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v/formand Tom Gillesberg, 23. april 2015: 

»Derfor stiller Schiller Instituttets Venner op 

til folketingsvalg med BRIKS på plakaten« 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6364 
 

 
Stor succes for Københavner-seminar 

om Kinas politik »Et Bælte, En Vej« 
 

København, 27. april 2015 – Omkring 80 mennesker 

deltog i dag i et seminar, som Copenhagen Business Con-

fucius Institute under Copenhagen Business School var 

vært for.  

Følgende personer var talere på seminaret:   

Velkomsttale: Hr. Li Xiaoguang, kinesisk meddirek-

tør for Copenhagen Business Confucius Institute. 

HE hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks am-

bassadør til Kongeriget Danmark – åbningstale. 

Fr. Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af og inter-

national præsident for Schiller Instituttet og en betyd-

ningsfuld medforfatter af »Den Nye Silkevej bliver til 

Verdenslandbroen«; mangeårig leder i LaRouche-

bevægelsen og gift med den amerikanske statsmand, 

økonom og filosof Lyndon LaRouche; forkvinde for det 

tyske politiske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität 

(Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), BüSo. 

Hr. Liu Chunrong, PhD., associeret professor, 

School of International Public Affairs, Fundan Universi-

tetet; eksekutiv vicedirektør for Fundan-European Centre 

for China Studies, Københavns Universitet. 

De ca. 80 deltagere inkluderede henved otte ambassa-

dører samt diplomater fra henved otte andre ambassader; 

folk fra Copenhagen Business Confucius Institutes mail-

liste, samt mange medlemmer og kontakter af Schiller 

Instituttet. 

Denne konference er den tredje i rækken af ’Manhat-

tan-projekt’-konferencer i København siden januar, som 

Schiller Instituttet har arrangeret i samarbejde med andre 

politiske institutioner. Se/hør video og lydfiler på 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6387 

 

Leder 30. april 2015: 

Verden har valget mellem to systemer 
 

I en helt ekstraordinær uge, hvor Helga Zepp-

LaRouche talte ved tre, betydningsfulde »Ny Silkevejs«-

konferencer i Europa, indledte hun sin tale til Cultural-

Business Dialogue i Baden-Baden den 25. april på føl-

gende måde: »Rent strategisk må vi tage to fuldstændigt 

forskellige systemer i betragtning.« 

»Det ene system er baseret på geopolitisk ekspansion 

og på maksimering af profit for de få. Skulle dette system 

blive det fremherskende, kunne det føre til den menne-

skelige arts udslettelse. 

Lykkeligvis, … er et fuldstændigt parallelt, økono-

misk og finansielt system vokset frem siden sidste juli, et 

system, der bestemt ikke er uproblematisk, men som har 

en radikalt anderledes orientering; og som rent faktisk er 

baseret på fremtiden og på menneskelig kreativitet.« 

Dette er BRIKS’ og deres allierede landes system. Det 

oligarkiske system domineres af City of Londons finan-

sielle imperialister og truer med global affolkning og 

atomkrig. Se på situationen i Yemen – det seneste udbrud 

af krig med folkemord til følge, som er støttet af præsi-

dent Obama, i Mellemøsten og Nordafrika – hvor Røde 

Kors rapporterer, at 12 millioner af de i alt 20 millioner 

yemenitter, der nu udsættes for bombardementer og total 

blokade af Saudi Arabien, Qatar og Den amerikanske 
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Flåde, mangler »sikkerhed for fødevarer«, eller mangler 

mad i det hele taget. De fleste mangler nu også vand, som 

ikke engang kan pumpes op, da der hverken er brændstof 

eller elektricitet. Dette sker samtidig med, at mange tu-

sinde mennesker drukner i Middelhavet, mens de forsø-

ger at flygte til Europa fra terroroperationer, der er sat i 

gang af Obamas og Camerons krige i Libyen, Syrien og 

Irak. 

Se dernæst på den storstilede, næsten omgående og 

fuldt ud samarbejdende respons fra Kinas og Indiens side 

– BRIKS – til jordskælvskatastrofen i Nepal, en respons, 

der omfatter den kombinerede udsendelse af hærenheder 

fra begge BRIKS-magter for genopbygning, og Indiens 

ekstraordinære løfte om 10 mia. dollar til genopbygning 

af infrastruktur i et lille land. 

Sammenlign Obamas Trans-Pacific Partnership (TPP) 

– der i den grad er et svindelnummer fra Wall Street, at 

det er blevet en grundsten for den næste præsidentkandi-

dat fra hans eget parti – med de seneste ti års serier af 

faktiske handelsaftaler mellem Kina, ASEAN-landene og 

Sydkorea. Det har resulteret i ekstraordinær vækst i den 

interne, asiatiske handel med varer i løbet af dette tiår. 

Eller betragt engang den bolivianske præsidents eks-

traordinære forpligtelse over for sin nation til at »frem-

bringe idéer, eksportere idéer og skabe et videns- og vi-

denskabssamfund«. Bolivia har omgående orienteret sig 

mod BRIKS-alliancen og har været blandt de lande på 

kontinentet, der har oplevet den hurtigste, økonomiske 

vækst. 

Vi bekæmper to af det London-centrerede, oligarkiske 

systems fascistiske marionetter i USA, præsident Barack 

Obama og Californiens guvernør Jerry Brown. »Brun-

skjorte« (»Brownshirt«) konfronteres med modstand fra 

kommuner og selskaber i hele Californien mod hans på-

budte nedskæring af vandforbruget på 25 %; nu har han 

anmodet om, at lovgivningsmyndigheden udsteder bøder 

til indbyggere eller erhvervsforetagender på 10.000 dollar 

pr. dag for ikke at opgive deres forbrug af ferskvand – 

når der er et helt ocean fuld af vand ud for statens kyster. 

Når LaRouche-bevægelsens politiske aktivister meget 

ligefremt mobiliserer indbyggerne til at »sætte denne 

nazist [Brown] i spjældet«, har disse aktivister fået en 

dynamisk respons fra Californiens borgere. 

Obama er gået i en fælde med sit planlagte »TPP«-

angreb på Kina og Asiatisk Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB), som har udviklet sig til et an-

greb på hans eget parti på vegne af Wal Street. Der er en 

intern revolte imod ham og planetens ressourcer generelt, 

for at besejre ham. Tiden er inde til at tvinge denne Lon-

dons marionet bort fra embedet.   

 

 

Ny video: Et nyt paradigme for civilisationen 
https://www.youtube.com/watch?v=LyTWAdUp5vs&

feature=youtu.be 

 

Schiller Instituttets formand,  

Helga Zepp-LaRouche:  

»Du ved sandsynligvis ikke noget om det endnu, for 

massemedierne dækker det ikke, men virkeligheden er 

den, at menneskeheden allerede har indledt en fuldstæn-

dig ny æra med BRIKS-landene. De er i færd med at 

virkeliggøre et fuldstændigt nyt økonomisk og finansielt 

system. Kina er i færd med at bygge den Nye Silkevej, 

der bringer udvikling og fred til alle lande, der deltager i 

projektet. Kinas kultur er orienteret imod en bedre frem-

tid for menneskeheden, og hele den kinesiske befolkning 

deltager optimistisk i denne fællesmission.  

Den indiske premierminister Modi har udtrykt det så-

ledes: ’BRIKS-landene udgør den første alliance i histo-

rien, der ikke defineres ud fra sine aktuelle kapaciteter, 

men ud fra det fremtidige potentiale, og det er dets be-

folkningers kreativitet.’  

Lad os gøre alt, vi kan, for at få de europæiske natio-

ner og USA til at gå med i dette optimistiske perspektiv 

for fremtiden.« 

 

(Men uanset, hvilken form for trykkemaskine, der 

bruges, må vore trykkeriarbejdere …) 

 

Speaker: »Den største udvikling i vores levetid er 

blevet fuldstændigt blokeret af medierne. Er der noget, 

medierne ikke vil have, du skal vide?« 

 

Den kinesiske præsident, Xi Jinping: »Vi har kun en 

planet, og landene deler denne ene verden. For at få 

fremgang i Asien, og i verden, kan vi ikke undvære hin-

anden. Det, som Kina derfor har mest brug for, er harmo-

niske og stabile, nationale forhold, og fredelige og rolige, 

internationale forhold. Uroligheder og krig er imod det 

kinesiske folks fundamentale interesser. Kina har, i mo-

derne tider, lidt under uroligheder og krig i mere end et 

århundrede, og det kinesiske folk ville aldrig ønske at 

påføre andre lande, eller folkeslag, den samme tragedie. 

Historien har lært os, at intet land, der forsøgte at opnå sit 

mål ved hjælp at magt, lykkedes med det.« 

 

Den russiske præsident, Vladimir Putin: »Vi går nu 

ind i en ny fase af vores nationale udvikling. Vi må for-

stå, at de fremtidige generationers liv og vore udsigter 

som land og som nation afhænger af os i dag, af vores 

faste beslutning om at udvikle vore udstrakte vidder fra 

Det baltiske Hav til Stillehavet.« 

 

Den indiske premierminister Narendra Modi: »Lige-

som vi kæmpede for vores frihed, ligesom vi kæmpede 

sammen; vi var ikke adskilt dengang. Vi var sammen. 

Vandt vi ikke kampen om frihed imod det imperium? 

Hvis det indiske folk kunne fjerne så stort et imperium 

uden at have regeringsmagten, uden våben og endda uden 

ressourcer, så er det, venner, nutidens nødvendighed at 

udrydde fattigdom. Kan vi ikke overvinde fattigdommen? 

Mine kære, 1,25 milliard landsmænd, lad os beslutte at 

udrydde fattigdommen, vinde kampen imod den. Lad os 

gå frem med drømmen om at udrydde fattigdom i Indi-

en.«  

 

Fra den Gamle Silkevej til den Nye Silkevej. 

Et nyt paradigme for civilisationen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LyTWAdUp5vs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LyTWAdUp5vs&feature=youtu.be
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Stop 3. Verdenskrig: 

Tidl. amerikanske og russiske top-generaler: 

Hvordan man afværger atomkrig 
 

23. apr. 2015 – Verden befinder sig på randen af en 

atomar Tredje Verdenskrig. De årsager, der sædvanligvis 

angives til konfrontationen mellem USA og Rusland, er 

nonsens. Det er snarere tilfældet, at der er nogle menne-

sker, der har planlagt, at dette skulle ske. »Vi befinder os 

på randen af en bogstavelig udslettelse, som et resultat af 

kædereaktionslignende virkninger« af Det britiske Impe-

riums og deres Wall Street-lakajers vanvid, sagde Lyn-

don LaRouche den 21. april. At de ikke vil opgive deres 

svindende greb om magten vil drive dem til, i desperati-

on, at få Obama til at lancere Tredje Verdenskrig. »Dette 

er den første trussel om menneskets udslettelse i moder-

ne, historisk tid«, konkluderede LaRouche. 

Forhenværende næstformand for Generalstabschefer-

ne, gen. James Cartwright, og pensionerede russiske ge-

neral Vladimir Dvorkin, advarede, i en kronik den 19. 

april i New York Times med overskriften, »Hvordan man 

afværger atomkrig«, mod et meget sandsynligt scenarie 

for, hvordan Tredje Verdenskrig kunne indtræffe. Før 

han blev medlem af Generalstaben, var Cartwright kom-

mandør for USA’s Strategiske Kommando. I en lang 

karriere, der strakte sig fra 1958 til 2001, spillede Dvor-

kin en hovedrolle i Ruslands udvikling af sin ubådsbase-

rede atomafskrækkelse i 1960’erne, og senere i forhand-

lingerne om strategiske våben i 1970’erne. Dette er to 

mænd, der har et intimt kendskab til deres respektive 

landes strategiske atomstyrker, inklusive kommando- og 

kontrolsystemerne over disse styrker.  

I deres kronik foreslog Cartwright og Dvorkin, at bå-

de USA og Rusland burde eliminere konceptet om affy-

ring-efter-varsel fra deres atomstrategier. De bemærker i 

begyndelsen de voksende, strategiske spændinger mellem 

USA og Rusland – spændinger, som diplomatisk aktivitet 

har gjort meget lidt for at lette. »Dette gør det så meget 

desto mere afgørende for Rusland og USA at tale sam-

men, for at lette presset om at ’bruge eller spilde’ atoms-

tyrker under en krise og minimere risikoen for affyring 

ved en fejltagelse«, skriver de. »Kendsgerningen er, at vi 

stadig lever med atomangrebsdoktrinen fra den Kolde 

Krig, der dikterede tre strategiske valgmuligheder; før-

steangreb, affyring efter varsel og gengældelse efter an-

greb.« De går videre med at fokusere på affyring efter 

varsel, hvilket giver en meget stor risiko for affyring ved 

en fejltagelse, eller affyring baseret på forkerte informa-

tioner – og risikoen forværres af korte varslingstider og 

Ruslands kompromitterede advarselssystemer (Rusland 

har i øjeblikket ingen satellitter for tidlig advarsel og er 

udelukkende afhængig af jordbaserede radarsystemer). 

Som resultat er tidsfristerne, skriver de, »meget sammen-

pressede og mulighederne for dårligt overvejede beslut-

ninger meget reelle.« 

»Denne risiko burde motivere præsidenterne for Rus-

land og USA til sammen at beslutte at eliminere koncep-

tet om affyring efter varsel fra deres atomstrategier«, 

skriver de. »De bør genetablere dialog direkte mellem 

landenes militær, der blev suspenderet pga. Ukraine-

krisen, for at forfølge denne tilbagetrækning som en ha-

steprioritering.« Sådanne forhandlinger er imidlertid 

meget lidt sandsynlige, så længe den gale Barack Obama 

er præsident for USA. 

»Under perioder med forhøjede spændinger og nedsat 

beslutningstid vokser sandsynligheden for menneskelige 

og tekniske fejl i kontrolsystemerne«, konkluderede de. 

»Affyring efter varsel er et levn fra koldkrigstidens stra-

tegi, og det repræsenterer en risiko, der langt overgår dets 

værdi. Vore ledere må som en hastesag tale sammen og, 

håber vi, enes om at skrotte denne overflødige frem-

gangsmåde, før der sker en ødelæggende fejl.« 

Nu kan ingen sige, de ikke er blevet advaret. 

 

Putin: Vi må spørge os selv,  

hvorfor neofascisme atter er på fremmarch 
 

24. apr. 2015 – I sine slutbemærkninger ved freda-

gens mindeceremoni i Jerevan for ofrene for det armen-

ske folkemord i 1915 adresserede den russiske præsident 

Vladimir Putin det store spørgsmål, verden i dag må be-

svare: Vil massemord atter få lov at gå grassat, eller må 

nationer lære »godhed og harmoni«? Med Putins ord: 

»Ruslands faste beslutning er fortsat den samme, som 

den altid har været, nemlig, at der ikke er, og ikke kan 

være, nogen retfærdiggørelse for massemord på noget 

folkeslag …« 

»Det internationale samfund må gøre alt, det kan, for 

at sikre, at disse tragiske begivenheder aldrig mere fore-

kommer, så alle folkeslag kan leve i fred og harmoni og 

ikke skal kende til de rædsler, der fremkommer af religi-

øst fjendskab, aggressiv nationalisme og xenofobi.« 

»Ulykkeligvis ser vi, at neofascisme atter rejser sit 

hoved i mange dele af verden, radikale nationalister søger 

magt, og antisemitisme er i fremgang. Vi ser også tegn på 

russofobi. Vi må stille os selv det spørgsmål, hvorfor 

dette sker, og hvad årsagen er? I alle vore handlinger i 

afgørende vigtige dele af verden må vi først tænke på, 

hvad det næste, der vil ske, er, vi må tænke over konse-

kvenserne.« 

»Samtidig med, at vi mindes fortidens tragiske hæn-

delser, må vi også se frem mod fremtiden med optimis-

me, tro på idealerne om venskab, godt naboskab og soli-

daritet, lære godhed og harmoni og lære at respektere 

hinanden og hinandens interesser. Dette er den eneste 

måde, hvorpå vi kan gøre verden til et bedre, mere stabilt 

og trygt sted.« 

 

Migrantmord i Middelhavet: 

Arven efter Obamas og briternes imperiekrige 
 

28. apr. 2015 – Ifølge Amnesty International er der nu 

henved 57 millioner mennesker, der er blevet gjort til 

flygtninge i det mellemøstlige og nordafrikanske område 

(kaldet MENA i Det amerikanske Udenrigsministeriums 

sprogbrug), »den største flygtningekatastrofe siden An-

den Verdenskrig«. To analytiske artikler, udgivet af Rus-

lands Sputnik nyhedstjeneste, hamrer løs på katastrofen, 

og begge artikler peger den anklagende finger mod de 
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kombinerede Obama/britiske/EU-krige i området som de 

ansvarlige. 

Pepe Escobars artikel, »Hvordan NATO dræber afri-

kanere i Club Med«, angriber »humanitær imperialisme« 

under Obama som værende ansvarlig, især den blodige 

afsættelse af Gaddafi i Libyen i 2011, men også krigene 

mod Syrien, Irak og Yemen. Disse imperiekræfter, skri-

ver Escobar, »er stadig på færde og dræber nu – ved sted-

fortræder – hen over vandene i Middelhavet, efter at de 

ødelagde en levedygtig stat – Libyen, en sekulær, arabisk 

republik, og dernæst installerede et kaos, der trænger 

frem over alt i en stor del af Magreb og Vestafrika, og 

som har udløst en massiv, humanitær krise.« 

Finian Cunningham peger også fingeren mod krigene 

i Libyen, Irak, Syrien og nu også Yemen for at have 

skabt »den katastrofale og moralsk frastødende situation i 

Middelhavet, der er forurenet af tusindvis af lig i opløs-

ning … De fleste af de mennesker, der migrerer til Nord-

afrika og derfra videre til Europa, flygter fra krig og kon-

flikt, med, iflg. FN, en overvægt af syrere, irakere og 

afghanere«. Henved 10 millioner syrere, eller halvdelen 

af befolkningen, »er flygtet internt eller i eksil som 

vandrende flygtninge«, skriver Cunningham. »Det, som 

de europæiske regeringer har gjort i Libyen, sammen 

med deres amerikanske allierede, er intet mindre end en 

krigsforbrydelse« og har gjort Libyen til et »springbræt 

for millioner af migranter, der smugles til Europa«.    

 

EIR-Temaartikel: 

Xi Jinpings Nye Silkevej: 

En genoplivelse af konfuciansk kultur 
         
5. april 2015 – Kina har for verden lanceret noget, der 

aldrig før har eksisteret i det menneskelige samfund. 

Skabelsen af BRIKS’ Nye Udviklingsbank i sommeren 

2014 og Kinas indvielse af Asiatisk Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB) i foråret 2015, hvor 48 nationer 

tilsluttede sig som grundlæggende medlemmer (på trods 

af intenst pres fra Obamaregeringen for at boykotte Kinas 

initiativ), markerer begyndelsen på en revolutionerende 

transformation af civilisationen. Denne historiske proces 

kan kun forstås i sammenhæng med det kulturelle og 

økonomiske forfald, der nu er i færd med at drive USA 

ind i både økonomisk kollaps og strategisk konfrontation 

med Rusland og Kina, der snart kunne eksplodere i en 

global atomkrig og tilintetgørelsen af civilisationen, som 

vi kender den, alt imens Kina gennemlever en renæssan-

ce af den store, konfucianske kultur, der har været driv-

kraften bag hver eneste periode med fremgang og viden-

skabeligt fremskridt i det moderne Kinas historie. 

Præsident Xi Jinpings meddelelse om den Nye Silke-

vej ved Shanghai Samarbejdsorganisationens møde i 

Kasakhstan i september 2013, og den Nye Maritime Sil-

kevej i Indonesien i oktober 2014, var gnisten til det, der 

nu, sammen med BRIKS-initiativet, er blevet til histori-

ens største eksplosion af infrastrukturudvikling på global 

skala. Den eneste sammenlignelige proces var Franklin 

Roosevelts udstrakte udvikling af USA’s infrastruktur i 

1930’erne – bortset fra, at denne nye proces er på global 

skala. Xi Jinping har endda personligt opfordret præsi-

dent Obama til at gå med i processen og bringe verden 

sammen om at hæve menneskeslægtens levestandard og 

produktivitet, i en »interessernes harmoni«, som Amerika 

engang selv var forkæmper for.
i
 I dag er det idéen om 

harmoni, som Konfucius (551-479 f.Kr.) introducerede, 

der inspirerer Kina til at tilbyde »win-win«-samarbejde 

blandt alle nationer om store infrastrukturprojekter, til 

gavn for hele menneskeheden. Den ubehagelige virke-

lighed med den aktuelle, globale krise er, at USA, under 

Bush’ og Obamas præsidentskaber, er en dekadent, dø-

ende kultur, der begunstiger dødbringende nedskærings-

politik, evindelige krige og udsvævende, samfundsmæs-

sig degeneration, der åbenlyst forsøger at ødelægge den 

kinesiske nations kulturelle optimisme og denne nations 

vision om og helligelse til global udvikling.  

Ironisk nok er den nuværende renæssance, der finder 

sted i Kina, på afgørende vis influeret af den »interesser-

nes harmoni«, der karakteriserede det oprindelige Ameri-

kanske System for Politisk Økonomi, der blev introduce-

ret til Kina af dets måske største landsmand, Sun Yat-sen 

(1866-1925), fader til Den republikanske Revolution i 

1911, der væltede det kejserlige Qingdynasti og bragte 

Alexander Hamiltons Amerikanske System til Kina. Sør-

geligt nok er dette Amerikanske System systematisk ble-

vet ødelagt i Bush-familiens og Obamas Amerika, alt 

imens det er i live og har det godt i Kina. 

Disse udviklinger i Kina og BRIKS-nationerne (Brasi-

lien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) har været en 

sejr for Lyndon og Helga LaRouche, der indledte en in-

ternational kampagne for den Nye Silkevej kort tid efter, 

at Sovjetunionen var faldet i 1991, som et middel til at 

bringe verdens nationer sammen omkring store udvik-

lingsprojekter, til gensidig gavn. 

Under sin seneste række af møder i Kina understrege-

de Helga Zepp-LaRouche den afgørende betydning, som 

dusinvis af konferencer i hele verden, arrangeret af Schil-

ler Instituttet, (stiftet af fr. LaRouche i 1984), har haft, og 

som opfordrede til den Nye Silkevej som grundlag for én 

gang for alle at gøre en ende på den Kolde Krigs opde-

ling af verden og for at udløse menneskeslægtens ska-

bende potentiale. 

Sun Yat-sen og Det amerikanske System 

Sun Yat-sen var på én og samme gang konfucianer, 

kristen og fortaler for Det amerikanske system. For næ-

sten ét århundrede siden satte han den udvikling i gang, 

som Xi Jinping nu har taget op, alt imens sidstnævnte 

imidlertid udvikler den langt ud over Suns oprindelige 

plan.  

 

Læs resten af denne artikel fra Executive Intelligen-

ce Review, som også giver et indblik i Konfucianisme, 

der fundamentalt har gennemsyret det kinesiske sam-

fund frem til nutiden:  

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6366 
 

                                                           
i
 Konceptet om interessernes harmoni blev udviklet af 

Abraham Lincolns økonom, Henry C. Carey, som i 1851 

udgav bogen ’Interessernes Harmoni: landbrug, vare-

fremstilling og handel’.   

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6366

