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Seneste nyt fra Schiller Instituttets formand,  

Tom Gillesberg, Radio Schiller, 6. okt. 2014: 

»Hvilket system skal regere verden? De ’gamle’ penge 

og magter, eller det nye system under BRIKS?« 

 

Lyt til Tom Gillesbergs særdeles udførlige nyhedsopdate-

ring, med analyse og strategi, på Radio Schiller: 

 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 

 

Torsdag 9. oktober kl. 19.00 
 

Schiller Instituttets kontor,  

Sankt Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C. 

Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 72 06 

Eller vær med via Google Hangouts 

 

Kontakt Aarhus: Hans Schultz: 60 16 40 96 

 

Tag Ansvar! Vær en Nationsbygger! 
 

 
I dette nummer: 

 

HOVEDARTIKEL:  

Helga Zepp-LaRouche:  

Den Nye Silkevej fører til menneskehedens fremtid! 

Den kommende fusionsøkonomi, baseret på helium-3. 

Introduktionen til en kommende EIR-Specialrapport 

om Verdenslandbroen, Læs s. 2  
 

Fra LaRouche-bevægelsen: 

6. okt. 2014: Kampen om et nyt, globalt system,  

som vi har været spydspids for i mere end 40 år, står 

nu for at bære frugt, Læs s. 1 

 

3. okt. 2014: Lad os slutte os til premierminister  

Narendra Modi i Mahatma Gandhis ånd, Læs s. 3 

 

Andre nyheder: 

Bolivias Evo Morales: Krig som svar på krig er ikke 

fred; Vi må ændre systemet, Læs s. 4 

Fra LaRouche-bevægelsen 6. okt. 2014: Kampen om 

et nyt, globalt system, som vi har været spydspids for 

i mere end 40 år, står nu for at bære frugt 

Helga Zepp-LaRouche understregede i går, at alt af-

hænger af at få USA til at vende tilbage til det paradig-

me, som eksisterede, før John F. Kennedy blev myrdet; at 

USA vender tilbage til at være en republik. Vi befinder 

os i øjeblikket ved det, som Friedrich Schiller kaldte »et 

svangert øjeblik« i historien, hvor civilisationens fremtid 

afhænger af lederskab. 

Kampen om et nyt, globalt system, som Lyndon 

LaRouche har været spydspids for i mere end 40 år, står 

nu for at bære frugt. 

Helga understregede vigtigheden af den tidligere 

schweiziske parlamentariker Jean Zieglers udnævnelse til 

chef for FN’s Menneskerettighedskommission til under-

søgelse af gribbefondenes rovgriske aktiviteter, som nu 

hærger Argentina og andre nationer. Ziegler har under-

søgt kriminelle bankaktiviteter i årevis. Helga kaldte hans 

udnævnelse for »en bombe« og citerede fra en af hans 

bøger med titlen, »Vi lader dem dø«, en henvisning til 

finansoligarkiets overlagte politik, som har forårsaget 

massehungersnød. 

Andre betydningsfulde udviklinger i kampen for ud-

vikling inkluderer resultatet af det brasilianske præsi-

dentvalg den 5. oktober. Den brasilianske præsident Dil-

ma Rousseff vandt første valgrunde med 41 % af stem-

merne. Aecio Neves blev nummer to med 35 %. Der 

bliver nu kampvalg mellem de to den 26. oktober. Det er 

meget bemærkelsesværdigt, at Marina Silva, Det britiske 

Imperiums miljøforkæmper, kom ind på en tredjeplads 

med kun 21 %. Disse valgresultater betyder, at Brasilien 

er sikkert placeret i BRIKS og det nye, globale system, 

baseret på udvikling, som nu er ved at vokse frem. 

Ligeledes af stor betydning ifølge Lyndon LaRouche 

er forskellige udviklinger omkring Nord- og Sydkorea. 

Under FN’s nylige generalforsamling opfordrede Nord-

koreas udenrigsminister til en genforening af Nord- og 

Sydkorea på basis af et forbund. Den 4. oktober var der et 

møde i Incheon mellem højtplacerede sydkoreanske og 

nordkoreanske regeringsembedsfolk, og et nyt møde er 

aftalt til slutningen af oktober eller begyndelsen af no-

vember. 

Samtidig ankom den nordkoreanske udenrigsminister 

til Moskva den 30. september til et 10-dages besøg, hvor 

begge sider skal diskutere en forøgelse af handelen mel-

lem Rusland og Nordkorea samt diverse udviklingspro-

jekter i forbindelse med BRIKS. (fortsættes s. 3) 
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HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Den Nye Silkevej fører til menneskehedens fremtid! 

Den kommende fusionsøkonomi, baseret på helium-3. 

En introduktion til en kommende  

EIR-Specialrapport om Verdenslandbroen: 

August 2014 – Da forfatterne til denne rapport sidste 

år besluttede at præsentere et nyt koncept for fred i det 

21. århundrede ved at fremstille en revideret version af 

programmet for Verdenslandbroen – 23 år efter det første 

forslag til Den eurasiske Landbro – var det deres hensigt 

ikke alene at tilvejebringe et koncept for rekonstruktion 

af verdensøkonomien, men samtidig også at præsentere 

en strategi til forhindring af krig i sammenhæng med en 

akut, strategisk krise. For i de mellemliggende år er faren 

for en overlagt – eller endda utilsigtet – termonuklear 

verdenskrig vokset dramatisk. Det geopolitiske motiver 

nærede forsøg på at associere Ukraine med EU, og såle-

des de facto bringe landet ind i NATO’s indflydelsessfæ-

re, har udløst en række eskalerende konfrontationer, som 

i værste tilfælde kunne ende med den menneskelige arts 

udslettelse. 

Men oven i dette står næsten hele Mellemøsten og det 

øvrige Sydvestasien i brand; udløst af krige, der er byg-

get på løgne, imod såkaldte slyngelstater, er den voldens 

sæd blevet sået, som har kaldt Hydra, uhyret med en 

million hoveder, til live, og som ikke alene har jævnet 

Civilisationens Vugge med jorden og dér skabt et Helve-

de på Jord, men også er blevet til en eksistentiel trussel 

mod Vesten. 

Konsekvenserne af denne politik med »regimeskifte« 

har længe kastet store dele af Afrika ud i kaos og hærget 

kontinentet med krigsterror og borgerkrige. Men også i 

Stillehavsområdet er geostrategiske konflikter, som har 

potentiale til at udløse regionale og mere udbredte krige, 

i færd med at udklækkes. Og eftersom man absolut intet 

har gjort for at råde bod på årsagerne til Lehman Bro-

thers’ kollaps i 2008, er TBTF-bankerne (de banker, som 

’er for store til at lade gå fallit’) i gennemsnit 30 – 40 % 

større i dag, end de var dengang, gælden er endnu mere 

massiv, og derivatboblen er vokset til næsten 2 billiarder 

dollars; en ny, systemisk krise kunne således hvert øje-

blik blive resultatet heraf, og denne gang, i betragtning af 

den strategiske situation, som vi her har skitseret, med 

faren for at udløse kaos og uundgåeligt føre til en strate-

gisk katastrofe. 

Hele verden befinder sig således i en så alarmerende 

tilstand, at man kun kan undres over, hvordan de, som er 

ansvarlige for det såkaldte vestlige samfund bygget på 

værdier, kunne have ladet det komme så vidt. 

Pave Frans, som har karakteriseret det globale finans-

system og økonomiske system som »utåleligt«, udtrykte 

det for nylig på denne måde i et interview med den span-

ske avis La Vaguardia: »For at systemet kan fortsætte, 

må der føres krig, som store imperier altid har gjort. Men 

menneskeheden kan ikke bære en tredje verdenskrig, så 

den griber til regionale krige.« 

Selv om man næppe kan udtrykke det bedre, end Pa-

ven har gjort, så undervurderer han i dette tilfælde den 

sataniske energi i globaliseringssystemet, som er parat til 

at forsvare sine privilegier med alle til rådighed stående 

våben. Et hundrede år efter Første Verdenskrig befinder 

vi os i en geopolisk situation meget lig dengang, bortset 

fra, at der nu findes termonukleare våben, hvis anvendel-

se ville udslette den menneskelige slægt. 

 

Der er et alternativ 

I mellemtiden er et alternativ til det kollapsende, 

transatlantiske system blevet skabt; det pågældende sy-

stems bestræbelser på at bruge overnationale institutio-

ner, såsom Den internationale Valutafond (IMF), Ver-

densbanken, Verdenshandelsorganisationen (WTO), 

Handelsorganisationen over Stillehavet (Trans Pacific 

Partnership, TPP), Det Transatlantiske Handels- og Inve-

steringspartnerskab (TTIP) og lignende monetære globa-

liseringsinstrumenter, til at udbrede et verdensimperium, 

har frembragt en opposition, som man måske ikke havde 

forventet ville manifestere sig, som den har. 

På mindre end ét år er der skabt en alliance af natio-

ner, som med kæmpeskridt har opbygget en parallel, 

økonomisk orden, som udelukkende er helliget opbyg-

ning af realøkonomien, modsat maksimering af spekula-

tiv, monetær profit, og som nu omfatter mere end halvde-

len af menneskeheden. Dette nye fællesskab af nationer 

repræsenterer et magtcenter, der er baseret på økonomisk 

vækst og, frem for alt, på banebrydende teknologi, som 

hører fremtiden til, som det først og fremmest demonstre-

redes af det succesrige, kinesiske måneudforskningspro-

gram, der fokuserer på idéen om at bringe store mængder 

helium-3 fra Månen tilbage til Jorden, til brug for den 

fremtidige økonomi, baseret på fusionskraft. Det viser 

vejen til en videnskabelig og teknologisk revolution, som 

i stor målestok vil forøge energigennemstrømningstæthe-

den, både i de produktive processer på Jorden og med 

hensyn til brændstof til rumrejser, og hermed vil introdu-

cere en fuldstændig ny fase i den menneskelige arts evo-

lution. 

Det første skridt i retning af en ny, økonomisk ver-

densorden var den kinesiske præsident Xi Jinpings med-

delelse på en konference i Kasakhstan i juli måned sidste 

år om, at Kina ville bygge et Nyt økonomisk Silkevejs-

bælte tværs gennem Centralasien til Europa, i traditionen 

efter den gamle Silkevej. Dernæst tog Xi, under et besøg 

til Indonesien og Malajsien i oktober måned, initiativet til 

at involvere hele Sydøstasien i opbygningen af den Mari-

time Silkevej. 

På topmødet mellem den russiske præsident Vladimir 

Putin og den kinesiske præsident Xi Jinping i Shanghai 

den 20. maj, og under Putins statsbesøg i Kina i anled-

ning af det 4. topmøde for Konferencen for Interaktion 

og Tillidsskabende Tiltag i Asien (CICA) i Shanghai den 

21. maj, underskrev man ekstensive planer for samarbej-

de mellem de to store magter, inklusive en 30-årig aftale 

om naturgas og 46 yderligere, bilaterale overenskomster. 

Ved topmødets slutning udstedte de to statsoverhoveder 

en fælles hensigtserklæring, som sagde, at begge lande 

ønskede at skabe en ny, økonomisk arkitektur i Det asia-
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tiske Stillehavsområde, modsætte sig indblanding i andre 

nationers interne anliggender, og at de, så meget som 

muligt, har til hensigt at koordinere deres respons på 

vigtige, udenrigspolitiske spørgsmål, som de er enige om. 

De nævnte blandt andet følgende som mål for dette 

samarbejde: »En forøgelse af effektiviteten i samarbejdet 

inden for højteknologi, civil flyvning og et program for 

samarbejde inden for basal forskning i rumfart, satellit-

observation af Jorden, satellitnavigering, og forskning i 

rummet uden for Jord-Måne-systemet og bemandet rum-

fart.« En yderligere militarisering af rummet bør derimod 

forhindres, og den ensidige opsætning af missilforsvars-

installationer blev bedømt til at være en »destabiliserende 

faktor for verden«. Andre mål omfatter innovativ forsk-

ning, forbedring af landbrugsteknikker og forøgelse af 

landbrugsproduktionen. De gav også udtryk for hensigten 

om at reformere den internationale finansarkitektur. 

Den 30-årige gasaftale mellem Rusland og Kina, til en 

samlet værdi af 400 milliarder dollars, kan kaldes histo-

risk. De to landes samarbejde i feltet for råolie skal også 

intensiveres; kulminer i Rusland vil blive udviklet i fæl-

lesskab; flere kraftværker vil blive bygget i Rusland for 

at forsyne Kina med elektricitet; og der vil komme sam-

arbejde om mange andre projekter inden for infrastruktur, 

transport, vand og naturbevarelse. 

Af endnu større betydning er præsident Putins støtte 

til præsident Xis strategiske initiativ til at udvide den Nye 

Silkevej. Deres fælleserklæring lyder: »Rusland anerken-

der den enorme betydning af det kinesiske initiativ til at 

bygge det »Nye økonomiske Silkevejsbælte« og værd-

sætter især den kinesiske villighed til at tage russiske 

interesser i betragtning i sin udvikling og realisering. 

Begge sider vil søge flere muligheder for at kombinere 

perspektivet for ’Det økonomiske Silkevejsbælte’ med 

idéen om ’Den eurasiske økonomiske Union’. Til dette 

formål har de planer om at intensivere samarbejdet mel-

lem de relevante afdelinger i realiseringen af begge pro-

jekter, især med hensyn til udvikling af transportruter og 

infrastruktur.« 

 

BRIKS-topmødet  

Andre nationer blev dernæst trukket ind i dette samar-

bejde på Topmøde-konferencen om Interaktion og Til-

lidsskabende Tiltag i Asien i Shanghai den 20. - 21. maj. 

16. juli blev det sjette BRIKS-topmøde afholdt i Fortale-

za, Brasilien; dagen efter tilsluttede de sydamerikanske 

stats- og regeringschefer sig konferencen, og 48 % af 

menneskeheden var således repræsenteret på dette møde. 

På selve BRIKS-topmødet, og i en serie af multilate-

rale og bilaterale diskussioner på og omkring dette top-

møde, enedes statsoverhovederne om at skabe et helt nyt, 

økonomisk og finansielt system, som repræsenterer et 

fundamentalt alternativ til det nuværende globaliserings-

systems kasinoøkonomi, der er baseret på maksimal pro-

fit for de få, og forarmelse for milliarder af mennesker. 

Inkluderet i Fortaleza-deklarationens 72 punkter er det 

virkelige lynnedslag: meddelelsen om skabelsen af en ny, 

finansiel arkitektur. Den nye arkitektur blev lanceret med 

dannelsen af en Ny Udviklingsbank med en startkapital 

på 50 milliarder dollars, samt en valutareservefond (Cur-

rency Reserve Agreement, CRA) med en startkapacitet 

på 100 milliarder dollars til at hjælpe deltagerlande for-

svare sig mod kapitalflugt og andre former for finansiel 

krigsførelse.   

Læs fortsættelsen af ovenstående introduktion på 

Schiller Instituttets hjemmeside, www.schillerinstitut.dk 

 

(fra s. 1) 

Lyndon LaRouche kommenterede, at »der foregår no-

get meget interessant. Der er en sandsynlighed for, at de 

to Koreaer kommer frem til et fredsarrangement.« 

I USA fortsætter en gruppe på 20 til 50 kongresmed-

lemmer med at organisere en bestræbelse, bag scenen, på 

at erstatte John Boehner som formand for Repræsentan-

ternes Hus. Lyndon LaRouche sagde i går, at fjernelsen 

af Boehner er »et hovedspørgsmål. Hvis Boehner bliver 

smidt ud, kan vi bringe en ny politik ind. Dette er meget 

vigtigt. Boehner fungerer blot som den, der ’holder salgs-

talen’, men han er meget aktiv.« 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 3. okt. 2014: 

Lad os slutte os til premierminister Narendra Modi i 

Mahatma Gandhis ånd 

 

På LaRouchePAC’s Politiske Komites vegne udsted-

te Kesha Rogers følgende appel om at handle til det 

amerikanske folk i dag. Apellen gælder lige så godt for 

andre nationer i det transatlantiske område. 

 

2. oktober 2014 – I Mahatma Gandhis ånd, lad os slut-

te os til premierminister Modi: »Lad os gøre udvikling til 

en massebevægelse.« 

I sin tale i Madison Square Garden i New York vide-

reformidler Indiens premierminister Narendra Modi ån-

den fra den store, indiske leder og frihedskæmper, Ma-

hatma Gandhi. Modi erklærer, »Mahatma Gandhi gjorde 

kampen for uafhængighed til en massebevægelse. Lad os 

gøre udvikling til en massebevægelse.« Han fortsætter, »I 

2019 fejrer Indien Gandhis 150-års fødselsdag. Han 

skænkede os uafhængighed. Hvad skænkede vi ham?« 

Det er den udfordring, som ikke blot indisk-

amerikanere, men alle amerikanere må respondere til.  

Denne mission for en massebevægelse for udvikling 

blev yderligere defineret i Modis tale til en forsamling af 

tusinder af unge mennesker, som repræsenterede forskel-

lige nationaliteter og etniske tilhørsforhold, over for 

hvem Modi erklærede: »Der er nogle, som mener, at 

verden forandres af de gamles visdom. Jeg mener, at 

ungdommens idealisme, nytænkning, energi og ’jeg kan’-

holdning er endnu mere magtfuld.« I beskrivelsen af sine 

håb for Indien forestiller Modi sig, at »800 millioner 

unge mennesker, som tager hinanden i hånden for at 

transformere nationen … Løfte mennesker ud af fattig-

dommen; gøre rent vand og sanitære forhold tilgængelig 

for alle; gøre sundhedsydelser tilgængelig for alle. Og 

skaffe tag over alles hoved.« 

http://www.schillerinstitut.dk/
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Kampen for udvikling er blevet den mission, som ka-

rakteriserer fremtiden for unge mennesker, ikke blot i 

Indien, men også i alle de ledende nationer i BRIKS 

(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). De har, 

sammen med andre nationer i hele Sydamerika og Syd-

vestasien, gjort bygningen af store projekter, jobs til de 

unge og videnskabeligt fremskridt til nøglen til at løfte 

deres unge mennesker ud af håbløshed. USA og natio-

nerne i hele det transatlantiske område har vedblivende 

nægtet ungdommen i deres nationer en fremtid, med en 

arbejdsløshedsprocent på nu over 50 % blandt de unge i 

Grækenland, Spanien og Italien, de såkaldte udviklede 

lande. 

Økonomen Lyndon LaRouche har i de sidste 40 år 

beviseligt kæmpet for at frembringe et nyt paradigme for 

menneskeheden og genindføre de store idéer fra store, 

klassiske og kulturelle renæssancer, som har været rygra-

den i alle store kulturer. LaRouche og hans bevægelse 

anfører kampen i USA for at få USA til at tilslutte sig 

BRIKS-nationerne, for at knuse den onde politik, som 

Det britiske imperium står for, og som Gandhi søgte at 

gøre en ende på – det imperium, som stadig væk i dag er 

vores fjende. Obamas politik med krig og fascistiske 

nedskæringer dikteres af de finansielle kræfter, som kon-

trollerer dette imperium, kræfter, som arbejder på at øde-

lægge BRIKS. 

Amerika må tilslutte sig BRIKS og andre allierede na-

tioner over hele verden for at knuse dette imperium, én 

gang for alle. 

Mens det indiske samfund forbereder sin hyldest i an-

ledning af den store, indiske leder og frihedskæmper 

Mahatma Gandhis 145-års fødselsdag, med en uges 

skønne og intense festligheder, fredsmarcher og lyscere-

monier over hele verden, kunne kraften og ånden fra 

Gandhis kamp ikke give en sandere genlyd en den, som 

nu reflekteres af BRIKS og dets allierede nationer i deres 

søgen efter fred gennem videnskabeligt fremskridt og 

økonomisk udvikling. 

Vi må i dag respondere på den udfordring, som pre-

mierminister Modi har præsenteret os for. Hvad vil vi 

skænke Gandhi? Hvad vil vi skænke fremtiden? Lad os 

genkalde os den store, amerikanske frihedskæmper Mar-

tin Luther Kings ord, hvor han engang sagde: »Hvis 

menneskeheden skal gøre fremskridt, kommer man ikke 

uden om Gandhi. Han levede, tænkte og handlede under 

inspiration fra visionen om en menneskehed, som udvik-

lede sig hen imod en verden i fred og harmoni. Hvis vi 

ignorerer ham, gør vi det med fare for os selv.« 

 

Bolivias Evo Morales: 

Krig som svar på krig er ikke fred; 

Vi må ændre systemet 

30. september 2014 – Den bolivianske præsident Evo 

Morales talte, i sin tale til FN’s Generalforsamling den 

24. september, med navns nævnelse om præsident Barack 

Obamas »fanatiske« krigsmageri og erklærede, at der må 

sættes en stopper for gribbefonde-kapitalismen og dennes 

politik med »krig som svar på krig«, hvis dette skal blive 

det Fredens Århundrede, som vi behøver. 

»Løsningen af alvorlige, sociale uligheder og basale 

tjenesteydelser, så som vand, elektricitet, telekommuni-

kation, basal sanitet i tillæg til uddannelse og sundheds-

væsen, må være en grundlæggende menneskeret«, erklæ-

rede Morales. »Den allestedsnærværende magt, som fin-

des hos ågerkarlebankerne, der profiterer på forbrugeris-

me og sult, er de såkaldte ’gribbefonde’ udtryk for; de er 

agenter for finansiel udplyndring, som lever af spekulati-

on og plyndrer udviklingslande ustraffet, stjæler brød fra 

de fattige, afpresser og svindler, med hjælp fra kapitalis-

mens juridiske systemer.« 

»Udryddelse af finansiel kolonialisme« hedder den 

nødvendige ændring af den internationale, finansielle 

arkitektur, sagde han. Uden at ændre denne arkitektur får 

vi hverken en afslutning på sult og fattigdom, eller på 

»den geopolitiske magt, som indehaves af de store mag-

ter og selskaber, som fremmer konflikter for at sikre de-

res imperiale eller neokoloniale interesser.« 

USA’s invasion af Irak, baseret på en løgn, er det, der 

»førte til en terrorgruppe kaldet Islamisk Stat, som har 

bragt Irak ind i en ny krig, som er en trussel mod hele 

området«, anklagede han. 

»Krig som svar på krig er ikke det samme som fred. 

Det er en korrupt formel. Det er en formel for død og 

endeløse konfrontationer. Vi må løse de strukturelle år-

sager til krig: marginalisering, fattigdom, manglen på 

muligheder, kulturelle, politiske og sociale deportationer, 

territoriel udnyttelse og udplyndring, nådesløs kapitalis-

me og overnationale interessers diktatur.« 

»Hvert år hører vi fra hr. Obama den samme krigstale, 

den samme, arrogante tale og trusler mod verdens folke-

slag. Dette er også en tale om fanatisk ekstremisme …« 

»Dette er Fredens Århundrede, men en fred baseret på 

suverænitet, på folkenes frihed og ikke det frie markeds 

frihed. Dette er århundredet for enighed om frihed og liv 

og fred, ikke enighed om frihed til at handle med liv. Der 

bliver ingen harmoni, hvis imperiernes og deres fornyede 

kolonialismes arrogance forfølger, fængsler og myrder 

mennesker, kulturer og verdens befolkninger …« 

»Finanssektorens imperium, markedernes imperium 

og våbenindustriens imperium må ophøre at eksistere for 

at bane vejen for Livets visdom og Livet i fred og har-

moni.«  

 

GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME 

 

VI HAR LØSNINGEN PÅ  

DEN ØKONOMISKE KRISE: 

 

Glass/Steagall bankopdeling  

Nyt kreditsystem  

Infrastruktur–Fusionsøkonomi  

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunkts-

program for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf 
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