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BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings drøm:

ØKONOMISK RETFÆRDIGHED
ER EN UMISTELIG RETTIGHED
Hovedtale ved Schiller Instituttets Konference
den 17. januar 2015 i New York
Af Helga Zepp-LaRouche
H e l g a Z e p p - L a R o u c h e : Jeg er her for at tale
om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme.
Det lyder jo som et meget usandsynligt forslag på dette tidspunkt, hvor vi befinder os på randen af Tredje Verdenskrig. Selv Gorbatjov har for nylig givet udtryk for
dette. Mange andre ser det. Og verden er i dag flået itu af
en bølge af terrorisme, og det er heller ikke så let at forestille sig, hvordan vi skal blive denne barbariske udvikling kvit.
Men det er inden for rækkevidde. Og potentialet til at
få verden på fode igen, få verden i orden, eksisterer.
Det eksisterer i form af begyndelsen til en ny, økonomisk verdensorden, der i løbet af de seneste halvandet år
er blevet opbygget af BRIKS-landene, Latinamerikas
CELAC-lande, og nogle asiatiske og afrikanske lande.
Men for at denne vision i sandhed kan blive et realistisk
perspektiv for fremtiden, er det absolut bydende nødvendigt, at vi ændrer USA’s kurs i særdeleshed, samt også
Europas kurs.
For udelukkende kun, hvis USA går med i BRIKS og
ikke anser Kina, Indien og de andre BRIKS-nationer som
en geopolitisk trussel til deres, eller jeres, eller vores
geopolitiske interesse … Det må stå fuldstændig klart, at,
i en tid med termonukleare våben, kan krig ikke være et

middel til konfliktløsning, med mindre vi ønsker at begå
selvmord.
Krig og terrorisme er de to, onde tvillinger i vor tid,
der på incestuøs måde avler hinanden. Vi har terrorisme.
Dernæst har vi krigen mod terrorisme, der skaber yderligere terrorisme, der igen skaber mere behov for mere
krig. Så har vi mere terrorisme … og sådan fortsætter det,
frem til faren for en Tredje Verdenskrig.
Man bør forstå, at krig og terror, sandsynligvis i al
evighed, men i særdeleshed i vor tid, er et imperiesystems redskaber, et system, der har øget svælget mellem
rig og fattig på en fuldstændig sindssyg, pervers måde, et
system, der har skabt en situation, hvor de allerrigeste
mennesker – 85 personer – ejer lige så meget rigdom,
som halvdelen af menneskeheden tilsammen, 3,5 mia.
mennesker. Dette system har Pave Frans kaldt systemet,
der dræber, og han har krævet, at man tager det Femte
Bud, »Du skal ikke ihjelslå«, i anvendelse over for dette
system.
Og lige her, på Manhattan, har man, sammen med City of London, på en vis måde dette systems hovedkvarter,
beliggende på Wall Street. Men man har også her begyndelsen til Den amerikanske Republik, og Den amerikanske Forfatning, der repræsenteredes af Alexander Hamilton og idéen om, at den suveræne regering har retten til at
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skabe sin egen kredit til fordel for det almene vel, og at
denne kredit udelukkende kun må tjene nationens velstand.
New York repræsenterer også begyndelsen på, og institutionen, Den amerikanske Republik. Og Wall Street
var lige fra begyndelsen den amerikanske models fjende.
Det har altid været Det britiske Imperiums brohoved for
undergravning, hele vejen igennem. Det har altid finansieret de forkerte mennesker, inklusive i Konføderationen, i Borgerkrigen, hvor det finansierede Konføderationen.
Så Wall Street var altså associeret med at gøre virkningen af Den amerikanske Revolution ugjort og give
magten over den amerikanske koloni tilbage til Det britiske Imperium. Og i dag er fjenderne af idéen om Amerika som republik på krigsstien, og nogle af disse spiser i
øjeblikket frokost eller middag med repræsentanten for
Det britiske Imperium, der er på besøg i USA, i skikkelse
af Tony Blair.
Men verdens skæbne vil være afhængig af, hvilken af
disse to traditioner, der vil herske. Og vi er kommet
sammen her i dag for, fra dette møde, at lancere en udvikling, der skal få Amerika tilbage til at være en republik og gennemføre Alexander Hamiltons og John Quincy Adams politik, og atter blive De forenede Stater, en
republik i en alliance af fuldstændigt suveræne republikker.
De gode nyheder i alt dette er, at Wall Street står
umiddelbar foran at eksplodere. Og de endnu bedre nyheder er, at et alternativ til dette system allerede er på
plads.
Men Wall Streets for-store-til-at-lade-gå-ned-banker
vil snarest eksplodere, og det samme vil eurozonen.
Torsdag i denne uge (15. jan.) opgav den Schweiziske
Nationalbank deres binding til euroen, og det skyldtes, at
det ikke længere kunne bevares, efter at Schweiz allerede
havde brugt 500 mia. dollar på at forhindre en opskrivning af schweizerfrancen, og i forventning om stor turbulens i den kommende uge trak schweizerne ligesom i
bremsen og besluttede at lade kursen flyde.
Torsdag i den kommende uge – og dette var, hvad den
Schweiziske Nationalbank anticiperede – vil Den europæiske Centralbank efter al sandsynlighed satse på den
meste gigantiske Kvantitative Lempelse og foretage ubegrænsede opkøb af statsobligationer. Den vil gøre det,
som Mario Draghi allerede for to år siden, da euroen
havde store vanskeligheder, havde meddelt han ville
gøre; han sagde, at han ville gøre, hvad der er nødvendigt
for at redde euroen. Og hvad der er nødvendigt betyder
ubegrænset pengetrykning.
Den 25. januar, dvs. på næste søndag, er der valg i
Grækenland, og alt tyder på, at oppositionspartierne,
Syriza og de Uafhængige Grækere, vil vinde majoriteten,
og de har allerede meddelt, at de i dette tilfælde vil annullere Trojka-memorandaet, det memorandum, der
tvang den græske befolkning til at lide den mest utålelige
smerte, nedskæringer, stigning i selvmordsraten, stigning
i dødsraten. Man har netop nu en folkelig opstand imod
dette. Hvis disse oppositionspartier vinder, så vil det efter
al sandsynlighed blive begyndelsen til enden for euroen;

for hvis EU-kommissionen kapitulerer over for Syrizas
krav om at droppe nedskæringerne, vil det brede sig som
en steppebrand til Italien, Spanien, Portugal og Frankrig,
og sandsynligvis til mange andre lande.
Og hvis de (EU-kommissionen) ikke gør det, så vil ultimatummet sandsynligvis være, at Grækenland vil forlade eurozonen, og så vil det brede sig som en steppebrand.
Men det går ikke bedre med Wall Street, fordi forstore-til-at-lade-gå-ned-bankerne, der allerede nu gisper
desperat efter den sidste luft, har spekuleret og investeret
i skifergas og -olie, og de har akkumuleret en gæld på
omkring 1 billion dollar, som det var meningen skulle
tilbagebetales gennem en oliepris på 80, 100 eller 120
dollar per tønde, og ikke 45 dollar, hvilket er den aktuelle
pris. Og oven i dette har de samlet sig udestående derivater af forskellig art til omkring 20 billioner dollar.
Dette har skabt en situation som under krisen på det
sekundære ejendomsmarked i 2007, hvor mange mennesker, pga. sammenbruddet i huspriserne, havde huslån,
der var langt dyrere end prisen for deres hus, og det førte
til nedsmeltningen af det sekundære ejendomsmarked,
der igen førte til kollapset af Lehman Brothers i 2008 og
systemets potentielle forsvinden.
Det betyder, at det transatlantiske finanssystem står
umiddelbart foran sin undergang. Og i betragtning af, at
dette system har for omkring 2 billiarder dollar i udestående derivater, findes der ingen måde, hvorpå disse penge kan blive betalt, ikke gennem bail-out (statslige redningspakker), og ikke gennem bail-in (konfiskering af
bankindeståender). Og det er grunden til, at vi befinder os
på randen af Tredje Verdenskrig.
Krigsfaren
For det er sammenbruddet af det transatlantiske system, der er den virkelige udløser af krigsfaren. Den
åbenlyse udløser er krisen i Ukraine, men i virkeligheden
står vi og ser på en geopolitisk konfrontation med Rusland, og med Kina. Og når Gorbatjov, som er vellidt i
Vesten, men ikke så populær i Rusland, nu går ud og
forsvarer Putin i en virkelig dramatisk ændring af sine
meninger, og advarer om, at hvis det kommer til krig
over Ukraine, vil det føre til en storkrig, hvor atomvåben
vil blive brugt, og det vil føre til civilisationens udslettelse, ja, så kan jeg blot sige, at det absolut er tilfældet.
Lige nu har vi en amerikansk militærholdning, og en
ditto fra NATO, der opererer ud fra en førsteangrebsdoktrin. De har udvidet NATO mod øst og omringet Rusland. USA har vedtaget en såkaldt Prompt Global Strikedoktrin, som betyder en førsteangrebs-doktrin. Det globale, amerikanske missilforsvarssystem er et førsteangrebssystem. Og USA er i færd med at modernisere hele sit
atomvåbenarsenal til dette formål.
I sidste uge udkom der en ny rapport i Washington,
hvor International Security Advisory Board, der rådgiver
udenrigsminisiteriet, og som består af tidligere regeringsog militærfolk, sagde: Åh, det er så forfærdeligt. Vi må
anerkende den kendsgerning, at vi har kontradiktoriske
relationer med Rusland, og den umiddelbare årsag er
naturligvis Ukraine og Krim. Og nu er en største fare
den, at en af siderne fejlberegner den andens intentioner.
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Det er meget bekymrende, for Rusland er overbevist om,
at USA ønsker, at der skal komme en anden regering i
Rusland, og at vi arbejder hen imod en førsteangrebskapacitet. Det gør vi naturligvis ikke, men hvis vi bare
siger sådan, vil de ikke tro på os.
Men Rusland har altså stadigvæk det største atomvåbenarsenal uden for USA, nok til at ødelægge USA på en
eftermiddag.
Det er, hvad det drejer sig om, og Rusland opfinder
ikke disse trusler – de er meget virkelige. Og derfor udarbejdede Rusland julen over, i respons til dette, en ny,
russisk militærdoktrin, i hvilken de siger, at de på deres
side forbeholder sig retten til at tage atomvåben i brug for
at forsvare sig mod et amerikansk førsteangreb. De investerer i nye, strategiske ubåde. De installerer ICBM’er på
tog, så de ikke er så nemme at ramme. De moderniserer
på deres side deres atomkapacitet og deres evne til at tage
sigte.
I december-nummeret af The Nation, et blad, var der
en artikel af hr. Postol, hvori han meget detaljeret beskrev USA’s førsteangrebs-holdning og sagde, at det er
en fundamental fejltagelse, begået af dem, der har gjort
dette, at antage, at det skulle være muligt at neutralisere
en modstanders gengældelsesangreb (som svar på et førsteangreb). For der er en fundamental forskel på en konventionel krig, hvor man forsøger at ødelægge så meget
af fjendens som muligt, og så er fjenden besejret. Men i
en atomkrig kan man ikke gøre dette, og han laver en
kompliceret beregning, der siger, hvorfor russerne i alle
tilfælde har 6 minutter tilbage til at lancere deres kapacitet, når de først opdager, at de er blevet angrebet. Og
dette betyder udslettelse.
Hvordan kunne det ske?
Men hvordan kunne det ske, at vi, 70 år efter afslutningen af Anden Verdenskrig, virkelig står på randen af
Tredje Verdenskrig? Hvad var det, der gik så gruelig galt,
at vi nu står der?
For at besvare dette spørgsmål, må vi gå tilbage til
Sovjetunionens sammenbrud, og endda før Berlinmurens
fald. For siden da har vi haft to fundamentalt modsatrettede, konkurrerende idéer om, hvilken vej verden skal gå.
På den ene side vil folk måske huske, at Berlinmurens
fald blev hilst med gigantisk glæde af det tyske folk, og
alle var dengang overbevist om, at dette var den store,
historiske chance i 1989. For kommunismen var trods alt
besejret – i hvert fald i Sovjetunionen og Warszawapagtens lande – og der var faktisk ingen som helst grund
til ikke at satse på en fredsorden for det 21. århundrede.
Den Kolde Krigs fjende var væk. Det fik en fredelig afslutning. Der var ingen tanks. Der var ingen stor katastrofe. Så hvorfor ikke satse på en ny orden blandt verdens
nationer?
Men hr. Larouche, hvis indlæg I netop har hørt, havde
allerede i 1984 en vision om, at Sovjetunionen ville kollapse inden for fem år, for hvis de fastholdt deres daværende militærpolitik, ville deres økonomi kollapse. Så det
kom ikke som nogen overraskelse for os, og hr.
LaRouche og jeg afholdt en pressekonference i Berlin i
1988, et år før Muren kom ned, hvor han forudsagde:

Snart vil Tyskland blive genforenet med Berlin som hovedstad, og så kunne vi begynde at udvikle landene i Øst.
Da Muren så faldt, foreslog vi omgående en økonomisk integration af Øst- og Vesteuropa, og da Sovjetunionen kollapsede i 1991, foreslog vi en Eurasisk Landbro,
der var idéen om at forbinde befolkninger og industricentre i Europa med Asiens gennem udviklingskorridorer,
med det formål at udvikle de indre landområder af det
eurasiske kontinent og bringe dem op på niveau med de
nationer, der ligger ved have eller oceaner.
Dette var i høj grad et meget realistisk forslag. Det
blev imidlertid, som I ved, afvist, fordi vi i USA havde
Bush sen., i Storbritannien Margaret Thatcher og i Frankrig Mitterand, og de startede en udvikling, der er årsag til,
at vi i dag befinder os på randen af Tredje Verdenskrig.
De udviklede doktrinen med præventiv krigsførelse, der,
for øvrigt, ikke blev opfundet som en reaktion på 11.
september – som folk almindeligvis siger – men allerede
i maj 1990 gik Paul Wolfowitz hen til daværende forsvarsminister Dick Cheney med et forslag, der faktisk gik
ud på en præventiv krigsdoktrin mod Rusland.
I maj 1990 var den tyske præsident Weizsäcker stadig
i gang med at holde en tale i Bundestag, hvor han talte
om den Store Chance i ’89, men hvad han tydeligvis ikke
vidste, var, at denne mulighed allerede var spillet væk.
Hvordan det så ud, kunne man se i en artikel i The
New Yorker-magasinet den 1. april 1999. Artiklen forklarede, at Bushregeringen grundlæggende set meddelte, at
den ikke ville tillade nogen anden nation, eller gruppe af
nationer, nogensinde at blive til en stormagt. Samtidig
udgav CIA en undersøgelse, der kun delvis blev offentliggjort, og i hvilken de sagde, at Rusland, på trods af den
kendsgerning, at Sovjetunionen var kollapset, stadig havde flere råmaterialer og mere uddannet arbejdskraft end
USA, og derfor var det tilrådeligt at forsøge at modvirke
den industrielle udvikling i Rusland for at eliminere en
fremtidig konkurrent på verdensmarkedet.
Vi ved alle, hvad der skete. Økonomer som Jeffrey
Sachs og andre tog til Rusland og de østeuropæiske lande
og anvendte chokterapien, der havde held til at reducere
Ruslands industrikapacitet, fra ’91 til ’94, til blot 30 %
af, hvad den havde været.
På dette tidspunkt skrev Zalmay Khalilzad, som var
en af Cheneys folk, en bog, ’From Containment to Global
Leadership’ (Fra indeslutning til globalt lederskab), hvor
han grundlæggende set annoncerede, at USA burde tage
forebyggende skridt til, på ubestemt tid, at forhindre, at
en anden global rival voksede frem, og være villig til at
bruge magt, om nødvendigt, til dette formål. »På ubestemt tid« – det lyder endnu bedre en nazisternes Tusindårsrige, de ville kun have 1.000 år, men herredømme på
ubestemt tid, det er virkelig bemærkelsesværdigt.
Dernæst offentliggjorde man i 1992 Defense Planning
Guidance (vejledning i forsvarsplanlægning), der udgjorde den samme, forebyggende krigsdoktrin, og dernæst
blev nogle uddrag publiceret i New York Times. Senator
Joe Biden, der dengang var formand for Senatskomiteen
for Udenrigsrelationer, sagde, »åh nej, dette er en ny Pax
Americana. Dette er et amerikansk imperium«. I dag
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forfølger vicepræsident Biden ulykkeligvis nøjagtig denne politik.
Denne doktrin inkluderede den permanente, amerikanske dominans over hele Eurasien, amerikansk global
dominans, samt regimeskift mod mange lande, der ville
modsætte sig dette – som Irak.
Tilfældet Irak
Det stod allerede på dagsordenen, at man skulle skaffe
sig af med Saddam Hussein, før Bush junior blev præsident i januar 2001, for, fra Projekt for et Nyt Amerikansk
Århundrede, publicerede de, i september 2000, et 90siders dokument, hvor afsnittet om Irak sagde, at USA i
årtier havde søgt at spille en permanent rolle i sikkerheden i Golf-regionen, og behovet for en betydelig amerikansk tilstedeværelse i Golfen gik videre end til spørgsmålet om Saddam Husseins regime.
Før den berømte Anden Golfkrig var der et møde mellem den amerikanske ambassadør April Glaspie, efter at
Kuwait var begyndt at stjæle noget af olien fra Irak, og
da Saddam Hussein antydede, at han ville gøre en indsats
for at få det tilbage og besætte Kuwait, signalerede fr.
Glaspie, at det var OK – USA ville ikke involvere sig i
indre, arabiske anliggender – og Saddam Hussein gik
frem efter planen.
Dette var påskuddet til en krig, Operation Desert
Storm, hvor general Schwarzkopf dengang meddelte, at
de ville bombe Irak tilbage til stenalderen – hvilket de
gjorde.
Herefter fulgte resolutionen om våbenhvile, FN’s resolution 687, der blev vedtaget af FN’s Sikkerhedsråd i
april 1991, og som bl.a. krævede, at Irak skulle udlevere
de våbensystemer, som var blevet leveret af USA til Saddam Hussein i det foregående årti, til krigen mod Iran.
Disse sanktioner alene havde absolut katastrofale konsekvenser. Det såkaldte olie-for-mad-program havde som
konsekvens, at der på et enkelt år døde 550.000 irakiske
børn under 5 år. Fra ’91 til 2003 døde der yderligere 1,5
mio. mennesker pga. mangel på mad og medicin. Og det
blev til, at Madeleine Albright, der dengang var ambassadør til FN, gav et interview i ’96 om dette til »60 Minutes« CBS, og hun blev spurgt, om en halv million børns
død var en passende pris for at opretholde embargoen?
Og hun sagde, vi mener, det er prisen værd.
Dernæst var der en undersøgelse, hvor man også viste,
at antallet af børn, der havde psykologiske traumer, psykologiske sygdomme, angst, en tilstand af rædsel, voksede til flere hundrede tusinde om året.
På dette tidspunkt tog Schiller Instituttet initiativ til en
Komite til at redde Iraks børn. Det var et forslag fra vores
ven, den russiske professor Grigorij Bondarevskij, og vi
skabte denne komite sammen med Hans Lyksalighed
Rafael I. Bidawid, patriarken for Babylons kaldæiske
kirke; dr. Hans Köchler fra IPO-organisationen i Østrig;
Amelia Boynton Robinson; Massimo Pini, en schweizisk
parlamentariker; Ramsey Clark og andre. Vi organiserede
en luftbro. Mælkepulver fra Amerika, fra mælkebønder:
5 tons, 3 store skibsladninger med 16,5 tons medicinske
forsyninger. Vi transporterede 22 irakiske børn til Tysk-

land for at blive behandlet; 48 hospitalssenge, 10 operationsborde, 67 kørestole osv.
Men det irakiske folks martyrium fortsatte.
I mellemtiden fortsatte Schiller Instituttet med at arrangere seminarer om Den eurasiske Landbro, i hundreder af byer, heriblandt en stor konference i Beijing i
1996.
Dernæst skabte vi en Kvindekommission for Den nye
Silkevej, som var idéen om at bringe fred til det krigshærgede Mellemøsten gennem udvikling, ved at forlænge
Den eurasiske Landbro ind i Mellemøsten. Vi sagde i
teksten: »Irak er et af de centrale lande i Den nye Silkevej. Hvis man ønsker at forandre dynamikken i hele Golfen, i Sydvestasien og Mellemøsten, og eliminere den
overhængende fare for verden, for altid, så er der ingen
bedre måde end at bygge den sydlige, forlængede del af
Den nye Silkevej fra Kina, gennem Centralasien, til Iran,
Irak, Mellemøsten og derfra med forgreninger ind i Afrika på den ene side og Balkan på den anden side; og i den
anden retning må den sydlige del af Den nye Silkevej gå
fra Iran til Indien, og derfra integrere hele Sydøstasien.«
På dette tidspunkt blev vore ord ikke hørt, fordi magthaverne havde andre idéer.
1996 var det samme år, hvor Richard Perle annoncerede »Clean Break«-politikken for Netanyahu, hvilket var
idéen om at afskaffe Clintonregeringens Oslo-aftale.
Men i 1997 kom krisen i Asien, og selv, hvis den kinesiske regering allerede havde erklæret Den eurasiske
Landbro Kinas langsigtede perspektiv frem til år 2010, så
var krisen i Asien næsten årsag til en nedsmeltning, og
det førte så til den russiske GKO-krise i ’98 og statsbankerot. På det tidspunkt opfordrede præsident Clinton til
en ny finansarkitektur, men som konsekvens blev han
’watergatet’.
I 1999 ophævede Larry Summers Glass/Steagallloven, og det medførte grundlæggende set afreguleringen
af Wall Street, og det europæiske banksystem, som nu
opererede uden kontrol.
Den 3. januar 2001 afholdt hr. LaRouche et berømt
webcast, hvor han sagde, at den tiltrædende Bushregering
ville blive konfronteret med så mange finansielle problemer, at den ville satse på en ny Rigsdagsbrand for at
skabe forudsætningerne for en politistat. Det var tre uger,
før Bush junior tog plads i Det Hvide Hus.
Da 11. september indtraf, var hr. LaRouche tilfældigvis ved at give et live interview til et radioprogram i
Utah, Stockwell-showet, hvor han grundlæggende set
sagde, at dette angreb på World Trade Center og Pentagon ikke ville have været muligt uden, at der var medskyldige, kriminelle elementer i USA’s regering.
Senere på eftermiddagen vil vi høre en speciel præsentation om nødvendigheden af at frigive de 28 sider, så
det vil jeg ikke komme ind på her, men disse 28 sider
giver jer et indblik i, hvad det virkelig var, der skete bag
scenen, og når disse sider bliver udgivet, vil der blive
meget at gøre for at imødegå det, der gik galt.
Men med en fortsættelse i dette spor var dette ikke
slutningen. I 2003 fik vi opdagelsen af »Ondskabens
Akse«, Irak, Iran, Syrien, Libyen, Nordkorea. Irak skulle
være i besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Landet
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skulle være i færd med at bygge et atomvåben, og det
havde evnen til at nå enhver by på planeten inden for 45
minutter. Saddam Hussein skulle have tætte bånd til alQaeda.
Dette skyldtes alt sammen et memorandum fra MI5,
og det var godkendt og arrangeret af Tony Blair.
Vi ved, hvad der skete. Irakkrigen skete, baseret på
løgne, og kastede den irakiske nation ud i mere uro.
I mellemtiden spredtes terrornetværket. Dette var begyndt med Brzezinski, der spillede det islamiske kort
mod Sovjetunionen, i Afghanistan, og efter Sovjetunionens sammenbrud spredte disse netværk sig – til Centralasien, til Tjetjenien, Dagestan, Xinjiang i Kina, Pakistan,
og wahhabismens virus, der var den sande ansvarlige for
11. september, bredte sig. NATO’s Artikel 5 blev også
påberåbt, for dette var angiveligt al-Qaeda. Og så kom
krigen i Afghanistan.
Dernæst kom krigen mod Libyen. USA, briterne og
franskmændene antog islamistiske radikale i Libyen til at
vælte og myrde Gaddafi. Og efter at have kastet landet ud
i et totalt helvede, begyndte de at bekæmpe de samme
terrorister. Dette skulle i mellemtiden ikke standse dem
fra at bruge dem til at begynde på indsatsen for at vælte
Assad.
Alt dette blandede sig til at blive til ISIS, der er blevet
stærk i Irak og Syrien, og man erklærer nu krig mod ISIS,
hvis dannelse er et resultat af den forudgående politik.
Men USA gør selvfølgelig ikke dette alene. Det gør det
sammen med sine gode allierede, Saudi Arabien og Qatar, lande, der er under stærk mistanke for at finansiere de
selv samme terrorister, mod hvilke denne krig udkæmpes.
I dag har man gode terrorister, som man bruger til regimeskift mod de regeringer, man ikke kan lide. I morgen
finder man ud af, at disse er de onde terrorister, som man
må bekæmpe. I mellemtiden rekrutterer wahhabiternes
madrassa’er, skoler og velgørenhedsorganisationer flere
folk fra USA, konvertitter, fra Tyskland, Frankrig og
Belgien, og uddanner dem i Syrien og Irak, og sender
dem så tilbage for at begå grusomheder, som vi netop har
set det i Paris mod bladet Charlie Hebdo.
Dette må stoppe. For dette er blevet til et totalt mareridt, og det er et mareridt, der vil ødelægge civilisationen
for altid, hvis vi ikke stopper det. Og det er grunden til, at
offentliggørelsen af de 28 sider er nøglen. Og det er det,
fordi kun, hvis sandheden om, hvad der skete, kommer
frem, kan der komme en løsning.
En fremvoksende, ny verdensorden
Men det er ikke godt nok. For i mellemtiden, i løbet af
det sidste halvandet år, er en helt anden model for verdensordenen vokset frem.
Da Kinas præsident Xi Jinping for halvandet år siden i
Kasakhstan meddelte, at han ville bygge Den nye Silkevej i Den gamle Silkevejs tradition, refererede han til
dette:
Dette er Mogao-grotterne i Dunhuang. [klip slut]
Jeg kan kun råde jer til at gå på internettet og se nogle
af dokumentarerne om Den gamle Silkevej, for, for 2.000
år siden var Den gamle Silkevej et forsøg på at forene

Europas nationer og kulturer med Asiens, og det førte til
en enorm udveksling af varer, men vigtigere endnu, teknologier til fremstilling af silke, porcelæn, krudt, trykning, bogtrykning, og mange af tidens mest avancerede
teknologier blev udvekslet og førte til en forøgelse af
datidens menneskers velfærd. Så da Xi Jinping meddelte,
at han ville bygge Den nye Silkevej i traditionen efter
Den gamle Silkevej, blev vi ovenud glade, for jeg sprang
i vejret og sagde, »Wow! Nu satser Kina på Schiller Instituttets politik, Den eurasiske Landbro, Den nye Silkevej, som vi har været fortalere for, siden Sovjetunionens
opløsning.«
I mellemtiden har der fundet en utrolig udvikling sted,
for i de forløbne seks måneder har der været en åndeløs
udvikling, der begyndte med Xi Jinpings meddelelse i
november 2013 om, at han også ville bygge Den gamle,
maritime Silkevej; dernæst var der i maj måned topmødet
mellem Rusland og Kina i Shanghai, hvor man indgik
store aftaler mellem selskaber. Og så, i juli 2014, var der
BRIKS-konferencen i Fortaleza, Brasilien, og bagefter
topmøder mellem mange andre lande, mellem BRIKSlandene, Celac-landene, ASEAN og så fremdeles.
I denne periode er der sket en åndeløs udvikling, med
projekter, der er blevet fuldstændig udelukket af de vestlige medier eller er blevet bagtalt, som bygningen af den
nye Panamakanal gennem Nicaragua, som bliver bagtalt
som værende miljøskadelig; men at det vil hæve levestandarden for Nicaraguas befolkning, nævner de ikke,
for denne kanal, der bliver 278 km lang, vil forbinde
Stillehavet med Atlanterhavet, omgående give beskæftigelse til 50.000 arbejdere og blive færdigbygget på fem
år, og transformere Nicaragua til en moderne nation.
Dernæst kom der et utroligt antal aftaler mellem selskaber mellem Rusland og Nicaragua; Putin besøgte landet, og man indgik aftaler om landbrugsproduktion; Nicaragua vil få et GLONASS-system, der er et russisk
GPS-system; flere aftaler om teknologisk samarbejde.
Putin indgik også aftaler med Cuba, om bygning af en
international lufthavn, atomkraftværker. Mellem Rusland
og Argentina, samarbejde om atomkraft; luft- og rumfartsindustri; kommunikation; atomkraftværker; afsaltning af havvand. Mellem Argentina og Kina: præsident
Xi Jinping og præsident Cristina Fernández de Kirchner
indgik en altomfattende alliance, 19 aftaler – om atomkraft, infrastruktur, kommunikation, transport. Mellem
Argentina og Kina: Kina udstedte flere kreditter til disse
projekter. Kina vil bygge en transkontinental jernbane fra
Brasilien til Peru. Bolivia: Bolivia er det mest spændende
eksempel, hvor, fra at være et selskab, der dyrker cocablade, Bolivia nu satser på en transkontinental jernbanelinje fra Brasilien til Bolivia til Peru. Rusland og Bolivia
samarbejder om udvikling af atomkraft, selvfølgelig til
fredeligt formål; uddannelen af landets arbejdsstyrke,
vandkraft. Bolivia og Kina: samarbejde om rumteknologi, satellitter. Rusland: gigantisk samarbejde med Brasilien, forøget handel, atomkraft, maskinværktøj. Brasilien
og Kina bygger sammen infrastruktur, udveksler videnskab, samarbejder om rumfart, salg af brasiliansk fly til
Kina, og udveksling af videnskab og teknologi.
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Kina og Indien har indgået aftaler om 10 store projekter mellem Xi Jinping og Modi, om udvikling af thoriumreaktoren, højtemperaturreaktoren, pebble-bed-reaktoren;
højhastighedsjernbanesystemer; en kæmpekorridor mellem Kina-Indien-Myanmar, Kolkata og Kunming, og
endnu andre projekter i Den nye Silkevej og Den maritime Silkevej.
Rusland og Kina har indgået 48 store aftaler, heriblandt om flydende atomkraftværker til storstilet afsaltning af havvand; desuden energiforsyning af store industriparker, som f.eks. energiforsyning til olieboreplatforme på havet; en pipeline fra Sibirien til Kina. De indgik
en aftale om en 30-årig gasleverance; højhastighedsjernbanesystemer, Moskva-Kazan vil blive bygget omgående. Kina-ASEAN havde et topmøde i Myanmar i august;
dernæst var der en enorm udstilling i forbindelse med
Den maritime Silkevej og maskinværktøj, i Nanning,
Kina, i september måned, hvor 4.600 firmaer deltog.
BRIKS har taget initiativ til et program for uddannelse og udveksling af unge videnskabsfolk. De bygger
mange nye universiteter og højere læreanstalter. Modi
har sagt, at BRIKS-alliancen for første gang er en alliance, der ikke er baseret på landenes aktuelle kapacitet,
men på deres fælles, fremtidige potentiale, og at Indiens
store fordel er, at 60 % af alle indere er under 35 år, og at
de vil blive Indiens hovedeksport til lande med demografiske problemer – som f.eks. Tyskland og Italien.
Modi har, på de sydasiatiske nationers [SAARC] nylige topmøde, genoptaget 30 store vandprojekter, som
Indira Gandhi oprindelig havde vedtaget, men som ikke
blev bygget pga. mordene på hendes sønner; og nu vil
disse vandprojekter tæmme vandet, der kommer fra Himalaya, og som normalt forårsager gigantiske oversvømmelser i Bangladesh og andre lande; og nu vil dette
vand blive tæmmet og bragt til anvendelse for landbrug
og vandkraft.
En lignende udvikling er foregået i Egypten. Egypten
er i færd med at udvide Suezkanalen til dobbelt kapacitet.
Der foregår et intensivt samarbejde mellem Rusland og
Egypten om atomkraft og landbrugsproduktion.
Rusland og Sydafrika: Rusland støtter opbygningen af
en atomkraftindustri i Sydafrika, mens Kina hjælper Sydafrika med at vinde kontrollen over store stålfabrikker,
som de i mellemtiden havde mistet til britisk kontrol,
tilbage. Li Keqiang, Kinas premierminister, var i Afrika
og meddelte, at det er kinesernes plan at forbinde alle
Afrikas hovedstæder gennem et system af højhastighedstog.
Dette er alt sammen en kendsgerning, og jeg kan blot
nævne nogle af projekterne, men hvis man ser på detaljerne, er det svimlende, hvad disse lande udretter netop
nu. Og dette er en alliance mellem lande, der er kommet
for at blive, for, for blot et par dage siden gav den russiske viceudenrigsminister Igor Morgulov et interview til
Xinhua, hvor han sagde, at Rusland vil bruge sit formandskab for BRIKS, der begynder i april, til at transformere BRIKS fra at være et »dialog-baseret forum« til
at blive »en fuldt udviklet mekanisme for interaktion
omkring hovedspørgsmål vedrørende global økonomi og
politik«. At de, på BRIKS-topmødet i den russiske by

Ufa i juli måned, hvor Shanghai Cooperation Organization [SCO] også vil mødes, vil fremlægge en »reform
af det internationale og økonomiske system«, »styrke de
internationale relationers lovmæssige rammer, gøre større
brug af deres økonomiers komplementære natur« for at
»fremskynde udviklingen« af vore lande, »forbedre industriel og teknologisk samarbejde«, beslutte nye projekter
inden for »energi, minedrift, metallurgi, agro-industri,
telekommunikation, højteknologi«, udvide BRIKS’ evner
inden for den sociale sfære, forskningsaktivitet, sundhedssystemer, udvikling af ungdommen og informationspolitik. De vil også cementere og konsolidere de nye
finansinstitutioner, den Nye Udviklingsbank, der vil finansiere alle disse projekter, sammen med den Asiatiske
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) og den Nye Silkevejs-Udviklingsfond; de er i færd med at skabe Contingency Reserve Arrangement, en valutareservefond, der
skal forsvare medlemslandene imod spekulative angreb
og i tilfælde af en global krise. De intensiverede integrationen af deres stater, og de styrkede deres handels- og
investeringskapaciteter, og Rusland i særdeleshed samarbejder aktivt med Kina om disse spørgsmål.
BRIKS vil sammen øge deres strategi for økonomisk
samarbejde frem til 2020, de vil skabe et råd for forretningsanliggender, en økonomisk blok med deltagende
lande, og de vil have Indien og Pakistan til at gå med i
Shanghai Cooperation Organization og afholde fælles,
kommende mindehøjtideligheder for at fejre sejren over
nazisterne i Anden Verdenskrig.
Det betyder, at der er en helt anden verden derude.
BRIKS-landene, Celac, landene i ASEAN, og en voksende alliance af andre lande er i færd med at opbygge en
ny, retfærdig, økonomisk verdensorden. Og den er baseret på fundamentalt forskellige idéer, ikke på global dominans, ikke på den idé, at der er én tilbageværende supermagt, der regeres af, ikke en Washington-konsensus,
men i virkeligheden af underkastelse fra alle dem, der
tror på denne Washington-konsensus til Wall Streets og
Londons herredømme.
Konceptet med Den nye Silkevej bygger på et helt
andet koncept, og alle lande indbydes til at deltage, ikke
som en geopolitisk interesse imod andre geopolitiske
interesser, men som en eneste, forenende idé om hele
menneskeheden. Præsident Xi Jinping har gentagne gange forklaret de principper, på hvilke Den nye Silkevej er
bygget. Han sagde: Det er et koncept for gensidig udvikling, der er ikke-konfronterende. Det indeholder gensidig
respekt og dialog. Det omfatter respekt for valget af den
andens sociale system. Det støtter den andens strategiske
interesser. Det udviser absolut respekt for hver enkeltes
suverænitet. Det er en absolut afvisning af enhver form
for overherredømme.
På Den Sjette Konference for Strategisk og Økonomisk Dialog i 2014, mellem USA og Kina, foreslog Kina
en ny model for relationer mellem større stater, og vægten blev lagt på behovet for gode og stabile relationer
mellem USA og Kina, der må være et anker for stabilitet
i hele verden, og at begge stater er ansvarlige for verdens
skæbne og fælles fremtid. Og på det nylige APEC-møde i
Beijing i oktober tilbød Xi Jinping præsident Obama, at
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USA og andre større nationer burde gå med i alt dette,
Den nye Silkevej, AIIB og den Nye Udviklingsbank.
Men alle de vestlige tænketanke, i hvert fald alle dem,
jeg kender, samt de etablerede medier og en stor del af
Kongressen, der naturligvis er kontrolleret af denne
Washington Konsensus, der betyder Wall Street-penge,
de berømte »mørke penge«, der købte det nylige midtvejsvalg; de siger alle, »åh nej, Kina er en imperiemagt,
alt dette er ikke sandt, Kina har onde motiver, de forfølger deres egeninteresse«. Og typisk for dette var en artikel i den tyske avis Die Welt den 7. juli med overskriften,
»Kæmpeimperiet rækker ud efter hele verden«.
Men det, som Kina og BRIKS-landene gør, er, hvad
USA plejede at gøre, da det endnu var en sund, fornuftig
nation. Efter Uafhængighedskrigen mod Det britiske
Imperium, skabte Alexander Hamilton netop den form
for kreditsystem, den form for bankvirksomhed og økonomi, og han fremlagde i sine berømte rapporter til Kongressen det, der siden blev verdenskendt som »Det amerikanske system for politisk økonomi«. I sin Rapport om
spørgsmålet om produktion skrev han: »At pleje og stimulere det menneskelige intellekts aktivitet ved at mangedoble objekterne for foretagender, er ikke blandt de
mindst betydningsfulde af de hensigtsmæssige udveje,
ved hvilke en nations rigdom kan fremmes.« Og denne
forbindelse mellem intellektets opfindelser, intellektets
kreative evne, og forøgelsen af arbejdsstyrkens fysiske
produktionsproces, det er kernen i Det amerikanske System.
Og det er, hvad Kina gør i dag, og det har ført til denne fænomenale udvikling i de seneste 30 år. Og det, Kina
gjorde i denne periode, er grundlæggende set det samme,
som USA og Europa og flere andre lande gjorde. Og det
er i dag grundlaget for BRIKS-alliancen, der satser på en
videnskabs- og uddannelsesbaseret økonomi og videnskabeligt fremskridt som drivkraft for økonomien. Og det
var på denne måde, Kina udviklede sig fra Kulturrevolutionens totale ødelæggelse for 40 år siden og blev i stand
til, på 30 år, blot 30 år, at opnå det, som det tog USA og
Europa 200 år at opnå. Det er grunden til, at Kina i dag er
den førende rumfartsnation i verden, og grunden til, at
de, i samarbejde om rumfart med Indien og Rusland, i
dag er førende i verden.
Idéen om respekt for den andens interesse er tilfældigvis også princippet i Den westfalske Fredstraktat, ud
af hvilken voksede international lov, og den Westfalske
Fred afsluttede 150 års religiøse krige i Europa. Denne
ånd fra den Westfalske Fred er baseret på Nicolaus
Cusanus’ idéer. Nicolaus Cusanus (Nicolaus af Cusa;
Nikolaus von Kuez) sagde, at formålet med enhver form
for samfundsorden er concordantia, harmoni. Den er
forudsætningen for, at det almene vel kan udvikles. Denne harmoni er baseret på alles udvikling, i deres gensidige interesse.
Det menneskelige samfund, ifølge Nicolaus, er en del
af et billede om en harmonisk, kosmisk orden, som Skaberen har bygget i universet, og som kun fungerer, hvis
det (universet) virkeliggør denne orden. At søge harmoni
(overensstemmelse) er også det enkelte individs opgave i
hans eller hendes politiske aktivitet, og den kan udeluk-

kende kun være baseret på consensus omnius, dvs. samtykke fra alle, og kan ikke være baseret på underkastelse
under den stærkeres herredømme. Hvert enkelt individ
må lære at tjene helheden som en del, men også respektere den anden som legemliggørelsen af den samme rettighed. Denne idé udvikler Nicolaus i sin Concordantia
Catholica.
Hvis man undersøger Confucius, finder man nøjagtig
de samme idéer. Hos Confucius har man begrebet ren, som betyder agape, kærlighed; og li, hvilket
netop betyder idéen om, at hvert enkelt individ må opfylde sin plads i universet på bedste måde, for at universet
kan fungere.
En lignende idé er også Confucius’ idé om harmoni,
som må eksistere i samfundet. Han siger, »vejen til denne
harmoni er udviklingen af hvert individ til at blive et
menneske med en meget høj moral, til at blive en chün
tzu, en ædel person. Og Confucius sagde, at lovgivning,
loven, ikke er den kraft, hvormed man skaber chün
tzu, det sker kun gennem lederskabets moralske eksempel
– hvilket tilfældigvis er den samme idé, som i Schillers
»Menneskets æstetiske opdragelse« som den eneste måde, hvorpå staten kan fungere og blomstre. Lederskabets
moralske eksempel må inspirere befolkningen gennem sit
eksempel, og hvis lederskabet er moralsk, så vil befolkningen automatisk udvikle den form for skamfuldhed, så
den afviser det onde og søger det fuldkomne og selvfuldkommengørelse. Men vores kultur er blevet en fuldstændig skamløs kultur. Alt er tilladt, og det er et tegn på en
døende kultur.
Nicolaus Cusanus skrev i De Venatione Sapientiae,
Jagten efter Visdom, at, i alle former for eksistens i kosmos er der en indre dynamik om at være i den mest perfekte form. Og der eksisterer i universet en orden, et naturligt begær i alle ting, efter at udvikle sit eget væsens
essens, i fællesskab med de andre arter, på den optimale
måde, på en sådan måde, at det udvikler sig fra vegetative former, til højere former for mental bevidsthed og
menneskelig kreativitet, som en refleksion af Skaberen.
Og dette er den højeste refleksion af dette princip i universet, og det er, på en måde, formålet med og målet for
universet.
Dette er, hvad Manhattan-projektet virkelig drejer sig
om. For da Lyndon LaRouche, min mand, opfordrede til
dette Manhattan-projekt, så var det idéen om, at New
York, og Manhattan i særdeleshed, må spille en meget
speciel rolle i at ændre USA’s kurs. Hvis menneskeheden
fortsat skal eksistere, som jeg sagde i begyndelsen, så er
det absolut en bydende nødvendighed, at USA og Europa
tilslutter sig BRIKS-dynamikken.
Men netop nu rives Europa fra hinanden. Der er dem,
der følger Washington-konsensussen, udvidelsen af NATO, inddæmningen af Rusland, provokationerne ved at
støtte nazister i Ukraine – og det er, 70 år efter afslutningen af Anden Verdenskrig, en skam, der falder på fr.
Merkel, og jeg ønsker virkelig, at I udbreder denne skam
overalt, hvor I kan.
Men der er imidlertid også andre: EU’s udenrigsminister, fr. Mogherini fra Italien, har netop udarbejdet en ny
rapport til EU’s udenrigsministre, der kræver en fornyel-
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se af relationerne med Rusland. Den franske ambassadør
til Rusland, Jean-Maurice Ripert, har netop sagt, at
Frankrig ikke ønsker en opsplitning mellem Europa og
Rusland. Jeg har ikke noget problem med konceptet om
Eurasien, sagde han. Rusland må være en bro mellem
Europa og Asien.
I Grækenland, med de kommende valg den 25. januar,
hvis Syriza og de Uafhængige Grækere vinder, så vil de
annullere sanktionerne og vil ikke gå med til en fornyelse
af sanktionerne mod Rusland. Den tyske koordinator for
russisk politik, Gernot Erler, har netop givet et interview,
hvor han på den ene side viste sig at være fuldstændig
uvidende om Kinas virkelige politik; men han sagde, at
hvis der kommer en militær løsning på krisen i Ukraine,
som ikke alene visse folk i Europa er fortalere for, men
også nogle oversøiske folk, så vil det føre til det rædselsscenario, som Gorbatjov har skitseret.
Vi har et problem i Tyskland: Vi skal af med Merkel,
hvis Tyskland skal overleve.
De europæiske nationer har nu en gigantisk krise som
et resultat af udviklingen i Mellemøsten. Hver dag er der
hundreder, undertiden tusinder af flygtninge, der kommer
i små både fra Afrika, men i øjeblikket mest fra Syrien og
Irak. Og mange af dem drukner – halvdelen af dem drukner! Og selv om de ved, at 50 % vil drukne, kommer de
stadigvæk, for at flygte fra rædslerne i disse lande, fra det
Helvede, der hersker i deres hjemlande. Og disse druknede mennesker er ved at forvandle Middelhavet til et dødens hav.
For nylig narrede menneskesmuglere flere hundrede
kvinder og børn, gravide kvinder, op i gamle fragtskibe,
der allerede lå på skrotpladsen, og de brugte dem en sidste gang til at stoppe hundreder af disse stakkels mennesker op i bådene, hvor de dernæst bare efterlod dem, midt
i Middelhavet, uden navigation, uden vand og mad, til at
vente på at dø eller blive reddet – hvad som helst. Denne
flygtningestrøm fra Mellemøsten og Afrika øger selvfølgelig fremmedhadet i Europa, og I har måske hørt om de
store demonstrationer mod udlændinge, og racekonflikt.
Hvad er så situationen i USA: Den lange liste af krige,
uretfærdige krige, der var baseret på løgne og avlede
terrorisme, er ikke i USA’s interesse, og der er fornuftige, amerikanske diplomater, der holdt taler offentligt i
Washington, hvor de sagde, at selv ud fra en snæver,
amerikansk interesse har disse krige fuldstændig skabt
had blandt folk mod Amerika, og Amerika har mistet
magt i verden som et resultat.
Derfor må USA gå i fællesskab med BRIKS, med
Rusland, Kina, Indien, Iran og Egypten, for at udvikle
Sydvestasien som en forlængelse af Den nye Silkevej, et
program, der kun kan realiseres som en del af Verdenslandbroen, og et program, som vi detaljeret har præsenteret, allerede i 2012, med konkrete projekter, vandstyring,
at gøre ørkenen grøn, at bygge ny infrastruktur, at bygge
nye byer der, hvor der nu er død og hungersnød, og som
ville fjerne fattigdom og derfor også grobunden for terrorisme.
Jeg tror ud fra min erfaring, at folk i USA har tendens
til fuldstændig at undervurdere dybden af antiamerikanismen i verden som resultat af tre Bushregerin-

ger og seks år med Obama. Krige, der byggede på løgne,
på millioner og millioner af dræbte, hvis liv blev ødelagt,
og jeg nævner kun Iraks tilfælde, krigene og embargoen
her, men hvis man tænker på situationen i Syrien, Libyen, Afghanistan, med så mange dræbte, traumatiserede,
så mange soldater, amerikanske soldater og andre, dræbt,
sårede, traumatiserede, ødelagt for resten af livet. Og
selvfølgelig, familierne til ofrene for 11. september.
For at besejre en så gigantisk smerte, hos så mange
mennesker, for at besejre en så millionfold forbrydelse,
krigsforbrydelse, kræves der et lige så stort, eller større,
ekstraordinært gode, for at erstatte det.
Forudsætningen for dette er at gøre en ende på Wall
Streets kasinoøkonomi, for omgående at hjælpe med at få
genindført Glass/Steagall-loven, oprette en Nationalbank
i traditionen efter Hamilton, fjerne de ubetalelige derivater og den giftige gæld, reorganisere den tilbageværende
gæld i en Nationalbank som grundlag for et nyt kreditsystem, nøjagtig, som Alexander Hamilton gjorde. Og derfor, i denne tradition efter Hamilton, må New York bliver
den affyringsrampe, fra hvilken USA kan genetableres
som en republik.
New Yorkere er berømte i hele verden for, at New
York er hovedstaden – faktisk den intellektuelle hovedstad i USA. Og det er grundlæggende set en by, som
virkelig er en smeltedigel, hvor man har repræsentanter
for næsten alle nationer på denne planet. Og hver af dem
giver et unikt bidrag til den meget specifikke idé om New
York, og derfor er New York synonymet for én menneskehed.
New Yorkere er stolte af at være mere intelligente,
mere tænkende og mere kreative end de fleste amerikanere, og derfor mener jeg, at det udgør de perfekte forudsætninger for herfra at lancere en landsdækkende bevægelse for at gå med i BRIKS, for at skabe en ny æra for
civilisationen og gøre en ende på den bestialske æra med
krig og terrorisme for evigt.
Og, i John F. Kennedys gode ånd i hans berømte tale:
Lad mig slutte mig til jer som New Yorker.

Det er altid den rigtige tid til at gøre det rigtige.
Martin Luther King

