
Den 9. april (EIRNS) – Det følgende er introduktio-
nen til Schiller Instituttets internationale erklæring om, 
hvordan den globale pandemi overvindes. 

På det tidspunkt hvor denne presserende opfordring til 
at oprette et verdenssundhedssystem blev skrevet, havde 
verden mere end 1,5 millioner bekræftede tilfælde af CO-
VID-19, og antallet af dødsfald, der tilskrives pandemien, 
var over 80.000. Denne sygdom, der først ramte men-
nesker i december eller november 2019, har inden for få 
måneder spredt sig til næsten alle nationer i verden med 
en voldsom tilvækst i befolkninger, som ikke tager stærke 
foranstaltninger for at standse dens fremskridt. Dødelig-
heden blandt de smittede vurderes at være en størrelses-
orden større end den for sæsonbestemt influenza. På det 
tidspunkt, hvor man læser denne opfordring til handling, 
vil tallene være større, muligvis meget, meget større.

Overvindelse af denne dødbringende virus kræver 
øjeblikkelig, koordineret global handling: intensive fol-
kesundhedsforanstaltninger, herunder omfattende test 
og isolering af dem, der konstateres smittede, en kraftig 
stigning i tilgængeligheden af sundhedsfaciliteter og ud-
styr, betydelige investeringer og ressourcer, der afsættes til 
at finde helbredelsesmetoder og en vaccine, store tiltag i 
sanitetsforanstaltninger, især i mindre udviklede nationer, 
og en ende på den historisk unødvendige mangel på ud-
vikling – og ligefrem plyndring – i verden. Denne globale 
pandemi kræver i særdeleshed en global reaktion, da re-
servoirer af virusset i enhver del af verden kunne forårsage 
genopblussen i årevis.

Det kræver et verdenssundhedssystem, der dækker alle 
dele af planeten. 

Centralt for en sådan global reaktion er koordinerin-
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gen af USA, Kina, Rusland og Indien, en alliance af de 
fire magter, åben for alle planetens nationer. Lederne 
for disse fire nationer skulle holde et topmøde så hur-
tigt som muligt for at udarbejde fælles tilgange til at 
imødekomme verdens enorme sundhedsmæssige, ma-
terielle og infrastrukturelle behov, som et første skridt 
hen imod at skabe et helt nyt paradigme til erstatning 
for det gamle bankerotte system. Der findes ingen an-
den måde, intet mindre, der rent faktisk vil kunne be-
sejre pandemien.

Selvom det i øjeblikket er COVID-19, der påfører 
menneskeheden en katastrofe, er det kun en af mange, 
som verden er modtagelig for på grund af den fejlslag-
ne internationale orden igennem de sidste 50 år, især 
den dødbringende udplyndring af udviklingslandene. 
Solpletter kunne slå de fleste af verdens elledningsnet 
ud – hvorfor er man ikke blevet beskyttet imod dette, 
selv i de såkaldt »udviklede« lande? En hidtil uopdaget 
asteroide eller komet kunne ødelægge et helt kontinent 
– hvorfor har vi ikke udviklet noget forsvar mod denne 
trussel? Der er 800 millioner mennesker på planeten, 
som mangler tilstrækkelig føde – hvorfor er dette ble-
vet tolereret? En græshoppeplage truer i øjeblikket liv 
og levebrød for et tocifret antal millioner mennesker. 
En anden sygdom kan bryde ud når som helst – hvor-
for har vi ikke bedre forsvar mod vira?

Verdenssamfundet må udvikle robusthed for suc-
cesfuld overlevelse på lang sigt, ikke kun på kort sigt, 
mens man håber på, at der ikke indtræffer usædvanlige 
begivenheder, men ved at forberede reel tryghed og 
sikkerhed. Dette kan ikke forekomme under det nyli-
berale økonomiske paradigme, der nu svigter. Det kan 
ikke forekomme under et regime med bankredninger 
og et syn på økonomiske værdier som hellige. Dette 
system, med sin spekulative boble på 1,8 billarder $ er 
nu fuldstændigt bankerot og må gennemgå en proces 
med konkursbehandling, der for længst er specificeret 
af den amerikanske økonom Lyndon H. LaRouche, 
tillige med det samtidige krav om at opbygge et nyt 
hamiltonisk kreditsystem, nationalt og internationalt, 
for at bringe menneskeheden tilbage på sporet af viden-
skabsdreven fysisk-økonomisk udvikling. Den langsig-
tede succesrige overlevelse og blomstring af den menne-
skelige art kræver et globalt system, der anerkender den 

guddommelige gnist af potentiel genialitet hos et hvert 
individ, og som søger at fremme dette potentiale gen-
nem økonomisk, kulturel og videnskabelig udvikling.

Nedenfor påtager vi opgaven med nærmere at skit-
sere det nødvendige verdenssundhedssystem ved at 
stille og besvare to spørgsmål:

 1) Hvad er årsagen til denne, den muligvis værste 
krise, som menneskeheden nogensinde har stået overfor?

2) Hvad er det fulde sæt af foranstaltninger, der på 
alle fronter skulle træffes, både i USA og globalt, for at 
overvinde pandemien?

 Vi begynder ikke med at opliste alle flaskehalse og 
mangler og forsøge at arbejde nedenfra. Vi starter i ste-
det med at finde ud af, hvad der kræves: Vi må bruge 
denne eksistentielle krise til endelig at få bugt med 
underudviklingen af store dele af menneskeheden, 
en tilstand, som ikke er værdig for menneskeslægten. 
Derefter fastsætter vi de fysisk-økonomiske betingelser 
for at opnå hvert trin undervejs, inklusive materiale-
regninger og krav til arbejdskraft, defineret ud fra et 
industriteknisk standpunkt. Vi vender derefter tilbage 
til flaskehalsene og finder ud af, hvordan vi gennem-
bryder dem, til planlagt tidspunkt eller tidligere. Vi 
vil opdage, at vi for at følge denne bane vil være på 
en ilmarch, der kræver konstante teknologiske gen-
nembrud; vi vil opdage, at vi er i det videnskabelige 
domæne af fysisk økonomi, hvor Lyndon LaRouches 
arbejde er vores eneste guide og køreplan.

Vi vil også erfare, at en sådan tilgang kræver fuldt 
internationalt samarbejde, især mellem USA og Kina, 
for at nå disse fælles mål for menneskeheden.... Det 
var med denne fremgangsmåde, at Franklin D. Roo-
sevelt mobiliserede nationen til at besejre fascismen 
under 2. verdenskrig. Sådan vendte NASA-ingeniører 
den truende Apollo 13-katastrofe til en succes. Og i 
vores nuværende bestræbelser på at overvinde corona-
virusset over hele planeten, er fiasko heller ikke her en 
mulighed. 

Læs resten af rapporten på engelsk: www.schil-
lerinstitut.dk/si/?p=28883. 

Se også formand Tom Gillesbergs udtalelse på 
bagsiden. Se videoen (10 min. på engelsk): Den nød-
vendige økonomiske politik for at besejre coronavi-
russet: www.schillerinstitut.dk/si/?p=29073

Den 27. april (EIRNS) – Efter det vestlige finans-
systems sammenbrud i 2008, præsenterede Lyndon 
LaRouche de nødforanstaltninger, der er påkrævede 
for at gøre en ende på den britiske, imperiale finanspo-
litik, som skabte boblen til at begynde med, men adva-
rede om at kun en kombination af verdens fire største 

nationer – Rusland, Kina, Indien og USA – i et fælles 
samarbejde kunne skabe den nye finansielle arkitektur, 
der kunne erstatte det bankerotte, monetære system, 
centreret i City of London og Wall Street. Disse forslag 
blev afvist til fordel for massive redningsaktioner af 
»too big to fail«-bankerne, som forårsagede skabelsen 

Schiller Instituttets internationale videokonference:
En ny måde at tænke på bringer verden sammen for et Nyt Paradigme
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af en boble dobbelt så stor i dag – omtrent 2 billiarder 
$, for det meste af værdiløs derivat-spillegæld. Denne 
idioti blev forenet med indførelsen af ondskabsfulde 
nedskæringer i de transatlantiske nationer samt i ud-
viklingssektoren i Afrika og Sydamerika.

Den 25.-26. april 2020 afholdt Schiller Instituttet 
en todages konference med titlen »Menneskehedens 
Eksistens afhænger nu af Skabelsen af et Nyt Paradig-
me!« Over 2500 personer skønnes at have deltaget i 
konferencen over internettet gennem de to dage, fra 
over 55 lande fra Europa, Asien, Afrika, og Amerika. 
Mandag eftermiddag var det samlede antal seere af 
det første panel på YouTube allerede oppe på 5300. 
Blandt de mere end 40 talere, blev hovedtalerne givet 
af grundlæggeren af Schiller Instituttet, Helga Zepp-
LaRouche, den første permanente, stedfortrædende 
repræsentant for den Russiske Føderation i FN og af 
Folkerepublikken Kinas generalkonsul i New York. 
Kombinationen af disse taler demonstrerede både 
muligheden, og den presserende nødvendighed, for at 
»Østen« og »Vesten« kan arbejde sammen for at gøre 
en ende på den imperiale opdeling af verden i stri-
dende blokke, og for at takle de eksistentielle trusler 
som nu konfronterer menneskeheden, både i form af 
coronavirusset og i form af finanskatastrofen udløst af 
pandemien.

Over 200 spørgsmål blev indsendt i løbet af konfe-
rencen, fra flere afrikanske og sydamerikanske ambas-
sadører, fra landmænd, fra politikere, og fra patrioter 
og borgere rundt om i verden. Talerne blev oversat til 
adskillige sprog.

Det fungerede, fordi konferencen demonstrerede 
en anderledes måde at tænke på, i modsætning til den 
geopolitiske nul-sums-tænknings atomiserede, usam-
menhængende strukturer, påduttet af imperiets medi-
er og korrupte uddannelsesinstitutioner. I stedet blev 
de fire paneler – om strategi, videnskab, klassisk kultur 

og fysisk økonomi – præsenteret som en »Enhed«, på 
den måde som var tilsigtet af de tænkere, hvis idéer 
skabte historiens største nationer – Platon, Konfutse, 
Nicolaus Cusanus og Gottfried Leibniz, som alle indså 
at »Enheden« er større end summen af de enkelte dele.

Verden vil aldrig blive den samme efter COVID-
19-pandemien. »Årsagen« til pandemien kan ikke 
skjules bag »Kina-Kina-Kina«-hysteriet (en genafspil-
ning af den forfejlede »Rusland-Rusland-Rusland«-
kampagne, som forsøgte at fjerne Donald Trump fra 
embedet, og sabotere hans forsøg på at etablere ven-
skabelige relationer med Rusland og Kina). Årsagen var 
ikke et land eller en person, men ødelæggelsen af det 
Amerikanske System efter mordet på John Kennedy, 
og de 50 års nedskæringer, som ødelagde både Vestens 
og udviklingssektorens infrastruktur og industrier – og 
specielt nedlæggelsen af de offentlige sundhedsvæsener, 
for at maksimere profitten for de Wall Street-firmaer, 
der kontrollerede de private sygehusselskaber.

Men verden blev også forandret for altid af denne 
historiske Schiller Institut-konference. En »bestemt 
tone« har lydt, i dette Beethoven-år, og den tone gen-
lyder internationalt, resonerer med den Nye Silkevej 
og med den nødvendige fremkomst af en Ny Bretton 
Woods-konference, ledet af Vladimir Putin, Xi Jin-
ping, Narendra Modi og Donald Trump og andre vel-
menende ledere, for at erstatte imperiets og de geopoli-
tiske kriges afdankede idéer én gang for alle, og etablere 
et nyt retfærdigt kreditsystem, dedikeret til at give et 
hvert barn på denne Jord en mulighed for at udvikle 
hendes eller hans iboende kreative potentiale til fulde.

Vi opfordrer alle, som læser denne rapport, til at 
blive medlemmer af Schiller Instituttet, og til at købe 
det første bind (af dusinvis, hvis ikke hundredvis, af 
kommende bind) af Lyndon LaRouches Samlede Vær-
ker, udgivet denne uge af Stiftelsen for LaRouches Ef-
termæle. Bestilles fra Schiller Instituttet i Danmark.

Panel 1: Det presserende behov for at erstatte 
geopolitikken med et nyt paradigme i interna-
tionale relationer

Talere på panel 1: Dennis Speed, ordstyrer, Schiller 
Instituttet

Lyndon H. LaRouche, Jr. (videoklip)
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og præsident 

for Schiller Institute
Dmitry Polyanskij, 1. vice-permanent repræsentant 

for Den Russiske Føderation ved FN
Hans excellence Ambassadør Huang Ping, general-

konsul for Folkerepublikken Kina i New York
Jacques Cheminade, formand, Solidarité et Progrès, 

tidligere fransk præsidentkandidat

Michele Geraci, økonom fra Italien, tidligere se-
kretær for udviklingsministeriet i Rom

Bassam el-Hachem, professor i sociologi, det li-
banesiske universitet i Beirut, Libanon

Antonio Butch Valdes, grundlægger af det filip-
pinske LaRouche Society, Filippinernes demokrati-
ske parti

 
Ordstyrer denne morgen, Dennis Speed, åbnede 

med to videoklip fra Lyndon LaRouche, et fra 1997 
og et fra 2007, som præsenterede det fremsyn, der 
definerede LaRouches karriere. Kombination af 
disse videoklip understregede betydningen af sam-
arbejdet mellem USA og Kina i forbindelse med 

Se hele konferencen: www.schillerinstitut.dk/si/?p=28946
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større infrastruktur-platforme, samt den 
kritiske strategiske rolle, som nationerne 
USA, Rusland, Kina og Indien spiller i for-
bindelse med at gøre en ende på det briti-
ske imperium, også kendt som det britiske 
Commonwealth.

 Helga Zepp-LaRouches hovedtale 
findes på side 12. Hun introducerede pub-
likum til den bredere historiske baggrund 
og præsenterede det fremvoksende sam-
menfald af multiple kriser, dvs. pandemien, 
græshoppeplagen fra Afrika til Indien, den 
truende globale fødevarekrise, stigende ar-
bejdsløshed osv., som usammenlignelig med 
selv den mørke tidsalder i det 14. århund-
rede. Hun opfordrede verden til at opdage 
nye principper og identificere de langsig-
tede årsager til den aktuelle krise, eliminere 
dem, og åbne et nyt kapitel i universalhistorien, så vi 
kan afslutte geopolitikkens æra og etablere et nyt system 
baseret på menneskehedens identitet som en kreativ art.

Hun behandlede den igangværende optrapning i 
retning af atomkrig, som ses af den voksende propa-
ganda, der drives af de samme elementer, som står bag 
kuppet mod præsident Trump: MI6 og Henry Jackson-
Selskabet, men denne gang rettet imod Kina. Og dog 
udstiller denne operation også vores fjende, det britiske 
imperium, som et døende imperium, fuldstændig af-
koblet fra virkeligheden. Og hvis nogen skulle »betale« 
– som briterne nu insisterer på, at Kina skal betale for 
de økonomiske omkostninger ved virusset – skal briter-
ne betale for deres forbrydelser mod menneskeheden 
og unødvendige tab af liv i de sidste to århundreder.

  Fru LaRouche præsenterede et bredt intellektuelt 
overblik over den afstumpede liberale/nyliberale ver-
densorden, fra pastor Malthus ‘folkemordsøkonomi, 
der var baseret på den italienske Giammaria Ortes syn 
på befolkningskontrol, til den venetianske agent Paolo 
Sarpi og hans besætning af karakterer såsom Galileo, 
Newton eller Adam Smiths filosofi og de moderne 
udtryk i form af spilteori og computerstyret økono-
misk spekulation baseret på korruption af videnskab af 
Bertrand Russell. Russells opfordring til lejlighedsvis 
at have en ‘sort død’ til at feje hen over verden for at 
»løse« overbefolkningsproblemet blev omtalt som ka-
rakteristisk for imperiets ondskab. Hun insisterede på, 
at løsningen er et helt nyt verdenssyn, der bygger på 
den videnskabelige udvikling af menneskeheden, så-
som rumforskning, fusionsenergi og udvikling af det 
menneskelige geni.

Den næste taler var første vicerepræsentant i FN 
fra Rusland, H.E. Dmitry Polyanskij, som behandlede 
den igangværende COVID-19-pandemi, de bredere 
sociale virkninger og nødvendigheden af øget globalt 
samarbejde, især at undgå at beskylde hinanden eller 

bruge krisen til at øge konkurrencen. Han understre-
gede også G20’s rolle i at tackle problemerne, især for 
udviklingslandenes vedkommende.

 Han blev efterfulgt af Generalkonsul for Folkere-
publikken Kina i New York, Huang Ping. Ambassadør 
Huang, der foretog sin præsentation via videoopta-
gelse, idet han var forpligtet til at hjælpe med levering 
af nødvendige medicinske forsyninger, der ankom fra 
Kina til Boston samme eftermiddag, gav et overblik 
over den kinesiske tilgang og filosofi i forhold til den 
aktuelle pandemi og opfordrede til en udvidelse af 
samarbejdet mellem USA og Kina.

 Der fulgte en kort række spørgsmål, hvor den vi-
denskabelige rådgiver ved det kinesiske generalkon-
sulat i New York, Zhou Guolin, tog imod spørgsmål 
på vegne af ambassadør Huang. Det første spørgsmål 
omhandlede vigtigheden af et visionært topmøde mel-
lem de 5 permanente medlemmer af FN’s Sikkerheds-
råd, sådan som Rusland for nylig har foreslået det. Et 
yderligere spørgsmål kom fra vicerepræsentanten for 
Sydafrika i FN om atomkraftens rolle i udviklingen 
af Afrika. Også Hr. Polyanskij havde tid til at svare på 
spørgsmål, inden han måtte forlade konferencen for et 
andet virtuelt møde.

 Jacques Cheminade, to gange præsidentkandidat 
for Frankrig, startede anden del af det første panel med 
et oplæg, der implicit havde titlen: »Et Europa man 
ikke behøver at skamme sig over.« Hr. Cheminade 
præsenterede sit syn på den tabte sag i Europa under 
det nuværende system for kultur og politik, eller som 
han sagde, »Hvor løgnen er blevet en pervers kunst,« 
og behandlede derefter den form for ændringer der 
kræves for at genoplive de ægte suveræne nationer i 
Europa med henblik på at deltage i et nyt udviklings-
paradigme. Han omtalte den 30-årige periode under 
den europæiske genopbygning efter 2. verdenskrig 
som et eksempel på det sande Europa.

Fra Panel 1 ordstyrer Dennis Speed (øverst t.v.), Helga Zepp-LaRouche 
(øverst t.h.) begge fra Schiller Instituttet, Dmitry Polyanskij, Ruslands 
1. vice-permanent repræsentant, ved deres FN mission (nederst t.v.), og 
H.E. Ambassadør Huang Ping, Kinas generalkonsul i New York.
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 Efter Mr. Cheminade fulgte Hr. Michele Geraci, 
økonom og tidligere undersekretær for Italiens mi-
nisterium for økonomisk udvikling. Hr. Geraci har 
omfattende erfaring i Kina som økonom. og spillede 
en central rolle i at introducere Kinas globale udvik-
lingsprogram for Bæltet & Vejen for det italienske folk 
under hans tid i regeringen. Han beskrev sine erfarin-
ger fra både Kina over en tiårsperiode såvel som sin 
erfaring i den italienske regering i de seneste år, med 
fokus på behovet for større ekspertise, kompetence og 
repræsentation af det italienske folk.

 Udtalelser blev også fremsat af Bassam Al-Hachem 
fra Universitetet i Libanon om krisen i hans land; den 
delvise erklæring fra Butch Valdes – lederen af LaRou-
che-bevægelsen i Filippinerne, der talte om præsident 
Dutertes fremkomst og hans afvisning af den neokon-
servative/neoliberale dagsorden, som begyndte med 
hans åbenlyse afvisning af præsident Obamas neoko-
lonialistiske politik (hans fulde erklæring forventes at 
komme søndag); og Daniel Burke, uafhængig kandi-
dat til det amerikanske senat i New Jersey, opfordre-
de ungdommen over hele verden til at tage del i den 
globale udvikling gennem Lyndon LaRouches ideer. 
Der kom spørgsmål fra blandt andet ambassadøren for 
Costa Rica i Canada, Mali-ambassadøren i Canada og 
Nigerias ambassadør i Canada.

 Der blev præsenteret en video med fru Zepp-
LaRouche om den dybe betydning af hendes mands 
ideer og vores indsats for at udgive hans »samlede vær-
ker« i mange bind, hvoraf det første bind nu produ-
ceres og kan købes på larouchelegacyfoundation.org. 
Hun sagde, at hans ideer er »lige så vigtige i dag, som 
Platons var mht. at igangsætte den italienske renæs-
sance,« og hun afsluttede det første panel med en op-
fordring til ‘at være kampberedte’, eller bedre endnu, 
»fyre op under sæderne« for at få folk til at rykke!

Panel 2: For en bedre forståelse af hvordan 
vores univers fungerer

Talere på panel 2: Jason Ross, ordstyrer, LaRou-
ches videnskabelige Team;

Megan Beets, LaRouches videnskabelige Team;
Ben Denniston, LaRouches videnskabelige Team;
Jean-Pierre Luminet, ph.d., astrofysiker, forsker 

emeritus ved National Center for Scientific Research;
Michel Tognini, astronaut, Association of Space 

Explorers, stiftende medlem;
Walt Cunningham, Apollo Astronaut;
Marie Korsaga, ph.d., astrofysiker, Burkina Faso;
Senator Joe Pennacchio, New Jersey State, sponsor 

af Fusion Energy Resolutionen;
Will Happer, ph.d., professor emeritus i fysik, 

Princeton University; 
Guangxi Li, M.D., ph.d., Chinese Academy of 

Medical Sciences, Beijing

Panel 2 var en vidtrækkende international drøftelse 
om anvendelse af menneskelig kreativitet, videnskab 
og teknologi til forbedring af menneskehedens vilkår 
gennem samarbejde mellem nationer. Ordstyrer Jason 
Ross åbnede med at sige, at spørgsmålet om at skabe 
et globalt sundhedssystem, sådan som grundlægger af 
Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, har opfor-
dret til, burde overvejes mere bredt som en del af et 
strategisk forsvar for menneskeslægten. Ross optrådte 
sammen med sine kolleger fra LaRouche PAC’s Viden-
skabelige Team, Megan Beets og Benjamin Deniston, 
der uddybede Lyndon LaRouches perspektiv for, hvor-
dan man udfører denne målsætning.

Deniston henviste til det russiske forslag fra 2011 
om et ‘strategisk forsvar af jorden’ (SDJ), hvilket var 
en åbenlys reference til det forslag, som præsident Ro-
nald Reagan fremsatte i 1983, kaldet Strategic Defense 
Initiative (SDI). Lyndon LaRouche er kendt for at 
være ophavsmanden til denne Reagan-politik og for 
at have foretaget ‘bagdørsforhandlinger’ med Sovjet-
unionen for at opnå en aftale. Men andre mennesker 
kæmpede også for deres egen version af SDI – ofte for 
at undergrave LaRouches forslag. Deniston definerede 
LaRouches SDI som et videnskabs-drivende program, 
ligesom John F. Kennedys Apollo-projekt, der skulle 
hjælpe med at udvikle begge nationers svigtende øko-
nomier, og, i processen med samarbejdet at afslutte 
den geopolitiske kløft, der blev påtvunget af den bri-
tiske ‘del og hersk’-operation. Denne reference til be-
tydningen af internationalt samarbejde og at skubbe 
grænserne for menneskelig viden blev et kritisk tema 
for panelet. Et videoklip præsenterede Lyndon LaRou-
ches egen beskrivelse af konceptet.

Megan Beets udviklede, hvordan SDJ-konceptet 
ville involvere aspekter af rummets indflydelse på vej-
ret og klimaet samt give et forsvar imod store solud-
brud og solpletter. Beets og Deniston tog også andre 
spørgsmål vedrørende asteroide- og kometforsvar op, 
langvarige cyklusser i solsystemet og galakserne og 
hvordan disse spiller ind på arters uddøen, samt hvor-
dan det kan spille ind på livscyklussen af vira. Ross 
påpegede endvidere, at dette at tolerere at blive holdt 
som gidsel af et virus eller af en fejlslagen økonomisk 
politik virkelig er et spørgsmål om tragedie – at und-
lade at befri os for fejlslagne aksiomer.

Jean-Pierre Luminet, Ph.d., astrofysiker og forsker 
emeritus ved Frankrigs Nationale Center for Viden-
skabelig Forskning, tog spørgsmålet om videnskabe-
lig tænkning op i sin præsentation: »Frie Opfindelsers 
Rolle i kreativ Opdagelse.« Luminet leverede sit syn 
på videnskabens udvikling fra oldtiden til Kepler, Ein-
stein og moderne teorier, men understregede, at gen-
nembrud mere var beslægtet med kunstneriske udtryk.

Luminet blev efterfulgt af to tidligere astronauter, 
Michel Tognini og Walt Cunningham. Tognini er bri-
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gadegeneral i det franske luftvåben, og tidligere astro-
naut hos både CNES og ESA, og kan tælle tilsammen 
19 dage i rummet på den internationale rumstation, 
ombord på både Columbia og Soyuz. Tognini er et 
stiftende medlem af Association of Space Explorers 
(Selskabet af Rumforskere, red.), der har medlem-
mer fra 38 lande, og han redegjorde for nogle af sine 
oplevelser i sin præsentation: »Venskab mellem astro-
nauter: en eksemplarisk præcedens for internationalt 
samarbejde.« Tognini blev fulgt af den tidligere NA-
SA-astronaut Walt Cunningham, der fløj på Apollo 
7-missionen. Cunningham beskrev, hvordan han på 
radioen lyttede til opsendelsen af Alan Shepard, og ef-
ter at have kørt ind til siden for at høre nedtællingen, 
udbrød »Lucky S.O.B.!« (‘lucky son of a bitch’, eller 
‘heldige kartoffel’, red.) 18 måneder senere delte han 
kontor med Shepard.

Astrofysiker Dr. Marie Korsaga fra Burkina Faso 
behandlede spørgsmålet om »Nødvendigheden af vi-
denskabsuddannelse for afrikansk ungdom«. Hun 
beskrev det faktum, at 40 % af Afrikas befolkning er 
under 15 år, hvilket vil være eksplosivt i de kommende 
år – godt eller dårligt, afhængigt af om denne ’skat’ op-
dyrkes med uddannelse og økonomisk udvikling. Hun 
delte også sine refleksioner vedrørende kvinder inden 
for videnskab i Afrika, hvor hun desværre er en af få.

Senator fra New Jersey (2008 – nu), Joe Pennacchio, 
gentog Korsagas appel om en fremtid for ungdommen 
i sin præsentation: »Making Nuclear Fusion a Reality« 
(Gør fusionsenergi til virkelighed). Pennacchio er op-
havsmand til et lovforslag i New Jersey, der kræver ud-
vikling af fusionskraft. Han sagde, at han kæmper for 
fusionskraft for de kommende generationer.

Will Happer, professor emeritus i fysik ved Princeton 
University, som også har tjent i præsident Trumps na-
tionale sikkerhedsråd, delagtiggjorde sine indsigter ved-
rørende kampen om klimaforandringer, og beskrev den 
som en »kultreligion«, eftersom dens tilhængere endog 
nægter at debattere det. Happer beskrev, hvordan mange 
videnskabelige opdagelser er sket gennem »uheld«, idet 
forskere har fundet, at deres eksperimenter ikke gav de 
forventede resultater, hvilket tvang dem til at komme 
med et højere ordens begreb om universets love for at 
forklare det uventede resultat. Dette fremprovokerede 
en hel del diskussion under den livlige spørgerunde.

Dr. Kildare Clarke, en læge fra New York, delte sin 
indsigt i implikationerne af afviklingen af det offent-
lige sundhedssystem i USA gennem privatisering. Dr. 
Clarke har i årtier arbejdet med LaRouche-bevægelsen 
om dette spørgsmål, der går tilbage til den af LaRou-
che ledede kamp for at redde D.C. General Hospital i 
Washington fra lukning i 1990’erne.

Clarke blev efterfulgt af Guangxi Li, M.D., ph.d. fra 
det kinesiske akademi for medicinske videnskaber i Beij-
ing og ved Mayo-Klinikken. Li præsenterede sin succes 

med at bruge traditionel kinesisk urtemedicin i behand-
lingen af COVID-19 i tidlige stadier, som han beskrev 
som anderledes end andre virale lungebetændelser.

Det historiske panel afsluttedes med en spørge-
runde, der berørte spørgsmål om vigtigheden af, at et 
internationalt samarbejde skaber muligheder for unge 
for at deltage i videnskabelige gennembrud og gøre en 
ende på de mislykkede aksiomer, der har bragt os til 
kanten af denne faktisk mørke tidsalder.

Panel 3: Kreativitet som den markant karak-
teristiske egenskab ved menneskelig kultur: 
Behovet for en klassisk renæssance

Talere ved Panel 3, ordstyrer: Dennis Speed
Beethoven, »An die ferne Geliebte« (Op. 98,) John 

Sigerson, tenor, Margaret Greenspan, piano
Lyndon LaRouche: »Jeg har insisteret på, at musik 

er forståeligt«
Helga Zepp-LaRouche – grundlægger og præsi-

dent, Schiller Instituttet
William Warfield – ‘A Poetic Musical Offering’ (‘En 

poetisk musikalsk gave)
Eugene T. Simpson – Professor Emeritus i stemme 

og kor-litteratur, Rowan University of New Jersey; 
grundlæggende konservator af the Hall Johnson Col-
lection »Hall Johnson og Dvorak-drømmen: Fra ‘spi-
ritual’ til kunstsang«

Willis Patterson – bas-bariton, professor emeritus/
dekan ved the University of Michigan School of Mu-
sic, Theatre & Dance – »Tilstedeværelsen af det klas-
siske princip i folkemusik«

John Sigerson – musikchef for Schiller Instituttet, 
medforfatter af ‘A Manual on the Rudiments of Tu-
ning and Registration’ – »Den fysiske kraft af klassisk 
poesi og musik«

Diane Sare – grundlægger og meddirektør, Schiller 
Instituttet NYC Kor; Leah DeGruchy, Schiller Insti-
tuttet: »Om brugen af kor i politik«

Konferencehilsener, Gregory Hopkins – grundlæg-
ger og kunstnerisk direktør, Harlem Opera Theater.

Det tredje panel på Schiller Instituttets idéfyldte 
konference begyndte med en introduktion af Dennis 
Speed, der dedicerede panelet til Lyndon LaRouche 
(1922-2019) og William Warfield (1920-2002.) Dette 
blev efterfulgt af en fremførelse af Beethovens sang-
cyklus, »An die ferne Geliebte,« udført af tenor John 
Sigerson og pianist Margaret Greenspan.

Dernæst blev der vist et mægtigt videoklip med 
Lyndon LaRouche, der talte på en koncert på Howard 
University i 1990’erne. Han talte om det nødvendige 
forhold mellem klassisk videnskab og klassisk kunst, 
hvilket derfor betyder, at al kunst er forståelig og ikke 
kun magisk; og at det er universelt.

Helga Zepp-LaRouche drøftede Friedrich Schil-
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lers storslåede menneskesyn og hans anskuelse om at 
måden til at opnå genialitet er gennem æstetisk ud-
dannelse. Hun diskuterede sit eget studium af Schil-
ler som ung studerende, og den dybe indflydelse han 
havde på udformningen og styrken i hendes karakter 
og verdensanskuelse. Hun sagde, at man i dag kan få et 
indblik i den aktuelle kultur ved at se på, hvordan folk 
har reageret på nedlukningen i forbindelse med CO-
VID-19. Mange mennesker er henfaldet til de værste 
former for hedonistiske impulser som en reaktion, og 
atter andre har vendt sig til klassisk musik i højere grad 
end før. Dette er typisk i Italien, hvor folk sang opera 
fra deres altaner, og det samme andre steder.

Zepp-LaRouche tog derefter publikum med gen-
nem forskellige uddrag af Schillers ‘Æstetiske Breve’ 
for at demonstrere, hvorfor kunstneren selv skal være 
på højeste niveau, og at ens individuelle mål skal være 
i harmoni med de større menneskelige mål.

To digte blev derefter præsenteret gennem et vi-
deoklip af en koncert-recitation af William Warfield 
af Paul Laurence Dunbars »Prometheus« og »When 
Malindy Sings.« (Prometeus og Når Malindy Synger).

Dr. Eugene Thamon Simpson gennemgik i sin præ-
sentation, »Hall Johnson og Dvorak-drømmen: Fra 
‘spiritual’ til kunstsang,« nogle væsentlige historier om 
den afroamerikanske ‘spiritual’, herunder kampen for 
at få den smukke musik ind på den etablerede kon-
certscene. Han demonstrerede forholdet mellem den 
tyske kunstsang og den afroamerikanske ‘spiritual’. 
Mens ‘spirituals’ tidligt blev marginaliseret og endda 
latterliggjort, blev ‘spirituals’ ophøjet og befriet ved 
Antonin Dvoráks ankomst til De Forenede Stater og 
hans opdagelse af dem. Afgørende i den forbindelse 
var Harry Burleighs rolle og hans forhold til Dvorák. 
Simpson demonstrerede forskellen mellem de mere 
forenklede opsætninger af ‘spirituals’ af Harry Bur-
leigh, og de mere udviklede opsætninger af Hall John-
son, der også skrev »originale« ‘spirituals’ og komposi-
tioner. Simpson gennemgik en interessant pædagogik 
om Hall Johnsons kompositoriske evner ved at bruge 
eksemplet »Am Meer« af Schubert og »Oh, Glory« af 
Hall Johnson, og hvordan Johnson brugte metoden 
for klassisk komposition til hans opsætninger.

John Sigerson præsenterede: »Den fysiske kraft af 
klassisk poesi og musik.« Han gik i polemik imod 
klassisk musik som blot værende en »beherskelse af 
stil«, i modsætning til et fysisk princip. Klassisk mu-
sik handler om musik med formål, i modsætning til 
bare øjeblikkelige effekter. Gennem en diskussion af 
Max Planck og Albert Einstein, sidestillede Sigerson 
»agapē« med sult efter at opdage sandheden. Han sag-
de, at dette er et handlingsprincip, der findes både i 
klassisk musik og klassisk videnskab. Han udfordrede 
nuværende musikere til: ‘Ændr om nødvendigt din 
tro, hvis din tro forhindrer dig i at være en fysisk kraft 

for det gode i universet.’
Dr. Willis Pattersons tale om »Tilstedeværelsen af 

det klassiske princip i folkemusik« var en bevægende 
diskussion om folkesangens forbedrende indvirkning 
på ens sjæl, om hvordan den er en kilde til trøst, og 
om den grelle kendsgerning, at det er mere produktivt 
end at have flere krige. Han henviste til sin egen trans-
formation og styrke ved at studere folkemusik og ‘spi-
rituals’, på samme måde som Zepp LaRouche havde 
talt om sin undersøgelse af Schiller for at styrke sin 
egen karakter. Dr. Patterson afsluttede sin præsenta-
tion med at henvise til Schiller og spille en optagelse af 
sig selv (bas-bariton) som solist i Beethovens ‘Ode til 
Joy’ fra 9. symfoni.

Teng Jimeng, professor i amerikanske studier ved 
Universitetet for Udenlandske Studier i Beijing, henvi-
ste til præsident Xi Jinpings breve om dyd og kunst, og 
forklarede at dette er en del af den æstetiske uddannelse 
i Kina sammen med altruisme og patriotisme. Teng dis-
kuterede konfucianisme og kinesernes forpligtelse til at 
sætte de ældre først og hjælpe verden og dem, der lider.

 Diane Sare og Leah DeGruchy behandlede: »Om 
brugen af kor i politik.« Sare begyndte med at udfordre 
lytteren til at sikre, at denne krise aldrig sker igen, og 
spurgte, hvorfor vi tillod disse kriser at opstå, inklusive 
det seneste COVID-19-udbrud, da vi vidste, at det var 
på vej. Hun spurgte, hvorfor er vi så hurtige til at be-
brejde andre og så tøvende med at se på os selv? De-
gruchy tog dette op ved en meget effektiv diskussion 
af Shakespeares »Købmanden i Venedig« og om korets 
rolle i tragedien. Degruchy reciterede Portias berømte 
tale: »Kvaliteten af nåde er ikke anstrengt«. Sare fo-
kuserede derefter diskussionen på nødvendigheden af 
selvtransformation. Hun citerede Beethovens »Missa 
Solemnis«, der, som hun påpegede, helt fletter koret 
og solisterne sammen, og hun citerede Bachs Passions-
messer, som værker, der effektivt opløfter publikum til 
et bedre forhold til skaberen.

En entusiastisk hilsen til konferencen kom fra di-
rigent og tenor Gregory Hopkins. Han fortalte om sit 
mangeårige samarbejde med Schiller Instituttet, ind-
befattet turen som han foretog til Europa i 1990’erne 
med Schiller Instituttet. Han fortalte, hvordan det lige 
nu er en meget vanskelig tid for musikere; mange af 
dem har mistet deres job, sundhedsforsikring og mid-
ler til at klare sig. Men ifølge kineserne kan »en krise« 
være en »mulighed«, og det er gennem stor kunst, at vi 
kan blive inspireret. Som [en] ‘spiritual’ siger: »Jeg er så 
glad for, at problemer ikke varer ved for altid …«

 En meget intens spørgerunde fulgte præsentatio-
nerne, hvilket bedst kan værdsættes på video. Vigtigst 
af alt, opfordrede Zepp LaRouche alle, der lyttede, 
og alle talerne til at slutte sig til hende i en verdens-
omspændende renæssancebevægelse. Hun opfordrede 
også Dr. Willis Patterson, Dr. Simpson og Dr. Jimeng 
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til at tale mere dybtgående, da de alle diskuterede prin-
cippet om »altruisme« i musik/kultur.

Panel 4: Videnskaben om fysisk økonomi
Talere ved Panel 4, ordstyrer: Dennis Speed
Dennis Small, USA; Schiller Instituttets formand 

for Latinamerika »LaRouches Arv: Grundlaget for den 
moderne videnskab om fysisk økonomi«

Sébastien Périmony, Frankrig; Schiller Instituttets 
repræsentant: »Når Afrika ser mod stjernerne«

Cédric Mbeng Mezui, Gabon; forfatter; finanseks-
pert; tænketanken ‘FinanceAfrika’: »At lukke op for 
Afrikas potentiale – idéer af Alexander Hamilton«

Ramasimong Phillip Tsokoliban, leder af LaRouche 
Sydafrika: »Gør Afrika til et økonomisk lokomotiv til 
gavn for hele menneskeheden«

Ms. Yang Yan, politisk rådgiver, Folkerepublikken 
Kinas ambassade I Paris: »Fransk -kinesisk samarbejde 
i Afrika«

Bob Baker, amerikansk landmand, USA, Schiller 
Instituttets landbrugskoordinator; Joe Maxwell, tidli-
gere guvernør i Missouri, medgrundlægger af ‘Family 
Farm Action Alliance; Tyler Dupy, Direktør for Kansas 
Sammenslutning af Kvægavlere; Frank Endres, Cali-
fornien, medlem af National Farmers Organization i 
63 år; Bill Bullard, Montana, direktør, R-CALF USA; 
Jim Benham, formand for Indiana Farmers Union og 
nationalt bestyrelsesmedlem af the National Farmers 
Union; Mike Callicrate, Kansas, uafhængig kvægpro-
ducent, »Føde for Fremtiden: At spise er en moralsk 
rettighed, en dialog med amerikanske landmænd«.

Prof. Mario Roberto Morales, professor, skribent 
og modtager af Guatemalas Miguel Angel Asturias Na-
tionale Litteraturpris, 2007: »Den produktive versus 
den spekulative økonomi: Et synspunkt fra Central-
amerika«.

Jack Lynch, konsulent, tidligere vicepræsident, First 
Midwest Bank of Illinois: »Genindfør Glass-Steagall«.

Daisuke Kotegaw, forskningsdirektør ved Canon 
Instituttet, tidligere embedsmand i det japanske fi-
nansministerium, forhenværende CEO for IMF i 
Japan: »Manglende reaktion på finanskrisen i 2008 
forårsagede sammenbrudet af det offentlige sundheds-
system«.

Ellen Brown, præsident, Public Banking Institute 
(USA): »Produktiv Kredit, ikke rovgriske udlån«.

Omfanget af dette panel, omhandlende Lyndon 
LaRouches videnskab om fysisk økonomi, blev anty-
det af dets 16 velforberedte talere og spørgerunden 
med spørgsmål og diskussion. Panelet »foretog en 360 
graders rundvisning set i perspektivet af LaRouches 
fire økonomiske love«, hvilket ordstyrer Dennis Speed 
fulgte til dørs med syv præsentationer af nuværende 
og tidligere formænd for amerikanske landbrugsorga-

nisationer; adskillelige talere og forfattere fra afrikan-
ske lande, der har været politisk aktive i Afrika; Kinas 
missionschef i Paris; den amerikanske kommercielle 
bankmand, der medvirkede til at få Glass-Steagall ind-
ført på valgprogrammet for det Republikanske parti 
i 2016; Amerikas mest kendte talsmand for offentlig 
bankvirksomhed; en professor ved Guatemala Univer-
sitet, samt lederne af Schiller Instituttet, Helga Zepp-
LaRouche, Dennis Small, Ramasimong Phillip Tsoko-
libane fra Sydafrika og Sébastien Périmon fra Frankrig.

Dennis Smalls åbningsoplæg præsenterede den 
aktuelle civilisationskrise med pandemi og finansielt, 
økonomisk sammenbrud inden for rammerne af Lyn-
don LaRouches grundlæggende og originale begreb 
»potentiel relativ befolkningstæthed«. Med en tale fra 
en konference i 1997 lod han LaRouche selv forklare, 
hvordan degeneration af den europæiske civilisation i 
det 14. århundrede førte til katastrofen med hungers-
nød og pandemi; for sidenhen at hævde, at – hvad 
der dengang i 1997 – var »afrikanske« økonomiske 
forhold – ville bringe denne realitet – afgjort inklu-
sive pandemi – til verden som helhed, »medmindre vi 
kan udskifte det dødsdømte IMF-system.« Idet han 
citerede LaRouche, understregede Small, at »potentiel 
relativ befolkningstæthed«, udtrykt ved samfundets vi-
denskabelige, teknologiske og kulturelle/uddannelses-
mæssige kapacitet til at oppebære og berige voksende 
befolkninger, i stedet kan forfalde til niveauer under 
dens aktuelle befolkningstæthed, med dets resulte-
rende menneskelige katastrofe til følge. Han beskrev 
LaRouches forslag i 2014 om »Fire Love« – som de 
umiddelbare skridt til at vende katastrofen i forbin-
delse med den nuværende krise, og fremlagde Helga 
Zepp-LaRouches forslag til et »nyt verdenssundheds-
system« for panelet.

Derefter fulgte fem præsentationer om den abso-
lut nødvendige økonomiske udvikling i Afrika, med 
»potentiel relativ befolkningstæthed« som det impli-
citte emne. Sébastien Périmon drøftede etableringen 
igennem de sidste 20 år af ni nationale rumfartscen-
tre og et afrikansk rumfartsagentur, som afgørende 
for kontinentets udviklingspotentiale, med satellitter, 
der hjælper med at forbedre landbruget, leverer ud-
dannelse i landdistrikterne, sporer terrorister og græs-
hoppesværme, kortlægger sygdomsudbrud, og viser 
de enorme muligheder for store infrastrukturprojek-
ter, såsom Transaqua-projektet med genopfyldning af 
Tchad Søen – »intet er mere lokalt end rummet«, sag-
de Périmony og påpegede, at ‘Space and Science Soci-
ety’, der er centreret i Etiopien, har mere end 10.000 
medlemmer. Cédric Mbeng Mezui, grundlægger af 
Gabons ‘Finansiering-af-Afrika-tænketank’, under-
stregede Alexander Hamiltons principper for udvik-
ling af national kredit, indenlandsk efterspørgsel samt 
forsyningskæder og industrialisering – han er forfat-
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ter til flere bøger, herunder »Unlocking the Potential 
of Africa – Ideas by Alexander Hamilton«. Tidligere 
formand for Det sydafrikanske Nuclear Energy Corp., 
Dr. Kelvin Kemm, opfordrede alle, der så med, til at 
»tænke på hele verdenen under denne konference«.

Phillip Tsokolibane vendte tilbage til den oprin-
delige ide, der blev taget op af Dennis Small. »Hvis 
Afrika realiserede sit fulde potentiale, ville det blive 
et økonomisk lokomotiv,« sagde han. »Men dets po-
tentielle relative befolkningstæthed er lav. På trods af 
FDR (Franklin D Roosevelt, red.) har den britiske im-
perialisme holdt Afrika underudviklet og slavebundet 
til City of London og Wall Street«. Faktisk understre-
gede flere talere, at Afrikas enorme størrelse og land-
brugsjord, med 1,3 milliarder afrikanere på et konti-
nent, der i arealmæssig udstrækning svarer til nationer 
og regioner med næsten 4 milliarder mennesker (Kina, 
Indien, USA, EU og andre), betyder, at dets poten-
tielle relative befolkningstæthed i LaRouches forstand 
forbliver lav. Dette trykker afrikanernes faktiske be-
folkningstæthed og truer nu – som Small har advaret 
om – med at falde til så lavt et niveau, at det vil for-
årsage et stort antal unødvendige dødsfald. Således er 
den øjeblikkelige opbygning af et sundhedssystem, der 
sætter mennesket i første række, og økonomisk udvik-
ling et spørgsmål om liv eller død for millioner. Tsoko-
libane betonede Zepp-LaRouches foreslåede »globale 
sundheds-sikkerhedssystem«, der finansieres af en ny 
international udviklingsbank.

Den kinesiske diplomat i Paris, Yang Yan, beskrev 
hvordan Kina og Frankrig forsøger at kombinere Kinas 
produktionsevne med franske avancerede teknologiske 
kapaciteter med det formål at forbedre den økonomi-
ske produktivitet i Afrika gennem investeringer. Hun 
understregede, at dette samarbejde »tilbydes andre 
lande og internationale organisationer for at bidrage 
til udviklingen af Afrika.«

De seks amerikanske landbrugsledere, der blev in-
troduceret af Schiller Instituttets landbrugsekspert og 
organisator, Bob Baker, beskrev hvordan »det uafhæn-
gige landbrug i Amerika på nuværende tidspunkt er 
hinsides krisetilstand; det befinder sig i en katastrofe,« 
siger Tyler Dupy, administrerende direktør for Kansas 
Sammenslutning af Kvægavlere. Da priserne på ame-
rikansk og europæisk landbrugsproduktion har været 
ekstremt lave i flere år, og nu falder yderligere, når fø-
devareforsyningskæderne brydes op under de pande-
miske forhold, spurgte Baker: »Har landmænd ret til 
at producere mad? Har Afrika ret til at brødføde sig 
selv?« Andre talere var tidligere viceguvernør i Missou-
ri, Joe Maxwell; administrerende direktør hos RCALF, 
Bill Bullard; leder af Indianas landbrugsorganisation, 
National Farm Union, Jim Benham; Frank Endres fra 

National Farm Organization og Mike Callicrate fra 
Organisationen for Konkurrencedygtige Markeder. 
Alle krævede ‘paritetspriser’ – dvs. produktionspriser, 
der giver landmanden købekraft til alle de mange in-
put og teknologiske krav til landbruget – gennemsnit-
lige landbrugspriser i dag ligger på 30% af ‘paritet’, og 
er lavere end under Den store Depression, sagde En-
dres, da landmændenes gennemsnitspriser lå på 64% 
af paritet. Den »potentielle relative befolkningstæt-
hed« i amerikanske og europæiske landbrugs- og land-
distrikter er høj på grund af avanceret teknologi, men 
er blevet voldsomt reduceret af årtier med udplynd-
ring fra Wall Street og nedbrudte forsyningskæder, så 
de faktiske landdistrikter er ved at forsvinde, tvunget 
ud af produktivt landbrug og handel.

I sidste undersession af panel 4 beskrev Jack Lynch, 
tidligere chef for First Midwest Bank i Illinois, sine 
aktiviteter med at presse på for at få genindført Glass-
Steagall i det republikanske program for præsidentval-
get, baseret på Lyndon LaRouches prognoser for øko-
nomiske sammenbrud siden 1999, hvor Glass-Steagall 
blev ‘slagtet’. »Vi er på randen« af endnu et økono-
misk sammenbrud, sagde han, især i betragtning af de 
enorme porteføljer med derivater i de største af ban-
kerne på Wall Street. Den tidligere administrerende 
direktør for IMF i Japan, Daisuke Kotegawa, beskrev 
hvordan store banker og hedgefonde, som skulle have 
været omorganiseret og have deres aktiver nedskrevet 
efter nedbruddet i 2008, i stedet blev reddet på be-
kostning af sundhedssystemer, arbejdstagernes leve-
standard og de små virksomheder. Og Ellen Brown, 
præsident for Public Banking Institute (Institut for of-
fentlig Bankvirksomhed), præsenterede eksempler på 
regeringers direkte udstedelse af statskreditter i ame-
rikansk historie, fra Pennsylvania-koloniens offentlige 
bank, påbegyndt i 1730 (og lukket i 1751 efter ordre 
fra den britiske kongemagt, der forbød udstedelse af 
amerikansk valuta), til Lincolns ‘Greenback’-politik. 
Hun bemærkede, at Lyndon LaRouche havde foreslået 
direkte udstedelse af nationalbankkreditter (Treasury 
currency issues) for 40 år siden – EIR genudsendte for 
nylig sin artikel fra 1981 om dette.

Ved afslutningen af panel 4 – og konferencen – 
bebudede Dennis Small planlægningen af en »inter-
national ungdoms-telefonkonference« med Helga 
Zepp-LaRouche om to uger, og den presserende nød-
vendighed af, i den igangværende mobilisering, at 
organisere endnu én i rækken af de mange bølger af 
ungdomsbevægelser, som Lyndon LaRouche har kata-
lyseret over årtier. Zepp-LaRouche opfordrede alle, der 
lyttede med: »Vi har ikke hørt om andre løsninger på 
denne krise end den fire-magtstilgang, vi fremfører. Gå 
ind i fuld mobilisering for dette forslag.»

Se hele konferencen: www.schillerinstitut.dk/si/?p=28946
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Jeg hilser alle jer, der ser denne internetkonference, 
fra hele verden, og jeg tror, at I alle er klar over, at men-
neskeslægten lige nu er konfronteret med en hidtil uset 
krise. Den truer ikke alene med at koste mange mil-
lioner menneskeliv på grund af sygdom og sult, med 
at feje mange af de institutioner, som folk har taget for 
givet indtil nu, af banen, og med at kaste store dele af 
verden ind i en ny mørk tidsalder, herunder kulturelt, 
men den kunne også føre til termonuklear krig, der 
potentielt ville udslette hele menneskeheden.

Denne krise er mere vidtgående end i det 14. år-
hundrede, da den Sorte Pest udslettede en tredjedel af 
befolkningen fra Indien til Island. Den er mere alvor-
lig end Den store Depression i 1930’erne, fordi den 
potentielt kan ødelægge mere økonomisk substans. Og 
hvis der udbryder krig, vil det bestemt have værre føl-
ger end verdenskrigene i det 20. århundrede, fordi det 
sandsynligvis vil involvere brugen af termonukleare 
våben.

På grund af globaliseringen og internationaliserin-
gen af mange systemer, herunder internettet og atom-
våben, er vi alle i den samme båd. Og i modsætning 
til tidligere epoker, da en del af planeten blomstrede 
mens en anden kollapsede, vil der denne gang ikke 
være nogen delvise løsninger. Mere end nogensinde 
før i vores historie udfordres vi som samfund, som én 
menneskehed, til at nå til enighed om nye principper, 
der kan garantere menneskehedens langsigtede evne 
til at overleve. Det er pointen med denne konference: 
Hvordan kan vi identificere årsagerne til denne krise, 
eliminere dem og åbne et nyt kapitel i universalhisto-
rien, der fører vores eksistens ud af geopolitisk kon-
frontation og ind på et niveau af fornuft, der sømmer 
sig for menneskehedens identitet som en kreativ art?

Nogle mennesker spekulerer på, hvorfor jeg midt 
i en pandemisk og finansiel krise også rejser spørgs-
målet om faren for atomkrig? Fordi de skandaløse og 
ondsindede beskyldninger mod Kina fremsat af de 
britiske hemmelige tjenester MI6 og MI5 og deres 
propagandaapparat – Henry Jackson-Selskabet i Lon-
don, Atlanterhavsrådet og forskellige »klyngeagenter« 
på begge sider af Atlanterhavet – beskylder Kina for 
COVID-19-pandemien, fordi man angiveligt enten 
forsinkede informationen om den, eller endog brugte 
biologisk krigsførelse mod Vesten. Dette drejer sig om 
opbygningen af et fjendebillede med henblik på krig. 
Den uforskammethed med hvilken Henry Jackson-
Selskabet – den hårde kerne blandt de liberale neokon-
servative og den britiske krigsfaktion på begge sider 
af Atlanterhavet – kræver milliarder af dollars i erstat-
ning, kan kun ses som en provokation, beregnet på at 

gøde jorden for et strategisk slutopgør.
 Det er den hysteriske, men i sidste ende desperate 

reaktion fra et imperium, der er klar over, at det hele 
er ovre, og at verden aldrig mere vil vende tilbage til 
den allerede udrullede strategiske orientering for en 
unipolær verden, den såkaldte »Washington Consen-
sus« og »regelbaserede orden«, som man var i stand 
til at opretholde, i det mindste som en facade, indtil 
udbruddet af COVID-19. Krigspartiets beregninger 
var forkerte; det erklærede forhastet »historiens afslut-
ning« efter Sovjetunionens sammenbrud, hvilket også 
var knyttet til illusionen om, at Kina ville udvikle sig 
til et liberalt demokrati i britisk stil, hvis blot det fik 
medlemskab af WTO; og at alle andre lande også ville 
blive omdannet til vestlige demokratier via en politik 
for regimeskifte, enten gennem farverevolutioner eller 
interventionskrige.

Kinas bedrift
Kinas enestående verdenshistoriske kulturelle be-

drifter – ikke alene at løfte 850 millioner af sine egne 
mennesker ud af fattigdom, men også, med den Nye 
Silkevej, at give udviklingslandene muligheden for før-
ste gang at overvinde såvel den kolonialistiske politik, 
der stadig i dag gennemføres af IMF, såvel som den 
deraf forårsagede fattigdom – blev mødt med van-
tro og rædsel af de forskellige talerør for det britiske 
imperium. Efter at de vestlige medier i omkring fire 
år havde ignoreret det største infrastrukturprogram i 
historien, blev angreb på såkaldte »autokratiske regi-
mer«, som Kina, Rusland og andre, pludselig optrap-
pet af de samme medier, som siden 2015 har profileret 
sig i »Heksejagten« mod præsident Trump, i aftalt spil 
med kupforsøget fra de britiske hemmelige tjenester.

 Men da først tallene for marts og april blev frigivet, 
der viste, at Kina ikke blot har været i stand til at knu-
se pandemien mere effektivt, men også at overvinde 
de økonomiske konsekvenser af krisen meget lettere 
end de vestlige lande, som på grund af privatisering af 
sundhedssektoren var helt uforberedt på pandemien, 
blev tonen imod Kina skingrer. De vestlige demokrati-
ers »regelrette orden«, den eneste »demokratiske legiti-
mitet«, har været på gyngende grund i lang tid og truer 
nu med at kollapse, mens det hævdes, at Beijing forføl-
ger en »strategi for ubegrænset krigsførelse«. Kendsger-
ningen er, at det liberale system knyttet til det britiske 
imperium har slået fejl. Men det betyder ikke, at de 
styrker, der er allieret med imperiet, ikke stadigvæk, i 
deres kvaler, kan påføre enorme skader, for eksempel 
ved at indlede en verdenskrig.

 Det er på høje tid at rette på navnene, som Kon-

Den britiske liberalismes forbrydelser og undergang og 
»Det Nye Paradigme« for menneskehedens fremtid

Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved Schiller Instituttets konference
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futse ville sige. Hvis ideen er at udarbejde en liste over 
skyldige parter og erstatningskrav på grund af den ak-
tuelle krise, så må det være listen over virkningerne af 
den britiske liberalisme, hvis ledende skikkelse, Wins-
ton Churchill, bærer hovedansvaret for udeladelsen af 
det vigtigste aspekt i det Bretton Woods-system, som 
Franklin D. Roosevelt havde til hensigt at indføre 
for efterkrigstiden: nemlig en kreditmekanisme til at 
overvinde kolonialismen og industrialisere udviklings-
sektoren. På grund af denne mangel blev det britiske 
imperiums kontrol over den såkaldt Tredje Verden vi-
dereført i efterkrigstiden. Denne situation blev deref-
ter forværret, efter at præsident Nixon afsluttede Bret-
ton Woods-systemet i august 1971, hvilket førte til en 
række dereguleringer af de finansielle markeder, til den 
berygtede ‘outsourcing’ til lande med billig arbejds-
kraft og IMF’s betingelser (‘conditionalities’, red.). Det 
eneste formål med hele denne politik var at opretholde 
en kolonialistisk udplyndring og forhindre enhver se-
riøs udvikling i disse lande.

 
Hvad med de fattigere lande?

Hvordan kunne nogen i de såkaldt »avancerede 
lande« – og vi ser nu med coronavirus-pandemien, 
præcis hvor avancerede de er – antage i så meget som 
et minut, at den brutale fattigdom i Afrika, Latiname-
rika og nogle asiatiske lande er selvindlysende eller 
selvforskyldt? Hvis Vesten i de sidste 70 år havde gjort, 
hvad Kina har udrettet i Afrika siden 1960’erne, men 
især nu i de sidste 10 år, nemlig at bygge jernbaner, 
dæmninger, kraftværker og industriparker, ville hele 
Afrika nyde godt af et udviklingsniveau, som man ser 
i Sydkorea eller Singapore i dag – eller bedre! Afrika 
har som følge af denne politik stort set intet sundheds-
system, ingen infrastruktur; halvdelen af befolkningen 
har ikke adgang til rent vand, sanitet eller elektricitet, 
fordi det britiske imperium bevidst undertrykte dem 
ved at arbejde gennem IMF og Verdensbanken… gen-
nem Verdensnaturfonden, der i tvivlstilfælde betragter 
beskyttelsen af en insektart som vigtigere end millioner 

af menneskers liv! Hvis man tager højde for den samle-
de virkning af denne politik, vil der fremkomme et tal 
på millioner af mennesker, hvis liv er blevet forkortet 
af sult og ubehandlede sygdomme! I modsætning til 
myten om at det britiske imperium ophørte med at ek-
sistere en gang for alle med koloniernes uafhængighed 
og overleveringsceremonien i Hongkong den 30. juni 
1997, eksisterer det stadig i form af neoliberal moneta-
ristisk kontrol over verdens finansielle system; en kon-
trol, der altid har været indbegrebet af imperialisme.

 Et andet eksempel på ren propaganda fra imperiet 
er at sige, at lande i den Tredje Verden simpelthen ikke 
ønsker at udvikle sig. Virkeligheden er, at selv ideen 
om FN’s udviklings-årtier de facto blev elimineret med 
afslutningen på Bretton Woods, og erstatet med ideen 
om befolkningsreduktion, med Romklubbens grove 
ideer om de formodede grænser for vækst og John D. 
Rockefeller III’s misantropiske forestillinger, som han 
præsenterede dem på FN’s befolkningskonference i 
Bukarest i 1974, eller med Henry Kissingers skanda-
løse NSSM 200 fra samme år; der blot var et gammelt 
opkog af påstandene af den onde pastor Malthus’, det 
Britiske østindiske Selskabs bladsmører, som igen pla-
gierede ideerne fra den venetianske »økonom« Giam-
maria Ortes.

 
Dette var alt sammen forudset af LaRouche

Lyndon LaRouche reagerede på dette paradigme-
skifte, da han i 1973 i forbindelse med en række un-
dersøgelser om virkningerne af IMF-politikken, be-
gyndte at advare om, at den voksende underernæring, 
svækkelse af immunsystemet, manglende hygiejne osv. 
ville føre til fremkomsten af globale pandemier. Efter 
tusindvis af taler og skrifter fra LaRouche, der har cir-
kuleret i de mellemliggende fem årtier over alle fem 
kontinenter, er der ingen der kan sige, at den aktuelle 
pandemi ikke var forudseelig! Især da LaRouches hele 

»Winston Churchill, bærer hovedansvaret for udeladelsen af 
det vigtigste aspekt i det Bretton Woods-system, som Franklin 
D. Roosevelt havde til hensigt at indføre for efterkrigstiden: 
nemlig en kreditmekanisme til at overvinde kolonialismen og 
industrialisere udviklingssektoren.» Billede: Præsident Truman 
applauderer den tidligere britiske premierminister Winston Chur-
chill, siddende, i Fulton, Missouri, den 5. marts, 1946.

Så tidligt som i 1942 så Franklin Roosevelt frem til at gøre en 
ende på kolonialisme efter krigen. Her undersøger han en kæm-
pe globus, som blev præsenteret for ham af den amerikanske hær.
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livsværk var dediceret til, blandt andet, at udarbejde 
udviklingsprogrammer, der netop ville have forhindret 
det!

 Den grundlæggende årsag til, at det liberale para-
digme og den nuværende underliggende, transatlanti-
ske »regelrette orden« har fejlet, og til at etablissemen-
tet har vist sig at være så fuldstændig ude af stand til at 
reflektere over årsagerne til denne fiasko, er knyttet til 
det aksiomatiske grundlag og generelt accepterede an-
tagelser om dette paradigmes menneskesyn, såvel som 
dets begreb om stat og videnskab.

 Efter den første opkomst, under den italienske re-
næssance, af ideer og former for en statsdannelse, der 
bevidst fremmer de kreative åndsevner hos en voksen-
de andel af befolkningen, og de videnskabelige frem-
skridts rolle som kilde til social rigdom, lancerede det 
daværende feudale oligarki knyttet til det daværende 
førende imperium, Venedig, en bevidst modoffensiv, 
hvor Paolo Sarpi, som den førende tænker i det ve-
netianske oligarki, fremførte sin lære, hvorfra Oplys-
ningstiden og liberalismen i sidste ende udviklede sig. 
Ideen var at kontrollere den videnskabelige debat, men 
at fornægte evnen til at erkende og opdage reelle uni-
verselle principper, at undertrykke potentialet for ‘Pro-
metheus’ (der ifølge sagnet gav mennesket ilden, red.) 
– om nødvendigt med magt – at reducere mennesker 
til niveauet for sansemæssig oplevelse, og dogmatisere 
det tilbagestående i »den menneskelig natur«.

 
Liberalismens oligarkiske tankesæt

Fra denne tradition udsprang den mekanistiske vi-
denskabelige tradition forbundet med Galilei Galileo 
og Isaac Newton, John von Neumanns og Norbert 
Wieners spil- og informationsteori, og for nyligt de 
algoritmer, der ligger til grund for derivathandlen i da-
gens kasinoøkonomi. Det empiriske og materialistiske 
dogme og dekadente menneskebillede, der blev bragt 
til torvs af Thomas Hobbes, Thomas Malthus, Jeremy 
Bentham, John Locke og John Stuart Mill, er stadig 
den dag i dag grundlaget for den britiske liberalisme, 
og den virus, der mere end noget andet har bidraget til 

den nuværende tilstand i 
verden.

 Det britiske imperi-
ums oligarkiske tanke-
gang, der benægter alle 
menneskers, men især 
alle farvede menneskers, 
guddommelige kreativ 
gnist bliver udtrykt i fuld 
klarhed i adskillige skrif-
ter og udsagn, hvis blot 
folk bryder sig om at se 
efter det, fra prins Phil-
lips berygtede ønske om 
blive reinkarneret som et 

dødbringende virus for at hjælpe med at reducere den 
menneskelige races overbefolkning, til det foragtelige 
syn der blev udtrykt af Adam Smith i hans »Theory of 
the Moral Sentiment« fra 1759:

 »Administrationen af universets store system… om-
sorgen for rationelle og fornuftige væseners universelle 
lykke er Guds – og ikke menneskets – afdeling. Men-
nesket er tildelt en langt mere ydmyg rolle, der meget 
bedre svarer til hans svage evner, og hans begrænsede 
forståelse; menneskets rolle vedrører hans egen lykke, 
hans familie, hans venner, hans land … Naturen leder 
os til størstedelen af dette med oprindelige og øjeblik-
kelige instinkter. Sult, tørst, den lidenskab der forener 
kønnene, kærligheden til glæde og frygt for smerte får 
os til at opfylde disse mål for deres egen skyld og uden 
nogen overvejelser vedrørende deres tilbøjelighed til 
at gavne de større mål, som ‘naturens store dirigent’ 
havde til hensigt at opnå med dem.«

 
Racistisk ideologi

Eftersom alle disse egenskaber gælder lige såvel for 
dyr, er det åbenlyst også i orden at ‘udrense flokken’ 
med jævne mellemrum, ligesom spartanerne dræbte 
heloterne, når de troede, de ville blive for mange. Det-
te misantropiske billede af mennesket forstærkes gen-
nem ren racisme, som Bertrand Russell udtrykte det 
så skamløst i The Prospects of Industrial Civilization:

 »Den hvide befolkning i verden vil snart ophøre 
med at vokse. De asiatiske racer vil blive flere og neg-
rene endnu flere, før deres fødselsrate falder tilstrække-
ligt til at gøre deres antal stabilt uden hjælp af krig og 
pest… Indtil det sker, kan fordelene, som socialismen 
sigter mod, kun delvist realiseres, og de mindre frugt-
bare racer bliver nødt til at forsvare sig mod de mere 
frodige ved metoder, der er modbydelige, omend de er 
nødvendige.«

 Det er netop denne racistiske ideologi, der retfær-
diggjorde kolonialismen, slavehandelen, opiumskrige-
ne, og for at være ærlig, er det i sidste ende også årsagen 
til den monumentale ligegyldighed, som store dele af 
befolkningen i Vesten viser, når de hører nyheden om 

»Det britiske imperiums oligarkiske tankegang, der benægter alle mennesker, men især alle far-
vede mennesker, den guddommelige gnist af kreativitet» Tre ansigter af det Britiske Imperium: 
Adam Smith, Bertrand Russell og prins Philip.
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græshoppesværme i Afrika og i nogle asiatiske lande, 
som kunne have været elimineret for to måneder siden 
til en omkostning af kun 75 millioner dollars.

 Og intet har ændret sig i den grundlæggende støtte 
til eugenik (racehygiejne –red.) blandt repræsentanter 
for imperiet. Dette blev endnu en gang understreget 
af en skribent i Daily Telegraph, i en artikel af Jeremy 
Warner i begyndelsen af marts:

»Ikke for at gå i detaljer, men fra et ganske uengage-
ret økonomisk perspektiv, kunne COVID-19 sågar vise 
sig at være en smule gavnlig i det længere løb, ved ufor-
holdsmæssigt at rense ud blandt ældre pensionister).«

Det er disse barbariske præmisser for det liberale 
dogme, selv hvis det næppe er moderigtigt at indrøm-
me deres eksistens i de såkaldte udviklede lande, som 
for mange år siden førte Lyndon LaRouche til at insi-
stere på, at en kombination af de fire økonomisk og 
militært vigtigste lande i verden – USA, Kina, Rusland 
og Indien – var nødvendig for at gennemføre den by-
dende nødvendige reorganisering af verdensordenen. 
Denne reorganisering må dog begynde med den utve-
tydige og bestemte afvisning af dette liberale dogmes 
menneskesyn samt dets politiske implikationer. Det 
britiske imperium i alle dets fremtoninger, men mest af 
alt dets kontrol over finanssystemet må tilendebringes.

Lederskab: Et fire-magts hastetopmøde 
Disse fire nationer – USA, Kina, Rusland og Indien 

– må øjeblikkeligt sammenkalde en hastekonference 
og indføre et nyt Bretton Woods-system, der realise-
rer Franklin Roosevelts fulde intention om at skabe et 
kreditsystem, som garanterer, en gang for alle, indu-
strialiseringen af udviklingssektoren. Det må begynde 
med virkeliggørelsen af et verdenssundhedssystem, 
der opbygger et sundhedsvæsen i hvert eneste land på 
denne klode. Først og fremmest med et lynprogram 
for at bekæmpe coronavirusset, men derefter opnå den 
samme standard, som fandtes under Hill-Burton-lo-
ven i USA, eller som den var i Tyskland og Frankrig, 
før privatiseringen i 1970’erne. Som Roosevelt formu-
lerede det i sin Tale til Nationen i 1941, i sin berømte 
erklæring om de »Fire Friheder«, hvor han sagde: »Den 
tredje [frihed] er friheden for mangel – hvilket oversat 
i globale vendinger betyder en økonomisk forståelse, 
der garanterer enhver nations indbyggere et sundt og 
fredeligt liv – over alt i verden«. Førstedamen, Eleanor 
Roosevelt, gjorde det til sin personlige mission at sikre, 
at disse Fire Friheder blev indlemmet i FN’s Verdenser-
klæring om Menneskerettighederne.

I Lyndon LaRouches »Udkast til Samarbejdsaftale 
mellem USA og Sovjetunionen« fra 1984, der defi-
nerede principperne og grundlaget for det Strategiske 
Forsvarsinitiativ (SDI), som han foreslog, og som blev 
erklæret for USA’s officielle politik af Præsident Rea-
gan d. 23. marts, 1983, og som gentagne gange blev 
tilbudt Sovjetunionen som et samarbejde om et omfat-

tende nedrustningsprogram, definerede LaRouche den 
overbevisning, der repræsenterede et absolut afgørende 
aspekt af hans livs arbejde og denne organisations mis-
sion. Den første del af dette skrift, hvis principper også 
gælder for samarbejdet mellem de fire nationer og alle 
andre, som beslutter sig for at deltage i dette nye part-
nerskab, lyder:

»Det politiske grundlag for varig fred må være: a) 
den uforbeholdne suverænitet for hver eneste og alle 
nationalstater, og b) samarbejde blandt suveræne na-
tionalstater for at fremme ubegrænsede muligheder for 
at deltage i fordelene ved teknologisk fremskridt, til 
fælles gavn for alle og enhver. Den mest afgørende del 
af en sådan permanent fredspolitiks gennemførelse nu 
er en dybtgående forandring i de monetære, økono-
miske og politiske relationer mellem de dominerende 
nationer, og de relativt underordnede nationer, ofte 
klassificeret som ’udviklingslande.’ Medmindre de 
vedblivende uligheder i kølvandet på den moderne ko-
lonialisme i stigende grad løses, vil ingen vedvarende 
fred på denne planet være mulig. Såfremt USA og Sov-
jetunionen anerkender, at fremskridt for de produk-
tive arbejdskræfter på hele planeten er i begge parters 
vitale interesse, er de to stormagter forbundet i denne 
grad og på denne måde af en fælles interesse. Dette 
er kernen af den praktiserede politiske og økonomi-
ske politik, uundværlig for at fostre en vedvarende fred 
mellem disse to stormagter.«

I betragtning af den eskalerende anti-Kina-kampag-
ne, igangsat af det britiske efterretningsvæsen, som har 
folk i Præsident Trumps følge, der forsøger at overgå 
hinanden, nærmest time efter time, i deres anklager 
mod Kina, inklusive udenrigsminister Pompeo, [di-
rektør for Handels- og Industripolitik] Peter Navarro, 
[senator] Lindsey Graham, og [FoxTV-værten] Tucker 
Carlson, mens diverse magtdemonstrationer af USA 
og NATO blot synes at være begrænsede af antallet 
af COVID-19-smittede blandt nogle af deres mand-
skaber, er det eksistentielle spørgsmål, hvordan verden 
kan komme fri af denne farlige optrapning. Er vi dømt 
til at genopleve hvordan den næststærkestes magtover-
tagelse af herredømmet fører til krig, sådan som det 
allerede er hændt tolv gange i historien?

Programmet for en løsning
Kombinationen af corona-pandemien, verdens 

hungersnødskrise, den kommende finansielle, hype-
rinflationære eksplosion og depressionen af den glo-
bale, reelle økonomi er så overvældende, at det burde 
være klart for ethvert tænkende menneske, at menne-
skeheden kun kan overvinde denne krise, hvis USA’s 
og Kinas økonomiske potentiale – understøttet af 
andre industrielle lande – forenes i fælles indsats og 
forøges, således at de fornødne kapaciteter kan skabes 
for at sikre sundhedspleje, infrastruktur og industri- 
og fødevareproduktion. Det er af eksistentiel interesse 
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for hvert individ og for hver nation på denne planet at 
arbejde hen imod dette mål. Vi bliver nødt til at skabe 
et globalt kor blandt alle andre nationer og mange mil-
lioner af mennesker for at kræve præcist dette!

Konflikten mellem USA og Kina eksisterer kun, 
hvis de kræfter i begge partier i USA sejrer, som har 
bevaret traditionen fra H.G. Wells’ »Åbne Konspira-
tion«, nemlig den idé, at USA accepterer det britiske 
imperiums model som grund-
lag for en anglo-amerikansk 
kontrolleret unipolær orden til 
at kontrollere verden. Denne 
vision af H.G. Wells blev vi-
dereført af William Yandell El-
liot, mentor til Kissinger, Brze-
zinski, Samuel Huntington, og 
til og med de neokonservative 
fra Projektet for et Nyt Ame-
rikansk Århundrede (PNAC). 
Hvis, på den anden side, USA 
vender tilbage til sin sande 
tradition fra Uafhængigheds-
erklæringen imod det Britiske 
Imperium, og Alexander Ha-
miltons Amerikanske økono-
miske System, da vil der være 
et stort åndsslægtskab med Ki-
nas økonomiske model, som 
indeholder mange af Alexander Hamiltons, Friedrich 
Lists og Henry C. Careys principper. På samme måde 
var Sun Yat-sen, grundlæggeren af det moderne Kina, 
meget præget af det Amerikanske System. 

På det presserende hastetopmøde med USA, Kina, 
Rusland og Indien, og på den efterfølgende, umiddel-
bart nødvendige stiftende konference af et Nyt Bret-
ton Woods-system, kan statslederne genoplive ånden 
fra den oprindelige Bretton Woods-konference, hvor 
lederen af den kinesiske delegation, H.H. Kung, ind-
sendte Sun Yat-sens forslag om en »International Ud-
viklingsorganisation.« Kung, en af Sun Yat-sens svogre, 
sagde i sin tale i Bretton Woods:

»Kina ser frem til en periode med stor økonomisk 
udvikling og ekspansion efter krigen. Dette inkluderer 
et program for omfattende industrialisering, ud over 
udviklingen og moderniseringen af landbruget. Det er 
min faste overbevisning, at et økonomisk stærkt Kina 
er en uundværlig betingelse for fredens bevarelse og en 
forbedring af verdens trivsel. Efter den 1. Verdenskrig 
foreslog Dr. Sun Yat-sen en plan for det, han kaldte 
’den internationale udvikling af Kina.’ Han understre-
gede princippet for samarbejde med venligsindede na-
tioner og brugen af udenlandsk kapital til udviklingen 
af Kinas ressourcer. Dr. Suns lære udgjorde grundlaget 
for Kinas nationale politik. Jeg håber, at Amerika og 
andre i de Forenede Nationer, vil tage aktiv del i at 
medvirke til udviklingen af Kina i efterkrigstiden.«

FDR’s intention og LaRouches forslag
Som sagt støttede Roosevelt internationaliseringen 

af denne udviklingspolitik under forhandlingerne, og 
han betragtede forhøjelsen af levestandarden over hele 
verden som nøglen til global stabilitet. Og han så in-
ternationaliseringen af New Deal-politikken som ve-
jen til at gøre det.

 De fire vigtigste nationer i verden – USA, Kina, 
Rusland og Indien – må nu 
etablere et nyt Bretton Woods-
system, og sammen med alle 
nationer, der ønsker at tilslutte 
sig, et nyt paradigme for inter-
nationalt samarbejde mellem 
nationer, der styres af menne-
skehedens fælles mål. Den fjer-
de af Lyndon LaRouches fire 
love definerer den kvalitativt 
højere økonomiske platform, 
det højere niveau af fornuft, af 
‘Coincidentia Oppositorum’ 
(modsætningernes sammen-
fald) som udviklet af Nicholas 
Cusanus (1401–1464, tysk fi-

losof, teolog, jurist og astronom; 
nøglefigur i den europæiske re-
næssance –red.), hvorved mod-
sætningerne forbundet med 

geopolitisk konfrontation kan overvindes.
 Internationalt samarbejde mellem videnskabsfolk, 

der udelukkende baserer sig på verificerbare universel-
le fysiske principper, må erstatte en politik baseret på 
ideologi og interesser. Forskning i »livsvidenskaber«, en 
bedre forståelse af hvad der forårsager livets egenska-
ber og dets oprindelse i universet, er forudsætningen 
for at bekæmpe coronavirus og alle andre potentielle 
virologiske, bakterielle og andre sygdomsprocesser. 
Som en del af verdenssundhedssystemet er vi nødt til at 
opbygge samarbejdende medicinske forskningscentre 
internationalt, hvor også unge forskere fra alle udvik-
lingslande kan blive uddannet. 

Den dybtgående lære af coronavirus-pandemien 
er, at levering af sundhedspleje skal være et fælles gode 
og ikke tjene til at maksimere overskuddet for private 
interesser. Resultaterne af denne forskning skal derfor 
straks leveres til alle universiteter, hospitaler og medi-
cinsk personale i alle nationer.

 Et andet område, hvor internationalt samarbejde i 
retning af de fælles mål for menneskeheden er uund-
værlig, er opnåelsen af energi- og råmaterialesikkerhed, 
hvilket vil være muligt med beherskelsen af termonu-
klear fusion og den tilhørende udvindingsproces for 
grundstoffer (‘fusion torch’). Det internationale ITER-
projekt på Cadarache-anlægget i det sydlige Frankrig, 
en tokamak-kernefusionsreaktor og et internationalt 
forskningsprojekt, der allerede involverer samarbejde 

Sun Yat-Sen, det moderne Kinas fader, var meget in-
spireret af det Amerikanske økonomiske System. Hans 
forslag om at oprette en International Udviklingsor-
ganisation for storstilet industrialisering blev præ-
senteret ved Bretton Woods-Konferencen i 1944.
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fra 34 lande, er en god start, men finansieringen af 
ITER og andre modeller for nuklear fusion må forøges 
massivt. En af LaRouches centrale opdagelser er sam-
menhængen mellem energi-gennemstrømningstæt-
heden, som anvendt i produktionsprocessen, og den 
relative potentielle befolkningstæthed. Beherskelse af 
nuklear fusion er bydende nødvendigt, ikke kun for 
den levende befolkning, men især for bemandet rum-
fart.

 Rumforskning i sig 
selv er et område, der 
er utænkeligt uden in-
ternationalt samarbejde, 
og som mere end nogen 
anden videnskabsgren 
på en positiv måde påvi-
ser, hvad pandemien de-
monstrerer negativt: At 
vi faktisk er den ene art, 
der er bestemt af dens 
fremtid, og hvis lang-
sigtede overlevelsesevne 
afhænger af vores evne 
til at lære at forstå og 
beherske universets love 
– inklusive de mindst 2 
billioner galakser, som 
Hubble-teleskopet har været i stand til at påvise. For-
svar mod asteroider, meteorer og kometer er kun ét 
blandt mange vigtige elementer i dette. For udviklings-
landene er ubegrænset deltagelse i forskningsprojekter 
den bedste måde – gennem videnskabelige og tekno-
logiske ‘kvantespring’ – at skabe forudsætningerne for 
økonomier, der er i stand til at give alle borgere et godt 
og sikkert liv.

Afslut det Britiske Imperium og opbyg en 
menneskelig fremtid!

Nicholas fra Cusa skrev allerede tilbage i det 15. 
århundrede, at alle opdagelser inden for videnskab 
straks skulle stilles til rådighed for repræsentanter for 
alle lande, for ikke unødvendigt at holde udviklingen 
af nogen af dem tilbage. Han fandt også, at konkor-
dans, harmoni, i makrokosmos kun er mulig, når alle 
mikrokosmos udvikler sig bedst muligt. Det nye pa-
radigme, som vi er nødt til at forme for samarbejdet 
mellem nationer, må tage udgangspunkt i hele men-
neskehedens fælles interesse, således at alle nationer 
og kulturer – som i kontrapunkt, som i en fuga – er 
sammenflettet og stiger dynamisk til højere stadier af 
anti-entropisk udvikling.

 Er vi, som menneskelig civilisation, på dette sene 
stadium af begivenhederne i stand til at afværge tsuna-

mien af pandemier, hungersnød, finanskrise, depres-
sion og faren for en ny verdenskrig? I så fald har verden 
brug for dette topmøde mellem de fire nationer nu! 
Hvis et sådant topmøde ville bekendtgøre alle disse 
ændringer – et nyt Bretton Woods-system, at de fire 
stormagter står skulder ved skulder i opbygningen af 
et globalt udviklingsprogram i form af en »Ny Silke-
vej bliver til Verdenslandbroen«, et verdenssundheds-

system, et internationalt 
lynprogram for fusion 
og beslægtet forskning, 
en massiv opgradering af 
internationalt rumforsk-
ningssamarbejde, og 
sidst men ikke mindst, 
en dialog mellem alle 
nationers klassiske tradi-
tioner, med det formål at 
udløse en ny renæssance 
af klassiske kulturer på 
lignende, men endnu 
smukkere vis, sådan 
som den store italienske 
renæssance overvandt 
rædslerne fra den mørke 
tidsalder i det 14. år-
hundrede – så kan en ny 

æra af menneskeheden fødes!
 Er der et rimeligt håb om, at vi kan overvinde men-

neskehedens nuværende dybe krise?  Absolut! vil jeg 
sige. Vi er den hidtil eneste kendte kreative art i uni-
verset, som har evnen til at opdage nye principper for 
vores univers igen og igen; hvilket indebærer, at der er 
et åndsslægtskab mellem vores kreative mentale pro-
cesser og disse fysiske love.

 En tanke, der belyser dette optimistiske perspek-
tiv, vedrører et aspekt af rumforskningen; nemlig den 
tilsyneladende accelererede aldringsproces under be-
tingelse af vægtløshed og ændringen af denne proces i 
hyper-tyngdekraft. En bedre forståelse af denne »rum-
gerontologi« (alderdomsforskning –red.) er åbenlyst 
afgørende for fremtidig bemandet rumfart til Mars og i 
interstellart rum, og det forventes, at det væsentligt vil 
øge menneskets evne til at have et længere, sundt liv.

 Hvis man tager i betragtning, at Schubert kun 
blev 31 år gammel, Mozart 35, Dante 36, Schiller 45, 
Shakespeare 52 og Beethoven bare 56, har man en idé 
om, hvor meget fremtidens genier med en forventet le-
vealder på 120 eller 150 år vil være i stand til at bidrage 
til menneskehedens udvikling!

 Derfor, slut jer til os for at bringe det britiske im-
perium til ophør! Og lad os skabe en ægte menneskelig 
fremtid for hele menneskeheden! Tak.

Se webcast med Helga Zepp-LaRouche den 9. maj 2020 i anledning af 75. året for krigsafslutningen i Europa:
Højtidelighold sejren over nazisme med et nyt Bretton Woods kredit system

www.schillerinstitut.dk/si/?p=29071

Det er naturligt, rigtigt og gensidigt gavnligt for begge parter, at 
USA og Kina samarbejder, specielt når det gælder rumforskning og 
udforskning af rummet. Vist er »taikonaut» Zhai Zhigang, som fore-
tager den første Rumvandring, den 27. september, 2008.
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Danmarks nye coronastrategi 
Udtalelse af Tom Gillesberg, formand for 

Schiller Instituttet i Danmark, 12. maj 2020
Mette Frederiksen og den danske reger-

ing udviser fortsat godt lederskab i håndter-
ingen af coronapandemien. Langsomt (og 
vi er nogle, der mener for langsomt) og sik-
kert er man i gang med at udvide viften af 
tiltag, så det er muligt at gennemføre den 
igangværende genåbning af Danmark uden at få en eksplo-
siv tilvækst i antallet af smittede.

 Man insisterer også meget fornuftigt på at åbne trinvist, så 
man har mulighed for at trække i tøjlerne, hvis man igen - som 
i begyndelsen af marts - ser, at man er ved at miste kontrollen. 

Samtidig er man ved at genindføre smittesporing på bag-
grund af stadig flere test for COVID-19, så man kan finde 
smittespredere - også de, der ikke udviser symptomer og der-
for er de største smittespredere - og bryde smittekæderne. I 
stedet for at overlade dette til de smittede selv er det vigtigt, 
at erfarne smittesporere styrer processen og at man, som jeg 
fremlagde det i “Operation virus ud af skindpelsen” den 30. 
marts (www.schillerinstitut.dk/si/?p=28801), sikrer en ved-
varende dialog med de smittede. Udover smittesporing kan 
man også samle vigtig viden om coronavirussens symptom-
er, smittemetoder og sygdomsforløb. Kend din fjende, hvis 
du ønsker at besejre den.

Det er også aldeles fornuftigt at oprette en styrelse til at 
styre og koordinere indsatsen imod den nuværende og frem-
tidige pandemier, så vi ikke igen bliver taget på sengen. 

Skal vi være bekymret over, at alle disse 
tiltag imod COVID-19 måske blot er en 
hemmelig plan for at fjerne de borgelige 
frihedsrettigheder og indføre et diktatur - 
iscenesat af Bill Gates og andre suspekte 
individer - som man kan læse på inter-
nettet? Nej. Tiltag som dem, den danske 
regering i samarbejde med det danske 
folketing har gennemført, er nødvendige, 

hvis man skal gøre sig håb om at kunne besejre en pandemi 
som COVID-19. 

Men man skal passe på, at der, i kampen for at redde sam-
fundet ud af coronakrisen, ikke bliver gennemført økonomiske 
tiltag for at redde det nuværende bankerotte finanssystem på 
bekostning af befolkningens fremtidige levestandard, som det 
skete under finanskrisen i 2007-2008, og som det allerede 
bliver forsøgt fra finansinteresser og centralbanker rundt om i 
verden. Den kamp kan kun vindes, hvis vi har stærke nationale 
regeringer, der forsvarer deres land og befolkning imod disse 
supranationale finansielle interesser. 

Det kræver gennemførelsen af LaRouches fire økonomiske 
love, som Schiller Instituttet har fremlagt dem, og dertil op-
bygningen af en global sundhedsinfrastruktur, parallelt med 
opbygningen af en global energi- og transportinfrastruktur, 
til bekæmpelse af underudvikling, fattigdom og fremtidige 
pandemier. På den baggrund kan vi samarbejde med resten 
af verden, som er i samme coronainficerede båd, og som 
har samme fælles interesse i at sikre vore nationers og be-
folkningers fremtid. 

Coronavirus-underskriftsindsamling:  
For global sundhedsinfrastruktur

Vi, de undertegnede, støtter Schiller Instituttets grundlægger 
Helga Zepp-LaRouches opfordring til global sundhedsmæssig og 
økonomisk infrastruktur til at imødegå coronavirus-pandemien og 
den underudvikling (både økonomisk og videnskabelig), der gjorde 
os sårbare over for den.

 Coronavirus-pandemien, der fejer henover kloden - og de øko-
nomiske virkninger af de sundhedsforanstaltninger der er truffet for 
at knuse den - afslører den utilgivelige mangel på udvikling af den 
menneskelige art og kræver en global tilgang for at behandle - ikke 
alene det coronavirus, der i øjeblikket truer os - men også den un-
derudvikling der efterlader os modtagelige for, at pandemien kræver 
frygtelig mange ofre.

 Når sundhedssystemer selv i udviklede regioner, såsom Nor-
ditalien, er blevet udfordret ud over dets kapacitet, hvad er da ud-
sigterne for mindre udviklede nationer, der har en enorm mangel 
på sundhedsinfrastruktur og mangler sikker adgang til rent vand, 
sanitet og nærende mad? Hvordan kan en person, der er afhængig af 
den daglige indkomst for at forsørge familien, forblive hjemme i flere 

uger? Hvordan kan folk uden rent vand praktisere god håndhygiejne? 
Hvis der ikke er intensiv-senge til rådighed, kan læger så redde livet 
for et offer med svære Covid-19-symptomer?...  

Vi kræver en global sundhedsinfrastruktur i den bredeste forstand. 
Verden har brug for flere hospitaler, nye intensiv-sengepladser, yder-
ligere ventilatorer, mange flere uddannede læger, øget produktions-
kapacitet for PPE og testudstyr i en størrelsesorden langt over den, 
der eksisterede i starten af dette udbrud. Men der er også brug for 
meget mere. Fattigdom, underernæring, manglende adgang til forbed-
ret vand og sanitet - dette er også sundhedsspørgsmål. Vores fælles 
værdighed som medlemmer af den menneskelige race ansporer os til 
at samarbejde om at fjerne fattigdom gennem udvikling. Hele verden 
må beskyttes mod sygdomme, der truer os alle.

 Barrierer for samarbejdet mellem USA, Kina, Rusland og Indien 
må overvindes for at sikre, at verden aldrig igen terroriseres af en 
sådan trussel. For at muliggøre alt dette kræves et nyt Bretton Woods 
– internationale aftaler om økonomisk udvikling efter Franklin Roo-
sevelts model og livssyn ved afslutningen af 2. verdenskrig, som vi-
dereudviklet af Lyndon LaRouches studier og forslag.

Underskriv gerne med at sende en e-mail til: si@schillerinstitut.dk


