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Schiller Instituttet har udsendt følgende  

internationale resolution, til underskriftsindsamling: 
 

I nutidens atomvåbenalder kan konsekvensen af en geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina kun blive den 

menneskelige arts udslettelse gennem atomkrig. 

BRIKS-nationerne (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) er gået i forening for at forfølge en politik med 

økonomisk udvikling ikke blot for deres egne nationer, men til gavn for befolkningerne i alle nationer. Med dette for-

mål for øje har de skabt en Ny Udviklingsbank til at investere milliarder i nødvendige udviklingsprojekter. 

Kina har for nylig taget de første skridt til den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, som flere end 20 asiatiske 

nationer har tilsluttet sig som stiftende medlemmer, og Kina har ligeledes oprettet en Silkevejs-udviklingsfond. 

På APEC-konferencen i Beijing inviterede den kinesiske præsident Xi Jinping den amerikanske præsident Obama 

til at gå med i Kinas og andre asiatiske nationers, inklusive Ruslands, indsats for at udvikle den Nye Silkevej. 

Disse initiativer er ikke geopolitiske i deres natur. I modsætning til frihandelsaftalen Trans-Pacific Partnership 

(TPP), som Obama er fortaler for, og som ekskluderer Kina, så er de BRIKS-relaterede initiativer, inklusive det kine-

siske forslag til det Asiatiske Stillehavsområdes Frihandelsaftale (FTAAP), inkluderende. De er baseret på den idé, 

som afdøde Pave Paul VI udtrykte som, at »det nye navn for fred er udvikling«. På det nyligt afholdte G20-topmøde i 

Australien talte både Xi Jinping og den indiske premierminister Modi således begge om det dobbelte formål, at opnå 

global fred og bringe en afslutning på fattigdom gennem økonomisk udvikling. 

Der er intet problem i verden, der ikke kan løses gennem en sådan tilgang, og modsat vil intet problem blive løst 

uden. 

Et sådant samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien, blandt andre nationer, er nødvendigt for at besejre 

Ebola-pandemien i Afrika. 

Den terrortrussel, der repræsenteres af ISIS og al-Qaeda, har i lige grad som sit mål Rusland, Kina og Indien, såvel 

som også USA og Europa. Den kan kun overvindes gennem en ny sikkerhedsarkitektur baseret på samarbejde. 

Politikken med at gennemføre »farvede revolutioner« under påskud af demokrati repræsenterer, selv om dette be-

greb ikke nævnes, en krigspolitik, fordi det har til formål at vælte regeringer ved hjælp at penge fra udlandet. Det må 

stoppe. Kampagnen for at påtvinge Rusland sanktioner på grund af landets opposition mod sådanne »farvede revoluti-

oner« og det nazistiske kup i Ukraine forværrer blot den globale krise. En fremgangsmåde, baseret på gensidigt sam-

arbejde for at opnå menneskehedens fælles mål over hele Eurasien og videre endnu, ville i stedet skabe grundlaget for 

global fred. 

Alt imens USA har forladt Kennedys rumprogram, så har kineserne forpligtet sig over for et måneprogram med fo-

kus på udvinding af helium-3 med det formål at skabe ubegrænset fusionsenergi. Med et samarbejde mellem USA, 

Europa, Rusland, Kina og Indien, blandt andre nationer, ville mennesket endelig kunne virkeliggøre Johannes Keplers 

vision om at beherske solsystemets love, til gavn for mennesket. 

Udelukkende kun en sådan tilgang ville bringe USA og Europa tilbage til deres oprindelige formål, som det kom-

mer til udtryk i den Europæiske Renæssance og den Amerikanske Revolution, et formål, som USA og Europa i sti-

gende grad har forladt, og som resten af verden nu har vedtaget og nu indtrængende opfordrer dem til atter at vedtage. 

Vi opfordrer derfor USA og Europa til at forlade fortidens geopolitiske selvmordspolitik, som førte til de to forrige 

verdenskrige og er i færd med at føre til den tredje, og i stedet opbygge en fremtid for hele menneskeheden gennem 

atter at vedtage Den westfalske Freds princip, gennem at basere udenrigspolitik på princippet om »den andens fordel«, 

som gjorde en ende på trediveårskrigen i Europa, samt på John Quincy Adams’ idé om »et samfund baseret på prin-

cipper mellem suveræne nationalstater«. 

Dette er det eneste handlingsforløb, som er i overensstemmelse med menneskets sande natur som den eneste, krea-

tive art. Ethvert andet handlingsforløb er baseret på idéen om, at mennesket er et dyr, og vil føre til menneskets udslet-

telse. 

Som patrioter i vore egne nationer, og som verdensborgere, opfordrer vi vore medborgere og vore nationers ledere 

til at have det fornødne mod til at bryde den aktuelle cyklus med en optrapning af bestialiteter, gennem at tage imod 

det generøse tilbud om at samarbejde med BRIKS. 

 

(Ved  a t  underskr ive  denne  erk lær ing  g i ver  j eg  t i l l ade l se  t i l ,  a t  mi t  navn  må o f f en t -

l i ggøres . )  

Send ven l igs t  navn ,  s t i l l ing  (kun  t i l  ident i f ikat ion) ,  o g  gerne  t e l e f onnummer  gennem 

skr ivunder .ne t  ( s e  o venpå  e l l er  www.skrivunder .ne t / samarbejde_med_br iks  )   

e l l er  s i@schi l l er ins t i tu t .dk     

Send  gerne  reso lut ionen  rundt  t i l  d ine  kontakter  og  andre ,  som du  mener ,  bur de  

skr ive  under .  

 

mailto:si@schillerinstitut.dk
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Stillehavet er stort nok til at rumme udviklingen 

af både Kina og USA og til samarbejde mellem 

vore to lande for at bidrage til sikkerheden i 

Asien. Denne indsats er gensidigt komplemen-

tær, i stedet for at være gensidigt ekskluderende. 

Kina og USA bør fortsætte med at fremme 

dialog og koordinering omkring anliggender i 

det asiatiske Stillehavsområde og respektere og 

imødekomme hinandens interesser og anliggen-

der i denne region, samt udvikle en inkluderende 

koordinering … 

 

Vi byder USA’s og andre relevante landes aktive 

deltagelse velkommen, således, at vi sammen 

kan fremme og dele velstand og fred i det asia-

tiske Stillehavsområde. Kina er rede til at samar-

bejde med USA for at gøre en indsats inden for 

flere prioriterede områder og for at virkeliggøre 

sådanne principper som ikke-konfrontation, 

ikke-konflikt, gensidig respekt og et win-win 

samarbejde. Og med urokkelig gejst og utrætte-

lig indsats vil vi fremme nye fremskridt i opbyg-

ningen af en ny model for stormagtsrelationer 

mellem de to lande, der kan være til større gavn 

for vore to folk og to lande. 

 

Den kinesiske præsident Xi Jinping, 

Beijing, Kina – 12. november 2014, 

Den fælles pressekonference med præsident 

Obama      
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Introduktion: 

Lyndon LaRouche:  

Der er kun to alternativer for menneskeheden 

 

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

nomisk orden for planeten. Den dybtgående virkning af LaRouches lederskab reflekteres klart i de aktuelle hand-

linger, som tages af BRIKS og andre for at skabe en ny, global finansarkitektur og strategisk alliance mellem nati-

oner.  

 

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

 

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

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

til praktisk talt enhver anden nation på planeten. 

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

lagt af dårlige præsidenter, isæt de to seneste personer, der har besat præsidentembedet. Det, vi må gøre, er at få USA 

til at vende tilbage til at være De forenede Stater i dets oprindelige, forfatningsmæssige form. Vi behøver ikke foran-

dre noget i dette princip. 

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

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

som betydningsfulde kræfter. Det vil sige, at disse nationer som en gruppe repræsenterer en magt, en af de største 

magter på planeten med hensyn til politisk magt. Og denne magt vokser. Det, som Kina f.eks. gør, i forhold til rum-

met, udviklingen af organiseringen af systemet i rummet, inden for Johannes Keplers specifikationer, er unikt. 

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

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

sivt i antal. 

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

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

for beskidt regering, så kan vi uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, som domi-

nerer planeten netop nu, som i det væsentlige er planetens fremherskende træk, i Asien, Sydamerika osv. 

 

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

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

bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og inkludere USA som 

et meget vigtigt element i denne kombination af nationalstater? Og det er, hvad vi må gøre. 
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Derfor må vi rense ud i USA, vi må vende tilbage til dets princip, skaffe os af med alt det her, som det, de nuvæ-

rende republikanere synes at foretage sig netop nu – få det smidt ud! Vi må fjerne Obama. Vi må fjerne alt det. Og når 

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

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

plekser, såsom Sydamerika, som Afrika sluttelig vil blive, hvad der vil ske i Eurasien generelt. Og Europa, gamle Eu-

ropa, vil blive lille; USA vil være en meget stor enhed, men ikke den største enhed på planeten, politisk eller på anden 

vis. 

 

Et nyt koncept for suverænitet 

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

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

vi burde være på vej hen. Og det er, hvad jeg bekymrer mig om. Fra mit synspunkt kan jeg tydeligt se, i hvilken ret-

ning USA nu må gå. 

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

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

eget system, og dernæst få disse regeringssystemer, de nye systemer, som BRIKS udgør en model for, til at gå i for-

ening med USA under det, som jeg har gjort fremstød for: Og lad det strømme! 

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

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

er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som Kina gør 

med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder, og mange andre ting.« 

 

En fredelig, revolutionær forandring 

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

fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneskeheden er, hvad 

suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og 

en forandring, der betaler sig. 

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

ger. 

    

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

 

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

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

man kan bevare samfundet på globalt plan, er, at det netop er på globalt plan. Hvilket betyder, at man må være dedike-

ret den kendsgerning, at alle nationer arbejder på en måde meget lig den, hvorpå Rusland og Kina arbejder. Man kan 

på den russisk-kinesiske alliance måle, hvordan realiteten bliver, og vi er kun et klik fra det resultat. 

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

er bakerot, de europæiske nationer, de vesteuropæiske nationer, er bankerot, de er alle sammen bankerot! Og, som den 

hidtidige form for nationer, kommer de aldrig ud af denne bankerot. 

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

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

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

Det er, hvad der sker; man kan se denne tendens i Sydamerika nu. Den er langt stærkere der end andre steder. Det, der 

sker med Rusland og Kina, den russisk-kinesiske relation, er typisk for dette. 

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

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

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

kulturer, nationale kulturer, som kan være unikke og have deres egne, unikke karaktertræk; men de vil alle være en del 

af den samme form for udvikling, som er i færd med at finde sin generelle forening. Der står vi nu. 

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

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

andet. Nu siger vi, at vi går mod et nyt system. For vi må have et tæt samarbejde med vores allierede, Kina, og med 

andre nationer, som, i princippet, i deres hensigt, er nære allierede. Vi vil gradvist finde en større og større overens-

stemmelse, mere og mere integration baseret på søgen efter at virkeliggøre nødvendige revolutioner i praktisk frem-

gangsmåde. 

Og vi vil alle blive forenet i Kepler! 

 

 



6 

 
HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS 

EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN 

 

 

I. 

BRIKS: En ny, international orden er vokset frem 

 
Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt system blevet etableret på denne planet, 

som nu definerer fremtiden for den menneskelige art. På mindre end et år er en alliance omkring BRIKS (Brasilien, 

Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) blevet skabt, der med kæmpeskridt har opbygget en parallel, økonomisk orden, en 

orden, der udelukkende er dedikeret til opbygningen af den produktive økonomi, i modsætning til Det britiske Imperi-

ums aktuelle, bankerotte, transatlantiske system, der er centreret omkring bankerne i City of London og på Wall 

Street. Dette bankerotte system, der har forpligtet sig over for maksimeringen af spekulativ, monetaristisk profit og 

bragt verden til randen af global, økonomisk disintegration og krig.  

Det nye system repræsenterer et magtcenter, der er baseret på økonomisk vækst og, frem for alt, de mest avancere-

de teknologier – et magtkoncept, der tilhører fremtiden, i modsætning til at fastholde fortiden. Det er baseret på at yde 

kredit til højteknologiske udviklingsprojekter; på uddannelse og oplæring af unge mennesker til at kunne imødekom-

me fremtidens krav om vækst; på total respekt for national suverænitet og således en forvisning af den imperialistiske 

politik med regimeskift og krig; samt på den udtrykkelige promovering af det almene vel blandt nationer – Den west-

falske Fredstraktats princip. 

Dette nye system i dag repræsenterer omkring fire milliarder mennesker, over halvdelen af menneskeheden, og det 

gennemføres af de selv samme folkeslag, som fortalerne for befolkningsreduktion i Det britiske Imperium har dømt til 

udslettelse. Menneskehedens flertal har rejst sig for at blive regnet med og har proklameret for hele verden, at den 

største rigdom, menneskeheden er i besiddelse af, er dens egen, voksende befolkning og deres kreative intellekt. 

 

Amerika, lytter du? 
 

En ny, global orden 
Den aktuelle verdensorden vil ikke fortsætte med at eksistere i sin nuværende form. Den fremtidige, globale orden 

er ikke en blot og bar forlængelse af den nuværende, smålige geopolitik med sin begrænsede, nationalistiske egeninte-

resse og konkurrence om ensidig magt over planeten, men en fuldstændig ny orden for relationer mellem folkeslag. 

Menneskeheden må forenes som en eneste, kreativ art for at besejre fælles udfordringer, som konfronterer os alle, og 

udvide vores rolle og indflydelse i solsystemet og videre endnu. Nationale kulturer og sprog vil stadig være unikke og 

forskellige, men vi må konvergere hen imod en forenet hensigt om en fælles, forenet mission. 

Ideologien om »vinderen tager det hele« må erstattes med en ideologi, hvor »alle er vindere«, som den kinesiske 

præsident Xi Jinping så veltalende har sagt det. 

Dette er den missionorientering, der definerer BRIKS-systemet. Nationer, der tidligere er blevet flået fra hinanden 

langs etniske eller geografiske brudlinjer af imperialistiske rænkespil, lægger nu deres uoverensstemmelser bag sig og 

etablerer en helt ny idé om samarbejde til gensidig gavn for alle. De er udtrykkeligt i færd med at skabe en inklude-

rende (i modsætning til ekskluderende) ramme med partnerskab med det formål at bygge en ny model for relationer 

blandt nationer, en model, der er baseret på ikke-konfrontation, ikke-konflikt, gensidig respekt og win-win samarbej-

de, som den kinesiske præsident har erklæret. 

USA er af disse ledere blevet inviteret til at blive en del af dette nye system, i modsætning til at fortsætte med at 

være et instrument for det afdøde, Britiske Imperium, der forgæves søger at standse fremvæksten af denne nye, globa-

le orden. Ironisk nok er den revolution, som nu gennemføres af BRIKS-nationerne og deres allierede, et barn af det 

system, som vi amerikanere udkæmpede vores egen Amerikanske Revolution imod det samme Britiske Imperium for 

at virkeliggøre, da vores egen republik blev født. 
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Det ægte, amerikanske system 
Det nye system, som BRIKS og dets allierede er i færd med at opbygge, er en moderne version at Det amerikanske 

System for Politisk Økonomi, på hvilket vores nation blev grundlagt – og dog er præsident Obama en aggressiv mod-

stander af dette nye system.  

Under massemediernes krigspropagandamaskine, som Obama og hans imperialistiske britiske kontrollører har ud-

løst, skal vi forledes til at tro, at Kina er vores fjende nummer ét, og at Rusland må knuses gennem økonomiske sank-

tioner og krig. Under påskud om »demokrati« og »menneskerettigheder« begår vores regering aggressive krigshand-

linger over hele planeten under titlen »farvede revolutioner« for at vælte regimet i enhver nation, der ikke indvilliger. 

Hver dag fodres vi af vores angivelige frie presse med billeder af den kinesiske og russiske præsident som »stærke 

mænd« med diktatoriske og imperialistiske ambitioner. Man fortæller os, at for at vi selv kan overleve som en stor-

magt på denne planet, må vi forhindre fremvæksten af enhver anden magt, der kunne udfordre os – nøjagtig den form 

for geopolitik, der førte til Første Verdenskrig for hundrede år siden, og som nu truer med at føre til en tredje, denne 

gang atomar, verdenskrig. 

USA må radikalt skifte kurs, hvis vi og resten af menneskeheden skal overleve. Lederne af BRIKS har direkte og 

gentagent rakt hånden frem til samarbejde og kommet med konkrete muligheder for USA’s tilslutning til denne nye 

alliance, mens de samtidig har gjort det meget klart, at de vil forsvare sig for enhver pris og ikke har til hensigt at kapi-

tulere over for trusler og intimidering. Vi må, som nation, fremtvinge en radikal ændring i vores regerings politik og 

gengælde disse tilbud om samarbejde i de umiddelbart forestående dage og uger – eller også stå over for en uundgåe-

lig, global krig, der truer med at udslette menneskeheden. 

 

To modstridende systemer 
Dette nye system bebudede sin ankomst over for verden den 16. juli, 2014, i Fortaleza, Brasilien, da lederne af 

BRIKS-nationerne erklærede, at de var i færd med at skabe en ny, international, økonomisk orden med dannelsen af 

den Nye Udviklingsbank – et direkte ekko af Lyndon LaRouches idé om en International Udviklingsbank, som han 

oprindelig foreslog i 1975. 

I dagene efter denne erklæring bragte et topmøde mellem BRIKS og Unasur (Unionen af Sydamerikanske Natio-

ner), samt yderligere flere bilaterale møder med lederne af Latinamerika, Sydamerika solidt ind i BRIKS-alliancen. 

BRIKS-landene alene repræsenterer 43 % af hele verdens befolkning; når man tilføjer Latinamerika, repræsenterer de 

48 % af menneskeheden, samt en tredjedel af Jordens landareal. 

 

På BRIKS-topmødet opsummerede den kinesiske præsident Xi Jinping BRIKS-politikken: 

 

Historien fortæller os, at jungleloven ikke den menneskelige sameksistens’ måde. Hver eneste nation bør adlyde 

princippet om lighed, gensidig tillid, at lære af hinanden, at samarbejde og at søge gensidig gavn … for opbygningen 

af en harmonisk verden, vedvarende fred og fælles fremgang. 

 

Under topmødet forklarede den argentinske præsident, Cristina Fernández de Kirchner, en nær allieret til BRIKS: 

 

Vi udgør en ny, global, finansiel orden, der ikke blot er retfærdig og ligeværdig, men også uundværlig … Det, vi 

kræver af verden, er netop skabelsen af en ny, global, finansiel orden, der vil tillade vedvarende og global, økonomisk 

vækst … Appellen til alle nationer er således at slå kræfterne sammen i dette virkelige korstog for en ny, global, poli-

tisk, økonomisk og finansiel organisation. 

 

Lyndon LaRouche opsummerede betydningen af den udvikling, der var blevet indledt:  

 

BRIKS og deres allierede er i færd med at opbygge et verdenssystem, baseret på virkelig værdi, ikke falske papir-

værdier. De er i færd med at bestemme, og gennemføre, hvad virkelig værdi er; og det er omkostningerne ved arbejds-

kraftens produktive evne i en situation, der er under forandring. 

 

Det underliggende problem, som vi må løse i dag, forklarede LaRouche, er »asymmetrien af verdens værdier«, der 

kommer fra to, klart forskellige systemer, der opererer med forskellig logik og forskellige målestandarder: De er totalt 

uforenelige. 

Det første system er det transatlantiske system: »disse sjovere«, erklærede Larouche, »der ejer papirstykker, som 

de siger, er billiarder værd, og de er parate til at dræbe for det«, som tilfældet med Argentinas kamp imod gribbefon-

dene attesterer. Disse finanspapirer er fuldstændig værdiløse. 

På den anden side har vi et fremvoksende system, der er uforeneligt med det første, og som er i færd med at op-

bygge et marked, baseret på virkelig værdi. Og virkelig værdi – realværdi – forklarede LaRouche, kommer fra, og 

måles ved, udviklingen af arbejdskraftens produktive evne – det vil sige gennem indførelsen af videnskabeligt skabte 

nye teknologier, der implementerer produktive processer, som øger energigennemstrømningstætheden i den fysiske 
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økonomi på en sådan måde, at det øger arbejdskraftens produktive evne enormt. Dette nye system vil skabe en proces, 

hvorved øgningen af energigennemstrømningstætheden i sig selv vil øges i et accelererende tempo.   

 

 
Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen 

Orienteringen af denne nye, internationale alliance blev udtrykt bedst af den indiske premierminister Narendra 

Modi, da han til BRIKS-topmødet sagde: 

Det unikke ved BRIKS som en international institution er, at den, for første gang, bringer en gruppe nationer sam-

men omkring et parameter for »fremtidigt potentiale«, snarere end allerede eksisterende rigdom eller fælles identitet. 

Selve idéen om BRIKS er således fremadskuende … Deres Excellencer, vi har muligheden for at definere fremtiden – 

ikke blot for vore lande, men for verden som helhed … Jeg tager dette som et stort ansvar. 

Den russiske præsident anslog en lignende tone i sine kommentarer til pressen den 17. juli, hvor han evaluerede sin 

rejse: »BRIKS er alle unge stater, og fremtiden tilhører de unge.«  

Men BRIKS-landenes topmøde i Fortaleza var blot vendepunktet i en udvikling, der begyndte et år tidligere, og 

fortsat accelererede i de efterfølgende måneder. 

I september 2013 rejste den nyligt valgte, kinesiske præsident Xi Jinping til Kasakhstan og meddelte, at Kina var i 

færd med at vedtage en eurasisk udviklingspolitik, som han kaldte »Det Nye Silkevejs-Udviklingsbælte«. 

 

For at smede tættere økonomiske bånd, uddybe samarbejde og udvide udvikling i det euro-asiatiske område, bør vi 

følge en innovativ fremgangsmåde og i fællesskab bygge et »økonomisk bælte« langs med Silkevejen. 

 

En måned senere rejste præsident Xi til Indonesien for at annoncere den »Maritime Silkevejspolitik« for at kom-

plementere Silkevejs-Udviklingsbæltet. Dernæst, på et topmøde mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den 

kinesiske præsident Xi den 20. maj 2014 i Shanghai, blev vidtrækkende planer for samarbejde mellem de to stormag-

ter underskrevet, inklusive en 30-årig aftale om levering af naturgas, samt yderligere 46 bilaterale overenskomster. De 

erklærede, at deres mål blandt andet omfattede: 

En forøgelse af effektiviteten inden for samarbejde om højteknologiske områder, prioritetsprojekter inden for in-

ternational anvendelse af atomkraft, civil flyvning og et program for samarbejde inden for grundforskning i rumfart, 

satellitobservation af Jorden, satellitnavigering og forskning i rumfart og bemandet rumfart… Rusland anerkender 

den enorme betydning af det kinesiske initiativ for at bygge det »Økonomiske Silkevejsbælte«. 

 

Revolutionen i den globale finansarkitektur fortsatte dernæst efter BRIKS-topmødet den 16. juli 2014 på APEC-

topmødet i Beijing i november. Her gav præsident Xi sit særdeles udtrykkelige tilbud til USA om at gå med i det nye 

system, på en fælles pressekonference med en særdeles ukomfortabel præsident Obama. 

Vi byder USA’s og andre relevante landes aktive deltagelse velkommen, så vi sammen kan fremme og dele frem-

gang og fred i det asiatiske Stillehavsområde. 

 

På APEC-topmødet gik yderligere et halvt dusin nationer med i BRIKS-revolutionen og bragte således yderligere 

en halv milliard mennesker ind i den nye arkitektur. Henved fire milliarder mennesker er nu blevet optaget i denne nye 

dynamik. 

 

Amerika, lytter du? 

 

II.  

Imperiesystemet er dødt og må nu fjernes 
 

Alene den foranstående forkortede opsummering af den eksplosive udviklingsproces, som BRIKS har udløst på 

denne planet, gør det påfaldende imponerende potentiale klart, som dette tilbyder med hensyn til at bringe menneske-

heden frem til det højeste niveau af samarbejde og udvikling, der nogensinde er opnået. Men det er ikke tilstrækkeligt 

simpelt hen at tilbyde og bygge denne mulighed, og så håbe på det bedste. Det britiske Imperium, hvis blotte eksistens 

er truet af denne proces, og som bekæmper den indtil døden, må fjernes, og det århundredgamle oligarkiske imperie-

princip må bandlyses fra planeten én gang for alle.  

Dette imperium, der har sine operationelle centre i City of London og Wall Street, har gjort det klart – meget lig 

Miltons Satan i Paradise Lost (Det tabte Paradis) – at det foretrækker at bringe verden til fald, både økonomisk og 

militært, hellere end at tolerere tab af magt, ikke blot til en anden magtenhed, men til en fuldstændig anderledes idé 

om mennesket. 
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Finansiel cancer 

Begynd med grundlaget for deres internationale finanssystem. Dette system, i hvilket det er selve pengene, snarere 

end fysisk rigdom, der anses for at være af værdi, er i færd med at nå en grænse for sin evne til at udplyndre den fysi-

ske økonomi. Resultatet er en enorm, spekulativ boble, der for længst er bankerot, på totalt henved 2 billiarder dollar i 

værdiløse finansielle aktiver, som det aldrig nogen sinde vil være muligt at betale, en hyperinflationsskabende vækst 

af værdiløs gæld, som LaRouche oprindeligt i 1971 advarede om, ville blive den uundgåelige konsekvens af ophævel-

sen af FDR’s Bretton Woods-system.   

Hvordan i alverden kunne vi nogensinde tillade dette at ske? Med afslutningen af Bretton Woods-systemet med fa-

ste valutakurser i 1971udløste internationale finansinteresser global spekulation i nationale valutaer og markederne for 

futures-kontrakter, med en ødelæggelse af hele den Tredje Verden i særdeleshed i sit kølvand. Så i 1999 overtalte 

disse samme finansinteresser USA til at smide FDR’s Glass/Steagall-lov fra 1933, der havde indført en streng adskil-

lelse mellem kommercielle banker og spekulative investeringsbanker, over bord. Det udløste en grasserende spekula-

tion i derivater, som kom til at repræsentere 90 % af hele verdens finansielle aktiver. Mellem ophævelsen af Glass-

Steagall i 1999 og nedsmeltningen af verdens finanssystem i 2008, steg de totale finansielle instrumenter fra omkring 

260 billioner dollar til det svimlende tal 1,4 billiard dollar – en femdobling på ét årti! 

Det var slemt nok i sig selv. Men dernæst gjorde den »løsning«, som Wall Street og London installerede i 2008 i et 

forsøg på at redde deres system, det hele meget, meget værre. Man lancerede den hyperinflationsskabende »Kvantita-

tive lempelse« (QE), der indtil dato har føjet yderligere for omkring 9 billion dollar i værdiløse penge til boblen i et 

forsøg på en bail-out (statslig redning) af bankerne. Denne bail-out accelererede dramatisk i 2013 og 2014 og øgede de 

totale, samlede finansinstrumenter fra omkring 1,5 billiard dollar ved slutningen af 2012 til nær ved 2 billiard dollar i 

dag – et spring på 33 % på blot 2 år. 

 

 
 

Den hyperinflationsskabende vækst i de totale, samlede finansielle instrumenter i perioden 1980-2014, målt i billi-

arder dollar. De lodrette linjer i 1999 og 2007 markerer henholdsvis ophævelsen af Glass/Steagall-loven og den glo-

bale finanskrise.  

 

 

Samtidig med, at Det britiske Imperium vedholdende havde næret canceren med enhver tænkelig form for bail-out, 

havde de også anvendt deres bail-in-svindel, som man i USA fastlagde love og regler for i Dodd/Frank-loven for at 

ribbe befolkningen til skindet og stjæle alt – lige fra folks bankindeståender til deres pensioner, deres forsikringer og 

selve deres levebrød. I Europa er ungdomsarbejdsløsheden steget over hele Eurozonen og er i Grækenland og Spanien 

nået op på over 60 %.  

Det står ikke bedre til i USA: flere end halvdelen af delstaterne har en reel ungdomsarbejdsløshed på over 30 %. På 

Obamas vagt er antallet af amerikanere, der lever under den officielle fattigdomsgrænse, steget fra 37 millioner til 48 

millioner. Landets sydvestlige del lider under en så alvorlig tørke – forværret af i årtier at have forsømt at bygge ny 

infrastruktur, såvel som også ødelæggelsen af den infrastruktur, der allerede fandtes – at den er ved at dø af mangel på 

vand. 

Kort sagt, så befinder vi os i slutfasen af en generel sammenbrudskrise af det økonomiske system som helhed, i 

hvilken sammenbrudskrise vi står over for eksplosionen af fiktive, spekulative, finansielle værdier samtidig med, at 

den faktiske fysiske økonomi, af hvilken befolkningens liv afhænger, med fuldt overlæg er blevet ødelagt. Lyndon 

LaRouches »Typiske trippelkurve-kollapsfunktion« er den bedste fremstilling af den dødbringende udvikling, der er i 

gang – og hvorfor, den ikke kan fortsætte. 
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En opdateret version af en heuristisk, grafisk fremstilling, som LaRouche først  

Udviklede i 1996 for at vise det spekulative finanssystems uundgåelige kollaps. 

 

Den fysiske økonomi er blevet decimeret i en sådan grad, at man næsten skulle tro, det var resultatet af en overlagt 

politik fra Det britiske Imperiums side om at slå folk ihjel – hvad det rent faktisk også er. Den britiske Dronnings, 

hendes gemal Prins Philips og deres imperialistiske talsmænds erklærede politik er en hurtig reduktion af planetens 

befolkning, fra henved syv milliarder mennesker i dag og ned til én milliard eller mindre. Prins Philip har selv utvety-

digt erklæret denne politik, da han pralede: 

 

I tilfælde af, at jeg bliver reinkarneret, vil jeg gerne komme tilbage som en dødbringende virus for at bidra-

ge til at løse overbefolkningen. 

 

Sammenlign denne bestialske, folkemorderiske anskuelse med den optimisme og kærlighed til menneskeheden, der 

udspringer fra BRIKS, og som den indiske premierminister Narendra Modi i få ord udtrykte i sin tale den 28. septem-

ber 2014 foran en skare på 20.000 mennesker, der var samlet i New York City’s Madison Square Garden: 

 

Unge mennesker, der har kompetencer og evner, kan skabe deres egen fremtid. Vi behøver ikke at se tilbage. 

Der er ingen grund til pessimisme … Vi har en kombination af ting, som ingen anden nation har, og med dette 

følger ansvar … 1,2 milliard mennesker er en velsignelse fra Gud. Mennesker er Guds ansigt. 

 

Dernæst udfordrede premierminister Modi ikke alene den indiske befolkning, men hele verden:  

»Lad os gøre udvikling til en massebevægelse.« 

 

 

 

  

Wall Street og London erklærer Kinas »Nye Marshall Plan« krig. 
Samme dag, som Xi Jinping tilbød USA at gå med i den Nye Silkevej, var der en lederartikel i Wall Street Journal, 

der fordømte Xi for den afskyelige forbrydelse, at »forsøge at være mere amerikansk end amerikanerne selv«, ved at 

lancere en ny Marshall Plan, og artiklen kom med den uhyrlige påstand, at dette »indikerer, at kinesiske ledere ønsker 

at genoplive det imperialistiske system med at betale tribut«. Dette er et ekko af en lignende artikel, der blev skrevet 

tidligere i Foreign Affairs med overskriften »Kinas imperiale præsident«, og som kræver fuldt optrappet militær og 

økonomisk krig mod Kina. Det ironiske er selvfølgelig, at mens Kina og BRIKS rent faktisk efterligner »Det ameri-

kanske System« for økonomi og udbredelse af udvikling til hele verden, i traditionen efter Hamilton, så bliver vi, 

USA, brugt af vores egen historiske fjende, Det britiske Imperium, til et forsøg på at starte Tredje Verdenskrig for at 

knuse denne nye, økonomiske orden, alt imens vi går ned sammen med imperiets synkende, finansielle Titanic.  
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Kort, der viser inddæmningen af Rusland og Kina, gennem fremskudte placeringer  

af tropper og militært isenkram på deres grænser.  

 

 

En termonuklear Tredje Verdenskrig 

Hellere end at se menneskeheden behersket af den anskuelse, den politik og det økonomiske system, der udtrykkes 

af premierminister Modi og BRIKS, har Det britiske Imperium og dets allierede i Europa og USA lanceret en række 

såkaldte »farvede revolutioner« og andre former for ulovlige regimeskift imod ethvert land, der vover at springe af det 

synkende, transatlantiske, finansielle Titanic, der handler for at skabe de betingelser med kaos og krig, under hvilke de 

mener at kunne bevare global, politisk kontrol. Desuden er de fuldt ud parat til at lancere åben krig imod Rusland og 

Kina i særdeleshed, hvilket i vor moderne tid udelukkende kun kan betyde global, termonuklear krig, der truer med at 

udslette menneskeheden. 

Som Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, for nylig skrev: 

 

Faren for en overlagt – eller endda en utilsigtet – termonuklear krig er vokset dramatisk. Forsøget, næret af 

geopolitiske motiver, på at få Ukraine associeret med EU og således de facto bringe landet ind i NATO’s ind-

flydelsessfære, har udløst en række eskalerende konfrontationer, som i værste tilfælde kunne ende med den 

menneskelige arts udslettelse. Med hertil kommer, at næsten hele Mellemøsten og resten af Sydvestasien står i 

flammer; igangsat af krige, der bygger på løgne, imod såkaldte slyngelstater, såede man sæden til en vold, der 

har kaldte en hydra med en million hoveder til live, der ikke blot har udjævnet Civilisationens Vugge med jor-

den og dér skabt et Helvede på Jord, men også er blevet en eksistentiel trussel mod Vesten … Geostrategiske 

konflikter, der har potentiale til at slippe krige løs, både regionalt og mere generelt, yngler også i Stillehavsom-

rådet. 

 

Tiden er hastigt ved at rinde ud for, at USA går med i BRIKS for at gøre en ende på Det britiske Imperium én gang 

for alle, før det lykkes dette imperium at udslette hele menneskeslægten gennem økonomisk ødelæggelse og global, 

termonuklear krig.    
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III.  

Konkrete muligheder for USA’s og Europas  

tilslutning til BRIKS 
 

 

En række konkrete tilbud om at samarbejde med Rusland og Kina i en ny æra med global, og interplanetarisk, ud-

vikling, er blevet præsenteret for USA. Ud over de nylige tilbud fra præsident Putin og præsident Xi Jinping med hen-

syn til Silkevejsfondens, den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbanks og andre BRIKS-relaterede nye, økonomiske 

institutioners åbne og inkluderende natur, har der været en række andre forslag om samarbejdende udvikling. Øverst 

på listen står forslag om fælles projekter om arktisk udvikling, udvikling af rumfart og avancerede former for atom-

kraft. 

 

Jernbaneforbindelsen over Beringstrædet 

Et af de måske mest umiddelbare og selvindlysende steder, hvor USA kunne gå med i denne alliance for udvikling, 

ville være at tage imod tilbuddene fra både Rusland og Kina om at samarbejde om bygningen af højhastighedsjernba-

neforbindelser gennem Alaska og ind i Sibirien, gennem 50-60 mil lange tunneller under Beringstrædet. At forbinde 

Ruslands transsibiriske jernbanelinjer med Canadas og USA’s jernbanelinjer, og således forbinde hele den nordameri-

kanske landmasse med det vidtstrakte eurasiske kontinent, ville udgøre grundstenen i en forbindelse, der udvider Ki-

nas Nye Silkevej til at blive begyndelsen til en virkelig Verdenslandbro. 

Ud over en enorm forøgelse af mængden og hurtigheden af handelen og transporten mellem de amerikanske konti-

nenter og Asien over Stillehavet, ville dette projekt udgøre en afgørende drivkraft for udvikling af de arktiske og sibi-

riske områders potentielt enorme ressourcer. Massive aflejringer af mineraler og råolie, naturgas og kul er eksempler 

på disse underudviklede, nordlige områders ressourcepotentiale, men at få adgang til og udvikle disse områder vil 

kræve et avanceret, højteknologisk infrastrukturprogram med betydeligt forøgede niveauer af energigennemstrøm-

ningstæthed – et afgørende nødvendigt, forceret teknologisk program for alle de nationer, der er involveret i en sådan 

indsats. 

Alt imens idéen om en sådan jernbaneforbindelse går tilbage til det 19. århundrede, så har Lyndon og Helga 

LaRouche været centrale skikkelser i kampen for dette Beringstræde-projekt, siden begyndelsen af 1990’erne. 
1
. Den 

russiske regering har fremlagt planer om at forlænge sine jernbanelinjer frem til Beringstrædet, og regeringsfolk har 

gentagne gange været fortalere for at bygge Beringstræde-forbindelsen. 

Som et eksempel på sådanne bestræbelser blev Lyndon og Helga LaRouche i 2007 inviteret til at deltage i en kon-

ference i Moskva med titlen, »Megaprojekter i det østlige Rusland: En Transkontinental Eurasisk-Amerikansk Trans-

portforbindelse via Beringstrædet«, arrangeret af Det russiske Videnskabsakademi sammen med andre regeringsmini-

sterier og russiske selskaber. 

I 2014 begyndte der at komme rapporter i de kinesiske regeringsmedier om Kinas interesse for at bygge denne 

jernbaneforbindelse over Beringstrædet, som det blev rapporteret i China Daily og af RIA Novosti, såvel som af The 

Guardian og andetsteds.
2
  

Hvis USA går sammen med Rusland og Kina om dette store projekt, vil jernbaneforbindelsen over Beringstrædet 

virkelig transformere den Nye Silkevej til Verdenslandbroen.
3
  

 

 

                                                           
1
 Se Appendiks: LaRouches rolle i at forme den nuværende verdenshistorie 

2
 www.theguardian.com/world/2014/may/08/chinese-experts-discussions-high-speed-beijing-american-railway  

3
 Se online det interaktive kort af hele Verdenslandbro-projektet på: www.larouchepac.com/world-landbridge 

http://www.theguardian.com/world/2014/may/08/chinese-experts-discussions-high-speed-beijing-american-railway
http://www.larouchepac.com/world-landbridge
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Udvikling af Månen og helium-3 

Den fremragende kinesiske succes med måneprogrammet har tiltrukket fornyet interesse for Månen. Udviklingen 

af Månen er et af de vigtigste skridt i menneskehedens udvikling af Solsystemet, og Kina er ikke den eneste nation, 

der er interesseret i dette. Rusland har gentagne gange givet udtryk for sin plan om at udvikle permanente operationer 

på Månen, som også USA har givet udtryk for, før Obama nedlagde det amerikanske måneprogram. 

Et fælles program mellem USA, Kina og Rusland for udvikling af Månen kan give menneskeheden en platform for 

at begynde at udvikle og kontrollere hele Solsystemet. Evnen til at kunne udnytte de ressourcer, der er til rådighed i 

rummet – for eksempel på overfladen af Månen og asteroider – vil fuldstændig revolutionere menneskehedens forhold 

til Solsystemet. En begyndende udvikling og industrialisering af ressourcerne på Månen vil derfor være af afgørende 

betydning. 

Det måske vigtigste vil være udviklingen af det unikke fusionsbrændstof, som er næsten helt fraværende på Jorden, 

men som til overflod findes på Månen: helium-3. Førende forskere i Kina, Rusland og USA har brugt årtier på at un-

dersøge de enorme fordele, der er forbundet med udvikling af ressourcerne af helium-3 fra Månen og har gjort denne 

bestræbelse til et ideelt emne for samarbejde. 

Udviklingen af avancerede, termonukleare fusionskapaciteter med helium-3 fra Månen vil radikalt transformere 

økonomien nede på Jorden, og også revolutionere menneskehedens forhold til Solsystemet som helhed. For eksempel 

vil raketfremdrift med fusionskraft skære rejsetiden mellem Jorden og Mars ned fra de nuværende 5-10 måneder til 

potentielt 5-10 dage.
4
  

 

»Når det bliver en realitet at få atomkraft fra helium-3, kan månens ressourcer bruges til at generere elektricitet til 

hele verden i mere end 10.000 år.« 

Ouynag Ziyuan, det kinesiske måneprograms fader. Xinhua News Agency, november 2012. 

 

»Et af Apollomissionernes mest betydningsfulde bidrag var bekræftelse af tilstedeværelsen af helium-3 på Månen.« 

Harrison Smitt, Apollo 17-astronaut. Apollos 40-års jubilæum, oktober 2012.   

 

»Der er vand på Månen, og der er helium-3, som er bedre end nogen anden energikilde på Jorden … En dag vil olie 

og kul slippe op, og menneskeheden vil have behov for energi. Så vil vi begynde at levere den fra vores naboplanet.« 

Alexander Volkov, russisk kosmonaut. All-Russia Science Festival, oktober 2014. 

 

»Vi har planer om at etablere en permanent station på Månen. Industriudvinding af helium-3, en sjælden isotop, 

forventes at begynde på Månen.« 

Nikolai Sevastyanov, tidligere chef for Energia. Officiel erklæring fra Energia, marts 2006.  

 

»Jeg forudsiger, at vi i løbet af de næste to årtier vil se missioner gennemført for at tappe ressourcerne på Månen 

(såsom helium-3).« 

Den indiske rumfartsforsker A. Sivathanu Pillai, Indian Express News, oktober 2014. 

 

 

 

Strategisk forsvar af Jorden (SDE; Strategic Defense of Earth) 

Fusionsteknologier vil også være af afgørende betydning for at forsvare Jorden mod farlige asteroider og kometer, 

en udfordring, som russiske regeringsfolk på højeste niveau gentagne gange har rejst som et spørgsmål, Rusland og 

USA burde samarbejde om at løse. 

Ikke alene har menneskeheden ikke noget eksisterende eller demonstrerede forsvar mod potentielt farlige asteroi-

der eller kometer, men vi ved heller ikke engang, hvor det store flertal af asteroiderne i vores umiddelbare nabolag 

befinder sig, som det ganske klart demonstreredes af den overraskende eksplosion af en lille asteroide over Tjelja-

binsk, Rusland, i februar 2013.  

Forud for dette alarmopkald, i efteråret 2011, havde Ruslands daværende særlige udsending til NATO, Dmitri 

Rogozin, allerede foreslået, at USA og Rusland skulle samarbejde om at udvikle kapaciteten til at forsvare Jorden fra 

både truslen fra asteroider og fra atommissiler. Dette blev tilbudt som et fælles program som et alternativ til USA’s og 

                                                           
4
 Mere om Månen og helium-3: www.larouchepac.com/lunar-he-3-fusion (eng.)  

og Helga Zepp-LaRouche: Den nye Silkevej transformerer planeten - En ny æra for menneskeheden 

og Jason Ross: En Prometheus-tilgang til udvikling af nye former for ild: Udvinding af helium-3 på Månen for 

en menneskehed med fusionskraft http://schillerinstitut.dk/si/?p=1867 
 

 
 

http://www.larouchepac.com/lunar-he-3-fusion
http://schillerinstitut.dk/si/?p=1867
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NATO’s ensidige, fremskudte placering af termonuklearrelaterede militærkapaciteter op mod Ruslands grænser. Dette 

forslag om et fælles, amerikansk-russisk »Strategisk Forsvar af Jorden« (SDE) var et klart ekko af Lyndon LaRouches 

oprindelige Strategiske Forsvarsinitiativ (SDI).
5
 

I kølvandet på eksplosionen i Tjeljabinsk er denne idé blevet gentaget af mange højtplacerede, russiske regerings-

folk. For eksempel erklærede premierminister Dmitri Medvedev: 

 

Den meteorit, der faldt ned i nærheden af Tjeljabinsk, er en lektie for hele menneskeheden. Det er nødven-

digt, at vi sammen undersøger måder til at modstå naturens kræfter. 

 

Nikolai Patrushev, sekretær for det Russiske Sikkerhedsråd, krævede, at forsvar mod asteroider blev sat på dagsor-

denen for det Globale Sikkerhedstopmøde i Skt. Petersborg i juni 2012, og på dette forum erklærede han:  

Hvis vi arbejder på at forbedre [vort forsvar mod asteroider], især på internationalt plan, så ville dette ikke 

ligge uden for vores rækkevidde, som det ville for blot et enkelt land, men det kan virkelig gøres. Så vi må ud-

føre prognoser for, hvornår og hvordan vi skal øve indflydelse på disse [rum]objekter. 

 

I 2013 gentog Nikolai Patrushev forslaget om et internationalt program for Jordens forsvar: 

Det Russiske Sikkerhedsråd har gentagne gange foreslået at udvikle et program, der tilsigter samarbejde 

mellem regeringer for at imødegå trusler fra rummet, der er associeret med faren fra asteroider og kometer og 

ophobningen af vragrester i rummet. 

 

Konstantin Tsypko, parlamentsmedlem i Det føderale Råd fra Tjeljabinsk-regionen, erklærede: 

Det ville være logisk at afholde en international konference med deltagelse af statschefer for at drøfte 

spørgsmålet om truslen fra asteroider mod Jorden. 

 

Og i februar 2013 gentog Dmitri Rogozin sit forslag om et »internationalt initiativ« for at skabe et system imod 

trusler fra rummet, hvor han sagde, »essensen af vores idé består i at samle industrinationernes intellektuelle og tekno-

logske indsats« og nævnte russiske, amerikanske, kinesiske og europæiske industrier som et førende eksempel. 

 

Dette internationale initiativ for et fælles forsvarssystem mod asteroider som et alternativ til krig blev udvidet i 

2013 af chefen for den russiske Statsdumas komite for udenrigsanliggender, Alexei Pushkov, til også at omfatte Kina: 

I stedet for at kæmpe på Jorden burde folk være i færd med at skabe et fælles forsvarssystem mod asteroider 

… i stedet for at skabe et [militært] europæisk rumforsvarssystem, burde USA slutte sig til os og Kina om ska-

belsen af AADS – Anti-Asteroid Defense System (Anti-asteroide Forsvarssystemet). 

 

 

Skabelsen af en fusionsøkonomi 

Samarbejde mellem USA og BRIKS-alliancen om udvikling og masseproduktion af fissionskraft, kontrolleret ter-

monuklear fusion og hermed beslægtede teknologier med høj energigennemstrømningstæthed, vil også være af afgø-

rende betydning. 

Ledende nationers kombinerede videnskabelige, ingeniørmæssige og produktive kapaciteter kan organiseres til at 

definere et globalt, forceret program for fuldt ud at udvikle atomalderens kapaciteter. Mens der finder betydningsfuldt, 

internationalt samarbejde sted, der inkluderer fremskridt inden for konstruktion af den Internationale Termonukleare 

Eksperimentelle Reaktor (ITER), så er udviklingen af fusion blevet meget hæmmet af det gamle paradigmes finansiel-

le og politiske svagheder. I dag kan vi ikke alene fremskynde udviklingen af ITER og andre igangværende fusions-

programmer, men vi kan påbegynde en endnu større, forceret indsats. 

Fordelene vil gå langt ud over den overflodsmængde af energi, som nuklear fissions- og fusionssystemer kan leve-

re. Dette er menneskehedens indtræden i et fuldstændig nyt domæne inden for fysisk kemi, der omfatter molekylær 

kemi med sit enorme, uudnyttede potentiale inden for atomets domæne. 

Sådanne fremskridt vil ødelægge den absurde ramme med økonomi som værende et såkaldt »nulsumsspil«
6
. Ud-

viklingen af forarbejdningsmetoder med høj energigennemstrømningstæthed kan åbne op for fuldstændig nye grund-

lag for ressourcer. Nye teknologier i fusionsæraen kan øge arbejdskraftens produktive evne eksponentielt og muliggø-

re produktion af mere rigdom ved anvendelse af færre mandtimers manuelt arbejde. 

Sådanne spring vil være af afgørende betydning for menneskets udvikling af det fulde potentiale i det arktiske om-

råde, på Månen og i Solsystemet mere generelt.               

                                                           
5
 For den fulde historiske baggrund for Lyndon LaRouches rolle i det Strategiske Forsvarsinitiativ (SDI), se: 

www.larouchepac.com/sdi 
 
6
 Dvs., at denne ene parts gevinst sker på bekostning af den anden parts tilsvarende tab: nulsum.  

http://www.larouchepac.com/sdi
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Afbildning af det kinesiske Chang’e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden.  

(billede: CNSA) 

 

 

 

IV. Et nyt system: 

Menneskets fremtid som en Vernadskij-art 
 

Udnyttelsen af fusionskraft, bygningen af Verdenslandbroen, udviklingen af Arktis gennem jernbaneforbindelsen 

over Beringstrædet og anvendelsen af Månen som platform for adgang til det indre Solsystem er i dag blandt de vig-

tigste manifestationer af menneskehedens viljemæssige selvudvikling. De er udtryk for det unikke karaktertræk, der 

adskiller den menneskelige art fra dyrene. 

Menneskeheden er ikke, i sin natur, begrænset af ydre miljømæssige, planetariske eller endda interplanetariske 

grænser. På et hvilket som helst stadium af den menneskelige arts udvikling vil der være visse grænser, men disse 

grænser skal kun associeres med dette særlige stadium, og ikke med grænser for menneskeheden i sig selv. Grundlæg-

gende set er mennesket den eneste, levende art, der definerer sine egne grænser, som det dernæst besejrer og erstatter 

med nye gennem en kontinuerlig proces med successive, revolutionerende, videnskabelige og kulturelle fremskridt. 

Dette blev implicit forstået af den store, ukrainsk-russiske forsker, Vladimir Vernadskij (1863-1945), der i 

1940’erne viste, at menneskets videnskabelige og kulturelle intellekts magt i sig selv var blevet den mest magtfulde 

kraft i dannelsen af biosfæren – kvalitativt og sluttelig kvantitativt mere magtfuld end fysiske, geologiske eller endda 

biologiske fænomener. Vernadskij erkendte, at dette var et afgørende, videnskabeligt paradoks, fordi det menneskelige 

intellekt ikke har nogen målelig mængde energi, masse eller andet sådant karakteristika, og alligevel er det det menne-

skelige intellekts magt, der gør det muligt for menneskeheden at ændre sine grænser og øge sin magt som en geologisk 

kraft.  

Se Vernadskij-projektet (eng.) på LaRouchePAC-hjemmesiden: https://larouchepac.com/vernadsky 

 

 

Ilden fra Prometheus 

Det måske tidligste og mest skelsættende udtryk for det menneskelige intellekts magt var menneskets første anven-

delse af ild. Forståelsen og håndteringen af ild – der gav mennesket evnen til at tilberede sin mad, skabe varme, be-

skytte sig, bearbejde jorden og skabe nye materialer og redskaber – markerede den udvikling, gennem hvilken menne-

sket adskilte sig fra at være blot en biologisk, dyrelignende eksistens til viljemæssigt at definere sig selv, sin egen 

eksistens, gennem sit intellekts skabende handling. De efterfølgende forøgelser af menneskets videnskabelige intel-

lekts magt kan praktisk måles gennem forøgelserne af energigennemstrømningstætheden i den økonomiske aktivitet, 

som det kommer til udtryk i de successive overgange til højere og mere magtfulde former for ild: fra afbrænding af 

træ og trækul, til kul og koks, til olie og naturgas, til nuklear fission og, snart, til termonuklear fusion, og med udsigt 

til fremtidige stof-antistofreaktioner. 

 

https://larouchepac.com/vernadsky
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* Sammenligning af vægtmængder.  

(For at levere den samme mængde energi som en gennemsnitlig tankfuld benzin, kræves der mere eller mindre 

vægt af diverse forskellige typer brændstof, pga. disses forskellige energitæthed. Værdien af typisk atombrændsel ville 

være betydeligt højere ved anvendelse af genanvendelsesprocesser og formeringsreaktorer).  

 

Men for virkeligt at komme ind til sagens kerne, så er det ikke et bestemt niveau af videnskabelig kundskab eller 

kultur, der gør os menneskelige; det er menneskets evige evne til at skabe nye niveauer. Hemmeligheden ved menne-

skeheden er dens potentielle evne til at transformere samfundet fra et stadium til det næste. Det er denne revolutione-

rende transformationsproces i sig selv, der udgør substansen i forskellen på menneske og dyr, og som gør den kontinu-

erlige virkeliggørelse af et evigt eksisterende potentiale for successivt højere transformationer til en absolut forudsæt-

ning for et sundt, menneskeligt samfund. 

 

Atomkraft er »det tyvende og enogtyvende århundredes ild. Det er den ild, som vore forfædre havde for 20.000 år 

siden, og som gav dem mulighed for at skabe filosofi, teknisk videnskab, kultur og landbrug. Kundskab om atomet … 

er det tyvende og enogtyvende århundredes hellige ild, som ild var det for før-landbrugssamfundene for 20.000 år 

siden …  

Lad os bryde de mentale og kolonialistiske lænker; bryd dem! Lad os vove at forlade grotten, som vore forfædre 

gjorde det for 20.000 år siden. Lad os vove at påtage os vort ansvar for hele verden, for hele vor historie og hele vort 

samfund. Kundskab om atomkraft er naturens ABC«. 

Álvaro García Linera, Bolivias vicepræsident · 21. august, 2014 

 

Den fremtidige videnskab 

Praktiseringen af videnskabelige opdagelser og klassisk, kunstnerisk komposition afslører de mest fundamentale og 

universelle aspekter af menneskeheden. Moderne videnskab begyndte med den Gyldne Renæssances fader, Nicolaus 

Cusanus (1401-1464), og hans elev, Johannes Kepler (1571-1630), der kastede menneskeheden op i himlene med sin 

opdagelse af det harmoniske princip om universel tyngdekraft. Denne tendens, der havde sine rødder i Renæssancen, 

voksede og løftede sluttelig menneskeheden op i atomalderen med Max Planck og Albert Einstein, der revolutionerede 

de mest grundlæggende begreber i fysikken. Når Plancks og Einsteins arbejde anskues ud fra standpunktet om Vladi-

mir Vernadskijs og LaRouches opdagelser, ser vi, at menneskeheden aktuelt befinder sig på randen af en helt ny, vi-

denskabelig æra med hensyn til menneskets forståelse af sig selv og sit forhold til universet. 
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Fra USA’s EIA (Energy Information Administration) og »Civil atomkraft, en rapport til præsidenten«, som Leland 

Haworth udfærdigede til John F. Kennedy. 

USA’s energiforbrug per person fra 1780 til 2010, fordelt på de væsentligste energikilder. Den generelle vækstten-

dens ses tydeligt frem til 1970, hvor nulvækst-vanviddet overtog USA. To projektioner indikerer, hvad der kunne og 

burde være sket. A-kurven er en projektion, der blev udarbejdet af regeringen John. F. Kennedy, der fokuserede på 

den daværende fremtidige rolle af fissionskraft. B-kurven er et skøn over, hvad der ville have været muligt, hvis Ken-

nedy-visionen var blevet forfulgt, efterfulgt af udviklingen af kontrolleret, termonuklear fusion (i kølvandet på realise-

ringen af den mulige gennemførelse af fusion I 1970’erne). 

 

Vi kan ikke længere anskue universet som bestående af begreber om rum, tid, energi og materie, der kan sanses 

med de fysiske sanser. De bliver til skygger, udtryk for et indbyrdes forbundet medie, der er organiseret af universelle, 

fysiske principper, som Kepler var den første til at vise. Efterhånden, som Kinas rumprogram tager os ud i Keplers 

Solsystem, vil vi i stigende grad blive tvunget til at tænke i relation til principper og afvise alle resterende, falske, fy-

sisk sansebaserede idéer om menneskehedens forhold til kosmos.  

Ved at sprede sig gennem universet, opfylder mennesket sin bestemmelse som et element af livet, der er udstyret 

med fornuftens magt og visdom fra den moralske lov i ham selv. 

- Krafft Ehricke, 1957 Ehrickes Astronautikkens filosofis 3. lov. 

   
Den økonomiske udvikling af Solsystemet og forståelsen af vores galakses underordnende rolle vil kræve en række 

nye, videnskabelige revolutioner: en anerkendelse af universet som værende fundamentalt sammensat af et indlejret 

hierarki af opdagede, universelle, fysiske principper, der styrer anti-entropiske udviklingsprocesser. Kepler og 

Cusanus var de første, der fremskaffede indikationer herpå, og Vernadskij og LaRouche har fremlagt de hidtil mest 

udviklede begreber herom. 

Vort Solsystem er ikke en samling objekter, der svæver i et stort volumen af rum – det er en udviklingsproces, der 

styres af et universelt, fysisk princip. Mennesket må begynde at tænke på sit forhold til universet under disse forud-

sætninger. Alt imens den økonomiske udvikling af Solsystemet vil kræve, at folk og objekter placeres på visse steder, 

så vil det blot udgøre en sekundær virkning, en skygge af den primære, determinerende faktor: menneskets videnska-

belige og kulturelle intellekts voksende magt til at omfatte, organisere og omforme Solsystemet som en eneste udvik-

lingsproces. 

Vi vil stadig måle skygger, men vi vil erkende, at det er individers og samfunds udødelige bidrag, der styrer udvik-

lingsprocessen, som forårsager fremtiden. Vi vil erkende, at den menneskelige eksistens’ sande natur ikke skal findes i 

individets biologiske kød, men i det voksende princip om universets kreative forbedring, som er menneskeheden.  
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Appendiks: 

LaRouches rolle i udformningen af nutidig verdenshistorie 

 

 
 

Da lederne af Rusland, Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika (BRIKS) i juli 2014 erklærede, at de var i færd med at 

skabe en ny, international økonomisk orden med dannelsen af den Nye Udviklingsbank (NDB), så gennemførte de en 

idé, som oprindeligt var blevet udtænkt og foreslået af Lyndon LaRouche fyrre år tidligere, i 1975, i form af den Inter-

nationale Udviklingsbank (IDB). 

Kort tid efter ophævelsen af det oprindelige Bretton Woods-system i 1971, med beslutningen om at fjerne faste 

vekselkurser mellem valutaer og lade dollarkursen flyde, erklærede Lyndon LaRouche, at det daværende IMF-system 

var blevet et redskab for morderisk, finansiel krigsførelse imod såkaldte udviklingslande og uundgåeligt ville gå ban-

kerot. Til at erstatte det foreslog Larouche, at man etablerede et nyt kreditsystem til fremme af langfristet, lavtforrentet 

kredit til nye kapitalinvesteringer for at besejre underudviklingen i Afrika, Latinamerika og store dele af Asien. Det 

ville udgøre grundlaget for en ny, international, økonomisk orden, hvis forudsætninger ville være »en bred, finansiel 

reorganisering af verdens monetære system, der involverede en lovmæssig proces med gældsmoratorium og etablering 

af en institution såsom den foreslåede Internationale Udviklingsbank (IDB).« 

Inden for et år efter LaRouches forslag mødtes den Alliancefri Bevægelse, der repræsenterede femogfirs nationer 

og to mia. mennesker, i Colombo, Sri Lanka, hvor de udstedte en enstemmig erklæring, der krævede en »total om-

strukturering« og »etableringen af den nye, økonomiske verdensorden«. Dette inkluderede en opfordring til etablering 

af en Bank for Udviklingslandene, skiftevis kaldet en Udviklingsbank for Den tredje Verden. Umiddelbart i kølvandet 

på topmødet i Colombo, talte Guyanas udenrigsminister, Frederick Wills, til FN’s Generalforsamling, hvor han opfor-

drede til etablering af en ny, international, økonomisk orden gennem skabelsen af en international udviklingsbank og 

et gældsmoratorium, og sagde: 

IMF og Bretton Woods-valutasystemet må erstattes af alternative strukturer som internationale udviklingsbanker 

… Det forkrøblende problem med gæld og tjenesteydelser på gæld er blevet en hastesag. Vi har ikke råd til at gælds-

sætte de ufødte generationers fremtid med forpligtelsen til at tilbagebetale tunge kapitalinvesteringer og knusende 

tjenesteydelser på gæld. Tiden er inde til et gældsmoratorium. 

I de umiddelbart efterfølgende år blev LaRouche omdrejningspunktet for en international indsats for at bekæmpe 

IMF-systemets morderiske politik og bringe en ny, international, økonomisk orden til eksistens. LaRouche udviklede 

nære bekendtskaber med statsoverhoveder fra mange førende lande, inklusive premierminister Indira Gandhi fra Indi-

en og præsident José López Portillo fra Mexico, og mødtes personligt med dem flere gange. 

På en forespørgsel fra præsident López Portillo opdaterede LaRouche sit oprindelige forslag med et betydeligt poli-

tisk program med titlen Operation Juárez, hvor han foreslog, at de latinamerikanske lande brugte deres kollektive, 

strategiske indflydelse som gældsnationer til at forene sig i en fælles blok og ensidigt erklære en omstrukturering af 

deres gæld og etableringen af en ny, monetær orden. Dannelsen af en fælles udviklingsbank mellem disse nationer, 

sagde han, ville tjene som »et koordineringskontor for planlægning af investeringer og udvidelse af handelen mellem 

medlemsrepublikkerne«. LaRouche erklærede:  

Denne bank vil snart blive en af de mest magtfulde finansinstitutioner i verden. Hvis en tilstrækkelig stor del af 

de latinamerikanske nationer går med i en sådan aftale, vil resultatet blive et af verdens mest magtfulde, økonomi-

ske fællesskaber, bestående af en gruppe af individuelt svage magter … Det latinamerikanske kontinent kunne hur-

tigt vokse frem til at blive en førende, økonomisk verdensmagt, en økonomisk supermagt.  

 

Umiddelbart efter udgivelsen af Lyndon LaRouches Operation Juárez, talte præsident López Portillo til FN’s Ge-

neralforsamling: 

Mexicos mest vedholdende interesse og aktivitet i den internationale arena er overgangen til en Ny Økonomisk Or-

den … Det er bydende nødvendigt, at den Nye Internationale Økonomiske Orden etablerer en forbindelse mellem 

genfinansieringen af udviklingen af lande, der lider under kapitalflugt, og så kapitalen, der er flygtet … Lad os ikke 

fortsætte i denne onde cirkel: det kunne blive begyndelsen til en ny, middelalderlig Mørk Tidsalder, uden muligheden 
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for en Renæssance … Vi må ikke mislykkes. Der er grund til at være alarmeret. Ikke kun civilisationens arv står på 

spil, men også vore børns, de fremtidige generationers og den menneskelige arts blotte overlevelse.   

Året efter var premierminister Indira Gandhi vært for de Alliancefri Landes topmøde i New Delhi, hvor hun indled-

te sin hovedtale med at advare om den dobbelte fare, som konfronterede menneskeheden: 

Menneskeheden balancerer på randen af verdens økonomiske systems kollaps og tilintetgørelse gennem atomkrig. 

Løsningen, erklærede Gandhi, var at sammenkalde til »en international konference om penge og finansiering til 

udvikling, at foreslå omfattende reformer af det internationale monetære system for at fremme mobiliseringen af ud-

viklingsmæssig finansiering til investering i vitale områder, som fødevarer, energi og udvikling af industri.« Hun slut-

tede sin tale: 

Verdens øjne hviler på os. Lad os beslutte her at indlede en Ny International Økonomisk Verdensorden og opfordre 

til en International Konference om Penge og Finansiering af Udvikling. 

Erklæringen, der blev vedtaget på topmødet med titlen New Delhi Appeal, afspejlede Gandhis krav: 

En grundig omstrukturering af den eksisterende, internationale, økonomiske orden gennem en proces med globale 

forhandlinger er nødvendig. De alliancefri lande har en forpligtelse til at stræbe efter at etablere den Nye Internationa-

le Økonomiske Orden, baseret på retfærdighed og lighed. Vi foreslår, at der omgående indkaldes til en international 

konference om penge og finansiering til udvikling med universel deltagelse og en omfattende omstrukturering af det 

internationale monetære og finansielle system. 

Samtidig arbejdede LaRouche sammen med et andet statsoverhoved, den amerikanske præsident Ronald Reagan, 

om at gøre en ende på den anden, eksistentielle trussel, som menneskeheden konfronteres med, nemlig »tilintetgørelse 

gennem atomkrig«, som Indira Gandhi havde advaret om. Den 23. marts, 1983, blot få dage efter topmødet i New 

Delhi, chokerede præsident Reagan hele verden ved at annoncere det Strategiske Forsvars-Initiativ (Strategic Defense 

Initiative, SDI) der forpligtede USA til et forceret program for udvikling af missilforsvarsteknologi for at »befri ver-

den for truslen om atomkrig«. 

Den politik, der afsløredes i denne historiske meddelelse, var fremkommet som et resultat af flere års indsats af 

LaRouche personligt, hvor han over et tidsrum af næsten et årti udviklede skitsen til et program for en sådan politik, 

og hvor han var involveret i direkte forhandlinger ad bagvejen med sovjetiske repræsentanter i de umiddelbart forud-

gående måneder – forhandlinger, som LaRouche personligt havde ført på vegne og foranledning af ledende medlem-

mer af Reagans nationale sikkerhedsteam, der rapporterede direkte til præsidentens nærmeste rådgivere. 

LaRouche havde været fortaler for et forceret program, i stil med Manhattan-projektet, til udvikling af et fælles, 

rumbaseret missilforsvarssystem, baseret på nye fysiske principper, siden midten af 1970’erne, i sammenhæng med 

sin kampagne for en ny, international, økonomisk orden. Hovedprincippet bag et sådant forceret program var økono-

misk såvel som strategisk. LaRouche understregede, at menneskehedens overlevelse er fundamentalt afhængig af en 

konstant opgradering af teknologi og energigennemstrømningstætheden i den produktive proces’ energikilder. Et fuldt 

udviklet, forceret program til at opnå termonuklear fusion ville blive ledsaget af en generel stigning i produktivitet, der 

ville være mere end tilstrækkelig til at løfte hele menneskeheden ud af fattigdom. En sådan global drivkraft ville blive 

finansieret gennem kredit udstedt af den Internationale Udviklingsbank og relaterede institutioner.  

Da Andropov-regeringen afviste Reagans tilbud om samarbejde, advarede LaRouche om, at Østbloklandenes øko-

nomier ville kollapse under vægten af Sovjetunionens desperate militæroprustning ved slutningen af 1980’erne. 

LaRouche gentog denne advarsel i en Tv-transmitteret pressekonference i Vestberlin i oktober 1988, hvor han forud-

sagde det umiddelbart forestående sammenbrud af det sovjetiske system og foreslog en form for Marshall Plan til in-

dustrialisering af Østeuropa.  

Med Berlinmurens fald tog Lyndon og Helga LaRouche omgående initiativ til at iværksætte denne plan og foreslog 

at bruge moderniseringen af Østeuropa som »lokomotiv« for den økonomiske udvikling af Eurasien. Konceptet kom i 

form af den »Produktive Trekant«, der forbandt Paris, Berlin og Wien gennem udviklingskorridorer. LaRouche fore-

slog, at en sådan motor for udvikling kunne blive hjørnestenen i en ny, mere retfærdig, international orden til at erstat-

te det ligeledes bankerotte og degenererede, vestlige frie markedssystem, som, advarede han, også befandt sig på ran-

den af kollaps. 

Efter den officielle opløsning af Sovjetunionen det efterfølgende år, udvidede Lyndon LaRouche konceptet med 

den »Produktive Trekant« til at omfatte de tidligere sovjetiske territorier i Rusland og Centralasien, såvel som Kina, et 

område, der strækker sig hele vejen fra Atlanterhavet til Stillehavskysten. Dette forslag, der blev kendt som »Den 

eurasiske Landbro« eller »Den nye Silkevej«, ville integrere hele det eurasiske kontinent økonomisk og maksimere 

dets territoriers og befolkningers produktive potentiale til fælles gavn for alle, og ville løse de kunstigt påtvungne, 

strategiske opdelinger mellem de store magter gennem en promovering af udvikling i deres gensidige interesse. 

I 1995 rejste Helga Zepp-LaRouche til Kina for at deltage i det »Internationale Symposium om Økonomisk Udvik-

ling af den Nye Euro-Asiatiske Kontinentalbro«, sponsoreret af Folkerepublikken Kinas ministerium for Udenrigs-

handel og Økonomisk Samarbejde. I 1998 vendte Helga Zepp-LaRouche tilbage til Kina for at deltage i en ny konfe-

rence om den Eurasiske Landbro, med titlen »Asiatisk-europæiske Økonomiske Relationer og Handelsrelationer i det 

21. Århundrede og Den anden eurasiske Landbro«. Gennem sin rolle i den internationale promovering af konceptet 

om den Nye Silkevej blev hun kendt som »Silkevejsladyen«. I løbet af det seneste år er Helga Zepp-LaRouche to gan-
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ge vendt tilbage til Kina for at deltage i flere seminarer på højt niveau om Landbroen, hvor hun også er blevet inter-

viewet af flere kinesiske medier, både Tv og den trykte presse, hvor hun er blevet anerkendt og hyldet som en oprinde-

lig fortaler for idéen om Den eurasiske Landbro. 

Med præsident Xi Jinpings annoncering af Kinas »Nye, økonomiske Silkevejsbælte« i september 2013 blev Den 

eurasiske Landbro officiel politik i planetens største nation. I det forløbne år siden dette initiativ er det fulde omfang af 

den nye, internationale orden, som Lyndon LaRouche først foreslog i 1975, kommet i fokus med dannelsen af BRIKS, 

og nu er halvdelen af menneskeheden i færd med at vedtage den politik, som Lyndon og Helga LaRouche har udtænkt 

og kæmpet for i de seneste fyrre år. Den rolle, som Lyndon LaRouche og hans hustru, Helga Zepp-LaRouche, har 

spillet med at levere det intellektuelle og politiske lederskab i over fire årtier i kampen for en ny, international, øko-

nomisk og strategisk orden for planeten, for at gøre en ende på monetarismens historiske, imperiale kontrol og frigive 

de kreative evner hos menneskeheden som art, er et vidnesbyrd om den kraft i udformningen af menneskehedens hi-

storie, som den menneskelige fornuft udgør. Det er et eksempel på den hengivenhed og det lederskab, som enhver 

borger må efterligne, hvis vi skal fuldføre den mulighed, som menneskeheden har fået for at overleve i den umiddel-

bart forestående fremtid. Denne overlevelse er på ingen måde garanteret, men selve den kendsgerning, at muligheden 

for overlevelse nu eksisterer, er det direkte resultat af LaRouche-bevægelsens, samt dens allierede i hele verdens, ind-

sats. 

Det påhviler nu det amerikanske folk at handle og beslutsomt bringe USA ind i denne nye, internationale orden og 

opfylde den amerikanske republiks oprindelige mission for menneskeheden og endelig fjerne imperiesystemet fra 

denne planet, én gang for alle. 

 

 

 
Helga Zepp-LaRouche, kendt som »Silkevejsladyen«, ses her under et besøg i Kina i 1998, 

ved Den eurasiske Landbros Østlige Terminal. 

 

 

Intet betydningsfuldt opnås uden kamp. 

(og dette er ganske afgjort en kamp) 

 

GÅ MED I KAMPEN! 
 

Bliv medlem af Schiller Instituttet med en forpligtelse til at løse krisen i verden. 

Eller send os nogle penge til at hjælpe os med at vinde kampen. 

Ring 35 43 00 33, eller tilmeld dig via vores webside: www.schillerinstitut.si 

 

 

Vi søger ikke en nations eller et systems sejr i hele verden, men menneskets sejr i hele verden. Den moderne verden 

er for lille, dens våben for destruktive, og dens lidelser for smitsomme til at tillade nogen anden form for sejr. 

Præsident John F. Kennedy, 14. januar 1963, Tale til Nationen.    
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