
Et nyt kapitel for menneskeheden:
Principper for en holdbar fremtid

Af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets interna-
tionale formand

Verden er gået ud af fugerne. Vi oplever en tiltagen-
de eskalation af destabiliseringen i Hongkong, Krisen 
i Kashmir spidser til, Europa glider mere og mere fra 
hinanden, i USA er man netop ved at forberede anden 
fase af kupforsøget mod præsident Trump, det transat-
lantiske finanssystem befinder sig atter i en alarmerende 
vanskelig situation, den hidtidige verdensorden er ved 
at bryde sammen, og der dannes helt nye strategiske 
forbindelser. Over for alt dette opstår spørgsmålet: Er 
der en sammenhæng mellem alle disse forskellige hæn-
delser? Og mere grundlæggende: Driver menneske-
heden hen imod en ny katastrofe, eller kan vi give os 
selv en fælles orden, etablere et system af internationale 

forbindelser, der kan sikre menneskeslægtens overlev-
else på langt sigt? Francis Fukayamas påstand fra 1989 
om ”Historiens afslutning”, altså forestillingen om, at 
der efter Sovjetunionens undergang ikke længere ville 
eksistere nogle verdenspolitiske modsætninger, men 
at det vestlige liberale system ville slå igennem overalt 
på Jorden er helt klat blevet gendrevet af virkeligheden. 
Tværtimod så har forsøget på at underlægge verden un-
der en unipolær, nyliberal monetaristisk politik, frem-
provokeret en politisk modbevægelse, der fuldstændigt 
har ændret den strategiske konstellation. Den tilgrun-
dliggende fællesnævner, der spiller en rolle ved de fleste 
af de anførte kriser, er det gamle, vigende systems forsøg 
på at torpedere fremkomsten af nye partnerskaber, der 

- fortsættes på side 10
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SAMARBEJDE OM EN
MÅNE-MARS-MISSION ELLER KRIG?

Rumpioner Krafft 
Ehrickes Måneby 
Selenopolis og et 
atomkraft-drevet 
rumskib.
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Schiller Instituttet udbreder den følgede opfordring  
til verdens borgere, som et organiseringsredskab for at 
kræve et internationalt missions-orienteret rumpro-
gram, som kan tage menneskeheden tilbage til Månen 
og videre til Mars.

 Vi, de undertegnede, forpligter os til at understøt-
te det følgende program, og vi opfordrer vore regerin-
ger til ligeledes at arbejde for dets virkeliggørelse: 

 * Vær med til at virkeliggøre Artemis-missionen, 
der har til hensigt at bringe menneskeheden – indbe-
fattet den første kvinde – varigt op på Månen inden 
2024, sådan som præsident Trump og hans NASA-
chef Jim Bridenstein har besluttet det. Vær med til at 
gøre Artemis til det første skridt I retning af en indu-
strialisering af Månen, som en økonomisk platform 
for koloniserigen af Mars og for udforskningen af Sol-
systemet, sådan som den afdøde rumvisionær Krafft 
Ehricke beskrev det. 

 * Vær med til at udvikle de fremtidige fusionsdrev-
ne rumfartøjer, der skal udnytte Helium-3-forekom-
sterne på Månen som brændstof og muliggøre sikre 
og hurtige, bemandede rejser til Mars og andre dele 
af Solsystemet med det formål at opnå en konstant 
acceleration og decellaration på 1G som standard for 
bemandede interplanetære missioner. 

 * Vær med til at virkeliggøre dette Måne-Mars-
program gennem et internationalt 50-årigt crash-
program, sådan som den afdøde økonom Lyndon 
LaRouche skildrede det, for at sikre et højt økonomisk 
afkast, hvilket kun kan opnås gennem udviklingen af 
nye rumfarts- og fusionsteknologier, der så bør deles 
internationalt som grundlag for en varig fred her på 
planeten. 

 * Vær med til at reformere og afvise det interna-
tonale finanssystems spekulative rovkapitalisme som 
et nødvendigt skridt for at sikre, at suveræne nationer 
kan skabe de langfristede kreditaftaler, der er nød-
vendige for at fremme denne mission. 

 * Vær med til at fjerne hindringerne for det inter-
nationale samarbejde i verdensrummet, især hindrin-
gerne for samarbejdet mellem USA, Kina og Rusland 
(som for eksempel den såkaldte Wolfske lovtilføjelse, 
der forbyder Nasa at samarbejde med Kina). 

Dette program er i overensstemmelse med be-
mærkninger, som Lyndon LaRouche fremsatte på en 

international konference i Rusland i december 2009:
”For at realisere de mål, vi står over for nu, er vi 

nødt til at give menneskeheden en ny mission – men-
neskeheden som helhed. Missionen er karakteriseret 
ved ideen om kolonisering af Mars. Dette kræver, at 
vi foretager den slags ændringer, med hensyn til vi-
denskabelige fremskridt, som er nødvendige for men-
neskehedens fremtidige eksistens.

”Vi har mange problemer på denne planet. Og vi 
kan ikke løse dem i et vidt omfang uden at gå ind i 
en udvikling af Solsystemet som et habitat for men-
neskeheden. Vi er på kanten af at gøre det videnska-
beligt. Der er dog endnu mange videnskabelige opda-
gelser, der skal gøres, for at gøre det muligt at agere 
for menneskets kolonisering af Mars. Det vil ligge lidt 
ude i fremtiden. Men hvad vi har brug for nu, er in-
tentionen om at udføre et koloniseringsprogram for 
Mars. Vi er nødt til at uddanne og udvikle generati-
oner af unge mennesker, der er orienteret mod den 
slags mission. I den kommende periode vil der fødes 
unge mennesker, som på en eller anden måde vil være 
en del af koloniseringen af Mars, før det indeværende 
århundrede er ude.

”Vi er nødt til at give menneskeheden en følelse 
af formål, et udviklingsmæssigt formål, ikke kun for 
planeten, men gennem indflydelsen på Jordens for de 
tilstødende regioner i solsystemet, og hinsides.

”Disse mål er gennemførlige. Der er ganske vist 
mange problemer, der skal løses, videnskabelige pro-
blemer, som endnu ikke er løst. Vi har mange spørgs-
mål. Men i det væsentlige ved vi, at dette er muligt. 
Vi ved, at dette burde være gennemførligt inden for 
to eller tre generationer. Hvad vi skal gøre, er at give 
til folk – der vil være børnebørnene, der fødes nu – at 
give dem noget at realisere. De vil være der, når vi er 
døde og borte tre generationer fra nu af, fire generati-
oner fra nu af. De vil være de mennesker, som faktisk 
koloniserer områder ud over selve Jorden. Vi er nødt 
til at give dem muligheden for at gøre det. Vi er i mel-
lemtiden nødt til at give samfundet en orientering 
mod missionen om at opnå denne kolonisering, for 
vores efterkommere, om tre generationer eller deref-
ter.” 

Vi, de undertegnede, lover vores støtte til denne 
Månen-Mars-mission, og vi opfordrer vores regerin-
ger til også at forpligte sig til den.

Vi forpligter os til Måne-Mars-missionen: 
Schiller Institut underskriftsindsamling

Homo sapiens extraterrestris: Mennesket er et rumvæsen

Helga Zepp-LaRouches tale på 50-årsdagen for 
månelandingen ved konferencen: 

Apollo + 50: 
En dialog mellem kulturer om, hvordan man udvikler

befolkningen og den produktive arbejdsstyrke 
i løbet af Jordens næste 50 år.

Schiller Instituttet holdt 
en konference på 50-årsdagen 
for månelandingen den 20. juli 
2019 i NYC.  Se hele konferen-
cen her: www.schillerinstitut.
dk/si/?p=27840 

  
Mine damer og herrer, kære 

venner af Schiller Instituttet, 
det er et meget glædeligt øjeblik i dag, hvor vi fejrer 
50-årsdagen for månelandingen. Dette er en virkelig 
universel begivenhed, en begivenhed der forener hele 
menneskeheden. I 1969 var der 500 millioner menne-
sker, der så landingen på Månen. Det skabte utrolig 
inspiration og spænding på det tidspunkt. I kan være 
sikre på, at i dag, når kommunikationen er så meget 
bedre, hvor der allerede i de seneste adskillige uger 
var millioner af mennesker, der så programmer fra 
fortiden, dokumentarer, at der atter vil være hund-
reder af millioner af mennesker, der vil forenes og 
fejre denne utrolige begivenhed. I 1969 var det hvert 
syvende menneske på planeten [der så månelandin-
gen]. Årsagen til, at rummet er så absolut vigtigt, er, 
fordi det har alt at gøre med menneskehedens iden-
titet. 

Som min afdøde, elskede mand Lyndon LaRouche 
sagde, er rummet beviset for, at den menneskelige art 
ikke er jordboere; vi er rumrejsende, og vi har alle den 
guddommelige gnist af fornuft, der sørger for, at hver 
enkelt af os er i stand til ubegrænset selvfuldkom-
mengørelse, til at studere, og bedre end nogensinde 
opdage det fysiske univers’ love. Eller, som vores kære 
ven og store rumpioner Krafft Ehricke sagde: {Homo 
sapiens extraterrestris}; Mennesket er et rumvæsen. 
Det er glædeligt, at i dag, efter bogstaveligt talt årtier 
med afbrydelser, med nedskæring af NASA og den 
sparsomme finansiering af ESA [Den Europæiske Ru-
morganisation], er perspektivet for industrialiserin-
gen af Månen og for en koloni på Mars helt tilbage på 
dagsordenen. Som Dennis netop nævnte, sagde præ-
sident Trump, at USA vil sætte en mand og en kvinde 
på månen inden 2024. Kineserne har i anledning af 
dette 50-års jubilæum netop genoptaget deres må-
nemission med Chang’e-4-rover og et landingsfartøj 

på den fjerne side af Månen. 
I dag, også udsat til denne 

dato, er en Sojuz-løfteraket ta-
get af sted fra Baikonur, med 
en russer, en amerikaner og 
en italiener, for at tage til den 
Internationale Rumstation i 
den næste periode. Italieneren 
– Luca Parmitano – vil være 

øverstbefalende på ISS i den anden del af denne mis-
sion. Han sagde, at hvad vi gør på ISS er for Jorden, 
det er for hele menneskeheden. Ligeledes til denne 
lejlighed er den indiske mission til Månens sydpol, 
Chandrayaan-2, som vil undersøge isen i kraterne på 
sydpolen af Månen, blevet en smule udsat, men det 
er meningen, at den lander på Månen i september. 
Fra Rusland sendte Dmitry Rogozin, lederen af Ro-
scosmos, også sine lykønskninger til NASA’s chef, Jim 
Bridenstine, og priste de tre første astronauter – Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins – og alle 
de store rumpionerer før dem, fordi de “turde tage 
af sted på en rejse til det ukendte, med henblik på 
at skubbe grænserne for den tilgængelige verden for 
hele menneskeheden”. 

Hvis man tænker på universets enorme udstræk-
ning, hvad der hidtil er kendt takket være billederne 
fra Hubble-teleskopet, er der mindst 2 billioner ga-
lakser. 

For nylig blev det bevist, at Einsteins antagelse 
om gravitationsbølger faktisk er en realitet. Og at det 
også kunne bevises, at Einsteins antagelse om, at sor-
te huller faktisk findes i midten af hver galakse; hvil-
ket betyder, at vi lever i et relativistisk univers. Det er 
meget tydeligt, og dette sidste eksempel er det ende-
lige bevis, hvis man behøver et, fordi billeddannelsen 
af disse sorte huller udelukkende kunne opnås, fordi 
otte lande fra hele verden samlede deres radiotele-
skoper for at kunne fremstille et sådant billede. Det 
vigtigste budskab er derfor: Rumforskning og rejser, 
kræver internationalt samarbejde; samarbejde og 
ikke konfrontation. Derfor bør vi ikke være involve-
ret i et “kapløb” til Månen eller et “kapløb” til Mars. 
Dette er en enestående chance for fremskridt, hævet 
over den geopolitiske konkurrence mellem lande. Vi 

Skriv gerne under ved at sende en e-mail til: 
si@schillerinstitut.dk

Læs også den nye rapport:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=27884
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er nødt til at se på fremtiden i rummet set ud fra hele 
menneskehedens fælles interesse. Der er flere grunde 
til, at rumforskning, rumfart og kolonisering er abso-
lut nødvendige. På den negative side – ja, en enkelt 
stor asteroide ville være nok til at eliminere al civili-
sation og alt det smukke menneskeheden nogensinde 
har skabt; fra de store dramaer af Shakespeare til de 
store kompositioner af Beethoven. 

Derfor har vi brug for det strategiske forsvar af 
Jorden, det internationale samarbejde mellem alle 
nationer. Men den positive side er, at hvis man ser 
på den lange bue af menneskelig udvikling, hvordan 
mennesket i en relativt kort periode, i betragtning af 
universets alder i sin helhed, har udviklet sig fra en 
hulemand, som brugte håndøkser til at dræbe sine 
medmennesker, til den form for for-
nuftigt internationalt samarbejde, 
som vi har set med ISS gennem lang 
tid. Det er det internationale samar-
bejde i rummet, som derfor også er 
den næste fase i udviklingen af men-
neskeheden; hvor vi som menneske-
slægt udvikler os fra vilde teenagere 
til smukke sjæle i Schillers betydning, 
at frihed og nødvendighed, pligt og 
lidenskab er en og samme ting. Eller som Krafft Eh-
ricke sagde: Mennesket bør lade sig lede af den uden-
jordiske forpligtelse. 

Rumforskning og rejser og kolonisering har alt 
at gøre med menneskebilledet og den kulturelle op-
timisme, som er grundlaget for denne kreativitet og 
menneskets sande frihed. Det er det mest magtfulde 
bevis på, at vi ikke lever i et jordbundet system med 
begrænsede ressourcer. Denne tanke om et jordbun-
det system er hele grundlaget for eksistensen af øko-
logibevægelsen; der for nylig er blevet en hysterisk 
udryddelsesbevægelse, der forårsager komplet kultu-
rel pessimisme og fortvivlelse. Lad os se 90 år tilbage. 
I 1929 lavede Fritz Lang denne utrolige film, “Kvinden 
i månen”, som var et smukt polemisk argument mod 
al tilbageståenhed og antiteknologisk stemning. Den 
videnskabelige rådgiver for denne film var Hermann 
Oberth, en af de fremragende pionerer inden for ra-
ket- og rumfartsvidenskab. Denne film virkede som 
inspiration for mange af rumpionererne. 

En af dem var den enestående Krafft Ehricke, som 
dengang selv var en vigtig bidragyder til Atlas-raket-
ten. Han var chefen for Centaur-programmet. Alle-
rede i 1950’erne og 60’erne udviklede han en utroligt 
fremsynet vision om Månen som springbræt til kolo-
niseringen af Mars og til sidst hele solsystemet. 40 år 
efter “Kvinden i månen” fandt den begivenhed sted, 
som vi fejrer i dag – landingen af Apollo 11 på Månen; 
hvilket faktisk betød et stort spring for menneske-
heden. Men i går, interessant nok, lagde Mike Col-
lins – astronauten der ikke gik på Månen, men som 
var i kredsløb – faktisk vægt på, at for ham var Apollo 
8 et endnu større vendepunkt, den kendsgerning at 

et menneske for første gang helt havde undsluppet 
Jordens tyngdekraft i rummet. Dette er noget, der 
er værd at reflektere over, fordi det faktum, at men-
nesket var i stand til at forlade Jordens overflade og 
komme ud i rummet, ikke er en selvfølge. Det udgør 
allerede det absolutte bevis på, at vi ikke lever i et 
jordbundet system. 

Det første menneske, der gik på Månen dengang, 
forårsagede en eksplosion af optimisme i hele verden. 
Men det var også meget tydeligt, at det internationa-
le oligarki ikke var fornøjede med idéen, fordi deres 
magt er baseret på tanken om, at befolkningsmasser-
ne skal tænke på sig selv som undersåtter; at de skal 
være pessimistiske om deres fremtid. Så allerede i 
1964 begyndte forskellige undersøgelser og menings-

målinger at undersøge “virkningen 
af rumprogrammer” på de forskel-
lige sektioner af befolkningen. I en 
berømt rapport under ledelse af en 
vis Hr. Robert N. Rapaport, en antro-
polog fra ‘Northwestern University’ 
og ‘Rumudvalget’, står der: “Afledede 
konsekvenser: Et metodologisk es-
say om indvirkningen af Teknologi 
“. Rapportens tese var, at rumpro-

grammet havde produceret et farligt udbrud af kul-
turel optimisme; af en tro på at kreativ videnskabelig 
tænkning kunne løse ethvert problem på planeten. 
Oligarkiet lancerede øjeblikkeligt Romklubben imod 
denne optimisme samt deres ‘forfuskede’ Græn-
ser for Vækst {Limits to Growth}, med ideen om at 
mennesket er begrænset til Jorden, at ressourcerne 
er begrænsede, og at vi er nødt til at gå i en tilstand 
af nulvækst. Samtidigt producerede Harris og Gallup 
meningsmålinger, der angiveligt skulle vise, at ameri-
kanerne var imod de fortsatte udgifter til bemandet 
rumfart. Disse meningsmålinger påvirkede valgkam-
pen mellem 1970 og ’72. Nedskæringer i finansierin-
gen af rumfartsprogrammet blev et valgtema. 

Alt dette førte til en relativ stilstand, i det mindste 
hvad det amerikanske rumfartsprogram angår. Så, da 
der i 1985 blev afholdt denne konference til ære for 
den netop afdøde Krafft Ehricke, som i mellemtiden 
var blevet en meget nær ven og samarbejdspartner 
med Schiller Instituttet, var der en diskussion mellem 
min mand og nogle af deltagerne på konferencen om 
forslaget om at tage Krafft Ehrickes idé om en perma-
nent koloni på Mars; et forslag, som Lyndon LaRou-
che derefter drøftede i den helt utrolige film, som I så 
begyndelsen af, “The Woman on Mars” (Kvinden på 
Mars), hvis manuskript han udarbejdede første gang 
i 1987. I denne film, og i skrifter der fulgte med, sagde 
Lyn grundlæggende set, at Den nationale Rumfarts-
kommission allerede et år efter Krafft Ehricke-kon-
ferencen vedtog en plan for at gøre nøjagtigt dette: 
udvikle et 10-års program til kolonisering af Mars, et 
program, som derefter blev godkendt af præsident 
Reagan. 

Lyn sagde dybest set, at Mars-koloniseringspro-
jektet herefter – og dette var en håbefuld forudsigelse 
– ville blive en del af ‘Nationens Tilstand’ – talen af 
USA’s næste præsident i 1989. Men som det skulle vise 
sig, blev det præsident Bush, Sr., så der skete ingen 
ting. I stedet var Bush meget medvirkende til, ikke 
kun at sætte Lyn i fængsel, men sammen med ham, 
hele det tankegods af ideer, som han repræsenterede. 

Så Lyn havde, forinden da, i mange skrifter, inklu-
sive “Kvinden på Mars,” udviklet den smukke vision 
om at have en koloni på Mars i 2027. Han sagde også, 
at hvis NASA-programmet efter Apollo-landingen 
ikke var blevet nedtrappet, ville en koloni på Månen 
have været mu-
lig allerede i 
1986. Derefter 
definerede han 
det kommende 
40-årige per-
spektiv for, hvor-
dan man trin 
for trin opnår 
det nødvendige 
g e n n e m b r u d 
for denne plan. 
Det krævede et 
gennembrud i 
t e r m o n u k l e a r 
fusion, fordi det 
tager 3 dage at komme til Månen; men med konven-
tionelle metoder tager det otte måneder at komme til 
Mars, hvilket den menneskelige krop ikke er i stand 
til at mestre. Der behøves en fortsat acceleration den 
første halvdel af rejsen og derefter deceleration i den 
anden del. Det krævede et gennembrud i lasere og 
andre retningsbestemte elektromagnetiske impul-
ser som et grundlæggende værktøj. Udviklingen af 
optisk biofysik og mere kraftfulde computersyste-
mer; højere energitæthed på selve Mars til brug for 
‘terraforming’ (transformering af en planet, så den 
minder om Jorden, specielt med henblik på at kunne 
opretholde liv -red.); konstruktionen af kupler; en 
kunstig atmosfære; og den anden generation inden-
for termonuklear fusion. Lyn udviklede seks faser: in-
dustrialiseringen af Månen; bæredygtige forsyninger 
af fødevarer og materialer fra Månen; landbrugs- og 
industriel udvikling; forbundne satellitter i kredsløb 
om Mars; et komplet astrofysisk observationskom-
pleks; en rumterminal i fast kredsløb omkring Mars 
til levering af materialer til konstruktion af en perma-
nent beboelse på Mars’ overflade. 

Lyn tænkte to til tre generationer frem med idé-
en om, at dette projekt til sidst ville kræve titusin-
der af forskere og ingeniører til at opbygge en sådan 
koloni; og, til sidst, at bygge kolonier i samme skala 
som vigtige byer på Jorden; nemlig med millioner af 
mennesker. Det er i princippet, hvor vi er nu; præ-
sident Trump har bebudet snart at sætte det ameri-

kanske flag på Mars. Han lovede også, at det ville ske 
i et internationalt samarbejde. Dette er hvad Kina vil 
søsætte til næste år, en test af om ‘terraforming’ er 
muligt på Mars. Kineserne har allerede en model af 
denne Mars-koloni i Gobi-ørkenen, hvor de kinesiske 
astronauter har foretaget en [prøve-]landing. Det kal-
des Huaxing Huanghou, GD Mars Base nr. 1. Det er 
en modelrumstation, der har boliger, genbrugsanlæg, 
dyrkning af planter til fødevarer. Og der opføres nær-
liggende træningscentre og hoteller; hoteller, fordi 
der er en enorm begejstring hos den kinesiske ung-
dom for at blive involveret i rumforskning og -rejser. 

Lyn havde en vision om internationalt rumsam-
arbejde, fordi 
det som intet 
andet forbinder 
fornuften med 
idéen om, at en-
hver nyttig idé er 
til gavn for hele 
menneskeheden. 
Lyn var også ab-
solut optimistisk 
med hensyn til 
idéen om, at det 
øger godheden 
hos mennesker 
at rejse i rum-
met, samt er be-

fordrende for den moralske karakter. Krafft Ehricke 
var så glad for Schiller Instituttet, fordi han indså 
det helt afgørende i, at den æstetiske uddannelse 
går hånd i hånd med teknologiske og videnskabelige 
fremskridt, med henblik på forædlingen af et men-
neske. Lyn var i forskellige skrifter meget optimistisk 
om, at den moralske og intellektuelle udvikling af 
vores børnebørn og oldebørn gennem rumfart, ville 
være af meget bedre kvalitet, end den er i dag. Det 
er kun gennem kolonisering af Månen, Mars og sol-
systemet, at mennesket kan blive den udødelige art. 

Der kan drages to vigtige lektioner fra de sidste 50 
eller endda 90 år, hvad angår rumforskning og ud-
vikling. For det første må der være tilstrækkeligt med 
vedvarende finansiering til aldrig mere at få sådanne 
tilbageslag, som vi har oplevet i de sidste 40 år. Og 
vi må absolut have en samlet rumalliance, interna-
tionalt samarbejde, og overvinde konfrontation for 
altid. Det er nu tiden til at vende tilbage til det opti-
mistiske billede af mennesket; at menneskeheden er 
den eneste kreative art, der er kendt i universet, indtil 
videre. At det er vores opgave at formere os og under-
lægge os – nej, ikke Jorden – men hele solsystemet, og 
måske længere ud endnu. Hvorfor skulle vi gøre det? 
Fordi vi er mennesker: Vi har i os en medfødt godhed, 
en kapacitet til agapé (næstekærlighed -red.), og alt 
det onde i verden er kun et resultat af en mangel på 
udvikling, som vi vil kunne afhjælpe gennem rumfart.  

Mange tak. 

”Hvis Gud ønskede, 
at mennesket skulle 
blive en rumfarende 
art, ville han havde 
givet det en Måne”.   
         - Krafft Ehricke

Fritz Langs film fra 1929, “Kvinden på Månen”, 
og Lyndon LaRouches nationale halv-times 
TV program fra 1988 “Kvinden på Mars”, en 
40-årige plan for de nødvendige gennembrud 
for en kolonisering af Mars inden 2027.
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Harrison Schmitt 
Astronaut, geolog, det sidste 

menneske der vandrede på Må-
nen:

”Bosættelsen på Månen og 
Mars er ekstremt vigtig for ud-
bredelsen af den menneskelige 
art i hele solsystemet, og poten-
tielt hinsides. ” Om 50 år “vil der 
være bosættelser på Månen, 
mennesker, der bor der perma-
nent og udvinder Månens res-
sourcer. ” 
Schimtts kører en kampagne for 
at udvinde Helium-3 på Månen 
til fusionsenergi på Jorden. Bil-
lede (Paul Dimare): ”Fremtidigt minearbejde. Robotudstyr opsamler og raffinerer materiale 
fra månen. Helium-3 ville blive sendt til jorden ombord på en fremtidig rumfærge eller måske 
blive skudt ud fra en elektrisk kanon. Den unikke atomstruktur af helium-3, som er sjældent 
på jorden, men som findes i rigelige mængder på Månen, forekommer lovende til brug som 
brændstof for nuklear fusion, den proces, som [også] driver solen, til at generere enorme 
mængder af elektrisk kraft uden at skabe de radioaktive biprodukter der produceres i kon-
ventionelle atomreaktorer. En fusionsreaktor, der udelukkende drives med helium-3, kunne 
generere elektrisk strøm direkte - uden brug af generator. Så meget som 70 procent af 
energien i brændstoffet kunne opsamles og bringes direkte i anvendelse.” Schmidt er også 
medstifter af CO2-koalitionen med Dr. William Happer, professor emeritus ved Institut for 
Fysik ved Princeton University, og insisterer på, at myten ”om at CO2 forårsager klima-
ændringer, eller at det skulle være et farligt forurenende stof, “ er både uvidenskabelig og 
umoralsk.

Krafft Ehricke
Tysk-amerikansk rumpioner.
Ehricke identificerede dybsindigt den ”udenjordiske 

forpligtelse”, som menneskehedens sande natur.
”Hvis Gud ønskede, at mennesket skulle blive en rum-

farende art, ville han havde givet det en Måne”.   Han 
udarbejdede tre grundlæggende love om astronautik i 
’Anthropology of Astronautics’ fra 1957:

1. Ingen og intet inden for dette univers’ naturlige love 
kan påtvinge mennesket nogle begrænsninger, undtagen 
mennesket selv.

2. Ikke alene Jorden, men hele Solsystemet, og lige så 
meget af universet, som mennesket kan nå ud til under 
naturens love, er menneskets retmæssige aktivitetsfelt.

3. Ved at gå ud i hele universet, opfylder mennesket 
sin bestemmelse som et element i livet, der er skænket 
fornuftens evne og den moralske lovs visdom inde i det 
selv. Mere: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27884.

John F. Kennedy
Fra JFKs ’Måne-tale’ den 2. september 1962 (uddrag): ”... hvis 
jeg skulle tænkes at sige, at vi sender en kæmpe raket til månen, 
240.000 miles væk fra kontrolstationen i Houston, en raket, der 
er mere end 300 fod høj, så lang som denne fodboldbane, lavet 
af nye metallegeringer, hvoraf nogle endnu ikke er opfundet end-
nu, men som er i stand til at modstå flere gange mere varme og 
stress end nogensinde tidligere, samlet med en præcision, der er 
bedre end det fineste ur, medbringende alt det udstyr, der er nød-
vendigt til fremdrift, styring, kontrol, kommunikation, mad og overlevelse, på en hidtil uprøvet 
mission til et ukendt himmellegeme, og derefter returnere sikkert til Jorden, genindtræde i 
atmosfæren med en hastighed på over 25.000 miles i timen, hvilket forårsager varmegrader 
på omkring halvdelen af solens temperatur - næsten lige så varmt som det er her i dag – at 
vi gør alt dette, og gør det rigtigt, og gør det som de første, før dette årti er omme - så må 
vi være dristige.... Vi vælger at rejse til Månen i dette årti og at gøre andre ting tilligemed, 
ikke fordi det er let, men fordi det er svært, fordi det mål kan organisere og mobilisere vores 
energi og bedste færdigheder, fordi det er en udfordring, som vi er villige til at påtage os og 
uvillige til at udsætte – én, som vi er besluttede på at vinde, tilligemed de andre.”

Lyndon LaRouche,    Tom Gillesberg billede 2019 Folketingsvalgplakat
Billeder (t.v.) fra LaRouches video fra præsidentkampagnen i 1988, ’Kvinden på Mars’. 

Fra LaRouches artikel fra 1986 Den nødvendige videnskab og teknologi til at kolonisere 
Mars: ”At angive en dato for kolonisering af Mars måtte vente indtil vi var begyndt at me-
stre fire former for nye gennembrud inden for fysikken: kontrolleret termonuklear fusion, 
som er den primære energikilde, der skal bruges, lasere og andre former for kohærente 
elektromagnetiske pulser som et grundlæggende værktøj, nye udviklinger inden for bio-
logi af den slags, som nu dukker op indenfor optisk biofysik, og meget mere kraftfulde, 
mere kompakte computersystemer til at hjælpe os med at håndtere disse nye fysiske tek-
nologier. I løbet af de seneste 12 år, har vi frembragt nogle utroligt lovende gennembrud 
på netop de fire nævnte områder. Med en forudsigelig hastighed af fortsatte fremskridt 
inden for disse fire teknologiområder, kunne samtlige betingelser for etablering af den 
første permanente koloni på Mars være opfyldt om cirka 40 år fra nu af [d.v.s. i 2027]”. 

Læs hele artikelen: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27884.

Menneskehedens udenjordiske forpligtelse
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Af Helga Zepp-LaRouche, skrevet til det tyske avis 
Neue Solidarität, # 33, dateret 15. august 2019.

 10. august - Nyheden er ude: I henhold til den se-
neste IPCC-rapport er Jordens tilstand katastrofal, 
men vi har stadig en chance. Alt hvad vi skal gøre, 
er at lytte til den 16-årige klima-hovedfigur Greta 
Thunberg fra Sverige, ‘Extinction Rebellion’ og Den-
nis Meadows. Vi skal ikke alene skamme os over at 
flyve, men også over at spise kød - eller mad generelt 
- at køre biler, rejse, opvarme vores hjem, og - for at 
komme helt til bunds i det - over, at vi eksisterer i det 
hele taget. fordi det var bedre for klimaet, hvis vi ikke 
gjorde! Og så selvfølgelig, hvis du endnu ikke skulle 
have bemærket det: sne er sort! 

Enhver der mener, at det transatlantiske etablis-
sement og dets videnskab og medie-PR-lobbyister er 
blevet vanvittige har en pointe. Men der er en mening 
med galskaben: De apokalyptiske teser fra det så-
kaldte ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ 
(IPCC) om påstået ondartet cyklus af ‘ikke-bæredyg-
tigt’ landbrug, global opvarmning og ekstremt vejr er 
beregnet på at indoktrinere befolkningen til frivilligt 
at opgive forbrug, acceptere højere skatter for at sub-
sidiere pengestrømme ind i grønne investeringer,  at 
acceptere diktatoriske regeringsformer og - hvilket, 
der nu siges rent ud - at acceptere en massiv reduk-
tion af verdens befolkning. 

IPCC-rapporten er faktisk gammel udgæret vin på 
nye flasker, og argumentet er i sidste ende baseret på 
en - såvel forenklet som falsk- teori af Thomas Mal-
thus. En teori, der hævder, at menneskeheden multi-
pliceres med en geometrisk rate, mens ressourcerne 
og fødevareproduktion kun multipliceres med en 
lavere aritmetisk hastighed. En af de førende neo-
malthusianere, Al Gore, tilføjede lidt sødemiddel til 
denne vin, idet han indrømmede, at Malthus natur-
ligvis ikke kunne have forudset, at menneskeheden 
ville gøre forbedringer inden for landbrugsteknologi 
og derfor kunne øge mængden af mad, der kan pro-
duceres på Jorden, enormt. Men - og nu fremkommer 
eddiken i vinen - for at undslippe dette ‘malthusian-
ske dilemma’, indgik mennesket, ligesom Dr. Faust, 
en pagt med djævelen, og forpligtede sig til videnska-
belige revolutioner. 

Så vore dages neo-malthusianere, inklusiv IPCC, 
arbejder ud fra nøjagtigt denne idé. Resultaterne 
af moderne landbrug, som har muliggjort, at i det 
mindste en betydelig del af menneskeheden har fået 
en forbedret, proteinrig diæt, bliver bagvasket: kød-
forbrug, såvel som resultater af videnskabelige frem-
skridt, får skylden for klimaændringer, og verden kan 
kun reddes, hvis vi opgiver kørsel, flyvning, opvarm-
ning og airconditionering. Og verdens befolkningstal 
bør ikke længere stige, men skal indskrænkes. Så til-
bagevenden til befolkningstal og levestandarder som 

i de førindustrielle tider: hestevogne til de rige, cykler 
eller gang til fods for de andre, og sunde kartofler og 
hirsegrød, der denne gang bliver udråbt som en veg-
ansk diæt. 

Et nærmere kig på finansieringen af Greta Thun-
berg, ‘Extinction Rebellion’ (“XR”) og ‘FridaysForFu-
ture’ afslører, at [klima-]bevægelsen finansieres af de 
rigeste mennesker på Jorden. Blandt grundlæggerne 
og i periferien af  ‘Climate Emergency Fund,’  CEF 
findes Rory Kennedy, datter af Robert Kennedy og 
Aileen Getty, datter af afdøde John Paul Getty, sam-
men med “filantropen” Trevor Neilson, hvis karriere 
har omfattet forskellige former for samarbejde med 
Bill Gates, Warren Buffett, George Soros og Ted Tur-
ner. Ifølge Guardian, har CEF allerede overført EU 
500.000 til XR, som snart vil blive efterfulgt af “ti 
gange så mange” penge. Breitbart offentliggjorde også 
interne dokumenter fra XR, der afslørede yderligere 
fem- og sekscifrede donationer fra Soros, den euro-
pæiske ‘Climate Foundation’, ‘Tides Foundation’ og 
Greenpeace ‘Furka Holdings AG’, blandt andre. 

Sådanne beløb er selvfølgelig ‘peanuts’ for medlem-
mer af ‘jetsettet’, der sædvanligvis rejser med privat-
fly, helikoptere og mega-yachter. Åh jo, og Greta har 
netop indledt en af disse nautiske ture til Amerika - 
“for at spare flybrændstof.” Og XR’s Aktions-håndbog, 
dette er ikke en øvelse, blev af Penguin Publishers ge-
nerøst frigivet til publikation måneder før den oprin-
delige udgivelsesdato. 

I det mindste gør disse finansieringskilder det 
klart, at dette er et “falskt” oprør. Det er ikke en græs-
rodsbevægelse, men Greta-hype og XR er resultatet af 
en velorganiseret propagandakampagne, der bruger 
moderne argumentation til at skabe et politisk klima, 
hvor etablering af et fascistisk diktatur accepteres 
som uundgåeligt. 

En af forfatterne til den computermodel-baserede 
undersøgelse {Limits to Growth} (Grænser for Vækst) 
fra 1972, Dennis Meadows, afslørede for nyligt overra-
skende nok dette i en artikel i den franske avis Libéra-
tion. Han skriver, at klimaændringer og udtømning 
af fossile energiressourcer ødelægger grundlaget for 
den nuværende model for det industrielle samfund, 
og at flygtningestrømme og hungersnød vil øge kaos, 
og at en ting, der kan læres af historien er: at hvis folk 
har valget mellem ‘lov og orden’ og frihed, vil de al-
tid vælge ‘orden’. Vore personlige friheder er allerede 
begrænsede, og denne tendens vil fortsætte. Og alt 
imens dette ikke vil løse de problemer, der skabte 
kaos, vil den politiske magt og den økonomiske for-
mue for dem, der støtter autoritarisme mangedobles 
på kort sigt. 

Et kig på historien afslører en anden dimension 
af den indeværende propagandakampagne. Dette er 
ikke første gang, at det finansielle oligarki har reage-

ret på en systemisk økonomisk og monetær krise ved 
at støtte fascistiske bevægelser og etablere autoritære 
diktatoriske regimer. Den internationale finansiering 
af nazisterne blev foretaget af daværende guvernør 
for Bank of England Montagu Norman og Brown 
Brothers Harriman - Harriman-klanens bank - der 
også støttede den eugeniske bevægelse i USA. Det er 
en veldokumenteret kendsgerning (”Eugenik er en 
ideologi, der anser det som et politisk anliggende at 
kontrollere fordelingen af arvemateriale i menneske-
lige befolkninger). (Eugenik kaldes også arvehygiejne 
eller racehygiejne” - red. ref. Wikipedia)  

Historien gentager sig selv, men aldrig på samme 
måde. Hvad der dengang var eugenikkens racisme, 
er i dag den inhumane doktrin om påstået overbe-
folkning, som af ideologer som Julian Huxley i 1946 
blev omformuleret  til at være en afstikker af euge-
nikken. Fordi denne betegnelse blev miskrediteret af 
nazisterne, vil en “radikal eugenisk politik i mange 
år være politisk og psykologisk umulig.” I dag er det 
angiveligt denne overbefolkning, der ødelægger vores 
Lebensraum (”livsrum”, et udtryk, der blev brugt af 
nazistiske geopolitikere) - Jorden. 

På daværende tidspunkt var denne ideologi gro-
bund for fascistiske chok-tropper, der så deres volds-
handlinger retfærdiggjort ved en formodet trussel fra 
enten “kommunister” eller “ikke-ariske” mennesker.  

Og hvis nutidens planet, som påstået, virkelig kun 
har 18 måneder tilbage, hvorfor skulle en ung mand 
på 17 eller 19 år så ikke gøre alt for at bekæmpe den 
tilsyneladende årsag - det industrielle samfund - med 
brug af alle tilgængelige midler? 

De samme medier, der rapporterer om hvert eneste 
pip fra Greta som om det var Einsteins opdagelse af 
den generelle relativitetsteori, er tavse om en passage 
i teksten til manifestet fra den mistænkte morder fra 
El Paso, hvor 22 mennesker for nyligt blev dræbt og 26 
såret. Det afspejler i det mindste ikke præsident Do-
nald Trumps politik, men i høj grad hans modstan-
deres politik. Den pågældende passage siger: ”Den 
amerikanske livsstil giver vores borgere en utrolig 
livskvalitet. Imidlertid ødelægger vores livsstil miljø-
et i vores land. Decimeringen af miljøet er skabelsen 
af en massiv byrde for kommende generationer. De 
store selskaber fører an i ødelæggelsen af vores miljø 
ved skamløst overforbrug af ressourcer. … Jeg vil bare 
sige, at jeg elsker folk i dette land, men de fleste af jer 
er bare for forbandet stædige til at ændre livsstil. Så 
det næste logiske trin er at mindske antallet af men-
nesker i Amerika, der forbruger ressourcer. Hvis vi 
kan slippe af med tilstrækkeligt mange mennesker, så 
kan vores livsstil blive mere bæredygtig.”  

Den største fejltagelse i dette menneskesyn, fra 
Malthus og alle neo-malthusianernet til stakkels 

Greta, er, at det er baseret på det oligarkiske billede 
af mennesket, der betragter menneskemasserne som 
parasitter, forurenere og endda et slags dyr - og på 
baggrund af dette synspunkt synes man, at decime-
ringen af dem selvfølgelig vil være en god ting. 

Men dette er ikke, hvad folk er. Mennesket adskil-
ler sig fra alle andre skabninger derved, at det gen-
nem dets indfødte kreativitet kontinuerligt opdager 
nye principper for det fysiske univers og ved hjælp af 
videnskabelige og teknologiske fremskridt, er i stand 
til helt at omdefinere de ressourcer, som menneske-
heden har brug for til at overleve. Rumfartslande 
som Kina, Rusland, Indien, U.S.A. og i dette tilfælde 
endda Europa med Den Europæiske Rumorganisati-
on (ESA) demonstrerer, at menneskeheden er ved at 
skabe en helt ny økonomisk platform, i den forstand, 
som Lyndon LaRouche har defineret det. Ideen om 
en “Månelandsby”, en permanent industrialisering af 
Månen, som udgangspunkt for et fremtidigt Mars-
projekt og interstellar rumfart, omdefinerer alt hvad 
mennesker tidligere har haft af forestillinger om “res-
sourcer” på Jorden. 

Den eksistentielle fare for menneskeheden i dag 
ligger ikke i en nært forestående klimakatastrofe, 
men snarere, blandt flere andre ting, i en forkert re-
aktion på cykliske klimaændringer. Men frem for alt 
består den i den måde, hvorpå det neoliberale oligar-
ki, i samme tradition som i 1930’erne, reagerer på den 
nye globale finans- og monetære krise: Ved at støtte 
fascistiske bevægelser og forsøge at etablere et dikta-
tur - selvom det denne gang er et øko-diktatur. 

Det samme britisk-dominerede oligarki, der, lige-
som de gjorde dengang, tyr til geopolitik, destabilise-
ring af påståede modstandere, såsom det nuværende 
forsøg på at svække Kina og Rusland gennem “farvere-
volutioner” og om muligt at gennemføre regimeskifte 
der. At [det tyske parti] De Grønne er lydige instru-
menter for denne geopolitik er blevet demonstreret 
tilstrækkeligt af den tyske Grønne leder Joschka Fi-
schers støtte til NATO-krigen mod Jugoslavien i 1999, 
såvel som ved de Grønnes støtte til en indsættelse af 
de tyske væbnede styrker i den Persiske Golf.  

Hvis vi har lært noget fra historien, er det ikke at 
lade disse begivenheder sejle deres egen sø, hvis vi vil 
forhindre en eskalering til en tredje verdenskrig. Vi 
har et presserende behov for en tilbagevenden til det 
kristent -humanistiske billede af mennesket, der be-
tragter mennesket som et væsen med uendelige ud-
viklingsmuligheder intellektuelt og moralsk ! Selv om 
dette er en mindretalsopfattelse, som ifølge den kine-
siske kunstner/aktivist Ai Weiwei ikke nyder respekt 
i Tyskland, er det stadigvæk i overensstemmelse med 
menneskehedens realitet i universet. 

  - zepp-larouche@eir.de

Frontalt angreb på vores levestandard:
Multimilliardærer finansierer ’Klimabeskyttere’!

Underskriftindsamling: Få Lyndon LaRouche renset for den 
uretfærdige fængsling han var udsat for

www.schillerinstitut.dk/si/?p=26996
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baserer sig på helt andre principper. Hvis man vil have et 
indblik i den gamle elites geopolitiske synspunkter, find-
er man dem i offentliggørelserne fra den britiske elite, 
der ser sin dominans truet.

Mere konkret kan man læse følgende om dette tema i 
resuméet af årsberetningen af 18-12-2018 fra Det britiske 
Overhus, der så at sige er Det britiske imperiums opsyn-
sråd i dets moderne form: ”I én verden, hvor Storbritan-
niens indflydelse ikke længere kan anses for selvind-
lysende og forandringerne i de politiske og økonomiske 
magtforhold ikke længere arbejder til vor fordel, har vor 
undersøgelse vist, at vi har brug for at virksommere, 
stærkere og mere aktivt diplomati i vore internationale 
forhold for at sikre, at vi befindes os i en stærkere posi-
tion, når vi skal beskytte og forsvare vore interesser.”

Andre steder i beretningen siges det udtrykkeligt, 
at forfatterne anser en ny præsidentperiode for Donald 
Trump, Kinas opstigning til global magt, Ruslands geno-
pretning under præsident Putin og Indiens asiatiske ny-
orientering som de største udfordringer.

Lyndon LaRouche fremlagde allerede i slutningen 
af 90-erne, da de katastrofale konsekvenser viste sig af 
forsøgene på at underkaste verden under en unipolær 
oden, altså en orden ud fra det britiske imperiums ide-
ologi, i en række strategiske studier, hvorfor kun et sa-
marbejde mellem Rusland, Kina, Indien og USA ville 
være stærkt nok til at erstatte politikken med at be-
herske verden på grundlag af det engelsk-amerikanske 
”specielle forhold” med en anden politik med sigte mod 
det almene vel.

Som reaktion på den unipolære politik, der siden Sov-
jetunionens sammenbrud både under Busk den ældre 
og den yngre, under Obama, såvel som under samtlige 
britiske premierministre lige fra Thatcher og til Johnson 
har ytret sig i form af farverevolutioner, regimeskift og 
”humanitære” krigsindgreb, er det strategiske partnersk-
ab mellem Rusland og Kina styrket. Indien, der historisk 
set har haft en dybtgående forbindelse med Rusland, har 
i sammenhæng med det opstigende ”asiatiske århun-
drede” tilnærmet sig Kina.

Men det var først og fremmest antielite-præsidenten 
Donald Trumps erklærede hensigt om at forbedre for-
holdet til Rusland og hans i begyndelsen meget lovende 
forhold til hans ”gode ven Xi Jinping”, der hensatte de 
britisk dominerede transatlantiske eliter i en ”choktil-
stand” uden lige – således for eksempel Ursula von der 
Leyen allerede morgenen efter Trumps valg – og gjorde 
dem til glødende modstandere af potentialet i dette 
strategiske samarbejde mellem Rusland, Kina, Indien 
og USA. Det utilslørede forsøg på ved hjælp af en provo-
kation i den ”tidligere kronkoloni” Hongkong, der helt 
klart er organiseret af Storbritannien og nykonserva-
tive kredse i USA, at udløse en farverevolution i Kina, 
har kun få chancer for at fremkalde et regimeskift i Kina; 
men målet er at drive en blivende kile ind mellem Kina 
og præsident Trump. Trump har hidtil modstået det 
massive pres fra demokraterne og de nykonservative i 
Det republikanske Parti og erklæret begivenhederne i 

Hongkong for et ”indre kinesisk anliggende”.
For tiden forsøger Trumps anglofile modstandere i 

USA at opstille tropperne på ny: Efter at over to års ve-
dvarende forsøg på at påvise Trumps ”samarbejde” med 
Rusland ved hans valgsejr i 2016 strandede fuldstændigt 
med den særlige anklager Robert Muellers ynkelige op-
træden i kongressen, så indleder man nu fase 2 af kup-
forsøget mod Trump. Washington Examiner berettede 
om et krisemøde blandt New York Times’ redaktion, 
hvor udgiveren Dean Baquet indrømmede, at ”kapitel 
1” af historien om Trump, det såkaldte Russiagate, ikke 
havde virket, og at man derfor de næste to år måtte gå i 
gang med ”kapitel 2” af historien: Trump er en racist (og 
dermed ansvarlig for masseskyderierne).

Sandheden spiller ingen rolle her. Det drejer sig om 
at fortsætte heksejagten mod Trump med stadig nye 
metoder med hjælp fra sikkerhedstjenesterne for at hin-
dre ham i det, som han forsøgte at sætte i gang under de 
tosidige topmøder med Putin og Xi Jingping i Mar-e-La-
go, Beijing, Helsinki og Osaka, nemlig at virkeliggøre et 
samarbejde mellem de vigtigste nationer her på Jorden 
for at løse de eksistentielle problemer, som menneske-
heden i dag står overfor.

Og kun på denne måde kan alle de forskellige sikker-
hedstjenesters gordiske knude gennemhugges, såsom 
”farverevolutionen” i Hongkong, udnyttelsen af de af 
Lord Mountbatten efterladte etniske og religiøse konflik-
ter i Kashmir, der skal tjene som en operation mod Den 
nye Silkevej, lige til forsøger med en farverevolution mod 
Putin og med kapitel 2 mod præsident Trump. Formålet 
med alle disse operatoner er at lamme præsidenterne for 
alle disse vigtige stater og indbinde dem med et utal af 
tråde og snore lige som Gulliver i lilliputternes land.

Der må skabes et højere plan for samarbejde for at 
løse de problemer, der afgør menneskehedens eksistens 
og lykke flere generationer ud i fremtiden. Ét af de af-
gørende temaer her er at virkeliggøre den termonuk-
leære fusion, hvormed man kan sikre sig energi- og 
råstofsikkerhed og løse så godt som ethvert problem her 
på planeten.

Netop sådant et samarbejde foreslog præsident Pu-
tin på det ”globale produktions- og industrialisering-
stopmøde” (GMIS) i Jekaterinburg for at ”udnytte denne 
potentielt kolossale, uudtømmelige og sikre energikil-
de”. Virkeliggørelsen af fusionsteknikken og af andre 
grundlæggende opgaver ville dog kun være mulig med 
et bredt internationalt samarbejde og med udveksling 
mellem regeringerne og økonomierne, hvor alle forskere 
kunne bidrage med deres forskellige videnskabelige an-
grebsmåder. Det teknologiske fremskridt måtte virkeligt 
blive globalt og burde ikke monopoliseres. Det drejede 
sig om at skabe bedre livsbetingelser og muligheder for 
hele menneskeheden, så den kunne udvikle sine skaben-
de evner. Nøglen hertil var beherskelsen af nye teknol-
ogier, der gengiver virkelige forhold i universet, sådan 
som det er tilfældet med fusionsprocesserne på Solen. Et 
andet felt for forskningen, der dog også kun har udsigt 
til virkelig succes gennem et internationalt samarbejde, 
er rumfarten, der som det eneste etablerer menneskets 

virkelige identitet, dets værdighed som den hidtil eneste 
kreative art og dets ubegrænsede intellektuelle og mor-
alske mulighed for udvikling mod fuldkommenhed. Den 
store tysk-amerikanske rumfartspioner Krafft Ehricke 
skrev desangående allerede i 1957:

”Rumfarten udøver måske den største tiltrækning i 
vor komplicerede og opdelte verden….. Lykkes samar-
bejdet her, så lykkes det måske også på andre områder 
af vort liv, hvor mennesket tilsyneladende hjælpeløst 
er endt i en blindgyde. Alle de, der beskæftiger sig med 
rumfart og astronautik, gribes af en følelse af begejstring 
og oprigtig interesse: Skolebørn, der lærer den at kende, 
parlamentarikere, der bevilliger pengene, de politiske 
ansvarlige i øst og vest, der priser nationernes bidrag og 
fremskridt, og endelig de videnskabsmænd og ingeniør-
er, der baner vejen for dens virkeliggørelse.”

En udvej af den farlige dynamik, som verden befinder 
sig i på grund af geopolitiske kræfters forsøg på at bevare 
en længst forbigangen tilstand og de dermed forbundne 
privilegier for en lille overklasse, er kun mulig, såfremt vi 
her i Europa og USA vil bestræbe os på at arbejde sam-

men med Rusland, Kina, Indien og andre nationer om 
at virkeliggøre menneskehedens fælles mål. Muligheden 
for det er givet med NASA’s Artemis-program hvor præ-
sident Trump atter vil bringe amerikanere op på Månen 
og derefter etablere et internationalt samarbejde om kol-
oniseringen af Mars. I Europa udgør det internationale 
samarbejde om det internationale fusionsforskningspro-
jekt ITER i Cadarache i Sydfrankrig samt ESA’s samarbe-
jde med rumfartsmyndighederne i USA, Rusland, Kina, 
Indien med flere et optimistisk perspektiv, der må være 
en model for det internationale samarbejde inden for et 
nyt mønster for forholdet mellem nationerne.

I sidste ende vil menneskeheden kun kunne over-
vinde den nuværende eksistentielle krise, dersom vi ikke 
blot følger det fysiske univers’ virkelige lovmæssigheder 
inden for videnskaben, sådan som det ubetinget er til-
fældet inden for fusion og rumfart, men vi må også gøre 
disse principper til grundlaget for politik og økonomi, 
sådan som Lyndon LaRouche har påpeget det så klart 
med sin videnskab om den fysiske økonomi.                    

- zepp-larouche@eir.de

- fortsættes fra side 1

af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Dan-
mark

Den igangværende kamp mellem to meget forskellige 
paradigmer, det ene for geopolitisk konfrontation og krig 
og det andet for fredeligt samarbejde og sameksistens, er 
også det centrale tema i den nylige turbulens i forbin-
delse med Donald Trumps nu aflyste besøg til Danmark. 
Som Trump i sine udtalelser gjorde klart, var Grønland 
det afgørende omdrejningspunkt for hans planlagte be-
søg til Danmark.

Den kreds af rådgivere omkring Trump, som f.eks. 
udenrigsminister Pompeo og sikkerhedsrådgiver Bolton, 
der konsekvent har arbejdet for en konfrontation med 
Rusland og Kina, ønsker at USA med Trump i spidsen 
skal gøre Arktis og Grønland til en geopolitisk kamp-
plads. I sin tale til Arktisk Råd den 6. maj 2019 i Rova-
niemi, Finland, chokerede Pompeo deltagerne ved at 
erklære, at den hidtidige politik for at forhindre en mi-
litarisering af Arktis nu var aflyst. USA betragtede nu 
Arktis som et konfliktområde mellem USA, Rusland og 
Kina. I direkte forlængelse af denne politik, er der et ud-
talt ønske fra disse kredses side om at forhindre kinesisk 
og russisk indflydelse i Grønland, hvad enten den er civil 
eller militær, og i stedet sikre en langt større amerikansk 
militær kontrol med Grønland. Det var baggrunden til 
ordren fra Washington til København om at kinesisk del-
tagelse i bygning af lufthavne på Grønland ikke kunne 
accepteres og måtte blokeres fra dansk side. Noget som 
skete prompte.

Hvis denne politik fortsættes vil det få katastrofale 
konsekvenser for Grønland, Rigsfællesskabet og Verden. 
Grønlands behov for opbygningen af en selvbærende 
økonomi gennem økonomisk og infrastrukturel opbyg-

ning vil blive tilsidesat og i stedet vil kun rendyrkede 
militære investeringer og amerikansk kontrol over Grøn-
lands råstoffer være på dagsordenen. 

Alternativet til sådanne sørgelige udsigter er at etab-
lere et fredeligt samarbejde på Grønland, i resten af Ark-
tis (og i verden i almindelighed), mellem USA, Rusland, 
Kina og Indien. Hvis disse fire giganter indgår i Lyndon 
LaRouches forslag om en firemagts-aftale for økonomisk 
udvikling og videnskabeligt forskningssamarbejde, så 
har verden en farbar vej ud af alle de aktuelle problemer.

Det, Grønland og Arktis har brug for, er den form for 
økonomisk udvikling, som Kina mestrer, og som ses ved, 
at man har løftet 700-800 millioner kinesere ud af dyb 
fattigdom, og i den udvikling, velstand og øget selvstæn-
dighed, som Bælte- og Vej-Initiativet siden 2013 har skabt 
i stadig større dele af verden. Kinas succes er baseret på 
at yde langsigtede kreditter til infrastrukturprojekter, 
der transformerer den økonomiske aktivitet. I kølvandet 
på den forbedrede infrastruktur følger industrialisering 
og forbedrede levevilkår. Dertil kommer voksende delta-
gelse i den forskning og udvikling, som er grundlaget for 
videnskabeligt og teknologisk fremskridt.

Den danske regering bør i samarbejde med det grøn-
landske hjemmestyre arbejde for, at Trump ikke falder i 
den geopolitiske fælde, der vil ødelægge Grønlands frem-
tid. I stedet bør vi arbejde for at få Grønland til at være et 
vigtigt omdrejningspunkt i et kommende internationalt 
samarbejde i Arktis. Grønland bør være centrum for et 
forskningssamarbejde mellem de arktiske nationer, bl.a. 
Grønland, Danmark, USA og Rusland, og dertil Kina og 
andre nationer, for udviklingen af Arktis og fælles aktivi-
teter for f.eks. bedre at forstå interaktionen mellem So-
len, det Ydre Rum og Jorden. 

Grønland: Geopolitisk kamplads eller omdrejningspunkt 
for økonomisk og videnskabeligt samarbejde
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Homo sapiens extraterrestris: Mennesket er et rumvæsen
Helga Zepp-LaRouches tale ved konferencen på 50-årsdagen 
for månelandingen. 

[Det] det er et meget glædeligt øjeblik i dag, hvor vi fejrer 50-årsdagen 
for månelandingen. Dette er en virkelig universel begivenhed, en begiven-
hed der forener hele menneskeheden.... Som min afdøde, elskede mand 
Lyndon LaRouche sagde, er rummet beviset for, at den menneskelige art 
ikke er jordboere; vi er rumrejsende, og vi har alle den guddommelige gnist 
af fornuft, der sørger for, at hver enkelt af os er i stand til ubegrænset selvfuldkommengørelse, til at stu-
dere, og bedre end nogensinde opdage det fysiske univers’ love. Se side 3.

Frontalt angreb på vores levestandard:
Multimilliardærer finansierer ’Klimabeskyttere’!

De apokalyptiske teser fra det såkaldte ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ 
(IPCC) om påstået ondartet cyklus af ‘ikke-bæredygtigt’ landbrug, global opvarmning og 
ekstremt vejr er beregnet på at indoktrinere befolkningen til frivilligt at opgive forbrug, 
acceptere højere skatter for at subsidiere pengestrømme ind i grønne investeringer,  at 
acceptere diktatoriske regeringsformer og - hvilket, der nu siges rent ud - at acceptere en 
massiv reduktion af verdens befolkning. IPCC-rapporten er faktisk gammel udgæret vin på 
nye flasker, og argumentet er i sidste ende baseret på en - såvel forenklet som falsk- teori af Thomas Mal-
thus. En teori, der hævder, at menneskeheden multipliceres med en geometrisk rate, mens ressourcerne 
og fødevareproduktion kun multipliceres med en lavere aritmetisk hastighed. Se side 8.

Schiller Institut underskriftindsamling: 
Vi forpligter os til Måne-Mars-missionen 

Schiller Instituttet cirkulerer en appel (på side 2) til verdens 
borgere, som et organiseringsredskab for at kræve et internation-
alt missions-orienteret rumprogram, som kan tage menneskeheden tilbage 
til Månen og videre til Mars. Lyndon LaRouche sagde i 2009:

”Vi har mange problemer på denne planet. Og vi kan ikke løse dem i et 
vidt omfang uden at gå ind i en udvikling af Solsystemet som et habitat 
for menneskeheden. Vi er på kanten af at gøre det videnskabeligt. Der er 
dog endnu mange videnskabelige opdagelser, der skal gøres, for at gøre det 
muligt at agere for menneskets kolonisering af Mars. Det vil ligge lidt ude i fremtiden. Men hvad vi har 
brug for nu, er intentionen om at udføre et koloniseringsprogram for Mars. Vi er nødt til at uddanne og 
udvikle generationer af unge mennesker, der er orienteret mod den slags mission.... ”Vi er nødt til at give 
menneskeheden en følelse af formål, et udviklingsmæssigt formål, ikke kun for planeten, men gennem 
indflydelsen på Jordens for de tilstødende regioner i solsystemet, og hinsides.”

Grønland: Geopolitisk kamplads eller omdrejningspunkt for økonomisk 
og videnskabeligt samarbejde 

Den igangværende kamp mellem to meget forskellige paradigmer, det ene for geopoli-
tisk konfrontation og krig og det andet for fredeligt samarbejde, er også det centrale tema 
i den nylige turbulens i forbindelse med Donald Trumps nu aflyste besøg til Danmark. Se side 11.
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