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For femogtyve år siden kom Berlinmuren ned, og i 

dag husker mange mennesker ikke engang, at det var 

begyndelsen til enden af Warszawa-pagten, COMECON 

og det kommunistiske system, og mange unge mennesker 

har slet ingen erindring om dette og ved ikke, hvilket 

ekstraordinært øjeblik i historien, dette var. Men det var 

et af de afgørende vendepunkter, et potentielt vendepunkt 

i historien, hvor alting kunne have været muligt. Det var, 

når det kommunistiske system var besejret, chancen for 

at etablere en ægte fredsorden for det 21. århundrede. 

Jeg vil gerne vise jer et kort klip fra en dokumentar, 

som vi lavede om denne periode, med titlen »Den forpas-

sede chance i 1989«.
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FORTÆLLER: »Disse demonstrationer, som fyldte 

gaderne, og som krævede deres frihed og retten til at 

rejse til Vesten, voksede sig hele tiden stærkere, og folk 

var ikke længere bange for at kræve adgang til de umiste-

lige menneskerettigheder, som man stadig nød i Vesten. 

Selv om det vestlige system var i færd med at smuldre 

under «kontrolleret disintegration«, og det politiske le-

derskab var blevet mere og mere korrupt, så bevarede 

elementer i Vesten stadig deres forfatningsmæssige for-

pligtelse over for menneskets frihed.« 

»Men efter at have tålt Sovjetsystemet i årevis, gik 

det op for folk, at de ikke længere var nødt til at accepte-

re dette systems vilkår, og de ønskede at blive forenet 

med Vesten. Tidligere, som det skete under sådanne op-

stande, som fandt sted i Ungarn og Polen, blev KGB [det 

hemmelige politi] og militæret sat ind for at indfange 

oprørslederne, som i nogle tilfælde aldrig blev set siden.« 

»Alles øjne hvilede på Østtyskland, den eneste barri-

ere mellem Vest og Øst, og som var under total omvælt-

ning. Ville man atter indsætte det sovjetiske militær for at 

knuse disse demonstrationer? Ville folket gøre en ende 

på kommunismen fra gaderne i Tyskland? Ville dette 

være årsag til en ny Berlin-krise?« 

»Midt i denne store opstand meddelte en [østtysk] 

DDR-minister, at der ville komme nye regler for udrejse. 

Meddelelsen blev omgående misfortolket og forstået 

således, at det betød, at grænserne til Vesten nu var åbne! 

Grænsevagterne åbnede Muren og forholdt sig passive.« 

HELGA ZEPP-LAROUCHE: »Kære amerikanere, 

jeg tror, I alle sammen i de seneste dage har set disse 

ekstremt spændende, bevægende billeder fra Berlin, efter 
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at grænserne mellem Øst- og Vesttyskland var åbnet, og 

Berlinmuren, selv om den stadig var der, i praksis var 

faldet. Da dette skete, på den glade dag, den 9. november, 

kom 100.000 mennesker på den første aften omgående 

over fra Østberlin til Vestberlin for at få en forsmag på 

denne nye frihed. Sluttelig kom der 3 million mennesker, 

og strømmen er aldrig siden ophørt.« 

»I Vesttyskland kom folk også, og de omfavnede 

hinanden, og folk var så glade, og folk fra Vesttyskland 

overvandt deres normale adfærd og udviste en enorm 

gæstfrihed; de åbnede champagneflasker, de gav mad og 

inviterede folk til middag; folk klatrede over Muren fra 

begge sider. Sangen Ode til Glæden, symbolet på kam-

pen for frihed, blev sunget på Berlins vigtigste gade, 

Ku’damm [Kurfürstendamm], og Vestberlins Symfonior-

kester spillede gratis Beethovens Niende Symfoni, og to 

gange opførte de Tryllefløjten.« 

»Lad mig sige dette: Jeg tror, at dette er en ægte, vir-

kelig revolution. Det er en agape
2
-revolution, en kærlig-

hedens og velgørenhedens revolution, ikke en raseriets 

revolution. Som en kvinde fra DDR helt korrekt sagde: ’I 

denne situation viser Schiller sig at være den ægte revo-

lutionære’. Og I husker den berømte sætning i Ode til 

Glæden, ’Alle mennesker forsones’.« 

ZEPP-LAROUCHE: Som jeg sagde, på dette punkt, 

hvor folket, ikke kun i Tyskland, men også i Europa ge-

nerelt, var så åbent under genforeningsperioden, havde 

folk en forventning om dramatiske forandringer til de 

bedre. Og Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen 

foreslog på dette tidspunkt det økonomiske grundlag for 

en sådan fredsorden for det 21. århundrede, som først hed 

Den produktive Trekant, som gik ud på en økonomisk 

genforening af Øst- og Vesteuropa gennem infrastruktur-

korridorer. Og dernæst, i 1991, da Sovjetunionen kollap-

sede, udvidede vi dette program til den Eurasiske Land-

bro, som gik ud på at forbinde Europas og Asiens befolk-

nings- og industricentre gennem udviklingskorridorer. 

Ulykkeligvis blev dette program ikke gennemført på 

dette tidspunkt, fordi man i USA havde de neokonserva-

tive og i Storbritannien Margaret Thatcher, og de beslut-

tede at udnytte Sovjetunionens sammenbrud til i stedet at 

satse på etableringen af et verdensimperium. 

Men lykkeligvis annoncerede den kinesiske præsi-

dent Xi Jinping, at Den nye Silkevej var Kinas nye poli-
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 Agape, oldgræsk; guddommelig kærlighed og kær-

lighed til medmennesket. Bruges i Det ny Testamente 

der, hvor Jesus taler om at »elske« sin næste som sig 

selv. (Bruges ikke om erotisk kærlighed) 
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tik, og denne idé har i mellemtiden vundet enormt mo-

mentum blandt BRIKS-landene og blandt mange andre 

lande i verden, som lige præcist opbygger, ikke alene 

Den nye Silkevej, som vi foreslog for 25 år siden, men 

som også udvider dette til at blive til en plan for udvik-

ling af hele verden. Så i denne forståelse kan jeg, i anled-

ning af Schiller Instituttets 30-års fødselsdag, og i anled-

ning af 25-års dagen for Berlinmurens fald, sige, at vi 

faktisk er meget glade for, at vore idéer har haft indfly-

delse på det, som nu udgør flertallet af civilisationen, 

nemlig BRIKS-landene og mange andre lande, som til-

slutter sig den nye, økonomiske verdensorden, der meget 

hurtigt er i færd med at opbygges. 

Men vi har hele tiden sagt, at et økonomisk program 

kun kan lykkes, hvis den kombineres med en ægte, kultu-

rel renæssance. For, som folk i Europa og USA i særde-

leshed er sig smertelig bevidst, så er vores kultur af en 

meget dårlig kvalitet. Den har bevæget sig ned på barba-

riske dimensioner, og dér, hvor dette er mest åbenlyst, er 

i ungdomskulturen, hvor unge mennesker absolut ingen 

idé har om, hvad et menneske kunne være, og hvor de 

mest har en dyrisk opfattelse. Og derfor er det, på en vis 

måde, en velsignelse, at Schiller Instituttet, som nu er ved 

at blive mere prominent over hele verden, fordi vore 

idéer virkeliggøres af mange lande, at Schiller Instituttet 

er opkaldt efter Friedrich Schiller: Da jeg navngav Schil-

ler Instituttet, som jeg gjorde for 30 år siden, så var det, 

fordi jeg af alle de mennesker, jeg kender, alle filosoffer-

ne, tænkerne, digterne, så har Schiller det skønneste bil-

lede af mennesket, fordi han var overbevist om – og, 

fordi han er udødelig, er overbevist om – at hvert enkelt 

menneske har en potentiel, ideel person inde i sig selv, og 

at det er menneskets store, eksistentielle opgave at bringe 

denne indre idealperson, som kun eksisterer som et po-

tentiale, i overensstemmelse med den virkelige person i 

virkelig tid og i det virkelige liv.  

Dette kræver naturligvis, at man overvinder visse ud-

fordringer, for allerede på Schillers tid var han overbevist 

om, at de fleste mennesker, i stedet for at udvikle hele 

deres potentiale, kun udvikler et aspekt og derfor mest 

ligner forkrøblede planter frem for fuldt udviklede men-

nesker. Og derfor, sagde Schiller, for at blive en sådan 

ideel person er den vigtigste opgave udviklingen af det, 

der på tysk hedder Empfindungsvermögen, som betyder 

idéen om at kunne føle verden og eje den intellektuelt og 

følelsesmæssigt på den mest omfattende måde. For kun, 

hvis man har denne Empfindungsvermögen, kan man 

have en lidenskab for verden omkring sig. 

Lidenskab er ekstremt vigtigt, for idealet om menne-

sket, som Schiller opsatte, var idéen om, at ethvert men-

neske kunne blive til en skøn sjæl. En skøn sjæl, iflg. 

hans definition, er et menneske, for hvem pligt og liden-

skab, frihed og nødvendighed er forenet. Der findes 

mennesker, som er moralske, men de gør deres pligt med 

en slags bitter følelse, og man kan se, at de faktisk ikke 

kan lide det, de gør; de er nødt til at undertrykke deres 

følelser for at være moralske. Schiller sagde, at det kun er 

for slaverne, for svendene, men det er ikke for os, »børn 

af huset«, som var hans begreb om den skønne sjæl. 

For den skønne sjæl må man med glæde gøre det, 

som er nødvendigt, for at finde sin frihed i det, som for-

nuften byder, men ikke ved at undertrykke sine følelser, 

men ved at udvikle sine følelser til det højeste niveau, 

således, at man altid blindt kan følge det, som ens følel-

ser dikterer en, fordi følelserne er så udviklede til for-

nuftsniveauet, at de aldrig ville diktere noget andet, end 

fornuften byder. Og kun på denne måde kan man blive en 

fuldt ud harmonisk person, en person, som udvikler alle 

potentialer, alle talenter, og som i ordets sande betydning 

bliver et geni, for Schiller siger også, at den eneste, som 

er en skøn sjæl, er geniet, som på en lovmæssig måde 

beriger lovmæssigheden ved at tilføje det dimensioner. 

Dette er meget vigtigt, for jeg er overbevist om, at 

den aktuelle konflikt, som meget tydeligt eksisterer mel-

lem på den ene side den atlantiske sektor, især USA og 

Den europæiske Union, og på den anden side BRIKS-

landene, som satser på Den nye Silkevej og Verdens-

landbroen, har alt at gøre med billedet af mennesket! Jeg 

er kommet til den absolutte overbevisning, at lederne af 

BRIKS-landene, Xi Jinping fra Kina, Narendra Modi fra 

Indien, Vladimir Putin fra Rusland, som er helt anderle-

des, end han fremstilles i de mange mediebagtalelser om 

ham, alle disse mennesker, alle disse store ledere netop 

nu forsøger at udvikle et verdensperspektiv, som ikke er 

geografisk betinget, som ikke er i modstrid med resten af 

verden. Men denne Nye Silkevej er en alt-inkluderende 

idé, og den fokuserer på menneskets universelle karakter, 

og den har også fokus på idéen om at understrege det 

andets lands bedste traditioner. Da Xi Jinping var i Indien 

for et par uger siden, gav han en perfekt beskrivelse af 

den indiske kulturs højdepunkter og beskrev de vediske 

skrifter, Upanishaderne, Gupta-perioden, sanskrit-

skrifternes storhedstid og den indiske renæssance. 

Og det er dette billede af mennesket, som vi absolut 

må genoplive, for det er meget let at relatere til den an-

den nations bedste kultur, hvis man er selvsikker omkring 

sin egen kultur. Og hvis man ikke har denne selvsikker-

hed, så er man nødt til at tyrannisere folk, og man er nødt 

til at spille det store macho-spil, og problemet i øjeblik-

ket er, at vi i Europa og USA næsten har glemt vores 

store, klassiske kultur. Jeg mener derfor, at det, der er 

mest nødvendigt, er, at vi kombinerer en genoplivning af 

stor, klassisk musik med stor, klassisk digtning og maler-

kunst og arkitektur, og andre områder af den klassiske 

kunst, for igen at gøre det klart, hvad Vestens moralske 

og kulturelle fundament er. For hvis vi ikke kender de 

vestlige værdier, hvordan kan vi så relatere til andre lan-

de og nationer i hele verden? 

Så, idet vi reflekterer over 25-års dagen for Murens 

fald, hvor systemet fik en ende, så befinder vi os nu i en 

lignende situation. Den frie markedsøkonomi står umid-

delbart foran at eksplodere. Vi befinder os i en absolut 

afgørende overgang i verdenshistorien, og vi må absolut 

ikke igen forpasse den store chance. Og jeg håber, at 

nogen engang i fremtiden, vore børn og børnebørn, vil se 

tilbage og sige, »Åh! Der var folkene fra LaRouche-

bevægelsen, som gik i fællesskab med BRIKS-landene 

og mange andre lande i verden, og de forpassede ikke 

den store chance i 2014.« 


