
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og internationale præsident, 
holdt følgende hovedtale ved et frokostmøde for diplomater i Washington, D.C., den 
9. april, 2014. Hun blev introduceret af Jeffrey Steinberg, som bemærkede, at hun 
netop var vendt tilbage til USA fra Tyskland, hvor hendes parti, BüSo (Borgerret-
tighedsbevægelsen Solidaritet) befinder sig i valgkampen til EU-parlamentsvalget 
den 25. maj; i februar måned besøgte hun Kina, hvor hun deltog i en række møder 
på højt niveau. Her følger Helgas hovedtale i Washington:      

Goddag, jeg vil gerne byde Jer velkommen til denne 
diskussion, som finder sted på et meget hedt, strategisk 
tidspunkt. Og jeg tror, da jeg har været i Kina i februar, i 
Tyskland indtil for nogle få dage siden og nu, hvor jeg er i 
USA, jeg tror jeg kan forsikre Jer om, at verden ser ganske 
anderledes ud fra hver af  disse vinkler, og at der faktisk er 

en voksende kløft mellem det, der er sket i Tyskland, og 
hvordan man ser på sagen i USA. Faktisk mener jeg, at det 
er langt mere dramatisk end de fleste mennesker, der lytter 
til de etablerede massemedier, ville antage.

Årsagen er, at den politik, der brød ud omkring krisen i 
Ukraine sidste november, og som efterfølgende førte til en
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putsch, et kup i Kiev, som installerede en ikke-legitim over-
gangsregering, som dernæst igen udløste begivenhederne i 
Krim, som førte til Krims uafhængighed og tilslutning til 
Den russiske Føderation; at disse udviklinger anskues helt 
forskelligt i USA og i det meste af  Europa, men mest ud-
trykkeligt i Tyskland. Og der er selvfølgelig fra visse kræfter 
i den anglo-amerikanske verdens side en langt større vil-
lighed til at gå ind for en konfrontation med Rusland, en 
konfrontation med Kina, end vi nu ser i Europa, hvor folk, 
som har oplevet to verdenskrige på deres eget territorie i 
det foregående århundrede, er ekstremt bekymrede over, 
at hvis man fra NATO’s og USA’s side, og også fra den 
britiske regerings side, forfølger denne politik, så kunne det 
føre til en tredje, denne gang termonuklear krig, som ville 
medføre hele menneskehedens tilintetgørelse.

Situationen er ikke afgjort
Der er således i øjeblikket en situation, som ikke er af-

gjort. Denne nuværende strategiske situation kunne udvikle 
sig til enten en total katastrofe for menneskeheden, eller, 
hvis vi kan ændre parametrene i rette tid, så kunne situa-
tionen udvikle sig til en fuldstændig ny fredsorden for det 
21. århundrede, og derfor gå i retning af  noget, som ville 
have været en logisk udvikling efter Sovjetunionens sam-
menbrud mellem 1989 og 1991. For på dette tidspunkt var 
den såkaldte »fjende«, kommunismen, forsvundet, og det 
ville have været ganske nemt at bruge, hvad man i Tysk-
land kaldte »en civilisationens stjernestund, en stjernestund 
i historien.« Denne stund kunne have været udnyttet, og vi 
kunne have etableret en radikalt anden verdensorden for 
varig fred.

Ulykkeligvis havde man på det tidspunkt en regering i 
USA, som var i stærk modsætning til traditionen fra Den 
amerikanske Revolution, eller traditionen efter Benjamin 
Franklin, eller Alexander Hamilton, eller John Quincy 
Adams: Hvis John Quincy Adams havde været præsident 
i 1991, ville det med absolut sikkerhed have ført til en al-
liance af  suveræne republikker i hele verden, for udviklin-
gen af  det almene vel. Ulykkeligvis havde man, med Bush 
sen., en præsident, der hældte meget stærkt i en anglofil ret-
ning, og de besluttede på det tidspunkt at gå frem på basis 
af  den neo-konservative doktrin med en »Nyt amerikansk 
århundrede«-doktrin og gå i retning af  at bygge et verdens-
imperium. Følgelig har, afbrudt af  Clinton-regeringens otte 
år, Bush sen.-regeringen, Bush jr.-regeringerne og nu de to 
Obama-regeringer været på en politisk kurs med reduktion af  
russiske interesser og ligeledes forsøg på at inddæmme Kina.

Et nazistisk kup i Ukraine
Dette blev kombineret med, f.eks. i Ukraines og andre 

østeuropæiske landes tilfælde, finansieringen af  tusinder af  
NGO’er; i Ukraines tilfælde blev 2.200 NGO’er finansieret 
af  sådanne organisationer som National Endowment for 
Democracy, IRI, Det internationale republikanske Institut; 
ulykkeligvis også europæiske tænketanke, såsom Konrad 
Adenauer Stiftelsen, som grundlæggende set opbyggede 

et netværk af  aktivister, som blev udvalgt på baggrund af  
deres anti-russiske profil. Dette førte til Den orange Revo-
lution i 2004, som bragte Julia Timosjenko frem som pre-
mierminister, en regering, der kun holdt ganske kort tid; og 
det førte til andre lignende forandringer, som i Georgien 
med Rosen-Revolutionen, og efterfølgende regimeskift i 
mange andre lande, som angiveligt skulle anses for ikke at 
underkaste sig idéen om en »ny verdensorden.«

Alt dette var på plads, og da Janukovitj-regeringen i 
november måned i sidste øjeblik nægtede at tilslutte sig 
EU-tilslutningsaftalen, udløste det den aktuelle situation. 
Det, som hr. Putin sagde på dette tidspunkt, var jo, at de 
netværk, som blev aktiveret, var blevet forberedt og var på 
plads til præsidentvalget i 2015. Det, som derefter skete, 
var, at de fredelige demonstranter, en håndfuld studenter, 
som helt lovligt var imod Janukovitj-regeringens korrup-
tion, omgående blev overtaget af  ikke bare disse organise-
rede NGO-netværk, men at et nyt fænomen viste sig. Det 
var hard-core nazistiske netværk som Svoboda og Sektor 
Højre og andre grupperinger, som alle refererede til tra-
ditionen efter Stephan Bandera, nazi-kollaboratøren, som 
hjalp nazisternes invasion i 1940’erne, og netværk som, på 
trods af  den kendsgerning, at de havde begået nazistiske 
forbrydelser, såsom drabet af  mere end 100.000 jøder, si-
gøjnere og kommunister, aldrig blev retsforfulgt.

Der var en meget enkel grund til, at disse netværk ikke 
blev stillet for Nürnbergdomstolen eller på anden vis rets-
forfulgt: De vestlige efterretningstjenester, CIA under 
Allen Dulles’ ledelse, M16 og senere også [det vesttyske] 
BMD overtog disse netværk til en operation »bag linjerne«, 
da den Kolde Krig startede, for at blive brugt i tilfælde af  
en konfrontation med Sovjetunionen. Se, en del af  de men-
nesker, som blev aktive på Maidan, var folk, der var tilknyt-
tet idéen om »tilfangetagne nationer«; dette var netværk i 
Østeuropa, som man, grundlæggende set, til trods for det 
faktum, at de var af  tvivlsom karakter, aldrig rigtig satte 
spørgsmålstegn ved.

Man begyndte grundlæggende set at rekruttere nye folk 
i 70’erne og 80’erne, og det er disse folk, som dernæst be-
gik de virkeligt voldelige aktiviteter på Maidan. De huggede 
så at sige denne revolution, eller denne protest, og øgede 
grundlægende set volden i løbet af  december og januar, 
og den 21. februar lavede de tre udenrigsministre fra Tysk-
land, Polen og indirekte også fra Frankrig en aftale om en 
fredelig overgang, inklusive et valg i 2015, og der kom et 
indgreb, hvor snigskytter, iflg. alle vidner, gik op på tagene 
rundt om Maidan og dræbte mennesker fra både politi og 
demonstranter. Og det var dette, som derefter udløste det 
kup, som bragte hr. »Jats«, som han kaldes, hvilket Victoria 
Nuland meddelte i den berømte telefonsamtale med Geof-
frey Pyatt, den amerikanske ambassadør i Kiev, et par uger 
forinden. Og mange flippede ud på det tidspunkt, hvor 
Victoria Nuland havde brugt temmelig vulgært sprog for 
at udtrykke hendes synspunkt om, at EU var overflødigt 
og faktisk en byrde, og at de skulle afskaffes mht. deres 
indflydelse. Men den virkelige skandale er selvfølgelig ikke, 
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at hun er en vulgær person; den virkelige skandale er, at hun 
blev grebet på fersk gerning i at blande sig i et andet lands 
interne anliggender samt den kendsgerning, at hr. »Jats«, 
som hun kalder ham, nu er overgangspremierminister, be-
viser grundlæggende set, at han udgør en illegitim regering, 
som ikke har nogen som helst myndighed.

Spørgsmålet var dernæst selvfølgelig den åbenlyst na-
zistiske karakter af  disse netværk, der var associeret med 
»Jats’« regering, som Svoboda er en del af, og dernæst sik-
kerhedsstyrkerne, som blev organiseret af  sådanne folk 
som Parubiy, som er medlem af  denne nazistiske gruppe-
ring, og nu har man et nazistisk kup i Ukraine. Selvfølgelig 
udløste den lov, blandt andet, at det russiske sprog skulle 
forbydes, begivenhederne i Krim, og der er nu grundlæg-
gende set en stor uenighed, om dette er en krænkelse af  
international lov, eller om krænkelsen snarere var det ille-
gitime kup, som etablerede en nazistisk regering i Ukraine?

Inddæmning af  Rusland og Kina
Det er nu alt sammen blevet optrappet ved, at NATO 

kræver en større troppetilstedeværelse i Polen, i de Baltiske 
Stater, og det er meget tydeligt, at vi befinder os på en kurs, 
som kunne føre til Tredje Verdenskrig på kort sigt.

Grunden til, at jeg siger dette, er, som vi tidligere har 
offentliggjort, at man ikke kan se på indsatsen for at ud-
vide NATO mod øst op til Ruslands grænser, inklusive ud-
videlsen af  EU op til Ruslands grænser, som en isoleret 
kendsgerning.  Det er faktisk en kendsgerning, at for blot 
et par dage siden bekræftede ambassadøren for De forende 
Stater, hr. Matlock, som var ambassadør på dette afgørende 
tidspunkt, at der forelå et løfte fra Bush i 1990-91 om, at der 
ikke ville blive tale om en udvidelse af  NATO. Dette løfte 
blev også givet til Yeltsin, det blev givet til Kohl, til Gen-
scher, og dette løfte blev, grundlæggende set, helt åbenlyst 
fuldstændig brudt, og NATO udvidede grundlæggende set 
ind i alle mulige østeuropæiske lande og omringede skridt 
for skridt Rusland.

Dette standpunkt er man selvfølgelig fuldstændig mod-
stander af: Jeg mener, hvis man henvender sig til forskellige 
tænketanke i Washington, vil de sige, at alt dette ikke er 
sandt. Men det er en kendsgerning: Hvis man ser på kor-
tet, så er den kendsgerning, at NATO har ekspanderet, og 
da det kom til Ukraine og faren for, at Ukraine ville blive 
inkorporeret i NATO, og hvorved eksistensen af  den rus-
siske flåde i Sevastopol, og russernes adgang til Sorteha-
vet og derfor til Middelhavet var truet, var dette blevet et 
punkt, hvor selv vestlige tænketanke indrømmede, at hvis 
Ukraine var kommet inden for NATO’s omkreds, ville det, 
de facto, været blevet umuligt at forsvare Rusland. Og det 
er derfor, Rusland handlede, som de gjorde. For den idé, 
at Rusland bare ville opgive og kapitulere, var tydeligvis en 
total fejlberegning.

Vi har eftertrykkeligt understreget, at faren for krig stam-
mer fra et par kendsgerninger. En af  disse er den kendsger-
ning, at NATO-strategien er totalt ændret. Hvis man hu-
sker tilbage til begyndelsen af  80’erne, da vi havde krisen 

med mellemdistancemissilerne mellem SS-20 og Pershing 
2, hvor NATO og Warszawa-pagten hele tiden befandt sig i 
en »affyring ved varsel«-tilstand, og der kunne være opstået 
en termonuklear krig ved et uheld, fordi varslingstiden for 
disse to missilsystemer, der var gensidigt rettet mod hin-
anden i Centraleuropa, simpelt hen var for kort! Hvis den 
ene side så et missil på deres radar, ville deres eneste chance 
have været at affyre hele arsenalet! Og på dette tidspunkt fik 
vi MAD-doktrinen (Mutual Assured Destruction, Gensidig 
Garanteret Ødelæggelse), som var idéen om, at man aldrig 
kunne anvende termonukleare våben, for hvis man brugte 
dem, ville alle blive udslettet som resultat.

På dette tidspunkt advarede Helmut Schmidt og mange 
andre om, at vi var på randen af  Tredje Verdenskrig. Der 
var hundreder af  tusinder af  folk, som protesterede i ga-
derne i Tyskland, og der var en klar bevidsthed om, at vi 
befandt os på randen af  potentiel udslettelse.

I mellemtiden er der sket en masse ting, og der har været 
en udvikling i militærdoktrinerne. For eksempel har der væ-
ret offentliggjort mange artikler om den virkelige betydning 
af  det amerikanske missilforsvarssystem i Østeuropa, at det 
i virkeligheden er en førsteangrebs-doktrin – det har man 
naturligvis ikke indrømmet offentligt, for officielt er dette 
missilsystem imod iranske missiler, men hvis man ser på 
kortet, hvorfor skulle man så opstille det i Polen og Tjekki-
et, eller snarere Rumænien, nu; og der blev grundlæggende 
set publiceret artikler fra, mener jeg, Det amerikanske Fly-
vevåben, Press og Lieber, som ganske klart indrømmede, at 
det pga. udviklingen af  moderne teknologier ville være mu-
ligt at tilintetgøre enhver modstanders atomarsenal uden 
risiko for radioaktivt nedfald, og at man derfor de facto har 
en førsteangrebsdoktrin.

I Rusland var der for omkring to år siden en stor kon-
ference i Moskva, hvor generalstaben præsenterede videoa-
nimationer, som meget klart viste russernes fortolkning af  
det amerikanske missilforsvarssystem i Polen og Rumæ-
nien, og af  komponenten med Aegis-systemet ombord 
på krigsskibe, at dette skal opfattes som en førsteangrebs-
doktrin, og at Rusland ikke vil acceptere dette, men har 
kontra-systemer, såsom opstillingen af  Iskander-missiler i 
Königsberg – i Kaliningrad – og de har en ganske udmær-
ket kapacitet til at levere en modangreb. På dette tidspunkt 
sagde generalstabschefen general Nikolaj Makarov endda, 
at det kunne komme til et førsteangreb lanceret af  Rusland, 
i Centraleuropa, hvis det amerikanske missilforsvarssystem 
blev færdigbygget ud over et vist stadium, efter hvilket det 
ikke længere ville være muligt at forsvare Rusland.

En anden doktrin, som kaldes »Prompt Global Strike«, 
går i samme retning, og den er, grundlæggende set, idéen 
om at installere ICBM’er (interkontinentale ballistiske mis-
siler) og andre missilsystemer, konventionelle våben, som 
også ville være i stand til at tilintetgøre Ruslands og andre 
styrkers evne til at levere et modangreb, grundlæggende ved 
at anvende cyber-krig, dvs. ved at eliminere kommando- og 
kontrolenhederne, meget hurtigt, som det allerede er blevet 
demonstreret i lille skala i de to Irakkrige. Og den samme 



4  Schiller Instituttet april 2014

logik dominerer »Asia pivot«-politikken, politikken med 
Asien som omdrejningspunkt, Air-Sea-Battle-doktrinen, 
(Luft-Søslags-doktrinen) imod Kina, som igen indeholder 
idéen om, at pga. udviklingen af  moderne teknologier ville 
det være muligt at tilintetgøre atomarsenalet af, i dette til-
fælde Kina. Som et modsvar til dette præsenterede Kina 
engang i oktober sidste år i alle førende, kinesiske offentlige 
udgivelser (aviser o.lign.) dokumentation for, at, i betragt-
ning af, at Kina er i besiddelse af  70 strategiske ubåde i 
Stillehavet, er enhver sådan idé fuldstændig latterlig, og at 
Kina ville være i stand til at reagere på et førsteangreb med 
et modangreb, som ville tilintetgøre hele USA’s Vestkyst, og 
desuden, med en anden angrebslinje via Nordpolen, tilin-
tetgøre Østkysten.

Dette er, hvad vi har at gøre med: Man har praktisk ta-
get en verdensomspændende udstationering, hvorved, som 
en del af  denne NATO-udvidelse og hele spørgsmålet om 
inddæmningen af  Rusland og Kina, USA nu har udviklet 
flere end 1000 baser over hele verden, og det er på en vis 
måde en total udløsermekanisme, hvorved hele verden 
kunne eksplodere. Hvis man tænker sig, prøv bare at fore-
stille Jer, hvor mange atomvåben, som er på plads, parat 
til at blive affyret, affyring på en varsling, ubåde af  Ohio-
klassen i det Indiske Ocean og Stillehavet – vi sidder på et 
potentielt Ragnarok, som kunne udslette civilisationen.

Bail-in
Hvad er det, der foregår i Europa?
På den ene side kommer krigsfaren ikke kun som noget 

naturligt fra disse våbensystemer og militærdoktriner, og 
den kommer ikke kun fra den militære holdning, men den 
virkelige krigsfare kommer fra den kendsgerning, at hele 
den transatlantiske sektor, dvs. EU og USA, befinder sig i 
en proces med et totalt sammenbrud af  det finansielle sy-
stem. Mange mennesker siger, »Jamen, det er ikke så synligt 
endnu«, men den kendsgerning, at EU’s finansministre og 
statsledere skrev under på loven om en såkaldt »bail-in«: 
dvs. idéen om, at hele den politik, som fulgte efter bank-
krisen i 2008, bail-outs, som brugte skatteborgernes penge 
til at finansiere spekulanternes gæld, og således forvandlede 
privat spillegæld til statsgæld og derved forøgede staternes 
byrde – og kombinationen af  dette med kvantitativ lem-
pelse, dvs. at pumpe likviditet ud nærmest ubegrænset, teo-
retisk set, at denne politik nu grundlæggende set er blevet 
udtømt, og at man er nødt til at håndtere faren for, at endnu 
flere too-big-to-fail-banker, som kunne kollapse hvert øje-
blik, det skal være, ved at indføre den såkaldte »bail-in«. 
Bail-in er et instrument, som blev udviklet i det væsentlige 
af  de store banksammenslutninger, ISDA, International 
Swaps and Derivatives Association, som forfattede denne 
lov for EU, og mener jeg, også for Dodd-Frank-loven, som 
blev taget i anvendelse for første gang for lidt over et år si-
den på Cypern ved at gennemtvinge den såkaldte »Cypern-
skabelon«, som gik ud på at foretage en »hårklipning«, som 
grundlæggende set bestod i, at alle bankerne, alle folk, som 
havde konti i bankerne, folk, som har obligationer eller an-

dre værdipapirer i banken, skulle inddrages i finansieringen 
i tilfælde af  bankerot. Dette blev gennemført på Cypern, 
og det førte til et sammenbrud af  realøkonomien i året, 
der fulgte efter, på omkring en tredjedel af  realøkonomien, 
ville jeg sige.

Hvis denne bail-in skulle blive gennemtvunget i hele 
Europa og i USA, ville det føre til noget, som min mand, 
hr. LaRouche, der er kendt for at være den økonom, der har 
haft ret i alle sine prognoser om økonomien siden 1971; 
han foretog den sammenligning, at hvis bail-in blev gen-
nemtvunget, ville det være som en elevator på 70. etage i 
en skyskraber, hvor kablet blev skåret over. Og så ville man 
uden nogen forhindringer suse ned mod bunden af  byg-
ningen. Og det ville være realøkonomiens skæbne: For hvis 
man anvendte Cypern-skabelonen på hele Europa og USA, 
ville det føre til en total ødelæggelse af  realøkonomien, en 
social eksplosion. Og jeg er helt sikker på, at det så ville føre 
til Tredje Verdenskrig, for jeg mener ikke, at systemet med 
frihandels-markedsøkonomien vil kollapse lige så fredeligt, 
som tilfældet var med Sovjetunionen for 24 år siden.

Den virkelig krigsfare kommer fra den kendsgerning, at 
der findes folk i det, vi kalder »Det britiske Imperium« - og 
med Det britiske Imperium mener vi ikke De britiske Øer, 
eller det britisk folk; men det, vi mener, er det, man generelt 
kalder »globalisering«, og som historisk er domineret af  det 
imperie, som opstod i Storbritannien. Wall Street var i det 
væsentlige en juniorpartner for dette imperium rent histo-
risk, lige fra begyndelsen, og som søgte at undergrave Den 
amerikanske Revolution; og da dette Britiske Imperium er-
kendte, at det var umuligt at ødelægge Den amerikanske Re-
volution ved militære midler, hvilket de havde forsøgt med 
krigen i 1812 og Borgerkrigen, hvor Det britiske Imperium 
var allieret med Konføderationen (Sydstaterne), skiftede de 
taktik og sagde, vi må overbevise det amerikanske etablis-
sement om, at de må styre verden som et imperium, og at 
de må anvende modellen for Det britiske Imperium som 
model for den anglo-amerikanske særrelation.

Det, der foregår i øjeblikket, er, at alt imens Europa er 
et mislykket eksperiment, så se på tilstanden i Sydeuropa: 
Grækenland, Italien, Spanien og Portugal er fuldstændig 
desperate: Jeg kan garantere Jer for, at folk i Grækenland 
virkelig … det er en total tragedie, hvad der foregår, og 
hvis man har en ungdomsarbejdsløshed på 65 % i lande 
som Grækenland og Spanien, efter at tusinder og atter tusin-
der af  unge mennesker og folk med uddannelse allerede er 
rejst, fordi de absolut ikke har nogen fremtid i deres land, 
betyder det, at det europæiske eksperiment med euroen er 
et fuldstændig fejlslagent eksperiment. 

Og som I ved, hvis man ser på Detroit, eller man ser på, 
hvad der sker i Texas og Californien med hensyn til den vær-
ste tørke i 500 år, så er situationen i USA ikke meget bedre.

Geopolitik
Så man har i øjeblikket en drivende kraft, som opstod 

allerede mod slutningen af  det 19. århundrede i Storbri-
tannien: nemlig geopolitik. Mod slutningen af  det 19. år-
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hundrede, da Bismarck, under indflydelse af  Lincolns øko-
nomiske rådgiver Henry C. Carey, ændrede sin politik, og 
Bismarck dernæst på nogle få år forvandlede Tyskland fra 
et feudalt land til en særdeles succesrig industrimagt, og den 
Transsibiriske Jernbane dernæst, som en følge af  denne ty-
ske industrirevolution, blev bygget i 1890’erne, var der en 
plan for at få en jernbane fra Berlin til Bagdad. Med udsig-
ten til en eurasisk udvikling, som truede Det britiske Im-
periums, men naturligvis også USA’s, dominans på havet, 
var det, at geopolitikken opstod i Storbritannien på dette 
tidspunkt. Geopolitikken, som Halford Mackinder, Milner 
og senere Haushofer, udviklede den teori, at den, der kon-
trollerer »hjertet af  Eurasien«, tilføjer randstaterne ved At-
lanterhavet skade.

Dernæst indledte de, skridt for skridt, skabelsen af  no-
get, som man kun kan kalde »skakbrættet«, som førte til 
Første Verdenskrig. Og det er tydeligvis denne geopolitiske 
drivkraft, som nu opererer.

Den opererer ud fra det synspunkt, at den transatlan-
tiske verden er ved at bryde sammen, mens verden i Stil-
lehavsområdet, til trods for alle de problemer, som Kina, 
Indien, Korea, Japan og andre lande har, befinder sig på 
en relativt meget bedre kurs. Jeg siger ikke, at disse lande 
ikke har problemer, men sammenlign den absolut faste 
beslutning om at satse på den økonomiske forvandling af  
underudviklede dele af  ens eget land til højtudviklede dele 
af  Kina, som har gennemført en gigantisk udvikling i løbet 
af  de seneste 30, 40 år. For eksempel har Kina, på trods 
af  sine problemer, stadig væk en vækstrate på 7 eller 8 %, 
det har et meget succesrigt program for højteknologi, også 
med hensyn til energiproduktion; det har det mest avance-
rede fusionsprogram; det har en meget succesfuld Måne-
landing med Jadeharen med idéen om, at Kina vil udforske 
og minere helium-3 til fremtidig produktion af  fusions-
energi på Jorden. Der er sandsynligvis ingen, som, uden 
en gigantindsats, kunne eftergøre Kinas Månelanding! Ikke 
Den europæiske Union, ESA, eller NASA, og derfor er Ki-
nas fortsæt om at blive den førende rumnation i år 2030 et 
meget troværdigt forslag.

Og det er det samme, hvis man ser på lande som Korea, 
som har en total pro-atomkraftpolitik; hvis man ser på Rus-
land, som for første gang, siden Sovjetunionens sammen-
brud, har en positiv, demografisk kurve. Putin meddelte for 
et par måneder siden, at fødselsraten for første gang, siden 
Sovjetunionens slutning, var højere end dødsraten, og at 
den politik for folkemord, som var ved at ødelægge Rusland 
under Jeltsin-perioden, med succes var blevet overvundet. 

Det er således meget tydeligt, at denne geopolitiske 
drivkraft om ikke at tillade en succesrig udvikling af  Stil-
lehavsområdet, på et tidspunkt, hvor Atlanterhavsområdet 
[altså EU og USA, -red.] er ved at gå ned, er en uudtalt, men 
ikke desto mindre reel faktor i situationen.

I Tyskland er der ved at opstå nogen fornuft
Men det gode er, at der netop nu er en kæmpe debat 

i Europa, hvor der for første gang i 69 år, vil jeg sige, si-

den 1945, er en drivkraft henimod suverænitet, som er ved 
at opstå i Tyskland! Ikke blot kom, da USA og NATO og 
briterne krævede sanktioner mod Rusland pga. det, der 
skete i Krim, praktisk talt alle repræsentanterne for indu-
strien ud og sagde, at dette absolut må afvises, selvfølgelig, 
fordi sanktioner ville skade tyske interesser lige så meget 
som russiske, derfor kom de alle frem – alle former for 
industrisammenslutninger, men også mange direktører for 
førende virksomheder som Siemens og andre; men også 
repræsentanter for hele [det politiske] spektrum fra Links-
partei [Venstrepartiet] til CSU [Kristen-Sociale Union] kom 
frem. Og grudlæggende set var der nu en stor debat om, at 
hele krisen oprindeligt stammede fra Vestens fejltagelser! 
For man begik den fejl – hvorfor ikke inkludere Rusland, 
på det tidspunkt, da Sovjetunionen brød sammen, i alle al-
liancer? Hvorfor ikke inkludere Rusland i et missilforsvars-
system? I en Toldunion? Hvorfor ikke tage Putins forslag 
op, om at få et fælles, økonomisk rum, fra Vladivostok til 
Lissabon? Hvorfor ikke respondere på Ruslands forslag om 
at få et fælles missilforsvar, som måske kunne placeres i det 
sydlige Rusland eller i Aserbajdsjan, hvis man var bekymret 
for iranske missiler? Så der er netop nu den idé, at denne 
aktuelle krise ikke blev forårsaget af  Rusland, men at den 
forårsagedes af, at man kapitulerede over for idéen om at 
isolere Rusland og grundlæggende set inddæmme det, i ste-
det for at inkludere det.

Der har også været mange diskussioner i den senere tid 
om, at det var en fejl fra EU’s side at stille Ukraine, da det 
skulle underskrive tilslutningsaftalen med EU, over for et 
ultimatum ved at inkludere en militærklausul i denne aftale, 
hvorved det ukrainske militær omgående ville være blevet 
sat under NATO’s kontrol. Og naturligvis, hvis man ser på 
Ukraine, så er det overvejende katolsk og vestligt orienteret 
i den vestlige del; i den østlige del er det overvejende russisk 
ortodoks og russisk orienteret. At stille Ukraine over for et 
ultimatum, at det skal bestemme sig for det ene eller det 
andet, erkendes nu som en stor fejltagelse.

Grundlæggende set havde man i Tyskland en opinions-
undersøgelse, der blev offentliggjort sidste weekend, som 
for det første sagde, at 80 % af  folk ikke stoler på Rusland; 
men 59 % stoler ikke på USA. 49 % mener, at der bør være 
den samme afstand til Rusland som til Vesten, og kun 41 
% mener, at Tyskland [kun] bør være fast tilknyttet Vesten.

Dette skabte en enorm freak-out: For eksempel var der 
en skribent ved navn Jan Techau, europæisk direktør for 
Carnegie Endowment, som skrev en fuldstændig forstyr-
ret artikel, hvor han sagde, dette er harmdirrende, Tyskland 
er kommet på andre tanker om at blive neutral, dette er 
fuldstændig uacceptabelt, for hvis Tyskland havde været et 
lille land et sted i udkanten af  Europa, ville det ikke betyde 
noget, men Tyskland er stort, det er stærkt, det er geogra-
fisk placeret i centrum af  Europa, og dette er fuldstændig 
uholdbart og kan ikke tillades.

Jeg tror ikke, at fr. Merkel bevæger sig i retning af  neu-
tralitet. Hr. Schäuble, den uheldige tyske finansminister, 
kom ud med denne latterlige sammenligning mellem Hitler 
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og Putin; vores nye forsvarsminister Ursula von der Leyen 
taler meget og hurtigt, men hun blander ikke mange tanker 
ind i det, så hun kræver nu en stor NATO-tilstedeværelse 
i Polen, og så videre. Så det er tydeligvis stadig til stede. 
Men der er en enorm uoverensstemmelse mellem det, denne 
regering siger, og så tendensen i befolkningen. Jeg mener, 
dette ved vi, for vi organiserer politisk hver dag på gaderne 
som en del af  valgkampagnen [- til EU-parlamentsvalget, 
hvor BüSo stiller op, -red.], og især i Østtyskland, og der er 
nu mange, mange mennesker, som af  sig selv går hen til 
vores informationsborde og siger, »Vi er ikke enige med 
de Gleichgeschaltete medier – Gleichgeschaltet betyder ensret-
tet, ligesom under Goebbels, hvor alle aviserne skrev det 
samme –, og folk er imod kampagnen imod Putin og siger 
grundlæggende set, dette er fuldstændig uretfærdigt, det er 
dæmonisering, som kun har ét formål, at forberede til en 
fremtidig krig. Og folk i Tyskland vil ikke have krig igen. Vi 
har været igennem to verdenskrige på vores territorium, og 
der er et enormt ønske om ikke at begå den fejl en gang til.

Den eurasiske Landbro
Derfor er situationen meget, meget interessant, for vo-

res politik – og jeg tror, vi har diskuteret dette ved tidligere 
frokostmøder her – vores respons på Sovjetunionens sam-
menbrud var at foreslå den såkaldte Eurasiske Landbro. Da 
Jerntæppet forsvandt i 1991, sagde vi, at vi må forbinde 
Europas befolknings- og industricentre med Asiens gen-
nem såkaldte »udviklingskorridorer.« Vi publicerede omgå-
ende, allerede i januar 1990, den første rapport, som fore-
slog, at de gamle infrastrukturforbindelser mellem Europa 
og Asien, den Transsibiriske Jernbane, den gamle Silkevej, 
med andre grene, som spredte sig ud fra disse hovedlinjer, 
skulle forbinde hele Eurasien gennem et netværk af  infra-
strukturkorridorer, 100 km brede, som ville inkludere ikke 
blot højhastighedstog, Mag-Lev, vandveje, kanaler, compu-
terstyrede hovedstationer, men også produktion og distri-
bution af  energi, samt kommunikation, og på denne måde 
skabe betingelserne for investeringer i Asiens indlandsom-
råder, ligeså så fordelagtige, som de sædvanligvis kun er ved 
kyster mod havet eller omkring flodsystemer. 

Den grundlæggende idé var at fortsætte menneskehe-
dens naturlige evolutionsproces og besejre indlandsområ-
derne på denne planet gennem udvikling. Og i meget lang 
tid var det lige som om vi stod og råbte i ørkenen; folk 
sagde, »Åh, dette er en utopisk idé; hvem skal finansiere 
dette? Dette vil aldrig ske.« Men i løbet af  de sidste 24 år 
har vi afholdt henved 100 konferencer og seminarer i alle 
de større europæiske og amerikanske byer. Jeg blev inviteret 
til at være gæstetaler ved en stor konference i Beijing i 1996, 
og skulle tale om udviklingen af  den Eurasiske Landbro. 
Og kort fortalt skete der en masse ting, for at man ikke 
skulle få denne udvikling så hurtigt som muligt: der var kri-
sen i Asien i 1997; der var den russiske GKO1-krise i 1981, 
så der skete en masse, der sinkede denne proces.

Men nu er det kommet på bordet! Den kinesiske præ-
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sident Xi Jinping annoncerede i september måned ved en 
stor konference i Kasakhstan ved Shanghai Cooperation 
Organisations (SCO) møde, at Kinas nye politik er bygnin-
gen af  den Ny Silkevej ind i Centralasien.

Vi var, som man kan forestille sig, ekstremt glade over 
dette, for vi sagde, »Åh, det er vores politik, det er, hvad vi 
foreslog, eller hvad vi har ført kampagne for og arbejdet på 
i det seneste kvarte århundrede.« Efterfølgende, da præsi-
dent Xi Jinping var på besøg i fire europæiske lande, især i 
Frankrig og Tyskland; i Frankrig greb han ind på smukkeste 
vis og indgik økonomiske aftaler for 25 mia. euro. Han rej-
ste dernæst videre til Tyskland, hvor et strategisk partner-
skab mellem Tyskland og Kina blev etableret. Og han holdt 
en tale, som absolut fangede det tyske folks ånd og sjæl, 
for han sagde: Det, der forener Tyskland og Kina, er, at vi 
udgør de to poler i verdensøkonomien. Vi er begge lande, 
som med held har skabt et økonomisk mirakel, idet han 
her refererede til forandringen i Kina efter Deng Xiaoping-
reformerne og det tyske, økonomiske mirakel med genop-
bygningen af  Tyskland i efterkrigstiden fra en mark med 
murbrokker til det berømte tyske, økonomiske mirakel. Så 
disse to poler må arbejde sammen om at bygge den Ny Sil-
kevej, og især må den tyske klassiske kulturs storslåede ånd 
spille en stor rolle. Han refererede til Lessing, Heine, Schil-
ler; til musikken fra Bach til Mozart, Beethoven, Schumann 
og Brahms; og han sagde, at han hele tien blev overvældet 
af  kraften i disse klassiske idéer og deres skønhed.

Hvis man derfor ser på det nu, hvad er så Tysklands po-
sition? Hvis Tyskland kapitulerer til NATO’s krigsfremstød 
og eskaleringen over for Rusland, ja, så ville Tyskland blive 
legepladsen for Tredje Verdenskrig. I øjeblikket er der en 
erkendelse, der siger, hvorfor moderniserer USA atomvå-
benbaserne i Tyskland, når det var præsident Obamas ud-
trykkelige politik at love, at han ville reducere atomvåbenenes 
rolle? Hvorfor modernisere taktiske atomvåben, B61-12, 
og vi undersøgte sagen: Grundlæggende set passer det ind 
i de allerede omtalte førsteangrebs-doktriner ved at have 
atomvåben, der er lettere at udstationere, ved at gøre dem 
mere præcise, ved at gøre dem mere ’glidende’ og derfor 
ikke så lette at spore, samt andre moderne aspekter.

Der er således i øjeblikket en klar opfattelse af, at Tysk-
land ikke bør gå i denne retning, men at der er et alterna-
tiv, nemlig det strategiske partnerskab mellem Tyskland og 
Kina, som kunne blive modellen for det eurasiske, økono-
miske rum fra Lissabon til Vladivostok. Og hvorfor ikke 
virkelig forstå, hvad har vi at vinde, hvis vi fortsætter ad 
vejen med inddæmning, som kun kan føre til total ødelæg-
gelse? Hvorfor ikke anerkende, at NATO de facto har mi-
stet sin raison d’être?  Hvorfor ikke gå tilbage til det punkt, 
hvor fejltagelsen blev begået, nemlig i 1991. I 1991 havde 
vi et klart, historisk beslutningspunkt, nemlig at afslutte den 
Kolde Krig, at afslutte konfrontation, at afslutte militær-
blok-tanken og satse på en form for samarbejde mellem 
suveræne republikker blandt verdens nationer, og derved 
etablere en fredsorden for det 21. århundrede. 

Nu, da denne fejl var begået, efter NATO’s udvidelse 
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mod øst og politikken med regimeskift imod Saddam Hus-
sein, Gaddafi og forsøget mod Assad, skete det også i Ukra-
ine. Ser man på, hvad konsekvensen af  denne politik har 
været, så er der et langt, langt spor af  ødelæggelse. Denne 
politik har ikke hjulpet USA’s interesser. Jeg mener, der er 
tidligere diplomater, som holder taler her i Washington og 
argumenterer for, at selv ud fra snævre amerikanske inte-
resser har denne politik med regimeskift haft den modsatte 
effekt! Den skader amerikanske interesser! Se på situationen 
i Irak: i dag er Irak et Helvede, et totalt helvedeshul, der 
er bombet tilbage til stenalderen, med religiøs krig mellem 
shi’iter og sunnier og elendighed i befolkningen.

Se på, hvad der skete i Libyen: Libyen, som vel ikke var 
det perfekte demokrati under Gaddafi, er nu et helvedes-
hul med stammekrige, total ødelæggelse og spredning af  
terrorisme. Det er det samme i Syrien. Det smukke land 
Syrien er nu et helvedeshul! Alle de historiske bygninger 
– selvfølgelig er menneskene mere værdifulde, men det er 
ødelæggelse på ødelæggelse.

Se på Afghanistan: Tretten år med NATO i krig i Af-
ghanistan – et totalt spild! Og hvis man så tænker på for-
udsætningen for krigen i Afghanistan, med påkaldelse af  
NATO’s artikel 5, måske alt sammen er tvivlsomt, for hvis 
spørgsmålet om 11. september ikke var, som det er blevet 
præsenteret, så er hele krigen i Afghanistan måske baseret 
på en løgn, og der må stilles spørgsmålstegn ved den, ikke? 
Krigen har i hvert fald været en komplet fiasko, og det ene-
ste resultat af  den har været, at i de tretten år, NATO har 
været i krig i Afghanistan, er opiumsproduktionen øget 40 
gange! Det har ført til 1 million døde mennesker – det var 
det tal, som Viktor Ivanov, den russiske chef  for narkobe-
kæmpelse, fremlagde for blot et par uger siden.

Luk Wall Street ned
Jeg vil slutte her, for jeg vil gerne komme frem til poin-

ten: Der ligger nu to veje foran os, som vi kan følge. Den 
ene er at forsætte, hvad der har været en total fejlslagen po-
litik, NATO-udvidelsen op til Ruslands grænser, inddæm-
ning af  Kina, udskiftning af  alle regimer, som ikke under-
kaster sig denne idé om et globalt imperium, som har ført 
til et Helvede. Det har ført til opvæksten af  ny fascisme; 
netop nu opstår der virkelige nazistiske bevægelser, i Ukra-
ine, Grækenland, Rumænien, Ungarn, Holland, Frankrig, 
Tyskland; og dette har EU bifaldet. Hmm?

Så jeg mener, at der virkelig bør stilles spørgsmålstegn 
ved denne politik, og at man bør vælge alternativet, som 
udmærket kan gennemføres: Vi må lukke Wall Street ned. 
Jeg ved ikke, om folk værdsætter dette, men på flyet på vej 
herover fra Tyskland så jeg denne film »Wall Street-ulven«. 
Denne film er blevet kritiseret for at være overdrevet, fordi 
den viser disse børsfolks forskellige vaner. Men jeg tror, 
at filmens grundlæggende, kunstneriske budskab går klart 
igennem: Nemlig at Wall Street, og gennem dettes udtryk 
dermed City of  London, de er totalt nytteløse, parasitiske 
enheder, som udplyndrer befolkningen, udplyndrer de fat-
tige til gavn for den ene procent, eller mindre, af  de meget 

rige, og som derved ødelægger realøkonomien, ødelægger 
enhver form for menneskelig civilisation. Derfor har hr. 
LaRouche eftertrykkeligt gjort det klart, at vi må lukke Wall 
Street ned.

For krigsfaren kommer fra denne højrisikospekulati-
on og indsatsen for at holde dette system gående. Vi har 
foreslået, at Wall Street lukkes ned gennem Glass-Steagall, 
dvs. genindførelse af  en opdeling af  bankerne, sådan, som 
Franklin D. Roosevelt gjorde. Og dernæst at erstatte det 
nuværende monetære system med et kreditsystem i traditio-
nen efter Alexander Hamilton ved at skabe nationalbanker 
i alle lande, og så udstede kreditlinjer til storstilet, langsigtet 
økonomisk udvikling.

I mellemtiden, dvs. i de sidste 24 år, har vi udvidet 
idéen om den Eurasiske Landbro til at blive Verdensland-
broen, som grundlæggende set omfatter hele kloden fra 
sydspidsen af  Chile, med udviklingskorridorer op gennem 
Latinamerika til Mellemamerika, med konstruktionen af  
NAWAPA, Det Nordamerikanske Vand- og Elektricitets-
samarbejde, i USA, som netop nu er superpresserende, fordi 
Texas og Californien lider under den værste tørke i 500 år. 
Truslen dér handler ikke blot om en »tørke«, men om en 
total, irreversibel ødelæggelse af  Texas og Californien gen-
nem ørkendannelse, som kun kan afvendes gennem stor-
stilede, langsigtede vandstyringsprojekter som NAWAPA; 
dernæst at kombinere dette med en jernbanetunnel under 
Beringstrædet, udviklingen af  arktisk Sibirien, udviklingen 
af  hele den Eurasiske Landbro, som ikke bare er udvik-
lingskorridorer, men har mange, mange underprojekter, 
som udviklingen af  Mekongflodens delta, Tjumen-regio-
nen, Kra-kanalen, omdirigeringen af  vandsystemer som de 
sibiriske floder Ob og Irtysj for at tilføre vand til Aralsøen 
og bruge den til at overvande hele Centralasien.

Inkluder vandstyring i Silkevejen og spred det dernæst 
over hele området fra Afghanistan til Middelhavsområdet, 
fra Kaukasus til Den persiske Golf, hele området som en 
helhed, forlæng den Eurasiske Landbro og skab derfor et 
incitament til at standse terrorisme og narkoproduktion, 
og forlæng det dernæst gennem Gibraltarstrædet, gennem 
en bro eller tunnel fra Sicilien til Tunesien og forlæng den 
Eurasiske Landbro gennem Egypten til udviklingen af  hele 
Afrika.

Alt dette er inden for rækkevidde. Vi kan gøre det! Og 
på en vis måde er vi nået til et absolut beslutningspunkt 
for civilisationen: Enten gør vi en ende på Imperium og 
idéen om en lille, privilegeret elites dominans over fattige 
og tilbagestående masser; og vi går i en totalt anden retning 
og skaber en verden, hvor alle mennesker på denne planet 
kan leve.

Mod en Ny Renæssance
Tænk på de store traditioner i europæisk civilisation, 

som Amerika er en del af. Tag f.eks. Leibniz, som var op-
havsmand til en meget vigtig idé om Uafhængighedserklæ-
ringen, nemlig, at alle menneskers umistelige rettighed er 
retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Og dette begreb      
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om »lykke«, at det er alle menneskers umistelige ret, er en idé, 
som er blevet glemt! Hvis man tænker over dette ord,   hvor 
unødvendig er så elendigheden i Afrika! De tusindvis af  men-
nesker, som flygter med båd hver uge og forsøger at komme 
til Europa, vel vidende, at 50 % af  dem vil drukne! At tage en 
sådan risiko på trods af  den kendsgerning, at de kun har 50 
% ’s chance for at overleve, så tager de alligevel risikoen for at 
flygte fra sult, krig, sygdom; eller tag det helvedeshul, som er 
hele det større område omkring Mellemøsten, se på det helve-
deshul, som mange områder i verden er blevet til! Og især for 
de unge mennesker i Europa og USA.

Ungdomskulturen er det bedste spejlbillede af, hvorfor 
denne globaliseringskultur har slået fuldstændigt fejl, og vi må 
vende tilbage til de ædle idéer fra den tyske klassik, fra Den 
amerikanske Revolution og Leibniz’ idé om, at stræben efter 
lykke er en menneskeret for alle mennesker. Og hvor let det 
ville være at eliminere sult i verden: Jeg kan forsikre Jer for, at 

hvis hr. LaRouche var præsident for USA, ville hungersnø-
den i verden forsvinde i løbet af  et halvt år. For rent teknisk 
ville det være meget let at standse det. Og i løbet af  fem, ti 
år ville vi have overvundet det meste af  verdens fattigdom, 
og vi kunne begynde at behandle vores planet som en have, 
som en skøn have med overdådig vegetation, med nye byer, 
simpelt hen et sted, hvor mennesker kan leve. Jeg ved, at det 
eneste vi behøver nu er en vision om, hvordan verden bør se 
ud om 50 år fra nu, og hvordan vi kan transformere denne 
stakkels, mishandlede planet fra den nuværende, elendige 
forfatning til noget, som vil blive en Ny Renæssance, base-
ret på alle tiders største kunstneres og videnskabsfolks idéer.

Hvis vi følger denne kurs mener jeg, at vi kun har set 
begyndelsen af, hvad menneskeheden kan blive til. Dette er 
alternativerne, og jeg mener, at vi behøver alle mennesker 
med en anstændig ånd og en god sjæl til at arbejde sammen 
for at opnå dette andet resultat.           

Filosoffen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) udviklede 
begrebet »søgen efter lykke«, som findes i Den amerikanske 
Uafhængighedserklæring. Udviklingskorridorer langs mag-
nettogslinjer tværs over Eurasien er en moderne version af 
Leibniz’ vision om, hvordan Rusland kunne udvikles gennem 
et samarbejde mellem Europa og Kina.
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