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Schiller Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche: 

»Jeg tror, det er rimeligt at sige, at menneskehedens 

fremtidige skæbne vil afhænge af, om USA, og i anden 

ombæring, Europa, vil tage imod det tilbud, som præsi-

dent Xi Jinping gav præsident Obama på pressekonferen-

cen under APEC-topmødet, hvor Xi inviterede USA, og 

andre store nationer, til at indgå i et samarbejde om en 

hel række programmer, som Kina, og ligeledes BRIKS-

landene, promoverer. 

På den ene side udgøres denne række af programmer 

naturligvis af den Nye Silkevej. Det er idéen om en ny 

mekanisme for udstedelse af kredit omkring den Asiati-

ske Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, men også Ud-

viklingsfonden for den Nye Silkevej, samt lignende me-

kanismer og nye institutioner, som jeg vil gå i dybden 

med under min fremlæggelse.  

Men hvorfor siger jeg, at dette særlige tilbud fra Xi 

Jinping til den atlantiske verden, i særdeleshed, om at gå 

med, sandsynligvis vil afgøre civilisationens skæbne? 

Fordi at det er helt klart, at den politik, som i øjeblikket 

forfølges af den transatlantiske sektor – af USA, NATO, 

briterne og EU, imod Rusland og Kina – er en politik for 

konfrontation.« 

Læs hele talen:  
»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen  

– verden ved en skillevej«  

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer på 

Radio Schiller: 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK ORIENTERINGSMØDE  

v/formand Tom Gillesberg 
 

Torsdag 8. januar 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 

 

I dette nummer: 

 

HOVEDARTIKEL: Ting, vi ikke har drømt om, ligger 

foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på 

konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014, Læs 

side 2 

Fra LaRouche-bevægelsen: 25. dec. 2014:  

Glædelig Jul: Få kontrol over Wall Street, og vi kan 

måske undgå en verdenskrig, Læs side 1 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 25. dec. 2014:  

Glædelig Jul:  

Få kontrol over Wall Street,  

og vi kan måske undgå en verdenskrig 

Wall Streets bankerot taget i betragtning, står verden 

på den absolut yderste rand af et finanssammenbrud, 

understregede Lyndon LaRouche i går i en dialog med 

bevægelsens Komite for Politisk Strategi. Hvis vi kan få 

nogen kontrol over Wall Street, har menneskeheden må-

ske en chance for at overleve, sagde han. I modsat fald 

står vi over for faren for en umiddelbar krise med krig. 

Som nye, opnåede højder for aktiemarkedets spekula-

tive boble symboliserer, så er der to aspekter i Wall 

Street-processen mod bankerot. Det ene er den alminde-

lige spekulationspraksis; det andet er den vilde spekulati-

on med derivater. Wall Street er bankerot i begge aspek-

ter – og det er overhængende nødvendigt, at Wall Street 

skæres tilbage af Glass-Steagall og gennem andre forfat-

ningsmæssige midler. 

I modsat fald vil kombinationen af denne spekulative 

dynamik og briterne føre os mod verdenskrig. Der er 

ingen forhandling mulig med disse galninge. Den galop-

perende hyperinflationsrate driver dem ud på kanten – og 

det kunne slå os alle ihjel. Ingen kan forudsige, hvornår, 

men faren kunne komme meget snart. Under betingelser 

af en nedsmeltning kunne situationen komme fuldstæn-

dig ud af kontrol. 

Den eneste løsning er at indføre Hamiltons system. 

Dette er blevet præcist defineret i LaRouches »Fire Love 

til at redde USA« http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460 

fra 8. juni 2014, som bør præsenteres hver dag i forbin-

delse med processen med organisering og mobilisering. 

Disse love, som er en udarbejdelse af et system, flyder 

lovmæssigt fra anvendelsen af vores Manhattan Projekt i 

Hamiltons tradition, som vi bruger som en løftestang til 

at flytte hele nationen rent strategisk over til igen at være 

et system i overensstemmelse med Forfatningen.  

En optrapning af det opsøgende arbejde med under-

skriftsindsamlingen for »Gå med i BRIKS« er et væsent-

ligt aspekt af dette program. Formålet er ikke bare at få 

flere underskrifter, især fra prominente personer, men i 

bredere forstand at etablere overherredømme over Wall 

Street, med idéen om BRIKS/Hamiltons system. 

Vi i LaRouche-bevægelsen er de eneste, der kan gen-

nemføre denne mission – på hvilken civilisationens over-

levelse beror. 

 

Glædelig Jul! 
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»Vi i LaRouche-bevægelsen er de eneste, der kan gennemføre denne mission  

– på hvilken civilisationens overlevelse beror.« 

HOVEDARTIKEL: 

Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: 

Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på 

konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014 

 

Lyndon LaRouche: 

Vi har en klar mulighed for storhed 

 

Lyndon LaRouche optog følgende budskab på video 

til den »IV Internationale Videnskabelige Konference om 

Grundliggende og Praktiske Problemer i Forbindelse 

med en Opretholdelsen af Udvikling i Systemet med Na-

tur-Samfund-Menneske: Videnskab, Konstruktion og 

Uddannelse«, som blev afholdt den 22. dec. 2014 på 

Dubna Internationale Universitet for Natur, Samfund og 

Menneske, 100 km uden for Moskva. 

Konferencens sponsorer inkluderede Det Russiske 

Naturvidenskabelige Akademi (RAS), RAS’ Videnskabeli-

ge Råd for Komplekse Problemer i tilknytning til Eura-

sisk Integration, Modernisering og Opretholdelse af Ud-

vikling; Kasakhstans Nationale Naturvidenskabelige 

Akademi, samt Dubna Universitet, hvor konferencen blev 

afholdt. 

Man har præsenteret taler af LaRouche og LPAC’s 

videnskabsteam på konferencer i Dubna i flere år. Ho-

vedarrangørerne, Boris Bolshakov og Oleg Kuznetsov, 

begge professorer, var medarbejdere til nu afdøde Po-

bisk Kuznetsov, den russiske visionære, industriorganisa-

tor og LaRouches ven. I år var LaRouches budskab og 

Helga Zepp-LaRouches præsentation om Verdensland-

broen som alternativ til krig programsat til at være ho-

vedtalerne på plenarforsamlingen ved konferencens åb-

ning. 

 

Lyndon LaRouche: »Mine hilsener til konferencen, 

 

Det, vi nu står overfor på planetarisk skala, er noget 

fuldstændig nyt, noget, der aldrig før er sket, håber vi. 

For det, der nu er sket, er, at vi er på randen til at bringe 

planetens største nationer, de væsentligste nationer, 

sammen; med hensyn til kvantitet osv., er de fortsat un-

der udvikling; men det er en bemærkelsesværdig udvik-

ling, f.eks. i Sydamerika, i elementer af Afrika, og nogle 

elementer af Europa, især i Rusland, samt på andre ste-

der, enkelte steder. 

Men dette er problemet: Vi har Det britiske Imperium, 

som er menneskehedens mangeårige fjende. Vi må ikke 

alene besejre denne fjende, men vi må også leve op til 

den opgave at bringe USA, det amerikanske folk, ud af 

deres aktuelle elendighed og desorientering, hvilket er 

muligt, det kan lade sig gøre, det kan gøres. Men USA’s 

nuværende regering er et umuligt instrument, og vi må 

skaffe os af med de fleste af de elementer, der dominerer 

USA’s regering netop nu. Vi må også understrege, at den 

amerikanske regering i virkeligheden er en gren af det 

saudiske og det britiske imperium, som de imperier, der 

er involveret i terroren i Asien. 

Hvad vi derfor må overveje er de planer, som vi skal 

lægge, eller som vi burde være i gang med at lægge nu, 

og som vil gøre det muligt for verden at få et nyt syn på 

sig selv. De store nationer, som er vokset frem i Asien og 

Sydamerika, f.eks., det er store nationer, som har et stort 

potentiale; men vi må beskytte processen. Vi må fjerne 

Det britiske Imperium. Hvis Det britiske Imperium har 

magten, er der ingen sikkerhed. Hvis elementer af USA, 

som er en del af Det britiske Imperium, er der, samt lig-

nende former for onde kræfter, er vi i fare for at miste alt, 

og muligheden for en atomkrig, på globalt plan, er stadig 

til stede.  

Det, jeg er i færd med at gøre, for at sige det ganske 

kort, er, at jeg forsøger at bevirke, at den nuværende 

amerikanske regering bliver dumpet, fordi det er en råd-

den regering og må reformeres. Man behøver ikke at 

ændre den måde, som den amerikanske regering er ud-

tænkt til at være; det, vi har brug for, er at ændre sam-

mensætningen af den amerikanske regering, især under 

de seneste to regeringer. Hvis det sker, er jeg sikker på, at 

de rædsler, som de fleste mennesker i USA, og i andre 

nationer, står overfor, kan besejres. Problemet er, at vi 

må besejre fjenden, fjenden, som er de kræfter, vi må 

gøre op med. 

Jeg er overbevist om, at vi kan gøre det. Jeg er over-

bevist om det, fordi jeg ved, at der nu er evner i det men-

neskelige intellekt, som er ringe forstået, som mennesker 

i nogle dele af verden, som i Kina, og i en vis særlig grad 

Rusland, og Indien og så fremdeles, og BRIKS-landene – 

at disse nationer går i retning af selvudvikling, fælles 

selvudvikling, som kan føre til et nyt begreb om, hvad 

meningen med den menneskelige art, og selve vores pla-

net, er. 

Der ligger ting foran os, langt fremme i dette system, 

ligger der ting foran os, som de fleste mennesker på den-

ne planet endnu aldrig har drømt om, men hvis vi har 

heldet med os, har vi taget de første skridt i videnskabe-

ligt fremskridt hen imod det største spring, menneskehe-

den nogensinde har defineret.  

For eksempel ved vi, at den menneskelige art ikke er 

et dyr, og at intet dyr er den menneskelige art! Vi ved 

andre ting om livet og ting osv., som det er af afgørende 

betydning, at vi ved. Vi ser, hvad der sker i Kina, i udvik-

lingen af rumforskningen der: Dette er en revolution, som 

fører os i retning af stjernerne. Og andre nationer vil føl-

ge den samme kurs, og følge den samme kurs, som man 

på denne måde følger i Kina. Og deri ligger vores håb! 

Men det er ikke bare håb, det er en forståelse af, hvad 

der udgør de store muligheder, og hvad der udgør de 

store farer, som ligger foran os. 

For eksempel, vi har nu denne kvinde [Victoria 

Nuland], som anfører og kontrollerer en del af Centraleu-

ropa fra USA: en ond person. Denne person må fjernes, 

må fjernes fra USA og af USA; og sådanne ting må ske. 

Men min pointe er, jeg ser et klart, optimistisk punkt, 

en klar mulighed for storhed. Det, vi må gøre, er ganske 

enkelt at bygge på det, forstå de handlinger, vi må foreta-

ge, forstå de forberedelser, vi må gøre: Vi står på randen 

til potentialet for den største fordel i menneskehedens 

fremskridt, som vi hidtil har kendt. Og vi må kæmpe nu 

for at sikre denne fordel for menneskehedens fremtids 

skyld, idet menneskeheden bevæger sig ud i de højerelig-

gende dele af Solsystemet.« 
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»Vi i LaRouche-bevægelsen er de eneste, der kan gennemføre denne mission  

– på hvilken civilisationens overlevelse beror.« 

Helga Zepp-LaRouche:  

At skabe en verden,  

der er menneskeværdet værdigt 

 

Helga Zepp-LaRouche holdt denne tale over video til 

konferencen i Dubna, den 22. dec. 2014: 

 

»Kære deltagere på konferencen i Dubna,  

Jeg tror, De alle sammen er bevidste om, at verden be-

finder sig på et ekstremt vanskeligt tidspunkt, og at, hvis 

den aktuelle politik, der føres af den amerikanske rege-

ring, briterne, NATO og EU, fik lov at fortsætte, ville en 

atomkrig efter al sandsynlighed finde sted og føre til 

civilisationens udslettelse. 

Jeg tror, at det er tydeligt, at både den russiske og den 

kinesiske regering er fuldt ud bevidste om denne fare, og 

hvis man lytter til den tale, som præsident Putin holdt, 

hans årlige tale til begge husene i den Russiske Føderati-

on, så sagde han en ting, som jeg mener, er fuldstændig 

klart: Det, som hele den nuværende krise handler om, er 

ikke Ukraine. Han understregede, at hvis de ikke havde 

fundet krisen i Ukraine, så ville de have fundet en anden 

vej, og det er nøjagtigt, hvad jeg tror, er fuldstændig 

sandt. Og jeg fremkommer ikke med dette som en me-

ning, jeg har, men som en person, der, sammen med hr. 

LaRouche, i meget lang tid har været aktivt involveret i 

at forsøge at ændre verdens kurs hen imod en fredsorden 

for det 21. århundrede. 

Da Sovjetunionen opløstes i 1991, foreslog vi et øko-

nomisk program, som vi kaldte Den eurasiske Landbro, 

Den nye Silkevej, og det var idéen om at forbinde Euro-

pas befolknings- og industricentre med Asiens, igennem 

såkaldte »udviklingskorridorer; på denne måde kunne vi 

have reddet de tidligere Comecon-landes industrielle 

kapacitet ved at bruge disse kapaciteter til at opbygge 

infrastruktur-udviklingskorridorer over hele Asien og 

Europa; og på denne måde kunne vi have forandret for-

holdene i indlandsområderne på det eurasiske kontinent 

til at yde en bedre levestandard for alle mennesker på 

dette kontinent. 

Ulykkeligvis var dette ikke briternes og amerikaner-

nes politik på det tidspunkt, for de sagde, og erklærede, 

meget klart, at det på det tidspunkt var deres mål at for-

vandle Rusland fra at være en supermagt til at være et 

tredjeverdensland, der producerede råmaterialer. Derfor 

tog de den første form for krigsførelse, den såkaldte 

»chokterapi«, i anvendelse. 

Vi fulgte dette meget nøje, fordi vi havde denne plan 

om at udvikle det eurasiske kontinent; og vi så, at chokte-

rapien aldrig havde til formål at gøre noget som helst 

godt for nogen som helst, men at det lykkedes den at 

reducere den russiske industrielle kapacitet på kun tre år, 

fra 1991til 1994, til en tredjedel af dens niveau i 1991. 

Og det, som denne periode gjorde, 1990’erne, Jeltsin-

perioden – jeg mener, der er skrevet to meget vigtige 

bøger, der beskriver dette: Den ene er skrevet af Sergei 

Glazyev, og den anden af professor Stanislav Menshikov, 

der var en af vore meget gode venner, som desværre net-

op er død; og de beskriver begge to denne form for krigs-

førelse som »folkedrab«. 

Den aktuelle offensiv imod Rusland begyndte faktisk 

ved slutningen af ’90’erne med de to Tjetjenske Krige, 

som næsten udelukkende blev finansieret af Boris Bere-

zovskij, fra London. En stor rolle spilledes også af den 

Amerikanske Komite for Fred i Tjetjenien, som blev 

stiftet af de amerikanske neokonservative i 1999. Blandt 

de stiftende medlemmer var Zbigniew Brzezinski, Ale-

xander Haig, Richard Perle, James Woolsey, Robert 

Kagan, der stadig spiller en vigtig rolle i Obamaregerin-

gen, og som er gift med ingen anden end Victoria 

Nuland. Og jeg er temmelig sikker på, at det er denne 

gruppering, som præsident Putin refererer til i sin nylige 

tale, hvor han sagde, at disse tjetjenske terrorister blev 

modtaget på højeste niveau, og at de, endskønt de var 

mordere med blod på hænderne, blev kaldt »oprørere«, 

»frihedskæmpere« osv., af disse mennesker. 

Målet, allerede i 1990’erne, men i særdeleshed siden 

præsident Putin kom tilbage, var regimeskifte i Rusland 

og ligeledes i alle de østeuropæiske lande, hvor der stadig 

fandtes rester af en prorussisk holdning. Og løftet om 

ikke at udvide NATO til Ruslands grænser blev selvføl-

gelig brudt. Victoria Nuland, Robert Kagans hustru, der 

nu er viceudenrigsminister med ansvar for Østeuropa og 

Eurasien, pralede i december 2013 med, at den amerikan-

ske regering brugte 5 mia. dollar alene på Ukraine til den 

’farvede revolution’.  

Det russiske militær har i mellemtiden klart defineret 

de farvede revolutioner som en form for krigsførelse, selv 

om den ikke er erklæret. På samme måde har udenrigs-

minister Sergei Lavrov klart erklæret, at sanktioner ikke 

er en metode til at ændre Ruslands politik, men simpelt 

hen en metode til at vælte præsident Putin. 

I sin tale sagde Putin, at det virkelige mål er den Jugo-

slaviske model for Rusland, opsplitningen af selve staten; 

og det er også klart, at EU-Associeringsaftalen, som star-

tede og udløste krisen i Ukraine, havde det samme mål, 

fordi den ville have oversvømmet det russiske marked 

med billige, europæiske produkter og ødelagt vigtige 

kapaciteter i Rusland. 

Krisen i Ukraine blev fuldstændig skabt af EU og na-

turligvis af deres amerikanske kollaboratører og, kan man 

sige, herrer. For det såkaldte Maidan var den farvede 

revolutions aktivister, men denne gang forstærket af de 

gamle nazistiske netværk, der gik tilbage til Bandera-

perioden, hvor de ukrainske nazister samarbejdede med 

den nazistiske invasion i 1940’erne. Og disse mennesker 

blev i hele efterkrigstiden oplært af CIA, af MI6 og BND 

(Den tyske efterretningstjeneste). 

Dernæst fik man det fascistiske kup den 21. februar 

[2014], som igen var under skarp kontrol og sponsoreret 

af Victoria Nuland, som i denne berømte, optagede tele-

fonsamtale pralede med, at de ville sætte deres mand, 

»Jats« [Arsenij Jatsenjuk], på magten. Så dette er ude-

lukkende en kombineret krigsførelse/farvet revoluti-

on/NATO-udvidelse til Ruslands grænser/sanktioner; og 

når man lytter til den tidligere chef for den Russiske Ge-

neralstab, general Juri Baluyevskij, som mener, at kon-

flikten mellem NATO og Rusland er på vej; at den alle-

rede er begyndt med en informationskrig, med at lægge 

et psykologisk pres på folks tankegang, en dæmonisering 
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»Vi i LaRouche-bevægelsen er de eneste, der kan gennemføre denne mission  

– på hvilken civilisationens overlevelse beror.« 

af Putin – og Kina, for resten – og at egentlig militær-

magt blot vil være slutfasen i denne proces, som vi alle-

rede ser i dag. Og da han blev spurgt, om han troede, det 

stadig kunne standses, svarede han, »Ulykkeligvis mener 

jeg ikke, at det er muligt længere. Mekanismerne er sat i 

bevægelse, vore modstanderes mål er blevet klart define-

ret: Så længe, vi lever, vil de forsøge at forhindre Rus-

land i at blive deres ligeværdige partner, såvel militært 

som økonomisk.« 

Lykkeligvis er dette kun en realitet: Den er virkelig, 

men der er en anden. Siden BRIKS-konferencen, topmø-

det i Fortaleza, Brasilien, i juli måned i år, er en helt, 

fuldstændig anden dynamik i verden blevet dannet af 

BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og 

Sydafrika), der nu har inspireret mange andre lande i 

verden, de latinamerikanske lande, CELAC [Sammen-

slutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater], 

UNASUR [Unionen af Sydamerikanske Nationer], 

APEC-landene [Det Økonomiske Samarbejde i det Asia-

tiske Stillehavsområde], men også ASEAN-landene [As-

sociationen af Sydøst-asiatiske Nationer], Egypten; man-

ge lande er nu begyndt at blive optimistiske, centreret 

omkring kendsgerningen om den strategiske alliance 

mellem Rusland og Kina, der blev dannet i maj måned i 

år, og dernæst fortsat gennem BRIKS-udviklingen, især 

efter at præsident Xi Jinping fremlagde et tilbud om en 

Ny Silkevej – hvilket for øvrigt er nøjagtigt, hvad vi fore-

slog i 1991 med Den eurasiske Landbro/Nye Silkevej – 

en total eksplosion af optimisme er begyndt blandt man-

ge, mange lande i udviklingssektoren. 

Nye, finansielle institutioner er i færd med at blive 

skabt, eller er allerede blevet skabt. Den Asiatiske Infra-

struktur-Investeringsbank (AIIB), BRIKS’ Nye Udvik-

lingsbank, Shanghai Cooperation Organization bank, den 

Nye Silkevejs-udviklingsfond, banken for landene i 

SAARC [Sydasiatisk Association for Regionalt Samar-

bejde] – de sydasiatiske lande; og der er netop nu en to-

talt ændret dynamik, fordi mange projekter, som i årtier 

blev afskrækket af Den internationale Valutafonds betin-

gelsespolitik, nu bliver virkeliggjort. 

Kina er med til at bygge en sekundær Panamakanal i 

Nicaragua; Kina er med til at bygge en transkontinental 

jernbane fra Brasilien til Peru; samarbejde om atomkraft 

finder sted mellem mange, mange lande. Se på den ek-

splosion af optimisme, der f.eks. er kommet frem i Indi-

en, side Narendra Modi er blevet premierminister. Han 

har lovet at bygge 100 nye byer i Indien og skabe 1 mil-

lion nye jobs hver måned til de unge mennesker i landet; 

han har netop meddelt, at han vil genoplive 

31vandstyringsprojekter, som blev lagt på is efter mordet 

på Indira Gandhi. 

Kina har skabt et økonomisk mirakel, som ikke har 

sin lige i verden. Kina var, efter Deng Xiaopings refor-

mer, i stand til at transformere Kian fra at være et meget 

fattigt land til at blive et økonomisk mirakel, hvor de på 

tredive år præsterede, hvad de fleste lande i den indu-

strialiserede sektor behøvede 2 århundreder til at gen-

nemføre. Og dette forslag om den Nye Silkevej – det, 

som Kina tilbyder, er at tage dette kinesiske, økonomiske 

mirakel og lade ethvert land, der måtte ønske det, deltage 

i denne indsats. 

Efter APEC-konferencen i Beijing for nylig kom Xi 

Jinping med det tilbud til præsident Obama, hvor han 

inviterede USA og andre store lande, at de alle sammen 

kunne deltage i den Nye Silkevej og disse nye, finansielle 

mekanismer. Det er min faste overbevisning, at det ikke 

er håbløst, at dette tilbud kan blive accepteret. 

I Tyskland har man f.eks. i øjeblikket en total opstand 

i industrien imod sanktionerne; så sent som i går blev en 

ny annonce udstedt, en appel til regeringen og parlamen-

tet, som var underskrevet af 60 betydningsfulde personer, 

fra Gerhard Schröder til Roman Herzog, til Horst Telts-

chik, den tidligere leder af München Sikkerhedskonfe-

rencen, og mange andre; og titlen på denne appel er for 

resten »Krig igen i Europa? Ikke i vores navn!« 

Så der er en modstand, og dette er meget vigtigt; og vi 

må sikre, at sådanne personer som Victoria Nulands onde 

gerninger bliver kendt, og at vi gør modstand mod denne 

krigspropaganda. Min mand har krævet fjernelsen af 

Victoria Nuland, for blot at forsinke denne krigsmaskine. 

Men jeg mener, at den virkelige genrejsning kun vil 

komme, hvis vi fjerner den virkelige årsag til denne krig, 

og det er den kendsgerning, at det transatlantiske finans-

system er i færd med at kollapse. Sammenbruddet af 

olieprisen skader ikke blot Rusland og Iran; det er poten-

tielt i færd med at kollapse hele det transatlantiske fi-

nanssystem, fordi oliekompagnierne og producenterne af 

skiferolie har akkumuleret en gæld på 1 billion dollar, 

som de kun kan betale, hvis olieprisen ligger på mellem 

80-120 dollar. Så vi står og ser på en gentagelse af krisen 

på det sekundære ejendomsmarked i 2007. 

Jeg mener derfor, at den eneste politik til at undgå 

krig er, at vi får civilisationen ind i et helt nyt paradigme. 

Vi må ophøre med at tænke i geopolitiske interesser, og 

vi må definere menneskehedens fælles mål, og vi må 

definere den nutidige situation ud fra fremtiden: Hvordan 

ønsker vi, at menneskeheden skal se ud om 10 år, om 100 

år, om 1.000 år? Og her vil spørgsmålet om fælles ud-

forskning af rummet blive af absolut afgørende betyd-

ning. 

Den umiddelbare rute til at følge denne vej er derfor 

at tage imod præsident Xi Jinpings tilbud til USA og 

Europa om at tilslutte sig den Nye Silkevej. Vi har netop 

udgivet en rapport, der viser en utrolig mængde projekter 

og ting til fremtiden, som ville forandre og transformere 

Jordens overflade, og jeg mener, at denne plan, »Den 

Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777, er noget, som vi 

absolut må gøre til et hoveddiskussionsemne, som det 

eneste alternativ til civilisationens udslettelse. 

Jeg er optimistisk over, at vi kan gør det. Jeg har in-

gen garanti; men jeg mener, det er umagen værd at forsø-

ge alle muligheder for at ændre dagsordenen, og at disku-

tere menneskehedens fælles interesser: Hvordan kommer 

vi ud af denne krise, og hvordan skaber vi en verden, som 

er menneskeværdet værdigt, menneskehedens identitet 

som universets eneste, kreative art, værdigt.« 

 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777

