år, men
Månens helium-3 som basis for brændstof betyder også
råmaterialesikkerhed. Fusionsfakkel-teknologien vil forvandle
affald til alle slags nye råmaterialer gennem isotopudskillelse, men også anvendelsen af helium-3 repræsenterer en
ny, videnskabelig revolution, eftersom produktet fra
fusionsreaktionen ikke er en neutron, som er meget skadelig
for reaktormaterialet, men en proton, hvilket betyder, at det
kan kontrolleres og styres ved at bruge magnetiske felter, og
på denne måde kan det bruges til direkte energikonvertering,
som er 70 % effektivt.

Dette vil skabe en fuldstændig ny, økonomisk platform på
Jorden, og for propulsiv fremdrift i rummet, som vil muliggøre
en konstant acceleration på 1 g og muliggøre rumrejser til
Mars og andre himmellegemer. Beherskelsen af fusionskraft
baseret på helium-3 vil muliggøre forsvar af planeten imod
asteroider, meteoritter, kometer, håndtere Solstorme og
lignende ting.
Hvad har alt dette med den Nye Silkevej at gøre? Den Nye
Silkevej betyder et skift, væk fra nationers og grupper af
nationers geopolitiske interesser, og fokuserer på
menneskehedens fælles interesser. Det sætter fokus på
spørgsmålet om, ikke, hvad der er min fordel i dette eller
hint område, men derimod, hvor vil menneskeheden være om 100
år fra i dag, eller endda om 10.000 år fra i dag? Den Nye
Silkevej vil blive til en Verdenslandbro, som vil forene og
forbinde alle nationer og kulturer til ét, en menneskehed. Det
vil, som præsident Xi Jinping sagde, inkludere hele
menneskeheden og vil frembringe menneskehedens sande identitet
som universets kreative art.

