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Helga Zepp-LaRouche holdt denne hovedtale ved 

Schiller Instituttets konference i New York, 28. marts 

2015: En ny, Mørk Tidsalder, eller en Renæssance? 

BRIKS-alternativet: Den eneste sikre vej ud af Tredje 

Verdenskrig. En video af hele konferencen kan ses på: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5897 

 

Mine damer og herrer, kære medlemmer af Schiller 

Instituttet, eller de af jer, der vil blive medlemmer ved 

dette mødes slutning, håber jeg, - Ja, der foregår jo virke-

ligt dramatiske udviklinger. 

Lad mig begynde med noget, der netop er ved at 

komme frem i nogle af nyhederne, og det er, at Wall 

Street – der ikke ligger langt herfra – har holdt et hemme-

ligt møde. På dette møde har cheferne for Bank of Ame-

rica, JPMorgan, Goldman Sachs og nogle flere konspire-

ret og besluttet, at de ville sørge for, at spørgsmålet om 

Glass/Steagall ikke ville komme på bordet i den aktuelle, 

nu begyndende præsidentvalgkampagne. De tog dernæst 

til Washington og mødtes med lederen af det Demokrati-

ske Parti og alle Kongreskommissionerne og sagde til 

dem, at hvis I ikke standser al denne snak om 

Glass/Steagall – bankopdelingen, der var blevet indført af 

Franklin D. Roosevelt i 1933, og som blev ophævet i 

1999, hvilket er årsagen til denne ubegrænsede spekula-

tion, der i øjeblikket er i færd med at ruinere verden – 

hvis I ikke standser det, sagde de, så vil vi tilbageholde 

hver eneste skilling til det Demokratiske Parti i den 

kommende valgkampagne.  

Der findes et ord for den slags, og det er afpresning. 

Jeg opfordrer derfor jer, og alle de mange mennesker, der 

ser denne liveudsendelse, til virkelig at sørge for, at det 

sidste ord ikke er sagt. For Martin O’Malley, den tidlige-

re guvernør for Maryland og tidligere borgmester i Bal-

timore, meddelte for et par uger siden, at han ville forsø-

ge at blive USA’s præsident udelukkende på baggrund af 

et eneste emne, og det er at sætte den nationale interesse 

over Wall Streets interesse, og genindføre Glass/Steagall 

som den første handling, når han var indsat i Det Hvide 

Hus. 

Martin O’Malley bliver foreløbig naturligvis ikke an-

set for at være topkandidat, men min mand, hr. 

LaRouche, sagde omgående, at dette anbringer katten 

mellem alle musene, for fra nu af kan ingen anden kandi-

dat faktisk undgå spørgsmålet om Wall Street, og det vil 

anslå tonen for alle de andre kandidater. 

Det er almindeligt kendt, at [senator] Elizabeth War-

ren foreløbig har nægtet at stille op som præsidentkandi-

dat, men der er allerede indsamlet 300.000 underskrifter 

for, at hun skal gøre det. Og bag O’Malley står en hel 

gruppering af det Demokratiske Parti, der er fast besluttet 

på, at dette her er gået alt for vidt, og at svælget mellem 

de rige og fattige, hvorved 80 individer i verden ejer lige 

så meget materiel rigdom, som 3,5 mia. mennesker 

(halvdelen af menneskeheden) tilsammen. De vil selvføl-

gelig reducere dette tal til 20, eller måske til 5, der ejer 
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lige så meget, som halvdelen af menneskeheden, men det 

er selvfølgelig perverst og bør stoppe, fordi det er ensbe-

tydende med mange menneskers død. 

Denne politik dræber. Pave Frans sagde for nylig, at 

denne politik må måles op imod det Femte Bud – Du skal 

ikke ihjelslå – og at dette er nøjagtigt, hvad denne politik 

gør. 

Så O’Malley er måske ikke så kendt, og han er måske 

endnu ikke en karismatisk taler, men jeg tror, vi har fået 

nok af disse karismatiske talere, der kan tale meget ka-

rismatisk, men når man så ser på indholdet i det, de har 

gjort, så var det ikke så storslået. 

Dette er nu en handske, som Wall Street har kastet i 

ringen til det amerikanske folk, og jeg tror, vi må op i 

omdrejninger i kampen for Glass/Steagall. 

 

Martin O’Malley har ret 

Det er en presserende nødvendig hastesag, for der er 

mange, mange indflydelsesrige mennesker, inklusive 

vicepræsidenten for FDIC (USA’s statslige indskudsga-

rantifond, -red.), Thomas Hoenig, og mange flere, der 

advarer om, at vi nu befinder os umiddelbart foran en 

eksplosion i finanssystemet, der vil få sammenbruddet 

omkring Lehman Brothers og AIG i 2008 til at ligne en 

lille hikke i sammenligning med det, der nu snart vil ek-

splodere. For de for-store-til-at-gå-ned-banker er nu 40 

%, eller mere, større end i 2008, og deres eksponering 

over for derivater er vokset med 85 %. Den Internationa-

le Betalingsbank, som er en slags centralbankernes cen-

tralbank, har netop udgivet nye tal, der viser, at banker-

nes eksponering over for derivater officielt er 690 billion 

dollar, af hvilke 80 % er relateret til renter. 

Bankerne rådgiver folk, der har disse derivater: garder 

dem, lav et nyt derivat over derivatet. Det vurderes gene-

relt, at hvis der kom en nedsmeltning, som kunne komme 

– f.eks. har (direktør for Federal Reserve) Janet Yellen 

meddelt, at hun ønsker at sætte renten op med en ganske 

lille sats – den ligger praktisk taget på nul i øjeblikket – 

så ville man få en kædereaktion, hvor hele dette system 

ville nedsmelte. 

Det samme kunne ske med euroens kollaps, som også 

kunne ske, hvis Grækenland forlader euroen på en kao-

tisk måde, fordi Trojkaen driver dem ud – så kunne det 

nedsmelte systemet. 

Derfor er Glass/Steagall en superhastesag. Hvis I øn-

sker at bevare jeres opsparing, jeres pension, eller nogen 

som helst form for økonomisk tryghed i jeres liv, så bør I 

hjælpe med at få en bevægelse, der kan igangsætte 

Glass/Steagall. 

 

Den nye, økonomiske BRIKS-model 

Heldigvis er vi ikke alene. Vi får tilslutning fra mere 

end halvdelen af menneskeheden, hvilket I måske endnu 

ikke ved, men der foregår en enorm udvikling. Faktisk 

har vi lige så meget grund til at være bekymret, som vi 

har grund til at være fuld af glæde. For det, der er sket i 

de seneste par uger, er en udvikling uden fortilfælde. 

I husker, at vi har kørt en kampagne for BRIKS-

landene – og for at USA skulle gå med i det nye, økono-

miske system, der er ved at vokse frem med BRIKS. For 

 LaRouchePAC-aktivister deltager i paraden i New York 

for Grækenlands Uafhængighedsdag 29. marts 2015: 

Grækenland og USA må gå med i BRIKS! 

 
hvis man går tilbage til september 2013, så meddelte den 

kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina vil genoplive den 

antikke Silkevej. Se, den antikke Silkevej eksisterede, 

som I ved, under Han-dynastiet, da alle Asiens og Euro-

pas lande arbejdede sammen, med udveksling af varer, 

fremstilling af porcelæn, bogtrykkeri; og alle de lande, de 

tog del i den antikke Silkevej, fik udbytte ud af det med 

hensyn til deres økonomi, deres kultur og deres udvik-

ling. 

Xi Jinping sagde, vi vil genopbygge Silkevejen, der 

vil forbinde ikke alene Kina, via Centralasien, med Euro-

pa; men i løbet af de halvandet år siden da, har dette også 

været igennem en udvikling, der tager vejret fra én. For 

Kina satte ikke alene den Maritime Silkevej på dagsorde-

nen, hvilket er idéen om at forbinde alle landene i Den 

persiske Golf, Det indiske Ocean, Stillehavet, via søvejen 

gennem udvidet handel, bygning af havne og udvidet 

samarbejde. Men i mellemtiden har BRIKS påbegyndt en 

ny, økonomisk model sammen med alle de sydamerikan-

ske stater, og mange asiatiske lande er gået med. 

Siden BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, i juli 

måned sidste år, har de indgået aftaler om en utrolig 

mængde økonomiske projekter. De er i færd med at byg-

ge en ny kanal i Nicaragua. De er i færd med at bygge en 

transkontinental jernbane fra Brasilien og hele vejen til 

Peru. De er i gang med et utroligt antal vandstyringspro-

jekter. De er i færd med at omdirigere flodløb for at be-

kæmpe ørkenen. Sammen bygger de atomkraftværker i 

dusinvis af lande. De er gået sammen om rumforskning, 

og disse lande har, på trods af deres problemer – der na-

turligvis stadig eksisterer – forvandlet sig med en opti-

misme, som I ikke har en anelse om, fordi de amerikan-

ske massemedier ikke rapporterer et eneste ord om det. 

Hvis man læser Wall Street Journal, New York Times 

eller Washington Post, så læser man, »Xi Jinping ved at 

blive den nye Mao tse-Tung«; »Putin er en diktator og en 

dæmon«, og det er stort set alt, man finder ud af om, 

hvad disse lande foretager sig. 
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Men virkeligheden er totalt anderledes. Det, som folk 

ikke kan forestille sig, er, at der er lande, der har draget 

konklusionen af USA’s unipolare fremgangsmåde, og de 

har grundlæggende set taget hinanden i hånden og sagt, 

at IMF og Verdensbanken ikke træffer bestemmelser, der 

giver os mulighed for at udvikle os. Derfor har de ikke 

alene vedtaget alle disse massive projekter, men de er nu 

også i færd med at opbygge en ny bankstruktur. 

De har startet BRIKS’ Nye Udviklingsbank, der vil få 

en startkapital på 100 mia. dollar. Der er i færd med at 

opbygge Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, 

også med 100 mia. dollar; den Nye Silkevejsfond med 40 

mia. dollar; den Nye Maritime Silkevejsfond med 20 

mia. dollar; SAARC- Udviklingsbanken for de sydasiati-

ske lande, også i samme finansielle klasse. De opbygger 

også en Shanghai Samarbejdsbank. Hvis man ser på dette 

nye system af banker, så er det en helt ny, finansiel arki-

tektur – ikke for kasinoer, ikke for derivater, ikke for 

spekulation ligesom Wall Street og City of London, men 

udelukkende kun til projekter for Det almene Vel, ude-

lukkende til udvikling. 

USA, Obamaregeringen, sagde til alle sine allierede, 

og til alle asiatiske lande: Gå ikke med i AIIB. De lagde 

pres på dem. De underkastede dem virkelig tvang, eller 

forsøgte at gøre det, men denne gang virkede det ikke. 

 Der er nu 27 asiatiske lande, der er blevet grundlæggen-

de medlemmer af AIIB. Men så skete der noget, der ab-

solut er uden fortilfælde, nemlig, at USA’s allierede sag-

de, jamen, hvis vi skal vælge mellem at gå med USA i 

Tredje Verdenskrig over Ukraine, eller vi kan vælge at gå 

med Kina i udviklingen af verden, så er det måske den 

klogeste idé at være med på det vindende hold.  

 

  

 
Lyndon LaRouche under et webcast 8. aug. 2014. »Hr. 

LaRouche har en unik evne til at karakterisere og erken-

de historiske udviklinger, når de opstår«, sagde Zepp-

LaRouche.  

I de seneste to uger begyndte det så med, at den åh, så 

loyale, særlige allierede, Storbritannien, tilsluttede sig 

AIIB. Så fulgte Tyskland, Frankrig, Italien, den storslåe-

de nation Luxembourg, men også den formentlig eneste 

republik i Europa, Schweiz, samt Østrig, omgående efter. 

Det betyder, at praktisk talt hele Europa tilslutter sig 

AIIB. Hertil kommer yderligere Tyrkiet, endnu en trofast 

NATO-allieret; Sydkorea, der er under USA’s faste kon-

trol; Australien tilslutter sig måske i dag eller i morgen 

på en stor, økonomisk konference i Kina (Boao Forum 

for Asien, -red.) Canada er på nippet til at tilslutte sig, og 

selv Japan overvejer det, og der er en hel sekundær bølge 

af lande, der har tilkendegivet, at de ønsker at samarbej-

de. 

Dette er virkeligt fantastiske nyheder. For det betyder, 

at verden hurtigt kunne gå væk fra ikke alene systemets 

overhængende kollaps. Det er ligesom at have henved et 

dusin redningsbåde derude på et tidspunkt, hvor den 

transatlantiske Titanic er ved at synke. Det er meget godt 

at vide, at der eksisterer et sådant alternativ. 

 

At bringe USA ind i samarbejdet 

Det eneste problem er, at USA stadig modsætter sig det. 

Denne regering har gentagne gange sagt, at de så absolut 

modsætter sig det, de har ikke skiftet kurs på trods af den 

kendsgerning, at det kinesiske statsfjernsyn CCTV og det 

officielle, kinesiske nyhedsagentur Xinhua i går atter 

inviterede USA til at deltage, som Xi Jinping allerede 

havde gjort det på APEC-topmødet i Beijing i oktober 

sidste år.  

Det jo fuldstændigt fornuftigt! Hvorfor tilslutter USA 

sig ikke? Hvorfor? Det ville være så nemt: Alle verdens 

problemer ville forsvinde, hvis USA kan bringes til at 

samarbejde med alle disse nationer i Asien, Europa og 

Afrika, om at opbygge verden – og verden har opbygning 

behov! Jeg mener, årsagen til, at Kina og BRIKS-landene 

gik denne vej er, at de sagde, at IMF og Verdensbanken 

stiller ikke de nødvendige kreditter til udvikling til rådig-

hed, og derfor må vi bygge en institution, der ikke er en 

kasinoøkonomi, men som kun er til for at finansiere ud-

vikling. Så hvis USA kan omvendes, ville alt blive nemt. 

Jeg opfordrer jer alle til at hjælpe med til, at dette sker. 

Lykkeligvis foretog Martin O’Malley i sin tid som 

guvernør flere rejser til Kina, og hvis man går ind på 

hans webside, kan man se ham sammen med kinesiske 

regeringsfolk. Han har også en meget klar idé om, hvem, 

der er USA’s fjender, og han glemmer ikke i en eneste 

tale at minde folk om, at Den amerikanske Revolution 

blev udkæmpet mod Det britiske Imperium, og at det var 

briterne, der forsøgte at overtage Baltimore, efter de hav-

de brændt Washington ned i krigen i 1812. 

Hvis O’Malleys kampagne kan vinde yderligere mo-

mentum i forhold til nu, så kunne USA omvendes til at 

samarbejde med resten af verden. 

Dette skaber imidlertid et problem, for denne vidun-

derlige udvikling vil ikke virke, hvis USA kontrolleres af 

et fænomen, som vi gentagne gange har set. Det begyndte 

faktisk med Bush-familien og er ulykkeligvis fortsat med 

Obamas præsidentskab, og dette fænomen hedder PNAC, 

doktrinen for Projekt Nyt Amerikansk Århundrede. Den-
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ne doktrin annonceredes af de neokonservative i 1997, og 

da Sovjetunionen kollapsede mellem 1989 og 1991, blev 

det USA’s officielle politik. Doktrinen går i hovedtræk 

ud på, at der nu kun er en supermagt tilbage; Sovjetunio-

nen kollapsede, og vi vil sørge for, at der aldrig nogen 

sinde vil komme et land, eller en gruppe af lande, der 

bliver rival til USA, hverken økonomisk, politisk eller 

militært.  

Det er et problem, for disse lande er allerede nu større 

end USA. Kina ligger allerede som nummer to mht. øko-

nomisk magt; BRIKS, sammen med disse andre lande, er 

allerede økonomisk stærkere. Derfor må der komme et 

skift i USA. Min mand, hr. LaRouche, er meget dedikeret 

til at initiere, at dette vil ske, og vi vil forberede en do-

kumentar om Bush-familiens karakteristika og hvorfor, vi 

ikke kan have endnu en Bush, der er præsidentkandidat, 

og som bliver præsident for USA. [klapsalver] 

Vi taler ikke blot om det seneste afkom i Bush-

familien; man må gå helt tilbage til Prescott Bush [1895-

1972], for det var den gruppering, der hjalp Hitler med at 

komme til magten. Det er en veldokumenteret kendsger-

ning, at Averell Harriman, Prescott Bush og Montagu 

Norman fra Bank of England på den tid, finansierede 

Hitlers magtovertagelse i 1933 på et tidspunkt, hvor nazi-

sterne allerede havde lidt et svidende valgnederlag. For 

der var nogle personer, der havde studeret Mein Kampf, 

og de regnede ud, at hvis Hitler kom til magten, ville en 

krig mellem Sovjetunionen og Tyskland uvægerligt bry-

de ud en dag, og det var den britiske plan: Lad djævlene 

slå hinanden ihjel, og vi vil stå tilbage som sejrherrer. 

Man må gå tilbage i historien, og vi har for øvrigt 

publiceret dette i en bog med titlen: George Bush; Den 

uautoriserede biografi, hvori vi dokumenterer alt dette, 

og som jeg mener, kan købes [på konferencen]. Bush har 

aldrig rejst et sagsanlæg mod os, og det ville de helt sik-

kert have gjort, tror jeg, hvis der havde været en fejl i 

den. Hvis man ser en to timer lang dokumentar om Bill 

Clinton – det er fra Clintons 1992-kampagne – vil man se 

denne bog (George Bush: En uautoriseret biografi) ligge 

på skrivebordet, og man kan læse titlen meget, meget 

tydeligt. Vi er stolte af den kendsgerning, at denne bog 

ydede et vigtigt bidrag til Bush’s nederlag og Bill Clin-

tons sejr på det tidspunkt. 

Vi vil udgive endnu en dokumentar og sørge for, at 

der ikke er flere Bush’er undtagen ude i bushen et eller 

andet sted, men ikke i Det Hvide Hus. Det Hvide Hus bør 

være besat af en præsident, og ikke en busk. [latter] Na-

turligvis siger min mand, at vi må afsætte Obama og 

sænke Bush’erne. Det bør være kampråbet for det, vi skal 

gøre i den næste tid. 

Obama bør stilles for en rigsret. Der er allerede rige-

ligt med grunde til at gøre det: For eksempel forbyder 

Den amerikanske Forfatning, at amerikanere dræbes uden 

en retssag. Krigen med droner har dræbt mindst fire ame-

rikanske borgere i Yemen: al-Awlaki, hans søn og to 

andre, og dette er alene tilstrækkeligt til at kræve en rigs-

retssag. Men de andre mennesker, der ikke var amerika-

nere, var også menneskelige væsener, og Læger for Soci 

al Retfærdighed har netop genudgivet en rapport, der 

siger, at der sammenlagt i krigene og militæroperationer- 

 

 
NATO’s udvidelse mod øst 

 

ne i Afghanistan, Pakistan og Irak – jeg ved ikke, om 

Syrien og Libyen er inkluderet – blev dræbt mere end 1 

million mennesker! Vi kender også til hele kampen om-

kring Senatets torturrapport om CIA, hvor senator Fein-

stein udkæmpede en heroisk kamp for at offentliggøre 

dette, for hvis der foregår sådan noget, så er Amerika 

ikke en republik. Der er også nogle patrioter i dette land, 

der kæmper, ikke hårdt nok, men der er nogle, der øn-

sker, at USA vender tilbage til at være en republik. 

Der var bekymring i visse kredse over, at der i køl-

vandet på denne rapport ville blive nedsat en Senats-

kommission til at undersøge dronedrabene. For selvfølge-

lig, hvor smertefuldt det end er for offeret at torturere et 

menneske, så er det indlysende meget værre, hvis nogen 

sender droner af sted uden hensyn til, hvor mange civile 

tab, det koster; ligesom også de mange civile tab i krige, 

der helt og holdent var baseret på løgne, som Irakkrigen, 

der var baseret på løgne fabrikeret af [Tony] Blair og 

MI6. For, hvis sandheden om 11. september [2001] 

kommer frem, må hele grundlaget for krigen i Afghani-

stan underkastes en ny analyse. Krigen mod Syrien, der 

blev standset i sidste øjeblik, var baseret på løgne. Det 

samme gælder krigen i Libyen! 

 

Truslen om Tredje Verdenskrig 

Husk på, at da denne krig opstod i 2011, sagde min 

mand, hr. LaRouche, omgående: »Det betyder, at de sat-

ser på Tredje Verdenskrig.« Der er en ting at sige om hr. 

LaRouche, og det er, at han, ulig noget andet menneske, 

jeg kender til, har en enestående evne til at karakterisere 

og erkende historiske udviklinger, straks, når de opstår. 

Mange mennesker siger i tilbageblik, »Ja, ja, det var den-

ne udvikling«; men hr. LaRouche indså øjeblikkeligt, at 

denne overtrædelse i tilfældet med krigen i Libyen betød, 

at der var en ond plan om at satse på en potentiel Tredje 

Verdenskrig. 

I tilbageblik var dette absolut forudanende og profetisk,  
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Theodore Postol: »Hvis en atombombe rammer New 

York«. Denne illustration bragtes i en artikel i MWC 

News, 28. marts 2015.  
 

for husk, at denne krig ikke blev erklæret som en krig. 

Obamaregeringen sagde, at dette blot var en militærope-

ration, der var ingen »støvler på jorden«, det er ikke en 

krig. Ved at lyve og miskarakterisere arten af kampagnen 

i Libyen, fik de Rusland og Kina til at afholde sig [fra at 

nedlægge veto] i FN’s Sikkerhedsråd; hvorimod, hvis de 

havde erklæret det til at være krig, kan man være 100 % 

sikker på, at Rusland og Kina ville have sagt nej. For 

disse to lande har den idé, at international lov stadig bør 

gælde, og at FN’s Charter (Frihedsbrev) stadig bør eksi-

stere. 

Ved at bære sig sådan ad, ved at bedrage Kina og 

Rusland, gjorde de noget meget, meget forfærdeligt: De 

myrdede ikke alene Gaddafi – jeg mener, de havde alle-

rede kontrollen over landet, og så alligevel få Gaddafi 

myrdet på denne bestialske måde, ligesom den måde, 

Saddam Hussein blev behandlet på før ham – det betød, 

at USA virkelig har mistet sin status som et lovlydigt 

land. Men hvad der er endnu vigtigere, så ødelagde det 

FN-processen. 

FN’s Sikkerhedsråd har ikke fungeret lige siden. Som 

et resultat heraf befinder vi os faktisk nu på randen af 

Tredje Verdenskrig: Krigen mod Syrien blev standset i 

den absolut sidste time, fordi chefen for generalstaben, 

general Martin Dempsey, gik til Obama og sagde, du kan 

ikke påbegynde en krig uden at vide, hvordan den vil 

ende. Du vil blive stillet for en rigsret, fordi Kongressen 

er imod det, det amerikanske folk er imod det. Og sådan 

blev krigen standset, bogstavelig talt i sidste sekund. 

Men så kom krisen i Ukraine 

Lad mig sige et par ord om krisen i Ukraine, for denne 

krise er netop nu i færd med at bringe verden forfærdelig 

tæt på en krig, som, hvis den kommer, vil tilintetgøre 

civilisationen, og jeg overdriver ikke. Netop nu er der 

NATO-tropper og kampfly, der kan medbringe atom-

sprænghoveder, som flyver langs den russiske grænse; 

USA har netop udstationeret 14 F16 jagerfly, der kan 

medbringe atomsprænghoveder, i Estland på grænsen til 

Rusland. De har flyttet tungt udstyr ind i de andre, balti-

ske stater. De har allerede en tilstedeværelse dér under 

forskellige former, ikke kun som personale til vedlige-

holdelse og som sikkerhed for disse våben; men der er 

også tropper, der er soldater. 

Dette er nu ved at nå et kritisk punkt, for general [Phi-

lip] Breedlove, som er den amerikanske øverstkomman-

derende for de amerikanske styrker (og den faktiske chef 

for NATO, som enhver ved, og ikke hr. Stoltenberg), 

krævede for tre dage siden under en pressekonference, at 

Ukraine skulle med i NATO. 

Jeg har på det seneste deltaget i et par konferencer, 

hvor militærstrateger og militæranalytikere fra USA, 

såsom Ted Postol og andre, meget klart påpegede, at 

Ukraine og Georgien ikke kan blive medlemmer af NA-

TO, fordi det overtræder Ruslands sikkerhedsinteresser 

på en sådan måde, at Rusland de facto bliver umuligt at 

forsvare, og Rusland vil derfor aldrig gå med til, at Ukra-

ine bliver en del af NATO. 

Jeg havde for nylig et møde med en tysk, militær top-

person, der sagde: Det er faktisk meget enkelt. Man tager 

et stykke papir, bygger en cirkel op her, det er Vesten og 

NATO; og man bygger en cirkel op der, og det er Rus-

land. Det har altid været aftalen, selv under den kolde 

krig, men i særdeleshed efter, at området imellem de to 

skulle være en stødpude, en bufferzone, og at NATO-

tropper aldrig ville få lov til at flytte hele vejen frem til 

den russiske grænse. 

Det var for øvrigt det løfte, der blev givet til Gorba-

tjov, til Genscher, til Kohl og til andre, til Jeltsin, da Sov-

jetunionen kollapsede, og man sagde, »vi vil ikke rykke 

NATO mod øst; Ukraine vil forblive relativt neutralt, 

men ikke komme med i den vestlige militæralliance«. Og 

fordi man havde dette neokonservative fænomen i Bush 

senior-regeringen, fik de den idé, at, »nu, hvor kommu-

nismen er død, vil vi gøre globaliseringen til et verdens-

imperium«. Globalisering er blot et andet ord for et ang-

lo-amerikansk imperium, baseret på den »særlige relati-

on« mellem USA og Storbritannien. 

Der kom så en bestemt periode, hvor Rusland først 

blev nedtaget i Jeltsin-perioden; hvor man fra 1991 og 

frem til 1994 reducerede Ruslands industrielle kapacitet 

med 70 %, til blot at udgøre 30 %; dette kaldte man 

»chokterapi«. Herigennem privatiserede man alting, solg-

te de bedste dele fra for profit, lukkede de knap så gode 

dele og kastede Rusland ud i en frygtelig katastrofe! De 

mistede 1 million mennesker rent demografisk om året, 

der var flere mennesker, der døde, end der var menne-

sker, der fødtes, og Rusland gik ind i en frygtelig kollaps-

fase. 

I mellemtiden kom der nogle vidunderlige institutio-

ner, som National Endowment for Democracy, Internati-

onal Republican Institute, National Democratic Institute 

og flere endnu, og de indledte en politik for planlagt re-

gimeskift mod landene omkring Rusland, landene i det 

tidligere Sovjetunionen og den tidligere Warszawapagt, 

og de opbyggede NGO’er. 

Victoria Nuland, der er en meget særlig person, og 

hun vil få en særlig plads i historien – hvis der fortsat vil 

være en historie! – Hun pralede med, at Udenrigsministe-

riet havde brugt 5 mia. dollar alene på opbygning af 

NGO’er i Ukraine. Dette førte, i denne forbindelse, først 

til, at Polen og Ungarn kom med i NATO; og i den næste 

bølge til de farvede revolutioner i 2004, hvor man frem 

tvang et regimeskift i Ukraine og Georgien, og en pakke 
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med seks nationer kom med i NATO. 

Det er nu praktisk talt blevet optrappet til et punkt, 

hvor Rusland er omringet. Det er dette, der nu er i færd 

med at blive optrappet med sanktionspolitikken, der blev 

udtænkt for at øge ustabiliteten i Rusland på en sådan 

måde, at Putin ville blive væltet. Det er åbenlyst, at det 

modsatte sker. Det russiske folk bakker op om Putin. 

Putins popularitet er steget til 90 %, hvilket er en stigning 

i forhold til for et par uger siden. 

Vi befinder os på randen af en total katastrofe, fordi vi 

har fået et skift i NATO’s militære doktrin, og i stedet for 

Gensidig Garanteret Ødelæggelse [MAD-doktrinen] har 

vi nu fået en førsteangrebs-doktrin [Prompt Global Stri-

ke]! De fleste folk er ikke klar over det, men ved en af de 

konferencer, jeg deltog i, uddelte hr. Postol grafiske 

fremstillinger, som jeg vil lade gå rundt, da jeg ikke hav-

de tid til at fremstille dem [som power points], og her 

vises, hvad der vil ske: For det amerikanske missilfor-

svarssystems førsteangrebsdoktrin, Prompt Global Strike-

doktrinen, og Air Sea Battle-doktrinen mod Kina, bygger 

alle på den antagelse, at man kan slå Ruslands, Kinas 

eller en hvilken som helst modstanders atomkapacitet ud, 

og vinde en atomkrig. Både Rusland og Kina har gjort 

det meget klart, at den køber de ikke, at de har moderni-

seret deres atomkapacitet: Rusland har netop opstillet 

sine Iskander-missiler, der kan medføre atomsprængho-

veder, i Kaliningrad, der ligger direkte over for de balti-

ske lande; de har anbragt mange af deres interkontinenta-

le ballistiske missiler på mobile tog; de har forøget deres 

diverse forsvar, og det samme har Kina sagt. 

Hr. Postol havde billeder, der viser, hvad der sker, 

hvis der kommer et atomnedslag i Washington, og hvor-

dan det vil tilintetgøre alt liv på Jord. I må gerne lade 

billederne gå rundt, for jeg tror, det er vigtigt, at ameri-

kanere virkelig begynder at tænke over det: For det, der 

er mest chokerende ved det her, er, at da vi havde den 

cubanske missilkrise, og vi havde Kennedy i Det Hvide 

Hus, var der en stor debat om, hvad ville effekten af 

atomkrig være? Kennedy sagde, at de mennesker, der dør 

i de første timer, er de heldige, i forhold til dem, der dør 

nogle timer eller uger senere i en atomvinter, når alt liv er 

ødelagt og al mad er væk. Da vi ligeledes havde krisen 

med mellemdistanceraketterne i begyndelsen af 

1980’erne, var der hundreder af tusinder af mennesker på 

gaderne, der advarede om Tredje Verdenskrig. 

Nu, hvor alle militære eksperter, der har beskæftiget 

sig med spørgsmålet, kommer til den konklusion, at vi i 

dag er meget, meget, meget tættere på faren for atomkrig 

end nogen sinde tidligere i historien, er det rædselsvæk-

kende, at ingen taler om det! Der er ingen offentlig pro-

test, der er intet oprør, folk forlanger ikke en ændring af 

dette, og det er også noget, der må ændres. 

Det er grunden til, at vi virkelig må tænke på at få Obama 

ud af Det Hvide Hus, siger min mand, for uden USA kan 

denne krig ikke fungere. Briterne er de virkelige anstifte-

re af krigen. Men briterne har et ynkeligt forsvarssystem; 

de har haft flere og flere budgetnedskæringer hvert år, så 

alene er briterne bare en lillebitte ø uden nogen faktisk 

militær kapacitet; men USA må bringes bort fra denne 

konfrontation med Rusland. 

 
Pieter Brueghel, »Dødens Triumf« (1562), detalje. 

 

Som jeg sagde før, så er de forbrydelser, der berettiger 

til en rigsretssag, de ulovlige drab på amerikanske borge-

re – personligt mener jeg, at de andre borgere også er 

dræbt ulovligt, men det dækkes ikke af Den amerikanske 

Forfatning – især den ulovlige krig mod Libyen, er til-

strækkeligt til at indlede en rigsretssag. Dette er en van-

skelig opgave, for republikanerne, som de store »patrio-

ter«, de er, siger, lad os beholde Obama i Det Hvide Hus 

som boksesæk for 2016-valget, for med ham som fjende-

billede kan vi vinde præsidentvalget. Så det er selvfølge-

lig demokraterne, der har det største ansvar. Det er virke-

lig, hvad der er nødvendigt, for den skønne udvikling, der 

finder sted i resten af verden, vil muligvis ikke fungere, 

hvis USA er på forkert kurs, og det lægger et meget spe-

cielt ansvar på jer, på de amerikanske borgere, for foran-

dringen kan kun komme inde fra dette land. 

 

Vi behøver en revolution  

Lykkeligvis foregår der noget virkelig revolutionært, 

som I måske aldrig vil få at læse i Wall Street Journal 

eller i New York Post eller New York Times, for disse 

aviser er ikke rigtige aviser. De er PR-firmaer for at sæl-

ge Wall Streets interesser. I vil derfor ikke læse om disse 

vidunderlige udviklinger, så gå venligst til vore websider 

i stedet, eller abonner på vore udgivelser, og så vil I finde 

ud af det, hver dag. 

Det, jeg mener med dette, er: Da det begyndte at gå 

op for os, hvor store problemer, civilisationen befandt sig 

i, allerede for 40 år siden, men især efter, at hr. LaRouche 

erklærede, at vi var på vej til Tredje Verdenskrig, afholdt 

vi et par konferencer ligesom denne, og endda større, 

internationale konferencer, ud fra en idé om kombinatio-

nen af alle problemerne i verden, faren for atomar udslet-

telse, faren for systemets nedsmeltning, vores kulturs 
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totale sammenbrud; at vi har en dæmonisk kultur, en 

dyrisk kultur – se på nogle af de popsangere, som vore 

unge mennesker lytter til, det er satanisme! For det er en 

total perversion af billedet af mennesket – det er hæsligt, 

frastødende, voldeligt, det er perverst, pornografisk, og 

sådan kunne jeg sikkert blive ved i en hel time, og det 

ødelægger især kreativiteten hos alle, der ser eller lytter 

til det. 

Se på folks samlede tillid til politik! Hvorfor stemmer 

kun under 50 % af folk i USA? Det betyder, at 50 % 

allerede har sagt, at det er håbløst, der er intet at gøre! Se 

på det totale sammenbrud af fælles værdier, af den repu-

blikanske sag, af almindelige familieværdier; se på skud-

episoderne i skolerne, eller de utilsigtede skyderier i ind-

købscentrene, eller i Washington, hvor to, tre personer 

bliver dræbt hver dag – hvis man ikke kommer til den 

konklusion, at dette samfund virkelig er sygt; hvis man 

har en voksen befolkning, der er enig i, at »Jo, vore børn 

og børnebørn vil få det meget værre, end vi havde det«, 

og så ikke gør noget ved det, så har man et døende sam-

fund! 

Jeg kunne gå dybere med dette, men jeg vil gerne 

komme frem til en konklusion af alt dette: Dette er grun-

den til, at vi på vore konferencer sætter det tema for os 

selv, at vi må have et nyt paradigme, der fuldstændigt 

bryder med alle værdierne i denne globalisering, denne 

imperialisme, oligarkisme, monetarisme, i denne grådig-

hed efter penge, penge, penge, denne det nuværende sy-

stems perversion, og vi må skabe et brud og gå over til et 

nyt paradigme for civilisationens fremtidige epoke. 

 

 
Kardinal Nicolaus Cusanus (1401-1464). 

De fleste mennesker har ingen anelse om, hvordan det 

skulle se ud, for de tænker ikke på det, men de burde 

tænke på det. Der er faktisk historiske eksempler på, at 

man helt bevidst kan indlede en sådan forandring. Hvis 

man går tilbage til det 14. århundrede, hvor man virkelig 

havde en mørk tidsalder, med heksebrændinger, flagel-

lanter, den Sorte Død, pesten, der dræbte halvdelen af 

befolkningen fra Indien til Irland; man havde et forfærde-

ligt sammenbrud. Man bør læse Boccaccios Decameron, 

eller se på Brueghels billeder med sindssyge mennesker, 

der ser vanvittige ud, så får man et indtryk af, hvad en 

mørk tidsalder er. Læs Decameron, for det er et godt 

spejlbillede af det, vi står og ser på. 

Men så kom den Gyldne Italienske Renæssance, som 

var en radikalt anderledes tidsalder. Den brød med alle 

disse rædselsforestillinger fra det 14. århundrede, og den 

blev udløst, på den ene side, af Jeanne d’Arc, som Megan 

Beets senere vil holde foredrag om. Men Renæssancen 

blev især initieret af en mand, Nicolaus Cusanus (1401-

1464) der måske ikke er så kendt i USA, men som i sti-

gende grad er ved at blive internationalt kendt.  

 

En Nicolaus Cusanus-renæssance  

Der finder en virkelig Nicolaus Cusanus-renæssance 

sted, hvor folk indser, at de har overset en af de virkeligt 

fremragende tænkere i hele menneskehedens historie, og 

der er nu en opblomstring af skriverier om ham. 

Nicolaus Cusanus, der fødtes i Bernkastel Kues – 

hvor hans navn, Nikolaus von Kues, stammer fra, og som 

ligger blot en halv time fra min fødeby, Trier, og det var 

faktisk sådan, jeg kom til at lære ham at kende, for han er 

en slags nabo fra det 15. århundrede. Han var en særdeles 

aktiv kirkens mand: han blev biskop og dernæst kardinal. 

Han blev sendt af sted af flere paver på ekstremt vigtige 

kirkelige missioner i sin tid. Han begyndte på et tids-

punkt, da den katolske kirke virkelig var splittet – der var 

tre paver. Man havde en koncil-bevægelse, der beslutte-

de, at kirkens autoritet kun kunne komme fra koncilet og 

ikke fra Paven, for man kunne ikke give en enkelt person 

et sådant ansvar. 

Nicolaus Cusanus var i begyndelsen på koncil-

bevægelsens side, men det ændrede han senere, fordi han 

indså, at enheden, konkordansen, kun kan komme fra et 

Ene, og at kirken også måtte struktureres til at have en 

harmonisk forbindelse til dette Ene.  

Han var en absolut fremragende person, for han rejste 

ikke alene til England, Østrig, Frankrig, over hele konti-

nental-Europa på kirkelige missioner og forsøgte at fjerne 

forskellige sekters vrangforestillinger, hussitterne, flere 

andre; så han havde ekstremt travlt. Men mens han rejste, 

for det meste til hest, tænkte han samtidigt de mest dyb-

sindige tanker om, hvordan man skulle skabe enhed i 

kirken, hvordan man skulle skabe enhed i staterne blandt 

nationerne, og hans person er beviset for, at man ikke 

behøver sidde i et elfenbenstårn for at få dybsindige idé-

er, men at det er kampen for at bringe orden ind i verden, 

når det er bydende nødvendigt, der frembringer idéerne. 

Han var opdraget af humanisterne, både Brødrene af 

Fælleslivet, men også folkene i Padua, så han havde kon-

takt med en skole af italienske humanister, der havde den 
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idé, at man måtte gå tilbage til kilderne fra fortidens store 

tænkere, og ikke tage noget sladder eller nogle fodnoter 

fra en senere lærd. I denne kapacitet rejste han til Byzans 

og indsamlede alle håndskrifterne fra de tidlige kirkekon-

ciler: Koncilet i Nicaea, forskellige konciler i de første 

århundreder efter Kristus, og han gjorde en fantastisk 

opdagelse: nemlig, at grunden til, at den græske og den 

katolske kirke var splittet, var ugyldig. 

Den officielle grund til splittelsen af kirken var det 

såkaldte Filioque (og sønnen), at Gud udstråler ikke alene 

fra Faderen, Gud, fra Logos, men også fra Sønnen, eksi-

sterede i de tidlige kirkekonciler. Han kunne finde hånd-

skrifter fra den tid, fra disse tidlige konciler, og han brag-

te dem tilbage til Paven, og dette informerede så Koncilet 

i Ferrara og Koncilet i Firenze. På sin anden mission 

bragte Nicolaus en delegation på 700 ortodokse lærde og 

kirkefolk til Koncilet i Firenze, og Kirken genforenedes. 

Da dette fandt sted, havde han allerede den idé, at han 

tænkte noget, som aldrig før var blevet tænkt i menne-

skeheden. Den næste, store begivenhed var, da Konstan-

tinopel blev overtaget af muslimerne i 1453, og det var 

blodigt, mennesker blev dræbt, så det var et tidligt ek-

sempel på »civilisationernes sammenstød«. Rædselsny-

hederne om dette kom til Europa, og folk var fuldstændig 

rædselsslagne over denne religionskrig. 

Men mens dette stod på, skrev Nicolaus De Docta Ig-

norantia (Om lærd uvidenhed), og han sagde igen: »Jeg 

skriver nu noget, der går ud over den viden, som noget 

menneske før har tænkt.« Han skrev blandt andre ting De 

Pace Fidei (Om troens fred), idéen om freden blandt 

religionerne, som er en smuk dialog, hvor han fastlægger, 

at der, på trods af alle forskelle i religionerne, kun er én 

Gud, og der er kun én Sandhed, og forskellene kommer 

fra de forskellige profeter og de forskellige traditioner, 

men det er muligt at finde enheden med den ene Gud og 

den ene Sandhed. 

 

Cusanus’ tænkemetode 

Men han udviklede også en måde at tænke på, som 

idéen om, at man må have et højere princip, som må 

komme fra universets orden: Universets ontologiske or-

den, som er et udfoldende univers, en skabelse, i hvilken 

der er et højere princip, der udfoldes og dernæst stråler 

ud, er det, det må vejlede mennesker om, hvordan de bør 

føre deres politiske liv, deres kirkeliv og så videre.  

Så det var grundlæggende set denne metode, der gjor-

de det muligt for ham at udvikle en ny måde at tænke på, 

der grundlagde fundamentet for moderne videnskab, for 

moderne, stor, klassisk kunst. Han gjorde det, at han un-

dersøgte alle aksiomerne i det intellektuelle liv på hans 

tid; det svarer nærmest til, at vi tog til Harvard eller Mas-

sachusetts Teknologiske Institut og sagde, at alt det, der 

undervises her, er noget møg. Det gjorde han med alle 

universiteterne på hans tid, og han kom til den konklusi-

on, at skolastikken og aristotelismen måtte elimineres af 

en højere metode. Han beskrev forskellen i forhold til 

den artistoteliske metode som når en person er oppe i et 

højt tårn, og ser ned på en jæger, der jager det jagede. 

Den person, der tænker på et højere plan, kan se jægeren, 

det jagede og jagten som en proces; alt imens aristoteli-

keren enten er jægeren eller det jagede, men han kan 

aldrig se processen som helhed. 

Han udviklede således denne fremgangsmåde i De 

Docta Ignorantia, at man måtte træne sin hjerne til ikke 

at hægte sig på konkreter inden for det fysiske sanseom-

råde. Det var på denne måde, at han udviklede f.eks. 

noget, der hedder »negativ teologi«, at man f.eks. ikke 

kan beskrive Gud med noget begreb, der kommer fra det 

menneskelige erfaringsområde. For selv om man siger, at 

Gud er almægtig, eller Gud er evig, så er det alt sammen 

projektioner af ens begrænsede sind, hvor man forsøger 

at beskrive Gud, der selvfølgelig står over al menneskelig 

erfaringsdannelse, med noget, der stammer fra menne-

skelig erfaringsdannelse. 

Han kommer således til en konklusion i en skøn af-

handling, som I bør læse, Det ikke-andet, at det ikke-

andet ikke er andet end det ikke-andet. Man vil måske 

synes, at det lyder sært, men hvis man går igennem hele 

argumenteringen, ser man, at Nicolaus Cusanus hjælper 

en til ikke at sidde fast i den sansebaserede erfaringsdan-

nelses mudder, men bringer en til et niveau, som han 

kalder coincidentia oppositorum, som betyder »alle mod-

sætningers sammenfald«, og det betyder grundlæggende 

set, at der er et højere Ene, at det Ene er af en højere or-

den og en højere magt, end flerheden. Man må træne sin 

fornuftsevne, ikke intellektet, ikke ratio, ikke forståelse, 

men fornuftsevne, der er på et højere niveau end ratio, for 

at tænke, at det højere Ene er en løsningsmetode. 

Man kan også sige, at det er en metode til at lære, 

hvad en flanke er; enhver militærkommanderende ved, 

hvad det betyder, at hvis man har styrker, der er under-

legne i antal, kan man ikke vinde mod en overlegen styr-

ke i et frontalt sammenstød. Men der er mange slag i 

historien, hvor en vidunderlig, strategisk tænker har væ-

ret i stand til at udmanøvrere en overlegen fjende ved at 

udtænke en flanke, eller endda en dobbeltflanke, som 

Frederik den Store gjorde i et berømt slag. 

Man kan også sige, at man tænker ved brug af metafo-

rer: at man må træne sindet til at tænke noget, der ikke 

før har været tænkt. Hvis man ønsker at gøre en viden-

skabelig opdagelse, hvis man ønsker at skrive en smuk, 

klassisk musikkomposition, eller skrive et smukt, klas-

sisk digt, så må man i sit sind have denne evne til at være 

ægte skabende. 

Nicolaus Cusanus havde denne dybe forståelse af uni-

versets ontologiske orden, om makrokosmos, der kan 

have konkordans, hvis der er harmoni i hele mikrokos-

mos, som en dynamisk proces. Han uddrog sin tænkning 

fra denne ontologiske orden, der kulminerede i Guds 

visdom, Gud, som er den eneste Ene, der kan tænke på 

niveauet for coincidentia oppositorum. Som en form for 

pædagogik for at træne folk i at tænke på denne måde, 

udviklede han denne idé med, at for at komme til dette 

niveau for tænkning, må man tænke, som om man var 

bag om muren. Foran muren tænker folk stadig i mod-

sætninger, i forhindringer, men man må ligesom springe 

om på en anden side af muren af modsætninger for at 

kunne tænke denne højere enhed. 

Det var grundlæggende set, hvad han anvendte. Han 

opdagede f.eks. et problem, som Arkimedes, og andre 
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matematikere før ham, ikke kunne løse, nemlig hvordan 

man skaber cirklens kvadratur. Denne opdagelse gjorde 

han til hesteryg, da han red fra Rom til Brixen, så han sad 

ikke ligefrem i et elfenbenstårn, men han diskuterede det 

med visse andre biskopper og matematikere, og der kom 

han så til den idé, at hvis man tænker, at cirklen har en 

højere kvalitet og er af en højere orden end polygonen, 

og jo flere hjørner, polygonen får, des mindre bliver den 

lig en cirkel. Men han anvendte også denne metode til 

mange, mange andre problemer, især i sin De Pace Fidei.  

Og jeg vil hævde, til trods for det faktum, at jeg ikke 

har været i stand til fuldstændigt at spore det, for proble-

met har været, at mange af Cusanus’ skrifter har været 

forsvundet i klostre i århundreder, så det er ikke så let; 

men jeg er fuldstændig overbevist om, at det var hans 

måde at tænke på, der lagde grunden til Den westfalske 

Fred (1648), der afsluttede 150 års religionskrige i Euro-

pa, for i Den westfalske Fred lå der denne idé om, at man 

kun kan opnå harmoni mellem alle nationer, hvis man 

respekterer den andens interesse, og hvis man tager den 

andens interesse som sin egen, og den andens maksimale 

udvikling som lige så vigtig som sin egen, og vice versa. 

Det var virkelig det, der gjorde Den westfalske Fred mu-

lig og fastlagde international lov. 

 

Universets love  

Dette er meget vigtigt, for vi befinder os netop nu i 

den proces, hvor vi ikke danner en ny alliance af natio-

ner, som BRIKS-landene og de andre lande, der tilslutter 

sig BRIKS, demonstrerer. Men LaRouche-bevægelsens 

kritik har længe været den, at hvor vigtig international 

lov end er, og især FN’s charter, så har de en stor mangel. 

Denne mangel er, at de ikke har en understøttelse af en 

ontologisk, metafysisk forklaring. Vi har nu nået et punkt 

i historien, hvor vi må have en international lov baseret 

på universets love. Vi har det problem i verden i dag, at 

vi er faret vild, vi har forladt den rette vej; i kinesisk filo-

sofi ville man sige, at vi har mistet Himlens mandat. I 

konfucianismen har man idéen med, at enhver regering 

må have Himlens mandat, dvs. opgaven at udføre det 

almene vel, drage omsorg for folket, sørge for deres vel-

færd gennem videnskabelig udvikling og andre ting, og 

når en regering mister dette Himlens mandat, er det sam-

fundets ædle personer, kaldet junzi, der må komme og 

erstatte denne regering og genoprette det almene vel. 

Nicolaus Cusanus’ idéer ligger ekstremt tæt på konfucia-

nismens idéer. Jeg har mange gange fremført det argu-

ment, at for at forstå, hvad denne nye BRIKS-udvikling 

er, og især forstå den nye, kinesiske politik med Silkeve-

jen, må man forstå konfucianisme, der trods alt har oplyst 

og vejledt det kinesiske samfund i 2.500 år næsten uden 

afbrydelse. Konfucius havde i princippet samme idé som 

Nicolaus Cusanus, at harmoni kun er mulig, hvis alle 

mennesker, og alle nationer, udvikler sig på den bedst 

mulige måde. De to vigtige idéer er ren, der er det samme 

som kærlighed, at politik må baseres på kærlighed, hvil-

ket er det samme som det kristne begreb agape, eller 

caritas. Konfucianismens anden vigtige idé er li, som er 

idéen om, at hvert menneske og hver nation og alle ting 

må fuldbyrde sin retmæssige plads og udvikle sig på den  

 Statue af Konfucius ved Konfucius-templet i Beijing.  

»I konfucianisme er idéen, at enhver regering må have 

Himlens mandat, dvs. den opgave at udføre det almene 

vel …«, sagde Zepp-LaRouche. 

 
bedst mulige måde og bidrage til samfundets harmoni, på 

den mest perfekte måde, som er mulig for ham eller hen-

de.  

Det er idéen i det nye, økonomiske system! Og jeg si-

ger jer, folk siger, jamen, det kan ikke være sandt. Kina 

må have en hemmelig dagsorden, de må have en anden 

plan, der må være en ny imperialisme, der erstatter den 

amerikanske imperialisme – men jeg kan forsikre jer for, 

at det ikke er tilfældet. For Xi Jinping og andre kinesiske 

regeringsfolk har gjort det meget, meget klart, at det nye 

system med nationer, der samarbejder om Det nye, øko-

nomiske Silkevejsbælte, hvilket er, hvad de i mellemti-

den har kaldt det, virkeligt er idéen om at bringe alle 

nationer på denne planet sammen, fra Amerika til Asien, 

til Afrika og Australien, på en måde, hvor alle nationer 

har en win-win-relation til hinanden. Der er ingen ind-

blanding, og der er respekt for den gensidige suverænitet, 

respekt for det andet lands samfundssystem, ingen ind-

blanding. For et par dage siden var der i Washington en 

konference, hvor vicedirektøren for Institut for Samtids-

studier sagde, »nej, vi ønsker endda en ’win-win’-

relation«, hvilket betød, at USA burde samarbejde med 

Sydamerika og bringe Kina ind i det. At Kina kunne bli-

ve en bro mellem USA og Cuba og Sydamerika, for fæl-

les udvikling; og dernæst sagde han endda, at vi ikke 

alene kunne få en trekants-relation, men vi kunne få en 

firkants-relation, ved endda at bringe Rusland ind! 
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Lyder det ikke som sund fornuft? Giver det ikke me-

ning, at alle disse lande slutter sig sammen, overvinder 

fattigdom, overvinder sygdom, har en fælles fremtid, 

indgår aftaler om fælles samarbejde om rumforskning. 

Og der var en kinesisk akademiker ved navn Pang, der 

sagde, »lad os tage hinanden i hånden i denne firkants-

relation og i fællesskab udvikle Mars«. 

Giver det ikke god mening at forsvare vores menne-

skehed imod alle farer og definere den næste fase og 

epoke i menneskets evolution, ved at opbygge en arkitek-

tur, hvor nationer ikke alene samarbejder om deres øko-

nomiske interesser, men også om etableringen af en fæl-

les sikkerhedsarkitektur, der omfatter hvert eneste land i 

verdens interesse? 

Jeg tror, at vi har nået et punkt, hvor kaldet til os ly-

der, at vi skal virkeliggøre dette, og det er grunden til, at 

vi virkelig bør forlade dette møde ved at erklære krig 

mod Wall Street og fjerne Bush’erne, komme af med 

Obama og genetablere USA’s præsidentskab, få USA til 

at atter at blive en republik og opbygge en fremtid, hvor 

menneskeheden endelig kan blive den virkeligt skabende, 

udødelige art i universet. [klapsalver]  

 

 

 

Billede: Kinas planer 

for den Nye Silkevej og 

den Maritime Silkevej  


