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Denne konference i New York den 12. september 

er skabt som en vigtig del af en internationale mobi-

lisering for at stoppe den umiddelbare fare for en 

konfrontation med Rusland og Kina, og for at for-

mulere varige løsninger på globale konflikter og 

krig. 

Schiller Instituttet cirkulerer en indtrængende ap-

pel (på fem kontinenter) med titlen: Stop den akutte 

fare for 3. Verdenskrig!  

 

Vi opfordrer dig indtrængende til at under-

skrive og cirkulere appellen. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=7471 

 

Schiller Instituttets stifter og internationale for-

mand Helga Zepp-LaRouche talte om disse spørgs-

mål den 21. august i en fremlæggelse ved »Den in-

ternationale akademiske Silkevejskonference 2015«, 

der afholdtes i Gyeongju, Sydkorea. Hun sagde: 
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»Både præsident Putin, såvel som præsident Xi 

Jinping, har understreget, at, alt imens BRIKS er en 

selvstændig organisation, så er den åben over for 

samarbejde med alle andre nationer, inklusive De 

forenede Stater og europæiske og asiatiske lande; 

præsident Xi Jinping har kaldt dette en altomfatten-

de win-win-politik, i hvilken alle deltagende lande 

vil nyde godt af gensidige fordele. Præsident Putin 

har atter givet udtryk for denne åbenhed. Konceptet 

med Den nye Silkevej er derfor det vigtigste, strate-

                                                           
1
 Hele Zepp-LaRouches tale kan læses i dansk over-

sættelse her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=7755 

giske initiativ, fordi det er den eneste, farbare politik 

på bordet, der kan overvinde idéen med geopolitik, 

som har været grundlaget for de to Verdenskrige i 

det 20. århundrede. Udsigten til, at nationer, eller en 

gruppe af nationer, har legitime, geopolitiske inte-

resser, der sætter dem op imod hinanden, må erstat-

tes med en idé om, at der findes et højere fornufts-

plan, på hvilket plan historiske, etniske eller andre 

konflikter forsvinder. Menneskeheden må, for første 

gang i sin historie, på denne måde blive defineret af 

den menneskelige arts fælles mål. 

Dette er ikke en vision for en fjern fremtid, men 

er tværtimod det uundværlige grundlag for en omgå-

ende intervention i den strategiske situation i dag. 

For, der er en umiddelbar fare for en nedsmeltning 

af det transatlantiske finanssystem, langt farligere 

end Lehman Brothers’ og AIG’s kollaps i september 

2008, og, i direkte forbindelse hermed, faren for en 

optrapning af konfrontationen mellem NATO og 

Rusland og Kina frem til det, der kunne blive en 

global atomkrig … « 

»Det er dette overhængende, systemiske kollaps 

af det transatlantiske finanssystem, der udgør det 

akutte grundlag for faren for, at Vesten virkelig vil 

træde ind i den meget diskuterede Thukydides-

fælde
2
 netop nu, der er et resultat af de samme, geo-

politiske årsager, som forfatterne til den geopolitiske 

                                                           
2
 Thukydid: gr. historiker, ca. 460-400 f. Kr., be-

skrev, hvordan Grækenland blev et imperium og 

gennem sit overmod – lanceringen af krig – frem-

kaldte sin egen undergang. 

https://www.youtube.com/watch?v=mI7CTSrsUt8&feature=youtu.be
http://schillerinstitut.dk/si/?p=7471
http://schillerinstitut.dk/si/?p=7755
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doktrin, MacKinder og Milner, be-

skrev før Første Verdenskrig. Sam-

me impuls er det, der i høj grad sty-

rer dem, der som ønsketænkning 

kalder Rusland for blot en regional 

magt, hvilket er latterligt i lyset af 

Ruslands opgraderede, strategiske 

atomkapaciteter, eller dem, der i 

Kinas storhed ser noget, der må 

begrænses. 

European Leadership Network, 

ELN, en tænketank bestående af 

tidligere europæiske og russiske 

forsvarsministre, har netop udstedt 

en barsk advarsel om, at de aktuelt 

igangværende NATO-øvelser og 

russiske øvelser gør en krig i Europa 

mere sandsynlig. Rusland forbere-

der sig til en krig med NATO, og NATO forbereder 

sig til en konfrontation med Rusland, lyder undersø-

gelsen. En sådan krig ville imidlertid ikke blive be-

grænset til Europa; det ligger i atomvåbens natur, at, 

når de først bruges, så bliver det en global atomkrig, 

hvilket efter al sandsynlighed ville føre til den men-

neskelige arts tilintetgørelse.  

For at forhindre dette er det presserende nødven-

digt, at perspektivet med Den nye Silkevej med end-

nu større energi sættes på den internationale dagsor-

den som en politik til forhindring af krig. 

Sidste år – 2014 – præsenterede Schiller Institut-

tet en 370 sider lang videnskabelig rapport med tit-

len, »Den nye Silkevej bliver til Verdensbroen«
3
, 

som er en skitse til en infrastrukturintegrering af alle 

kontinenter gennem et omfattende system af højha-

stighedstog, motorveje, vandveje, tunneller og broer 

som udgørende blodårerne til udviklingskorridorer. 

Denne omfattende plan for genopbygningen af ver-

densøkonomien ville give hvert deltagerland enorme 

fordele og gøre det muligt for alle dele af planeten at 

deltage i et win-win-perspektiv.« 

 

Vær med lørdag, den 12. september i New York 

City for at diskutere denne eksistentielle udfordring, 

der NU KONFRONTERER ALLE NATIONER, 

med det formål at realisere dette nye paradigme for 

menneskeheden. 

 

Det haster. 

 

                                                           
3
 Se LaRouchePAC interaktive kort: 

http://worldlandbridge.com/ 

Se også Schiller Instituttets udførlige introduktion til 

rapporten, af Helga Zepp-LaRouche, på dansk: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777 

 

 

Outline of Conference Program 

 

2:00 -2:30 pm -- Introduction  

Music and Creativity: An Interactive Demonstra-

tion 

 

2:30 - 4:00 pm -- Panel I  

Our Current Global Strategic Crisis Can Be Solved 

Presentation and Dialogue with Lyndon H. La-

Rouche, Jr., Founding Editor of Executive Intelli-

gence Review 

4:00 - 4:15 pm -- Coffee Break  

 

4:15 - 5: 30 pm -- Panel II 

Eliminating the Cause of War:  The New Silk Road 

Expands  

5:30 - 7:00 pm -- Dinner Break 

 

7:00 - 9:00 pm -- Panel III 

The Urgent Necessity For A Classical Cultural 

Renaissance 

(Dialogue and Musical Offerings) 

 

schiller@schillerinstitute.org 
 

The Schiller Institute 

PO BOX 20244 

Washington, DC 20041-0244 

703-771-8390 

 

Thank you for supporting the Schiller Institute. 

Your contributions enable us to publish, sponsor 

conferences, and support other activities which are 

critical interventions into the policy making and 

cultural life of the nation and the world. 

http://worldlandbridge.com/
http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777
mailto:schiller@schillerinstitute.org

