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29. august 2015 – Stadig flere mennesker i hele ver-

den er bekymrede over det, og nogle få, fremtrædende 

personer siger det offentligt: NATO’s konfrontation over 

for Rusland og Kina er i færd med at eskalere så vidt, at 

en global atomkrig næsten er sikker, hvis vi ikke på dra-

matisk vis ændrer den politiske kurs. Det verdensom-

spændende styrtdyk på børserne, der efterfulgte »Sorte 

Mandag«, udslettede omkring fem billioner dollar, som 

dernæst i bogstavelig forstand omgående atter strømmede 

ned i de samme eller andre spekulanters lommer, efter at 

centralbankerne i stor stil satte de elektroniske seddel-

presser i gang.  

Det transatlantiske finanssystems endegyldige ned-

smeltning er, gennem den gigantiske »quantitative ea-

sing« (kvantitativ lempelse) – altså den ubetingede ned-

kastning af penge »fra helikoptere«, som den tidligere 

chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, 

Ben Bernanke, har kaldt det – blevet udsat på kort sigt. 

Men, i dette umiddelbart forestående finanskrak af Wall 

Street og City of London, ligger årsagen til den akutte 

fare for krig, og ikke i et eller andet, som Rusland og 

Kina skulle have gjort. 

»Rusland forbereder sig på en konflikt med NATO, 

og NATO træffer foranstaltninger til en mulig konfronta-

tion med Rusland«, hedder det i den seneste rapport fra 

tænketanken European Leadership Network, der er sam-

mensat af tidligere europæiske og russiske forsvarsmini-

stre og militæreksperter. Og kendsgerningen er, at mo-

derniseringen af de taktiske atomvåben i Europa, opstil-

lingen af det amerikanske missilforsvarssystem i Østeu-

ropa og NATO’s førsteangrebs-doktrin, ikke tillader no-

gen anden konklusion. Rusland og Kina har på deres side 

reageret på dette ved at modernisere deres atomkapacite-

ter og udvikle hypersoniske raketter, der skal eliminere 

NATO-systemerne. Hvis det skulle komme til denne 

krig, er der stor sandsynlighed for, at menneskeheden i 

vid udstrækning, eller totalt, vil blive udslettet. 

Den hjerteskærende flygtningekatastrofe, der i øje-

blikket udspiller sig i Europa, og som er resultatet af en 

række krige i Sydvestasien og Afrika, der var bygget på 

løgne, burde være et advarselsskud for hele verden, som 

fortæller, at systemet med folkefællesskab er brudt sam-

men. Hver eneste af de titusinder af mennesker, der alle-

rede er druknet i Middelhavet, hver eneste af de hundre-

der af tusinder, der nu er på flugt, kun for dernæst poten-

tielt at blive udsat for højre-terroristers vold, og hver 

eneste af de millioner, der over hele verden bliver revet 

op med rode og er på flugt, repræsenterer en tordnende 

anklage mod de ansvarlige, der har forårsaget denne 

krigsforbrydelse og denne forbrydelse mod menneskehe-

den! 

 

En ny kurs 

Hvor findes den instans, der – ganske vist i sidste øje-

blik – endnu kan gribe ind? Hvor er den verdensdomstol, 

for hvilken den store skyld kan blive sonet? Er vi som 

menneskehed kollektivt i stand til at afvige fra en kurs, 

der truer med at føre til vores egen undergang? 

Hvis der overhovedet findes en sådan instans, så er 

det De forenede Nationers kommende generalforsamling 

i New York. Fra den 24. september og frem til den 1. 

oktober vil et stort antal stats- og regeringschefer deltage 

i dette møde. I dette tidsrum bliver Manhattan det sted, 

hvor menneskehedens skæbne, for øjnene af hele verden, 

bliver forhandlet, og hvor der kan indgås aftale om en 

vision for en bedre fremtid – eller sagt på en anden måde: 

Hvor grundlaget for, om vi overhovedet skal have en 

fremtid, kan lægges. 

Der findes en løsning på denne eksistentielle krise, 

men den må være rodfæstet i et helt nyt paradigme, den 
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må være rettet mod menneskets identitet som den eneste, 

kreative art, og den må helt bevidst indvarsle en ny æra 

for menneskeheden.  

Lyndon LaRouche fremførte i en hasteappel, at ude-

lukkende kun den omgående indførelse af Glass/Steagall-

bankopdelingsloven – nøjagtig sådan, som den blev ind-

ført af Franklin D. Roosevelt i 1933 – kan beskytte real-

økonomien mod virkningerne af den forestående ned-

smeltning. Til den ende er det nødvendigt med en generel 

mobilisering for at foranledige Den amerikanske Kongres 

til, gennem vedtagelsen af Glass/Steagall-loven, forebyg-

gende at nedlukke Wall Street. Da krisen er verdensom-

spændende, sagde Lyndon LaRouche, må Glass/Steagall-

standarden indføres på internationalt plan, dvs., at det 

globale finanssystem må underkastes en ordnet konkurs-

behandling og erstattes af et kreditsystem, for atter at 

sætte den realøkonomiske, kapitalintensive produktion i 

gang. 

Det globale finanssystems totale gæld på skønsmæs-

sigt to billiarder dollar, af hvilke rundt regnet 90 % er 

udestående derivatkontrakter, er i endnu mindre grad end 

Grækenlands gæld erholdelig. Kun, hvis kasinoøkonomi-

en afsluttes, dvs., at banksektorens virtuelle, giftige del 

bliver annulleret, og den del af bankvæsenet, der tjener 

realøkonomien, beskyttes, kan genrejsningen af den fysi-

ske økonomi finde sted, og dynamikken, der fører til 

krig, blive brudt. 

 

Fundamentet er lagt 

FN’s Generalforsamling er sandsynligvis den sidste 

chance for at træffe beslutning om en sådan reorganisati-

on. Det er måske en historisk skæbne, at denne forsam-

ling finder sted på Manhattan og dermed det sted, hvor 

USA’s første finansminister, Alexander Hamilton, etable-

rede Det amerikanske, økonomiske System og princippet 

om en Nationalbank. Og netop i denne Hamiltons traditi-

on førte Franklin Roosevelt i 1930’erne USA ud af de-

pressionen gennem Glass/Steagall-loven og Reconstruc-

tion Finance Corporation (Kreditanstalt for Genopbyg-

ning). Dette var netop også efter dette forbillede, at Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau genopbyggede Tyskland af 

murbrokkerne fra Anden Verdenskrig og gjorde det ty-

ske, økonomiske mirakel muligt.  

Store dele af verden har i dag behov for et sådant 

økonomisk mirakel, og dets virkeliggørelse ligger inden 

for rækkevidde. Den kinesiske præsident Xi Jinping har 

siden 2013 sat opbygningen af Den nye Silkevej som 

model for det økonomiske samarbejde mellem nationer-

ne, med perspektivet om et »Win-win-samarbejde«, på 

den internationale dagsorden. Senest siden BRIKS-

staternes topmøde i Fortaleza, Brasilien, i 2014, har en 

hidtil uset dynamik, med samarbejde mellem BRIKS-

staterne, latinamerikanske, asiatiske, afrikanske og selv 

europæiske nationer udviklet sig, hvor de har virkelig-

gjort infrastrukturprojekter, der længe har samlet støv på 

hylderne: Nicaraguakanalen, en transkontinental jernbane 

mellem Brasilien og Peru, en Stillehavs-Atlanterhavs-

tunnel mellem Argentina og Chile, stort samarbejde in-

den for kernekraft mellem BRIKS-staterne og udvik-

lingslandene samt fælles rumfartsprojekter. En eksplosi-

on af udvikling, der har været blokeret i årtier, har fundet 

sted. Bygningen af Den nye Suezkanal på blot ét år er 

symptomatisk for denne nye ånd. 

Det, der nu kræves af statscheferne ved FN’s General-

forsamling, er evnen til at skitsere en vision for menne-

skeheden. Grundstenene er lagt. Bygningen af Den nye 

Silkevej – »Én vej, ét bælte« – og dennes integration med 

Den eurasiske Union er i fuld gang. Mange stater i Asien, 

Latinamerika og Afrika er klar til at fremme deres udvik-

ling gennem samarbejde med BRIKS-staterne. Alle pro-

blemer i denne verden kunne løses, hvis det på denne 

FN-generalforsamling lykkes at overtale de europæiske 

nationer og USA til, sammen med BRIKS-staterne, at 

opbygge de regioner, der i øjeblikket er ved at bryde 

sammen under krig, hungersnød, vandmangel, epidemier 

og terrorisme. 

Hvis det på denne FN-generalforsamling lykkes, in-

den for rammerne af Den nye Silkevej, der bliver til Ver-

denslandbroen, som forbinder folkeslagene, at vedtage et 

udviklingsperspektiv, frem for alt for Sydvestasien og 

Afrika, men også for Mellem- og Sydamerika, og hvor 

Rusland, Kina, Indien, Iran, Egypten, Tyskland, Frankrig, 

Italien, andre europæiske nationer og USA arbejder 

sammen, så vil det ikke alene være relativt enkelt heri-

gennem at overvinde terrorismen, som vil give menne-

skene i disse regioner et virkeligt perspektiv for deres 

fremtid, nemlig at opbygge deres stater økonomisk; men 

heri ligger også den eneste chance for at give disse men-

nesker, der nu flygter fra krig og rædsel, et håb i deres 

hjemland og forhindre, at en ny folkevandring af mange 

millioner mennesker rammer en overbelastet situation i 

Europa eller Amerika. 

Geopolitik, og den forestilling, at man løser konflikter 

gennem krig, hvilket i atomvåbnenes tidsalder ville føre 

til den menneskelige arts udslettelse, må erstattes af idéen 

om menneskehedens fælles mål, hvis virkeliggørelse alle 

planetens nationer deltager i. Hvis det lykkes at smitte 

regeringschefer og andre nationale repræsentanter med 

denne ånd, at de nu, i dette øjeblik, hvor faren for menne-

skehedens fortsatte eksistens er allerstørst, må have mod 

til at forlade de oligarkiske spillereglers nedtrampede sti 

og hellige sig den store satsning for menneskehedens 

fremtid, så kan vi med trøstigt mod løse alle, virkeligt 

alle de nuværende problemer og begynde på en ny æra 

for menneskeheden – en æra, i hvilken menneskeheden 

bliver virkeligt menneskelig, og hvor vi bringer lovene 

og aktiviteterne på vor Jord i harmonisk overensstemmel-

se med lovene for skabelsesordningen, lovene for Kos-

mos.  

Kun således vil vi overleve som art. Og efter dette vil 

statscheferne på Manhattan blive målt. Hvis der herefter 

endnu findes en menneskehedens historie, så vil man 

huske disse statschefer enten som monstre, eller også 

som exceptionelle individer, der i det afgørende øjeblik 

formåede at aktualisere en lidenskabelig, en øm kærlig-

hed til menneskeheden og indlede en ny fase i evolutio-

nen. 

 

 

Helga Zepp-LaRouche      


