Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen Bind II:
En fælles fremtid for menneskeheden.
LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i at udvikle forslag til
international økonomisk udvikling og i at sætte trends indenfor politisk
beslutningstagning. I 1997, ved afslutningen af Den kolde Krig og potentialet
for internationalt samarbejde om menneskehedens fælles målsætninger, foreslog
Lyndon og Helga LaRouche en “Eurasisk Landbro” som en “Ny Silkevej … for
Verdensomspændende Økonomisk Udvikling”. Efter at den kinesiske præsident Xi
Jinping i 2013 annoncerede ‘Bælt- og vejinitiativet’ (et forslag i samklang med
LaRouche-forslaget) offentliggjorde LaRouche-bevægelsen det første bind af en
374-siders rapport, der integrerer store udviklingsprojekter fra hele verden
indenfor rammen af den økonomiske tilgang, der er grundlagt af Lyndon LaRouche.
Vi er glade for at kunne annoncere udgivelsen af dette andet bind af “Den Nye
Silkevej: en Fælles Fremtid for Menneskeheden”, hvor vi giver Jer et opdateret
billede af fremskridtene for Kinas Bælt- og Vej-initiativ, herunder detaljerede
region-for-region analyser, og nyligt opdaterede kort. Vi fremhæver også
principperne for den fysiske økonomi og økonomiske metrikker, som er opdaget af
Lyndon LaRouche, og hvorpå muligheden for at hæve menneskehedens levestandard
afhænger. Vi undersøger den strategiske tilgang af de vestlige nationer til det
kommende nye paradigme, og hvilke udfordringer der må klares for at overvinde
det gamle paradigmes tilgang med britisk geopolitik, og erstatte det med
LaRouches topstyrede program for at overvinde det økonomiske sammenbrud i
Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og formand, Helga Zepp-LaRouche, har sagt:
“Jeg tror, at Den Nye Silkevej er et typisk eksempel på en ide, hvis tid er
kommet; og når en ide på den måde materialiseres, bliver den til en fysisk kraft
i universet.”
Drag fordel af dette kraftfulde værktøj til politisk beslutningstagning og
politisk organisering!
Pris: 500 kr.
Kan bestilles hos Schiller Instituttet i Danmark
53 57 00 51, 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk

Indholdsfortegnelsen:

Ny Rapport: OPERATION FELIX:
Yemens mirakuløse genopbygning
og tilslutning til den Nye Silkevej
Af Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien.
Genopbygningen af Yemen, efter den aktuelt igangværende, destruktive, anglosaudiske aggressionskrig er afsluttet, vil kræve et mirakel. Men det er præcis,

hvad denne rapport foreslår. Miraklernes tid er over os. Mange mirakler er
opnået, og mange andre er i gang. En ny æra i menneskehedens historie er gryet
under BRIKS-nationernes lederskab (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og
Sydafrika), samt under den kinesiske præsident Xi Jinpings lancering i 2013 af
Bælte & Vej Initiativ (BVI). Disse to udviklinger har åbnet historiens porte for
en ny og retfærdig verdensorden.
Kinas mirakuløse industrialiseringsproces hen over de seneste to årtier, der har
løftet 700 million af landets borgere ud af fattigdom, er en stærk indikator for
denne nye proces. Den kendsgerning, at Kina har tilbudt sine teknologiske
kapaciteter, sin knowhow og sine finansielle resurser til partnere i
udviklingslandene, så de kan gentage dette mirakel, udgør en stærk motivering
for det yemenitiske folk og lederskab for at vælge de højeste ambitionsniveauer.
Det er i denne sammenhæng, at Yemen kunne rejse sig og opnå sit eget mirakel.
Ligesom det lykkedes yemenitterne at præstere det mirakel, at de har modstået de
mest ondskabsfulde og magtfulde militærstyrker, således kan de – med en
tilsvarende succes – præstere miraklet med at genopbygge deres land. Dette
genopbygningsmirakel bliver naturligvis vanskeligere end det militære, men det
bliver mere glædeligt og vil bringe alle Yemens borgere sammen – mænd og kvinder
fra alle mulige dele af landet og fra alle forskellige baggrunde, som en forenet
kraft til fordel for en hel nation.
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Helga Zepp-LaRouche:
»En fælles fremtid for menneskeheden«
Introduktion til bind II af
rapporten, »Den Nye Silkevej

bliver til Verdenslandbroen«
20. juni, 2018 – Vi har den glæde at præsentere Helga Zepp-LaRouches
introduktion til den kommende Schiller Institut rapport, »Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen, bind II: En fælles fremtid for menneskeheden«.
Rapporten forventes udgivet i slutningen af denne måned.
»Den Nye Silkevejsånd« har ændret verden til det bedre i en langt mere
gennemgribende grad, end den transatlantiske sektor hidtil blot nogenlunde har
forstået. Siden den kinesiske præsident Xi Jinping satte den Nye Silkevej på
dagsordenen i september 2013 i Kasakhstan, er en hidtil uset optimisme fejet hen
over udviklingslandene i særdeleshed; en følelse af, at fattigdom og
underudvikling kan overvindes i en nær fremtid, takket være kinesiske
investeringer i infrastruktur, industri og landbrug. Geopolitisk orienterede
kredse i Vesten har ikke forstået, at Kina gennemfører en ny model for
international politik, der takler det underskud, som arven efter kolonialisme og
imperialisme har testamenteret frem til i dag: den absolutte mangel på
udvikling. Og fordi Kina således adresserer milliarder af menneskers
eksistentielle behov, vil denne politik sandsynligvis blive den største
revolution i menneskehedens historie.
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Schiller Instituttets Specialrapport:
Introduktion: Forlæng den Nye
Silkevej
til Vestasien og Afrika; en vision
for en økonomisk renæssance
Vi introducerer her Schiller Instituttets nye, danske

specialrapport,

“Forlæng

den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika; en vision for en økonomisk
renæssance”, som er en grundig

indføring i den 246 sider lange, engelske

rapport, af rapportens forfattere, Hussein Askary og Jason Ross.

Glæd dig til en optimistisk og konstruktiv løsning på det forfærdelige
fattigdoms- og underudviklingsproblem, som denne verdensdel er så hårdt ramt af,
og, som Helga Zepp-LaRouche så ofte har nævnt, den eneste humane og retfærdige
løsning på det umenneskelige flygtningeproblem, der nu også har ramt Europa.
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Schiller Institute Special Report:
Extending the New Silk Road to West
Asia (Middle East) and Africa:
A Vision of an Economic Renaissance,
This 2 4 6 - p a g e special report was released in N o v e m b e r 2 0 1 7 . It was authored
by Hussein Askary and Jason Ross and a Schiller Institute team.
Here is the introduction to the report, followed by the Table of
Contents.
Order information:
Please order from The Schiller Institute in Denmark.
Tel: 53 57 00 51; 35 43 00 33, mich.ras@hotmail.com
Printed version: 400 kr. regular mail; 425 kr.via Quickbrev
Pdf: 200 kr.
Payment to The Schiller Institute
Homebanking: 1551-5648408
Giro: 5648408
The report can also be picked up at our office:
Sankt Knuds Vej 11, basement left, 1903 Frederiksberg.
Please call or write to arrange: 53 57 00 51; 35 43 00 33, mich.ras@hotmail.com
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UDKAST TIL LOV OM GENETABLERING AF

USA’s OPRINDELIGE NATIONALBANK
Vi genudgiver her Udkast til Lov om Genetablering af USA's Oprindelige
Nationalbank.
(Det oprindelige, engelske udkast, som er fra marts 2013, kan ses her:
https://larouchepac.com/031113/draft-legislation-bank-us)
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Gottfried Leibniz (1646-1716), et
fantastisk, optimistisk geni
Gottfried Leibniz (1646-1716), et fantastisk, optimistisk geni, brugte sit liv
på at forbedre menneskeheden – inden for økonomi, videnskab, filosofi og
politik. Leibniz opfandt kalkulen og skabte læren om fysisk økonomi, og hans
arbejde og liv tjener som model for nutiden og var en inspiration for den unge
Lyndon LaRouche
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»Beethovens årtier lange kamp
for den Niende Symfoni«
Kun sjældent i menneskehedens

historie
har der været en dialog og en syntese
mellem to, store intellekter på
Friedrich Schillers og Beethovens
niveau,
endskønt de aldrig mødtes.
Resultatet heraf blev den 9. Symfoni.
Lad os begynde med Beethovens Niende Symfoni, der slutter med en overraskelse –
menneskelige stemmer, der stemmer i med idéerne i Friedrich Schillers digt, Ode
til glæden, indflettet i orkesterstemmerne, som dermed skaber et af historiens
mest bevægende kunstværker. Lad os dernæst, ved at gå baglæns i tiden, gå
igennem Beethovens tredive år lange søgen for at opnå dette og standse ved nogle
af de musikalske milepæle, der førte til dette udødelige mesterværk i
bevidstheden om den kendsgerning, at vi kun kan lytte til disse forløbere med
deres efterfølgeres toner klingende i vore ører.
Rapporten er oversat fra engelsk. Den originale engelske rapport kan læses her.
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Ny brochure fra LPAC Videnskabsteam:
»USA tilslutter sig den Nye
Silkevej«.
Dansk introduktion til LaRouchePAC
Videnskabsteams nye brochure,

v/teamleder Benjamin Deniston
Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
Skab en Ny Renæssance
Tale ved Schiller Instituttets
konference i Paris
I hvert fald, jeg vil komme frem til den pointe, at vi har en
civilisationskrise, der virkeligt er altomfattende. Vi har nu nået et punkt i
menneskehedens historie, hvor vi enten kan foretage et kvalitativt spring ind i
et fuldstændigt nyt paradigme – og et nyt paradigme, det kan man finde
historiske eksempler på, som man kan studere. Eksempler, hvor man havde en
sammenbrudskrise, som i det fjortende århundrede i Italien, i hele Europa,
faktisk.
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Helga Zepp-LaRouche:
Genopbyg verden i BRIKS-æraen
Hovedtale ved Schiller Instituttets
konference i Paris, 13.-14. juni
– For dette er ikke en akademisk konference. Dette er en reel indsats for at
intervenere på et tidspunkt, hvor det er meget tydeligt, at de ledende
institutioner i G7, for eksempel, og som netop har afholdt et topmøde, er totalt
mislykkedes i at løse disse for civilisationen eksistentielle farer.

Download (PDF, Unknown)
Se hele konferencen her.

Helga Zepp-LaRouche:
Hovedtale ved Schiller Institutkonference på Manhattan, D-dag:
Prometheus-udfordringen under
udfoldelse:
BRIKS, en ny æra for menneskeheden
Det glæder mig at tale med jer i dag, på denne særlige dag, som er D-dag, og det
bør fylde os alle med håbet om, at faren for en ny fascisme, der er ved at vokse
frem i verden, kan besejres – men forhåbentlig med færre tab. Jeg siger dette,
fordi vi netop nu befinder os på randen af Tredje Verdenskrig, og det gør vi af
nøjagtigt de samme grunde, der forårsagede Første Verdenskrig og Anden
Verdenskrig: en imperiemagts interesser imod nationers velfærd og almene vel.
Se hele konference-videoen med den fantastisk spændende diskussion:
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BROCHURE: HVORFOR USA OG EUROPA
MÅ GÅ MED I BRIKS – En ny,
international
orden for menneskeheden. Udbred denne
nye, verdensforenende politik for
fred og
fremgang for alle. Gå med i kampen!
– En ny, international orden for menneskeheden.
Intet betydningsfuldt opnås uden kamp. (Og dette er ganske afgjort
en kamp).
GÅ MED I KAMPEN!
UDBRED DENNE NYE, VERDENSFORENENDE POLITIK FOR FRED OG FREMGANG
FOR ALLE.
NU komplet digital version 36 sider. Trykt version 20 sider.
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Helga Zepp-LaRouche:
Kinas politik for Ét bælte, én vej.

Seminar i København den 27. apr. 2015
(dansk)
Mit dilemma stammer fra den kendsgerning, at jeg … med det samme må fortælle jer
… , at verden er langt tættere på en ny, global krig, end de fleste mennesker
har nogen anelse om. Denne nye politik for Den nye Silkevej … , er den eneste
politik til at undgå krig, der er til rådighed.
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Den Nye Silkevej:
En genoplivelse af konfuciansk
kultur. Af EIR’s Konfucius-ekspert
Mike Billington.
Ironisk nok er den nuværende renæssance, der finder sted i Kina, på afgørende
vis influeret af den »interessernes harmoni«, der karakteriserede det
oprindelige Amerikanske System for Politisk Økonomi, der blev introduceret til
Kina af dets måske største landsmand, Sun Yat-sen (1866-1925), fader til Den
republikanske Revolution i 1911, der væltede det kejserlige Qingdynasti og
bragte Alexander Hamiltons Amerikanske System til Kina. Sørgeligt nok er dette
Amerikanske System systematisk blevet ødelagt i Bush-familiens og Obamas
Amerika, alt imens det er i live og har det godt i Kina.
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EIR: Konfucius i Kina i dag
LaRouche: En konfuciansk mentor.

Til slut vil jeg, som en kinesisk lærd, gerne hylde hr. LaRouche og hans hustru.
Jeg ved, at forbindelserne mellem Kina og hr. LaRouche og hans hustru går 20 år
tilbage, da et meget populært, kinesisk tidsskrift publicerede en artikel af hr.
LaRouche. I denne artikel forudsagde hr. LaRouche, at Kina måtte gøre noget mere
på det tidspunkt; i modsat fald ville den kinesiske velstand overflyttes fra
landbrugs-hovedområderne til kystområderne, og dernæst eksporteres til andre
lande. Hr. LaRouche mindede os om, at der var meget dårlig tænkning i Kina på
det tidspunkt: han sagde, at det ville være farligt for Kinas moralske system,
og det ville være farligt, skadeligt for de mennesker, denne elite, der kan
bestemme, hvad der er den rigtige retning for Kina som et stort land.
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Nicolaus Cusanus’ mission:
BRIKS og en ny, international
orden for menneskeheden.
Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche.
Lyder det ikke som sund fornuft? Giver det ikke mening, at alle disse lande
slutter sig sammen, overvinder fattigdom, overvinder sygdom, har en fælles
fremtid … at forsvare vores menneskehed imod alle farer og definere den næste
fase og epoke i menneskets evolution …?
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Helga Zepp-LaRouche:
En hyldest til Nicolaus af Cusa – En

dialog mellem kulturer
Specialrapport juli 2013: Grunden til, at denne særlige mand er så usædvanlig
vigtig, er, at det var hans idéer, der gav den skønne, Italienske Renæssance,
Firenzes Gyldne Renæssance, et endnu mere ophøjet udtryk, fordi han var det
største af alle de genier, der fandt sammen på den tid. Det var denne utrolige,
fantastiske eksplosion af menneskelig kreativitet, der kom frem i denne
Renæssance, der formåede at besejre det fjortende århundredes mørke tidsalder.
Og mere end nogen sinde tidligere er det presserende nødvendigt at studere dette
eksempel fra Den gyldne Renæssance for at finde nøglen til at besejre nutidens
mørke tidsalder.

HZL En Hyldest til Nicolaus af Cusa pdf

BRIKS-nationer genopliver dr. Martin
Luther Kings drøm:
ØKONOMISK RETFÆRDIGHED ER EN
UMISTELIG RETTIGHED.
Af Helga Zepp-LaRouche
Hovedtale, komplet, ved Schiller Instituttets konference 17. januar i New York.
»Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme.
Det lyder jo som et meget usandsynligt forslag på dette tidspunkt, hvor vi
befinder os på randen af Tredje Verdenskrig. … Men det er inden for rækkevidde.
Og potentialet til at få verden på fode igen, få verden i orden, eksisterer.«
S e O g s å : Lyndon LaRouches budskab til konferencen: En mobilisering af ånden og
hensigten med vores republik
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Nyhedsorientering december:
Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen
Introduktion v/Helga Zepp-LaRouche
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, var den 2. december
2014 hovedtaler ved et seminar for diplomater og udenrigspolitiske kredse i
Washington D.C., om EIR’s rapport om Den Nye Silkevej og Verdenslandbroen. Vi
bringer en oversættelse af hendes tale med en introduktion af Bill Jones. Helga
Zepp-LaRouche understregede, at menneskehedens fremtidige skæbne vil afhænge af,
om USA og Europa vil tage imod det tilbud, som præsident Xi Jinping gav
præsident Obama, hvor Xi inviterede USA, og andre nationer, til at indgå i et
samarbejde om udviklingsprojekter, som Kina og BRIKS-landene promoverer. Efter
talen fulgte en langvarig diskussion for lukkede mikrofoner. Man kan bestille
rapporten og finde den engelske version af talen på:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=2661.
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Specialrapport:
Den nye Silkevej transformerer
planeten
– En ny æra for menneskeheden
Men jeg er nødt til at sige, at vi befinder os på et tidspunkt, hvor vi har en
krise af dimensioner uden fortilfælde. Menneskeheden står i øjeblikket på randen
af et folkemord, som kunne blive værre end noget som helst, der tidligere er

sket i historien, og som situationen er nu, hvis den transatlantiske sektors
nuværende politik fortsætter, så vil det ske.
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En Prometheus-tilgang til udvikling
af nye former for ild:
Udvinding af helium-3 på Månen
for en menneskehed med fusionskraft
Den seneste opgave, som hr. LaRouche har givet os, har været at udvikle
menneskeheden som en målestok for universet, gennem en dybere forståelse af
kreativitet som en naturkraft ud fra den russisk-ukrainske videnskabsmand
Vladimir Vernadskijs anskuelser. Afslører opdagelser ting, som allerede
eksisterer i naturen – principper, fysiske love og lignende? Eller endnu bedre:
er opdagelsens substans i sig selv en del af det, der udgør naturen? Er det ikke
et naturfænomen? Kan en verdensanskuelse anses for at være fuldendt, som ikke
inkluderer denne forandringsproces som en fundamental, substantiel del
af naturen? Det vil jeg senere sige noget mere om.
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Specialrapport: Helga Zepp-LaRouche:
Den Nye Silkevej fører til

menneskehedens fremtid!
Den kommende fusionsøkonomi baseret på helium-3. En introduktion til en kommende
EIR-rapport om Verdenslandbroen.
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Lyndon LaRouche: Den klassiske
kunstart kaldet fysisk økonomi
Fysisk økonomi er noget helt unikt for mennesker. Intet dyr har fysisk økonomi
som egenskab. Men økonomi har eksisteret lige så længe, som der har været
mennesker til, da fysisk økonomi i hovedsagen er forholdet mellem mennesket og
naturen, baseret på det, som udelukkende kun mennesket, og intet dyr, har: Evnen
til at gøre opdagelser. Eksempelvis opdagelser af grundlæggende principper inden
for videnskab.
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»Der er et alternativ til udslettelseskrig: At skabe denne verden om til en Have
for mennesker og gøre en ende på Imperium og elendighed«
»Hvad er det, der foregår i Europa? … den virkelige krigsfare kommer fra den
kendsgerning, at hele den transatlantiske sektor, dvs. USA og Europa, befinder

sig i en proces et totalt sammenbrud af det finansielle system.«
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