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Den nye Silkevej
bliver til
Verdenslandbroen:
Nu skal den udvides til
Mellemøsten og Afrika

Glass/Steagallbankopdeling nu!

LØSNINGER TIL FLYGTNINGEKRISEN
OG DET TRUENDE FINANSKRAK
Den voksende europæiske flygtningekrise havde fundet
vej til statsminister Lars Løkke-Rasmussens åbningstale til
Folketinget den 6. oktober, men ellers var den totalt forandrede internationale situation, der er afgørende for Danmarks fremtid, ikke på dagsordenen: Wall Street og verdens
finansmarkeder er bankerot, og spekulanterne kræver en
hjælpepakke, der er endnu større end i 2008, for at overleve.
En sådan hjælpepakke vil dræbe det, der er tilbage af realøkonomien og befolkningens levestandard i USA og mange
andre steder. Derfor skal der omgående gennemføres en
lang række økonomiske tiltag, begyndende med en genindførelse af en Glass/Steagall-bankopdeling og en ordnet afvikling af Wall Street og den globale finansspekulation.
Samtidig kulminerede det globale magtskifte, der længe
har været under opsejling gennem det voksende samarbejde
mellem BRIKS-landene, ved FN’s generalforsamling i New
York den 28. september, hvor både Ruslands præsident Putin og Kinas præsident Xi Jinping talte. Putin fremlagde et
forslag om et internationalt samarbejde, i lighed med det,
der under 2. Verdenskrig førte til besejring af fascismen og
nazismen, men denne gang rettet imod Islamisk Stat og andre terrorbevægelser, der truer freden.

Rusland har allerede skiftet den strategiske situation og
sat Obama skakmat gennem at åbne den syriske flanke, hvor
man i samarbejde med den syriske regering har indledt et
massivt angreb på Islamisk Stats og Nusra-Frontens kommando- og forsyningscentre. Dels fra jagerfly deployeret fra
syrisk territorium, og dels med krydsermissiler fra skibe i
Det Kaspiske Hav. Tropperne på landjorden leverer den syriske hær, kurdiske frivillige og Hizbollah. Med en kraftig
øget ildkraft pga. tilførsel af moderne russiske våben har
man nu en slagkraftig landstyrke, der med hjælp fra de udsendte russiske jagerfly kan besejre Islamisk Stat og NusraFronten. Dermed er det Putin, der kan forsvare Europa
imod en uhåndterlig, voksende flygtningestrøm.
Men som man kan læse i Helga Zepp-LaRouches strategiske analyse, kan flygtningestrømmen ikke stoppes, hvis ikke
nedkæmpelsen af Islamisk Stat suppleres med en efterfølgende økonomisk genopbygning i de forskellige krigshærgede områder. Derfor må Danmark arbejde for at det kinesiske
initiativ for en Ny Silkevej udvides til Mellemøsten og Afrika.
Se også politisk orientering med Tom Gillesberg den 1.
oktober på www.schillerinstitut.dk/si/?p=8505 og hør Radio
Schiller fra 5. oktober på www.schillerinstitut.dk/si/?p=8557.
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Tiden er inde til at lukke Wall Street ned!
5. oktober – I diskussioner og offentlige udvekslinger i løbet af den seneste uge har Lyndon LaRouche understreget,
at den internationale strategiske situation har ændret sig dramatisk i sammenhæng med FN’s Generalforsamling og den
udstrakte støtte til den russiske bekæmpelse af terrorisme
(jævnfør nedenfor). Det har svækket præsident Obama alvorligt, både hjemme og i udlandet. Derfor er det nu tid til at
isolere ham fuldstændigt og få ham »under kontrol«.
Samtidig skal man prioritere forebyggende at lukke Wall
Street ned, før det hyperinflationsskabende finansielle sammenbrud får ødelæggende konsekvenser for økonomien og
befolkningen. LaRouche refererede til den panik, der for
nylig brød ud ved det blotte forslag om, at den amerikanske
centralbank muligvis ville forhøje rentesatsen, hvilket viser,
hvor sårbart hele det transatlantiske finanssystem er.
Hele systemet, der indbefattes i termen »Wall Street«,
er bankerot og kan ikke reddes, har LaRouche fastslået; det
skal erstattes med et kreditsystem. Men for nærværende er
Obama og andre stadig forpligtet over for en redning af
den rådne spillegæld, også selv om det skulle betyde at slå
befolkningen ihjel.
LaRouche uddybede denne idé den 3. oktober i en dialog med aktivisterne i »Manhattan Projektet«. »Hvis USA
skulle gå ind i en depression, en klassisk form for depres-

sion, på nuværende tidspunkt, ville dødsraten i USA være
enorm … Vi har i øjeblikket ingen organisation, som kan
etablere et beskæftigelsesprogram af en type, der kunne
sætte os i stand til at genopbygge noget af vores befolknings produktivitet, vores befolkning, som grundlæggende
set bliver voldtaget, bliver frataget alle de rettigheder, de
har. Det er en nødsituation«.
Vi må derfor, fortsatte han, vedtage en fremgangsmåde
som Franklin Roosevelt. Med en Glass/Steagall-lovgivning
kan det »giftige affald« blive frasorteret og elimineret. Regeringen må dernæst skabe et kreditsystem for at finansiere
projekter i realøkonomien og skabe produktive jobs til befolkningen.
Roosevelt gjorde det, og »vi kan gøre det igen! Men vi
må få Wall Street lukket ned! For, hvis Wall Street får lov til
at fortsætte yderligere i et kollaps, ville der ikke være nogen
støtte til den kategori af amerikanske borgere, som ikke har
nogen økonomisk beskyttelse«.
»Vi må få Obama under kontrol. Det betyder, at vi, selv
før vi formelt smider ham ud, må sørge for, at han bliver begrænset«. Når dette først er gjort, ved hjælp af nogle
kongresmedlemmer, »kunne vi formentlig gøre et ganske
godt job med at forsøge at genopbygge USA’s økonomi,
samt de livsbetingelser, som dette repræsenterer.«

Til omgående behandling af kongresmedlemmer, senatorer
og andre medlemmer af USA’s regering
5. oktober 2015 – Ansvarlige hovedpersoner blandt
kongresmedlemmer og senatorer (og sådanne findes), samt
andre repræsentanter for den amerikanske regering, må
omgående afholde et møde for at udstede faktiske konstateringer og hensigtserklæringer, som i store træk følger nedenstående, til omgående vedtagelse som lov og omgående
ikrafttræden.
1) En akut nødtilstand eksisterer nu, der truer med at
dræbe millioner af amerikanere, primært, og også borgere
i andre lande.
2) Dette skyldes umiddelbart Wall Streets bankerot.
Wall Street er totalt og uigenkaldeligt bankerot. Bush- og
Obamaregeringernes successive bailouts – bankredninger
– samt runderne med »kvantitative lempelser« har blot haft
held til at gøre Wall Streets værdier værdiløse og gøre dets
bankerot endegyldig.
3) Hvis Wall Street får lov til atter at nedsmelte på sine
egne betingelser, hvilket nu synes at være umiddelbart forestående, vil resultatet blive historiens værste panik, som vil
lukke alt, hvad der er tilbage af USA’s økonomi, ned. Vi vil
få massive tabstal, på samme skala som den Sorte Død, der
udslettede en tredjedel af Europas befolkning. Endnu en

bailout af Wall Street, som Obama vil kræve, hvis han får
lov til at blive i embedet, ville udløse en hyperinflation med
samme, dødbringende virkning.
4) Det følger heraf, at Wall Street må nedlukkes som en
forebyggende foranstaltning gennem en handling fra den
amerikanske regering, i samme ånd som det, Franklin Roosevelt ville have gjort, havde han levet i dag. (Selv om den
krise, han stod overfor, var langt mildere.) Udelukkende aktiviteter, der er i overensstemmelse med en Glass/Steagallstandard, må få lov at fortsætte.
5) USA’s regering må udstede amerikanske dollars som
kredit for at bevare befolkningens liv og skaffe beskæftigelse til alle, der kan arbejde, i samme ånd, som Roosevelts
og Harry Hopkins’ beslægtede handlinger.
6) Hen over et lidt længere tidsforløb må statskredit
anvendes til en hurtig forbedring af den amerikanske arbejdskrafts produktivitet, gennem en forøget energigennemstrømningstæthed med teknologisk og videnskabeliget
fremskridt.
7) Den endelige fjernelse af Barack Obama fra embedet
ville være et fremragende udgangspunkt for disse presserende nødvendige reformer.

Putin har netop demonstreret princippet om flanken
29. september – Indenfor, udenfor og i stor afstand fra
FN på Manhattans østside var det i dag åbenlyst, at den
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russiske præsident Vladimir Putin er i færd med at ændre
den strategiske form af verdensbegivenhederne, og også
oktober 2015

har betydelig støtte blandt amerikanere for en reel, international koalition til bekæmpelse af terrorisme.
Putins tale i FN, hvor han forsvarede denne organisations charter, der havde Franklin Roosevelt som sin oprindelse, var ligefrem og effektiv. Han sagde, at der var blevet
skabt en terrorisme, der hastigt bredte sig, og har skabt
forarmelse og tab af respekt for livet i hele Mellemøsten,
Nordafrika og Sydasien, gennem krige for regimeskift, eller
»demokrati-krige«, der krænker dette FN-charter og international lov, og at denne ødelæggelse ville brede sig, indtil
den blev standset.
»Vi kan ikke længere udholde verdens tilstand.«
Et heldags demonstrationsmøde uden for FN med 40
aktivister fra LaRouchePAC oplevede en usædvanlig modtagelighed for sit banner-budskab: »Obama: Hjælp verdensfreden. Gå af.« Den totalt falske krig, som Obamas
»60-nationer store koalition« angiveligt skulle udkæmpe
imod ISIS-terroristerne, er gået ned til at være et par luftangreb om dagen, mens tilfangetagne amerikanske våben
og USA’s »allieredes« støtte til ISIS/al-Qaeda har fået terroristernes kamprækker til at svulme op til 30.000 alene i
Syrien og Irak.
Som »ud af den blå luft« er en ny koalition, der rent
faktisk vil bekæmpe terroristerne, imidlertid hastigt ved at

vokse frem omkring Putins russiske initiativ ind i Syrien,
med støtte fra Kina. Også hen over Europa, såvel som i
Mellemøsten, fejer der et skift med hensyn til accept af
dette initiativ.
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche blev af medier bedt om at kommentere Putins 2 timer lange CBS-interview. Under diskussioner med LaRouchePAC’s Komite
for Politisk Strategi mandag sagde LaRouche, at der er ved
at fremkomme et fundamentalt skift, som er revolutionært,
i den politiske strategi. Wall Street kollapser også. Verden
vil snart repræsentere noget andet for menneskeheden,
sagde han. Og dette i en periode, hvor man ikke længere
tror på opdagelsen af fundamentalt nye principper – fysiske, økonomiske eller politiske!
Putin, sagde han, har netop demonstreret princippet om
flanken – imod et afgørende punkt for den totale fiasko
for Obamas politik, og har kastet Obamas Hvide Hus ud i
forvirring og vrede.
I mellemtiden bekendtgjorde Kinas præsident Xi endnu
en forpligtelse til 100 mia. dollars, gennem FN, til international infrastrukturudvikling. Kinas »win-win«-politik, eller
konfucianske politik for økonomisk udvikling, er en integreret del af det globale skift, der er i gang.
Obamas mest effektive bidrag hertil? Gå af.

Putins strategiske flankemanøvrer vælter skakbrættet
5. oktober – Deployeringen af russiske styrker til Syrien,
og lanceringen af intense bombardementer mod Islamisk
Stats bastioner, såvel som også andre mål, tilhørende Nusra
Front (al-Qaeda) og andre salafistiske, syriske oprørsgrupper, har demonstreret, at ISIS på kort tid kan knuses.
Blot på de første fire dage har de russiske kampfly udført i alt 60 operationer imod 50 oprører-mål. Ifølge det
Russiske Forsvarsministerium var der, pr. 4. oktober, så
mange som 600 ISIS-kæmpere, der flygtede fra Syrien, og
der var ved at udvikle sig en splittelse blandt ISIS/ISILfraktionerne over, hvordan de skulle respondere til den alvorlige krig, der føres imod dem.
Hvad der er meget vigtigt, er at Rusland, Iran, Syrien og
Irak derudover har etableret et center i Bagdad for koordinering af efterretninger og operationer imod IS, og irakiske
regeringsfolk skal iflg. rapporteringer have bedt russerne
om også at gennemføre angreb på irakisk territorium.
Den syriske præsident Bashar al-Assad gav den 4. oktober et interview til iransk fjernsyn, hvor han roste de
russiske militære tiltag og tilføjede, at det fremsatte, russiske krav om et Geneve-3-topmøde, der inkluderede alle
regionale og globale magter, var det bedste håb for en reel
løsning. Assad har også antydet, at han er klar til at træde
tilbage, når den jihadistiske terrortrussel først er fjernet.
Et lignende synspunkt blev udtrykt af kansler Angela
Merkel, der til Deutschlandrundfunk sagde, at løsningen på
krisen i Syrien måtte være en diplomatisk afgørelse, hvor
Assad-regeringen, syriske oprørere, Iran, Saudi Arabien,
Rusland og USA, samt europæiske nøglestater, alle måtte
deltage.
EU’s kommissær for Udenrigsanliggender, Federica
oktober 2015

Mogherini, opfordrede også til en inkluderende forhandling.
Det egyptiske udenrigsministerium og højtplacerede
kurdiske regeringsfolk internt i Syrien har også støttet de
russiske handlinger, såvel som også utallige vestlige strateger. Kineserne har selvfølgelig lige fra begyndelsen givet en
afgørende støtte til den russiske fremgangsmåde.
Præsident Obama er blevet fanget i en knibtangsmanøvre, han selv har fremkaldt. I sin tale til FN’s Generalforsamling gennemgik den russiske præsident Putin mønstret
med amerikanske fiaskoer under George W. Bush og Obama i Nordafrika og Mellemøsten og stillede spørgsmålstegn
ved, hvordan USA kunne have været så blind over for konsekvenserne af deres handlinger i Afghanistan, Irak, Libyen
og Syrien.
Samtidig har Putin ført an i indsatsen for til fulde at
virkeliggøre Minskaftalerne. Under intens, russisk pres
har styrkerne i det østlige Ukraine trukket våben tilbage
fra frontlinjerne, hvilket har været medvirkende til, at det
lykkedes Angela Merkel og François Hollande at overtale
den ukrainske præsident Porosjenko til at overholde betingelserne i Minskaftalerne. Efter deres møde den 2. oktober i Paris aftalte de fire ledere at forlænge tidsrammen for
Minskaftalerne ind i 2016, i betragtning af den seneste tids
fremskridt.
Alt imens disse forandringer er positive, så har de kun
skabt en åbning for en langt mere fundamental forandring
i internationale relationer.
Som det blev demonstreret på FN’s Generalforsamling,
så er den såkaldte »unipolære«, eller endda »vestligt dominerede«, verden endegyldigt forbi.
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Verdenslandbro-netværket – Hovedforbindelse
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Forbindelser:

1. *Store Inter-oceaniske Kanal, Nicaragua
2. Tunnel under Beringstrædet
3. Forbindelsen mellem Sakhalin-øen og
Fastlandet (Rusland)
4. Tunnel mellem Sakhalin og Hokkaido
5. *Seikan-tunnelen
6. Undersøisk tunnel Japan-Korea
7. *Bohai-tunnelen
8. Bro over Malaccastrædet

9. Bro over Sundastrædet
10. Kra-landtangen med Krakanal
11. *Jernbanetunnel under Bosporusstrædet
12. *Udvidelse af Suezkanalen
13. Forbindelsen Italien-Tunesien
14. Tunnel under Gibraltarstrædet
15. *Tunnel under Den engelske Kanal
16. *Skandinaviske kontinentale forbindelser

Korridorer:

A *Transkontinental jernba
Peru og Brasilien
B Darien-Gab-jernbanefo
mellem Nord- og Sydam
C Jernbane fra Alaska og
resten af det kontinenta
D Beringstrædeforbindels

Schiller Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche præsenterer EIR’s Rapport
»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« på symposium i Beijing
3. oktober – Den kinesiske udgave af EIR’s rapport »Den
Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« blev officielt præsenteret af Helga Zepp-LaRouche, stifter af Schiller Instituttet, på et symposium, der var sponsoreret af Chonyang
Instituttet for Finansielle Studier ved Renmin Universitetet
den 29. september. Chonyang Instituttet, der er en ledende
kinesisk tænketank, er også medsponsor af rapporten, der er
på kinesisk.
Chonyang Instituttet blev etableret for et par år siden af
kandidater fra Renmin Universitetet og ser sig selv som væ4 Schiller Instituttet

rende en sådan ny form for tænketank, som præsident Xi Jinping for nylig har opfordret til, idet han ønsker at modtage
den bedste analyse af den aktuelle verdenssituation og nogle
hovedanbefalinger om en politik, på et tidspunkt, hvor Kina
og verden indleder en ny æra for internationale relationer.
Wang Wen, direktøren for Chonyang Instituttet, såvel som
også hr. Fu Jianming, vicepræsident for Phoenix Publishing
& Media Group, der har udgivet den kinesiske version af rapporten, kom med indledende bemærkninger ved pressekonferencen, som tiltrak 70 personer, heraf mindst 15 journalister.
oktober 2015

områder i det centrale Rusland, ind i den generelle hovedstrøm for
international forretning og handel og herigennem skabe en landkorridor for handel og økonomisk udvikling mellem Europa og
Asien. LaRouche-parret navngav det »Den eurasiske Landbro«.
Diskussioner med repræsentanter for den kinesiske regering i
begyndelsen af 1990’erne førte til en konference, der blev afholdt
i Beijing i 1996, i Kinas Ministerium for Videnskab og Teknologis
regi, forklarede fr. LaRouche.
Denne konference med deltagelse af ledende eksperter fra Kina
og 34 andre eurasiske lande inkluderede en tale, som fr. LaRouche
holdt, og som var helliget gennemførelsen af dette projekt. Den
asiatiske finanskrise i 1997 og rubel-krisen i 1998 forhindrede yderligere fremskridt for projektet. Det var ikke før i september 2013,
at den kinesiske præsident Xi Jinping genoplivede ideen i sin berømte tale på Nazarbayev Universitet i Kasakhstan, hvor han opfordrede til skabelsen af et Økonomisk Silkevejsbælte for at forene
Europa og Asien.
Ideen om Den nye Silkevej peger på skabelsen af et nyt paradigme for menneskeheden, sagde Zepp-LaRouche til sit publikum,
og på, at man går bort fra »geopolitik« som en ideologi, der i løbet
af det seneste århundrede har forårsaget to verdenskrige, og i stedet erstatter det med ideen om menneskehedens fælles interesser,
der reflekteres i Xi Jinpings »Win-win-politik«.
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*Det økonomiske Silkevejsbælte
*Internationale Nord/Syd-transportlinje
*Jernbanelinjer tværs over Afrika
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*Maritime Silkevej
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Skabelsen af et Nyt Paradigme

I sin tale til symposiet gjorde fr. LaRouche rede for
den rolle, hun selv spillede, da den idé, der i Kina kendes som »Ét bælte, én vej«, spirede frem. Hun forklarede, hvordan hun og hendes mand, økonom og statsmand Lyndon LaRouche, med Sovjetunionens opløsning
havde udvidet en række udviklingsprogrammer, som de
i årtier havde arbejdet på, og udarbejdet et program, der
ville forbinde hele Det eurasiske Kontinent.
Dette ville blive gennemført via et system med højhastigheds-jernbanelinjer, som ville være med til at få
indlandsområderne med de centralasiatiske nationer, der
nyligt havde opnået uafhængighed, og de underbefolkede
oktober 2015

Alt imens »Ét bælte, én vej« er blevet den gængse term for det
kinesiske projekt, så lagde fr. LaRouche vægt på betydningen af
præcedensen med Silkevejen. »Vi bør bevare termen Den nye Silkevej«, sagde hun, »da den er et klart udtryk for denne kulturelle
vision om samarbejde, som den antikke Silkevej manifesterede.«
Hun talte dernæst om krisen i Mellemøsten og den massive
flygtningestrøm til Europa fra de krigshærgede områder, der er
blevet skabt under de amerikanske præsidenter Bush og Obama.
Der er for nylig opstået en erkendelse i mange europæiske nationer
af, at der må være et skift i politik, og at de tilgrundliggende årsager
til flygtningekrisen må løses, sagde hun. Det er ikke tilstrækkeligt
at bekæmpe de islamiske ekstremister militært; der må også være
en reel, økonomisk genopbygning af hele regionen, der nu er fuldstændig ødelagt af krig, for at skabe en fremtid for de unge mennesker, der i øjeblikket tiltrækkes af voldelig jihad.
»Vi kan forlænge Silkevejen til Mellemøsten«, sagde hun, »og
skabe centre for udvikling. Vi kan få ørkenen til at blomstre og
skabe nye byer. Den nye Silkevej kan blive en Fredsorden for det
Enogtyvende Århundrede«, sagde hun. »Hvis det lykkes, vil det
skabe en ny tidsalder for civilisationen, og hvis det ikke lykkes, vil
vi få en ny, mørk tidsalder.«

At vende 40 års katastrofe omkring

Executive Intelligence Reviews chef for afdelingen i Washington, Bill Jones, skitserede dernæst de enorme muligheder, der ligger
åben for verden, inklusive USA, med gennemføresen af Silkevejsprojektet. Han bemærkede, hvordan Lyndon Larouche i 1975 foreslog skabelsen af en International Udviklingsbank til finansiering
af udviklingen af Den tredje Verden, og hvordan Guyanas udenrigsminister Fred Wills, i samarbejde med LaRouche, på FN’s Generalforsamling i 1976 havde fremlagt et krav om en Ny Økonomisk Verdensorden og et gældsmoratorium for udviklingslandene.
»Men der kom hverken en ny, økonomisk verdensorden eller et
gældsmoratorium«, sagde Jones. Og verden gik dernæst ind i en ny
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fase af inflationsskabende ekspansion af verdens finanssystem, der nu omfatter for over to billiarder dollars af akkumuleret – og ubetalelig – gæld. »Præsident Xis projekt om
et landbaseret og også et maritimt Silkevejsinitiativ tilbyder
nu en mulighed for at ændre denne farlige kurs«, sagde Jones. »Verden er slået af forbløffelse over Kinas udvikling i
løbet af de seneste par årtier«, sagde Jones, »og Kina tilbyder nu resten af verden en lignende udvikling«.
Jones bemærkede ligeledes, at, alt imens den amerikanske regering har været mindre end entusiastisk over
projektet, så var der en voksende forståelse i USA, især
på delstatsniveau og lokalt niveau, der lider meget under
virkningerne af finanskrisen, såvel som også i industrielle
kredse, for, at det, Kina er i færd med at gøre – og tilbyder
til resten af verden – repræsenterer en håbets lysstråle midt
i en i øvrigt katastrofal, økonomisk situation.

Eksperternes positive vurderinger

Disse to fremlæggelser blev efterfulgt af kommentarer
fra otte, førende kinesiske, akademiske lærde, der havde
læst rapporten. Deres reaktion på rapporten var absolut
elektrisk. Professor Bao Shixiu, fhv. professor i militærstrategi ved PLA’s Akademi for Militærvidenskab, sagde, at foreningen af landene i regionen omkring initiativet for Den
nye Silkevej i en proces for regional udvikling, var nutidens
opgave. »Det har også med ideen om god styrelse at gøre«,
sagde prof. Bao, »og alle har positive følelser omkring dette
koncept. Herigennem vil vi skabe et godt naboskab og påbegynde opbygningen af et europæisk skæbnefællesskab«.
Dette var ligeledes ideen bag konceptet med Den eurasiske Landbro, som Schiller Instituttet fremlagde i 1990’erne,
sagde han.
Ding Yifan, fhv. vicedirektør for Folkerepublikken Kinas Statsråds Forskningscenter for Udviklings Institut for
Verdensudvikling, understregede betydningen af Lyndon
LaRouches økonomiske ideer, der har udgjort grundlaget
for rapporten. »Jeg har kendt Schiller Instituttet i mange
år«, sagde han, »og jeg har lært meget af dem. De har meget
specifikke ideer om verdensøkonomien. Det koncept, der
ligger til grund for LaRouches syn på økonomi, er et koncept om fysisk økonomi. LaRouche har anvendt termen
negentropi for at karakterisere de love, der ligger til grund
for en sund, velfungerende økonomi«, sagde Ding Yifan.
»Helga Zepp-LaRouche præsenterede konceptet med
Den eurasiske Landbro som et koncept til forhindring af
krig«, tilføjede Ding. »Det nye koncept om Bæltet og Vejen
har fået stor opmærksomhed fra hele verden … vi kan ikke
tillade, at storkapitalen kontrollerer alting. I stedet er det os,
der må kontrollere storkapitalen.«
Shi Ze fra Kinas Institut for Internationale Studier forklarede, hvordan problemet i verden i dag er forårsaget af
geopolitisk tankegang. »Geopolitik har ført til den farlige
situation, vi har i dag. Rapportens formål er at udvikle et
koncept til erstatning for denne geopolitik. Og jeg har
fundet et sådant koncept i denne bog«, sagde Shi. »På den
anden side finder vi rapportens økonomiske aspekt, som
lægger vægt på skabelsen af infrastruktur. Vi må se på de
andre landes behov for infrastruktur«, sagde han. »Jeg er
optimistisk omkring udviklingen af Landbroen, og jeg me6 Schiller Instituttet

ner, at fr. LaRouche har haft stor fremgang med sin idé.«
Tao Qingmei fra Beijing Long Way Foundation bemærkede, at rapporten også åbner op for en debat om spørgsmålet om en ny orden og en ny relation nationerne imellem.
»Denne bog reflekterer amerikanske eksperters synspunkter, og jeg har virkelig respekt for dem. Vi bør gentænke
verden på basis af en ny relation nationerne imellem.«
Wang Xiangsui, direktør for centeret for Strategiske Studier ved Beijing Universitet for Aeronautik og Astronautik kaldte rapporten »en vej til fremtiden«. »I dag må vi gå
ud fra et regionalt perspektiv, et perspektiv, der involverer
økonomi, politik og kultur. Kina lærer fra andre lande. Og
denne bog er meget vigtig i denne henseende«, sagde han.
Zhang Jianping, direktør ved Kontoret for Internationalt Økonomisk Samarbejde ved den Nationale Kommission for Udvikling og Reformer, understregede Silkevejsinitiativets samarbejdsnatur og dets åbenhed over for alle
lande. Alt imens han bemærkede en skepticisme fra USA’s
side med hensyn til Silkevejsprojektet, så så han et vist skift
i politikken mht. USA’s syn på Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB). På den anden side var Europa ved
at blive fuldstændig entusiastisk over for projektet. Zhang
følte, at EIR-rapporten, som han også bemærkede, var resultatet af 20 års arbejde, var et vigtigt element i promoveringen af ideen om Den nye Silkevej i USA.
Zhao Changhui fra Kinas Eksport-Importbank roste
Progress Publishing for at udgive denne rapport. Han kaldte Silkevejsprojektet et tusindsårsprojekt. »Mens vi læser
rapporten, må vi stille os selv det spørgsmål, hvordan vi
kan gøre en forskel. Det fører os til at reflektere over vore
egne forpligtelser.« Han sagde, at akademiske lærde må udvikle en vision på længere sigt, sådan, som det reflekteres i
rapporten.
Liu Ying, direktør for Kontoret for Samarbejdende
Forskning ved Chonyang Instituttet, bemærkede, at rapporten var udfærdiget ud fra et globalt perspektiv, men et
moderne, globalt perspektiv, inklusive fra et rumperspektiv.
»Denne rapport handlere snarere om at forudsige fremtiden end om blot at forklare fortiden«, sagde Liu Ying.
Alle deltagerne fik et eksemplar af den kinesiske rapport. Chongyang Institut har købt 1.000 eksemplarer, som
de vil uddele gratis til en bred vifte af kinesiske politiske
og intellektuelle kredse. Der var en betydelig dækning af
pressekonferencen i den økonomiske presse, der understregede, at dette var den første analyse, udført af amerikanske
akademiske lærde, af det kinesiske projekt. Der var også
en udbredt anerkendelse i mediernes rapportering af fr.
LaRouches og Schiller Instituttets rolle som dette projekts
hoved-initiator i begyndelen af 1990’erne.
Deltagelse i begivenheden på højt niveau af otte, højtplacerede kinesiske akademikere, og det prestigeøse Chongyang Institut for Finansielle Studiers sponsorat, understregede det faktum, at EIR-rapporten nu er blevet en
autoritativ kilde for kinesiske, højplacerede akademikere
i deres forfølgelse af projektet for »Ét bælte, en vej«. De
økonomiske ideer, som Lyndon Larouche har forsvaret
over en periode på 50 år og mere, er nu blevet en grundbog for de intellektuelle kredse i det mest folkerige land i
verden.
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Løs flygtningekrisen ved at realisere en ny, epokeskabende vision for fremtiden
Af Helga Zepp-LaRouche

Helga Zepp-LaRouche er ikke blot grundlægger af
Schiller Instituttet og en afgørende kraft i den internationale LaRouche-bevægelse, men er også leder af det tyske
parti Bürgerrechsbewegung Solidarität (BüSo). Med udgangspunkt i den dramatiske flygtningekrise i Tyskland
og resten af Europa beskriver hun, hvad det kræver at
løse krisen og sikre Tysklands og Europas fremtid.
7. oktober – Den fortsatte tilspidsning af flygtningekrisen deler grudlæggende set Tyskland i to lejre: På den ene
side flertallet – for nærværende – af mennesker, der reagerer på flygtningenes nød som gode samaritanere og med
en eller anden aktiv indsats forsøger at hjælpe med at afbøde denne nød. Forbundskansler Merkel har med sin ene
sætning: »Det klarer vi!« givet stemningen hos dette flertal
verbalt udtryk. Og så findes der en anden del, der strækker sig fra CSU-leder Seehofer, over indenrigsminister de
Maziere og til Schäubles svigersøn Thomas Strobl, Markus
Söder og Alternativ for Tyskland (AFD) og Pegida, og hvis
fællesnævner er at anstifte frygt og vrede i befolkningen
og komme med løsningsforslag, der sluttelig krænker menneskerettighederne, til dels er præget af åbenlys racisme og
frem for alt er totalt uegnet til at køse problemerne.
I mellemtiden er det politiske klima mellem disse to lejre
blevet ophedet, og tillige vanskeliggjort gennem en objektiv overbelastning af kommunerne og de utilstrækkelige
kapaciteter til husning af flygtningene, i en sådan grad, at
situationen i Tyskland er ved at kamme over. Hvis det skulle
komme dertil, ville det, pga. Tysklands betydelige rolle, få
skæbnesvangre konsekvenser for hele Europa.
Ingen afslutning på denne krise aftegner sig; tværtimod, næsten dagligt kommer der en række anklagende billeder fra Middelhavskysten, det ene efter det andet, af lig
af flygtninge, der er drevet i land, herunder spædbørn og
småbørn, et spejlbillede af den mislykkede EU-politik, der
i årevis ignorerede den katastrofe, der trak sig sammen som
mørke skyer, og som frem for alt lod Grækenland og Italien
stå alene med det. Officielt er alene i år 2.600 mennesker
druknet, men det uofficielle tal er meget højere. Det er ikke
blot fortvivlede syrere, der sætter livet på spil for at undfly
døden; millioner af mennesker i Afghanistan, Irak, Yemen,
Libyen, i mange afrikanske lande eller flygtningelejre som i
Tyrkiet, ser ingen fremtid og begiver sig af sted til Europa.
Der findes dem, som Frontex-chefen Fabrice Leggeri,
der kræver oprettelse af udvisningsfængsler i de såkaldte
brændpunkter i Italien og Grækenland, for derved at forhindre flygtningene i at nå frem til EU’s territorium via disse
yderposter, eller at gribe ind over for menneskesmuglerne
med Frontex-skibe, hvilket selvfølgelig indebærer en stor
fare for flygtningenes liv. Forslag i samme spor kommer fra
Markus Söder om at ændre grundloven for at indskrænke
retten til asyl til bestemte kvoter – en klar overtrædelse af
Genevekonventionen.
Menneskerettighedsorganisationer anser også indenrigsminister de Mazieres asylpakke for forfatningsstridig
og tillige fuldstændig uegnet til at løse problemerne med
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at håndtere vanskelighederne med flygtningekrisen, ikke
mindst, fordi det forstærker flygtningenes panik over, at
man vil smække portene i.
Det er ved at gå op for nogle, at denne flygtningekrise
drejer sig om en folkevandring, der kan sammenlignes med
de store migrationer i senantikken. Det er resultatet af en
årtier lang, forfejlet politik fra Bush og Obamas side i Sydvestasien, som var bygget op på løgne, og af IMF’s betingelsespolitik, som undertrykker økonomisk udvikling, og
som med den resulterende fattigdom har skabt en grobund
for terrorisme. Den idé, at man kan reparere denne situation, der er gået fuldstændig af hængslerne, ved at bygge
en ny Limes1 omkring Europa, og erklære Mellemøsten
og Afrika for Terrae Incognitae (ukendte lande), således,
som det blev foreslået i en bog fra 1991 af Jean-Christophe
Rufin, »The Empire and the New Barbarians: North-South
Rupture« (’Imperiet og de nye barbarer: Nord-syd splittelse), er absurd og reflekterer blot deres fortaleres moralske
og politiske bankerot. Skal billeder, på hvilke terroriserede
flygtningebørn mellem NATO- pigtråd og tåregas er blevet
ofre for en mislykket politik; skal skudte flygtninge og opskyllede lig, være »new normal«?
Med henvisning til fremmedfjendtlige Pegida-demonstrationer og brændende indkvarteringssteder for flygtninge,
skrev Die Welt, at fr. Merkel kun ville overleve de næste to
år, hvis hun fik flygtningeproblemet under kontrol. En fair
vurdering, og dette så meget desto mere, som, at det transatlantiske finanssystem hvert øjeblik kan nedsmelte og den
gigantiske derivatboble fordufte i et superkrak, hvilket bl.a.
Glencore-krisen er en påmindelse om. Det burde være indlysende for ethvert tænkende menneske, at det kaos, det ville
følge af et sådant krak, ville ødelægge samfundets fundament og tilintetgøre alle beregninger i flygtningespørgsmålet.

Løsningen er et helt nyt paradigme

Der findes en løsning, der først og fremmest kræver et
helt nyt paradigme og en helt ny tankegang. Kun, hvis Ruslands, og nu også Kinas, militære operationer i Syrien og
muligvis Irak følges op af et omfattende, økonomisk genopbygningsprogram, som virkelig udvikler området i Sydvestasien, der nu er bombet tilbage til stenalderen, og som
giver de herlevende mennesker den fremtid, som de i øjeblikket ikke har, kan folkevandringen stoppes. Det samme
gælder for Afrika.
Schiller Instituttet har allerede i 2012 udarbejdet et
udviklingsprogram for hele Sydeuropa, Sydvestasien og
Afrika,2 der byggede på tidligere udviklingsplaner. I 2014
udgav vores associerede nyhedsmagasin EIR rapporten
»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«,3 hvori
1
Limes Germanicus var grænsen, der adskilte Romerriget fra de germanske stammer.
2
Se den danske Specialrapport: »Et økonomisk mirakel for Sydeuropa, Middelhavsområdet og Det afrikanske
Kontinent«, www.schillerinstitut.dk/si/?p=3301
3
Se en udførlig, dansk introduktion af samme navn v/
Helga Zepp-LaRouche, www.schillerinstitut.dk/si/?p=3777
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Rusland griber ind i Syrien

Ruslands præsident Vladimir Putin har udmanøvreret USA’s præsident Obama gennem beslutsom russisk støtte til Syrien for at få
nedkæmpet Islamisk Stat, i tæt samarbejde med Kina, Irak og Iran. Størstedelen af verden, inklusive de fleste europæiske lande,
støtter Putins initiativ, da det er blevet klart, at den amerikansk ledede koalition på 60 lande til bekæmpelse af Islamisk Stat har spillet fallit. Over for syriske landtropper udstyret med moderne russiske våben, og med støtte fra russiske jagerfly og krydsermissiler,
er Islamisk Stat i problemer, og det er svært for Obama at modsætte sig Ruslands initiativ og fortsætte EU’s konflikt med Rusland.

Et økonomisk mirakel for Sydeuropa,
Middelhavsområdet og det afrikanske kontinent (fra 2012)
www.schillerinstitut.dk/si/?p=3301
Fred gennem internationalt samarbejde om rumfart

Andreas Mogensen: EIR’s interview med den første dansker i rummet

www.schillerinstitut.dk/si/?p=8280

Skræmmekampagne om Global Opvarmning er
Befolkningsreduktion – ikke Videnskab
www.schillerinstitut.dk/si/?p=8531
disse udviklingsstudier er integreret. Den grundlæggende idé er
at udvikle hele Sydvestasien gennem et omfattende opbygningsprogram, hvor hele områdets karakter vil blive fuldstændigt forandret gennem projekter, der gør ørkenen grøn, ved storstilet
afsaltning af havvand og andre moderne metoder til indvinding
af ferskvand, såsom ionisering af atmosfærens fugt, og ligeledes gennem opbygningen af integrerede infrastrukturprojekter,
industri og landbrug, samt nye byer. Kun, hvis fattigdommen
bliver fjernet, og frem for alt unge mennesker, og her frem for
alt unge mænd, har et reelt fremtidsperspektiv, kan spørgsmålet
om terrorisme besejres. Naturligvis må også de kendte kilder til
finansiering af terrorismen, f.eks. gennem dyrkning af opium
i Afghanistan og visse wahabi-»velgørenhedsorganisationer«,
stoppes.
Det er indlysende, at et sådant paradigmeskift kun kan virkeliggøres, hvis alle områdets store naboer, altså Rusland, Kina,
Indien, Iran, Egypten og europæiske nationer, og forhåbentlig
også USA, samarbejder. Hvis folkevandringen fra Sydvestasien
og Afrika skal stoppes, må geopolitik lægges på hylden og erstattes af menneskehedens fælles mål. Til disse mål hører sejren over
terrorismen, der truer såvel Europa som Rusland, Kina, Indien
og USA, lige såvel som nødvendigheden af at forhindre, at flygtningekrisen ryster fundamentet for det europæiske samfund.
Ved siden af dette udviklingsperspektiv må man selvfølgelig
omgående gå i gang med at integrere de flygtninge, der allerede
er ankommet til Europa. I Tyskland bor der i dag henved 45

millioner erhvervsduelige mennesker; i 2050 vil tallet kun være 29
millioner, og i flere andre stater hersker der en lignende situation.
Integrationen af ny arbejdskraft er altså i vores egen interesse.
Hvorfor skulle unge, arbejdsføre flygtninge ikke omgående inddrages i opførelsen af en halv million boliger i socialt boligbyggeri? Finansieringen kunne varetages af Kreditanstalt for Genopbygning, nøjagtig som under det tyske, økonomiske mirakel i årene
efter krigen, og ville få de samme, økonomiske virkninger. Alene
meddelelsen om et sådant initiativ, i forbindelse med en forlængelse af Den nye Silkevej til Sydvestasien og Afrika, ville fjerne den
nuværende fortvivlelse og angst for fremtiden og give plads for, at
der udbryder en optimistisk stemning.
De smålige skeptikere bør stille sig selv det spørgsmål, om de
virkelig mener, at politikken over for Mellemøsten og Afrika kan
fortsætte på denne måde i al evighed. På den positive side: gennem
Kinas politik med Den nye Silkevej og præsident Xi Jinpings tilbud
om et »win-win«-samarbejde om opbygningen af Den nye Silkevej
eksisterer allerede rammerne for det her aftegnede perspektiv. Det
faktum, at rapporten »Den nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« netop er udkommet i kinesisk oversættelse og ved præsentationen af bogen fik entusiastisk støtte fra ti repræsentanter for førende, økonomiske institutter, gør det klart, at der i dette perspektiv
ligger en realistisk mulighed, omkring hvilken man kan regne med
Ruslands, Kinas og Indiens samarbejde, for, at flygtningekrisen virkelig kan overvindes på en helt ny måde.
Denne chance skal blot gribes.
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