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Afghanistan omfavnes af, og kan forbindes til, to af
Bælte- og Vej-Initiativets vigtigste korridorer: den
grønne Kina-Pakistan-økonomisk Korridor, og den
gule Kina-Centralasien-Vestasien. De foreslåede
ruter i lilla, der krydser Afghanistan, viser, hvordan
det kunne lade sig gøre. Billede t.v. BRIX, t.h. Flickr J. McDowell

Interview: Afghanistan: Potentiale for en ny epoke
MICHELLE RASMUSSEN: Goddag, i dag er den 17.
august 2021. Jeg hedder Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet i Danmark, og jeg vil lave
et interview med Helga Zepp-LaRouche, grundlæggeren
og international præsident for Schiller Instituttet. (Se
videoen: https://schillerinstitut.dk/si/?p=31539)
Søndag den 15. august fulgte mennesker overalt i verden intensivt den dramatiske udvikling fra time til time
i Afghanistan, da Taleban overtog kontrollen over Kabul,
og de vestlige diplomater og den afghanske præsident
ﬂygtede, og mange afghanere forsøger stadig at ﬂygte.
Den 31. juli, for bare to uger siden, a oldt Schiller
Instituttet en meget vigtig videokonference med titlen:
»Afghanistan: Et vendepunkt i historien efter tiden med
de fejlslagne »regimeskifte«-krige,« hvor du erklærede,
at afslutningen på det vestlige militære engagement i Afghanistan kunne være en gylden mulighed for at afslutte
geopolitikkens æra og indlede et samarbejde mellem nationer for at etablere fred gennem økonomisk udvikling.
Der vil også være et opfølgende arrangement denne

lørdag med mange af de samme eksperter. Hvad er din
reaktion, Helga, på begivenhederne i Kabul, og hvad
skal der gøres nu?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Først og fremmest er jeg
ikke enig med de vestlige mediers hysteri om, at dette
er verdens ende. Det første, der må gøres klart, er, at det
afslutter 40 års krig for det afghanske folk, og hvis folk
har en fornemmelse af, hvad det vil sige at leve i en så
langvarig krig, alle lidelserne for civilbefolkningen, alle
de frygtelige ting folk måtte udholde, hvad angår droneangreb, og angst, jeg synes først og fremm
est,
det er meget godt, at krigen er slut.
Og jeg tror, at det tværtimod er en reel chance for
at integrere Afghanistan i et regionalt økonomisk udviklingsperspektiv, som grundlæggende er deﬁneret af
Kinas Bælte- og Vej-Initiativ. Der er en meget klar aftale
mellem Rusland og Kina om at samarbejde om håndteringen af denne situation. De centralasiatiske republikker er interesseret i at sikre, at der er stabilitet og
økonomisk udvikling. Der er mulighed for at forlænge
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CPEC, Den kinesisk-pakistanske økonomiske Korridor,
ind i Afghanistan, ind i Centralasien. Så jeg synes, det er
en reel mulighed.
Men det kræver en fuldstændig ændring i tilgangen.
Jeg tror, at nogle mennesker har en fornemmelse af det.
Tysklands CDU-kanslerkandidat, Armin Laschet, kom
med en bemærkning, som jeg synes afspejler dette, at
dette er NATO’s største nederlag siden dets eksistens, og
det er uden tvivl sandt, og at dette er en epokegørende
forandring, og han brugte udtrykket »epokegørende forandring«, hvilket jeg ﬁnder bemærkelsesværdigt, fordi
jeg hele tiden efterlyste, hvor de institutionelle mennesker i Europa og i USA er, som erkender, at der må være
en aksiomatisk rettelse af politikken, der førte til den
ene ﬁasko efter den anden i det vestlige system.
Så jeg tror,at hvis de europæiske nationer og USA ville forstå, at dette er en enestående chance, hvis de samarbejder frem for at bekæmpe Rusland og Kina og deres
indﬂydelse i regionen, og de går sammen om den økonomiske udvikling dér, vil millioner af ﬂygtninge, som er
i Pakistan og Iran, og mange af dem er stadig i Europa,
så der er brug for et perspektiv for genopbygningen af
Afghanistan på en seriøs måde, da det bestemt ikke blev
gjort i de sidste 20 år. Og så kan dette blive et meget positivt vendepunkt, ikke kun for Afghanistan, men også
for hele verden.
RASMUSSEN: Kan du forklare yderligere, hvordan
dette kunne være en mulighed for USA og Vesteuropa,
fremfor for at betragte Kina og Rusland, som hoved enden? Faktisk har nogle sagt, at tilbagetrækningen fra
Afghanistan snarere drejer sig om at fokusere opmærksomheden på at bygge op til provokation mod Kina og
Rusland. Kan du forklare, hvordan dette kunne være en
gylden mulighed for en koalition for fred gennem økonomisk udvikling? Og hvad kunne det kinesiske Bælteog Vej-Initiativ betyde for Afghanistan og hele regionen?
ZEPP-LAROUCHE: Situationen er helt klart, at Vesten har et ansvar for at hjælpe med at a øde konsekvenserne af 20 års endeløse krige, hvoraf Afghanistan
kun udgør én, og virkelig begynder at opbygge nationer.
For dette var igennem 20 år aldrig en del af ligningen i
Afghanistan-situationen.
Nu er Bælte- og Vej-Initiativet åbent for alle. Dette
er blevet udtalt igen og igen af præsident Xi Jinping og
andre kinesiske ledere. Rusland har også igen og igen
gjort det klart, at de gerne vil have et fredeligt samarbejde; Præsident Putin har mange gange, selv for nylig, talt
om idéen om et integreret eurasisk kontinent fra Lissabon til Vladivostok. Og jeg tror, at dette er et perspektiv,
hvor det for eksempel er Kina, som man kan se som den
økonomiske motor for de europæiske nationer. Dette er
det eneste område, hvor man har økonomisk vækst, og
hvis USA ville opgive deres geopolitiske idé om, at verden skal være et nul-sums-spil, hvor den ene side vinder
og den anden side taber, så kan dette blive et »win-win«
samarbejde. Jeg tror, at tiden nu er inde til et dramatisk
kursskifte. Men det kræver et stop for geopolitik. At begynde at tænke på, at samarbejde til fordel for den anden, også vil være til gavn for én selv.
RASMUSSEN: Nogle siger, at den første idé om at gå
2 Schiller Instituttet

ind i Afghanistan var korrekt, for at tage hånd om terrorisme, at de gav husly til terrorister, men at så den anden
del – opbygningen af demokrati – mislykkedes. Men
tror du virkelig, at det var nødvendigt at gå ind i Afghanistan? Og hvad med alle de regime-skiftekrige, der har
været i gang siden afslutningen af Anden Verdenskrig?
ZEPP-LAROUCHE: Jeg har sagt mange gange, og vi
publicerede mange artikler i en hvidbog, allerede for 11
år siden, hvor jeg gjorde opmærksom på, at denne krig
var dårligt deﬁneret fra begyndelsen. For hvis du husker,
var påskuddet for det 11. september, at bin Laden – at
Taleban angiveligt gav husly til bin Laden i Afghanistan. Derefter påberåbte man sig NATO’s artikel V, og
sådan startede hele NATO-engagementet. Men det er
stadig genstand for en igangværende retssag i USA, at
omstændighederne den 11. september er meget forskellige fra den oﬃcielle historie. Min afdøde mand, Lyndon
LaRouche, lavede et webcast den 3. januar 2001, hvor
han forudsagde, at Bush-administrationen ville blive
konfronteret med en ﬁnanskrise, de ikke kunne klare,
og at der derfor var fare for en »Rigsdagsbrand« som påskud for at ændre politikker. Og det er præcis, hvad der
er sket den 11. september. Så dette er en helt anden historie, som stadig mangler at blive opklaret, og virkelig
komme til bunds i, hvad det præcist involverede i form
af korrupte elementer i det amerikanske sikkerhedsapparat. Så krigen var dårligt deﬁneret, og hvis man helt
fra begyndelsen deﬁnerer en krig på den forkerte måde,
kan den ikke føre til et positivt resultat.
Afghanistanpapirerne, der blev oﬀentliggjort af Washington Post i 2019, er allerede en knusende beretning
om, at dette ikke gik godt, at alle succeshistorierne var
fuldstændig løgnagtige; ledende militærfolk blev citeret
for at sige, at de ikke anede, hvad de lavede der, ikke vidste, hvem enden var, men ikke desto mindre fortsatte
krigen i to år mere.
Så den krig blev startet og ført på et fuldstændig forkert grundlag. Jeg tror, at det, vi ser nu, er erkendelsen
af, at alle disse udenlandske, interventionistiske krige
under påskud af enten »retten til at beskytte«, humanitære interventioner, regimeændringer, farverevolution – at denne politik er fuldstændig mislykket. Det
førte til den værste katastrofe i NATOs i historie – jeg er
enig med hr. Laschet på det punkt – og det skal stoppes.
Også fordi det står klart, at »vestlige værdier« har spillet
fallit med Afghanistan. Tanken om, at man kan gå ind i
et andet land og med militære midler pålægge værdier,
der ikke er helt så sandfærdige i første omgang – hvis
man ser på menneskerettighedsspørgsmål i EU eller demokratispørgsmål, så er disse ting stort set betegnelser,
der påsættes en politik, der har helt andet formål.
Så jeg synes, pointen må være at indse alt dette fuldt
ud. Og jeg tror, at ﬂere politikere, ligesom hr. Laschet,
har bedt om en reel, dybdegående selvregnsagelse og reﬂeksion over, hvad der gik galt, og jeg mener, at dette vil
være meget sundt.
RASMUSSEN: Faktisk sagde den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, da han mandag holdt et pressemøde midt i alle de dramatiske udviklinger, at dette kræver
reﬂeksion og selvransagelse af hele den internationale
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begik en fejl, og nu vil vi ændre vores syn. Vi samarbejder med Rusland og Kina om opbygningen af et nyt paradigme, hvor suverænitet respekteres, og den andens
interesse er en del af ligningen«, så kunne vi beﬁnde os
i begyndelsen af en smuk ny æra. Og jeg tror, at det er
den slags diskussion, der er nødvendig lige nu.
RASMUSSEN: Hvad med Afghanistan selv? Der er
mange mennesker, der er bange for, hvad Talebans kontrol vil indebære. Er der en nu med Silkevejs-perspektivet en mulighed for at undgå de excesser, der fandt sted
løbet af den forrige Taliban æra – at undgå en borgerHelga Zepp-LaRouche præsenterer første bind af rapporten: krig, og at undgå terrorister og destabilisering af hele
Den nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen i 2014, et år efter området, og endvidere, hvad skal der gøres ved med
Kinas præsident Xi Jinping søsatte Bælte- og Vej-Initiativet, opiumhandlen? Er dette en mulighed for at undgå fortisom er en reﬂeksion af Schiller Instituttets Eurasiske Landbro- dens potentielle katastrofer, og hvilken type udviklingsprogram, udarbejdet efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991.
program foreslår du for Afghanistan?
koalition, af NATO, af alle af os, der har stået bag indsatZEPP-LAROUCHE: Først og fremmest tror jeg, at de
sen i Afghanistan de sidste to årtier. At det vi ser, er helt store naboer, Rusland og Kina, er ekstremt bekymrede
anderledes end analyserne. Den afghanske hær og rege- for, hvorvidt Taleban vil opfylde deres løfte om ikke at
ringen var måske mere en ørkenpejling end en realitet
fremme terrorisme og ikke gøre noget, der vil være i
Og samtidigt er især USA’s rolle, og ændringen i modstrid med Ruslands eller Kinas interesse. Taleban,
USA’s paradigme så vigtigt, hvor du i går, da du talte til som har overtaget kontrollen nu, har allerede udstedt
dine medarbejdere, tog udtalelsen fra USA’s president amnesti for alle mennesker i den tidligere regering. De
John Quincy Adams frem, hvor han sagde at »Når som har garanteret, at der ikke vil ske nogen overlast på folk
helst standarden for frihed og ua ængighed udfolder fra udenlandske ambassader, så det vil nu alt sammen
sig, så vil Amerikas hjerte, hendes velsignelser og hen- være i fokus i verden. Og hvis Taliban opfylder disse løfdes bønner gøre sig gældende. Men Amerika drager ikke ter – og jeg er ret sikker på, at enhver form for økonoudenlands for at søge efter monstre det kan bekæmpe«. misk fordel ved Silkevejen er a ængig af, at de holder
Kan du sige mere om dette? Og også speciﬁkt om den fast ved dette – så kunne man virkelig starte et økonoændring, der nu skal til at ske i USA?
misk udviklingsprogram. Jeg mener, at Afghanistan er
ZEPP-LAROUCHE: Det John Quincy Adams citat et af de fattigste lande i verden. Igennem 20 års engadu nævnte, lægger virkelig pointen frem. For med det gement har USA og NATO, herunder den tyske Bunangloamerikanske »specialle forhold« har USA forsøgt deswehr, ikke gjort noget for at opbygge nationen. OK,
at adoptere Det Britiske Imperiums model, skabe en måske blev der bygget et par skoler og et par hospitaler,
unipolar verden og eliminere ethvert regime, der ikke men for det meste er dødeligheden for børn under fem
følger trop med regimeskifte, farverevolution eller an- år stadig forfærdelig, fattigdommen er frygtelig; så hvis
den form for intervention med NGO’er. Dette er blevet der nu er et perspektiv om at bygge infrastruktur, intetydeligt for hele verden. Og USA har heldigvis tradition grere korridorlinjerne i Afghanistan med Pakistans og
for at være en republik. John Quincy Adams sagde ikke Centralasiens, at nå ind i Kina, nå ind i Rusland, så kan
alene, at det ikke er meningen at jagte fremmede mon- den økonomiske udvikling starte.
stre, men også at skabe en alliance af perfekt suveræne
Naturligvis må man starte med et sundhedssystem,
republikker, der er forenet i at tjene alles fælles bedste. for vi beﬁnder os stadig i en pandemi: Afghanistan har
Og det tror jeg, der opfordres til. Så hvis USA virkelig akut brug for moderne hospitaler, moderne uddanville indse, at det er i deres egen interesse – først og nede læger, fordi denne pandemi er overhovedet ikke
fremmest tjener det ikke deres egen interesse med disse overvundet. Derefter kunne man have et reelt, seriøst
udenlandske interventions-krige. De har mistet utrolig landbrugsprogram, der erstatter den resterende opiummeget image og omdømme. Det gælder Vesten generelt, produktion, ved at give et incitament til de afghanske
denne ﬁasko i Afghanistan har skadet Vestens omdøm- landmænd, hvorved de ville få det meget bedre, hvis
me generelt, men USA i særdeleshed. Så der er ingen vej de vil producere mad til landet og regionen. Jeg mefrem på denne måde.
ner, vi har oﬀentliggjort dette. Vi a oldt netop denne
Hvis imidlertid ledende institutioner og personlighe- konference, du refererede til, og derfor er alle disse proder i USA og de europæiske nationer ville sige: »OK, vi grammer der. Men jeg tror, at det centrale er, at der er
et internationalt samarbejde for ikke at gå glip af denne
Se formand Tom Gillesbergs seneste
mulighed for at sætte den økonomiske udvikling i Afanalyse den 6. september 2021:
ghanistan på dagsordenen på en seriøs måde.
RASMUSSEN: Som du siger, er nogle af disse planer
Efter Afghanistan:
allerede
på tegnebrættet og venter bare på at blive genKollaps af Vestens vrangforestillinger
nemført, herunder i vores opdaterede rapport om Den
kan være begyndelsen på en bedre verden
Nye Silkevej, hvor vi kommer med forslag. Der er også
www.schillerinstitut.dk/si/?p=31637
et russisk forslag, som vi genoptrykte. Så, som Lyndon
august 2021
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LaRouche sagde på tidspunktet for Oslo-aftalerne mel- meget, som nu virker gavnligt. Og jeg er faktisk optimilem palæstinenserne og israelerne, vil nøglen til at vin- stisk om at såfremt verdenssamfundet reagerer positivt
de freden være at få »skovlene i jorden« og starte byg- på dette øjeblik, kan det være begyndelsen på en ny æra
geprocessen. Og at dette ville være den eneste måde at for regionen og for menneskeheden.
skabe en grund til, at de tidligere ender nu kan samarRASMUSSEN: Et af de punkter, der blev rejst under
bejde. Du har fremmet denne form for idé, fra Nicholas videokonferencen om Lyndon LaRouches økonomiske
af Cusanus’ »Modsætningernes Sammenfald«, og det principper, passer meget godt ind i det, vi diskuterede
som du efterlyste under konferencen, som vi a oldt, om Afghanistan. Jeg tror, at det var Paul Gallagher, der
med henblik på at sætte det økonomiske udviklingspro- påpegede, at det originale Bretton Woods-system, der
gram i centrum for spørgsmålet om det politiske forlig. blev udformet af Franklin Roosevelt, skulle være baseret
Nu er udviklingen forløbet hurtigere – vi ved ikke, på afslutningen af det kolonialistiske system. At det, for
hvad der kommer til at ske med hensyn til hvilken type både at bringe politisk frihed til de tidligere koloniale
magtdeling. Men disse programmer
nationer og økonomisk udvikling, viler der; vi skal have skovlene i jorden.
le a ænge af højteknologisk eksport,
Har du noget mere at sige om det, elmaskiner, traktorer, alle slags ting,
ler noget andet om Afghanistan, før vi
fra USA, fra industrilandene, som en
går videre til det næste emne?
måde at opbygge de fattigere lande på
ZEPP-LAROUCHE: Nej, du sagde
og også som en motor for økonomisk
det. Jeg tror, den eneste ting man kan
vækst i industrilandene. Og den idé
sige er, at der er en ung generation af
blev aldrig ført ud i livet på grund af
mennesker, der har deres egne drømTrumans smålige sind, som sidenhen
me, som har haft oplevelsen af at rejse
blev manipuleret af Churchill; men
til udlandet, at være i kontakt med
hvordan ser du dette i lyset af, ikke
nationer rundt om i deres del af veralene Afghanistan, men perspektivet
den, og jeg tror, der vil være en anden
om, at vi igen mobiliserer kapacitesituation. Det vil ikke være som for
terne, de industrielle og også viden20 år siden. Mange ting er forandret.
skabelige og teknologiske kapaciteter
Kina er anderledes. Kina har nu lanpå steder, hvor man kan sige tidligere
ceret Bælte og Vej-Initiativet, hvilket
industrialiserede nationer, hvor der
er den dominerende dynamik i hele
nu også er store problemer på grund
Asien. Det betyder, at perspektivet
af pandemien? Og som vi har talt om,
om at overvinde fattigdom, at have et
skabelsen af mange job med det foranstændigt liv, som uddannede menmål endelig at bringe økonomisk udnesker, som læger, som videnskabsvikling til de fattigere lande.
folk, som astrofysikere, som alt, hvad
ZEPP-LAROUCHE: Tja, der er stor
man ønsker, det er meget mere fremopmærksomhed på systemernes såme i tankerne hos den unge generakaldte konkurrence mellem Vesten
tion.Og jeg tror, at også Taleban vil
og Kina, fordi hvad Kina tydeligvis
opleve fordelen ved forandringerne i
har opnået siden 2013, siden Xi Jininfrastrukturen. For mennesker ikke
ping lagde Bælte- og Vej-Initiativet
er skabt til at konkurrere med dyr om
på bordet – dette har kun stået på i
Franklin
Roosevelt
(øverst)
og
Lyndon
fysisk arbejde. Mennesker er der, fordi
otte år – men i disse otte år har man
LaRouche.
vi har et kreativt sind. Vi kan udvikle
set en utrolig udvikling af infrastrukvidenskabeligt og teknologisk fremskridt, som gør livet tur, det største infrastrukturprogram i menneskehedens
bedre, hvilket gør levetiden længere. Og jeg tror, at disse historie. Det påvirker 150 lande.
er civiliserede forandringer, der foregår i hele Asien.
Det er helt klart en måde at overvinde fattigdom på:
Asien har – i modsætning til USA eller Europa – den Kina har gjort det for sin egen befolkning. Det har givet
opfattelse, at det kommende århundrede er Asiens år- udviklingslandene et eksempel på, at det kan lade sig
hundrede, og man har en enorm økonomisk udvikling. gøre, og det står nu meget klart, at økonomisk udvikling
Folk tror på, at livet vil blive bedre, hvilket ikke er tilfæl- og økonomiske korridorer er meget bedre end at gøre
det i Europa eller USA. Men i Asien tror folk, at de næste udviklingslandene til hangarskibe for den amerikanske
generationer får et bedre liv end de nuværende. Og der militærmaskine. Det er meget mere attraktivt at deltage
er også overalt en forbindelse til gamle traditioner, til i økonomiske fremskridt og overvinde sine egne probledels 5.000 år gamle historier.
mer end at have masser af moderne våbensystemer – liOgså Afghanistan har en historie på mange tusinde gesom tilfældet er i Afghanistan, hvor hæren er udstyret
år; det var en stor civilisation omkring tidspunktet for med ekstremt soﬁstikerede våben. Brugte den afghanden græske klassiske periode, og der er meget arkæo- ske hær dem? Nej! De smed dem, fordi de ikke troede
logisk arbejde, som stadig skal udføres. Så forbindelsen på det system, der ville være forbundet med brugen af
mellem fremtiden og den store tradition – dette område dem. Så nu besidder Taliban mange af disse moderne
var kendt for at være »de tusind byers land« – der er våben.
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Så jeg tror, at hvis folk er seriøse og virkelig lærer
lektien, så er økonomisk udvikling vejen frem; fredelig
udvikling. Vi har en pandemi, vi har nye, alvorlige sygdomme, ligesom et nyt udbrud af Marburg virus; vi har
en ny svamp; disse medfører alle faren for et biologisk
holocaust, som min mand advarede om i 1973. For at
besejre det, er der behov for at få alle lande til at arbejde
sammen. Så hvis europæiske og asiatiske nationer samt
USA alle ville sige, at prioritet nummer et er at overvinde
fattigdom for at sikre, at intet barn længere dør af sult,
fordi vi har teknologien til helt at undgå det – det er ikke
nødvendigt – at have et moderne sundhedssystem i alle
lande. Jo, omfanget af frihed, de frihedsgrader, der ville
ligge i et sådant samarbejde, herunder rumsamarbejde,
at sætte landsbyer på Månen, byer på Mars; at tænke i
et perspektiv af to, tre generationer fra nu af; interstellare rejser: Universet er så enormt, at jeg synes, at den
nuværende tilstand er et levn. Det er som en dinosaur,
som man vil kunne se på et museum om nogle år. Men
hvis menneskeheden skal overleve, kan den geopolitiske tankegang ikke være en del af det. Så hvorfor ikke
opgive det – bare afslutte det og starte en æra med samarbejde, så folk vil være stolte over at være en del af generationen, der har gjort dette fremskridt?

RASMUSSEN: Og hvis vi gør det rette, kunne vi have
perspektivet; hvem ved, hvor mange vidunderlige opdagelser der kommer fra de børn, der vil blive opdraget i
Afghanistan under bedre forhold, hvis vi gør det rette.
Jeg opfordrer stærkt vores seere til at se videokonferencen om Afghanistan, som vi a oldt for to uger siden,
og også den konference, som vi holder på lørdag. Og
som du sagde, så er vi nødt til at bruge chokket over de
seneste dages udvikling til at gribe muligheden for at
etablere et nyt internationalt paradigme for mennesker
gennem økonomisk udvikling, og jeg opfordrer også
vore seere til at se LaRouche-videokonferencen, og til at
studere Lyndon LaRouches værker; for som José López
Portillo, den tidligere præsident i Mexico sagde: »Nu er
tiden inde til at lytte til Lyndon LaRouche kloge ord«
og også at arbejde for oprejsning af LaRouche og hans
medarbejdere, mht. det falske grundlag for deres fængsling, så LaRouches forslag og hans tankemetode kan
tages i brug netop nu, til at foretage dette nødvendige
paradigmeskifte, hvis potentiale er blevet overdraget til
os med denne dramatiske udvikling.
Og jeg har en særlig appel til de af jer, der endnu ikke
har kontaktet os: kontakt os. Sid ikke på sidelinjen, når
vi har chancen for at ændre historien.

Afghanistan videokonference: Et vendepunkt i historien
efter tiden med fejlslagne »regimeskift«
Følgende konference fandt sted to uger inden Talibanerne overtog magten i Kabul:
31. juli 2021 (EIRNS) — Schiller Instituttet samlede i
dag diplomater og eksperter fra mange nationer, herunder Afghanistan, Rusland, Kina, Pakistan, USA, Italien
og andre til en intens diskussion på en international
virtuel konference om temaet: »Afghanistan: Et vendepunkt i historien efter tiden med fejlslagne regimeskift«.
Helga Zepp-LaRouche (Tyskland), præsident og
grundlægger af Schiller Instituttet, som har ledet en
proces med institutionel og uformel dialog igennem de
seneste 18 måneder, sagde ved afslutningen af dagens
begivenhed, at vi nu »har et perspektiv på hvilken vej
vi skal gå«. Prioriteten er »at lægge »udvikling« frem på
bordet, hvilket vil være svært for nogen at afvise«, og
at give al den støtte, der er mulig for at få det til at ske.
Dagens sidste taler, Hussein Askary (Sverige), Sydvestasien-koordinator for Schiller Instituttet, udtrykte på
det kraftigste, at vi skal »gøre »udvikling« til det første
punkt« i enhver forhandling, ikke det sidste. Han advarede: »Hold krigsherrerne og briterne ude!« Askarys
præsentation, der dækkede konkrete aspekter af udvikling, havde titlen: »Sæt Afghanistan på bæltet & vejen
til fred«.
Arrangementet blev åbnet af ordstyrer Dennis Speed
(USA), der sagde, at drøftelserne ville ændre den sædvanlige opfattelse af krig eller fred gennem deltagelse
i diplomatiske bestræbelser på at formulere politik for
gensidig forståelse og udvikling. Han introducerede en
kort video fra 1985 af statsmanden og økonomen Lynaugust 2021

don LaRouche, der med henvisning til præsident Abraham Lincolns gerninger pointerede, at indﬂydelsen af
infrastruktur forvandler en økonomi. Zepp-LaRouches
indledende bemærkninger understregede, at vi beﬁnder os i et særligt øjeblik i historien, hvor geopolitisk
konfrontation må afsluttes og et nyt paradigme påbegyndes – ikke kun for eurasisk integration og velstand,
men for universel historie. Hun viste det smukke kunstværk »Gylden Maske« for at pointere den 5.000 år lange
historie i den centralasiatiske region.
Professor Pino Arlacchi, der deltog fra Italien, spillede en hovedrolle i diskussionen fra start til slut. For
indeværende er han professor i sociologi ved Sassari
Universitet. Tidligere var han administrerende direktør
for FN’s kontor for narkotikakontrol og kriminalitetsforebyggelse (1997-2002) og tidligere observatør for Afghanistan i Europa-Parlamentet. Han talte om: »Udryd
opium i Afghanistan, udvikl moderne landbrug, opbyg
nationen nu.« Han beskrev sin oprindelige plan, som i
2001 næsten havde elimineret opiumsvalmuens vækst i
Afghanistan, hvilket sidenhen vendte i de følgende år fra
2001 pga. USA’s og NATO’s militære operationer. Arlacchi foreslog igen i 2010 en plan, som blev forpurret af
EU, Storbritannien og USA. I dag er Afghanistan kilden
til over 80% af verdens opium. Arlacchi fremlagde, hvad
der kan og må gøres i dag. Den nødvendige metode baserer sig på alternativt landbrug – støtter landmænd til
at skifte til andre afgrøder og lignende realistiske metoder. Arlacchi understregede, hvor relativt billigt dette
er i betragtning af narkotikakartellernes enorme indﬂydelse. Landmænd i Afghanistan får muligvis 300 til 350
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millioner dollars for deres opiumafgrøde, som derefter
er 20 milliarder dollars værd for organiseret kriminalitet i Europa. Der er mange alternative afgrøder med stor
brugsværdi, for eksempel safran.
Diplomaterne præsenterede et bredt udsnit af den
nuværende situation. Ambassadør Hassan Shoroosh
(Afghanistan), Afghanistans ambassadør i Canada, talte
fra Ottawa og sagde, at der er et »nyt kapitel i partnerskab« forude, som skal udarbejdes. Hans tale hed: »Vejen frem for Afghanistan.« Han sagde, at hans land er
»positioneret til at tjene som landbro« i Eurasien og gennemgik i detaljer forskellige transportkorridorer, fra Lapis Lazuli-korridoren, til »Five Nations Railway route«.
Ambassadør Anna Evstigneeva (Rusland) talte fra
New York City, hvor hun er stedfortrædende fast repræsentant ved Den russiske Føderations mission i FN. Hendes præsentation havde titlen: »Ruslands udsigter for
Afghanistan og Eurasien«. Hun understregede, at målet
er stabilitet, og at der ikke er nogen militær løsning. Der
er vigtige ramme-institutioner blandt naboerne i regionen, herunder CSTO og SCO og bilaterale forbindelser.
Der er en særlig rolle for den »udvidede trojka«, som har
været på plads i mange år. Der vil ﬁnde møder sted i den
nærmeste fremtid. Transport og infrastruktur har stor
betydning.
Dr. Wang Jin (Kina), stipendiat ved Charhar Institute,
talte om emnet »Afghanistan og Bælte- og Vej-Initiativet«. Han præsenterede ﬁre centrale aspekter af Kinas
bekymringer: 1) at der ikke er nogen spredning af ustabilitet; 2) at der er en fremtid med fremskridt for Afghanistan; 3) at ekstremisme og terrorisme ikke vinder frem;
og 4) at Kina og Afghanistan har positive bånd.
Hr. Hassan Daud talte fra Pakistan. Han er administrerende direktør for »Khyber Pakhtunkhwa Province
Board of Investment & Trade«. Han påpegede, at Afghanistan er et af »de mindst økonomisk integrerede
[lande]« i den central- og sydasiatiske region efter årtiers stridigheder. Han talte om den store »økonomiske
oversvømmelse« der vil følge, idet Pakistan udnytter sin
position og sine ressourcer til at blive et logistisk knudepunkt og udvider fordelene for Afghanistan gennem
Bælte- og Vej-Initiativets ﬂagskib, Kina-Pakistan-økonomisk Korridor (CPEC). Vi skal have »ånden fra den
gamle silkevej« igen. Han efterlyste ﬂere seminarer om
dette, der involverede forskere, handelskamre og andre.
Fra USA talte Ray McGovern. Han er tidligere analytiker i USA’s Central Intelligence Agency (CIA) og med-

stifter af Veteran Intelligence Professionals for Sanity
(VIPS). Han tog fat på emnet: »USA’s sande interesser i
Asien« og fremførte mange stærke punkter, herunder at
rækken af militære chefer, der løj om, hvad USA foretog
sig i Afghanistan, i Irak samt andre steder må »drages
til ansvar«. Han påpegede dramatisk, at der ikke engang
var blevet foretaget kompetente »situations-estimater«,
hvilket der ellers skulle, om terræn, vejr, LOCS-kommunikationslinjer og forsyninger og andre standardvurderinger af, hvad USA foretager sig på steder. I 2010 betalte
den amerikanske ﬂådes logistik 105 dollars per liter for
at fylde brændstof på kampvogne og militære køretøjer
i Afghanistan! Han langede hårdt ud efter den racisme,
der var involveret i at formode, at man kan foretage sig
alt muligt, hvor som helst; han citerede Kipling.
Mange andre var involveret i de to spørgerunder med
vigtige udvekslinger om centrale emner. F.eks. fremhævede Earl Rasmussen, næstformand i Eurasian Society,
nødvendigheden af at opbygge tillid. Dr. Stephen Fischer, en amerikansk læge, rapporterede om et år han tilbragte i sundhedsforvaltningen i Afghanistan, hvor han
arbejdede sammen med et lokalt genopbygningshold.
Zepp-LaRouche understregede mange gange, at det, i
forbindelse med den langvarige pandemi, er bydende
nødvendigt, at vi i Afghanistan og overalt tager skridt
for folkesundhed og moderne lægelig infrastruktur. Dr.
Walter Faggett og generalmajor Peter Clegg ( v.), begge
med i Komitéen for modsætningernes Sammenfald, deltog i den første spørgerunde. Alaha Ahrar, administrerende direktør for Kindness Sharing Project ringede ind
fra Virginia for at spørge, hvad der ville ske med de fremskridt, som kvinder havde opnået i Afghanistan, hvis Taleban skulle tage magten?
Ambassadør Anna Evstigneeva drog den konklusion,
at det er »vigtigt at hæve sig over geopolitikken«. Hun
sagde, at vi i Rusland »på alle niveauer, inklusive præsident Putin er klar til samarbejde«.
Helga Zepp-LaRouche opfordrede paneldeltagere og
alle blandt seerne til at bidrage til perspektivet om udvikling, der blev diskuteret, og mobilisere herfor. Professor Arlacchi, der netop har udgivet en italiensk bog
»Imod frygt: Volden er i tilbagegang, de sande trusler
imod verdensfreden«, talte i sine afskedsord om, at »fred
er stærkere end krig. Lad os være mere modige. Ikke ofre
for store bedrag«. Nu er det tid til at slutte sig til Schiller
Instituttet.
Se konferencen: schillerinstitut.dk/si/?p=31470.

Anden Afghanistan videokonference:
Nu, mere presserende end nogensinde:
Afghanistan – mulighed for en ny epoke for menneskeheden
Følgende er en rapport om videokonferencen en uge
efter Talibans magtovertagelse i Kabul:
21. august 2021 (EIRNS) – Schiller Instituttet var vært
for en international webcast i dag, »Nu, mere presserende end nogensinde: Afghanistan – mulighed for en
ny epoke for menneskeheden«, der samlede talere med
bred erfaring fra fem nationer – USA, Tyskland, Paki6 Schiller Instituttet

stan, Canada og Italien. Tre hovedtemaer blev berørt
gentagne gange i dialogen: Kast paradigmet for »endeløse krige« helt bort, tal med den nye afghanske regering,
der er undervejs, og få gang i økonomiske projekter.
Talerne var Zepp-LaRouche – grundlægger og international præsident for Schiller Instituttet, oberstløjtnant Ulrich Scholz (pens.) (Tyskland), en militær og ﬁloaugust 2021

soﬁsk ekspert; Pino Arlacchi (Italien), tidligere chef for
FN’s kontor for narkotikakontrol (1997-2002), nu professor ved Sassari University; Hassan Daud (Pakistan), administrerende direktør, Khyber Pakhtunkhwa »Province
Board of Investment«; Ray McGovern (USA), tidligere
CIA-analytiker og medstifter af »Veteran Intelligence
Professionals for Sanity« (VIPS), og Nipa Banerjee (Canada), professor ved Universitetet i Ottawa. Et spørgsmål blev taget op af Khalid Latif, direktør for »Center for
Pakistan og International Relations« (COPAIR).
Helga Zepp-LaRouches indledende bemærkninger:
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Lad mig hilse på jer, uanset hvor I måtte beﬁnde jeg. Faktisk ﬁnder jeg det ret
tilfredsstillende og interessant, at vi for præcis tre uger
siden her på denne kanal havde et seminar om situationen i Afghanistan. På det tidspunkt sammenlignede
jeg situationen – med hensyn til dens betydningsfuldhed – med Murens fald i 1989, som var begyndelsen på
enden af Sovjetunionen. Jeg sagde, at det måske ikke er
helt så stort som Sovjetunionens sammenbrud, men det
der sker i Afghanistan er af samme karakter, fordi det er
enden på et system. Nu er jeg ikke sikker på, hvor mange
mennesker der fandt, at denne beskrivelse var akkurat,
men blot få dage senere havde man det meget pludselige sammenbrud af den afghanske hær. Taliban overtog
begivenhederne, der stadig er temmelig kaotiske for nuværende. Så i en vis forstand er alt det, som vi sagde for
tre uger siden, om hvad der må gøres, hvad der skal være
løsningen – en økonomisk integration af Afghanistan i
Bælte- og Vej-Initiativet, der forener de allerede udviklede projekter mellem CPEC [Den kinesisk-pakistanske
økonomiske Korridor], Khyber-passet til Centralasien –
alt dette er stadig helt sandt. Så da dette skete, indtraf
der en utrolig opstandelse. Der var diskussioner, som for
eksempel da CDU’s kanslerkandidat i Tyskland, Armin
Laschet, sagde, at dette er den værste krise i NATO siden dens begyndelse. Andre mennesker talte om Saigon
2021, og udtaler, at dette er Vestens absolutte ﬁasko.
Jeg tror, at denne diskussion vil fortsætte, fordi en
hel masse spørgsmål melder sig. Hvorfor var der sådan
et sammenbrud af hæren? Hvorfor kæmpede hæren
ikke? Hvorfor tog efterretningstjenesterne så grundigt
fejl? Hvad fremkom der om USA’s og de europæiske regeringers manglende evne til at tage hånd om deres egne
soldater, endsige de afghanske medarbejdere, der har
hjulpet under opholdet igennem 20 år, at evakuere dem?
Det hele er i bevægelse.
Jeg mener, at vigtigheden af at presse på for en hurtig økonomisk udvikling er af allerstørste betydning,
for Afghanistan er allerede blandt de ti fattigste lande i
verden. Det er ramt af en frygtelig tørke. Hver tredje i

Afghanistan er underlagt fødevareusikkerhed. Så har vi
en pandemi, naturligvis. Så det værste, der kunne ske,
er, at nogle kloge mennesker – eller ikke så kloge mennesker – i Vesten tænker i baner af økonomisk krigsførelse,
og siger: »OK, den militære mulighed er tabt, fordi man
ikke kan vinde i Afghanistan; det er blevet demonstreret
af briterne, Sovjetunionen og nu NATO; man kan ikke
vinde militært i Afghanistan. Så hvorfor bruger vi ikke
økonomisk krigsførelse?« Og begyndelsen på handlingen kunne udvikle sig til dette; nemlig, at USA har
indefrosset den afghanske regerings aktiver, som er omkring 9 milliarder dollar i Federal Reserve og andre amerikanske banker. Heraf er omkring 1,2 milliarder dollars
i guldreserver, og der er omkring 300 millioner dollars i
form af udenlandske reserver. Den tyske regering har afskåret al humanitær bistand. Lige nu er faren, at Vesten
– i denne utroligt skrøbelige situation – beslutter at rejse
et militært oprør kombineret med økonomisk krigsførelse i håb om at skabe kaos, så Taliban vil forsvinde, eller hvad som helst. Dette skal vi diskutere. Jeg mener, at
dette ville være den største tåbelighed, man overhovedet
kan tænke sig.
Jeg er meget glad og taknemmelig for de andre paneldeltagere, der mødes her, fordi jeg synes, at vi straks har
brug for at etablere ideen om, at den eneste måde man
kan rette op på situationen er at tilbyde bistand til den
nye regering i Afghanistan. Jeg forstår, at nogle af Taliban-lederne og også tidligere præsident Karzai, Abdullah Abdullah og forskellige andre kræfter samles i Kabul
i dag for at diskutere dannelsen af en regering. Jeg tror,
at dette skal stabiliseres, og at der ikke må tænkes i geopolitik, for som vi diskuterede det i det første panel for
tre uger siden, på den ene side har man krisen i Afghanistan; men dette er en afspejling af et meget dybtliggende
problem i den måde, som Vesten har ført disse endeløse
krige på – Afghanistan, Irak, Syrien, Yemen, Libyen; listen er meget lang, hvilket reﬂekterer hvorvidt denne
politik er levedygtig? Eller om Afghanistan ikke snarere
er »Mene Tekel«, skriften på væggen, ildbogstaverne på
væggen i Belshazzar. Nogle af jer – Ray McGovern er jeg
sikker på – kender dette smukke digt af Heinrich Heine
om Belshazzar. Er mon Afghanistan »Mene Tekel« for
hele den vestlige civilisation? Og er det ikke på høje tid
at ændre disse aksiomatiske antagelser om Rusland, om
Kina, om Bælte- og Vej-Initiativet? Fordi tilbuddet om
samarbejde er der stadig og; fra kineserne, fra russerne.
Så jeg mener, at vi virkelig står i en utrolig dramatisk situation, præcis som vi diskuterede det for tre uger siden,
men i mellemtiden har begivenhederne vist, at vores diskussion var absolut forudseende.
Se videon: www.schillerinstitut.dk/si/?p=31595

20 år efter den 11. september 2001: www.schillerinstitut.dk/si/?p=31645
Mindekoncert

med Schiller Instituttets NYC kor:
Beethovens Missa Solemnis »Agnus Dei»
Fred for os selv og verden
Lørdag den 11. september 2021 kl. 1 eller bagefter
august 2021

Videokonference

Vejen Frem:
11. september, Afghanistan og overvågningsstaten
Lørdag den 11. september 2021
kl. 20 dansk tid eller bagefter
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Geo-økonomiens daggry –
udvidelsen af Bælte & Vej til Afghanistan
af Hussein Askary, Schiller Instituttets Sydvestasien
koordinator, Bestyrelsesmedlem af Bælte- og Vej-Instituttet i Sverige (www.brixsweden.org)
Den hastige tilbagetrækning af amerikanske, britiske
og andre NATO-tropper fra Afghanistan efter 20 år med
en forfejlet »krig mod terror« har potentialet til at blive
et vendepunkt i retningen af en ny verdenspolitisk ære.
Sammenligningerne med amerikanske troppers tilbagetrækning fra Saigon (Vietnam) i 1975 er noget upræcise.
Der ﬁndes nu en ny mekanisme og sammenslutning
af regionale og globale magter villige til at bringe fred,
stabilitet og økonomisk udvikling til Afghanistan, med
udarbejdede planer langs Bælte- og Vej-Initiativet (BVI).
Sammenligningen burde nærmere være med Berlinmurens fald i 1989, hvilket betyder, at en forfærdelig æra
potentielt set går mod enden, og at en ny indvarsles i
verdenspolitikken, som omvælter årtier og århundreder
af ødelæggende nulsums- og geopolitik, »great games«
og krig.
Hvis denne nye situation håndteres roligt og klogt,
har den potentialet til at opnå fred gennem økonomisk
udvikling og samarbejde til gensidig fordel. Nøglen til
denne nye politik er integrationen af Afghanistan ind i
Bælte- og Vej-Initiativet. Selvom der er store farer ved
den kaotiske situation, som NATO har efterladt sig i Afghanistan, må hovedpunktet på dagsordnen for et hvert
freds- og forsoningsinitiativ indeholde en genopbygning
af økonomien.
Efter 20 års militære operationer af USA, Storbritannien og deres allierede, og med mindst 71.000 civile
dræbte i både Afghanistan og Pakistan, blev disse tropper hastigt trukket tilbage i juli og august i dette år. Taliban, det påståede mål for Afghanistan-krigen og den hovedsaglige opposition til NATO og den vestligt støttede
regering, udvidede deres kontrol over hver eneste del af
landet. Imens de vestlige medier var fyldt med panikslagne reportager om Talibans hurtige stormløb i mange
dele af landet, havde mere nøgterne tænkere i Kina, Rusland, Pakistan, Iran og mange centralasiatiske nationer,
og selv i Indien, travlt med at arrangere et væld af diplomatiske træk, både for at kontrollere situationen, og få
Taliban og den afghanske regering i Kabul til at snakke
om fred og forsoning.
Det kinesiske statsrådsmedlem og udenrigsminister,
Wang Yi, besøgte allerede i juli ﬂere centralasiatiske hovedstæder for at diskutere situationen. Shanghai Cooperation Organisation (SCO), der inkluderer alle de overnævnte nationer, samt andre eurasiske nationer, a oldt
et møde den 14. juli med sine udenrigsministre om Afghanistan i Dushanbe, hovedstaden i Tadsjikistan. Wang
Yi udtalte ved mødet, at grundet den hastige tilbagetrækning af USA’s og NATO’s tropper, »står Afghanistan
igen overfor en alvorlig skillevej, som enten fører mod
krig eller mod fred, kaos eller stabilitet«. Han fremlagde
et initiativ med fem punkter, hvoraf det tredje punkt var
»samarbejde for at fremme en forsoningsproces, som
8 Schiller Instituttet

kan sikre, at ingen borgerkrig udvikler sig i horisonten
– i overensstemmelse med princippet: »afghansk-ledet
og afghansk-ejet«.« Alle nabolande til Afghanistan har
noget at vinde og tabe i situationen, og har indﬂydelse
på visse afghanske fraktioner og grupperinger, hvilket
gør dem til nyttige mæglere for fred og forsoning. Det
femte punkt opfordrede SCO til at bidrage til fred og
genopbygning af Afghanistan. SCO bør gøre aktivt brug
af eksisterende samarbejdsmekanismer indenfor økonomi, handel, kultur og andre områder, for at støtte Afghanistan i udbygningen af sin kapacitet for ua ængig
udvikling, og opnåelsen af sand og varig udvikling. Integrationen af Afghanistan i regionale, økonomiske udviklingsplaner og -strukturer vil sikre varig fred.

Ingen fred uden udvikling

Det er dette sidste punkt, som blev forsømt i de sidste 20 år, imens fokusset kun var rettet mod brugen af
militær- og sikkerhedsforanstaltninger, hvilket har haft
ødelæggende konsekvenser for nationen og regionen. I
følge visse vurderinger har USA brugt 2,2 billioner dollars på denne krig, imens de samlede udgifter for amerikanske krige siden 11. september 2001 er oppe på 6,4
billioner dollars. Næsten intet af dette blev brugt til at
opbygge infrastruktur, huse, hospitaler, skoler, energiproduktion eller vandforsyningssystemer. Dette er
seks gange så meget som Kina investerede i BVI siden
2013. Men Kina har bygget tusindvis af kilometer af jernbaner og veje, kraftværker, havne, lufthavne, vandforsyningssystemer, over hele Eurasien og i Afrika. Dette er
grunden til, at den nuværende situation i Afghanistan
kunne blive vendepunktet i den nutidige historie i forhold til ﬁlosoﬁen bag og udarbejdelsen af fred gennem
økonomisk udvikling frem for militærmagt.

Afghanistan og BVI

I modsætning til dens tidligere rolle som en stødpudezone mellem de russiske og britiske imperier i det
geopolitiske »store spil«, ligger Afghanistan perfekt til
at kunne blive broen mellem det nordlige Eurasien og
det sydlige Asien, og mellem Østasien og Vestasien. Det
er klemt inde mellem to af BVI’s hovedkorridorer, Den
kinesisk-pakistanske økonomiske Korridor (CPEC) syd
for dens grænse og Silkevejskorridoren fra Kina til Centralasien, Iran og Tyrkiet nord for dens grænse.
Formelt blev Afghanistan en del af BVI i maj i 2016 i
sammenhæng med et besøg af Afghanistans administrerende overhoved, Dr. Abdullah Abdullah, i Kina i maj
måned 2016, hvor de afghanske og kinesiske udenrigsministre underskrev et forståelsespapir om samarbejde indenfor BVI. Det afghanske udenrigsministerium udtalte
på dette tidspunkt, at »i betragtning af dets beliggenhed som korsvej mellem Central-, Syd- og Sydvestasien
er Afghanistan godt placeret for et partnerskab med Kina
og til at forbindes med regionerne langs BVI«. Afghanistan blev også et medlem af den Asiatiske Infrastrukturaugust 2021

1. Afghanistan omfavnes af, og kan forbindes til, to af Bælte- og Vej-Initiativets vigtigste
korridorer: den grønne Kina-Pakistan-økonomiske-korridor, og den gule Kina-CentralasienVestasien. De foreslåede ruter i lilla, der krydser
Afghanistan, viser, hvordan det kunne lade sig
gøre.
2. Afghanistan, i den blå cirkel, i forhold til de
andre Bælte og Vej-hovedlinjer på land og til søs.
3. Detaljer om eksisterende (sort) og foreslåede (orange) jernbaner for de centralasiatiske Afghanistan-Pakistan-afsnit af den indosibiriske nord-syd-korridor.
4. Råstofreserver og et jernbaneforslag.
august 2021
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og Investeringsbank i 2017. Men på grund af situationen
i landet, og det åbenlyse endskab mellem USA og Kina,
blev ingen fælles infrastruktur eller andre projekter sat
i gang.
Interessant nok lykkedes det Kina at inkludere BVI
som en del af FN’s mission i Afghanistan, og i artikel 34
af FN’s sikkerhedsråds resolution nr. 2344 fra 2017 står,
at de »påskønner og opfordrer til yderligere anstrengelser for at styrke processen for regionalt, økonomisk
samarbejde, herunder tiltag for at muliggøre regionale forbindelser, handel og transit, inklusive regionale
udviklingsinitiativer som Bælte- og Vej-Initiativet og det
21. århundredes Maritime Silkevejsinitiativ samt regionale udviklingsprojekter.«
Næsten et år før USA’s og NATO’s tilbagetrækning fra
Afghanistan opnåede Wang Yi en konsensus for ni punkter ved indvielsen af Mødet mellem den kinesiske og de
centralasiatiske udenrigsministre den 16. juli 2020. Her
er det tredje punkt bemærkelsesværdigt, hvor der står,
at parterne vil gøre en indsats for at »skabe en synergi
mellem Bælte- og Vej-Initiativet og de centralasiatiske
landes udviklingsstrategier, udvide handel og sørge for
ﬂere fælles idéer og konkrete skridt for udviklingen
af Silkevejen for Sundhed og den Digitale Silkevej.« I det
ottende punkt, som omhandler Afghanistan, står der:
»Kina og de centralasiatiske lande støtter alle freds- og
forsoningsprocessen i Afghanistan, og er klar til at spille
en konstruktiv rolle i at opfordre til intra-afghanske forhandlinger, genoprettelsen af fred og stabilitet, fremskyndelsen af økonomisk genopbygning i Afghanistan
og styrkelsen af regionalt samarbejde.«
Et andet vigtigt skridt var den fælles udtalelse fra Den erde, trilaterale dialog mellem Kinas, Afghanistans og Pakistans udenrigsministre i juni måned
2021, hvor det blev understreget at »de tre parter igen bekræftede, at de vil udbygge samarbejdet under Bælteog Vej-Initiativet, Den regionale, økonomiske Samarbejdskonference (RECCA), Processen i Istanbul »Asiens
Hjerte« (HoA/IP) og andre regionale, økonomiske initiativer.« Forbindelsen mellem Den kinesisk-pakistanske økonomiske Korridor (CPEC) og Afghanistan var et
nøgleelement i denne dialog.
RECCA, som er nævnt i dette fælles dokument, er
et initiativ, som blev igangsat af Afghanistans udenrigsministerium for at samle alle de forskellige forbindelsesog udviklingskorridorer, der forbinder Afghanistan med
dens naboer og de større regioner. De har udgivet ﬂere
studier om disse korridorer, samt hvordan de vil gavne
Afghanistan og forøge stabilitet og sikkerhed i landet,
samt hele regionen.
Så, planen er at bygge ﬂere udviklingskorridorer til
transport, energiproduktion, og olie og gas gennem Afghanistan. Flere af projekterne er beskrevet af RECCA.
Et af dem er CASA-1000, det centralasiatiske og sydasiatiske regionale marked for elektricitet. Turkmenistan er
et land rigt på naturgas. Iran, ligeså, er rigt på naturgas
og begge leverer strøm til Afghanistan.
Afghanistan er a ængig af at dets nabolande leverer elektricitet, kapaciteter som ikke er blevet opbygget de sidste 20 år. CASA-1000 inkluderer Kirgisistan,
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Tadsjikistan, Afghanistan og Pakistan under ét elforsyningsnet. TAP-500 er et andet elektrisk kabel som forbinder Turkmenistan, Afghanistan og Pakistan. Der er
TAPI, den turkmenske, afghanske, pakistanske og indiske gasrørledning, som angiveligt blev støttet af USA og
NATO, men denne blev brugt som et geopolitisk redskab for at sikre sig, at de centralasiatiske lande og de
gas- og olierige lande a oldte sig fra at samarbejde med
Rusland, Iran og Kina, og få deres naturgas udefra, da de
er lande uden kystlinje.
Så, idéen var, at forbinde Turkmenistan direkte
med Afghanistan, Pakistan og Indien, og få naturgassen derfra. Men dette er, i sig selv, et meget nyttigt projekt og hjælper også med at forbinde Pakistan og Indien
gennem en fælles interesse. Men det udelukker ikke
at bygge en gasrørledning til Rusland eller til Kina eller gennem Iran. Virkeligheden får imidlertid det sidste
ord, og korridoren med naturgasrørledningen mellem
Turkmenistan, Centralasien og Kina er blevet en af de
mest vitale gasrørledninger i Asien. Iran, Pakistan og
Inden havde også deres planer for en »Fredens Rørledning«, hvilket iranerne byggede hele vejen til Zahedan
på grænsen til Pakistan; men presset fra USA tillod ikke
Pakistan at følge op på dette projekt. Yderligere, bidrog
konﬂikten mellem Pakistan og Indien til at stoppe dette
projekt. Så, der er ingen konﬂikt mellem disse forskellige olie- og gasrørledninger, hvis geopolitikken skubbes
til side, og økonomiske og sociale overvejelser tager dennes sted.
I dag er der intet i vejen for, at Pakistan kan drage
fordel af at samarbejde med begge. Nødvendigheden for
elektricitet for alle lande, herunder Indien og Kina, er så
enormt, at det kun kan imødekommes med mere end én
rørledning.
Der er også, blandt disse infrastrukturprojekter, De
fem nationers Jernbane (Kina, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Iran) og korridoren fra Peshawar
(Pakistan) til Kabul og til Dushanbe. En anden korridor går fra Peshawar til Kabul til Mazar-e-Sharif og ind i
Turkmenistan. Der er en række jernbaner, som blev bygget fra nabolandene; som Iran, der blot sidste år færdiggjorde jernbanen fra Khaf og Mashhad i Iran til Herat i
det nordvestlige Afghanistan. En korridor skulle også videreføres fra Tadsjikistan til Kunduz. Mange regionale
jernbaner når fra nabolandene til Afghanistans grænsebyer, men stopper så der, fordi de ufærdige forbindelser
mangler inde i Afghanistan selv. I 2016 ankom et tog fra
Xinjiang i Kina til Hairatan i det nordlige Afghanistan,
som passerede gennem Kasakhstan og Usbekistan. I
2019 blev en fragtforbindelse oprettet langs denne rute
til Kina. Derfor burde det at bygge de manglende forbindelser i Afghanistan, blive til omdrejningspunktet for
genopbygningsplanerne.
I februar dette år blev en strategisk aftale mellem
Pakistan, Afghanistan og Usbekistan underskrevet for
konstruktionen af en jernbane på 573 km fra Mazar-eSharif via Kabul til Peshawar (Pakistan). Den vil blive
forbundet med den eksisterende Termez (Usbekistan)
som krydser over til Mazar-e-Sharif (i Afghanistan), der
åbnede i januar 2012. Denne strækning muliggør en diaugust 2021

rekte forbindelse mellem Pakistan og den usbekiske hovedstad, Stashkent. De tre lande skrev i fællesskab under på et forslag i december 2020 for planer, som søger
et lån til projektet fra globale ﬁnansinstitutioner på 4,8
milliarder dollars. Efter forlydende har både Verdensbanken, Den asiatiske Udviklingsbank, Den europæiske
bank for genopbygning og Udvikling, Den europæiske
Investeringsbank, Den islamiske Udviklingsbank, Den
asiatiske infrastruktur- og Investeringsbank (AIIB) og
Det internationale Finansselskab (International Finance
Corp.) vist interesse for projektet. Strækningen vil også
blive forbundet med den 112 km lange grænsestrækning
fra Atamyrat (Turkmenistan) til Aqina til Andkhoy, og
forbinde Turkmenistan med Peshawar.

Omringet af BVI-projekter

Alle Afghanistans naboer deltager aktivt i
BVI. CPEC, BVI’s ﬂagskib, og den mest avancerede af BVI-korridorerne, er et vigtigt middel til at bringe BVI til Afghanistan.
Kinas forhold til Centralasien har udviklet sig i en
positiv retning, specielt efter Xi Jinpings iværksættelse
af BVI i 2013. De centralasiatiske nationer, hvor af tre deler grænse med Afghanistan, har tilpasset deres nationale udviklingsplaner til BVI. Ikke kun er deres handel
med Kina vokset enormt, men mange infrastrukturog landbrugsprojekter er nu integrerede dele af BVI
og samarbejdet med Kina. SCO, som til at begynde
med var en sikkerhedsorganisation, har nu udviklet
sig til et redskab for økonomisk samarbejde. Den fælles kommission for formidlingen af international Vejtransport er en af SCO’s vigtige platforme, specielt hvad
infrastruktur angår. Der er ﬂere initiativer for Kina og
Centralasien, såsom Den regionale sino-kirgisiske Samarbejdsplan (2015-2020), Kasakhstans lyse Vej-Initiativ,
Tadsjikistans nationale udviklingsstrategi 2030 og Usbekistans nye udviklingsstrategi.
Hvad den regionale sammenknytning angår, er Kinas
Xinjiang-region (uyghurenes autonome region) forbundet med tre hovedkorridorer i BVI. Disse er CPEC, Den
nye Silkevej og Den eurasiske Korridor. Men for at have
en eﬀektiv sammenknytning er der brug for en opgradering af transport- og energiinfrastrukturen i Kinas nabolande, for at kunne følge med den hurtige udvikling af
Kinas egen økonomi og den hurtige forøgelse i handlen mellem Kina og Europa.
Iran, som deler en lang grænse med Afghanistan i
vest, har i årevis også konsolideret dets forhold til Kina
og BVI, men allervigtigst ved at skrive under på Aftalen for det omfattende strategiske Partnerskab i marts
2021, hvilket sætter en ramme for handel, økonomisk og
strategisk samarbejde, der er uden sidestykke og vil fortsætte de næste 25 år. Iran har også stærke økonomiske
bånd til Afghanistan og har, som nævnt ovenfor, for nyligt udvidet en vigtig jernbane fra Khaf i det østlige Iran
til Herat i Afghanistan.

Rig på mineraler

Afghanistan er rig på sjældne jordarter og andre metaller såsom litium, beryllium og tantal og andre stofaugust 2021

fer, der er nødvendige for moderne elektronik og højteknologiske produkter. Afghanistan har også meget
store jern- og kobberminer.
En god ting, som USA’s agentur for geologiske Undersøgelser foretog, var en omfattende undersøgelse af
næsten hele det afghanske territorium for at ﬁnde de
forskellige aﬂejringer af særlige mineraler og mineraler,
som ikke er olie. Studiet blev fuldendt i 2016 og er blevet
opdateret ﬂere gange siden da.
Kobberaﬂejringerne i Mes Aynak er nogle af de
største i Asien. Et kinesisk konsortium (China Metallurgical Group) vandt kontrakten for at udvikle denne
mine og udvinde kobber i 2007. Dog var der to store
problemer med arbejdet. Et af dem var et sikkerhedsproblem. Områderne, hvor det kinesiske ﬁrma arbejdede, blev angrebet af militante grupper i ﬂere ombæringer. Det andet problem har med forarbejdelsen af
kobberet at gøre, hvilket krævede en investering i konstruktionen af et kraftværk på 500-megawatt og en jernbane for at bringe kullet fra den nordlige del af landet,
og at fragte det udvundne kobber var også nødvendigt. Mangel på vand, som er nødvendigt for minedrift,
var også et andet problem.
Dette betød at projektets omkostninger, som et resultat af sådanne investeringer, ville være højere end
forventet. Dette betød at forventede a ast, både for det
kinesiske ﬁrma og den afghanske regering ikke var så
store, som de først blev skønnet. Dette førte til en stridighed, som ikke er løst endnu, men hvis sikkerhedssituationen stabiliseres, og udviklingskorridorerne bygges, vil energi og transport være til rådighed til lettere at
gøre brug af disse miner.

Vandmangel

Afghanistan var en frodig have for mange århundreder siden; men på grund af periodiske, langsigtede klimaforandringer og også alle de konﬂikter, som har indhyllet Afghanistan, samt den manglende udvikling, så er
Afghanistan temmelig tørt. I Afghanistan har blot 67%
af befolkningen adgang til drikkevand, ikke nødvendigvis vand fra vandhanen. Mange har kun adgang til drikkevand via brønde. I 2004 var dødelighedsraten 25% i
Afghanistan for børn under fem år, hvilket er et forfærdeligt højt niveau; men halvdelen af dødsfaldene er relaterede til vandbårne sygdomme – så, det at levere vand
er et umiddelbart spørgsmål om liv og død for mange,
samt er essentielt for økonomisk udvikling.
Afghanistan har et stort antal ﬂoder, såsom Helmand-ﬂoden, Amu Darya-ﬂoden, Kabul-ﬂoden, Logar
og Banjshir, samt ﬂere andre mindre ﬂoder. Fordi de afhænger meget af at sne smelter i bjergene, har de store
udsving på årstiderne, og nogle af ﬂoderne tørrer sågar
ud i sommeren og efteråret. Vandbudgettet i Afghanistan skønnes til at være 55-75 milliarder kubikmeter om
året. Det er cirka, hvad ægypterne får fra Nilen hvert
år; men ægypterne får det bogstaveligt serveret på et
fad. Men i Afghanistan, på den anden side, for at være
i stand til at gøre brug af så meget som muligt af dette
vandbudget – det vil sige, i stedet for at det løber ud eller
fordamper – er der brug for at opbygge et kæmpe konSchiller Instituttet 11

trolsystem af vandinfrastruktur.
Et vigtigt punkt, i forhold til fødevaresikkerhed, er
problemet med opiumdyrkning, som var forsvundet, da
Taliban sad på magten før 2001, men som kraftigt voksede efter at USA og NATO tog kontrollen. Afghanistan er
blevet til kilden for 80% af hele verdens opium- og heroinproduktion. Da Taliban overtog hovedstaden, Kabul,
den 17. august, erklærede de at de endnu engang vil udrydde opiumopdyrkningen.

De menneskelige ressourcer

I følge statistik fra 2021 ligger Afghanistans befolkning på 39 millioner mennesker, herunder tre millioner
ﬂygtninge, mest i Iran og Pakistan. Men den forbløffende faktor er at 46% af befolkningen i Afghanistan er
under 15 år; og kun 2,5% af befolkningen i Afghanistan
er over 65 år gamle. Så, omkring 80% af det afghanske
folk er under 30 år gamle, hvilket er en meget, meget
ung befolkning. Og selvfølgelig har disse enorme aspirationer og krav. Det forventes, at denne befolkning på
37 millioner vil være fordoblet i år 2050.
Koncentrationen af befolkningen i Afghanistan er
syd og nord for den centrale bjergkæde. Så, disse må
forbindes gennem udviklingskorridorer, således at alle
de forskellige, afghanske befolkningsgrupper, samt
ressourcer, kan knyttes sammen – både vand og andre
ressourcer – for at skabe en økonomisk enhed. Dette
vil naturligvis bidrage til at forbinde Afghanistan til de
omkringliggende nationer, for at skabe en endnu større
økonomisk enhed.
Hvad den umiddelbare støtte via Bælte & Vej burde
være, er genopbygningen af Afghanistans infrastruktur,
for at skabe den nødvendige økonomiske platform, således at de millioner af unge afghanere får muligheden

for at forbedre deres færdigheder og deres produktivitet
for at drage nytte af naturressourcerne og landet for at
proﬁtere og blive i stand til at deltage i den internationale handel.

Vejen frem

Den 28. juli 2021 mødtes Wang Yi med delegationen,
ledt af chefen for Talibans afghanske politiske Kommission, Mullah Abdul Ghani Baradar, som var på besøg i
Tadsjikistan. Selvom en stor del af diskussionen beskæftigede sig med det fremtidige perspektiv for forsoning,
fred, stabilitet, og at forhindre terrorgrupper i at bruge
Afghanistan som base for angreb mod Kina og andre
nabolande, var økonomisk udvikling og genopbygning
nøgleelementer i de to parters diskussion. Baradar understregede, at den afghanske side håber at Kina vil være
mere involveret i Afghanistans freds- og forsoningsproces, og spille en større rolle i fremtidig genopbygning
og økonomisk udvikling. Det afghanske Taliban vil også
selv gøre en indsats for at fremme et miljø for investeringer.
Ironien her er, at det selvsamme Afghanistan, som var
omdrejningspunkt for geopolitik, pludselig kunne blive
til springbrættet til en ny æra for et samarbejde om gensidig vinding, frem for politiske nulsumsspil. Økonomisk samarbejde er vejen til både sikkerhed og velstand
for alle nationer, særligt Afghanistan, hvis befolkning
har lidt så skrækkeligt i næsten 40 år. Det er på rette
tid nu at bringe Afghanistan på Bælte & Vej mod fred.
Denne nuværende krise bærer en gunstig lejlighed med
sig, præcis som Berlinmurens fald skabte en mulighed
for en ny og retfærdig verdensorden. Desværre blev den
mulighed i 1989 spildt. Verden har ikke råd til at spilde
endnu en sådan enestående mulighed.

Er Vesten i stand til at lære? Hvad Afghanistan behøver nu

af Helga Zepp-LaRouche
5. september (EIRNS) – NATO’s katastrofale fadæse i Afghanistan, og dermed de sidste 20 års interventionspolitik, kunne næppe være mere dramatisk. Ikke
blot det, at krigen blev tabt; det er paradigmatisk for
hele spektret af det vestlige, liberale systems fejlantagelser. Det fortjener derfor bifald, når Præsident Biden bekendtgør, at tilbagetrækningen fra Afghanistan markerer afslutningen på hele den æra, hvor amerikansk
militærmagt brugtes med det formål at »omskabe«
andre lande. Men hvis denne omlægning blot betyder,
at man ikke længere vil beskæftige sig med de »endeløse
krige« i sekundære områder, for at sætte alle kræfter ind
mod de »nye udfordringer«, nemlig konfrontationen
med Kina og Rusland, så ville lektionen fra denne skammelige misere ikke være lært, men blot være skridt på
vejen til en endnu mere endegyldig katastrofe. Såret er
dog stadig friskt, chokket fra nederlaget ryster endnu
hele den vestlige verden, så muligheden for en fuldstændig ny tilgang eksisterer.
Et projekt fra Brown University om undersøgelse af
de amerikanske kriges omkostninger siden 11. september 2001, som nu får 20-årsjubilæum, har udregnet, at de
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samlede omkostninger for militæroperationerne i Afghanistan, Irak, Syrien, Yemen, Somalia, Pakistan osv., har
kostet 8 billioner dollars og at mindst en million mennesker har mistet livet. Deraf gik 2,3 billioner dollars til
Afghanistan-krigen, 2,1 billioner til krigszonen Syrien/
Irak, 355 milliarder til militære operationer i Libyen, Somalia osv., 1,1 milliarder til programmer for Homeland
Security og 2,2 milliarder til den tilhørende understøttelse af amerikanske krigsveteraner, som gjorde tjeneste
i disse krige, hvoraf et stort antal af dem lider under fysiske og psykiske mén. Mindst 15.000 amerikanske soldater og omkring lige så mange internationale NATOtropper blev dræbt. Omkring 70 millioner mennesker
er ﬂygtninge pga. disse krige. Hundredetusinde soldater
var udsendt, et ukendt antal af civilister mistede livet,
en stor del af tropperne var hovedsageligt beskæftiget
med at beskytte sig selv i endtlige omgivelser, hvis
mennesker og kultur de forstod lige så lidt for 20 år siden, som de gør det nu, hvilket senest blev erkendt efter
2019, hvor Afghanistan-papirerne blev oﬀentliggjort.
Den humanitære situation i Afghanistan er forfærdende. Ligesom direktøren for Verdens Fødevareprogram (WFP), David Beasley, som besøgte Afghanistan
august 2021

i den sidste uge af august måned, bekendtgjorde, sulter 18 millioner afghanere – mere end halvdelen af
befolkningen - og ﬁre millioner trues i den kommende vinter med døden, uden massiv hjælp. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) frygter en medicinsk
katastrofe, i lyset af et nærmest ikke-eksisterende sundhedssystem til COVID-pandemien, og at kun én million mennesker indtil nu er blevet vaccineret. Kan folk i
Vesten blot tilnærmelsesvis forestille sig, hvilken lidelse den afghanske befolkning har måttet gå igennem i
de sidste 40 års krig indtil det nuværende øjeblik – og
stadigvæk må gå igennem nu?
I lyset af denne tragedie, som næsten overstiger ens
forestillingsevne, er det derfor absurd, og bevidst vildledende, at man i konteksten af »endeløse krige« stadig
taler om »Nation Building«. Hvad blev der opbygget,
når halvdelen af befolkningen sulter? Hvis USA og de
andre NATO-medlemmer blot havde brugt fem procent
af deres militærudgifter til at investere i den egentlige
opbygning af Afghanistan, ville det aldrig være kommet
til denne forfærdelige katastrofe.
Indtil videre er det ikke tydeligt, om en reel genovervejelse ﬁnder sted i USA og Europa. For dette
ville ikke blot betyde, at man er villig til at »tale med
Taliban«, men at man korrigerer hele præmissen for de
sidste 20 års politik. Hvis Biden ærligt mener, at hele
æraen med interventionskrige bør afsluttes, så må de
amerikanske tropper endelig efterleve afstemningen i
det irakiske parlament, som allerede forlangte deres tilbagetrækning i januar 2020. Så må de morderiske sanktioner fra USA’s Caesar-lovgivning mod Syrien afsluttes, som indtil nu har bidraget til, at over 90 procent af
befolkningen har en levestandard, der ligger under fattigdomsgrænsen, og, i en tid med pandemi, burde alle
sanktioner mod lande, der er uden FN-mandat, stoppes, fordi de kun rammer de fattigste dele af befolkningen og ofte dræber dem.
Hvad USA og de europæiske nationer må gøre nu, hvis
de nogensinde igen ønsker at have troværdighed, hvad
angår »værdier« og »menneskerettigheder«, er at tilbyde den afghanske regering, som nu er i gang med at blive dannet, reel støtte, derigennem at de f.eks. opbygger
et moderne sundhedsvæsen. En af de ting, som i øjeblikket er tiltrængt, er et helt system af moderne udrustede
sygehuse, sammen med et system til uddannelse af læger, medicinsk fagpersonale og et træningsprogram for
unge mennesker, som kunne hjælpe med at gøre befolkningen bekendt med de nødvendige hygiejnetiltag i en
pandemi, også i landområderne. Et sådant system kunne, gennem samarbejde med medicinske centre, forbindes med USA og Europa, ligesom dette allerede sker, på
selektiv basis, i andre udviklingslande.
I lyset af hungersnøden ville et omfattende tilbud
til understøttelse af landbruget være påtrængt, udover
luftbroen, som David Beasley fra WFP opretter fra Pakistan, og som kan bringe fødevarer til Afghanistan. Hvis det skal forhindres, at landmændene af ren
og skær nød igen begynder at dyrke opium, så må udviklingen af landbruget, som en integreret del af en
generel, økonomisk genopbygning, ﬁnde sted. Den
august 2021

tidligere chef for FN’s program for narkotikakontrol
(UNDCP), Pino Arlacchi, har, gennem aftalen fra 2000
med Taliban, demonstreret, at afskaﬀelsen af narkotikaproduktion er mulig og i overensstemmelse med Talibans religiøse overbevisning.
Forudsat at Afghanistans suverænitet og den nye regering bliver respekteret fuldt ud og med garantier for,
at en sådan hjælp til opbygningen af landbruget ikke vil
blive sammenblandet med en politisk dagsorden, kunne forskellige pilotprojekter påbegyndes efter modellen fra Jawaharlal Nehrus Grønne Revolution i de regioner, som er villige til dette. I USA og Europa ﬁndes der
engagerede unge og ældre landmænd, som gerne ville
hjælpe med til at bidrage til en sådan fredsmission, således at landbrugsproduktionen i Afghanistan bliver forbedret og hungersnøden kan overvindes permanent. I
lyset af de tilbagevendende tørker må sådanne programmer naturligvis gå hånd i hånd med vandprojekter og et
generelt vandforsyningssystem.
I første ombæring må det handle om at hjælpe den
afghanske befolkning i en gigantisk nødsituation, som
de ikke selv har forårsaget, og dette er kun muligt, når
et tillidsgrundlag skabes med den nye regering, uanset alle ideologiske forbehold. Komitéen for modsætningernes Sammenfald foreslår derfor, at USA og de
europæiske regeringer udpeger den person, som tidligere har bevist, at en sådan politik kan fungere, til koordinationen af et sådant hjælpeprogram – nemlig Pino
Arlacchi. Det ville være en garanti for, at Afghanistans
suverænitet respekteres og at det under ingen omstændigheder forsøges påtvunget den vestlige standard, da
han allerede tidligere har vundet Talibans tillid.
En sådan ny politisk deﬁnition for Afghanistan betyder naturligvis også en fuldstændig afvisning af at tænke
i geopolitiske kategorier, en frasigelse af forestillingen
om politik som et nulsumsspil, hvor Kinas og Asiens opgang automatisk opfattes som Vestens nedgang. Den nye
regeringschef, Abdul Ghani Baradar, har med sit besøg
hos den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, signaliseret, at hans regering tilstræber et samarbejde med Kina
og Afghanistans integrering i Den Nye Silkevej. Den
russiske ambassadør i Afghanistan, Zamir Kabulow, har
foreslået en international konference for landets økonomiske opbygning, hvor det skal diskuteres, hvilket
projekter der må have absolut prioritet for at overvinde
nødsituationen.
Hvis den vestlige verden har lært noget som helst
fra årtusinde-nederlaget i Afghanistan, så må den ikke
blot fordomsfrit samarbejde med Rusland, Kina og de
centralasiatiske nabolande, Pakistan, Iran og Indien i
Afghanistans opbygning, men også med hele Sydvestasien. Det er ikke sloganet: »afslut de endeløse krige«,
der er idiotisk og som ﬁk Tony Blair til at hidse sig
op, men derimod Blairs fremsatte politik for koloniale
interventionskrige. De var ikke blot tåbelige, men kriminelle og morderiske, og har ødelagt livet for millioner
af mennesker eller bragt dem ubeskrivelige lidelser, og
deres arkitekter må stå til regnskab for dem.
Men når cyklussen af vold og hævn skal overvindes,
så må en ny politik på dagsordenen: Det nye navn for
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fred er udvikling, som Pave Paul VI udtrykte dette. Afghanistan er stedet, hvor USA og Kina kan påbegynde
en form for samarbejde, som kan repræsentere et babyskridt i retning af et strategisk samarbejde, hvor menneskehedens fælles mål rykkes i forgrunden, og deres
virkeliggørelse i sidste ende repræsenterer den eneste
måde, hvorpå menneskeheden endelig kan forhindres
at ende i en atomkrig.
Annegret Kramp-Karrenbauer virker i hvert fald til
intet at have lært af det »hårde nederlag«, når det eneste, der falder hende ind, er en opfordring til »større mi-

litær selvstændighed for EU«. »Manglen på egne evner«,
som hun taler om, relaterer ikke kun til den manglende
europæiske modstand mod den amerikansk lede tilbagetrækning fra Afghanistan.
Hvis den vestlige verdens selvskabte nedgang skal
stoppes, behøver vi en ærlig analyse af, hvorfor den neokoloniale, liberale samfundsmodel har slået fejl, og vi behøver frem for alt en renæssance af den humanistiske og
klassiske kultur. Vores holdning i forhold til opbygningen
af Afghanistan er testen, der viser, om vi er i stand til dette.
-- fra Neue Solidarität

Videokonference: På 50-årsdagen for Lyndon LaRouches forbløﬀende prognose
den 15. august 1971: Nå, er du så endelig villig til at lære økonomi?
14. august 2021 (EIRNS) – Kan den menneskelige race
overleve den krise, der nu truer selve menneskeheden?
Vil vi som en race betragtet fortsætte nedgangen til global atomkrig, en pandemi uden for kontrol, en hyperinﬂationær ødelæggelse af midlerne til livets opretholdelse, et kulturelt sammenbrud i en ny mørk tidsalder?
Eller kan denne eksistentielle krise tjene til en genopblussen af menneskelig kreativitet hos tilstrækkeligt
mange borgere i verden til både at afslutte det vanvid,
der bragte os til dette punkt, og iværksætte et nyt paradigme, der forener verdens nationer i at stræbe efter
menneskehedens fælles mål – fred gennem udvikling?
Svaret ligger ikke blot i, hvad folk tænker, men hvordan
de tænker. Kan vi inspirere til kreativitet i en befolkning, der er blevet degraderet gennem videnskabeligt
bedrageri, narkotika, pornograﬁ, evindelig krigsførelse
og økonomisk forfald?
Dette var temaet for konferencen i dag, den første
der er sponsoreret af »LaRouche Legacy Foundation«.
Helga Zepp-LaRouche ﬁk selskab af ledere fra hele verden – politiske ledere, økonomer, musikere, forskere og
unge – fra Rusland, Kina, Slovakiet, Tyskland, Frankrig, Østrig, Argentina, Filippinerne, Mexico, Trinidad
& Tobago, Peru, Colombia og Ukraine, i en dialog om
»LaRouches opdagelser« og om »Jordens næste halvtreds år«. LaRouche Legacy Foundation er i gang med
at udgive »LaRouches Complete Works«, hvoraf del 1 nu
er tilgængeligt (se https://www.larouchelegacyfoundation.org/collected-works)
Det var for halvtreds år siden, den 15. august 1971, at
Lyndon LaRouche blev ganske berømt, men også blev
mål for det, som tidligere statsadvokat Ramsey Clark
beskrev som »en kompleks og gennemgribende udnyttelse af retshåndhævelse, retsforfølgning, medier og
ikke-statslige organisationer, fokuseret på at ødelægge
en ende… Formålet kan kun ses som ødelæggelsen – af
mere end en politisk bevægelse, mere end en politisk
skikkelse – det er begge dele; men det er en frugtbar idérig maskine, et fælles formål med at tænke og studere
og analysere for at løse problemer, uanset indvirkningen
på status quo eller på egeninteresser. Det var et overlagt
formål at ødelægge dette for enhver pris«.
På denne dag i 1971 ophævede præsident Richard
Nixon Bretton Woods-systemet, som havde opretholdt
udviklingen af verden i tiden efter Anden Verdenskrig,
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ved at a oble den amerikanske dollar fra dens forankring
til guld, hvilket gjorde den til genstand for spekulation
og tillod alle verdens valutaer at ﬂyde, så det britiske system for »frie markeder« og deregulering kunne erstatte
det hamiltoniske »Amerikanske System«, der er baseret
på ideen om målrettet kredit til at forbedre den generelle
velfærd og forøge den produktive arbejdskraft.
EIR’s økonomiredaktør, Paul Gallagher, forklarede tusindvis af deltagere i konferencen over hele verden (med
samtidig oversættelse til spansk, fransk, tysk og russisk),
at Bretton Woods, der blev vedtaget efter Franklin Roosevelts død, ikke var det system, der var tiltænkt af FDR.
Roosevelt havde snarere insisteret på, at de tidligere europæiske kolonier efter krigen skulle tildeles fuld ua ængighed, og at det amerikanske systems produktion af de
kapitalgoder, der var nødvendige for at industrialisere
hele verden, ville drive amerikansk produktion og samtidig endegyldigt afslutte kolonitiden. Men Harry Truman,
som LaRouche karakteriserede som en »lille mand, der
tjente Wall Street«, hjalp europæerne med at genoprette
deres kolonier, mens USA blev indadvendt. Det efterfølgende fokus på intern forbrugerkultur gennem gæld,
frem for eksport af kapitalgoder, ville – som forudsagt af
LaRouche, på enestående vis blandt økonomer – forårsage tilbagegang og sammenbruddet af Bretton Woods.
Dette var kun den første af LaRouches prognoser, som alle
viste sig at blive fuldstændigt forudseende. En video af en
tale af LaRouche i 2001, beskrev hans mange prognoser
og understregede, at han »stod alene« blandt økonomer,
der var indfanget i britisk monetaristisk ideologi, tænkte
på penge, ikke den fysiske transformation af naturen eller
livsbetingelserne for den menneskelige race.
Helga Zepp-LaRouches hovedtale gav et stærkt indblik
i hendes mand Lyndon LaRouches evne til at inspirere
mennesker fra alle forskellige samfundslag, fra statsoverhoveder til peruanske ﬁskere og italienske skomagere, til
at forstå en anden måde at tænke på – at man ikke kan
adskille politik, videnskab og kultur, og at alle aspekter af
livet falder ind under den centrale rolle af kreativitet, som
kendetegnende for forskellen mellem menneske og dyr,
og som driver videnskaben om fysisk økonomi som den
sande videnskab om menneskelig fremgang. Hun bemærkede senere, at alle, der mødte LaRouche, oplevede en opvågnen af deres egne fornuftsmæssige åndsevner, gennem
kreativiteten i LaRouches sind, der ansporede dem.
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Zepp-LaRouche afdækkede sin mands gæld til Platon,
Leibniz, Kepler og andre af historiens giganter i forbindelse med hans egne opdagelser. Hun gennemgik de nye metrikker til måling af fremskridt, som han skabte – »relativ
potentiel befolkningstæthed« og »energi-gennemstrømningstæthed« – og sammenhængen mellem disse afgørende begreber. Hun behandlede Lyns første beslutning
om at bekæmpe Norbert Wiener og John von Neumann
statistiske metode til systemanalyse, der opfatter sindet
som en computer og fremmer kunstig intelligens som en
erstatning for sindet. Dette falske begreb om menneskets
natur er i dag vokset til vanvid i »modellerne«, der driver
klimasvindlen, ﬁnansielle spekulationer og det oligarkiske samfund. Hun sluttede med at opfordre til »at udskifte idéerne om informationsteoriens kvaksalveri med
LaRouches idéer på alle universiteter«.
Den førende kinesiske økonom, Ding Yifan, der har
skrevet om LaRouches ideer i ﬂere bøger, bemærkede, at
LaRouche havde fokus på to forbrydelser fra slutningen af
Bretton Woods: Misbruget af valutaer gennem ﬂydende
valutakurser, hvilket tillod spekulanter at angribe nationale valutaer; og deregulering af det ﬁnansielle system,
som gjorde det muligt for spekulanterne at tage over. Han
noterede sig to begivenheder i kinesisk historie, første
gang under Han-dynastiet for 2000 år siden, og sidenhen
i den mongolske æra i 1300-tallet, hvor lignende ignoreren af forskellen mellem penge og realøkonomien førte
til dynastiernes sammenbrud. Nutidens kvantitative lempelser og anden hyperinﬂationær pengeudstedelse, sagde
han, skaber en kræft i økonomien – en demonstration af
LaRouches advarsel om entropi som følge af den manglende udvikling af realøkonomien.
Jozef Miklosko, den tidligere vicepremierminister i
Tjekkoslovakiet og tidligere slovakisk ambassadør i Italien, beskrev sin ven LaRouche som den mest veluddannede mand, han nogensinde har kendt, og bemærkede at
80 sider af hans bog omhandlede LaRouche og hans organisation. Han beskrev sin rejse for at besøge LaRouche i
fængslet, hvor dennes optimisme og agapē (kristen menneskekærlighed, red.) var uforstyrret. Han gennemgik
også uretfærdigheden ved LaRouches fængsling, og den
verdensomspændende mobilisering af verdensborgere,
der forenede sig for at protestere mod denne uretfærdighed. Han beskrev LaRouche som Amerikas Sakharov«og
opfordrede til en ny revolution af kristen agapē. Han anbefalede, at der blev produceret en kort bog på alle sprog
om LaRouches ideer, hvilket blev hilst velkommen af Helga Zepp-LaRouche og ordstyrer Dennis Small fra LaRouche Legacy Foundation, alt imens han iagttog, at det virkeligt ville være ganske svært at indfange LaRouches ideer
i en kort bog.
Dr. Natalia Vitrenko, formand for det Progressive socialistiske Parti i Ukraine og tidligere parlamentariker og
præsidentkandidat, holdt et lidenskabeligt oplæg med
titlen, »At redde menneskeheden: Er det en mission,
der kan lykkes?« om hendes samarbejde med Lyndon og
Helga LaRouche. Hun påpegede, at topmødet mellem
Biden og Putin korrekt indikerede den farlige strategiske
krise, men advarede om at dette møde ikke tog fat på de
grundlæggende årsager til krisens systemiske ødelægaugust 2021

gelse af verdens økonomiske og ﬁnansielle system. Hun
gennemgik verdensøkonomiens frygtelige tilstand og
de nødvendige løsninger formuleret af LaRouche. Hun
kaldte det vestlige banksystems tilstand en »spekulativ
kæmpeblæksprutte« der suger rigdommen ud af verden.
Hun gennemgik også ødelæggelsen af Ukraine efter kuppet i 2014, som drev landet fra at være en af de ti bedste
økonomier i verden til den nu fattigste i Europa med 10
millioner sultne og et befolkningsfald på over 20% siden 1990. Hun afsluttede: »Bliver vi til en kirkegård med
vindmøller i stedet for kors?«
Dr. Kirk Meighoo, tidligere senator i Trinidad & Tobago samt forfatter og en politisk aktivist, beskrev hvordan han blev udviklingsøkonom gennem sin uddannelse
(i Toronto, Jamaica og Storbritannien), men først efter
at have opdaget LaRouche via internettet indså, at hans
dybtgående ideer var blevet censureret på alle universiteterne. Han beskrev, hvordan fremkomsten af Kina, Indien og Rusland som store økonomier burde have ført til en
ny verdensorden, og at G20 havde gjort en indsats i den
retning, men mislykkedes, alt imens BRICS nu er blevet revet fra hinanden. Pandemien ødelagde økonomier
rundt om i verden, sagde han, mens penge bliver trykt
i uhyrlige mængder for at redde bankerne og »overføre
rigdom fra de fattige til de rige«. Løsning af denne krise
kan kun opnås ved helt at afslutte det neoliberale system,
bemærkede han, og roste LaRouche-organisationen for
at lede denne indsats.
Universitetslektor Yekaterina Fyodorovna Shamayeva
fra Rusland, talte om »Design og ledelse af bæredygtig
udvikling samt tværfaglig syntese af de grundlæggende
ideer indenfor Lyndon LaRouches og Pobisk Kuznetsovs
metodelære.« Afdøde Pobisk Kuznetsov var en af Ruslands førende forskere og ﬁlosoﬁske tænkere, der blev en
nær ven og samarbejdspartner med Lyndon LaRouche
efter Sovjetunionens fald. Han foreslog, at en ny måleenhed for fysiske økonomiers fremgang skulle baseres
på LaRouches dobbeltbegreb for relativ potentiel befolkningstæthed og energi-gennemstrømningstæthed, og at
enheden skulle kaldes »La« efter LaRouche. Shamayeva
beskrev den fortsatte indsats i Rusland for at skabe en syntese af ideerne fra Kuznetsov og LaRouche, og understregede at økonomi ikke kan adskilles fra naturlovene. Hun
opfordrede til, at ﬂere af LaRouches værker blev oversat
til russisk (et stort antal af LaRouches større skrifter er
allerede tilgængelige på russisk).
Det første panel sluttede med videopræsentationer
og oplæsninger om LaRouche fra ﬂere mennesker, der er
døde siden hen, blandt dem: tidligere statsadvokat Ramsey Clark om justitsmordet i forfølgelsen af LaRouche; Dr.
Enéas Carneiro, et tidligere medlem af det brasilianske
parlament og præsidentkandidat, om hvorfor LaRouche
ﬁk æresborgerskab i byen São Paulo; Mexicos tidligere
præsident José López Portillo, der i 1998 opfordrede verden til at »lytte til de kloge ord fra Lyndon LaRouche«; og
tidligere udenrigsminister i Guyana, Fred Wills, der i 1976
opfordrede FN’s generalforsamling til at vedtage LaRouches idé om en ny international økonomisk orden
Se videoerne og læs rapporten om Panel 2:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=31591
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TV2 Lorry: Dokumentar om Schiller Instituttets Venner i serien RUC undersøger
TV2 Lorry: »Hvilke emner har de små partier fokus på, og hvad er det,
der driver folkene bag«. Dokumentaren produceret af Rasmus Ahlefeldt Simonsen og Sebastian Hartmann, journaliststuderende fra Roskilde Universitets kandidatuddannelse, blev vist på TV2 Lorry den 1.4. september 2021. Det 17 minutter lange program satte lys på Schiller
Instituttets Venner og Tværpolitisk Forening i Dragør. Spidskandidat
Tom Gillesberg blev interviewet, og han fremviste mange af sine berømte valgplakater. »Jeg lever og ånder for visioner, for store idéer, for
noget der har betydning - at sætte en dagsorden, som har afgørende
betydning for fremtiden«. Se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=31631

Ny dokumentar:

Genoplivelsen af
det Amerikanske System
med
Karaktertræk
www.schillerinstitut.dk/si/?p=31547

Hvordan kineserne lærte om økonomisk udvikling
fra Det amerikanske System, som amerikanerne havde
glemt, men så blev det promoveret af Lyndon LaRouches
organisation. Det kan danskerne og alle andre folkeslag
også lære. Billederne: Sun Yat-sen og Abraham Lincoln.
Den 17. august 2021 udgav LaRouche-Organisationen
en ny dokumentar lavede af Peter Møller fra Danmark.
Den er et bidrag til at få USA til at deltage i Kinas Bælteog Vej-Initiativ (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 Ua ængighedserklæringen 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 begyndte 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 Vej-Initiativets
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.
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