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Introduktion: 

Der er kun to alternativer for menneskeheden 

 

 
 
Lyndon LaRouche har udgjort det intellektuelle og politiske lederskab i kampen for en ny, international, 

økonomisk orden for planeten. Den dybtgående virkning af LaRouches lederskab reflekteres klart i de ak-

tuelle handlinger, som tages af BRIKS og andre for at skabe en ny, global finansarkitektur og strategisk 

alliance mellem nationer.  

 

Følgende er et udskrift af bemærkninger, som Lyndon LaRouche kom med den 1. december, 2014. 

 

Etableringen af De forenede Stater under dets Forfatning er unik. Der findes intet i resten af verden, som mod-

svarer hensigten i USA’s Føderale Forfatning. Vi udgør en enhed, som er vor egen skabelse, vor egen form, i 

modsætning til praktisk talt enhver anden nation på planeten. 

Men der er sket det, at der er indtrådt et skift i udviklingen, et globalt skift, og USA er nu, grundlæggende set, 

ødelagt af dårlige præsidenter, isæt de to seneste personer, der har besat præsidentembedet. Det, vi må gøre, er 

at få USA til at vende tilbage til at være De forenede Stater i dets oprindelige, forfatningsmæssige form. Vi 

behøver ikke forandre noget i dette princip. 

Men resten af verden er nu blevet lidt anderledes: Ruslands rolle, f.eks., og dets forhold til BRIKS-dannelsen. 

Der er sket det, at store nationer, og til en vis grad små nationer, som en modsætning til Europa generelt, er 

vokset frem som betydningsfulde kræfter. Det vil sige, at disse nationer som en gruppe repræsenterer en magt, 

en af de største magter på planeten med hensyn til politisk magt. Og denne magt vokser. Det, som Kina f.eks. 

gør, i forhold til rummet, udviklingen af organiseringen af systemet i rummet, inden for Johannes Keplers 

specifikationer, er unikt. 
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Vi må altså erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som den nye verdensorden 

burde være. Men lige i øjeblikket har vi en samling systemer med nationalstater, som er meget store, og de 

overgår os massivt i antal. 

Det, der foregår med Det britiske Imperiums rolle, er, at vi var i færd med at skabe et pseudo-verdenssystem, 

og det er problemet. Hvis vi i USA skaffer os af med Obama og Bushfolkene og så fremdeles, skaffer os af 

med den form for beskidt regering, så kan vi uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse an-

dre nationer, som dominerer planeten netop nu, som i det væsentlige er planetens fremherskende træk, i Asien, 

Sydamerika osv. 

 

»Vi må erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som burde udgøre den nye 

verdensorden … Vi kan uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, 

som dominerer planeten netop nu … Hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enhe-

der, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og inkludere USA som et meget vigtigt element i 

denne kombination af nationalstater?« 

-Lyndon LaRouche 
 

Det, vi derfor må gøre, er, at vi må få orden i vort hjemlige rod. Men vi må også finde ud af, hvordan vi skal 

relatere til disse nationer af BRIKS-typen; Hvordan skal vi relatere til Rusland-Kina-aftalen, og så videre; 

hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, 

og inkludere USA som et meget vigtigt element i denne kombination af nationalstater? Og det er, hvad vi må 

gøre. 

Derfor må vi rense ud i USA, vi må vende tilbage til dets princip, skaffe os af med alt det her, som det, de 

nuværende republikanere synes at foretage sig netop nu – få det smidt ud! Vi må fjerne Obama. Vi må fjerne 

alt det. Og når vi først har gjort det, må vi simpelt hen genetablere princippet om den nationale Union. 

For vi vil da finde, at det, som vil ske, er, at vi vil være en relativ minoritet på planeten, i forhold til de store 

komplekser, såsom Sydamerika, som Afrika sluttelig vil blive, hvad der vil ske i Eurasien generelt. Og Euro-

pa, gamle Europa, vil blive lille; USA vil være en meget stor enhed, men ikke den største enhed på planeten, 

politisk eller på anden vis. 

 

Et nyt koncept for suverænitet 

Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er. Det-

te spørgsmål er, så vidt jeg kan se, hidtil ikke blevet stillet. Det er vigtigt, at vi forudser, hvor vi er på vej hen, 

eller hvor vi burde være på vej hen. Og det er, hvad jeg bekymrer mig om. Fra mit synspunkt kan jeg tydeligt 

se, i hvilken retning USA nu må gå. 

 

Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet 

er … For vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, 

hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som Kina gør med sit rumpro-

gram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder.« 

- Lyndon LaRouche  
 

Tag blot dette nye arrangement, som ikke udgør en simpel suveræn enhed. Det er noget nyt. Det er ikke det 

gamle begreb om en suveræn enhed. Det er et begreb om en bestemt, karakteristisk folkeret til at have sin 

egen regering, sit eget system, og dernæst få disse regeringssystemer, de nye systemer, som BRIKS udgør en 

model for, til at gå i forening med USA under det, som jeg har gjort fremstød for: Og lad det strømme! 

For vi vil opdage, som det demonstreres for os med det, som Kina gør i sit rumprogram, hvor Kina har taget 

skridt til at drage ud i det nære rum, i retning af Johannes Kepler – vi vil opdage, at idéen om, hvad et menne-

skeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især 

det, som Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden bety-

der, og mange andre ting.« 

 

En fredelig, revolutionær forandring 

Så forbered jer til at se disse forandringer, som vil folde sig ind i det system, vi har i dag. Jeg vil sige, at inden 

for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneskehe-
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den er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolu-

tionær forandring, og en forandring, der betaler sig. 

Vi må ganske enkelt gå frem skridt for skridt, og gå frem i denne retning, og nå de mål, som denne retning 

udpeger. 

    

»Jeg vil sige, at inden for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, 

at idéen om, hvad menneskeheden er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær foran-

dring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der betaler sig.« 

- Lyndon LaRouche 

 

Lyndon LaRouche talte også om dette emne under en diskussion, som han ledte den 29. november, 2014. 

 

Det hidtidige, internationale system er døende, og der er kun to alternativer: generel atomkrig, eller også en 

form for forening blandt nationer, som vi ser det i BRIKS og lignende fora. Med andre ord, så er den eneste 

måde, hvorpå man kan bevare samfundet på globalt plan, er, at det netop er på globalt plan. Hvilket betyder, at 

man må være dedikeret den kendsgerning, at alle nationer arbejder på en måde meget lig den, hvorpå Rusland 

og Kina arbejder. Man kan på den russisk-kinesiske alliance måle, hvordan realiteten bliver, og vi er kun et 

klik fra det resultat. 

Med andre ord, [står det klart,] hvis man er mentalt sund og rask: USA, befolkningen i USA, er bankerot, 

Canada er bakerot, de europæiske nationer, de vesteuropæiske nationer, er bankerot, de er alle sammen banke-

rot! Og, som den hidtidige form for nationer, kommer de aldrig ud af denne bankerot. 

Det, der kommer til at ske, er, at man vil få en form for system som det, BRIKS repræsenterer. Man har et 

globalt system, med et system for hele verden. Dette verdenssystem vil, med hensyn til sprog og så videre, til 

dels udvise forskelligartethed. Men den hensigt, som skal opnås, som er, hvad der må opnås, vil føre til større 

og større forening. Det er, hvad der sker; man kan se denne tendens i Sydamerika nu. Den er langt stærkere 

der end andre steder. Det, der sker med Rusland og Kina, den russisk-kinesiske relation, er typisk for dette. 

»Man vi få den form for systemer, som BRIKS repræsenterer. Verdenssystemet vil, med hensyn til 

sprog osv., praktiseringen af sprog osv., vil til dels være differentieret. Men den hensigt, som må 

opnås, som vil blive opnået, vil blive mere og mere forenet. Man vil stadig bruge sprog som sådan, 

men princippet, hensigten vil blive forenet … Man vil stadig have kulturer, nationale kulturer, som 

kan være enestående og have deres egne, enestående karakteregenskaber, men de vil alle være en 

del af den samme form for udvikling, der forsøger at frem til sin generelle forening.« 

 - Lyndon LaRouche 

Det nuværende system, som tåbelige amerikanere stadig tror på, er døende og venter blot på at blive fejet af 

bordet. 

Vi er på vej ind i et nyt system, hvor menneskeheden vil blive til et forenet system, forenet gennem praksis, 

ved hjælp af en praksis, som vil afstedkomme dette. Der vil være en skillelinje, hvor der skelnes klart. Der vil 

stadig være kulturer, nationale kulturer, som kan være unikke og have deres egne, unikke karaktertræk; men 

de vil alle være en del af den samme form for udvikling, som er i færd med at finde sin generelle forening. 

Der står vi nu. 

Og dernæst, det vi gør i New York, og det vi gjorde i går aftes med New York, og med forberedelserne til det, 

går direkte i den retning. Det må vi blive ved med – det er, hvad der foregår. Det er ikke først det ene, og der-

næst noget andet. Nu siger vi, at vi går mod et nyt system. For vi må have et tæt samarbejde med vores allie-

rede, Kina, og med andre nationer, som, i princippet, i deres hensigt, er nære allierede. Vi vil gradvist finde en 

større og større overensstemmelse, mere og mere integration baseret på søgen efter at virkeliggøre nødvendige 

revolutioner i praktisk fremgangsmåde. 

Og vi vil alle blive forenet i Kepler! 
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