Lyndon LaRouches triumf, 1922-2019
Hovedtale og afsluttende bemærkninger
af Helga Zepp-LaRouche
Dennis Speed: På vegne af Schiller Instituttet vil vi gerne byde velkommen til
alle, der er her i dag, og byde velkommen til jer, som er samlet rundt omkring i
USA og forskellige steder i verden. Vi har kaldt denne dag og denne
mindehøjtidelighed for “Lyndon LaRouches Triumf”. I virkeligheden er denne
historie imidlertid fortællingen om to menneskers sejr. Den 12. oktober 1988 –
for over 30 år siden – på Tysklands Kempinski Hotel, et år før Berlinmuren
faldt, sagde Lyndon LaRouche til et forbløffet pressekorps: “Jeg kan forsikre
jer for, at det jeg nu fremlægger for Jer vedrørende udsigten til Tysklands
genforening er et forslag, som vil blive studeret nøje af de relevante kredse
inden for etablissementet i USA. Mange vil i dag være enige om, at tiden – under
de rette omstændigheder – er inde til de indledende skridt imod genforeningen af
Tyskland med en klar udsigt til, at Berlin kan genoptage sin rolle som
hovedstad.” Lidt over et år senere, den 9. november 1989, faldt Berlinmuren. Den
3. oktober 1990 blev Tyskland genforenet, Berlin skulle atter blive hovedstaden.
Inden for de timer der fulgte umiddelbart efter den 9. november, skitserede
Lyndon LaRouche, der på daværende tidspunkt sad i fængsel, så den politik som nu
går under forskellige navne i Verden, Den nye Silkevej, Bælte- og
Vejinitiativet, og Schiller Instituttet ville rejse til de tidligere Warszawa
Pagt-lande, og til Rusland og Kina for at tale for denne idé. Verden kom til at
kende denne idé som en ny dialog mellem civilisationer, i modsætning til det der
blev kaldt “civilisationernes sammenstød”. Som med personen Florestan, i
Beethovens opera {Fidelio}, havde LaRouche vovet at tale sandheden, og hans
belønning var at blive lænket gennem hans fængsling. Og som med Florestan og
Fidelio, førte Helga Zepp-LaRouche, grundlæggeren og lederen af Schiller
Instituttet, gennem sin utrættelige promovering af ‘Den nye Silkevej’, og hvad
der nu hedder ‘Verdens-Landbroen’, gennem sin udformning af ‘dialogen mellem
civilisationer’ og gennem sin hengivelse til ‘frihedspoeten’ Friedrich Schiller,
den vellykkede kampagne for at befri Lyndon LaRouche fra fængsel. I dag er
Lyndon LaRouches triumf mulig på grund af hende. Det er mig en ære, som altid,
at introducere Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet.
[stående bifald]

Helga Zepp-LaRouche: Dette er et enestående øjeblik i vore liv, hvor vi samles

her for at mindes og ære min elskede Lyn. Lyn ændrede livet for de fleste af os,
på den mest dybtgående måde. Og hvis vi spørger os selv: “Hvor ville jeg have
været, hvis ikke for det utrolige privilegium at have mødt Lyn, vor tids mest
kreative tænker?” Hvis man ser rundt i vores samfund i dag, ser man så mange
liv, der spenderes dårligt, mennesker, der er fortabt i materiel grådighed,
jagten på penge, genstande, underholdning – nogle er meget succesfulde. De
tjener mange penge, men deres sjæl har allerede længe været spist op af mere
begær. Mange er ikke så succesrige. De kan ikke få enderne til at mødes. For de
fleste af os åbnede Lyn døren til en sand medmenneskelighed, personligt, og i
utallige diskussioner han havde med mennesker i løbet af sit lange liv bevægede
han tusinder og atter tusinder af mennesker i USA, i Europa, i Afrika, i Asien
og i Latinamerika. Han ændrede rent faktisk deres liv, og bevægede dem på en
dybtgående måde… i de fleste lande på denne planet, på fem kontinenter. Lyn
talte med mange grupper og enkeltpersoner… unge mennesker. Han oplyste fiskerne
i Peru. Han fortalte skomagere i Italien om skomageri. Han talte med italienske
lovgivere og lovgivere rundt om i verden. Han underviste iværksættere om fysisk
økonomi. Han talte med fagforeninger, lærere, akademikere; verdens bedste
musikere. Han åbnede døren til sandhed og viden for mange, mange mennesker. Og
mange af dem sagde, at Lyn vidste mere om deres fagområde end dem, eksperterne
selv, og at han var i stand til at ændre retningen i deres tænkning. Lyns
eksistens er et mirakel. Han trodsede alle hindringer for forfægtelsen af sit
mægtige intellekt. Som ung følte han sig som en “grim ælling”, som ikke ville
passe ind i det banale miljø, der omgav ham. Men allerede som ung havde han den
indre styrke til at afvise enhver intellektuel korruption. Lyn tilføjede
imidlertid noget til det talent: Han havde en, for de fleste mennesker,
ubegribelig intellektuel omhyggelighed og stringens. Han var virkelig en
sandhedssøgende person, en universel tænker, der indtog og tilføjede noget til
næsten alle relevante grundlæggende vidensområder: naturvidenskaben, klassisk
musik, poesi, historie, og den store Norbert Brainin sagde, efter to dage med
meget intensive diskussioner: “Denne mand kender så meget mere til musik, end
jeg gør”. Man kunne sige det samme om Lyns viden om historie, den amerikanske
historie, Sovjetunionens historie, om Afrika, om den europæiske filosofi. Og på
alle disse områder, og jeg har sikkert glemt halvdelen af dem, gjorde han
enestående opdagelser og tilføjede kvalitative gennembrud i dem. Ud af al denne
universelle viden udviklede han sin egen videnskab om fysisk økonomi, og det
blev anerkendt af mange fremragende lærde i mange lande, at hans metode var den
mest dybtgående inden for økonomi som sådan. Lyns motivation for sit arbejde var
– og er – kærlighed til menneskeheden. Når han arbejdede på et projekt,
arbejdede han i 20 timer om dagen, og han kunne i sin bedste tider producere 60
til 80 sider med fodnoter, således at der ikke skulle ændres noget under
redaktionen. Han kunne ikke fordrage tanken om at undertrykke folks potentiale,
det være sig at de skulle leve i fattigdom, ligesom han ikke kunne fordrage

ideen om fattigdom i udviklingslandene, og han begyndte at hade imperialisme,
som den form for regering der gør netop det imod mennesker.

Men han kunne

heller ikke klare undertrykkelsen gennem fejlagtige ideer om det fysiske univers
love, fordi sådanne fejltagelser ville føre til selvdestruktion af kulturer og
civilisationer. Jeg har aldrig set eller hørt om nogen, der var så aldeles
fokuseret på de nødvendige forandringer i systemet af undertrykkelse, og så
aldeles fokuseret på at erstatte det med sin egen vision om en mere menneskelig
og smuk verden. Denne opfattelse gjorde det muligt for ham meget tidligt – i
60’erne – at erkende den ødelæggende fare, der lå i rock-sex-modkulturen. Og se
på USA i dag med hensyn til den kultur. Hvis Lyn ville have været præsident – og
det kunne han have været, fordi han var godt på vej i kampagnen i 1984,
og Illinois-kampagnen i ’86 – ville det aldrig være sket. Og havde det ikke
været for operationerne udført af de neoliberale og det neokonservative
etablissement, ville han have bragt verden i orden. Tænk på de ændringer, han
allerede påbegyndte i den retning: Udviklingen af Latinamerika gennem sit
samarbejde med López Portillo. Den smukke ide om at få bugt med fattigdom i
Indien gennem sit arbejde med Indira Gandhi for en 40-årig udviklingsplan for
subkontinentet. Han var i færd med at overvinde NATO’s og Warszawa-pagtens
militære blokke gennem sin ide om SDI (Strategic Defense Initiative –red.) ,
ideen om at gøre en ende på geopolitik og fortsætte med ideen om én menneskehed.
Tænk over hvad der ville være sket, hvis hans opfattelse af at bruge SDI som
drivkraft for videnskabelig udvikling og at bringe nye teknologier baseret på
nye fysiske principper til udviklingslandene, den gigantiske
teknologioverførsel, der gør det muligt for disse lande at springe fremad til de
mest avancerede produktionsformer. Igennem flere årtier ville en lettelse af
fattigdommen i Afrika, Asien og USA have fundet sted. Man ville have haft
universel uddannelse af ethvert barn, allerede i anden generation, og af den
uddannede ungdom i udviklingssektoren. I USA ville man have haft en offentlig
debat om de spørgsmål, som Lyn rejste i sin smukke tale i 1988 i Chicago på
konferencen ‘Food for Peace’ (Mad for fred), med henblik på at gøre de
afrikanske ørkener til en frodig have der er i stand til at producere mad nok
til verdensbefolkningen. Der ville være en debat i USA, ikke om “Game of
Thrones”, men om Einsteins Generelle Relativitetsteori og universets love. Han
ønskede af få musikere til at diskutere principperne for klassisk komposition, i
traditionen der rækker fra Bach til Brahms. Han ville have fået forskere til at
opnå en dyb forståelse af livets princip, hvor de ville have fundet en løsning
og kur mod de fleste sygdomme. Kreativiteten i sig selv ville være den højeste
værdi i samfundet, og alle ville opleve den intellektuelle glæde ved en ny
international renæssance. Og vi, der arbejdede med Lyn, havde det privilegium at
få en forsmag på hvad det betyder at leve i idéernes verden. Hvis Lyn var blevet
præsident, ville denne renæssance-ånd være blevet den intellektuelt
fremherskende magt over hele USA og i verden. USA er meget heldige at have sådan

en person med et så smukt sind og en sådan profetisk vision. Lyn og jeg havde
engang et møde med en biskop i Rom, og han sagde, at Lyn er en mand med forsyn,
og jeg er helt enig: Fordi Lyns liv og hans livsværk er i absolut
overensstemmelse med skabelsens hensigt. Det er en tragedie for befolkningen i
USA og resten af verden, at nutidens onde kræfter var i stand til at afspore
denne indsats, i det mindste midlertidigt. Og et gennembrud for hele
menneskeheden vil være forbundet med Lyns ideer. Men Lyns vision om, at en fuldt
udviklet verden bliver en realitet i form af en ‘Verdenslandbro, er nu ved at
ske: En ny form for internationale relationer mellem nationer, en dialog mellem
klassiske kulturer, der erstatter konfrontationen, og visionen om et
internationalt samarbejde med kolonisering af Månen og en fælles mission til
Mars. Hans fjender, som er menneskehedens fjender og fjender af folkets lykke,
kan sejre på kort sigt. Men de er allerede hjemsøgt af Erinyerne (‘hævnens
gudinder’, red.). De har muligvis kunnet dække over deres forbrydelser for en
kort stund, men der er denne højere magt indenfor naturlov, som vil bringe deres
forbrydelser for dagens lys. Lyn har tværtimod fortjent evigt liv. Hans liv har
udspillet sig i evighedens samtidighed. Hans sind og ideer svæver over alle
steder og tider. Lyn er nu i et rige, som det der er vist i Skolen i Athen (et
billede af maleren Rafael –red.): Han er sammen med Sokrates og Platon, med
Confucius, Kepler, Leibniz, Bach, Beethoven, Einstein og Vernadsky og alle de
bedste ’hoveder’ til alle tider, og indenfor alle kulturer.
Du er udødelig, elskede Lyn. Herefter følger Helga Zepp-LaRouches afsluttende
bemærkninger:
Speed: “Et stort menneskes gerninger fortsætter med at indvirke på andre
menneskers liv gennem tiderne. For det gode, som en dydig mand kan gøre, kan
ikke gøres indenfor en livstid. Således lever han videre efter sin død, og
virker videre som i livet. Den dydige handling, det veltalte ord kæmper videre,
udødeligt, sådan som han, der var dødelig, kæmpede. Lev således også du
videre igennem endeløse tider”. Denne idé er den idé, som Lyndon LaRouche levede
med, og levede for. Den sidste linje i dette digt, der er dedikeret til
komponisten Ludwig van Beethoven, lyder: “Glæd dig i al evighed”. For at
afslutte dagens proces har vi har flere andre ting, flere stykker musik, og i
øjeblikket uddeler vi et af dem til alle blandt publikum. Men hvad angår de
sidste ord, som vi gerne vil sige i dag, er det mig endnu engang en ære at
introducere Helga Zepp-LaRouche. [bifald]
Helga Zepp-LaRouche: Jeg vil gerne give jer et citat, som William Warfield gav
som bidrag til Festskrift til Lyns 80-års fødselsdag i 2002. “Ja, også for mig
har Vier Ernste Gesänge (Fire Alvorlige Sange –red.) af den store Johannes
Brahms været hans sidste vilje og testamente. Min ven, hvad kan være bedre end,

‘nu er der tro, håb og kærlighed, disse tre. Den største af dem alle, af disse
tre, er kærlighed. ‘Die Liebe er den største af dem alle”.
“Lyn, vi elsker dig så højt, så højt – du har elsket menneskeheden på en sådan
måde, at vi gør det til vores hellige engagement at udføre og realisere din
vision, at bidrage med hele vores potentiale for at gøre verden til et bedre
sted. Du er med os, og vi er med dig, for evigt. Og jeg siger til dig, som dine
sidste ord til mig lød: Ich liebe dich (Jeg elsker dig).” [stående bifald]

