
Den 12. december 2016 var Helga Zepp-LaRouche - Lyndon LaRouches hustru, Schiller Instituttets grundlægger 
og en international nøgleperson i kampen for et nyt globalt udviklingsparadigme - særlig gæstetaler ved et Schiller 
Institut/EIR-seminar på Frederiksberg med titlen: »Donald Trump og det Nye Internationale Paradigme«. Blandt 
deltagerne var diplomater, aktivister og repræsentanter for diverse danske og internationale organisationer.

Arrangementet blev indledt med fremførelsen af en kendt traditionel kinesisk sang Kāngdìng Qínggē (Kangding 
Kærlighedssang), af Feride Istogu Gillesberg (sopran) og Michelle Rasmussen (klaver). Dernæst introducerede 
formanden for Schiller Instituttet i Danmark, Tom Gillesberg, Helga Zepp-LaRouche, som på smukkeste og mest 
optimistiske vis førte publikken igennem en tour-de-force af den nuværende politiske situation med såvel befolkningens 
afvisning af det nuværende paradigme gennem Brexit, Hillary Clintons valgnederlag til Donald Trump og det 
italienske ”Nej” som forsøget på at skabe kaos (og krig) inden Donald Trumps indsættelse den 20. januar. Dertil kom 
en fremstilling af det nye globale paradigme, som allerede er ved at overtage verden, illustreret ved Kinas politik for 
Den Nye Silkevej –som den kommende amerikanske administration skal finde sin plads i – og den videre udvikling, 
der er nødvendig, hvis menneskeheden skal finde sin sande identitet. Hele talen og den efterfølgende diskussion kan 
ses, høres og læses på: www.schillerinstitut.dk/si/?p=16773.

Tom Gillesberg: Det er vanskeligt at introducere 
Helga, for hun har simpelt hen været involveret i så mange 
ting i løbet af  det seneste halve århundrede, at det næsten 
er vanskeligt at beskrive: Man kan sige, at hun startede 
sin karriere med de aktiviteter, hun nu er i, i 1971, da 

hun som ung, nyuddannet journalist kom til Kina og fik 
mulighed for at se det, der på det tidspunkt absolut ikke 
var et udviklet land. Da hun kom hjem efter at have rejst 
i hele verden, tilsluttede hun sig LaRouche-bevægelsen og 
giftede sig efterfølgende med Lyndon LaRouche og blev en 
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international leder for spørgsmålet om, hvordan man skaber 
et nyt paradigme for verden, som ville give hele verden en 
mulighed for at få en reel, økonomisk udvikling, for en ny, 
retfærdig, økonomisk verdensorden.

Under denne proces stiftede hun i 1984 Schiller 
Instituttet. Senere blev hun, med Berlinmurens fald, en 
meget aktiv personlighed, hvor hun arrangerede konferencer 
i både Vesteuropa, Østeuropa og USA, om at bruge de store 
muligheder, der tilbød sig på dette tidspunkt. Senere, da dette 
ikke rigtig materialiserede sig, blev hun én af  drivkræfterne 
bag etableringen af  Den Eurasiske Landbro og det, hun på 
mange konferencer i Europa, Kina og andre steder, beskrev 
som politikken for »Den Nye Silkevej«, for en udvikling af  hele 
verden. Og, som I alle ved, så er dette nu den politik, som den 
kinesiske regering aktivt forfølger. Af  denne grund mener jeg, 
at hun er den helt rigtige person, vi har med os her i dag, for 
at diskutere alt dette i lyset af  den tiltrædende nye præsident 
for USA. Byd velkommen til Helga Zepp-LaRouche. [applaus]

Helga Zepp-LaRouche: 
God morgen, mine Damer og Herrer! Som Tom allerede 

bemærkede, så lever vi i meget, meget interessante tider. Det er 
faktisk, mener jeg, et kinesisk ønske, hvor folk siger, »Jeg ønsker 
for dig, at du må leve i interessante tider«, og det mener jeg, 
vi gør. For vi befinder os i øjeblikket i en strategisk situation, 
der er under total forandring, en situation, der karakteriseres 
af  vidt forskellige retninger for udvikling, og det er derfor 
nærmest umuligt at forudsige, hvilke af  disse retninger, eller 
bærere, der vil løbe af  med sejren. Jeg har en fornemmelse af, 
hvilken retning, det vil blive, men ingenting er endnu i hus, 
ingenting er i et leje, hvor man kan læne sig tilbage og sige, 
»OK, det her går fint«, for det er ikke tilfældet.

Tre fundamentalt forskellige dynamikker
Vi har tre fundamentalt forskellige dynamikker, vil jeg sige. 

Den første, som berører os her i Europa, er det faktum, at der 
netop nu er en global revolution imod globaliseringssystemet 
i gang. Dette er ikke overstået, og det vil ikke stoppe, før 
årsagerne til denne globale revolution er løst. Jeg mener, at den 
første, massive manifestation heraf  var Brexit-afstemningen i 
juni måned, i Storbritannien, hvor flertallet af  befolkningen 
stemte for at forlade den Europæiske Union.

Den næste, store manifestation var afvisningen af  Hillary 
Clinton, og med denne afvisning ligeledes en afvisning af  de 
seneste 16 års deformerede politik under præsidentskaberne 
Bush og Cheney, samt Obama, for Obama udgjorde i realiteten 
en total fortsættelse af  den foregående politik under Bush og 
Cheney. Han var ikke den Messias, som mange mennesker 
troede, han ville være. Men det troede vi aldrig på. Jeg husker 
faktisk, at, da Obama talte for 200.000 mennesker i Berlin, 
skrev jeg en lederartikel, »Souffleen Obama« – en hel masse 
udvendigt, men uden megen substans. Og jeg sagde også på 
det tidspunkt, hvilket ikke var særlig populært, at »tyskerne må 
åbenbart have en leder, de kan følge. Undertiden hedder han 
Adolf, undertiden Dalai Lama, og undertiden Gorby; nu hedder 
han Barack«. Det var ikke populært, men vi havde undersøgt 
Obama nærmere, og jeg mener, vi fik ret, hvis man ser på hans 
fortsættelse af  krigene i Mellemøsten og hans dronedrabs-
politik, samt lignende ting. Jeg vil også gerne minde folk om, 

at min mand, Lyndon LaRouche, lavede et meget berømt, 
internationalt webcast den 25. juli 2007, hvilket var én uge før 
den anden krise over ejendomslån i USA brød ud, og hvor 
han sagde: »Globaliseringen er færdig. Dette er begyndelsen af  
en global krise, der ikke vil stoppe« (se www.larouchepub.com/
lar/2007/webcasts/3430july25_opener.html).

Mange mennesker troede ikke på os. Én uge senere brød 
krisen over ejendomslån i USA ud, og der var denne store bro, 
der kollapsede, som han også havde forudsagt. Han sagde, at 
der ville komme et kollaps i infrastruktur, og én uge senere 
kollapsede broen – jeg mener, det var i Minnesota.

Jeg vil lidt senere tale om dette kollaps af  globaliseringen, 
men det er grundlæggende set det element, der forbinder 
Brexit, Trumps valgsejr og nu resultatet med et »Nej« i den 
italienske folkeafstemning. For naturligvis; når man har et 
regeringssystem, hvor for mange mennesker lades i stikken, 
og hvor svælget mellem rig of  fattig er blevet utåleligt stort, så 
opstår der sluttelig sådanne oprør. Dette er altså én dynamik, 
der naturligvis berører den transatlantiske sektor.

Men så har vi også en lykkeligere dynamik, som er Den 
Nye Silkevej/Bælt-og-Vej-initiativet, som Kina initierede 
for tre år siden, og som allerede nu er 12 gange større end 
Marshallplanen, der førte til Tysklands og andre landes 
genopbygning efter krigen; og det involverer allerede 100 
lande og store, internationale organisationer. Denne dynamik 
omfatter allerede flertallet af  menneskeheden, 4,4 mia. 
mennesker, og den vokser meget hastigt. Det har potentialet til 
at blive den sejrende dynamik, fordi det er baseret på ideen om 
et »win-win-samarbejde«, hvor alle lande kan deltage til fordel 
for landet selv, og til fordel for alle andre.

Og så er der selvfølgelig den seneste, tredje indikator for 
udviklingen, hvor det endnu slet ikke er afgjort, hvilken vej, 
den vil gå, men som ikke desto mindre er en helt ny ting, og 
det er valget af  Donald Trump som USA’s næste præsident.

Neokonservative medier i panisk benægtelse
Frem til i dag forholder de neokonservativt dominerede me-
dier i den transatlantiske sektor sig faktisk ikke til den situa-
tion, at der er en ny, amerikansk præsident. De befinder sig 
stadig i en tilstand som før valget, med utrolige bagvaskelser 
og spin; faktisk talte jeg, da valgkampen var i gang, med en 
amerikaner, der var i USA, og som fulgte Trumps taler og be-
folkningens reaktion. Så kom han til Europa, og han sagde, 
»medierne fremlægger dette så forkert!« Misforstå mig ikke; jeg 
forsvarer ikke hr. Trumps manerer. Den berømte tyske baron 
von Knigge, der udarbejdede en adfærdskodeks for civiliserede 
mennesker, ville sandsynligvis vende sig i sin grav over nogle 
af  de ting, som Trump gjorde. Men der er forskel på substans, 
og så en opførsel, der kan stilles spørgsmålstegn ved. 

Jeg mener, at det vigtigste, Trump gjorde, er, at han, i 
samme øjeblik, han blev valgt, ringede og talte med præsident 
Putin og præsident Xi Jinping, og bagefter bekræftede alle 
sider, at hensigten var den at normalisere og forbedre forholdet 
mellem USA og Rusland, og forholdet mellem USA og Kina. 
Jeg mener, at dette er det vigtigste for enhver, der er ved sine 
fulde fem: For, hvis Hillary Clinton var blevet valgt, så ville vi 
befinde os på en snarlig kurs mod en global konfrontation, for 
hendes planer om at etablere en flyveforbudszone over Syrien 
indebar den umiddelbare mulighed af, at denne konflikt kunne 
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komme totalt ud af  kontrol og føre til en global konfrontation.
Så dette er naturligvis ikke fuldstændig løst. Vi skriver 

nu den 12. december, og der er stadig fem eller seks uger til 
Trump indtager Det Hvide Hus, og man kan tydeligt se, at 
Obama forsøger at skabe så meget kaos, han kan, på vej ud 
af  Det Hvide Hus. Han har netop udstedt et dekret, hvor han 
beordrede en bevæbning af  oprørerne i Syrien, inklusive at 
forsyne dem med de såkaldte ManPADs, dvs., skulderbåret 
artilleri, der kan nedskyde fly; de kunne faktisk også nedskyde 
amerikanske eller andre fly, så det er virkeligt helt utroligt. Jeg 
mener, at det er meget vigtigt, at Trump er helt imod dette. Det 
samme er kongresmedlem Tulsi Gabbard, der er et ungt, meget 
talentfuldt kongresmedlem fra Hawaii, der introducerede et 
lovforslag som reaktion på dette – hun er fra det Demokratiske 
Parti – men hun fremstillede et lovforslag, der skulle forbyde 
salg af  våben til sådanne oprørsgrupper, og hun leder en 

tværpolitisk indsats for dette.
Også fra de neokonservatives side er der en bestræbelse 

på at ødelægge forholdet til Rusland og Kina så meget som 
muligt i den tilbageværende periode. For eksempel sendte det 
neokonservative Heritage Foundation i USA en delegation til 
Taiwan i oktober. Det var Edwin Fuelner og Stephen Yates, 
der var assistent inden for national sikkerhed under Dick 
Cheney, samt Reince Priebus, det nyligt udnævnte medlem af  
Trumps team; og de rejste til Taiwan. Dette blev koordineret 
med en bestræbelse fra Taiwans regerings side for at bruge 
det tiltrædende, nye præsidentskab til at ændre politikken for 
Ét Kina. De havde hyret tre lobbyister, Bob Dole, Richard 
Gephardt og Tom Daschle, der skulle skaffe sig adgang til 
den nyvalgte præsident og skaffe en ændring af  politikken. 
Det var denne kombination af  Heritage Foundation plus 
lobbyister, der arrangerede den taiwanske præsident Tsais 
telefonopringning til Trump, hvor han lykønskede ham med 
valget. Trump tog imod telefonsamtalen, og dette blev så blæst 
op af  de internationale medier, fordi det krænkede politikken 
med Ét Kina, og så videre.

Trump i samarbejde med Rusland og Kina?
Den kinesiske regering indtog en meget afslappet holdning; 

de sagde, at dette var præsident Tsais skyld, og de bebrejdede 
ikke Trump så meget. Men sådanne manipulationer finder 
selvfølgelig sted, men de er sandsynligvis udlignet gennem 
det faktum, at Trump som USA’s næste ambassadør til Kina 
har udnævnt Terry Branstad, der har været guvernør for Iowa, 
og som har været en personlig ven til præsident Xi Jinping 
fra 1985, da Xi Jinping for første gang kom til Iowa for at få 
noget uddannelse i landbrug, indgå nogle aftaler og så videre. 
Branstad ville højst sandsynligt være totalt modstander af  en 
handelskrig med Kina, eller af  sanktioner, og han vil insistere 
på gode relationer. 

Ser man på de øvrige udnævnelser, som hidtil er kendt, på det 
nye Trump-team, så er de alle sammen interessante mennesker, 
fordi de fleste af  dem er udtrykkeligt anti-neokonservative. 
De er meget konservative, men det er ikke det samme som 
neokonservative, på samme måde, som nazisterne ikke var 
konservative. Der er forskel på disse to begreber.

Én af  dem er f.eks. general Michael Flynn, der nu er den 
nye nationale sikkerhedsrådgiver til Trump; han blev sparket 
ud af  sin stilling som direktør for Defense Intelligence Agency, 
forsvarets efterretningstjeneste, i 2014, fordi han havde 
kritiseret Obama for at bevæbne de forskellige terroristgrupper, 
al-Qaeda, al-Nusra – ISIS eksisterede endnu ikke på det 
tidspunkt; men Flynn sagde, at disse grupper havde til hensigt 
at opbygge et islamisk kalifat, og det er Obamas plan at gøre 
dette med det formål at vælte de legitime, valgte regeringer. 
Hvilket var sandheden, og derfor blev han sparket ud; han er 
altså nu Trumps nationale sikkerhedsrådgiver.

Så er der general James Mattis [tidl. øverstbefalende for 
CENTCOM], en firestjernet general, der er kendt for at være 
total modstander af  krige, hvis formål er regimeskifte, ligesom 
Flynn, og general John Kelly (pens.), og de er alle enige i ideen 
om, at USA skal ophøre med at intervenere i andre landes 
anliggender, vælte regeringer, anstifte ’farvede revolutioner’ og 
lignende ting.

For ca. to uger siden holdt Trump en tale i Cincinnati, hvor 

Kinas præsident Xi Jinping med sin ven Iowas guvernør Terry 
Branstad, Trumps kandidat til at blive USA’s ambassadør til Kina.

General Michael Flynn, Trumps nye nationale sikkerhedsrådgiver, 
som blev sparket ud af sin stilling som direktør for Defense Intel-
ligence Agency, forsvarets efterretningstjeneste, i 2014, fordi han 
havde kritiseret Obama for at bevæbne de forskellige terrorist-
grupper. Han sagde, at disse grupper havde til hensigt at opbygge 
et islamisk kalifat, og at det var Obamas plan at gøre dette med det 
formål at vælte de siddende regeringer. Flynn støtter også etable-
ringen af en Marshall-plan for Mellemøsten.

Trumps kandidat som ny amerikansk Udenrigsminister, Rex Tiller-
son, fik Ruslands Venskabsorden, af Præsident Putin for »særlige 
fortjenester for at styrke fred, venskab, samarbejde og gensidig 
forståelse mellem folk« og til de som yder et »stort bidrag« til 
»økonomiske projekter i stor skala« i Rusland.
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han fremlagde sin udenrigspolitik og sagde, at vi absolut ikke 
skal have disse krige i udlandet, at vi må stoppe med at have 
krige imod regimer, som vi intet ved om, krige, der kun fører til 
kaos, og i stedet bør vi opbygge venskaber med gamle venner 
og nye venskaber.

En anden udnævnelse, som er årsag til, at de neokonservative 
flipper ud, er udnævnelsen af  Rex Tillerson, der er chef  for 
ExxonMobil, og skulle blive den nye udenrigsminister. Han 
har netop af  præsident Putin modtaget den vigtigste venskabs-
pris Rusland uddeler.

Der kan være flere andre interessante udnævnelser; der er 
også nogen, der er problematiske, såsom, at der er tre eller 
fire personer fra Goldman Sachs, der er medlemmer af  det 
økonomiske team. Vi må se tiden an for, hvordan det udspiller 
sig, for i værste tilfælde er det en fortsættelse af  Wall Streets 
politik. I heldigste fald er det ligesom Franklin D. Roosevelt, der 
udnævnte Joe Kennedy, som var medlem af  banklobbyen, men 
han fik ham til at implementere Glass-Steagall, fordi han også 
kunne sige, »for at genkende én, skal man selv være én«; så man 
har altså brug for en, der kender geschæften. Men jeg vil ikke 
komme med nogen forudsigelse om dette, for Goldman Sachs 
er også Mario Draghi [chef  for Den europæiske Centralbank], 
og sådanne personer.

Obamas håndgranater imod en ny politik
Obama har nu smidt endnu en håndgranat ind i situationen 

ved at udpege CIA-chef  Jim Clapper til at undersøge, at 
Rusland angiveligt skulle have stjålet det amerikanske valg ved 
at føre cyber-angreb imod Hillary, imod den Demokratiske 
Nationalkomite, osv. Dette er stort; alle aviserne siger, at 
Rusland intervenerede i det amerikanske valg. Alle de tyske 
aviser gentager nu den samme historie, og de siger, »ih, vi 
skal være meget bekymrede for, at Rusland vil blande sig i det 
forestående valg i Tyskland til næste år«. Men dette har Trump 
allerede fordømt og sagt, at dette er en stor løgn; det er samme 
slags løgn som den om »masseødelæggelsesvåben« mod Irak. 
Der har ligeledes været en høring i Kongressen, hvor FBI 
aflagde en forklaring, der sagde, at der absolut ikke findes 

nogen beviser for, at Rusland skulle være involveret i disse 
angreb. Trump sagde, at disse angreb kunne være kommet alle 
steder fra, fra New Jersey, eller hvor som helst.

Så er der Koreas præsident [Park Geun-hye], der vil blive 
afsat ved en rigsretssag, og den sydkoreanske forsvarsminister 
har meddelt, at deployeringen af  THAAD-missiler, der af  
Rusland og Kina anses for at være en strategisk trussel; at 
deployeringen af  disse missiler vil blive fremskyndet, hvilket 
absolut ikke er en god udvikling.

Vil Trump konkurrere med Kinas infrastruktur?
Hvad er perspektivet for, hvad vi kan gøre? For vi undersøger 

ikke bare Trump og analyserer tingene på en eftertænksom 
måde; vi har en meget aktiv fremgangsmåde. Vi ønsker, at USA 
skal tislutte sig dynamikken med Den Nye Silkevej. For, hvis I 
har været i USA for nylig, så har USA et presserende behov for 
infrastruktur. Hvis man kører på hovedvejen fra Washington 
til New York, så er der huller i vejen, der er så store, at man 
ikke kan køre i en lille bil, for så kan man simpelt hen forsvinde 
ned i dem. Og forsøg ikke at komme med et hurtigtogsystem i 
USA, for der er ikke noget. Kun et lille Amtrak[tog], men det 
kan være det samme.

Vi ønsker, at USA skal have et program for infrastruktur, 
hvilket Trump allerede har annonceret. Han siger, at han 
vil opbygge et infrastrukturprogram med en investering 
på en billion dollars over de næste par år, og han vil gøre 
infrastrukturen i USA til verdens mest moderne. Det er 
noget af  en mundfuld, hvis han skal konkurrere med det 
kinesiske infrastrukturprogram, der er utroligt moderne og 
hastigt voksende – frem til 2014 har Kina bygget 20.000 km 
højhastighedsjernbaner, og de kinesiske højhastighedstog er 
fremragende; de er hurtige, de er behagelige og de er stille. 
År 2020 vil Kina have bygget 50.000 km højhastigheds-
togsystemer, der forbinder hver eneste større by i Kina med et 
sådant system. Så Trump får travlt.

Men det er indlysende, at, hvis dette program for 
infrastruktur i USA blev forbundet, via Beringstrædet og via 
Latinamerika, til programmet med Den Nye Silkevej, kunne 

Kina (øverst) og USA 
(nederst) har nogen-
lunde same geogra-
fiske areal, men Kina 
har i dag over 20 gan-
ge så meget højhastig-
hedstognet (20.000 
km) som USA og vil 
have hele 50.000 km 
i 2020. 

De blå linjer på 
kortet er de eksiste-
rende højhastigheds-
toglinjer og de røde 
linjer er mulige, frem-
tidige linjer. Mens 
disse allerede er plan-
lagte og ved at blive 
bygget i Kina, så er 
de endnu kun mulige 
fremtidige linjer der 
diskuteres i inge niør-
kredse i USA. 

Data er fra2015.

LaRouchePAC’s hæfte: 

USA tilslutter sig 
Den Nye Silkevej: 
En hamiltonsk vision for en 
økonomisk renæssance 
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man i løbet af  meget kort tid få et helt andet paradigme. Og man 
kan være næsten sikker på, at den nye amerikanske ambassadør 
til Kina, Terry Branstad, vil slå til mønt for, at USA går med i 
AIIB, Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank.

USA’s befolknings dødsrate stiger
Dette haster meget, for USA befinder sig i en forfærdelig 

krise. Krisen i USA er langt værre, end folk i Europa normalt 
er klar over. USA’s Nationale Center for Sundhedsstatistik har 
netop udgivet nye tal, der viser en stigning i dødsraten for folk 
i USA: For eksempel steg dødsraten i USA fra 2014 til 2015. 
Det er virkelig utroligt, for i den industrialiserede verden ville 
dødsraten normalt falde kontinuerligt. Den forventede levealder 
ville blive længere. Men her steg dødsraten som følge af  de 
ti største sygdomme; den forventede gennemsnitslevealder 
for mænd faldt fra 76,5 år til 76,3, det er et fald på 0,2 år; 
og for kvinder, fra 81,3 år til 81,2, 0,1 år. Eftersom den 
forventede gennemsnitlige levealder er den bedste indikator 
for folks velbefindende, er dette virkelig utroligt. Og under 
de 16 år med Obama- og Bush-administrationer, firedobledes 
selvmordsraten for alle aldersgrupper, pga. afhængighed af  
narkotiske stoffer, alkoholisme, depression; især blandt hvide 
kvinder i landdistrikterne, hvor man skulle mene, der var et 
(sagt på dansk) hyggeligt miljø, men sådan er det ikke i USA; 
der er ingen hygge i USA. [latter]

Dette er selvfølgelig resultatet af  globalisering, for folk på 
Wall Street blev rigere og rigere, men det såkaldte rustbælte 
i USA, dvs. de stater, der tidligere var industrialiseret, som 
Hillary Clinton var for arrogant til overhovedet at besøge under 
sin valgkampagne, fordi hun troede, hun havde disse stater i 
lommen; men det var disse stater, der stemte imod hende.

Men situationen i Europa er ikke bedre, i det mindst i nogle 
dele af  Europa. Som et resultat af  Trojka-politikken er 45 % af  
den græske befolkning nu forarmet; 45 % af  folk i Grækenland 
lever under fattigdomsgrænsen. Det duer ikke!

I Italien er arbejdsløshedsraten, efter EU-kommissionens 
eget skøn, nu gennemsnitlig 23 %, med en ungdomsarbejdsløshed 
på 50 % – hveranden ung person har intet arbejde og ingen 
mulighed for at få en højere uddannelse, hvilket vil sige, at 
de ikke har nogen fremtid. Dette tal ligger endda på 65 % i 
Calabrien, Sardinien og Sicilien, på trods af  den kendsgerning, 
at der hvert år er 100.000 mennesker, der forlader Mezzogiorno 
[Syditalien], fordi de ikke har noget andet valg, så der foregår 
en enorm hjerneflugt. Én ud af  fire personer i Italien anses for 
at være fattig, og sundhedsvæsenet er totalt kollapset, som det 
også er i Grækenland.

Det er grunden til, at folk stemte »Nej« i Renzis 
folkeafstemning for kun en uge siden, for det, som det 
var meningen, denne folkeafstemning skulle gøre, var at 
strømline den italienske forfatning i overensstemmelse med 
den Europæiske Unions retningslinjer, og således opfylde 
de krav fra JPMorgan, der allerede for et par år siden udgav 
en undersøgelse, der sagde, at nogle af  disse europæiske 
forfatninger burde ændres, da de var blevet skrevet i perioden 
efter krigen og gav for meget arbejdsmarkedsbeskyttelse og 
burde skrives om. Det var, hvad Renzi forsøgte at gøre, ved at 
tage EU-retningslinjerne og ændre den italienske forfatning i 
overensstemmelse med disse bestemmelser, og den italienske 
befolkning afviste det med stemmerne 60-40 %, og nu er 

Renzi ude. Denne situation reflekterer befolkningens afvisning 
af  disse politikker, en afvisning, der har dybe rødder. 

ECB’s Draghi: Kvantitativ lempelse ad libitum
Hvad var så Den Europæiske Centralbanks reaktion på 

dette »Nej« i folkeafstemningen og den italienske bankkrise, 
der naturligvis truede med at bryde ud i fuldt flor, for, hvis man 
ikke kunne opfylde disse EU-krav, så brød konflikten mellem 
Italiens nationale interesser og EU endnu mere ud; så hvad 
gjorde ECB? ECB-præsident Mario Draghi meddelte, at han 
ville fortsætte med kvantitativ lempelse i al evighed. Han sagde, 
at ’i hvert fald frem til slutningen af  2017 vil jeg reducere 
den kvantitativ lempelselse fra €80 milliard til €60 mia. om 
måneden – det er stadig væk mange penge – men, jeg kunne 
forøge den til over €80 mia., om nødvendigt, og det kunne 
fortsætte selv efter 2017’. Hvilket vil sige, at det totale beløb 
for ECB’s opkøb af  statsobligationer nu er 2,3 billioner euro, 
hvilket er ganske forbløffende.

Alt dette betyder, at man begynder at finansiere staters 
underskud gennem seddelpressen, og det er præcis, hvad 
Reichsbank i Tyskland gjorde i 1923.  Folk bør ikke lade sig 
narre af  den såkaldte »lave inflationsrate«, for Reichsbanken 
finansierede krigsgælden og Tysklands krigsskadeerstatning 
igennem fire år, før det blev synligt. Men så brød det i foråret 
1923 ud meget, meget pludseligt.

EU og ECB bryder alle traktater og regler 
Denne forholdsregel fra ECB’s side er så uhyrlig, at selv det 

neoliberale organ for Frankfurt, Tysklands finanshovedstad, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, for en uge siden havde en 
forbløffende lederartikel, hvor de sagde, at ECB brød alle 
Maastricht-traktatens og alle EU-traktaternes regler; de er nu 
blevet til en gældsunion, en union af  folk, hvor alle må indfri 
den andens tab, og der stod i reglerne, at dette aldrig måtte 
ske; det er en overtrædelse af  klausulen om ikke-assistance; og 
de er grundlæggende set i færd med at gøre dem, der sparer 
op (pensioner og lign.), fattigere, og spekulanterne rigere. 
Dernæst siger lederartiklen: Hvis politikerne fordømmer denne 
reaktion fra befolkningen imod denne politik, som værende 
»populisme«, så befinder de sig i en tilstand af  total fornægtelse. 

Og det er absolut sandt, for der findes noget som kan 
kaldes Naturretten. Hvis man overtræder folks livsbetingelser 
i en meget lang periode, så finder de sig måske i det i nogen 
tid, for folk er – I ved, nogen gange binder vanen, og nogen 
gange stoler de på regeringen og tænker, at det bliver nok ikke 
så slemt. Men, hvis livsgrundlaget fjernes for et stadigt større 
antal mennesker, så ser man sluttelig det, vi netop nu ser.

Det, vi ser, er en total tilstand af  fornægtelse fra de 
menneskers side, der siger, »dette er blot populisme, demagoger, 
der hyper folket op«, og det er interessant, at den neoliberale/
neokonservative presse, både i den engelsktalende verden og 
i Tyskland, valgte et ord som »årets ord«, og som på engelsk 
er »post-truth« og på tysk er »postfaktisch« (på dansk »post-
sandhed« eller »post-fakta«), hvilket er det samme, og som er 
ideen om, at folk ikke længere reagerer på kendsgerningerne, 
men kun reagerer på følelser, og at kendsgerningerne er, at alle 
har det bedre; men folk har en fornemmelse af, at folk har det 
værre, og lytter derfor kun til deres følelser, og derfor … I ved, 
der foregår virkelig en manipulation. Så når I læser dette ord, 
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»post-sandhed« eller »post-fakta«, så er jeg sikker på, at det er 
en af  disse opfindelser fra psykologiske tænketanke, der skal 
manipulere folket. For, jeg ville sige, at det, der er på spil her, 
hverken er post-fakta eller post-sandhed; det, der er på spil 
her, er Naturretten. At der i universet og i den politiske orden 
findes en lov om retfærdighed, som man ikke kan overtræde 
i ubegrænset tid. Man kan ikke gøre de rige, den øverste 0,1 
% og den øverste del af  befolkningen på 0,1 % [rigere] – I 
ved, at 80 enkeltpersoner lige nu ejer lige så mange rigdomme, 
som 3,5 milliarder mennesker ejer tilsammen! Sig mig, giver det 
nogen mening? Nej! Det giver ingen mening, og vi kan ikke 
have en verden, hvor dette finder sted.

Så reglerne i EU og ECB er alle blevet overtrådt 
fuldstændigt, og der findes et juridisk princip, der hedder 
»Pacta sunt servanda«: »Traktater skal overholdes«. Hvis man 
ikke har dette juridiske princip, er der ikke længere nogen 
orden i verden; hvis man indgår en pagt, en traktat, og alle 
dernæst vender omkring og overtræder den, har man kaos. 
Og det er i virkeligheden EU, der demonterer EU; det er ikke 
befolkningen, det er selve dette uretfærdige system, der gør det.

Så det kommer altså ikke som nogen overraskelse, at 
dette oprør imod systemet finder sted, og tager man ordet 
»globalisering«, så er et andet ord for den samme ting: Det 
Anglo-amerikanske Imperium. Det Anglo-amerikanske 
Imperium er i realiteten Wall Streets og City of  Londons 
magt, og helt frem til for ganske nylig har de sagt, »dette er en 
unipolær verden, og vi fastsætter reglerne«. Dette var formålet 
med TTIP for Europa og de transatlantiske handelsrelationer; 
og med TPP for handelsrelationerne over Stillehavet. Obama 
havde et interview, eller en artikel, i Washington Post for flere 
måneder siden, hvor han sagde: Formålet med TPP er, at USA, 
og ikke Kina, fastsætter reglerne i Asien. Han sagde det lige 
præcis så udtrykkeligt.

Enden på Wall Street og City of  London?
 Verden er naturligvis ikke længere en unipolær verden; det er 
en illusion. Men, man må anskue EU fra standpunktet om, at, 
siden Maastricht-traktaten – og jeg vil blot minde folk om, at 
man, ved Tysklands genforening, sagde, »de må betale en pris, 
de må opgive D-marken til fordel for euroen«. Det var især 
Thatcher, Mitterrand og Bush, der sagde, at prisen for Tysk-
lands genforening skulle være euroen. Det var et forsøg på at 
gøre EU til stedfortrædende konsul i dette anglo-amerikanske 
imperium, en regional statholder, så at sige, for Wall Streets og 
City of  Londons magt.

Folk har måske undret sig over, hvorfor der ikke var nogen, 
der gjorde noget for at rette op på kasinoøkonomien efter 
sammenbruddet, efter den systemiske krise i 2008? Det var 
næsten en systemisk krise. Folk var fuldstændig flippet ud over, 
at dette kunne føre til en nedsmeltning, med et forfærdeligt kaos. 
Men så besluttede de at gøre det samme, om og om igen: de 
gjorde det i stedet værre. Hvad gjorde de? De implementerede 
kvantitativ lempelse, pengetrykning, negative rentesatser; har 
man penge i de fleste lande og sætter dem i banken, så skal man 
betale. Man får ikke længere renter, men skal i stedet betale! 
Selv industrier skal betale, når de giver et lån – det giver ingen 
mening. Og så taler de endda om »helikopterpenge«, som var 
[tidl. chef  for Federal Reserve] Ben Bernankes gamle idé. Han 
sagde, at, før vi tillader en bankkrise at bringe hele systemet til 

fald, så ville vi flyve helikoptere hen over byerne og simpelt hen 
kaste penge ud for at skabe så meget likviditet, som behøves. 
Den sidste fase af  dette er det, ECB nu gør, med at finansiere 
stater ved hjælp af  seddelpressen.

Dette kan ikke fortsætte. Men dette er derimod årsagen 
til, at jeg siger, at dette oprør vil forsætte, indtil årsagerne til 
uretfærdigheden er rettet, og vi igen får regeringer, der sørger 
for folkets almene vel. Det er næsten sådan, at, når man siger 
til folk i Europa, at det er formålet med en regering, at den 
skal sørge for folkets almene vel, så ser de på dig og siger, 
»Hvad? Det har jeg aldrig hørt om.« For, politikerne er der, 
fordi de ønsker have en (høj) stilling, privilegier og ønsker at 
være respekteret … men at være til for folkets almene vel? Det 
er nærmest en eksotisk idé. [latter]

EU = NATO = konfrontation og krig
Desværre havde denne bestræbelse på at have en unipolær 

verden også et militært og sikkerhedspolitisk element, og det 
var årsagen til EU’s og NATO’s udvidelse mod øst. Det er 
grunden til, at NATO konstant bevæger sig mod Ruslands 
grænser; det samme med EU: Dette er hele baggrunden for 
Ukraine-krisen, for EU ønskede at inkorporere Ukraine i 
EU, hvilket ville have omfattet et militært element, og det var 
grunden til, at hele denne Ukraine-krise fandt sted, og ikke, at 
Putin annekterede Krim, hvilket er den officielle historie.

Men inddæmningen af  Rusland og Kina, opbygningen 
af  et globalt missilsystem, som af  det russiske og kinesiske 
militær korrekt blev aflæst som et forsøg på at forberede en 
førsteangrebskapacitet, der kunne ødelægge disse landes evne 
til at udføre et gengældelsesangreb; hvor både Rusland og 
Kina naturligvis sagde, dette kan vi ikke tillade, og vi må tage 
passende modforholdsregler. Det var den kurs, vi befandt os på 
med Obama. Dette er grunden til, at mange militæreksperter 
sagde, at vi befinder os i en krise, der er farligere en på højden 
af  den Kolde Krig; og I husker nok, at højden af  den Kolde 
Krig var Cubamissilkrisen, der bragte os helt ud på randen 
af  udslettelse. Når folk siger, at dette var farligere, og faktisk 
stadig er farligere, så bør folk tage det alvorligt.

Med denne unipolære verden var ideen om regimeskifte mod 
ethvert land, der ikke ville underkaste sig: Dette var årsagen til 
krigen imod Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien og Ukraine, med 
den farvede revolution; ser man på resultatet heraf, så er det en 
kæde af  den ene politiske fiasko efter den anden. For eksempel 
holdt Chas  Freeman, tidligere amerikansk ambassadør til 
Saudi-Arabien og andre lande, en meget interessant tale i 
Washington for omkring et år siden, hvor han sagde, at selv, 
hvis man anskuer denne politik med intervention og krige i 
andre lande ud fra et snævert, amerikansk synspunkt, så har det 
ikke gavnet amerikanske interesser. Der er sket en forværring 
af  USA’s interesser og ry i verden; hele denne skabelse af  
terrorisme er et resultat af  det; verden er blevet et langt mere 
utrygt sted som følge af  det.

Kinas lancering af  det nye paradigme
De virkeligt gode nyheder, for nu at komme til den dynamik, 

jeg beskrev er, at der er et nyt paradigme med et helt nyt regelsæt 
for internationale relationer, som allerede er i fuld gang. Som 
jeg nævnte, så involverer det flertallet af  menneskeheden. Da 
præsident Xi Jinping i Kasakhstan annoncerede det politiske 
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initiativ med Den Nye Silkevej/Ét bælte, én Vej i september 
2013, blev vi i Schiller Instituttet naturligvis ekstremt glade, 
for de af  jer, der har kendt os gennem længere tid, ved, at 
dette er, hvad vi har arbejdet for i det sidste kvarte århundrede, 
som Tom allerede har nævnt: For, da Berlinmuren faldt, så var 
vi forberedt på det, for hr. LaRouche havde allerede i 1984 
forudsagt, at Sovjetunionen og Comecon ville kollapse, hvis de 
fastholdt deres daværende militære politik.

I 1988 holdt hr. LaRouche og jeg en pressekonference 
i Berlin, hvor han grundlæggende set sagde, at Tyskland 
snart ville blive forenet, og vi ønskede at udvikle Comecon-
østlandene med moderne teknologier, begyndende med Polen. 
Da Muren så selvfølgelig faldt, havde vi inden for en uge 
skrevet et flyveblad. Jeg sagde, »Fortsæt, elskede Tyskland«, og 
så sagde jeg, hvad Tyskland skulle gøre, for vi vidste, at dette 
ville ske. Vi foreslog så en integration af  Øst- og Vesteuropa 
gennem infrastrukturkorridorer. Da Sovjetunionen kollapsede 
i 1991, sagde vi »OK, nu forlænger vi dette europæiske program 
til at blive til et eurasisk program. Lad os sammenbinde 
Europas befolknings- og industricentre med Asiens gennem 
udviklingskorridorer«, og vi kaldte det den Eurasiske Landbro, 
Den Nye Silkevej.

Vi afholdt hundreder af  konferencer og seminarer over 
hele verden for dette perspektiv, og i 1996 arrangerede 
Kina en stor konference i Beijing, som de, på vores forslag, 
kaldte, »Områderne langs den Eurasiske Landbro og deres 
udvikling«. Allerede på dette tidspunkt ønskede Kina, at den 
Eurasiske Landbro skulle være Kinas langsigtede, strategiske 
udviklingsperspektiv.

Så kom den asiatiske krise i 1997, og hele indsatsen blev 
afbrudt. Men så, i 2013, satte præsident Xi Jinping Den 
Nye Silkevej på dagsordenen, og dette har lige siden virkelig 
udviklet sig til at blive det største program for infrastruktur og 
udvikling i historien.

Dette er en utrolig dynamik, og bare fordi, man ikke læser 
meget om det i medierne, betyder det ikke, at det ikke finder 
sted. Det finder i høj grad sted, og basis for det er, at Kina er 
i færd med at eksportere den kinesiske, økonomiske model til 
alle de andre lande, der deltager. For enhver, der har været i 
Kina, er den kinesiske, økonomiske model utrolig. Det tyske 
økonomiske mirakel var også meget bemærkelsesværdigt; 
men det kinesiske, økonomiske mirakel er nok endnu mere 
bemærkelsesværdigt, fordi de er et meget større land, der 
omfatter 1,4 mia. mennesker; og Kina har netop udgivet en 
hvidbog, der siger, at Kina har løftet 700 mio. mennesker 
ud af  fattigdom; og ved år 2020 ønsker de at have løftet de 
tilbageværende 5,7 % af  befolkningen, der er fattige, ud af  
denne tilstand, og der vil ikke mere være fattigdom i Kina.

Så ved at følge Deng Xiaopings reformer og fuldstændigt 
omstøde forløbet under Kulturrevolutionen, eftergjorde de, 
i løbet af  30 års økonomisk udvikling, det, som det havde 
taget de industrialiserede lande 150, eller 200 år, at opnå. Hvis 
man har været i Shanghai eller Beijing, eller Chongqing eller 
Chengdu, eller i en anden større by i Kina, så er det virkelig 
forbløffende, hvilket højt niveau af  udvikling, som Kina har 
opnået. Nu eksporterer de dette ved at gøre Den Nye Silkevej 
til den fælles motor for udvikling: De bygger højhastigheds-
jernbanesystemer; infrastrukturkorridorer, produktion og 
distribuering af  energi.

De bygger videnskabsbyer sammen med udviklingslande. 
Xi Jinping har netop været i Ecuador, hvor de er ved at 
bygge en videnskabsby, og hvor præsident Correa, Ecuadors 
præsident, sagde, at Kina og Ecuador er forenet gennem deres 
fælles ønske om at være på videnskabens fremskudte grænse, 
og de har de mest avancerede teknologier. Ecuador er stadig 
et fattigt udviklingsland, men de er nu inspireret af  Kina til at 
foretage kæmpe spring fremad  – I ved, ikke blot gentage det, 
som de industrialiserede lande gjorde i løbet af  200 år, men at 
tage et kæmpe spring helt til toppen og Kina hjælper dem.

Verden vil med i den kinesiske udviklingsstrategi
Dette har fuldstædig forandret dynamikken i hele verden. 

Dette involverer nu flere og flere områder af  verden. Den 
oprindelige rute går fra Kina til Centralasien og Europa; men 
nu breder den sig allerede til ASEAN-landene, til de 16 + 1 
øst- og centraleuropæiske lande (CEEC), der alle er glade, når 
Kina kommer og investerer i infrastruktur i en jernbanelinje 
mellem Serbien, Ungarn og Polen. Selv Polen – Nazerbajev, 
Kasakhstans præsident, var for nylig til en konference i Polen, 
hvor han sagde, at de nu bygger en udviklingskorridor fra 
Kasakhstan til Polen, gennem Rusland, og at han personligt 
ønsker at være med til at overvinde spændingerne mellem 
Polen og Rusland.

Så det, vi ser på, er ikke blot økonomisk udvikling, men dette 
er grundlaget for en fredsorden for det 21. århundrede: For, 
hvis man har fælles udvikling for alle, så vil der også være en 
tendens til at fjerne årsagen til krig. Under Xi Jinpings seneste 
besøg i Latinamerika besøgte han Ecuador, Peru og Chile; og 
Kina bygger nu en transkontinental jernbaneforbindelse fra 
Brasilien til Peru, flere tunneller mellem Chile og Argentina, 
og en ny kanal i Nicaragua, og sådanne ting.

Nu foregår processen med økonomisk integration ekstremt 
hurtigt. På Vladivostok Økonomiske Forum i begyndelsen af  
september fandt der ikke alene en integration af  den Eurasiske 
Økonomiske Union med politikken for Ét bælte, én Vej sted, 
men den japanske premierminister Shinzo Abe var også til 
stede. Og nu investerer Japan massivt i det russiske Fjernøsten. 
Dernæst fortsatte denne integration på G20-topmødet i 
Hangzhou, hvor Kina sagde, at den nye, økonomiske filosofi 
vil være innovation, og at vi kun vil kunne komme ud af  den 
økonomiske krise gennem innovation. Processen fortsatte 
på ASEAN-topmødet og på East Asia-topmødet i Laos; på 
BRIKS-konferencen i Goa, Indien, i oktober måned, og på det 
nylige APEC-topmøde i Lima, Peru, i november måned.

Kina og de andre asiatiske lande har også skabt en masse 
nye banker; Den Nye Udviklingsbank; Silkevejsfonden, 
Den Maritime Silkevejsfond og andre banker, som Shanghai 
Samarbejdsorganisationens Bank og de sydasiatiske landes 
South Bank. Alle disse banker er opbygget på et helt andet 
princip end IMF og Verdensbanken, for de eksisterer kun 
for infrastruktur og andre investeringer i realøkonomien, og 
ikke for spekulation. Dette er meget, meget vigtigt, for det er 
næsten som en redningsbåd for det kollapsende, transatlantiske 
finanssystems synkende Titanic, for det er en model for, 
hvordan bankvirksomhed bør være. Man har ikke brug for 
spekulation, man har ikke brug for derivater, man har ikke 
brug for alt dette; men det var disse bankers bevidste hensigt 
at fjerne det underskud på infrastrukturinvestering fra IMF’s 
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og Verdensbankens side i løbet af  de seneste årtier.

Skifter Vesten paradigme med Trump?
Jeg mener, at vilkårene i den Tredje Verden, i Afrika, i 

mange asiatiske og latinamerikanske lande, ikke er  naturlige! 
Hvis IMF og Verdensbanken i løbet af  de seneste 50 år havde 
gjort, hvad disse nye asiatiske banker gør, ville der ikke være 
fattigdom! Der ville være blomstrende haver! Der behøver 
ikke være så meget ødelæggelse, som vi nu ser i mange dele 
af  verden, bortset fra, at det var hensigten at holde disse lande 
nede og introducere hele denne idiotiske idé med grænser for 
vækst, udtømning af  resurser og alt det.

Men disse banker er der nu, og man kan jo se, 
at, med Trumps meddelelse om, at han vil bygge et 
infrastrukturprogram til en billion dollars, så kan verden 
virkelig vokse i fællesskab! Forkvinde for Kinas Nationale 
Folkekongres’ Komite for Udenrigsanliggender, fr. Fu Ying, 
har netop været i New York, hvor hun holdt en tale. Hun 
sagde: Trumps infrastrukturprogram kan blive en bro til Ét 
bælte, én vej-programmet. Dette er præcis det, som vi udgav i 
Schiller Instituttets rapport i 2014, som man kan se henne ved 
bogbordet, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«. 
Der er et kapitel, som vi føjede til senere, om at opbygge USA’s 
infrastruktur i forbindelse med resten af  udviklingen i verden.

Under et møde for nylig i New York, intervenerede en 
af  vore kolleger i en præsentation af  Henry Kissinger. Han 
spurgte: »Hr. Kissinger, hvad mener De om LaRouches forslag 
og det kinesiske forslag om, at USA tilslutter sig Ét bælte, én 
vej?« Jeg mener, I bør vide, at forholdet mellem min mand og 
Kissinger i årtiernes løb ikke har været det mest venskabelige, 
fordi han kritiserede mange af  Kissingers politikker. Så det var 
ganske forbløffende, at Kissinger svarede: »Jo, Ét bælte, én vej 
er meget vigtigt for verden.« Kissinger mødes nu regelmæssigt 
med Trump, og I husker nok, at det var Kissinger, der i 1971 
kom til Kina for at forberede Richard Nixons besøg. Det var 
netop, da jeg var i Kina, at Kissinger kom. Dette var en stor 
ting! For frem til dette tidspunkt var det kinesiske synspunkt 
det, at USA var en papirtiger, der let kunne besejres i konflikten 
med Vietnam, osv. Så at invitere Kissinger, og dernæst Nixon, 
var et virkeligt dramatisk skifte i den kinesiske politik, og det er 
derfor ganske interessant, at Kissinger nu siger sådan.

Infrastruktur er naturligvis ikke det eneste problem i USA, 
for vi må stoppe kasinoøkonomien, Wall Streets udskejelser, 
der har ført til denne krise. Men Trump lovede gentagne 
gange under sin valgkampagne, at han ville introducere Glass-
Steagall, Franklin D. Roosevelts bankopdelingslov. Nu får vi 
se, om han gør det. Der er mange forventninger. Nogle af  
de progressive Demokrater har sagt, at de vil samarbejde med 
Trump om dette spørgsmål, men vi må vente og se.

Lyndon LaRouches fire love
Jeg vil gentage, at vi ikke betragter ham passivt, men indtager 

en aktiv holdning. Vi taler med kongresmedlemmer, med 
senatorer, og vi bringer aktivister fra de forskellige delstater til 
Washington for at møde dem. Formålet er, at vi må have den 
fulde pakke af  løsninger efter forslag fra hr. LaRouche, der 
udarbejdede de fire fundamentale love, som er nødvendige for 
at løse denne krise (Se Lyndon LaRouche: »De Fire Love til 
USA’s omgående redning«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460. 

Se også videoen: »En Ny Æra for USA: LaRouches Fire Love« 
på http://schillerinstitut.dk/si/?p=16722)

Den første af  disse love er implementeringen af  Glass-
Steagall. Vi må gøre nøjagtig det, som Roosevelt gjorde i 1933: 
Man opdeler (adskiller) bankerne. De kommercielle banker 
kommer under beskyttelse. Investeringsbankerne må klare sig 
selv, uden skatteborgerpenge, uden kvantitativ lempelse, og 
hvis de derefter har røde tal på regnskabet, så må de lukke. Det 
er ganske enkelt, hvad der bør ske, og vi har ikke brug for dem.

Men det er kun det første skridt. Dernæst må man gå 
over til et nationalt banksystem; dette er ikke en eller anden 
socialistisk eller kommunistisk idé, men er det, som USA’s 
første finansminister Alexander Hamilton gjorde, som i 
realiteten forenede De forende Stater ved at tage gælden fra 
Uafhængighedskrigen, ved at forene delstaternes gæld og gøre 
den til en føderal gæld, og dernæst implementere beskatning 
for at stabilisere gælden og bruge dette som basis for nye 
kreditter til investering.

Denne model er blevet gentaget. Det blev den af  John 
Quincy Adams, der skabte USA’s Anden Nationalbank fra 
1816-1836; og både USA’s Første og Anden Nationalbank 
blev kun brugt til investeringer i realøkonomien. Det blev i 
princippet igen implementeret af  Abraham Lincoln, hvis 
rådgiver var Henry C. Carey, og han indførte systemet med 
»greenback dollars«, med nationale, amerikanske pengesedler. 

Dette system, hvor Lincoln blev rådgivet af  Henry C. 
Carey, var i øvrigt også årsagen til, at Tyskland på Bismarcks 
tid på få år ændredes fra at være et feudalt land og til at være 
et industrialiseret land. Dette er meget vigtigt: For, hvis man 
læser alle biografierne om Bismarck, vil man ikke finde en 
eneste henvisning til Henry C. Carey. Man vil heller ikke finde 
nogen henvisning til Wilhelm von Kardorff. Enhver, der 
ønsker at studere denne periode lidt mere i dybden, kan jeg 
kun råde til at læse en lille bog med titlen »Imod strømmen« 
(Gegen den Strom). Wilhelm von Kardorff, der var chef  for 
den tyske industrisammenslutning på Bismarcks tid, skrev alle 
grundene til at have en fysisk økonomi, hvilket var det, der så 
rådede Bismarck til at stoppe med frihandel og gå over til et 
protektionistisk system ligesom det, Lincoln gjorde i USA.

Det var det samme system, som blev implementeret af  
Franklin D. Roosevelt, med Reconstruction Finance Corp. 
[svarer til kreditforening for genopbygning], som udstedte 
kredit til hans »New Deal« med alle infrastrukturprojekterne, 
Tennessee Valley Authority-projektet, Elektrificering af  
Landdistrikterne, CCC-programmet (Civilian Conservation 
Corps), ved at trække unge mennesker ind i reelle uddannelses- 
og jobprogrammer; og det var sådan, USA blev ført ud af  
Depressionen af  Roosevelt og blev til det mest industrialiserede, 
udviklede land ved slutningen af  Anden Verdenskrig. Det 
var samme fremgangsmåde, som den tyske Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, kreditanstalt for genopbygning, brugte for at 
skabe det tyske økonomiske mirakel i perioden efter krigen, for 
KfW var baseret på Roosevelts Reconstruction Finance Corp. 

Formålet med dette kreditsystem er ikke blot investeringer, 
men formålet må være at forøge produktiviteten i 
produktionsprocessen gennem indførelse af  videnskab 
og teknologi, og at gå over til højere former for energi-
gennemstrømningstæthed, der ledsager disse højere 
teknologier. Det må også være kapital-intensivt. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460
http://schillerinstitut.dk/si/?p=16722
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Men det fjerde punkt af  hr. LaRouche er i virkeligheden 
måske det vigtigste, for, ser man på virkningerne af  
globaliseringen i løbet af  de seneste fem årtier, omtrent 
fra Kennedys død, så har en masse forkerte økonomiske 
principper – billig arbejdskraft, »køb billigt, sælg dyrt«, kontrol 
over handlen – i realiteten udhulet den transatlantiske verdens 
produktive evner, og i begyndelsesfasen også Kinas, som til at 
begynde med var et land for billig arbejdskraft, og ødelagt meget 
af  den produktive kapacitet, der behøves for at opretholde den 
nuværende globale befolkning på 7 mia. mennesker. Dette er 
grunden til, at Afrika er fattigt; at Mellemøsten er fattigt; at 
mange andre lande stadig er fattige. Man må have en indførelse 
af  videnskab og teknologi for at forøge produktiviteten af  
hele verdens kapaciteter, og den eneste effektive måde, den 
nødvendige måde, må være et forceret program for udvikling 
af  termonuklear fusionsenergi og rumfartsteknologi.

Det er en satsning på disse områder, hvor man med 
sikkerhed kan sige, at det vil føre til den ønskede forøgelse 
af  produktiviteten. Begrundelsen for fusionsenergi er meget 
åbenbar, for når man først har termonuklear fusion, vil man, 
pga. den utroligt høje temperatur, 100 millioner grader, få en 
sideteknologi, der hedder fusionsfaklen; med den kan man 
grundlæggende set tage alle affaldsprodukter og udskille dem i 
grundstoffer og isotoper og få nye råmaterialer.

Så, allerede med deuterium og tritium, hvilket er det 
brændstof, der benyttes ved fusionskraft af  første generation, 
vil man få energisikkerhed for hele menneskeheden, og 
man vil få sikkerhed for råmaterialer, og det er naturligvis 
et meget vigtigt mål at opnå. Grunden til, at vi endnu ikke 
har fusionsenergi, er – vi har lavet en grundig undersøgelse 
af  dette spørgsmål  –  at ser man på investeringen i fusion i 
Europa og USA, så var den altid under den tærskel, der var 
nødvendig for at skabe et gennembrud. Lige nok til at holde 
teknologien og forskningen i gang, men, hvis man ikke skaber 
et forceret program, så vil man aldrig komme i mål.

Kina går forrest inden for fusionsenergi
Kina er nu – hvilken overraskelse – det eneste land, der øger 

sin investering i fusionsforskning, og de har netop for nylig haft 
et betydningsfuldt gennembrud med EAST-programmet – 
Eksperimental Avanceret Superledende Tokamak, der befinder 
sig i Instituttet for Plasmafysik i Hefei, hvor det lykkedes dem 
at stabilisere et brintplasma i 100 sekunder og nå op på en 
temperatur i plasmaet på 50 millioner grader, hvilket er omtrent 
det halve af, hvad der skal til for at holde fusionsprocessen i 
gang på basis af  deuterium og tritium.

Kina har et meget ambitiøst program. De vil have den 
første test-fusionsreaktor operationel i 2025, og så vil de 
have 200 MW elektricitet produceret, og dernæst gå direkte 
videre med at opgradere dette til en operationel reaktor med 
en produktion på en gigawatt. Men Kina ser allerede hen til 
den næste generations fusionskraft, mens de stadig bygger 
grundlaget for den første generation, og dette er umiddelbart 
associeret til det kinesiske rumprogram, hvor de til næste år, 
i 2017, vil have Chang’e-5-missionen til Månen, hvor de vil 
landsætte et fartøj, en robot på Månen, der skal tage prøver fra 
Månens overflade og bringe dem tilbage til Jorden.

Dernæst vil de et år senere, i 2018, have Chang’e-4 
missionen, hvor det er meningen, at et rumfartøj for første 

gang skal landsættes på Månens bagside. Dette er meget, meget 
spændende, for Månens bagside er ikke berørt af  strålingen 
fra Jorden eller Solen, og derfor kan man på den ene side 
bruge den til at opsætte teleskoper, som man ikke kan bruge 
på Månes oplyste side; og dette vil gøre det muligt at få langt 
dybere perspektiver ud i Solsystemet og Galaksen og videre 
endnu; men, man kan også begynde at se på udvinding af  
Helium-3 fra Månens bagside.

Helium-3 er en isotop af  helium, og det er det perfekte 
brændsel for anden generations, termonuklear fusionsenergi, 
fordi det giver os mulighed for, for første gang, at tage 
elektricitet direkte fra den fysiske proces, i stedet for først 
at skulle igennem turbiner og den sædvanlige proces med at 
producere energi.

Der findes kun 15 tons Helium-3 på Jorden; men, på Månen 
er der mellem 1 og 5 millioner tons. Og, til en praktisk talt 
tidsmæssigt ubegrænset energisikkerhed på Jorden, har man 
brug for omkring 100 tons. Jeg mener virkelig, at det er vigtigt, 
folk forstår, at vi står på randen af  en fuldstændig ny måde at 
organisere tingene på Jorden; og det betyder i realiteten, at det 
har alt at gøre med menneskehedens evne til at overleve som 
art på lang sigt.

Der er en filosofi knyttet hertil, bortset fra det, som 
hr. LaRouche har udviklet som sammenhængen mellem 
energigennemstrømningstætheden og så den relative 
befolkningstæthed. Med andre ord, så er der en sammenhæng 
mellem den energitæthed, man bruger i produktionsprocessen, 
og så det antal mennesker, som man kan opretholde. 
Hvilket er grunden til, at ideen om »dekarbonisering« af  
verdensøkonomien i realiteten er folkemord: For, hvis man 
eliminerer kul, gas, fossilt brændsel, kernekraft og går over 
til kun at bruge alternativ energi, ligesom det, der foreslås af  
nogle mennesker i dag, så er det potentielle befolkningstal, der 
kan opretholdes med det, omkring én mia. mennesker, eller 
mindre. Lad det være meget, meget klart.

Krafft Ehrike og mennekets rejse ud i rummet
Den tyske rumforsker og raketvidenskabsmand Krafft 

Ehricke er meget, meget vigtig, og vi planlægger at have to 
store konferencer til næste år, i anledning af  hans 100-års 
fødselsdag: For han havde en vision, ikke alene om, hvorfor 
mennesket må rejse ud i rummet.

For det første, så havde han en meget fascinerende idé 
om livets udvikling på Jorden. Hans idé var, at livet gennem 
fotosyntese udviklede sig fra havene og op på landjorden; 
dernæst udviklede højere arter sig, hvor hver ny art havde det, vi 
nu til dags ville kalde en højere energigennemstrømningstæthed 
i deres stofskifte, og sluttelig dukkede mennesket op. 
Mennesket bosatte sig først ved floder og have; og, fordi 
mennesket er den eneste art, der har den skabende evne til 
at opfinde nye teknologier hele tiden, så bragte mennesket 
infrastruktur ind i landet og byggede veje, vandveje, kanaler, 
byggede tog, og begyndte på denne måde at erobre mere og 
mere af  kontinenternes indlandsområder.

Ser man på det nuværende program med Den Nye Silkevej 
og vores mere avancerede begreb med Den Nye Silkevej 
må blive til Verdenslandbroen; ser man på denne rapport, 
eller denne idé, om Verdenslandbroen, så er det idéen om 
at bringe infrastrukturudvikling til alle indlandsområder på 



10  Schiller Instituttet december 2016

alle kontinenter. Så vil infrastrukturudviklingen af  planeten 
dermed være fuldført, i det mindste i princippet.

Dernæst er det næste trin af  infrastrukturudvikling 
koloniseringen af  det umiddelbart omkringliggende rum 
(Solsystemet): at tage til Månen, industrialisere Månen, og 
bruge Månen som udgangspunkt for rumrejser til andre 
himmellegemer, som Mars og andre planeter.

Astronautikkens tre fundamentale love
Krafft Ehricke udviklede noget, han kaldte »astronautikkens 

tre fundamentale love«, som jeg gerne vil læse op for jer, for jeg 
mener, at de er ekstremt vigtige. Den første lov lyder:

»1. Ingen og intet under universets naturlove kan påtvinge 
mennesket nogen begrænsninger, undtagen mennesket selv«;

Hvilket er en fundamental idé, der plejede at være 
almindelig i europæisk humanisme. At mennesket har en 
ubegrænset evne til fuldkommengørelse, og intet blokerer for 
menneskets fuldkommengørelse, undtagen mennesket selv. Jeg 
mener, dette er en idé, der næsten er gået tabt i nutiden, for 
folk har vænnet sig til, at alting er begrænset, alting er allerede 
kendt, vi kan ikke engang kan gøre fundamentale gennembrud 
mere, men det er ikke tilfældet. Den anden lov, Krafft Ehricke 
udviklede, er:

»2. Ikke kun jordkloden, men hele Solsystemet og så meget af 
universet, som man kan få adgang til i henhold til naturlovene, er 
det legitime felt for menneskets aktiviteter.«

Det er en lige så skøn idé; at universet er vores have. Det er 
ikke kun Jorden, men hele Solsystemet og hvad vi ellers kan nå 
ud til. Og i den tredje lov siger han:

»3. Ved at strække sig ud i verdensrummet, opfylder mennesket 
sin bestemmelse som et element i livet, der har fået skænket 
fornuftens evne og sin indre moralske lovs visdom.« 

Det er ligeledes en skøn idé; at det er vores bestemmelse 
at fylde universet, og ikke kun, at vi må beplante Jorden, som 
det siges i Biblen, at mennesket må underlægge sig Jorden og 
mangfoldiggøre sig; men vi må brede os ud i verdensrummet, for 
vi har fået evnen til fornuft, og har en moralsk lov i os selv. Det 
er også blevet glemt, at folk har en »indre stemme«, ligesom en 
samvittighed, og at denne samvittighed kan være en retningslinje; 
mange mennesker har glemt, at der findes en sådan ting.

Betydningen af  denne filosofiske og selvfølgelig også 
praktiske dimension med rummet er naturligvis, at vi som 
menneskelig art ikke er bundet til Jorden, at vi er i stand til 
at forlade Jorden, og man kan allerede se de næste platforme; 
hr. LaRouche definerede dette begreb som en økonomisk 
platform, for at specificere, at den mest avancerede teknologi 
på hvert trin definerer en platform. Så man havde platformen 
med jægere og samlere; man havde platformen med landbrug; 
man havde platformen med dampmaskinen, platformen med 
skal vi sige flyrejser, og den første platform for rumaktivitet er 
menneskets evne til at forlade selve planeten Jorden.

Jeg mener, at det ikke er selvindlysende, at mennesket skulle 
få den idé, at man ikke behøver blive på Jorden, men at man 
kan udvikle rumfartøjer og få dem op i kredsløb! Det er den 
platform, som vi nu har, med rumstationen ISS, og med de 
første månelandinger. Den næste platform vil blive rumrejser, 
hvor man bruger installationer på Månen, man industrialiserer 
Månen, man skaber Månelandsbyer, for dernæst at rejse fra det 
ene himmellegeme til det næste, som fra Månen og til Mars. 

Det tredje niveau bliver så selvfølgelig, at man i rummet 
producerer det, man har brug for, med andre ord, så medbringer 
man ikke mad og brændstof  og andre ting i rumfartøjet, men 
man bruger de resurser, der findes i rummet, for at producere 
der man har behov for, hvilket bliver nødvendigt, hvis man har 
rumrejser der varer i længere tid, med rumfartøjer, der kører 
på fusionskraft, for eksempel, som er langt hurtigere. Men man 
kan allerede se, at det bliver det næste niveau.

Krafft Ehricke kaldte denne proces med rumrejser for 
menneskets udenjordiske forpligtelse. Dette er meget smukt, for 
det medfører, at, når mennesket først bliver en rumrejsende art, 
så må man være rationel. Man kan ikke tage til Månen, og så få et 
vredesanfald; det er ikke godt for ens helbred, hvis man gør det! 
Så det kræver, at man bliver voksen, og at mennesket uophørligt 
udvikler nye horisonter. Jeg synes, det er en meget smuk idé.

Det er interessant, at, på trods af  hele den ’grønne’ 
ideologi, der har inficeret folks hjerner i de seneste 40 år, så 
har ESA, det Europæiske Rumagentur, netop afholdt en 
konference, hvor ministrene i de 22 deltagende lande tog en 
opinionsundersøgelse, og det viste sig, at 88 % af  alle mennesker, 
der deltog, var for udforskning af  rummet: hvilket betyder, at 
de har kulturel optimisme mht. ideen om verdensrummet. Og 
endvidere, så mente 96 %, at rumforskning giver mennesket 
flere muligheder, end noget, vi kan gøre på Jorden: Som f. eks., 
at rummedicin er den mest avancerede, og sådanne ting.

Der er kun én menneskehed
Dette er meget smukt, for, når vi taler om et nyt paradigme, 

ønsker vi, at alle mennesker tænker som astronauter, 
kosmonauter og taikonauter, for, når de kommer tilbage fra 
ISS og holder pressekonference, så siger de alle sammen: 
Når man ser på Jorden fra rummet, har man et helt andet 
perspektiv. Man ser én menneskehed, der sidder på en lille, 
skrøbelig, blå planet. Man ser ingen grænser, ingen krige, men 
man ser den ene menneskehed. Og det er dette syn, som vi må 
få folk til at have, hvis det nye paradigme skal lykkes. Det er 
det, som Xi Jinping hele tiden kalder »et skæbnefællesskab for 
menneskehedens fremtid«: For vi udgør et skæbnefællesskab 
for menneskehedens fremtid, for i tidligere tider kunne 
civilisationer gå under, og andre kunne vokse frem, og man 
ville ikke vide noget om det. Men pga. atomvåben, flyrejsernes 
hurtighed og muligheden for, at epidemier kan rejse hele 
verden rundt og mange andre faktorer, så sidder vi i den grad 
i samme båd, man kan ikke have, at den ene del af  verden 
går under mens en anden er fremgangsrig. Vi må virkelig tage 
springet væk fra geopolitik og til ideen om, at vi udgør én 
menneskehed: og det må begynde i vores hoveder.

Jeg mener, der vil stadig være legitim plads for nationer, for 
sprog, for kultur, men man må starte i sit intellekt med den 
samlede menneskehed, og der må aldrig mere være en nations 
eller en gruppe af  nationers interesse, der krænker interesserne 
for menneskeheden som helhed. Vi må enten foretage dette 
spring, eller også vil vi ikke eksistere. Og jeg mener, at med 
Kinas »win-win«-perspektiv og Den Nye Silkevej, har vi en 
realistisk mulighed for at foretage netop dette spring. Vi må 
også genetablere den internationale folkeret, der er blevet 
fuldstændig trådt under fode med de neokonservative, og dette 
er grundlæggende set det, der står i FN’s charter, og som betyder 
total respekt for landes suverænitet, ikke-indblanding i interne 
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anliggender og respekt for forskellige samfundsmodeller; alt 
det her med »demokrati«, »menneskerettigheder« var alligevel 
blot et påskud, og det bør smides i skraldespanden. For, vi 
har ikke demokrati, hvis Wall Street kan købe en senator for 5 
mio. dollars, så har man ikke demokrati. Jeg kunne også sige en 
masse om europæiske partier.

Vi må altså have et nyt paradigme, og dette nye paradigme 
blev allerede forudset af  Nikolaus Cusanus i det 15. århundrede, 
hvor han sagde, at den eneste årsag til, at forskellige kulturer 
kan kommunikere med hinanden, er, at de alle producerer vise 
mennesker, og kunstnere og musikere, og videnskabsfolk, der 
alle taler et universelt sprog. Ligesom man kan have musikere 
fra alle nationer, der spiller i et orkester, og som fuldstændig 
forstår hinanden, fordi musik er et universelt sprog. En 
videnskabsmand, der gør en opdagelse i ét land, kan gentage 
denne opdagelse i et andet land, fordi det er et universelt sprog.

Vi må have kommunikation på dette niveau, som 
videnskabsfolk og kunstnere, og så vil der ikke være nogen 
problemer mellem kulturerne, og vi vil have det, som 
Nikolaus Cusanus også forudså: harmoni i universet, fordi alle 
mikrokosmosser udvikler sig til et harmonisk makrokosmos. 
Det er også idéen hos Konfucius, der havde præcis den samme 
idé om en harmonisk udvikling: Hvis alle udvikler deres 
potentiale, vil man have overordnet harmoni, og det vil også 
betyde opfyldelsen af  Leibniz’ vision om, at Kina og Europa 
rækker ud og tager hinanden i hånden, og de to udvikler resten 
af  verden, der ligger mellem dem og udover dem. Denne 
udvikling vil ikke være en statisk udvikling, men som en 
kontrapunktisk fuga, hvor den enkeltes udvikling rækker ind i 
den anden og fører til en smuk helhed.

En Marshallplan for Syrien og Mellemøsten
Rent praktisk betyder dette, at vi må have et Marshallplan/

Silkevejsprogram for genopbygningen af  Mellemøsten nu, 
hvor der er håb om, at krigen kan afsluttes i Syrien. Vi må sætte 
genopbygningen af  alle disse lande på bordet. Xi Jinping har 
allerede sagt, at Silkevejen kan forlænges ind i Mellemøsten. 
General Flynn talte allerede i 2015 om en Marshallplan 
for Mellemøsten. Kineserne bryder sig ikke så meget om 
betegnelsen »Marshallplan«, fordi det har en biklang af  den 
Kolde Krig, så lad os bare kalde det en »Silkevejs-Marshallplan 
uden biklang af  den kolde krig«, eller sådan noget.[latter]

Vi må naturligvis også have deltagelse i dette fra alle 
nabolandene: Rusland, Kina, Indien, Iran, Italien, Frankrig, 
Tyskland, Danmark USA. De bør alle samarbejde om at 
genopbygge dette område! Vi lod det ske, at denne utrolige 
ødelæggelse fandt sted. Jeg mener, hvis vi ikke ligefrem 
forårsagede det, så gjorde vi intet for at stoppe det, så vi har 
en moralsk forpligtelse til at genopbygge dette område. Det 
samme gælder for udviklingen af  Afrika.

Allerede under G20-topmødet sagde Xi Jinping, at Afrika 
vil være instrumental i at være med til at industrialisere 
Afrika. Vi havde et møde mellem afrikanske nationer, eller 
repræsentanter, i Hamborg for kun to uger siden, hvor 
stemningen var fuldstændig forandret: Forskellige afrikanske 
talere sagde: »Ja! Der er et nyt paradigme, der virker i verden. 
Kina, Indien og Japan kommer til Afrika og investerer i reelle 
ting, i broer og jernbaner, og europæerne vil blive kørt ud 
på et sidespor, for de kommer kun med taler, prædikener, 

søndagsprædikener, med krav om demokrati, med forpligtelser 
om at betale gæld – men de vil sakke agterud, hvis de ikke 
forandrer sig«.

De bør komme og deltage – men det vil behøve vores 
intervention for at opnå præcis det.

Disse forandringer er hovedudfordringen i de næste par 
måneder, for Trump har lovet at sætte gang i disse forandringer 
i løbet af  sit præsidentskabs første 100 dage. Vi må alle deltage 
i opbygningen af  et fuldstændigt nyt sæt af  relationer mellem 
nationerne. Vi må overvinde geopolitik og bygge netop 
dette fællesskabssamfund for menneskehedens fremtid. Vi 
må virkeliggøre dette program: »Den Nye Silkevej bliver til 
Verdenslandbroen«. 

Skønhed i stedet for satanisme
Jeg vil gerne tilføje én ting, der er meget, meget vigtig: 

Sammen med denne økonomiske udvikling, må vi skabe en 
ny renæssance for klassisk kultur, for med globaliseringen 
havde man ikke kun alle disse ting, jeg har beskrevet, men 
også en forfærdelig kulturel degeneration. Ser man på især 
ungdomskulturen i dag, så er den grim, den er undertiden 
endda satanisk, og man behøver ikke gå over til »Black Gothic«, 
man kan blive hos Madonna for at komme til det sataniske, 
og det er selvfølgelig den totale ødelæggelse af  kreativitet 
og i betragtning af, at Trump nu har udnævnt flere personer, 
der er kendt for at være hardliners imod narkotika, som f. 
eks. senator Sessions, som bliver justitsminister, og andre. 
Narkotika-epidemien er en af  årsagerne til selvmordsraten i 
USA, og kendsgerningen er, at, i den periode, hvor NATO var 
i Afghanistan, øgedes produktionen af  narkotika der 40 gange! 
Det skete selvfølgelig med tilladelse fra de mennesker, som var 
der, for ellers ville det ikke være sket, og f. eks. Rusland anser 
dette for at være en af  de største trusler mod dets nationale 
sikkerhed, for 100.000 mennesker om året er berørt, og mange 
af  dem dør. Derfor må denne narkotika-epidemi overvindes.

Men vi må have en smuk kultur og genoplive de klassiske 
traditioner i alle nationer, og vi har hørt et meget smukt 
eksempel fra Feride [Feride Istogu Gillesberg fra Schiller 
Instituttet indledte mødet med en kinesisk sang]. Jeg er helt 
sikker på, at, når folk kender de smukke eksempler fra andre 
kulturer, så vil de blive forelskede, og al fremmedhad ville 
forsvinde, og al had mod udlændinge ville forsvinde. For, når 
de ser de bedste udtryk for kultur, højdepunktet af  den anden 
kultur, så vil de indse, at universet er så meget desto skønnere, 
fordi der er så mange kulturer og så mange nationer. Og at 
verden ville være langt fattigere og langt mere kedelig, hvis der 
kun var én, unipolær kultur!

Vi bør tilføje ideen om en dialog mellem kulturer på det 
højeste niveau til det fremlagte perspektiv .

Jeg mener, at vi bør være meget glade, for hvis dette alt 
sammen går den rigtige vej; og det er for en stor del vores 
personlige forpligtelse at hjælpe, og jeg beder jer alle sammen 
om ikke at være passive tilskuere, men gå med i Schiller 
Instituttet for at være med til at implementere disse visioner og 
disse ideer, for så vil vi blive meget heldige med, at vi i vores 
levetid kan leve det nye paradigme. Og det nye paradigme vil 
være første gang, menneskets værdighed vil blive virkeliggjort, 
og jeg mener, at det er en meget, meget vigtig mission, som vi 
alle bør påtage os. [applaus]
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Den tyske rumforsker og ra-
ketvidenskabsmand Krafft Eh-
ricke er meget, meget vigtig, for han 
havde en vision, ikke alene om, 
hvorfor mennesket må rejse ud i 
rummet.... Krafft Ehricke udvik-
lede noget, han kaldte »astronau-
tikkens tre fundamentale love«.

Det nye paradigme blev allere-

Vedtag LaRouches 4 økonomiske love!

Krafft Ehricke og Nikolaus Cusanus
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1. Glass/Steagall-
bankopdeling                                  

3. Produktive investeringer, der øger 
energigennemstrømningstæthed

2. Nationalbank/
Statskreditter

4. Videnskab som drivkraft; 
fusionskraft, rumforskning

de forudset af  den tyske filosof  og 
kirkepolitiker Nikolaus Cusanus 
i det 15. århundrede. Han sagde, 
at den eneste årsag til, at forskellige 
kulturer kan kommunikere med 
hinanden, er, at de alle producerer 
vise mennesker, og kunstnere og 
musikere, og videnskabsfolk, der 
alle taler et universelt sprog.

Alt imens et ekstraordinært drama udspiller sig i USA, 
hvor man bruger efterretningstjenester til at forsøge at væl-
te et præsidentvalg, der allerede er afgjort, har den nyvalgte 
præsident talt ved en række enorme stævner i hele nationen.

Trumps vælgere har i titusindvis ventet i kulden for atter 
at lade deres vrede høre, imod de forhadte anslag imod de-
res liv, som er »globaliseringen« og dens tilhængere. Men, 
de har presserende brug for noget mere og bedre end vrede.

I verden uden for USA findes der et nyt, økonomisk pa-
radigme, der især kommer fra de asiatiske magter, og som 
kunne vende amerikanernes held. Men som borgere må de 
forstå, hvordan de skal koble deres land til dette nye pa-
radigme. Der er nye, fremskudte grænser inden for viden-
skab, inklusive inden for rumfart og fusionskraft, der kan 
betyde en højere, menneskelig tilværelse for deres børn.  

De amerikanske vælgere er, nu som borgere, selv med 
i dramaet. De må agere for at sikre, at den nye præsident 
ikke forsøger at fortsætte denne krigspolitik; og at han ikke 
forsætter Obamas – eller det Republikanske lederskabs – 
økonomiske og videnskabelige politik.

De kan i stedet igangsætte en mobilisering for at redde 
økonomien og nationen: for en genindførelse af Glass-Stea-
gall; skabelse af en nationalbank i Hamiltons tradition, til 
produktiv kredit; byggeri af ny infrastruktur på teknologi-
ens fremskudte grænser – såsom højhastighedsjernbaner 
og magnettogbaner – i hele landet; genindførelse af NASA’s 
missioner til Månen og Mars og det dybe rum, og forføl-
gelse af gennembrud i fusionsteknologier.

Denne form for kreativitet, hos tusinder eller endda mil-
lioner af mennesker, er det Schiller Instituttet eksisterer for. 

Video, lyd, og afskrift af 
Helga Zepp-LaRouches tale og diskussionen:

www.schillerinstitut.dk/si/?p=16773


