Invitation til Schiller Instituttets
Internationale konference i USA
Lad os skabe en ny og mere human
epoke for menneskeheden
Schiller Instituttets konference, den 16. februar 2019 i USA
Sjældent, om nogensinde før, er verden blevet grebet af en sådan tummel, som nu.
Med Brexit-afstemningen i Storbritannien, Trumps valgsejr mod det neoliberale
etablissement i USA, valget af en anti-EU-regering i Italien, De gule Vestes
oprør i Frankrig – alt sammen udtryk for et globalt oprør mod den neoliberale
økonomiske politik i det transatlantiske system, et system, der står overfor at
opleve et nyt økonomisk krak, som er meget værre end i 2008. Samtidigt har
initiativet fra Kina med Den Nye Silkevej, det største perspektiv for
infrastrukturudvikling i menneskets historie, skabt en hidtil uset dynamik for
økonomisk vækst og optimisme. Et nyt sæt af internationale relationer udvikler
sig, hvilket skaber et potentiale for at overvinde det gamle paradigme med
geopolitik og krig.
Da præsident Nixon forlod Bretton Woods-systemet i august 1971, var det Lyndon
LaRouche, som profetisk og offentligt advarede om, at en fortsættelse af den
monetaristiske politik, der erstattede det, uundgåeligt ville føre verden til
faren for en ny depression og en gentagelse af fascismen, medmindre der blev
oprettet en ny, retfærdig økonomisk verdensorden.
I dag manifesterer faren for en ny fascisme sig tydeligt gennem bestræbelserne
fra det gamle paradigmes kræfter på at opretholde en unipolær verden gennem
løbende geopolitiske konfrontationer, selv med risiko for at kaste verden ud i
en ny verdenskrig, som denne gang indebærer faren for udslettelsen af den
menneskelige art med atomvåben. På den anden side er en ny, meget mere retfærdig
økonomiske verdensorden hurtigt på vej frem, en verdensorden, som for første
gang giver udviklingslandene mulighed for at overvinde underudvikling og
fattigdom. Det bedste eksempel på dette er Kinas fantastiske præstation med at
løfte 800 millioner mennesker ud af fattigdom i løbet af de sidste 40 år, et
ubestrideligt bevis på et princip for hele verden. Hvis Kina kan gøre dette,
hvorfor kan vi så ikke? Hvis Vesten forsøger at undertrykke fremkomsten af dette
nye system, står Verden i fare for at falde i ”Thukydids fælde”, nemlig faren
for at den nuværende dominerende magt forsøger på at forhindre den nye magt i at
opstå ved krig: en apokalypse – i en tidsalder med atomvåben.

Lyndon LaRouche udviklede en unik videnskabelig teori om fysisk økonomi, hvilket
etablerede ham som verdens fremmeste økonom, hvis analytiske tilgang og kreative
kraft i formulering af løsninger er mere presserende end nogensinde før. Han har
krævet etableringen af et nyt Bretton Woods-system, i samme ånd som Franklin D.
Roosevelt havde til hensigt: nemlig at erstatte det nuværende spekulative system
gennem konkursbehandling og omorganisering, og oprette et nyt internationalt
kreditsystem, hvis hovedformål er at skabe en videnskabelig drivkraft for
verdensøkonomien, som det presserende grundlag for at muliggøre
teknologioverførsel til udviklingslande for at overvinde resterne af
kolonialisme for altid. Den næste økonomiske platform, som defineret af
LaRouche, skal være en fusionsbaseret økonomi med internationalt samarbejde
inden for rumforskning og rumrejser, der er rettet imod etablering af landsbyer
på månen. Dette bliver den nødvendige næste fase i udvidelsen af infrastrukturen
i Den Nye Silkevej – som bliver til Verdens-landbroen – ud i det nærliggende
rum.
I 2005 udviklede LaRouche en smuk vision for planetens næste 50 år, en vision om
samarbejde på grundlag af et nyt sæt af internationale relationer, inspireret af
ideerne og forståelsen af universets lovmæssighed fra sådanne tænkere som
Nicholas af Cusa, Gottfried Wilhelm Leibniz, Vladimir Vernadsky og Albert
Einstein.
LaRouche har også specificeret, at fire nationer, nemlig USA, Kina, Rusland og
Indien, er unikt positioneret til at indlede et nyt system, hvor alle suveræne
nationer kan deltage som ligestillede. Det Britiske Imperium er yderst opmærksom
på denne fare for dets eksistens, hvilket for en stor del forklarer, hvorfor de
har gjort alt for at vælte Trumps præsidentskab i USA, og for at forhindre
udviklingen af et gavnligt forhold mellem USA og især Rusland og Kina.
Det har været en integreret del af LaRouches filosofi, at der ikke er nogen
skelnen mellem naturvidenskab og stor klassisk kunst, da det er de samme
kreative evner i det menneskelige sind, der skaber gyldige opdagelser både
indenfor videnskab og kunst, opdagelser, som tjener som drivkraft for al
økonomisk udvikling. I dag oplever vi i Vesten en dyb moralsk og kulturel krise,
hvilket ikke alene truer vort samfunds moralske fibre, men fører til
ødelæggelsen af det kreative potentiale i nutiden og fremtidige generationer.
Det er derfor et eksistentielt spørgsmål for civilisationen at skabe en ny
renæssance af klassisk kultur i samme tradition som Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Schumann og Brahms. Samtidig må og skal menneskets højeste idealer,
som udtrykt af de største digtere og filosoffer, genoplives. Den kulturelle
krise kan kun overvindes gennem æstetisk uddannelse af mennesket med det

udtrykkelige sigte at skabe smukke sind og sjæle.
Det er formålet med den kommende konference med Schiller Instituttet i USA at
samle tænkere fra USA og andre lande, der er motiveret af det presserende behov
for at præsentere ideer i den hensigt at forme det nye paradigme – den nye epoke
af menneskeheden – på en sådan måde, at den langsigtede overlevelse af den
menneskelige art garanteres.
Panel 1: En ny verdensorden, baseret på naturlov: Kan menneskeheden regere sig
selv for at sikre vores eksistens som en art? Lyndon LaRouches koncept om en
Fire-Magts-aftale: De næste 50 års menneskelige udvikling.
Panel 2: Principperne for fysisk økonomi: Leibniz, Hamilton, List, Carey,
LaRouche. Systemet med amerikansk økonomi og den kinesiske model. Afrika som det
nye Kina, med afrikanske egenskaber.
Panel 3: Det fantastiske perspektiv med en international renæssance af klassisk
kultur. Den æstetiske uddannelse af mennesket for sindets og sjælens skønhed.
Panel 4: Videnskabens grænser: Hvordan vil menneskeheden se ud om 100 år? Den
videnskabelige metode, der ligger til grund for LaRouches økonomiske principper.
Hvad adskiller mennesket fra dyrene?
Klassisk musikkoncert om aftenen.
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