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Fast förbindelse mellan Finland och Sverige!
Äntligen börjar diskussionen i media om att knyta
ihop Sverige och Finland med en fast förbindelse. På
första vardagen efter nyår berättade Sveriges radios
ekonyheter om det. Det var nästan en månad efter
Radiohusets granne finska ambassaden hade haft ett
heldagsseminarium om det och 25 år efter att EAP tog
upp förslaget som en del av att bygga de nordiska länkarna till Nya sidenvägen. Det var också profilprojektet i EAP:s valkampanjpamflett år 2006 för att skapa
en miljon nya industriarbetsplatser i Sverige.
Just förbindelsen med Kina över land är utgångspunkten för det finska initiativet att lansera förslaget
om en fast förbindelse mellan Finland och Sverige. I
den finska presentationsvideon visar man hur en sådan
förbindelse är möjligheten att styra över den kinesiska
handeln med Europa genom Finland, Sverige och Danmark. En avgörande faktor är att den fast förbindelsen
under Fehmarn bält mellan Danmark och Tyskland är
på gång att byggas liksom Öresundsbron.
Det finska seminariet tog också upp magnettågssteknologin genom att ha med Elon Musks Superloop
i seminariet. Ett magnettåg som med hjälp av undertryck i rör kan färdas i 1000 km/tim. Man pekar också
på att förbindelsen mellan Helsingfors och Oslo kan
byggas med samma slags tåg och därmed knyta ihop
hela den Nordiska triangeln med hjälp av magnettåg
och fasta förbindelser
Finska ambassaden presenterar seminariet på följande sätt: ”Idén om en fast vägförbindelse mellan
Finland och Sverige har vuxit fram inom näringslivet,
i akademiska kretsar och bland regionala aktörer i
Sverige, Finland och på Åland. Den 23 november 2015
arrangerades ett seminarium kring visionen på Finlands ambassad i Stockholm.”
Bro och tunnlar till Finland var profilfrågan i 2006
års valkampanjpamflett för LaRoucherörelsen i
Sverige- EAP om att skapa en miljon nya industrijobb
i Sverige.

Öregrundtunnel mellan Åland och Sverige
Tunneln till Åland bör gå mer norrut än Norrtälje för
att kunna byggas i bra berggrund. Den finske geoteknikern Usko Anttikoski gjorde förlänge sedan ett förslag
på var tunneln bör gå mellan Åland och Sverige. Han

utarbetade också förslagen för tunnlarna mellan Umeå
och Vasa, liksom mellan Helsingfors och Tallinn.
Hans studie av berggrunden visar att man bör
undvika ett område av mjukt berg mellan Åland och
Norrtälje, genom att lägga tunneln uppe vid Östhammar/Öregrund. Det skulle också göra det möjligt att
dra järnvägen via Arlanda och rikets fjärde största stad
Uppsala. Att välja en rakare väg från Stockholm mot
Åland i höjd med Norrtälje riskerar att man hamnar i
liknande problem som med Hallandsåsen. Problemen
med Hallandsåsen berodde huvudsakligen på att man
av olika skäl valde bort dragningen i den mycket berggrunden inåt land. Anttikoskis rapport var banbrytande
och borde inte förbigås.

Året då alla i Kina fick elektricitet
Den 23 december 2015 anslöts två byar i Kinas
nordvästliga provins Qinghai till elnätet. Därmed har
Kina ett heltäckande elnät och 39 800 kinesiska medborgare som varit utan ström är nu strömförsörjda. De
9 614 hushåallen ligger till stor del i två byar på 4000
meters höjd i det tibetanska höglandet bortom provinshuvudstaden Qinghai. En tredjedel av hushållen är inte
direktanslutna till det centrala elnätet, utan generar sin
ström via solenergi. ”Nu när vi har ström behöver vi
inte längre elda med koskit för att värma våra hus eller
använda oljelampor för att få ljus” sa en herde från byn
Gomang.
I slutet av 2012 saknade nästan tre miljoner kineser
elström. I mars 2015 lovade regeringschef Li Keqiang
att man till årsslutet skulle nå målet att försörja alla
hushåll med ström - vilket även lyckades!
Regeringschef skämtar om miljönhysterin
Den 23 december 2015 togs vattenkraftstationen
Steung Taty i sydvästra Kambodja i drift. Dammens
kraftverk har en kapacitet på 246 MW.
Regeringschefen Hun Sen yttrade sig roat över miljövännernas opposition till sådana energiprojekt:
- Vissa miljövänner är fanatiska. De är emot allt, oberoende av vad det är. Därför har vi bara en möjlighet:
Låt oss ge dessa fanatiker gammalmodiga facklor där
de bor och stänga av strömme till deras hus.

Kambodja är starkt beroende av importerad ström.
För närvarande bygger man med finansiellt stöd från
Kina sju dammar och man planerar ytterligare 17 vattenkraftverk. Dessutom har man startat ett program för
kärnkraftverk i samarbete med Ryssland.

talade på Innovationsforum Asiens sjunde årliga möte.
Forat leds av den förre Sony-chefen Nobuyuki Idei.
På eftermiddagen talade hon inför cirka 100 toppföretagare, ekonomer och representanter för den japanska
regeringens ekonomiska utlandsverksamhet som
sponsrats av Canon Institute for Global Studies.

Kambodja är ett av Asiens fattigaste länder. Landet
har ännu inte återhämtat sig från USA:s bombangrepp
under Indokinakriget och de västligt understödda
Röda khmerernas folkmord under 1970-talet. De Röda
khmererna störtades av Hun Sen och andra med hjälp
av Vietnam.

I sitt utförliga föredrag varnade Zepp-LaRouche
för att de ständiga regionala konflikterna skulle kunna
utmynna i ett världskrig mellan supermakterna. Bara
en genomgripande förändring av de tankestrukturer
som lett till kriserna kan ändra historiens gång. Hon
presenterade de stora infrastrukturprojekt som måste
genomföras för att förverkliga världslandbron. Dessutom betonade Zepp-LaRouche att Kinas strategi för
den Nya Silkesvägen skulle kunna bilda kärnan i en ny,
världsvid renässans.

Upprättelse för E. G. Geijer på Sveriges Radio
Det stora inflytande som Erik Gustaf Geijer haft på
det svenska samhället ”tystades redan vid hans död”,
berättade Ola Larsmo i programmet Filosofiska rummet i Sveriges radio P1 på Luciadagen. Nedtystandet
av Geijer var ”det bestående samhällets hämnd på
upprorsmannen”. Programledaren Lars Mogensen
samtalade med författarna Larsmo och Per Svensson
om Erik Gustaf Geijer. Producent var Thomas Lunderquist. Detta är en senkommen upprättelse för historikern, diktaren, musikern, filosofen, nationalekonomen
och politikern Geijer, som länge lyfts fram av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP.
- Det är märkligt att vi har en stor politisk tänkare
som ingen egentligen vill använda sig av ... liberaler
och sossar borde slåss om honom, sa Ola Larsmo.
Per Svensson berättade om hur författarna Lars
Trädgårdh och Henrik Berggren skrivit om den svenska ”statsindividualismen” i boken ”Är svensken människa?”, ”och det bygger de helt och hållet till stor del
på Geijer”.
Larsmo slog fast: ”Det finns hela sjok av geijeristiskt tänkande i svensk politik idag. Du hittar det hos
sossar och liberaler och de nya moderaterna, men ingen nämner honom. Han är osynlig som politisk tänkare
och det tycker jag är lite, lite märkligt.”
Det som inte förklaras i radioprogrammet är hur
Geijers inflytande kunde leva vidare genom den ungdomsrevolt som skedde i Uppsala 1848. Detta internationella revolutionsår manifesterades i Uppsala genom
ett stort demonstrationståg av Uppsalastudenterna
till minne av Erik Gustaf Geijer. Dessa studenter och
tidigare elever till Geijer kom att prägla samhällsreformerna under hela andra halvan av 1800-talet i Sverige.

När det gäller hur dessa stora projekt ska finansieras
hänvisade Zepp-LaRouche till det amerikanska system som tillämpades för att industrialisera USA under
1800-talet. Detta ”amerikanska system”, som det kallades på 1800-talet, är diametralt motsatsen till dagens
monetära tänkande. Det tillämpades framgångsrikt för
att industrialisera Tyskland under Bismarck [liksom
Sverige under inflytande från Geijer] och Japan under
Meiji-restaurationen. Idag avspeglar sig detta system
i Kinas ekonomiska under. Ett sådant system lägger
tyngpunkten på kreativa upptäckter inom naturvetenskapen som sedan tillämpas i den fysiska ekonomin
och leder till förbättringar i mänsklighetens levnadsvillkor.
Helga Zepp-LaRouche deltog i en paneldiskussion
tillsammans med den förre IMF-chefen Dominique
Strauss-Kahn, den förre chefen för det ryska järnvägsbolaget och grundare till forat ”En dialog mellan civilisationer”, som äger rum på Rhodos varje år, Vladimir
Jakunin samt Paulo Nogueira Batista Jr.. Batista var
tidigare chef för IMF i Brasilien och är idag vice ordförande för den Nya utvecklingsbanken (NDB) i Shanghai som BRICS-staterna har grundat. Diskussionen
leddes av Daisuke Kotegava som innehaft en hög position i Japans finansministerium. Han var också vd för
IMF i Japan under finanskrisen mellan 2007 och 2009.
Dr Jakunin stödde i sitt föredrag uttryckligen Helga
Zepp-LaRouches förslag om att bygga världslandbron. Han påpekade att Rysslands eurasiska utvecklingskorridorer och Kina politik för Ett Bälte, En Väg
passar utmärkt tillsammans och står för ett nytt tänkesätt som absolut behövs för att undvika de krig som det
havererade neoliberala systemet utlöser.

Zepp-LaRouche talade för japanska företagare
Schillerinstitutets internationella ordförande, Helga
Zepp-LaRouche, var den 2 december inbjuden till
Tokyo för att tala på två konferenser om hur det enda
alternativet till geopolitiken, som är huvudorsaken till
krisen i Mellanöstern och den akuta risken för ett tredje
världskrig, är att förverkliga idén om världslandbron.
På förmiddagen lyssnade 300 unga företagare när hon

När Strauss-Kahn inledde diskussionsrundan
beskrev han det globala finanssystemets pågående
kris. Han sa att budgetåtstramningar misslyckats och
att man måste ersätta dem med modeller för tillväxtpolitik. Samtidigt konstaterades att det tyvärr inte finns
något verkligt stöd för en sådan kursändring i världens
dominerande finansinstitutioner..
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