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Schiller Instituttets Nyt Paradigme Webcast, 
d. 26. februar 2020 med Helga Zepp-LaRouche 
 
Harley Schlanger: Goddag, jeg er Harley Schlanger fra 
Schiller Instituttet. Velkommen til webcastet i dag med 
vores grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche.  
Helga, i de sidste par dage har du advaret om at vi står 
på randen af en finanskrise, et finanskollaps, og at vi sta-
dig som søvngængere bevæger os mod en stigende fare for 
krig. Du beskrev det, som »at sidde på en krudttønde«. 
Og du sagde, at finanskrakket ikke ville finde sted på 
grund af coronavirusset, selvom det måske kunne være 
en udløser; så hvad er årsagen til dette finanskrak, som du 
betragter det?

Helga Zepp-LaRouche: Det er et resultat af den vir-
kelige økonomis langvarige erosion fra det neo-liberale 
systems metoder. Men jeg vil gerne sige et par ting om 
spørgsmålet om coronavirus COVID19, fordi jeg tror 
at det dramatisk vil sprede sig: Vi står i en situation, 
hvor der nu er mange personer der snakker om, at en 
pandemi formentlig ikke er til at forhindre. Vi har en 
situation, hvor der i Italien, i Lombardiet, de facto, 
tages foranstaltninger som i Wuhan- eller Hubei-pro-
vinsen i Kina de sidste mange uger; med andre ord, 
alt er lukket ned, folk bliver bedt om at blive hjemme, 
særligt fordi de forventer [mange-red.] infektioner, 
men kun har 4000 hospitalssenge for nødstilfælde; det 
spreder sig nu.

Hastetopmøde påtrængende nødvendigt for at håndtere 
kommende finanskrak og faren for krig 

Nyhedsorientering februar-marts 2020

LAROUCHES 4 ØKONOMISKE LOVE NU!
CORONAVIRUS KAN FØRE TIL FINANSKRAK

coronavirus græshoppesværme i bl.a. Afrika
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Lægeholdet fra Kina har også lige udgivet nye tal, 
som jeg synes er meget interessante: nemlig at infekti-
onsraten af personer under 19, der inficeres med coro-
navirusset, praktisk talt er nul. For personer op til 50 
år er infektionsraten 0,3 %; for personer der er 70 år 
eller ældre er det 8 %, og for personer over 80 år er det 
15 %. Så, hvis man ser på det, og også det faktum at 
folk er blevet testet, folk har ingen symptomer, mange 
steder har testning ikke fundet sted. Nogle europæiske 
myndigheder havde en fuldstændig forsinket reaktion 
– dette blev nævnt i dag, sågar af eksperter på den of-
ficielle »Deutschlandfunk« radiokanal – jeg tror at ud-
bredelsen formentlig allerede er ude af kontrol, og det 
vil betyde at enorme nødforanstaltninger må tages.

Dog mener jeg ikke, at det er grund til at gå i panik, 
da løsningen uden tvivl eksisterer, men det kræver en 
radikal forandring af måden hvorpå ting er blevet gjort 
i de sidste årtier. Jeg mener at vi har brug for en pakke-
løsning: Hvad Schiller Instituttet og Lyndon LaRouche 
har offentliggjort i lang tid, at der er absolut behov for 
at stoppe samfundets styring ud fra aktionærernes in-
teresser, profitmaksimering, penge-skaber-penge, udli-
citering af billig arbejdskraft, »her-og-nu«-produktion, 
og en absurd globalisering i form af arbejdsdelingen af 
produktionen. Og jeg mener, at vi bør vende tilbage 
til idéen om fødevaresikkerhed for hvert land – dette 
er et krav fra landmænd overalt, fordi de ikke er blevet 
betalt tilnærmelsesvist det, som de har brug for til blot 
at få paritetsprisen for deres egen produktion. Vi har 
brug for paritet for landbruget. Det er nødvendigt at 
vi vender tilbage til suverænitet; vi har brug for føde-
varesikkerhed, energisikkerhed, og at vende tilbage til 
idéen om suveræne principper for økonomien.

Og hvad der nu kommer som et chok for mange, 
lige pludselig siger selv sådanne personer som Bruno 
Le Maire, den franske finansminister, som er en ærke-
liberal globalist, at dette coronavirus vil være en »game 
changer«. Og jeg finder det også yderst interessant, at 
den nuværende chef for Instituttet for Verdensøko-
nomien (IFW) i Kiel, Gabriel Felbermaur, ligeledes 
i en udtalelse i dag sagde, at dette coronavirus med 
al sandsynlighed vil betyde et »Lehman Brothers-øje-
blik«. Husk nu på at da Lehman Brothers gik bankerot 
i september, 2008, var der et chok i den internationale 
finansverden, fordi de troede at hele systemet ville dis-
integrere fuldstændig, og at dette var på randen til at 
ske. Men som vi ved, gjorde centralbankerne intet for 
at fjerne årsagerne til denne krise, men begyndte i stedet 
en fuldstændig sindssyg pengeudstedelse, kvantitative 
lempelser, negative renter! Og det fortsætter indtil i dag.

Se, det vil ikke fortsætte. Vi ved, at finanssystemet 
er på randen til at bryde sammen, selv uden coronavi-
russet; men hvis der nu tages skridt, der vil undergrave 
den internationale produktion og handelskæde, fordi 
man på kortere sigt måske bliver nødt til at ophæve 

Schengen-aftalen; muligvis må man vende tilbage til 
at teste ved grænserne, paskontrol, temperaturtagning, 
sundhedssymptomer; og det vil måske ikke være mu-
ligt at vedligeholde de nuværende former for globale 
handelsmekanismer. Så det er kriseøjeblik.

Og som jeg sagde, er det ikke en grund til at gå i pa-
nik, men vi bliver nødt til at have en anderledes tilgang: 
Allerede d. 3. januar, efter mordet på den iranske ge-
neral Qasem Soleimani, opfordrede jeg til at arrangere 
et hastetopmøde, på det tidspunkt mellem Trump, Xi 
Jinping og Putin, for at forhindre en optrapning af kri-
sen omkring Iran. I mellemtiden, omkring ti dage se-
nere, fremlagde præsident Vladimir Putin et lignende 
forslag, denne gang ikke blot en opfordring til disse tre 
lande, men et forslag til regeringerne der er faste med-
lemmer af FN’s Sikkerhedsråd, om at de bør organi-
sere et topmøde og drøfte hvilke former for strukturer 
og værdier de må give sig selv, for at opretholde orden 
og skabe grundlaget for en fremtid.

Det er det, som bør være på dagsordenen lige nu, 
og den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, gen-
tog dette, og sagde at Rusland er i fuld færd med at 
forberede et sådant topmøde. Schiller Instituttet mo-
biliserer for at definere dagsordenen for det der nu må 
blive den nye form for verdensorden der vil forhindre, 
at en situation ude af kontrol ender i kaos. [Trump-
administrationen bekræftede d. 1. marts, at Præsident 
Trump ønsker at have et snarligt topmøde om atomar 
nedrustning, med regeringslederne for de fem perma-
nente medlemmer af FNs sikkerhedsråd-red.]

Schlanger: En af de ting du siger er tilsyneladende, 
at selve den finansielle krise, pga. den neoliberale poli-
tik, øger muligheden for en pandemi markant.

Præsident Trump, Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) og andre har lovprist Kina for deres handlinger, 
men i går angreb udenrigsminister Pompeo endnu en-
gang Kina. Hvad gør Kina? Og du siger, at dette vil blive 
Italiens politik; følger italienerne den kinesiske model?

Zepp-LaRouche: Jeg mener, at Kina gjorde det ene-
ste mulige man kan gøre, når man står overfor en mu-
lig pandemi. Chefen for WHO sagde flere gange, at 
Kina, med dets håndtering af coronavirusset, har skabt 
en ny international standard for hvad der er påkrævet. 
Som I ved, satte man 60 millioner mennesker i Wuhan 
og andre store byer i Hubei-provinsen i karantæne i 
flere uger. Folk fik besked på at blive inden døre, at 
hver familie kun kan gå ud og handle ind hver an-
den eller tredje dag. De har bygget, tror jeg, omkring 
20 nye superhospitaler på to-tre uger. De har sendt 
26.000 sundhedsplejere til regionen, og de har ind-
dæmmet virusset i Wuhan. Infektionsraten er på vej 
ned, antallet af folk der bliver raske stiger, sammenlig-
net med nye smittede; og spredningen i resten af Kina 
er også nedadgående.
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Så, jeg tror Kina er ved at bekæmpe og overvinde 
dette. De har også genstartet den økonomiske aktivi-
tet, og BNP-væksten i det første kvartal vil sandsynlig-
vis være nul procent, men man kan forvente at de vil 
genoprette og tilmed genvinde nogle af tabene.

Se, Kina har gjort dette med en utrolig målrettet 
fremgangsmåde. Præsident Xi Jinping havde en direk-
te praktisk politik. Han mødtes hele tiden med absolut 
alle relevante ansvarlige myndigheder, og han tog per-
sonligt ansvar for dette – og det virkede.

Jeg synes hele verden skylder Kina en utrolig tak, 
fordi Kina har sikret resten af verden værdifuld tid til 
forberedelser, til at udvikle vacciner, som vi ikke har 
endnu, men disse ting tager tid. Så, jeg mener Kina 
bør lovprises for hvad de gjorde, og folk der angriber 
Kina er bare komplette huleboere, og de burde tie 
stille, lige meget hvad de forestiller sig, fordi Kina har 
hjulpet med at redde resten af verden og har gjort ver-
den en utrolig tjeneste.

Nu må man se om de vestlige lande vil være i stand 
til at klare den på samme måde, fordi jeg kan ikke se 
hvordan Tyskland, eller Italien eller et ethvert lignende 
land vil være i stand til at bygge et hospital på en uge. 
Jeg mener, den kendsgerning at Tyskland i omkring ni 
år ikke har kunnet bygge lufthavnen i Berlin, har gjort 
dem til grin i hele verden. Så en masse dårlige vaner, 
der har udviklet sig i Tyskland og andre vestlige lande, 
må kasseres, og man må gå tilbage til en helt anden 
fremgangsmåde, ligesom et lynprogram.

Endvidere, på grund af denne liberale politik, profi-
torientering, har vi ikke den form for nødhospitalssen-
ge. Jeg tror slet ikke vi er i en position til at håndtere 
dette, men det er en brat opvågning til, at vi virkelig 
må gå tilbage til den måde som plejede at være praksis, 
da det tyske økonomiske mirakel blev til, hvor man 
også vidste hvordan man byggede ting, og jeg mener, 
at nu er tidspunktet til at gøre netop dette, og afskaffe 
en masse fjollede regler og love, der forsinkede tinge-
nes gang. Og jeg mener, at tiden nu er inde til virkelig 
at gå tilbage til en anden økonomisk metode, af hen-
syn til folkets almene vel.

Schlanger: Du nævnte Le Maire i Frankrig, der talte 
om, at dette er en »total vending i globalisering« [game 
changer in globalization]. Det kunne se ud som om 
dette således er det perfekte tidspunkt til at gennem-
føre din afdøde mands forslag om Fire-magts-aftalen, 
der ville pege mod et Nyt Bretton Woods, og hans Fire 
Love. Er det hvad du mener burde blive drøftet på 
dette hastetopmøde?

Zepp-LaRouche: Ja, vi har brug for et nyt para-
digme på mange niveauer: De Fire Love, som blev 
foreslået af min mand allerede i juni, 2014, er absolut 
den første forhåndsbetingelse for at opnå dette. Han 
har krævet en genindførelse af Glass-Steagall, adskillel-

sen af bankerne. Det er absolut nødvendigt for at gøre 
en ende på kasinoøkonomien, for at bringe erhvervs-
bankerne under statsbeskyttelse, så de kan begynde at 
tjene den reelle økonomi igen. Hvis investeringsban-
kerne så har røde bundlinjer, så er det bare ærgerligt. 
De kan ikke længere regne med skatteydernes penge, 
og hvis de ikke finder ud af at overleve, så burde de 
erklære insolvens.

Derefter er det nødvendigt at vende tilbage til et 
nationalt banksystem. I Tyskland have man Kreditan-
stalt für Wiederafbau, kreditinstitutionen for genop-
bygning i efterkrigstidens periode, som var formet 
efter Franklin D. Roosevelts Reconstruction Finance 
Corporation. Dette kunne blive en model, der staks 
kunne blive iværksat og udvidet.

Der er brug for en nationalbank i alle lande, og 
disse nationalbanker må så være forbundet gennem et 
kreditsystem, et Nyt Bretton Woods-system, der for-
midler store, langfristede, lavt forrentede kreditter til 
produktion i internationale projekter.

Hvis vi gør dette, og vi samarbejder med Den nye 
Silkevej om udviklingen af Afrika og udviklingen af 
Sydvestasien, udviklingen af Balkan-landene, og gen-
opbygger infrastrukturen i alle de lande som er blevet 
forsømt, så tror jeg absolut, at vi kan forandre dette. 
Men det kræver en fuldstændig beslutsom indgriben, 
og det kan kun komme fra de førende regeringer i ver-
den, fordi de må gennemføre dette imod bestræbel-
serne fra City of London og Wall Street, der vil være 
fast besluttet på at forhindre at det sker.

Schlanger: Jeg formoder, at for at tage sig af græs-
hoppekrisen, der også spreder sig, ville man behøve 
den samme form for samarbejde.

Zepp-LaRouche: Ja, jeg vil gerne sige nogle ord om 
dette, fordi jeg mener, at hvis vi ikke kan hjælpe Afrika 
med at håndtere denne græshoppeplage har vi mistet 
den moralske egnethed til at overleve. Se, jeg synes, at 
dette spørgsmål om græshopper er meget sigende: For-
di FAO holdt allerede pressekonferencer sidste år med 
advarsler om, at disse græshopper spredte sig, men der 
var absolut ingen opmærksomhed fra de internationale 
medier, så disse græshoppesværme voksede, og nu er 
de i Etiopien, Eritrea, Kenya og spreder sig til Sudan; 
de fortærer hver dag lige så meget som 35.000 menne-
skers daglige forbrug! De spreder sig 150 km per dag, 
og det anslås, at hvis de ikke stoppes nu ved hjælp af 
sprøjtning og passende foranstaltninger, vil de mange-
dobles 500 gange inden juni, og de vil blive en fuld-
stændig plage, som truer millioner af menneskers liv.

Allerede i dag lever 30 millioner mennesker i fø-
devareusikkerhed, hvilket betyder at de sulter, og den 
kendsgerning at intet er blevet gjort, viser at der stadig 
er dette absolut racistiske, koloniale tankesæt blandt 
europæerne og generelt i Vesten. Fordi FAO sagde jo i 
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af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets 
stifter og internationale formand.

28. februar 2020 – Mens spredningen af den 
nye coronavirus COVID19 truer med at udvikle 
sig til en pandemi, truer indvirkningen på den fy-
siske økonomi allerede leverandørkæderne i det 
industrielle produktionssystem – som de interna-
tionale karteller har etableret i stedet for nogle ba-
seret på nationale suverænitet hvorved de har skabt 
en ekstrem afhængighed – såvel som eksistensen af 
middelstore virksomheder. Der er tydelige advarsler 
om, at den slags forstyrrelser hurtigt kan udvikle sig 
til at udløse en ny »Lehmann-Brothers-situation«. 

 Krisen omkring den nye coronavirus kunne 
hurtigt blive udløseren for et almindeligt sammen-
brud for dette system, der med finansaggregater for 
i alt to billiarder dollars allerede er håbløst bankerot, 
sådan som det tydeligt fremgår af Den Amerikan-
ske Forbundsbanks massive udstedelse af såkaldte 
repo-kreditter siden den 17. september sidste år, af 
den fortsatte politik med kvantitativ lempelse, så-
vel som af Den europæiske Centralbanks, Bank of 
Englands, Japans centralbanks med fleres nulrenter 
eller endda negative indlånsrenter. Inden for dette 
system eksisterer der nu kun et valg mellem 1) en 
ukontrolleret kædereaktion, der kan udløses af en 
hel række faktorer som for eksempel gældskriserne i 
de nye vækstøkonomier, i USA’s virksomheder, i de 
store amerikanske eller europæiske banker; eller 2) 
et udbrud af hyperinflation. Det, der skete i Tysk-
land i 1923, kan nu gentage sig i alle de lande, der 
er en del af dette økonomiske system. Følgerne af et 
sådant sammenbrud vil blive kaos, tab af millioner 
af menneskeliv og muligvis krig.  

 Der findes en løsning på denne eksistentielle 
krise: de førende lande i verden, først og fremmest 
USA, Kina, Rusland og Indien, må med understøt-
telse fra andre gennemføre følgende skridt til en ny-
ordning af finanssystemet: 

 
1) Der må ufortøvet indføres et globalt system 

med bankadskillelse, efter nøje forbillede af Roose-
velts Glass/Steagall-lov af den 16. juni 1933. Inden 
for dette system skal de almindelige banker stilles 
under statslig beskyttelse og adskilles fuldstændigt 
med en brandmur fra de spekulative investerings-
banker, der ikke længere har adgang til de almin-
delige bankers formuer eller til skatteyderbetalte 
redningsaktioner. Disse bankers giftige papirer, ind-
befattet løbende derivatkontrakter, skal afskrives. 

Berettigede fordringer, der har med den reelle øko-
nomi at gøre eller med den arbejdende befolknings 
pensioner og andre formueværdier, skal også aner-
kendes som gyldige i det nye system. Nogle former 
for betalingskrav må dog foreløbigt indefryses og 
undersøges af statslige institutioner for deres beret-
tigelse.  

 
2) I ethvert land skal der oprettes en national-

bank efter Alexander Hamiltons forbillede eller i 
stil med den tyske Kreditanstalt für Wiederaufbau 
efter 2. Verdenskrig, så at statslige kreditter kan 
forsyne den fysiske økonomi med de nødvendige 
midler for produktive investeringer. Udstedelsen af 
disse kreditter må rette sig efter principperne om 
en høj energistrømningstæthed og en optimal for-
øgelse af produktionsmidlernes og arbejdskraftens 
produktivitet gennem en betoning af videnskabe-
lige og teknologiske fremskridt. 

 
3) Mellem deltagerlandene skal der indføres et 

system med faste valutakurser, og der skal indgås 
samarbejdsaftaler mellem suveræne stater angående 
nøje definerede infrastruktur- og udviklingspro-
jekter. Disse aftaler udgør tilsammen faktisk et nyt 
Bretton Woods-system i Roosevelts forstand, med 
det udtrykkelige formål at fremme udviklingslan-
denes udvikling.  

 
4) Til den yderst nødvendige forøgelse af ver-

densøkonomiens produktivitet for at kunne forsør-
ge en global befolkning til den tid på næsten otte 
milliarder mennesker, har vi brug for et forceret 
program for at kunne virkeliggøre fusionsenergi og 
andre spydspidsteknologier såsom optiske biofysik 
og biovidenskaberne for at kunne finde løsninger 
på problemer som coronavirus, såvel som et inter-
nationalt samarbejde inden for rumfart og rumtek-
nologi; dette kan skabe den nødvendige næste øko-
nomiske platform for verdensøkonomien, sådan 
som Lyndon LaRouche har udviklet det. 

 
Vi, de undertegnede, retter denne indtrængende 

appel til de nævnte regeringer om nu at handle i 
dette øjeblik med dets voldsomme udfordringer for 
hele menneskehedens sikkerhed og eksistens, for at 
korrigere fejlene i det nuværende system, der har 
ledt frem til den øjeblikkelige krise, og vende tilba-
ge til principperne for det almene vel, nationalsta-
tens suverænitet, ernærings- og energisikkerhed og 

En indtrængende appel til Trump, Xi, Putin, Modi og 
statsoverhovederne i andre lande: 

Gennemfør øjeblikkeligt LaRouches fire love! 



29. januar 2020 — Jyllands-Po-
stens tegning af det kinesiske flag, 
med coronavirus i stedet for stjer-
ner, er ikke bare dårlig smag eller 
manglende pli. Det er en hånlig og 
åbenlys tilsmudsning af det kinesi-
ske flag, og bliver derfor af mange 

kinesere over hele verden betragtet som en fornærmel-
se mod Kina som nation og hele det kinesiske folk. Jyl-
lands-Posten burde om nogen have lært, at hvis man 
laver provokerende tegninger, så er det ikke nødven-
digvis en vigtig del af »en kamp for ytringsfriheden«, 
men kan lige såvel være med til at sætte en destruktiv 
og konfliktskabende dagsorden, der ikke skaber noget 
godt, men kun ødelægger.

På et tidspunkt, hvor menneskeheden er under an-
greb fra en coronavirus, der, hvis den ikke besejres, kan 
blive en ny spansk syge, der slukker millioner af men-
neskeliv, er det ikke blot en tåbelighed, men en decide-
ret menneskefjendsk handling.

Jyllands-Postens tegning er da også blot den seneste 
dråbe i en vedvarende kampagne fra konfliktsøgende 
kræfter, deriblandt efterretningstjenester, i den vestlige 
verden, der ønsker at forpurre et samarbejde mellem 
Danmark, Europa, USA og Kina, på samme måde som 
man længe har gjort det imod Rusland.

Kinas regering har indtil nu reageret meget reso-
lut på udbruddet af en ny coronavirus, uden at lade 
sig holde tilbage af de meget store menneskelige og 

økonomiske ofre som Kina må betale, for at være men-
neskehedens bolværk imod denne dødelige virus. Man 
har med uhørt hastighed delt al tilgængelig informati-
on med resten af verden, så verden bedst muligt kunne 
beskytte sig imod virussen, og Danmark burde være 
med i kapløbet om at få skabt en vaccine hurtigst mu-
ligt. Det er den virkelige historie Jyllands-Posten bør 
bringe – efter at have undskyldt, at man bragte en så 
tåbelig og destruktiv tegning.

Dernæst bør de danske medier fortælle om den 
endnu vigtigere kamp, som Kina har indledt på men-
neskehedens vegne, i form af Bælte- og Vej-Initiativet, 
også kendt som Den Nye Silkevej, hvor Kina samar-
bejder med indtil nu 176 andre nationer om at sik-
re hele verden adgang til moderne infrastruktur og en 
tilhørende industrialisering – et verdensomspændende 
projekt der allerede er mange gange større end Marshall-
hjælpen efter 2. verdenskrig, og som kan udrydde sult 
og fattigdom over hele verden, i lighed med hvad Kina 
allerede har gjort gennem at løfte 850 millioner ud af 
dyb fattigdom derhjemme – en tilgang, der også kan løse 
problemerne i Sydvestasien (Mellemøsten) og Afrika.

Danmark bør ikke blot støtte Kina på alle måder i 
den livsvigtige kamp for at besejre den seneste corona-
virus, men bør også strække hånden ud til et fremtidigt 
tæt og venskabeligt samarbejde, der bør inkludere en 
meget mere aktiv dansk deltagelse i Bælte- og Vej-Initi-
ativet og andre tiltag, der tjener hele menneskehedens 
interesse.

Formand Tom Gillesbergs respons til JP’s coronavirustegning: 
I stedet for Jyllands-Postens konfliktskabende provokationer, 
lad os samarbejde med Kina for at forsvare menneskeheden

finde frem til en vision for menneskehedens fælles 
mål og et fremtidigt fællesskab for menneskeheden. 

 Der er intet bedre tidspunkt til at gennemføre 
disse nødvendige forandringer end lige nu, her i 
Beethoven-året, hvor hans monumentale værk ud-

gør et smukt billede på et nyt mønster for en bedre 
fremtid for menneskeslægten. 

 
Underskriv gerne på: https://schillerinstitute.

nationbuilder.com/four_laws_global

sidste uge, at de blot havde brug for 76 millioner dollars, 
hvilket er pebernødder! EU donerede 1 million dollars. 
Da Pompeo var i Etiopien lovede han 8 millioner dol-
lars – Det er jo latterligt! Michael Bloomberg spenderer 
skam 400 millioner dollars på en måned på sin dumme 
reklamekampagne for at købe Det hvide Hus, og man 
kan ikke skaffe 76 millioner dollars til at redde liv?

Dette er den absolutte påvisning af, at Vesten stadig 
styres af det racistiske, koloniale tankesæt, og de er rev-
nende ligeglade med om Afrika dør. Vi bliver nødt til 
at ændre dette, fordi jeg i mange år har sagt, at Vestens 
holdning til Afrika er et spejl af vores egen moralske 
habitus, og en test af vor egen overlevelsesevne. Hvis vi 
ikke kan klare dette, vil vi ikke overleve. Så jeg appelle-
rer til jer om at hjælpe os med denne mobilisering, ikke 

kun omkring græshopperne, der kunne klares relativt 
nemt; man skal bare, sammen med de afrikanske re-
geringer, organisere nogle ingeniørtropper fra det tyske 
forsvar, Bundeswehr, eller De blå Hjelme og forskellige 
organisationer, og så sprøjter man bare disse græshopper, 
og det kunne klare det. Men det kræver en holdnings-
ændring, og det kan kun komme fra den større løsning, 
som jeg netop nævnte, hvilket er topmødet på højeste 
niveau med Rusland, Kina, Indien og USA, og derefter 
kan andre lande tilslutte sig, og der må være en række 
konferencer, som drøfter disse spørgsmål meget hurtigt. 
Vi har imidlertid nået et punkt, hvor vi drastisk må æn-
dre kurs, ellers vil vi ikke klare den som civilisation. 

Se resten af Helga Zepp-LaRouches webcast her:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=28660
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Udtalelse af Helga Zepp-La-
Rouche, præsidenten for det in-
ternationale Schiller Institut.

Den 7. februar 2020 – Navnet 
på det tyske ugeblad »Der Spiegel 
betyder »Spejlet. Og hvad man i 

denne uge rent faktisk ser på forsiden af den trykte 
version af Der Spiegel – en person med en gasmaske, 
beskyttelsesbriller, øretelefoner og en rød hættetrøje – 
er et spejlbillede af de racistiske redaktørers grimme 
ansigter. Overskriften »Coronavirus Made in China« 
skulle faktisk have været »Det racistiske monsters [der 
Spiegels] grimme fjæs«.

Dette stykke ‘gule snavs’-journalistik var så slemt, 
at den kinesiske ambassade i Tyskland udsendte en 
formel klage på deres hjemmeside. Den berygtede 
‘Jyllands-Posten’ fra Danmark havde en lige så mod-
bydelig såkaldt satiretegning, der anbragte coronavirus 
på det kinesiske flag. Forskellige amerikanske såkaldt 
‘mainstream-medier’ bruger det afskyelige, racistiske 
udtryk »Den gule Fare«. Hvad alle disse skildringer vi-
ser, er den grimme virkelighed af en åbenlys indgroet 
racisme under et meget tynd lag fernis af »vestlige vær-
dier«.

Sagen er, at generaldirektøren for WHO, Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, gentagne gange har 
rost Kina for en fremragende håndtering af epidemien, 
og har bemærket at Kina har sat en ny standard for be-
handling af sådanne problemer. Andre embedsmænd i 
sundhedssektoren oplyser, at responsen fra den regio-
nale regering i Wuhan og udbredelsen af information 
er »moderne«, og at der er blevet offentliggjort en eks-
tremt imponerende mængde nye oplysninger i deres 
daglige opdateringer siden 31. december/1. januar.

At betegne en virus som »kinesisk« er lige så dumt 

som at sige, at det er en persons egen skyld, hvis han 
smittes af influenza eller bliver syg i almindelighed. 
Det kan ske overalt i verden, og det kan ske for enhver 
person på planeten. Læren fra dette nylige tilfælde af 
reaktionen på udbruddet af coronavirus er, at det vi-
ser hvem i det internationale samfund, der er i stand 
til at reagere [hensigtsmæssigt] på farer, der truer hele 
menneskeheden; hvem der er ‘hulemænd’, og hvem 
der ikke er.

Hvis Europa og USA ønsker at være troværdige, når 
talen falder på »menneskerettigheder« og »vestlige vær-
dier«, burde de gå sammen med Kina og samarbejde 
om at besejre coronavirus. Coronavirusset og det fak-
tum, at 100.000 mennesker hvert år bliver dræbt af 
komplikationer fra influenza, viser, hvor presserende 
det er at gøre nye gennembrud i den grundlæggende 
forståelse af livsprocesser for at overvinde hidtil livstru-
ende sygdomme. 

Europa og USA bør også samarbejde med den mest 
fremtidsorienterede vision på den internationale dags-
orden, nemlig udvidelsen af Bælte- og Vejinitiativet 
(BVI) til Sydvestasien og Afrika og det internationale 
samarbejde om ‘Rum-Silkevejen’.

Man bør helt sikkert reflektere over aktualiteten i 
bedømmelsen fra Gottfried Leibniz, der sagde: »I hvert 
fald forekommer det mig, at forholdene hos os, hvor 
det moralske forfald griber vældigt om sig, næsten gør 
det nødvendigt, at kineserne sender os missionærer, 
som kan lære os den naturlige religions anvendelse og 
praksis… Derfor tror jeg, at hvis en vismand blev valgt 
til dommer – ikke angående gudinders skønhed, men 
de enkelte folks fortrin – ville han give ‘guldæblet’ til 
kineserne…«

Jeg synes Leibniz var langt klogere end eksempelvis 
Der Spiegel, Jyllands-Posten og the New York Times. 

Kina fortjener ros og samarbejde for dets kamp imod coronavirusset

Østafrika trues af græshoppeangreb
11. februar 2020 (EIRNS) -- De voldsomme græshop-
pesværme i Østafrika kan udvikle sig til en græshop-
peplage, advarede FN-ansatte på en pressekonference 
den 10. februar i New York. Græshopperne har hjem-
søgt Uganda, Kenya, Somalia og Ætiopien. “Der er 
fare for en katastrofe”, sagde lederen af FN’s koordi-
nering af humanitære anliggender, Mark Lowcock, på 
pressekonferencen i New York. Fødegrundlaget for 13 
millioner mennesker er truet, 10 millioner af dem i 
områder, der er angrebet af græshopperne, berettede 
The Guardian.

De røde områder på kortet på bagsiden viser udbre-
delsen af vandregræshoppernes sværme i landene på 
Afrikas Horn, Yemen og andre nationer på den sydlige 

del af Den arabiske Halvø i januar 2020.
Dominique Burgeon, direktør for nødsituationer 

og modstadsdygtighed under fødevare- og landbrugs-
organisationen FAO, advarede om at yderligere 20 
millioner mennesker i regionen er i fare for fødevare-
usikkerhed. Hvis der ikke sprøjtes nok fra luften for at 
stoppe sværmene, kan en græshoppeplage udvikle sig, 
“og hvis der først er en plage, så tager det år at ned-
kæmpe den”. Burgeon erklærede, at den øjeblikkelige 
græshoppeinvasion kun er et “udbrud”, betegnelsen, 
når en hel region er ramt. Men hvis den forværres og 
ikke kan inddæmmes i løbet af et år eller længere, så 
udvikler den sig til en “græshoppeplage”. I det sidste 
århundrede optrådte der seks store vandregræshoppe-
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plager, den sidste i 1987-89. Det sidste større udbrud 
var i 2003-2005.

I følge Associated Press har Uganda vanskeligheder 
med at bekæmpe det største græshoppeudbrud i årtier 
i denne del af Østafrika. I Kenya ødelægger svæme af 
milliarder af græshopper høsten, ligeledes i Somalia 
og Ætiopien. Det fugtige miljø efter måneders regn 
gør det muligt for græshopperne at formere sig hurtigt. 
Kenyas gesandt i FN , Lazarus Umbai Omayo, adva-
rede også om, at græshopperne æder de planter, som 
hyrdesamfundene i regionen er afhængige af, og derved 
stiger muligheden for stedlige konflikter i græsnings-
områderne. Udbruddet er så alvorligt, at det endda kan 
ødelægge de kommende måneders høst. sagde han.

Keith Cressman, lederen af FAO’s græshoppeafde-

ling, erklærede i New York, at “bølger og sværme” af 
græshopper var trængt ind i Kenya fra Afrikas Horn si-
den begyndelsen af 2020 og for nylig havde nået Kili-
mandjaro og grænsen til Tanzania. FN-folkene sagde, 
at man måtte handle øjeblikkeligt, før mere regn i de 
kommende uger frembringer ny vegetation, der til-
trækker nye generationer af græshopper. Hvis de ikke 
stoppes, kan deres antal vokse til det 500-dobbelte, før 
vejret bliver tørrere.

FN har bedt om  76 millioner dollars til øjeblik-
kelig hjælp. Indtil videre er der indkommet knap 20 
millioner dollars, som Lowcock frigav fra FN’s nød-
hjælpsfond, og 3,8 millioner dollars fra FAO, beret-
tede FN-folkene. De forenede Stater har kun ydet 
800.000 dollars og EU kun 1 million dollars.

23. februar (EIRNS) – Med verdens opmærksomhed – 
med rette – fastholdt på COVID19-epidemien, samt faren 
for at den, til trods for Kinas samlede bestræbelser på at be-
grænse den, kunne vokse til en fuldgyldig global pandemi, 
bliver de presserende nødvendige skridt for at stoppe den 
truende græshoppeplage, der nu spreder sig over Afrikas 
Horn og dele af det sydlige Asien, ikke taget, og er knapt 
nok på radarskærmen hos de fleste af verdens nationer.

  Dette til trods for den kendsgerning, at den ultimative 
årsag til begge disse truende hhv. sundheds- og sultkata-
strofer er den samme: det [sidste] halve århundredes sam-
menbrud af den fysiske økonomi og levestandard for stør-
stedelen af verdens befolkning, som et resultat af det britiske 
imperiums politik for finansspekulation og plyndring – et 
problem som Lyndon LaRouche på enestående vis har be-
skrevet.

Hvis det ikke var for det britiske imperiums geopolitiske 
politik for overlagt folkedrab, ville det være relativt let for 
en gruppe af nationer i fællesskab at tackle den øjeblikkelige 
græshoppekrise på Afrikas Horn – som trods alt har været 
kendt i flere måneder. Og dog har FAO kun været i stand 
til at skaffe 22 millioner af de 76 millioner dollars, der er 
nødvendige for den mest elementære sprøjtning fra luften 
og andre foranstaltninger, som er nødvendige for at stoppe 
sværmene af græshopper, og redde de afgrøder hvis ødelæg-
gelse nu truer med at presse 30 millioner mennesker over 
tærsklen fra sult til hungersnød. Sådanne kortsigtede nød-
foranstaltninger ville sidenhen åbne for mere grundlæggende 
forskning og gennembrud inden for optisk biofysik, fusions-
energi og andre områder, der er nødvendige for at tage fat på 
de underliggende problemer i den fysiske økonomi.

Som Lyndon LaRouche gentagne gange advarede om, 
har mennesker, der tillader at en sådan behandling af Afrika 
og andre fattige regioner fortsættes, mistet den moralske eg-
nethed til at overleve.

Dette tog LaRouche op i en knusende bredside mod 
malthusianisme, i en artikel fra december 1981 med over-

LaRouches videnskab om fysisk økonomi er stadig 
den gyldne standard for at gøre en ende på sult og pandemier

skriften: »Det økonomiske behov for at øge den menneske-
lige befolkning«, som blev bragt første gang i ugemagasinet 
EIR den 21. februar 2020:

»Denne vidt udbredte folkemorderiske praksis med 
støtte fra indflydelsesrige kredse og enkeltpersoner kombi-
neret med den almindelige befolknings uhyrlige tolerance 
af en sådan virksomhed må betragtes som en afspejling af 
det faktum, at befolkningers og førende institutioners mo-
ralske habitus i dag er kvalitativt værre end i 1930’erne og 
1940’erne. Det foreliggende problem er ikke kun spørgsmå-
let om at forhindre folkedrab; tolerancen for en [malthu-
siansk affolknings]politik som »Global 2000« i dag må ses 
som endegyldigt symptomatisk for en civilisation, der må 
reddes fra tabet af den moralske egnethed til at overleve.«

Igennem næsten et halvt århundrede har LaRouche be-
skrevet denne form for folkemordspolitik, som nu skaber 
truslen om en ny bølge af globale plager og pandemier, 
samt den påkrævede løsning. I en artikel den 7. maj, 1985 
med titlen: »Rollen for økonomisk Videnskab ved projice-
ring af Pandemier«, skrev LaRouche:

»Betingelserne for økonomisk bestemte pandemier kan 
enten være det tilfælde, hvor det gennemsnitlige forbrug 
bliver bestemt af et fald i potentiel relativ befolkningstæt-
hed til under niveauet for [opretholdelse af ] den eksisteren-
de befolkning, eller i særlige tilfælde, at udviklingen i hus-
holdningernes »markedskurv« falder under energiniveauet i 
systemet for en stor del af befolkningen. Vi er mest bekym-
rede over indvirkningerne på sundhedstilstanden, når den 
ernæringsmæssige kapacitet per indbygger falder under et 
[givet] relativt biologisk minimum, og også effekten af sam-
menbrud af sanitære forhold og andre relevante aspekter af 
den grundlæggende økonomiske infrastruktur for betingel-
serne for en underernæret befolkning.

»Den første antagelse om at dødelighedsprocenten vil 
stige ved underernæring, kræver ingen særlig undersøgelse 
udtrykt på sproget for økonomisk videnskab som sådan. Det 
er det andet alternativ, at den underernærede befolkning kan 
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blive en grobund for udbrud af epidemiske og pandemiske 
sygdomme, som kræver særlig opmærksomhed.

»Det er blot nødvendigt at beregne faldet i befolknings-
potentialet i retning af sådanne tærskel-niveauer, og tage i 
betragtning hvor længe sådanne omstændigheder historisk 
set skal stå på, før en ny stigning i pandemier er under op-
sejling, for at forudse hvornår, hvordan og hvor en fortsæt-
telse af udviklingen fra 1974 i pengepolitikken og den øko-
nomiske politik sandsynligvis vil skabe sådanne frembrud.«

Som der argumenteres i begæringen, der opfordrer præ-
sident Donald Trump til at rense Lyndon LaRouches navn: 
Eftersom LaRouches politik for at erstatte Wall Street og 
City of Londons dødbringende udplyndring med en ret-

færdig Ny økonomisk Verdensorden for universel, højtek-
nologisk udvikling ikke er blevet iværksat, er hundredvis af 
millioner mennesker over hele verden forblevet i fattigdom 
og snesevis af millioner omkommet unødvendigt. Det har 
kun været pga. Kinas nylige politiske tiltag, der meget lig-
ner dem, som blev foreslået af LaRouche for snart 50 år 
siden, at folkedrabet er stoppet – i det mindste på store dele 
af planeten.«

Med frikendelsen af præsident Trump i den falske rigs-
retssag og med hans nylige heftige angreb mod justitsmor-
dene på Roger Stone, Rod Blagojevich og i andre sager, er 
tiden nu inde til, at Trump endelig tager skridt til at rense 
Lyndon LaRouches navn og hans ideer.

Lyndon LaRouches mission, og jeres - på årsdagen for hans bortgang
12. februar 2020 – I dag er det etårsdagen for Lyndon 

H. LaRouches bortgang (1922-2019). Vi beder om, at man 
slutter sig til os i refleksion over hans liv og eftermæle, og til 
at man tager del i at færdiggøre det uafsluttede forehavende 
med at rense hans navn.

Mens han sad fængslet som politisk fange for 30 år si-
den, reflekterede LaRouche over den sande betydning af 
menneskeligt liv:

Snarere end at se det dødelige liv som en række erfarin-
ger, ser man det som en helhed. Forestil dig at stå ansigt 
til ansigt med spørgsmålet om respekten for det dødelige 
liv og spørg: »var det liv nødvendigt for universets samlede 
plan og for menneskehedens eksistens; var det nødvendigt, 
at jeg blev født for at leve dette liv, summen af det sam-
lede antal år mellem fødsel og død? Udrettede jeg noget, 
eller repræsenterede mit levned noget der var positivt til 
gavn for de nuværende generationer og underforstået for de 
kommende generationer efter mig? I så fald, burde jeg have 
vandret igennem dette liv med glæde, vel vidende at hvert 
øjeblik var dyrebart for hele menneskeheden, fordi det, jeg 
gjorde ved at leve mit liv, var noget, der var nødvendigt for 
hele menneskeheden… gavnligt for hele menneskeheden.’

I sin »Food for Peace”-tale (Mad for Fred) fra 1988, ta-
ger LaRouche det samme spørgsmål op. 

I en tale den 8. februar til minde om 250-årsdagen for 

Beethovens fødsel udfordrede Helga Zepp-LaRouche alle 
amerikanere til at færdiggøre det uafsluttede forehavende 

med at rense LaRouches navn. Jeg vil gerne tilskynde til, at 
Beethoven-året også skal være året for renselsen af Lyndon 
LaRouche … Det faktum, at det amerikanske folk og en 
stor del af verdens befolkning nægtes adgang til Lyns idéer 
på grund af en uretfærdig fængsling, som blev foretaget af 
det samme »apparat’, der stod bag kuppet mod Trump: Jeg 
mener, at hvad præsident Trump sagde for et par dage siden 
om, at man må sikre, at hvad der overgik ham med »Russia-
gate’ og med kupforsøget, aldrig må ske igen – ja, så er der 
en absolut holdbar måde, hvorved dette aldrig vil ske igen, 
og det er at give fuld oprejsning til Lyndon LaRouche … Så 
hvis min mands navn renses [for alle anklager], af hensyn 
til skønheden i hans ideer, vil varig frihed i USA, hvor USA 
vender tilbage til at være en republik, være absolut mulig.

Se LaRouches 
enke Helga 
Zepp-LaRou-
ches 3-mi-
n u t e - l a n g e 
video om at 
rense LaRou-
ches navn: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=28609

Hvis du ikke har gjort det endnu, er det nu på tide at 
underskrive andragendet om LaRouches frifindelse. Hvis 
du allerede har underskrevet, bedes du hjælpe med at sprede 
opfordringen, og få andre til at underskrive.

Rens Lyndon LaRouche navn!
Præsident Trump, tiden er inde til posthumt at fri-

kende Lyndon LaRouche, som blev udsat for justits-
mord og uretfærdigt fængslet fra 1989-1994. Dette er 
påkrævet for at yde retfærdighed over for mennesket så-
vel som for hans idéer. Der er i alle vore nationer, især for 
de kommende generationer, behov for uhindret tilgang 
til hans enestående opdagelser indenfor fysisk økonomi; 
til hans bidrag til klassisk kultur og fysisk videnskab; til 
hans politik for store infrastrukturprojekter og økono-

Se et uddrag (6 min.) af Lyndon LaRouches tale ved Mad for 
Fred konferencen i 1988: http://schillerinstitut.dk/si/?p=28609
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Den 12. februar (EIRNS) — Det er passende, at vi, når 
vi markerer årsdagen for Lyndon LaRouches bortgang den 
12. februar, 2019, tager fat på hans begreber og metode for 
at evaluere den aktuelle strategiske situation og kortlægge 
vores fremtidige kurs. Den 7. september 2007 offentliggjor-
de LaRouche en artikel i magasinet Executive Intelligence 
Review med overskriften »Når Skæbnen afhænger af en 
prognose« (When Fate Hangs on a Forecast), der begyndte 
som følger:

»Det egentlige strategiske formål med, og funktion af, 
en kompetent økonomisk prognose er ikke at forsøge at 
forudsige hvad der vil ske, men at få det til at ske.

»Dagens emne er et omtvistet felt, hvortil jeg har ud-
viklet visse særlige færdigheder, færdigheder inden for den 
gren af strategisk indsigt, der kaldes langtidsprognose. Dette 
indebærer ikke blot passivt at forudse, hvad der sandsynlig-
vis vil ske; det handler om at udforme en politik af den type 
som jeg præsenterer, med den hensigt at iværksætte bydende 
nødvendige handlinger, der muligvis kunne redde os fra en 
nuværende, fremstormende global finansiel katastrofe, en 
kommende katastrofe, der nu er gået ind i sin sidste fase.

»Det er ikke igennem ren sansning, at vi er i stand til at 
regne ud, hvilken viljemæssig kraft der, skjult for vores blik, 
ligger mellem disse enkelte punkter på vores sansers skærm-
billede. Det er gennem vores indvirkning på universet, at vi 
tvinger dets hemmeligheder til at manifestere sig, ikke kun 
som sanseindtryk, men som en højere, autoritativ manife-
station i sindet, som må teste den usete tilstedeværelse og 
de formodede intentioner af, hvad end viljemæssig kraft, 
der ligger bag den handling, som ellers muligvis blot ville 
forblive et sanseindtryk.«

»Disse usynlige kræfter må således tvinges til at afsløre 
sig selv. De må tvinges til at afsløre ikke alene den effektive 
tilstedeværelse, der er skjult bag de fodspor, vi kalder san-
seindtryk. Vi må teste de formodede forsætlige intentioner 
fra disse kræfter, afprøve disse intentioner… hvilket ægte 
videnskab anerkender som universelle principper, da sådan-
ne principper blev kendt som »dynamis« af Pythagoræerne 
eller som »moderne dynamik« af Nicholas Cusanus, Johan-
nes Kepler, Gottfried Leibniz og Bernhard Riemann. Ud fra 
den viden, som kun kan tilegnes på denne måde, får vi de 
midler, hvormed manden og kvinden, formet i skaberens 
billede, er i stand til at handle mere eller mindre effektivt på 
en måde, der opfylder vores skæbne som dødelige; på den 
måde, der af Ham på enestående vis er tildelt os.

»På denne baggrund er det en kendsgerning, at jeg si-
den den tid, i 1953, hvor jeg lagde mig fast på Bernhard 
Riemanns metode indenfor fysisk geometri, ikke nogen-
sinde har fejlet med en økonomisk prognose, som jeg har 
fremlagt; og kun undtagelsesvis har denne prognose antaget 
formen af, hvad der for nogle fejlagtigt kunne se ud som det 
der normalt betragtes som en simpel forudsigelse.«

I dag, mere end 13 år senere, er den dominerende rea-
litet, der former planeten, i høj grad som LaRouche for-
udsagde: et bankerot sammenbrud af det transatlantiske 
finanssystem, og en 50-år lang nedstigning til helvede af 
de fysiske økonomier i dets værtslande med deres ofre. 
Græshoppesværmene, der især plager store dele af Afrika og 
Sydvest- og Sydasien; fremkomsten af den nye coronavirus 
COVID19 ..., disse er alle dødbringende problemer, der 
kan begrænses og overvindes med de forholdsregler, som 
blev foreslået af LaRouche for årtier siden. Videnskabelige 
lynprogrammer til udvikling af fusionsenergi og kolonise-
ring af rummet samt optisk biofysik er og bliver de mest 
presserende behov i dag for at hæve den overordnede tek-
nologiske platform for noosfæren, den menneskelige fysiske 
økonomi, til at klare sådanne kriser.

Helga Zepp-LaRouche tog spørgsmålet om de forskel-
lige indikationer på den kollapsende fysiske økonomi op i 
sine bemærkninger den 11. februar, hvor hun opfordrede til 
»internationalt samarbejde med Kina« for at besejre virus-
set. Ideen om at dette er et »kinesisk« virus er udtryk for den 
mest afskyelige racisme. Jeg er forbløffet over, at nogen ikke 
kan indse, at sygdomme ikke har nogen nationalitet. Vesten 
burde snarere hjælpe til og sende medicinske teams, tilbyde 
samarbejde og ellers gå sammen for at besejre sådanne nye 
problemer som græshoppesværmene i Afrika. Lige nu ville 
det være muligt at stoppe den, men hvis man ikke handler 
i tide, vil den udvikle sig til et enormt problem, som det vil 
være meget vanskeligere at slippe af med efter et år. Mange 
mennesker vil dø som et resultat af fødevaremangel, fordi 
disse græshopper har en tendens til bare at æde enhver af-
grøde og efterlade ødelæggelser.«

Zepp-LaRouche fortsatte: »Der er et sammenbrud i Ve-
sten… Hvad vi har brug for er en ny model for samarbejde, 
et nyt paradigme, hvor man stopper denne form for geopo-
litisk konfrontation, der kun kan føre til en katastrofe. Og 
til det har vi brug for »De fire Love« fra Lyndon LaRouche. 
Vi er absolut nødt til at tænke på den menneskeslægten ud 
fra et fremtidigt standpunkt.«

Hun afsluttede med at opfordre folk til at drage fordel 
af, at dette er året for Beethoven, og at mange mennesker, 
som en følge heraf, lytter til Beethovens musik. Den dybe 
kulturelle krise vi står midt i er en del af det samlede forfald 
i hele den transatlantiske sektor, sagde Zepp-LaRouche, og 
det at lytte til klassisk musik, især Beethoven, »er den bedste 
måde at få folk til at opløfte deres sind. Vi har brug for en 
kulturel renæssance i Vesten.« 

Når skæbnen afhænger af en prognose

misk udvikling – en tilgang, der forudsætter, at der sæt-
tes en stopper for årtier med bagtalelser og dæmonise-
ring med en fuldstændig renselse af hans navn.

De store, eksistentielle kriser, som vore nationer og 
Verden står overfor, og de unikke bidrag, som LaRou-
ches ideer kan yde til disses løsning, tilskynder os til at 
opfordre til den hurtigst mulige frikendelse af Lyndon 
LaRouche for alle anklager.

Skriv gerne under for at rense LaRouches navn:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=26996
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af Alexander Hartmann, Neue Solidarität
Den 20. februar 2020 -- Medens disse linjer skrives, sam-
les deltagerne i den 56. sikkerhedskonference i München 
(MSC). Over 500 højtplacerede internationale beslut-
ningstagere ventes at deltage i konferencen, der finder sted 
mellem den 14. og 16. februar, deriblandt over 35 stats-og 
regeringschefer såvel som omkring 100 udenrigs- og for-
svarsministre. De Forenede Stater repræsenteres af deres 
nykonservative udenrigsminister Mike Pompeo.

Ikke for første gang vil diskussionen blive præget af en 
voksende følelse af fortvivlelse hos de vestlige eliter over de-
res tiltagende uformåenhed til at påtvinge resten af verden 
deres vilje. Wolfgang Ischinger, der har ledet møderne siden 
2008, offentliggjorde den 10. februar i Berlin München-
mødets sikkerhedsberetning og kundgjorde, at dette års 
mødetema ville hedde »Westlessness« (»Vestløshed«). Hvad 
han mener med det, beskriver han således: »Der optræder 
for tiden et dobbelt fænomen, nemlig for det første, at Ve-
sten er mindre vestligt, og for det andet, at verden som hel-
hed er mindre vestlig. Hvad betyder det for de tyske, euro-
pæiske og globale forhold, især for vor sikkerhedspolitik?« 
Ischinnger sagde, at der eksisterer  »en vidt udbredt følelse 
af ubehag og uro over den tiltagende usikkerhed angående 
Vestens grundlægende betydning. Mange sikkerhedspoliti-
ske udfordringer synes at forekomme uadskilleligt forbund-
ne med det, som nogle betegner som det vestlige projekts 
nedgang.«

Desuden, fortsatte han, »synes vi at have mistet en fæl-
les forståelse af, hvad det overhovedet vil sige at være en del 
af Vesten. Selvom dette måske er den vigtigste strategiske 
udfordring for de transatlantiske partnere, virker det usik-
kert, om Vesten kan udvikle en fælles strategi for en ny æras 
stormagtskonflikter.«

Når Ischinger klager over, at vi »har mistet en fælles for-
ståelse af, hvad det overhovedet vil sige at være en del af Ve-
sten«, så tænker han øjensynligt først og fremmest på hold-
ningen hos den amerikanske præsident Donald Trump. 
Trump vandt præsidentvalget i 2016 med et løfte om at 
bryde med doktrinen om de evige krige og at oprette gode 
forbindelser til Rusland og Kina. Siden da har de vestlige 
eliter forsøgt alt for at forhindre ham i at holde dette løfte 
og få ham afsat fra embedet; men med det mislykkede for-
søg på at få ham afsat, har Trumps chancer for at beholde 
embedet også efter det næste præsidentvalg, tiltaget bety-
deligt.

Dette er set fra de vestlige eliters synspunkt næsten den 
»størst tænkelige ulykke«: Hvis USA forlader sin afvisende 
holdning over for Rusland og Kina, så mangler de vestlige 
eliter den politibetjent, der skal gennemtvinge deres krav 
over for de genstridige nationer. Det britiske overhus of-
fentliggjorde for godt et år siden en rapport, i følge hvilken 
den britiske politiks vigtigste prioritet måtte være at forhin-
dre en ny præsidentperiode for Trump, fordi skaderne for 
det britisk-amerikanske »særlige forhold« ellers ville blive 
uoprettelige. Og en del af strategien for at forhindre et gen-
valg af Trump er at ophede krisecentre som Irak og Syrien 
i et forsøg på at få draget Trump ind i en krig og derved 
foranledige ham til at bryde sine valgløfter.

Tidligere udenrigsministre: fare for atomkrig
Rent faktisk er det netop den geopolitiske holdning, 

hvormed de i München forsamlede repræsentanter for de 
»vestlige« eliter prøver at påtvinge resten af verden deres 
»liberale internationale orden«, der selv er den største trus-
sel mod den globale sikkerhed. Den 10. februar udsendte 
»Aspen Ministers Forum«, en forening af tidligere udenrigs-
ministre fra hele verden, en erklæring, hvor de forlangte en 
forlængelse på 5 år af den nye START-nedrustningsaftale og 
advarede om, at faren for en atomkrig er stor, hvis denne og 
tilsvarende forholdsregler ikke gennemføres.

»I dag befinder verden sig i tilbagegang«, står der i er-
klæringen. »De geopolitiske spændinger tiltager, og mange 
stormagter fremhæver atter atomvåbnenes betydning i de-
res militærstrategier.« De tidligere udenrigsministre konsta-
terer »en øget oprustningskappestrid mellem De forenede 
Stater og Rusland, en øget risiko for militære uheld og en 
forringelse af de forhandlede aftaler om reducering af våb-
nene og ikke-spredning af atomvåben. Alle disse ting bidra-
ger til en hurtigt aftagende kernevåbensikkerhed og en øget 
mulighed for anvendelse af atomvåben, enten bevidst eller 
som følge af en utilsigtet eskalation.«

De henviser til den nyeste skarpe konfrontation mellem 
USA og Iran, der har vist, »hvor hurtigt manglen på ret-
ningslinjer kan bringe os til kanten af en krig. Som følge af 
en udhuling af de internationale aftaler og de diplomatiske 
kanaler, nærmede vi os muligheden for en ulykke… Farerne 
for en fejlberegning er for store til, at statslederne kunne 
gribe til tvetydig kommunikation, trusler og militære ak-
tioner.« De kræver derfor »et genoplivet internationalt sam-
arbejde, der hviler på den offentlige forståelse af farerne og 
mulighederne for risikonedsættelse.«

Hovedophavsmændene til erklæringen er den tidligere 
amerikanske udenrigsminister Madeleine K. Allbright og 
den russiske udenrigsminister Igor Ivanov. Blandt de 23 
øvrige underskrivere er Alexander Downer, Anne Moussa, 
Joschka Fischer, Malcolm Rifkind og Javier Solana.

Rusland agiterer for et topmøde mellem de fem 
stormagter

Netop af samme grund har grundlæggeren af og forkvin-
den for Schiller Instituttet længe anbefalet et nyt paradigme 
for internationale relationer, der ikke længere grunder sig 
på konkurrencetænkning mellem stormagterne, men på et 
samarbejde i menneskehedens fælles interesse. Efter mordet 
på den iranske general Soleimani den 3. januar opfordrede 
hun til en hastekonference mellem præsidenterne Trump, 
Putin og Xi for at arbejde for en bilæggelse af konflikterne. 
Helt tilsvarende har Ruslands præsident Putin den 15. ja-
nuar foreslået et topmøde mellem stats- og regeringsche-
ferne for de 5 faste medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, og 
ud fra højtstående russiske diplomaters udtalelser fremgår 
det, at Rusland tager dette forslag meget alvorligt.

Således har udenrigsminister Lavrov den 7. februar i en 
tale i anledning af et særfrimærke til minde om 75-årsdagen 
for Jaltakonferencen mellem USA, Sovjetunionen og Stor-
britannien hentydet til Putins forslag. Angående betydnin-
gen af Jalta-konferencen bemærkede Lavrov: »Konferencen, 

Usikkerhed under sikkerhedskonferencen i München
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som bragte førerne 
af koalitionen mod 
Hitler sammen, 
fandt sted i en at-
mosfære af gensidig 
forståelse og sam-
arbejde. Førerne af 
de tre stormagter 
havde vilje nok til 
at vokse ud over 
deres egne ambitio-
ner og stridigheder 
og udarbejde kon-
struktive forslag 
med henblik på 

en snarlig afslutning af krigen og opbygningen af en efter-
følgende international sikkerhedsarkitektur. Jeg føler mig 
overbevist om, at det er rigtigt at kaste et blik tilbage på de 
fælles interesser i historien, når verden i dag står over for 
talrige udfordringer og trusler«, understregede Lavrov.

Under en audiens i anledning af det russiske diplomatis 
dag den 10. februar talte Ruslands ambassadør i De forenede 
Stater, Anatolij Antonov, om styrkelsen af forholdet til USA. 
Han understregede: »Vort land har aldrig unddraget sig an-
svaret for sikring af fred og stabilitet… Vi værner om prin-
cipperne for ikke-indblanding i indre anliggender.« Og han 
erklærede også: »Vi vil gå vort stykke af vejen til enhver stat, 
der forsøger at opbygge et forhold til Rusland på grundlag 
af gensidig respekt og interesseudligning. Vi er overbeviste 
om, at forbedringen af det russisk-amerikanske samarbejde 
ikke blot svarer til begge landes interesser, men også vil få en 

produktiv indvirkning på verdens gang som helhed.«
Angående præsident Putins opfordring til et topmøde 

mellem de fem faste medlemmer af FN’s sikkerhedsråd sag-
de Antonov: »Hvad det angår regner vi med hjælp fra vore 
partnere til at virkeliggøre initiativerne… Kina og Frank-
rig har reageret positivt på indbydelsen, men Rusland har 
endnu ikke modtaget noget svar fra De forenede Stater og 
Storbritannien.«

Også FN-sekretariatet anser sådant et topmøde for en 
god ide. »Vi vil hilse ethvert møde mellem sikkerhedsrå-
dets faste medlemmer velkommen, da det forhåbentligt vil 
kunne føre til et øget samarbejde mellem disse fem lande 
i sikkerhedsrådet«, udtalte FN’s generalsekretær Stéphane 
Dujarric den 13. februar. Spørgsmålet om, hvorvidt den 
russiske side havde anmodet FN’s generalsekretær om at 
arrangere et sådant møde under FN’s generalforsamling i 
september, besvarede Dujarric ikke.

Da den russiske præsident Vladimir Putin allerede har 
tilkendegivet, at han vil tale på generalforsamlingen i sep-
tember, og da Kina og Frankrig har tilkendegivet deres un-
derstøttelse af initiativet, behøver præsident Trump blot at 
tage flyveren til New York. Og hvis det er sandsynligt, at 
et møde finder sted mellem disse fire præsidenter, vil Boris 
Johnson formodentligt heller ikke blive væk.

Der eksisterer altså en reel mulighed for, at »Vestens« 
geopolitiske konfrontationsholdning kan afløses af et nyt 
mønster for globalt samarbejde. Disse udsigter kan ligge 
til grund for Ischingers pessimistiske ytringer. Rent faktisk 
bør de dog give anledning til optimisme, da det er en langt 
større trussel mod sikkerheden i verden, hvis tilhængerne af 
den gamle orden gennemfører deres hensigter.

Opfordringen til præsidenterne Trump,Putin og Xi om at indkalde til 
et hastetopmøde for at tackle faren for krig

3. januar 2020-- Uddrag: Derfor opfordrer vi præsident 
Trump til at mødes med præsidenterne Putin og Xi for ikke 
alene at tackle den umiddelbare fare for krig i Sydvestasien, 
men at gøre det med varig virkning ved at skabe et nyt pa-
radigme for verden – for at ændre verden, som LaRouche 
sagde.

 Et sådant paradigme må baseres på principperne i Den 
Westfalske Fred, traktaten der afsluttede 30-års krigen i 
Europa. De krigsførende nationer brød cirklen af gengæl-

delse og hævn og handlede til »fordel for de andre«.
 Et sådant paradigme må gøre en ende på geopolitik 

og imperialisme, og etablere en ny finansiel og strategisk 
arkitektur for verden, baseret på forsvar af alle nationers 
suverænitet og kulturelle integritet.

 USA, Kina, Rusland og andre nationer såsom Indien, 
må agere for at etablere en fælles plan for den økonomiske 
udvikling i hele regionen, i tråd med den politik, der er 
fremlagt af Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche 
gennem årtier, og som nu gennemføres i form af Kinas 
Bælte- og Vej-Initiativ.

 En sådan politik vil realisere LaRouches vision: »Der 
findes en løsning, en principiel løsning. Og løsningen er: 
Afslut dette fordømte imperialistiske system! Og forstå, at 
vi som mennesker skal udvikle vores åndelige kultur; det vil 
sige menneskets kreative evner, til at videreføre udviklingen 
af menneskeheden.«

 Læs resten og underskrv her: 
http://schillerinstitut.dk/si/?p=28397

Se formand Tom Gillesbergs sidste video den 20. februar:
Kina er i gang med at få nedkæmpet coronavirus COVID-19. Kan resten af verden følge Kinas eksempel?

http://schillerinstitut.dk/si/?p=28631

USA’s udenrigsminister Pompeo
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Østafrika trues af græshoppeangreb
Hvis vi ikke kan hjælpe Afrika med at 
håndtere denne græshoppeplage har vi mistet 
den moralske egnethed til at overleve. FAO 
kom allerede sidste år med advarsler om, at 
disse græshopper spredte sig, men der var 
absolut ingen opmærksomhed fra de inter-
nationale medier, så disse græshoppesværme 
voksede, og nu er de i Etiopien, Eritrea, Ke-
nya og spreder sig til Sudan; de fortærer hver 
dag lige så meget som 35.000 menneskers da-
glige forbrug! De spreder sig 150 km per dag, 
og det anslås, at hvis de ikke stoppes nu ved 
hjælp af sprøjtning og passende foranstalt-
ninger, vil de mangedobles 500 gange inden 
juni, og de vil blive en fuldstændig plage, som 
truer millioner af menneskers liv.(Side 3 og 6)

Lyndon LaRouches »Fire Økonomiske Love«
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Den 12. februar 2020 var etårsdagen for Lyndon H. 
LaRouches bortgang (1922-2019), men hans idéer er mere 
levende end nogensinde. Danmark og Verden har brug for 
LaRouches »Fire Økonomiske Love« for at håndtere de 
økonomiske og finansielle kriser, som vi står overfor. 

1. at vedtage en Glass/Steagall-bankopdelingslov for 
at bryde Wall Streets og City of Londons kasinobaserede 
finanssystem inden et nyt kollaps.

2. at udstede statskredit gennem nationalbanken.
3. at øge den fysisk-økonomiske produktivitet og 

levestandarden gennem produktive investeringer, såsom 
moderne infrastruktur, som øger økonomiens energi-
gennemstrømningstæthed.

4. at skabe en fusionskraftbaseret økonomi og fokusere 
nationen på rummissioner. Videnskabeligt og teknologisk 
fremskridt er hjørnestenen i al økonomisk fremskridt.

Læs mere på side 4 og på: http://schillerinstitut.dk/si/
category/larouches-fire-love-feature/


