
Af  Helga Zepp-LaRouche,
Schiller Instituttets stifter og internationale præsident

Her følger introduktionen til 
en kommende EIR-Specialrap-
port om Verdenslandbroen. 

August 2014 – Da forfatterne 
til denne rapport sidste år beslut-
tede 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 til-
vejebringe et koncept for rekonstruktion af  verdensøkono-
mien, men samtidig også at præsentere en strategi til forhin-
dring 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 drama-
tisk. Forsøget på at associere Ukraine med EU, og således 
de facto bringe landet ind i NATO’s indflydelsessfære, ud fra 

geopolitiske motiver, har udløst en række eskalerende kon-
frontationer, som i værste tilfælde kan ende med den men-
neskelige arts udslettelse.

Men oven i dette står næsten hele Mellemøsten og det 
øvrige Sydvestasien i brand; udløst af  krige, der er bygget 
på løgne, imod såkaldte slyngelstater, er den voldens sæd 
blevet sået, som har kaldt Hydra, uhyret med en million 
hoveder, til live, som ikke alene har jævnet Civilisationens 
Vugge med jorden og dér skabt et Helvede på Jord, men 
også er blevet til en eksistentiel trussel imod Vesten.

Konsekvenserne af  denne politik med »regimeskifte« har 
gennem lang tid 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 kri-
ge, i færd med at blive udklækket. Og eftersom man abso-
lut intet har gjort for at råde bod på årsagerne til Lehman 
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menneskehedens fremtid!
Den kommende fusionsøkonomi, baseret på helium-3

Den Nye Silkevej fører til 
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Brothers’ 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 større 
og derivatboblen er vokset til næsten to billiarder dollars; en 
ny, systemisk krise kan således hvert øjeblik det skal være 
blive udløst, 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 strategisk katastrofe.

Hele verden befinder sig således i en så alarmerende til-
stand, at man kun kan undres over, hvordan de, som er 
ansvarlige for det såkaldte vestlige samfund bygget på vær-
dier, kunne have ladet det komme så vidt.

Pave Frans, som har karakteriseret det globale finanssy-
stem og økonomiske system som »utåleligt«, udtrykte det 
for nylig på denne måde i et interview med den spanske 
avis La Vanguardia: »For at systemet kan fortsætte, må der 
føres krig, som store imperier altid har gjort. Men menne-
skeheden kan ikke bære en tredje verdenskrig, så den griber 
til regionale krige.«

Selv om man næppe kan udtrykke det bedre, end Paven 
har gjort, så undervurderer han i dette tilfælde den satani-
ske energi i globaliseringssystemet, som er parat til at for-
svare 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 anvendelse ville udslette 
den menneskelige slægt.

Der er et alternativ
I mellemtiden er et alternativ til det kollapsende, trans-

atlantiske system blevet skabt; det pågældende systems be-
stræbelser på at bruge overnationale institutioner, såsom 
Den internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken, 
Verdenshandelsorganisationen (WTO), Handelsorganisa-
tionen over Stillehavet (Trans Pacific Partnership, TPP), 
Det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab 
(TTIP) og lignende monetære globaliseringsinstrumenter, 
til at udbrede et verdensimperium, har frembragt en op-
position, som man måske ikke havde forventet ville mani-
festere sig, som den har.

På mindre end ét år er der skabt en alliance af  nationer, 
som med kæmpe skridt har opbygget en parallel, økono-
misk orden, som udelukkende er helliget opbygning af  re-
aløkonomien, modsat maksimering af  spekulativ, monetær 
profit, og som nu omfatter mere end halvdelen af  menne-
skeheden. 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 demonstreredes af  det succes-
rige, kinesiske måneudforskningsprogram, der fokuserer 
på idéen om at bringe store mængder helium-3 fra Månen 
tilbage til Jorden, til brug for den fremtidige økonomi, ba-
seret på fusionskraft. Det viser vejen til en videnskabelig 
og teknologisk revolution, som i stor målestok vil forøge 
energigennemstrømningstætheden, både i de produktive 
processer på Jorden og med hensyn til brændstof  til rum-
rejser, og hermed vil introducere en fuldstændig ny fase i 
den menneskelige arts evolution.

Det første skridt i retning af  en ny, økonomisk verdens-
orden var den kinesiske præsident Xi Jinpings meddelelse 
på en konference i Kasakhstan i juli måned sidste år om, 
at Kina ville bygge et Nyt økonomisk Silkevejsbælte tværs 
gennem Centralasien til Europa, i traditionen efter den 
gamle Silkevej. Dernæst tog Xi, under et besøg til Indo-
nesien og Malaysia i oktober måned, initiativet til at in-
volvere hele Sydøstasien i opbygningen af  den Maritime 
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 anledning af  
det 4. topmøde for Konferencen for Interaktion og Til-
lidsskabende Tiltag i Asien (CICA) i Shanghai den 21. maj, 
underskrev man ekstensive planer for samarbejde 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 hensigts-
erklæring, som sagde, at begge lande ønskede at skabe en 
ny, økonomisk arkitektur i Det asiatiske Stillehavsområde, 
modsætte sig indblanding i andre nationers interne anlig-
gender, og at de, så meget som muligt, har til hensigt at ko-
ordinere deres respons på vigtige, udenrigspolitiske spørgs-
mål, som de er enige om.

De nævnte blandt andet følgende som mål for dette sam-
arbejde: »En forøgelse af  effektiviteten i samarbejdet inden 
for højteknologi, civil flyvning og et program for samarbej-
de inden for basal forskning i rumfart, satellitobservation 
af  Jorden, satellitnavigering, og forskning i rummet uden 
for Jord-Måne-systemet og bemandet rumfart.« En yderli-
gere militarisering af  rummet bør derimod forhindres, og 
den ensidige opsætning af  missilforsvarsinstallationer blev 
bedømt til at være en »destabiliserende faktor for verden«. 
Andre mål omfatter innovativ forskning, forbedring af  
landbrugsteknikker og forøgelse af  landbrugsproduktio-
nen. 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 historisk. 
De to landes samarbejde i feltet for råolie skal også intensi-
veres; kulminer i Rusland vil blive udviklet i fællesskab; flere 
kraftværker vil blive bygget i Rusland for at forsyne Kina 
med elektricitet; og der vil komme samarbejde 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 anerkender 
den enorme betydning af  det kinesiske initiativ til at bygge 
det »Nye økonomiske Silkevejsbælte« og værdsætter især 
den kinesiske villighed til at tage russiske interesser i be-
tragtning 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 mellem de relevante afdelinger i 
realiseringen af  begge projekter, især med hensyn til udvik-
ling af  transportruter og infrastruktur.«
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BRIKS-topmødet 
Andre nationer blev dernæst trukket ind i dette samar-

bejde på Topmøde-konferencen om Interaktion og Tillids-
skabende Tiltag i Asien i Shanghai den 20.-21. maj. 16. juli 
blev det sjette BRIKS-topmøde afholdt i Fortaleza, Brasi-
lien; dagen efter tilsluttede de sydamerikanske stats- og re-
geringschefer sig konferencen, og 48 % af  menneskeheden 
var således repræsenteret på dette møde.

På selve BRIKS-topmødet, og i en serie af  multilaterale og 
bilaterale diskussioner på og omkring dette topmøde, ene-
des statsoverhovederne om at skabe et helt nyt, økonomisk 
og finansielt system, 
som repræsenterer et 
fundamentalt alternativ 
til det nuværende globa-
liseringssystems kasino-
økonomi, der er baseret 
på maksimal profit for 
de få, og forarmelse for 
milliarder af  mennesker. 
Inkluderet i Fortaleza-
deklarationens 72 punk-
ter er det virkelige lyn-
nedslag: meddelelsen 
om skabelsen af  en ny, 
finansiel arkitektur. Den 
nye arkitektur blev lanceret med dannelsen af  en Ny Ud-
viklingsbank med en startkapital på 50 milliarder dollars, 
samt en valutareservefond (Currency Reserve Agreement, 
CRA) med en startkapacitet på 100 milliarder dollars til at 
hjælpe deltagerlande forsvare sig mod kapitalflugt og andre 
former for finansiel krigsførelse.  

Kina havde allerede tidligere besluttet at grundlægge en 
»Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank«, AIIB, som skulle 
have en startkapital på 100 milliarder dollars, og med flere 
end 30 lande, der indledningsvist blev indbudt til at deltage. 
Xinhua citerede Jin Liqun, under hvis direktion det kine-
siske Finansministerium placerede bankens grundlæggelse:

»Den asiatiske Udviklingsbanks og Verdensbankens mid-
ler er meget langt fra at kunne tilfredsstille hungeren efter 
mere infrastruktur … Banken vil åbne en ny kanal for fi-
nansiering for udviklingslande, især dem med lav indkomst 
… I oktober 2013 foreslog Kinas præsident Xi Jinping 
under et besøg i Indonesien etableringen af  en Asiatisk 
Infrastruktur-Investeringsbank til støtte af  økonomisk in-
tegration.«

Generalsekretæren for Kinesisk Center for Internatio-
nale Økonomiske Udvekslinger understregede, at AIIB 
skal være en åben og frit tilgængelig platform, som ikke 
blot byder asiatiske, men også andre lande, såsom USA og 
europæiske lande, velkommen. Frem til dette punkt ene-
des nationerne i ASEAN, på et topmøde i Myanmar den 9. 
august, om at intensivere deres samarbejde med Kina om 
udviklingsprojekter under den »Nye Silkevej«, mens Thai-
land og Singapore, såvel som også Bangladesh, sagde ja til 
at tilslutte sig AIIB som stiftende medlemmer. Sydkorea 
overvejer, trods direkte pres fra USA for at de ikke skal 
gå med, at deltage som et stiftende medlem og anmodede 

om, at Seoul kom i betragtning som et muligt hjemsted for 
Banken.

I løbet af  denne række topmøder besluttede man, blandt 
de forskellige stater, at samarbejde om et stort antal pro-
jekter, frem for alt om udvikling af  atomkraft i Rusland, 
Kina, Brasilien, Indien, Argentina og Sydafrika, og også om 
sådanne banebrydende projekter som en ny Panamakanal, 
der skal bygges af  Kina gennem Nicaragua, samt en trans-
kontinental højhastigheds-jernbaneforbindelse fra Brasilien 
til Peru.

Mangfoldigheden af  projekter, som blev besluttet blandt 
dette fællesskab af  nationer inden for områder som infra-

struktur, energi, indu-
stri, landbrug, forskning 
og uddannelse, har nået 
et omfang, som får de 
investeringer, som USA 
og Europa har foreta-
get inden for de samme 
områder i de seneste 30 
år, til at synes ubetyde-
lige. Påstandene om, at 
Rusland blot er en »re-
gional magt«, og Kina 
blot er et »lavpris-pro-
duktionsland«, som det 

blev sagt på forskelige tænketankes hastigt sammenkaldte 
seminarer om emnet om BRIKS-nationernes angivelige 
mindre betydning, har karakter af  at ’fløjte muntert, mens 
man går forbi kirkegården’.

For virkeligheden er den, at der nu findes to økonomi-
ske og finansielle systemer, der bygger på totalt forskelige 
principper. Det ene system, det transatlantiske, søger som 
en imperiestruktur konstant at udvide grænserne for sin 
magtsfære gennem overnationale strukturer, som truer an-
dre nationers suverænitet. Det gennemtvinger regimeskift 
over for regeringer, som det misbilliger, insisterer på un-
derkastelse under en »konsensus«, og bruger i processens 
forløb metoder, som virkelig for en tid frembringer en aura 
af  dominans og en følelse af  magtesløshed blandt de be-
folkninger, der således domineres, men som sluttelig går 
den vej, alle imperier går. I samme øjeblik, som denne aura 
af  dominans falmer, hvad enten det skyldes, at det imperia-
listiske banksystem er bankerot, eller det skyldes, at befolk-
ningerne indser hulheden i de værdier, som viderebringes, 
så forsvinder evnen til at intimidere eftertrykkeligt.

BRIKS-nationernes og deres associerede landes system, 
som på det seneste er ved at vokse frem, er baseret på 
fuldstændigt anderledes principper. Den indiske premier-
minister Narendra Modi formulerede det udtrykkeligt på 
topmødets plenarforsamling: »BRIKS er enestående som 
en international institution. For det første forener den en 
gruppe nationer, ikke på baggrund af  deres eksisterende 
rigdom eller fælles identitet, men snarere på baggrund af  
deres fremtidige potentiale. Selve idéen om BRIKS er såle-
des allerede allieret med fremtiden.«

Modi understregede, at den høje andel af  unge menne-
sker i f.eks. Indien repræsenterer et enormt fremtidspo-

BRIKS-landene, Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, 
udgør halvdelen af verdens befolkning.
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tentiale, og han foreslog oprettelsen af  et BRIKS-forum 
for unge videnskabsfolk samt en sprogskole, som »tilbød 
undervisning i alle vore sprog«. Modi kom med en appel: 
»Deres excellencer, vi har muligheden for at definere frem-
tiden – ikke blot for vore lande, men for hele verden … Jeg 
ser dette som en stor udfordring.«

Fremtiden ligger i det ydre rum    
Nicolaus Cusanus, grundlæggeren af  den moderne na-

turvidenskab og en revolutionær videnskabsmetode, kom, 
i det 15. århundrede, til den konklusion, at ethvert men-
neske, som stræber efter det, må være i stand til at repro-
ducere bogstavelig talt hele universets evolution i dets væ-
sentlige, kvalitative udviklingsniveauer, og at denne ansku-
else gør det muligt at bestemme det næste, 
nødvendige skridt inden for videnskabeligt 
fremskridt.

I dag er denne næste, nødvendige opda-
gelse, som bestemmer fremtiden for hele 
verden, erobringen af  den energikilde, 
som vil skænke menneskeheden energi- og 
råmaterialesikkerhed i tusinder af  år ud i 
fremtiden: anvendelsen af  termonuklear 
fusionskraft baseret på helium-3.

Derfor var den kinesiske Chang’e-3’s suc-
cesrige mission sidste december, hvor ro-
botten »Jadehare« havde en vellykket, blød 
landing på Månen, en milepæl i opnåelsen 
af  dette mål. Chang’e-4-missionen vil følge 
umiddelbart efter i år som en forberedelse 
til Chang’e-5 i 2017, som kan påbegynde 
fasen med at flyve frem og tilbage mellem 
Jorden og Månen, som en forberedelse til 
den fremtidige industrielle udnyttelse af  
Månen. Dette vil bringe udskillelsen af  he-
lium-3, som findes i store mængder på Månen, inden for 
vor rækkevidde, til brug for fusionsøkonomien på Jorden.

I det videnskabelige samarbejde mellem BRIKS-natio-
nerne, men først og fremmest mellem Rusland, Kina og In-
dien, spiller helium-3 en fremtrædende rolle, fordi det som 
fusionsbrændstof, i modsætning til deuterium-tritium, ikke 
producerer energirige neutroner, som er meget problema-
tiske for reaktormaterialerne, men i stedet producerer po-
sitivt ladede protoner, hvilket muliggør en revolution inden 
for energiskabelse. I stedet for at producere energi gennem 
den sædvanlige metode med damp og turbiner, hvor der et 
stort energitab, vil det blive muligt at konvertere energien 
fra fusionsreaktorer direkte til elektricitet, med en meget 
større effektivitet.

Men i henhold til det russiske rumagentur Roskosmos 
planlægger også Rusland en mission mellem 2016 og 2025, 
som har til hensigt at skabe grundlaget for en industriel 
udnyttelse af  Månen. I den første fase omfatter dette in-
frastruktur med robotter, der kan arbejde på Månen; det 
vil således blandt andet sige mobile kraner, maskiner til op-
gravning og til at udlægge kabler. Efter gennemførelse af  
landingsmodulet »Luna Globe 1« i 2015, og kredsløbsmo-
dulet »Luna Globe 2« i 2016, vil i 2017 apparatet til hårde 

landinger, »Luna Ressource«, som er udviklet sammen med 
det Indiske Rumforskningsagentur, nå måneoverfladen og 
blandt andet overflytte det indiske månekøretøj til Månen.

Samarbejdet mellem Kina, Rusland og Indien er para-
digmatisk for den nye æra for menneskeheden, hvor vi – i 
stedet for at kaste os ud i geopolitiske krige – vil koncen-
trere os om menneskehedens fælles mål. Med opnåelsen af  
energisikkerhed til mindst de næste 10.000 år på grundlag 
af  helium-3-baseret, termonuklear fusionskraft, og med de 
teknologier, som er forbundet med dette, såsom fusions-
fakkel-teknologien, der vil muliggøre råmaterialesikkerhed 
ved at reducere affald og alle former for materialer til iso-
toper, som dernæst atter kan sammensættes efter behov, vil 
menneskeheden opnå en fuldstændig ny, økonomisk plat-

form på baggrund af  en meget høj ener-
gigennemstrømningstæthed. Denne nye, 
økonomiske platform indleder en helt ny 
tidsalder for menneskeheden. Anvendel-
sen af  helium-3-kilder til fusionsøkonomi 
vil blive den faktor, der ændrer spillets reg-
ler, og som vil revolutionere alle forhold 
inden for videnskab, økonomi og politik 
på Jorden og i Solsystemet.

Det er selvindlysende, at en viderefø-
relse af  den geopolitiske tankegang, som 
allerede har ført til to verdenskrige i det 
20. århundrede, ind i en tredje, denne 
gang termonuklear, verdenskrig, vil forår-
sage menneskehedens udslettelse. I stedet 
for at se Kinas fremvækst som en trussel 
mod Vestens angivelige geopolitiske in-
teresser – og således blive fanget i en ny 
»Thukydid-fælde«, som den amerikanske 
generalstabschef  Martin Dempsey gentag-
ne har advaret om – har vi brug for et nyt 

koncept, et nyt paradigme, som anskuer menneskehedens 
udviklingsperspektiv i sin helhed.

En ny økonomisk verdensorden
Den afdøde tysk-amerikanske rumfartspioner Krafft 

Ehricke beskrev evolutionens lange kurve som en opadgå-
ende udvikling, i hvilken livet indledningsvist først spredte 
sig fra havet til kontinenterne gennem fotosyntese i plan-
teverdenen, og dernæst gradvist førte til fremkomsten af  
biologiske arter af  stor kompleksitet og en stofomsætning 
med stadig højere energigennemstrømningstæthed. Han 
beskrev, hvordan den menneskelige art, som det hidtil hø-
jeste udtryk for denne evolution, indledningsvist bosatte sig 
på kysterne og flodbredderne, dernæst langs med veje og 
kanaler og sluttelig langs med jernbaner og moderne infra-
struktur, og således gjorde kontinenternes indlandsområ-
der mere og mere tilgængelige.

Den udviklingsproces er stadig ikke tilendebragt – og 
dette er præcis formålet med Verdenslandbroen, som præ-
senteres i denne rapport, nemlig at opnå udviklingen af  
Jordens kontinenter gennem infrastruktur.  

I rejser ud i rummet og kolonisering af  universet så 
Krafft Ehricke den naturlige, næste fase af  menneskehe-

Nicolaus Cusanus, som i det 
15. århundrede lagde grunden 
til moderne videnskab og Re-
næssancen.
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dens evolution, og han så, i industrialiseringen af  Månen 
i særdeleshed, springbrættet til menneskets ekspeditioner 
ud i Solsystemet og potentielt set længere endnu. Han var 
overbevist om, at den menneskelige arts evolution kun ville 
nå frem til sit fuldt udvoksede stade med bemandet rum-
fart; at udelukkende kun den »udenjordiske forpligtelses 
store udfordring«, som Krafft Ehricke kaldte det, vil løfte 
menneskeheden op til dens sande formål og skæbne: nem-
lig, idet menneskeheden gennem sin intellektuelle fornufts-
evne repræsenterer den eneste (hidtil) kendte, kreative art, 
da at handle ud fra verificerbare, universelle principper, og 
ikke ud fra de sansebaserede erfaringers illusoriske verden. 

I og med, at den menneskelige art gør dette, vil den opnå 
betydeligt fremskridt med hensyn til at bringe sit forhold 
til denne planet og rummet i Jordens umiddelbare nærhed 
i harmoni med den kosmiske orden. Det er måske Lyndon 
LaRouches vigtigste bidrag, at han, ved yderligere at udvikle 
Leibniz’ begreb »fysisk økonomi«, har skabt en teori om 
videnskabelig økonomi, som er i overensstemmelse med de 
virkelige love for det fysiske univers’ udvikling.

Et af  denne teoris grundlæggende koncepter, som er 
uundværlig for den fortsatte opretholdelse af  menneske-
slægtens eksistens, er, at den relative, potentielle befolk-
ningstæthed bør øges på basis af  stadig højere energigen-
nemstrømningstæthed i produktionsprocessen, fordi der på 
ethvert vilkårligt stadium af  økonomisk udvikling vil være 
en relativ udtømning af  ressourcer. Hele den menneskelige 
udviklingshistorie, især i løbet af  de seneste 10.000 år, hvor 
befolkningspotentialet er vokset fra nogle få millioner til 
nu over 7 milliarder, demonstrerer sammenhængen mellem 
den menneskelige kreativitets anti-entropiske karakter og 
de universelle principper i det fysiske univers, som vi kan 
erkende. 

Anvendelsen af  Månens helium-3-ressourcer til Jordens 
fusionsøkonomi genkalder også på en interessant måde 
kontroversen mellem Platon og Nicolaus Cusanus over, 
hvorvidt idéer har en eksistens, som allerede er virknings-
fuldt tilstede i det objektive univers, uafhængigt af  men-
neskeheden, eller, om det udelukkende skyldes menneske-
lig kreativitet, at disse idéer skabes. I første omgang er de 
tilgængelige mængder af  helium-3 på Månen blot aflejrin-
ger i det øverste lag af  regolithen. Det er kun gennem den 
menneskelige kreativitet, som mestrer termonuklear fusi-
onskraft, at disse isotoper skabes om til det brændstof, der 
tilmed kan overgå Solens fusionskraft!

Men menneskeheden har nået et faseskifte, ikke alene ud 
fra et videnskabeligt synspunkt, men også ud fra et uni-
verselt, historisk synspunkt; det vil sige, at afslutningen på 
geopolitik er nødvendig for artens overlevelse. Kort tid 
før Berlinmurens fald foreslog Lyndon LaRouche infra-
strukturprogrammet »Den produktive trekant Paris-Berlin-
Wien«, og herigennem planen om at gøre denne trekant 
til drivkraft og udgangspunkt for udviklingskorridorer til 
transformering af  COMECON-landene (det daværende 
Sovjetunionen og Østeuropa).

Da Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, og Jerntæppet 
således forsvandt, udviklede arbejdshold fra Schiller Insti-
tuttet yderligere dette program til idéen om Den eurasiske 

Landbro. Således udvikledes idéen om at forbinde Euro-
pas befolknings- og industricentre med Asiens gennem 
de såkaldte udviklingskorridorer, og derigennem forsyne 
Eurasiens indlandsområder med de samme stedskarakteri-
stika, som områder med adgang til have eller floder allerede 
havde.

I de forløbne 23 år er denne idé ikke alene blevet præ-
senteret på utallige konferencer og seminarer i byer over 
hele verden, men den er også blevet yderligere udbygget til 
idéen om Verdenslandbroen. At forbinde befolkningerne 
med hinanden gennem denne Verdenslandbro er nu et rea-
listisk perspektiv, som vokser frem af  samarbejdet mellem 
BRIKS-nationerne, Sydamerika og nationerne i ASEAN, 
og som USA, Europa og Afrika så hurtigt som muligt må 
tilslutte sig.

En ny strategi for menneskeheden betyder evnen til, fra 
nu af, at se menneskeslægten som en enhed, og se denne 
enhed i den gensidige udviklingsproces. Vi ser således, sam-
men med Friedrich Schiller, ingen modsætning som helst 
mellem den nationale suverænitets ukrænkelighed, som ga-
ranteres af  folkeretten og FN’s Charter, og så fornuften i 
at være en verdensborger, som holder sig menneskehedens 
interesser som helhed for øje. For i denne enhed ligger i 
en højere udvikling for alle; at være i overensstemmelse 
med makrokosmos fordrer den maksimale udvikling af  
alle mikrokosmosser til deres gensidige gavn, som Nicolaus 
Cusanus sagde.

Dette betyder også en ny model for samarbejde mellem 
verdens nationer. Det betyder, at alle potentielle trakta-
torganisationer og -alliancer må være inkluderende; at de 
ikke kan være for nogle nationers sikkerhed og økonomi-
ske interesser, alt imens de ekskluderer andre. Alt imens 
en understøttelse af  gensidig udvikling er forudsætningen, 
så må denne ikke desto mindre respektere de forskellige 
niveauer af  udvikling, historie, kultur og sociale systemer 
og, frem for alt, respektere den nationale suverænitet. Det 
er Cusanus’ idé om enhed i mangfoldigheden, og den må 
inspireres af  en hengiven kærlighed til idéen om et fælles-
skab af  nationer, og til idéen om mennesket som den krea-
tive art.

Vi må lære at anskue denne menneskehed ud fra det 
samme perspektiv, som astronauterne, kosmonauterne og 
taikonauterne1 har set, som det så vidunderligt udtrykkes af  
en af  den Apollo-astronauter, der gik på Månen:

»Kendsgerningen er, at evolutionen nu foregår lige så 
meget i rummet som på Jorden. Mennesket har vist, at det 
som art var villig til at forpligte sig til at leve i miljøer, som 
var fuldstændig anderledes end dem, i hvilke arten udvik-
ledes – med et skjold af  liv rundt om os med det formål 
at beskytte livet i os. Men villigheden til at drage derud er 
der. Det har vi vist. Den menneskelige evolutionskurve er 
blevet afbøjet.«

Kommentar: 
Se YouTube-video »Apollo 11: For hele menneskeheden« 
https://www.youtube.com/watch?v=HxgoV9IMgCg
 

1 Af  mandarinkinesisk, tàikōng, som betyder rummet.
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Fremtidens industrikompleks på Månen til udvinding af helium-3. 
Til højre: Den tysk-amerikanske rumfartspioner Krafft Ehricke 
(1917-1984) så »den udenjordiske forpligtelse« som det næste, nød-
vendige skridt i menneskehedens evolution. USA’s Sandia Z »Pulsed 
Power Facility« experimentielle fusionsreaktor.
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Fusionsprocessen 
med helium-3

»Dette er kun et lille skridt for mennesket, 
men et stort skridt for menneskeheden,«  

- Neil Armstrong, Apollo 11, 20. juli 1969

Andreas Mogensen, Danmarks første 
astronaut. Se og hør EIR’s interview og 
IPC’s pressekonference den 10. oktober:
www.schillerinstitut.dk/si/2014/10/danmarks-foerste-
astronaut-andreas-mogensen-eir-interview/
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