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af det Amerikanske System med
kinesiske Karaktertræk af
Peter Møller
Udgivet af LaRouche-organisationen i USA den 17. august 2021.
Hvordan kineserne lærte om økonomisk udvikling fra Det
amerikanske System, der var promoveret af Lyndon LaRouches
organisation, som amerikanerne har glemt.
18. august 2021 — I går udgav LaRouche-Organisationen en ny
dokumentar med titlen: „Genoplivelsen af det Amerikanske
System med kinesiske Karaktertræk”, som er et bidrag til at få
USA til at deltage i Kinas Bælte- og Vejinitiativ (BVI) og
endelig løsrive sig fra det britisk centrerede, geopolitiske
system. Videoen viser hvordan dette ikke blot er det rigtige
at gøre, men at BVI er baseret på de samme principper der
ligger til grund for det der historisk er kendt som det
’Amerikanske System’ – hvis USA afviser BVI, ville det dermed
afvise sin egen historiske identitet.
Videoen begynder med fejringen af hundredårsjubilæet for
Uafhængighedserklæringen i Philadelphia i 1876, som var
centralt i udbredelsen af det Amerikanske System til resten af
verden. Den viser adskillige eksempler på dette – blandt andet
i Kina – og hvordan det Britiske Imperium manøvrerede for at
stoppe denne eksistentielle trussel til deres maritimt
dominerede kontrol over verdens begivenheder, ved at spille
alle de nationer, som deltog i det, ud mod hinanden – en
konflikt der er nu er kendt som 1. Verdenskrig.
Videre viser den genoplivelsen af det Amerikanske System,
først med livsværket af Sun Yat-sen – grundlæggeren af det
moderne Kina – og hvordan Deng Xiaoping – efter ødelæggelsen

forårsaget af 2. Verdenskrig, den kinesiske borgerkrig og
kulturrevolutionen – i hvert fald implicit, videreførte Suns
vision for Kina, som derefter begyndte at udvikle sig til en
moderne, industriel nation.
Med sammenbruddet af Sovjetunionen begynder Lyndon og Helga
LaRouche en kampagne for Den eurasiske Landbro og opfinder
navnet ’Den nye Silkevej’. Dette program, baseret på idéerne
fra Henry C. Carey og det Amerikanske System, blev vedtaget af
det kinesiske lederskab og genkendes i dag i af Bælte- og
Vejinitiativets omsiggribende succes.
Men spørgsmålet forbliver: Vil USA blive en del af dette
”Amerikanske System”-initiativ, eller vil det afvise sin egen
historiske identitet og fortsætte sin underdanighed til en
britisk centreret, geopolitisk ideologi, der allerede er ved
at bringe verden tættere og tættere på en krig, som kun få
ville overleve længe nok til at berette om? Det kapitel er
stadig ikke nedskrevet – et kapitel som vi alle spiller en
mulig rolle i.

