
Historisk Schiller Institut-konference 
20.-21. marts, 2021 (EIRNS) — Følgende rapporter gi-

ver et kort resumé af panelerne ved Schiller Instituttets 
historiske konference den 20.-21. marts: »Verden ved en 
skillevej: To måneder inde i den nye Administration«. 

Se alle videoer her: 
www.schillerinstitut.dk/si/?p=30852 
I dette kritiske øjeblik, der kræver samarbejde mel-

lem verdens nationer, er der i stedet et sammenbrud 
med økonomisk, socialt, medicinsk og strategisk kaos. 
Konference er derfor et enestående forum, hvor førende 
talspersoner fra bl.a. Rusland, Kina, Mexico, Argentina, 
Syrien, Yemen, Europa og USA taler om krisen og de 
nødvendige løsninger. Det viser, at disse løsninger ikke 
bare er nødvendige men også umiddelbart mulige.

Panel 1: Vend den kulturelle ødemark – den 
bydende nødvendighed af en ny renæs-
sance, skabelsen af en planetarisk kultur, 
der er mennesket værdigt

Konferencen indledtes med et bredt sammensat pa-

nel. Jason Ross var ordstyrer og hovedtalen blev holdt af 
Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche.

Panelet startede passende med en musikalsk forestil-
ling fra Lyndon LaRouches 65-års fødselsdag i 1986 med 
violinisten Norbert Brainin, den tidligere førsteviolinist 
for Amadeus-kvartetten, og pianisten Carlo Levi-Minzi. 
Helgas præsentation, »Vil menneskets historie ende i en 
tragedie eller fortsætte med et nyt paradigme?« (læs hele 
talen på side 6.) redegjorde for den ekstremt tumultag-
tige situation, udtrykt ved eksemplet med præsident Bi-
den, der for nylig kaldte Putin for en morder. Det fører 
- som i et klassisk drama - frem til et afgørelsens øjeblik, 
hvor nøglen til en løsning er at tilgå et højere princip.

Hun citerede en artikel fra sin afdøde mand Lyndon 
LaRouche fra 2007, hvor han diskuterede det »fjerde fase-
rum« - en kombination af klassisk kunst, videnskab og 
statskunst, der tilsammen danner et enkelt subjekt, der 
er det sande stof, som historien er gjort af. Politiske le-
dere skal have adgang til dette fjerde fase-rum. Hun le-
verede en historisk gennemgang af udviklingen af Kinas 
Bælte- og Vej-Initiativ, der startede med, at Kina var en 
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af de fattigste nationer i verden i 1968, men ved at an-
vende fysiske økonomiske principper over 40 år løftede 
800 millioner kinesere ud af fattigdom. »Den Eurasiske 
Landbro«, udviklet af Lyn og Helga efter Sovjetunio-
nens sammenbrud, var den perfekte fredsplan for det 
21. århundrede, men blev afvist af geopolitiske årsager. 
Alt imens Kina lægger maksimal vægt på innovation og 
kreativitet hos mennesker, fremmer den malthusianske 
fraktion i Vesten lavere energigennemstrømningstæt-
hed og befolkningsreduktion. Vi er nødt til at afvise 
det kunstigt oprettede malthusianske paradigme, ar-
gumenterede hun, og vende tilbage til princippet om 
universalhistorien. Hver større kultur har skabt sin 
egen renæssance, der hver især bidrog til udviklingen af 
den menneskelige kultur - det fjerde fase-rum. Gennem 
universalhistorien, der udskiller os som en menneskelig 
art, giver en dialog mellem disse forskellige kulturer et 
konkret middel til at løse den nuværende krise.

Dennis Speed holdt derefter en præsentation om 
»Det poetiske princip - hvorfor og hvordan amerikaner-
ne må vende tilbage til klassisk kultur«. Den begyndte 
med George Shirley, der sang den tyske lied »An die Mu-
sik« af Franz Schubert. Dennis bemærkede, at der ikke 
er nogen væsentlig forskel mellem ånden i et lied og den 
afroamerikanske »spiritual«. 
Dette blev demonstreret ved Wil-
liam Warfields udførelse af »Lit’l 
Boy« af Roland Hayes. Gennem 
en række smukke kunstneriske 
valg - herunder bassangeren Si-
mon Estes dramatiske læsning 
af Abraham Lincolns anden Ind-
sættelsestale og Gettysburgta-
len, Dikran Tulaines recitation af 
en Hamlet-monolog samt man-
ge andre, demonstrerede Den-
nis det universelle princip, at der 
eksisterer en iboende skønhed i 
sandheden.

Liliana Gorini, formand for 
MoviSol, den italienske LaRou-
che-bevægelse, holdt derefter en præsentation om Dan-
te Alighieri i anledning af 700-året for hans død. Hun  
demonstrerede, at udviklingen af et nationalt sprog er 
dybt forbundet med begrebet nationalstat. Hun disku-
terede og demonstrerede, hvordan Dante bevidst skab-
te det nationale sprog for at befri Italien fra oligarkiet. 
Dantes »Guddommelige Komedie«, er en afhandling 
om historie, religion, videnskab, økonomi, poesi. Dante 
blev nationaldigter, og mange af hans vers bruges i dag 
i daglig tale. Dette er et sandt eksempel på dialog mel-
lem kulturer. Takket være Dante kan vi komme ud af 
helvede - pandemien og den sociale krise - hvis vi løfter 
blikket mod stjernerne.

Diane Sare præsenterede derefter: »Beethoven i Get-
semanehaven«. Hun brugte eksempler fra Beethovens 
Heiligenstadt-testamente, Bachs »Es ist Vollbracht« og 
Beethovens sonate opus 110 til at demonstrere det ophø-
jede Kristus-princip fra Getsemanehaven.

Carolina Dominguez, en leder i den mexicanske 

LaRouche-bevægelse, præsenterede på smukkeste vis 
et uddannelsesprogram for unge, baseret på at arbejde 
gennem originale opdagelser af historiens store bega-
velser. Hun opfordrede alle til at underskrive og cirkule-
re sin underskriftsindsamling for at undervise i LaRou-
ches ideer på universiteter over hele verden.

Dette blev efterfulgt af en opførelse af John Sigerson 
og Margaret Greenspan af »Abendlied unterm gestirn-
ten Himmel« af Ludwig van Beethoven. Panelet blev 
afrundet af Schiller Instituttets amerikanske præsident, 
Megan DoBrodt, der gav en præsentation om de »Tre 
Mars-missioner og de galaktiske arter«. De tre nylige 
Mars-missioner udsendt af U.A.E., USA og Kina, er men-
neskehedens udsendinge, der udvider det menneskelige 
sensoriske apparat til en anden verden. Ironisk nok kan 
det, som sker uden for Jorden, være den vigtigste ting 
på Jorden. Rumrejser ignorerer nationale grænser, som 
en socio-politisk trosretning har den åndelig appel - det 
symboliserer, at mennesket ikke har mistet sin evne til 
at løse »den gordiske knude«. Mars-missioner er tyde-
ligvis internationale. Denne måned besluttede Rusland 
og Kina, at de vil bygge en base på Månens sydpol og 
åbne for samarbejde fra alle nationer. USA vil sende folk 
til Månen igen. Vi har næsten mistet en fornemmelse 

af, hvad Lyndon LaRouche og 
Krafft Ehricke kaldte »godheden 
i det menneskelige potentiale«.

Der kom mange gode spørgs-
mål under spørgeperioden. Om 
den klassiske kulturs univer-
salitet, studerendes behov for 
at arbejde med poesi og at me-
morere, hvorfor det er vigtigt at 
vende tilbage til »det gamle«, 
og hvorfor der ikke er nogen 
modsætning mellem individuel 
suverænitet og national suve-
rænitet. Helga afsluttede spør-
geperioden og bemærkede, at 
Nicholas Cusanus’ begreb om 
modsætningernes sammenfald 

ikke er et statisk princip, men et kontrapunktisk begreb 
- modsætninger rækker ind i hinanden, hvilket resulte-
rer i en dynamisk proces med selvperfektion.

Panel 2: Den strategiske krise, som menne-
skeheden står over for

Det andet panel samlede, under Schiller Instituttets 
konceptuelle rammer, regeringsrepræsentanter fra Fol-
kerepublikken Kina, Den russiske Føderation og Den 
syriske arabiske Republik samt forskere og tænkere fra 
Mexico, Argentina, USA, Frankrig og Pakistan.

Helga Zepp-LaRouche advarede i sine indledende 
bemærkninger om faren for global atomkrig på kort sigt 
i betragtning af de nuværende bestræbelser på at glo-
balisere NATO mens Kina erklæres som Vestens fjende. 
Hun fremsatte udfordringen: er menneskeheden ikke i 
stand til at sikre en lys fremtid ved at finde kapaciteten 
til at give sig selv et nyt paradigme?

Generalkonsul Ping Huang fra det kinesiske gene-

Carolina Domínguez, en af Schiller Instituttes le-
dere i Mexico.
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ralkonsulat i New York City slog en pæl igennem vidt 
udbredte løgne og misforståelser om Kina, dets historie 
og Kinas Kommunistiske Parti. Han beskrev karakteren 
af demokratiet i Kina, enheden mellem menneskeret-
tigheder og økonomiske fremskridt i Kina og en uden-
rigspolitik defineret af menneskehedens fælles skæbne. 
Hvordan kan den nuværende konfrontation mellem 
Kina og USA erstattes af samarbejde? Han svarede: 
Vesten må forstå, at Kina aldrig vil opgive sin ret til at 
blive en moderne, velstående nation, der tager skridt 
til at genoptage samarbejdet inden for bekæmpelse af 
terrorisme, ikke-spredning, bekæmpelse af finanskri-
sen og igangsættelse af fælles forretningsprojekter. Han 
konkluderede, at eftersom de to store nationer, USA og 
Kina, har et særligt stort ansvar for hele menneskehe-
dens skæbne, kan kun de rette valg sikre en lys fremtid.

Førstesekretær Alexej Boguslavskij fra Den russiske 
Føderations mission til FN advarede om, at den »regel-
baserede ordens« geopolitik, snarere end den internati-
onale lov der er indskrevet i FN-pagten, og dannelsen af 
militære blokke, kun vil føre til katastrofe. Han sagde, at 
med den verserende COVID-pandemi kræver verdens 
befolkninger, at stormagterne samarbejder. Han slutte-
de sin tale på skarp vis ved at citere John Quincy Adams: 
»Amerika burde ikke begive sig udenlands på jagt efter 
monstre at ødelægge«.

Dernæst gav Dr. Bouthaina Shaaban, medie- og po-
litisk rådgiver for det syriske præsidentskab, en liden-
skabelig diskussion af ødelæggelsen af sit land i løbet 
af de sidste 10 år af en amerikansk politik, der er base-
ret på det stygge aksiom om vestligt overherredømme, 
om anvendelsen af et »verdens-NATO« og en tvangs-
forestilling om »Kinas fremkomst«. Hun opfordrede til 
et nyt paradigme for relationer mellem nationer, som 
anerkender, at Gud skabte os alle - med forskellige kul-
turer og forskellige historier - som hver især må respek-
teres og have lov til at udvikle sig frit for at berige verden 
som helhed. (Helga Zepp-LaRouche bemærkede under 
spørgetiden, at Dr. Shaabans præsentation til en Schil-
ler Institut-konference i Tyskland i 2016 var ret optimi-
stisk, i stor kontrast til den ødelæggelse af nationen, der 
har fundet sted siden da.)

Dr. William Happer, professor emeritus fra Prince-
ton Universitetet (der var blevet bragt ind i det Natio-
nale Sikkerhedsråd af præsident Trump for at igang-

sætte en egentlig videnskabelig debat 
med fortalerne for klimaforandrings-
svindelnummeret, for blot at erfare, at 
denne indsats blev saboteret af Trumps 
kabinet), præsenterede et knusende vi-
denskabeligt bevis på svindlen i klima-
hysterikernes påstande. Han demon-
strerede, at CO₂ ikke er et forurenende 
stof, men en velsignelse for fødevare-
produktion, og at hysteriet med vilje 
er baseret på falske computermodeller. 
Han beskrev klimaforandrings-bevæ-

gelsen som et religiøst korstog, som ikke 
er baseret på nogen reel videnskab.

Anden halvdel af panelet satte fokus 
på den nye bevægelse for udvikling i Latinamerika, ba-
seret på den nuværende genoplivning af integrationen 
af patrioterne og regeringerne i Mexico og Argentina, 
centreret om hvad Alejandro Yaya fra Argentina kaldte 
»industriens industri - rumvidenskab«. 

Dennis Small fra EIR, Simón Levy og Daniel Mar-
molejo fra Mexico, sluttede sig alle sammen til Yaya i en 
dybtgående diskussion om en ny ungdomsbevægelse i 
Latinamerika: for rumvidenskab, for uddannelse, for at 
skabe en fremtid for videnskab, økonomisk vækst og la-
tinamerikansk integration. Marmolejo kaldte Kina for 
nøglelandet i forbindelse med at hjælpe med integra-
tionen af Mexico og Argentina. Yaya beskrev i detaljer 
alt sit arbejde i Argentina, med uddannelse af unge fra 
alle klasser inden for fysik, robotteknologi og rumviden-
skab; vi må vække nysgerrighedens kvalitet i ungdom-
men, lad ikke nogen tage den fra dem!

Der blev også givet præsentationer fra Frankrigs side 
om den globale betydning af russisk-tyrkiske relationer, 
fra Pakistan om den kinesisk-pakistanske økonomiske 
korridor (CPEC) og den »Nye Silkevej«, samt af EIR’s 
Richard Freeman om tilblivelsen af de i lang tid plan-
lagte nutidige fascistiske planer, kaldet »Global Reset« 
og »Green New Deal«.

I sine afsluttende bemærkninger diskuterede Helga 
Zepp-LaRouche ødelæggelserne under den ti år-lange 
krig, der har opdelt Syrien, og som fortsætter i dag, og 
koncentrationslejrene i Yemen og i nationer i Afrika, 
hvor sult og sygdom skaber massedød, selvom de prakti-
ske løsninger er lige ved hånden for stormagterne. Hun 
spurgte: kan vi ikke fremkalde den menneskekærlige 
kraft, »agapē-styrken«, i menneskeheden til at bryde 
denne fascistiske politik, »denne himmelråbende uret-
færdighed«? 

Hun sagde, at vi nu har Den Nye Silkevej, Bælte- og 
Vej-Initiativet, Schiller Instituttet og planen for et Nord-
amerikansk Bælte- og Vej-Initiativ (NABRI) som kan 
bygge bro mellem Kina og USA. Vi kan finde løsninger 
på et højere niveau, hvis vi anvender Cusanus’ metode 
til Coincidentia Oppositorum, modsætningernes sam-
menfald. Hun opfordrede tilhørerne til konferencen til 
at vække folk med de historieforandrende ideer, der blev 
præsenteret, og til at gennemføre de løsninger, der er 
lige ved hånden, som de blev udtrykt af regeringerne og 
tænkerne på dagens konference.

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og international præsident; Am-
bassadør Huang Ping, Kinas generalkonsul i New York; og Alexey Boguslavskiy, 
førstesekretær i Ruslands FN-mission i New York, diskuterede krisen i forholdet 
mellem NATO- landene og Kina og Rusland.
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Panel 3: Sydvestlige Asien og Indo-Stillehav-
sområdet: Omdrejningspunkt for krig eller 
fredelig udvikling med Den Nye Silkevej

I efterhånden mange årtier har Mellemøsten, mere 
korrekt kaldet Sydvestasien, været udsat for geopolitiske 
manipulationer, brutale regimeskifte-operationer og 
krigsførelse. Forbrydelser mod menneskeheden begås 
for indeværende mod befolkningen i Yemen og Syrien. 
Disse akutte problemer blev 
behandlet i Panel III på Schil-
ler Instituttets konference.

Hovedtalen blev leveret af 
Schiller Instituttets koordi-
nator for Sydvestasien, Hus-
sein Askary, der kom med en 
indtrængende opfordring om 
omsider at bringe retfærdig-
hed til regionen. Sydvestasien 
består af 500 millioner men-
nesker, hvoraf de fleste er unge 
og relativt veluddannede. De 
har brug for og søger efter et 
konstruktivt perspektiv som 
et alternativ til den geopolitik, 
der har hærget regionen. Aska-
ry gennemgik den lange liden-
skabelige kampagne ledet af 
Lyndon LaRouche for at sikre 
en solid økonomisk udvikling 
fra 1970’erne, med fremlæggel-
se af flere konkrete planer og 
med stærk opbakning på den 
tid, heriblandt under hans be-
søg i Irak i 1975 og hans besøg 
i 2002 til Abu Dhabi. I sidste 
ende blev dette modvirket af 
det britiske imperiums frem-
herskende strategi for at »dele 
og herske«.

Askary, der oprindeligt 
stammer fra Irak, har været 
direkte involveret i at ud-
danne unge i både voldsramte 
Irak og krigshærgede Yemen om Lyndon LaRouches be-
greber om fysisk økonomi, og hvordan man har brug for 
at forstå disse begreber for at befri sine lande for enhver 
form for oligarkisk styre.

Syriens »Five Seas-initiativ« fra før krigen pegede i 
den rigtige retning af regionalt samarbejde, ligesom 
aftalen mellem Irak og Kina, der blev underskrevet for 
mange år siden, men først begyndte at blive realiseret 
i 2018. Den har brug for yderligere opfølgning i dag. 
Schiller Instituttet fremsatte forslaget om »Operation 
Phoenix« og at genskabe »Arabia Felix« som vigtige 
elementer for menneskehedens fremskridt. Geopolitik-
kernes krige mod Syrien, Irak og Yemen har forværret 
situationen og må bringes til ophør, og i stedet for må 
USA, Kina og Rusland samarbejde om genopretning og 
udvikling af Sydvestasien som helhed.

Den næste taler var Yemens udenrigsminister, 

Hisham Sharaf, der understregede, at hans nation nu 
døjer med det sjette krigsår, i en krig der føres af Saudi-
Arabien og Emiraterne. Den blokade, de har pålagt, for-
hindrer fødevarehjælp såvel som medicin og forsynin-
ger til at bekæmpe coronavirus i at komme ind i landet, 
mens den nylige FN-donorkonference ikke engang ind-
bragte halvdelen af det beløb, som FN anmodede om. 
Ikke desto mindre forbliver befolkningen optimistisk 

med hensyn til, at der kan 
opnås fred, skønt de aldrig 
vil acceptere forhold, som 
er dikteret af angrebsmag-
terne. Han udtrykte håb om, 
at »når geværerne er tavse«, 
vil hans land aktivt deltage i 
Silkevejs-projektet, ikke kun 
for at drage fordel af det, 
men for at bidrage med po-
sitive input til verden.

Udviklingen af hans land 
inden for rammerne af Ki-
nas Bælte- og Vej-Initiativ 
eller Schiller Instituttets 
»Verdenslandbro« blev også 
taget op af den næste taler, 
Haidar Al-Fuadi Al-Atabe, 
medlem af det irakiske par-
lament. Han understregede 
vigtigheden af at aktivere 
aftalen mellem Irak og Kina, 
der sigter mod at genoprette 
Iraks infrastruktur, skabe be-
skæftigelse for den unge ge-
neration og overvinde Iraks 
nuværende afhængighed af 
indtægter fra dets oliepro-
duktion. Titusinder af unge 
irakere, sagde han, kunne få 
uddannelse og beskæftigelse 
ved at gennemføre større 
infrastrukturprojekter, her-
under Faw Great-havnen og 
jernbanelinjer i hele landet.

Fra den østlige del af Sydvestasien, Pakistan, talte 
Shakeel Ahmad Ramay, direktør for Kina-centret ved 
Instituttet for Bæredygtig Udviklingspolitik, om den 
kinesisk-pakistanske økonomiske korridor, hvis første 
fase skaber 700.000 pakistanske job, og som vil skabe 
fire millioner arbejdspladser inden 2030. Han viste, at 
udviklingen af denne korridor også vil forkorte trans-
portafstanden mellem Kina og Europa.

Senator Richard Black for staten Virginia talte deref-
ter om »Sandheden bag krisen i Syrien«. Black erklæ-
rede, at han er kampveteran og en amerikansk patriot, 
men han afviser helt, hvad den amerikanske politik har 
gjort, ikke kun i Sydvestasien, men også globalt. Ame-
rikansk politik er intet andet end ét stort overgreb med 
påråben om en regelbaseret orden - udtrykket som altid 
bliver brugt i den officielle propaganda - og hvad denne 
politik i virkeligheden har været, er en række aggressi-

Hisham Sharaf Abdullah, Yemens udenrigsminister, er 
optimistisk over, at der kan opnås fred, men ikke på de 
betingelser, der er dikteret af de saudiske, britiske og ame-
rikanske angribere.

Fhv. oberst Richard Black (USA), en tidligere delstatsse-
nator, redegjorde i detaljer uden omsvøb for de grove over-
trædelser af international lov fra britiske og amerikanske 
regeringer, der skamløst siger, at de »håndhæver den re-
gelbaserede internationale orden«.
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onskrige, som ellers blev forbudt under Nürnberg-rets-
sagerne efter Anden Verdenskrig. 

Planlægning af angrebene mod Syrien fandt sted i 
USA allerede i 2001, med en liste over lande udpeget til 
at blive ofre for destabilisering, regimeskifte og terror-
angreb samt andre grusomheder. Før krigen var Syrien 
et selvforsynende land med hensyn til mad og energi, 
men ti års aggression med oprørere, der er uddannet og 
bevæbnet af USA, med selve den amerikanske hær, der 
invaderede det nordlige Syrien, har ødelagt landet. Den-
ne galskab må stoppes, og stoppes nu, erklærede Black.

Fra selve Syrien gav Dr. Ziad Ayoub Arbache, assi-
sterende professor ved Det Økonomiske Fakultet ved 
Damaskus Universitet, et overblik over den frygtelige 
ødelæggelse af den syriske økonomi efter ti års krig. Før 
krigen (fejlagtigt kaldet borgerkrig) begyndte i 2011 op-
levede Syrien økonomisk vækst med en stærk handels-
balance inden for landbrugsprodukter, energiuafhæn-
gighed og eksport af olie, fravær af udenlandsk gæld og 
en stigende levestandard. Det er siden blevet udslettet. 
Dr. Arbache støtter Schiller Instituttets tilgang til »fred 
gennem udvikling«, og sagde, at han er overbevist om, 
at »fælles udvikling« er den eneste måde at afslutte kri-
ge og konflikter i Sydvestasien.

Dette perspektiv blev også støttet af Michel Raim-
baud, tidligere fransk ambassadør i flere arabiske, afri-
kanske og latinamerikanske lande, og tidligere direktør 
for det Franske bureau for beskyttelse af Flygtninge 
(OFPRA). Han viste, at Syrien klart er et »offer for in-
ternational aggression«, udført af magter som USA og 
Storbritannien på måder, der falder ind under Nürn-
berg-tribunalets definition af »angrebskrig«. Tabene 
har været overvældende: omkring 400.000 dødsfald, 2 
millioner sårede, 12 millioner flygtninge. Men som am-
bassadør Raimbaud påpegede, er den syriske nation og 
folket ikke blevet besejret.

Som afslutning på indlæggene i Panel 3 præsente-
rede Jacques Cheminade fra Solidarité et Progrès en 
»opfordring til handling« for at ændre den politik, der, 
som han sagde, har bragt menneskehedens overlevelse 
på spil. Dette er et øjeblik med stor tragik, sagde han, 
men vi må arbejde for at gennemføre en alternativ poli-
tik, som han gik videre med at skitsere.

Panel 4: Udfordringen, som menneskeheden 
nu står overfor - modsætningernes sammen-
fald eller masseudryddelse

Konferencens fjerde panel, med titlen som i over-
skriften, havde Dennis Speed som ordstyrer og blev 
indledt af Dr. Joycelyn Elders, tidligere øverstkomman-
derende for sundhedskorpset i USA’s militær, og leder, 
sammen med Helga Zepp-LaRouche, af Komitéen for 
Modsætningernes Sammenfald, der blev dannet i 2020. 
Elders kom ind på mange temaer, især prioriteten ved 
at involvere unge i arbejde og håb på fremtiden. Hun 
bemærkede indledningsvis, at den amerikanske folke-
sundhedskommission burde være en fortrop for akti-
viteter, som 80-90 % af de amerikanske militærstyrker 
burde være involveret i, i betragtning af dagens kriser.

Efter Dr. Elders præsenterede Marcia Merry Baker, 

medredaktør for EIR, en oversigt over hungersnøden, 
nødvendigheden af at fordoble verdens fødevarepro-
duktion, og arbejdet i Komitéen for Modsætningernes 
Sammenfald. Hun blev efterfulgt af skiftevise præsenta-
tioner af fire medicinske specialister og fem talsmænd 
for landbruget.

Et særligt højdepunkt var et videouddrag af en tale 
af Fred Wills, tidligere finansminister i Guyana, i FN i 
1976, på et tidspunkt hvor han gjorde en indsats for at 
etablere Den Internationale Udviklingsbank, som Lyn-
don LaRouche havde foreslået for at erstatte Den Inter-
nationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. Wills 
talte om nødvendigheden af fornuft og suverænitet i 
udenrigspolitik og behovet for et nyt verdensøkono-
misk system.

Under rapporterne fra medicinsk personale og land-
brugsledere om sundheds- og fødevareforsyningskriser, 
sprang et aspekt i øjnene. I løbet af det forløbne år blev 
en føderal forordning, nr. 1135, vedtaget i USA af Center 
for Medicare og Medicaid Services (statslig sygeforsik-
ring for ældre og fattige) for hospitaler under pandemi-
ens undtagelsestilstand. Det gjorde det muligt at nægte 
behandling selektivt til udpegede patienter uden sank-
tioner på plejecentrene, hvis de vurderede, at patien-
ten havde ringe chancer for at reagere på behandling, 
og behandlingsressourcerne var begrænsede. Dr. Lang 
beskrev flere hændelser af den type af, hvad hun kaldte 
»rationaliseret pleje« på faciliteter i Los Angeles, hvor 
hospitalsmyndigheder nægtede pleje til mennesker 
med demens, ældre og endda tilfælde uden komplikati-
oner. Dr. Faggett og Dr. Evers-Manley rapporterede også 
om forordningen og andre betragtninger af den samme 
selektive behandling.

Zepp-LaRouche advarede om, at omstændighederne 
for at dette forgår ikke er tilfældige. De »huller i syste-
met«, der har vist sig under pandemien, skyldes ikke 
uheld. Det er en politik fra London, Wall Street og Si-
licon Valley, mens de udøver deres styrkede magt. Pas 
på enhver ligegyldighed over for dette. Husk, hvad jurist 
Leo Alexander sagde under Nürnberg-retssagerne efter 2. 
Verdenskrig, hvor han advarede om »små tiltag«. Enhver 
lille ændring af respekt for livets hellighed er et skråplan, 
der fører til de nazistiske rædsler. Disse ændringer fore-
går lige nu. Vi er nødt til at mobilisere maksimalt.

To af Komitéen for Modsætternes Sammenfalds ini-
tiativer blev beskrevet. Dr. Faggett rapporterede om et 
program i Washington, D.C. til uddannelse og indsæt-
telse af unge som sundhedsarbejdere i samfundet, der 
udfører forskellige funktioner, især relateret til COVID-
19-vaccination. Han sagde, at dette har fungeret godt i 
Buffalo, N.Y., og at det ligner Dr. Elders’ model for »ung-
domsbrigader«. De vil gerne fokusere på bydel 8, som på 
nuværende tidspunkt kun har 4 procent af dets 80.000 
beboere vaccineret, det laveste i Washington, D.C. og 
typisk for forskelligheder af enhver art.

Dr. Lang rapporterede om et samarbejde om at sende 
en repræsentativ forsendelse med bistand til Mozam-
bique, hvor USA’s National Medical Association indtil 
2020-pandemien har været i gang med løbende arbejde 
for at bekæmpe underernæring, malaria og andre pro-
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blemer. Hun gav en grundig briefing om Mozambique, 
herunder om græshoppernes ødelæggelse af afgrøder, og 
det stigende antal – over 530.000 – af internt fordrevne 
fra terrorismen i nord. Malaria og kolera forværres. Hun 
gav nogle detaljer om bundlinjemål, såsom hvad der kan 
gøres med vandtabletter, basisfødevarer (majsmel, ris) 
og andre forhold. 950.000 mennesker oplever fødevare-
usikkerhed – de mangler pålidelig og tilstrækkelig mad.

Dr. Evers-Manley fortalte om mange problemer og kom 
med anbefalinger om vaccinationskampagnen. Hun rap-
porterede, at der i 2030 vil mangle syv millioner sygeple-
jersker på verdensplan. Zepp-LaRouche bemærkede i dis-
kussionen, at en tredjedel af sygeplejerskerne i Tyskland 
nu potentielt holder op, udbrændt under pandemien.

Mike Callicrate kaldte sin tale: »Vil menneskeheden 
trives eller forsvinde«, og fortalte om nødvendigheden 
af at holde op med at udnytte mennesker og ressourcer 
– især landbrugsjord, hvilket sker under det nuværende 
kartelsystem i verden, men at oprette lokale og regio-
nalt baserede systemer til at tjene samfund og nationer. 
Dette blev yderligere belyst af Bill Bullard og Nicole 
Pfrang med hensyn til kvægopdræt, og hvad de store 
oksekødskarteller laver.

Bob Baker talte om, hvordan kartellerne mere og 
mere påvirker landmændene med deres grønne økono-
miske diktater. Jim Benham gentog ligeledes Callicrates 

synspunkter om jordforhold og behovet for regionali-
seret landbrug. Han sagde: »Kend din landmand, kend 
din mad«, hvilket kræver at kartellerne bliver opdelt. 
Det er rigtigt, at byboere ikke kan få lokal mad direkte. 
Men det kan blive god mad, hvis man opdeler karteller-
ne. Han understregede også behovet for at give plads, så 
de unge kan blive landmænd. Zepp-LaRouche fortalte, 
hvordan de tyske landmænd er nødt til at gå på gaden 
med deres traktorer på grund af en eksistentiel krise, 
men medierne nægter fuldstændigt at dække det. Hun 
bestilte en video om landmændenes situation.

I spørgeperioden kom Zepp-LaRouche med af-
sluttende bemærkninger om hele konferencen. Hun 
kommenterede i meget stærke vendinger under dis-
kussionen, at vi står over for en ligegyldighedskrise. 
»Befolkningen er følelsesløs«. De er uvidende, og folk er 
også kun bekymrede »om deres egne problemer.« Vi må 
tage den samlede situation i betragtning. Vi sidder på 
en krudttønde af et finansielt system, som kan sprænge 
i luften, sammen med en social eksplosion. Hun under-
stregede, at »graden af mobilisering« vi kan gennem-
føre, er kritisk.

Helga Zepp-LaRouche sagde, at denne to-dages be-
givenhed har tilvejebragt en »rigdom af viden om de 
problemer« vi står over for, og har givet os en platform 
til at samles for at diskutere handling.

Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved panel 1:
Vil menneskehedens historie ende i tragedie

eller fortsætte med et nyt paradigme?
Goddag! Jeg hilser jer overalt i verden, uanset hvor I 

befinder jer lige nu. Det er en fornøjelse for mig at tale 
til jer. Da vi valgte titlen på konferencen, »Verden ved 
en skillevej: To måneder inde i USA’s nye administrati-
on«, forventede vi uro. Alligevel er det uhyggeligt, hvor 
forudseende disse ord var. At en siddende præsident for 
USA kalder Ruslands præsident en morder, som præ-
sident Biden gjorde i et ABC-TV-program, bryder helt 
sikkert et tabu. Det var et trickspørgsmål af George Ste-
phanopoulos, men det fungerede. Det viser selvfølgelig, 
hvad såkaldt journalistik er blevet til i disse tider.

Heldigvis viste præsident Putin sig at have god hu-
mor ved at invitere Biden til at holde en direkte inter-
netdebat, måske i går fredag, eller på mandag, eftersom 
Putin ville tage til Taigaen i weekenden. Ellers ønskede 
han ham et godt helbred. Ikke desto mindre, hvis præ-
sidenten for det mest magtfulde land, der har 5.800 nu-
kleare sprænghoveder, siger sådan noget om Ruslands 
præsident, der har 6.375 nukleare sprænghoveder (tal 
fra januar 2020), viser det den fare, vi befinder os i.

Hvis man betragter den lavine af nylige erklæringer 
og militære doktriner, der mere og mere definerer Rus-
land og Kina som strategiske rivaler og konfliktfyldte 
fjender, ser det ud til, at vi er i fjerde eller femte akt i 
en global tragedie, der hurtigt nærmer sig det, Schiller 

kaldte et »punctum saliens«, det afgørende øjeblik. Det 
sted i dramaet, hvor alle tidligere udviklinger kommer 
sammen i et øjebliks beslutning. Det afhænger af karak-
teren og visionen hos de førende aktører på scenen, hvis 
handlinger betinger, om vi kan finde en løsning på et 
højere niveau – om vi kan få adgang til et nyt paradigme 
på et højere plan for tænkning og undslippe det tragi-
ske resultat. Eller hvis de i handling omsætter logikken i 
deres fejlbehæftede aksiomer, og dramaet ender som en 
tragedie. Denne gang er det imidlertid ikke på en scene, 
det er vores historie, vores liv.

Lyndon LaRouche skrev, i en smuk artikel offentlig-
gjort i EIR den 9. november 2007 kaldet »Tragediens 
kraft«, en forbløffende ting, der vedrører grunden til, 
at vi besluttede, at denne gang skulle det første panel 
være tilegnet behovet for en klassisk renæssance. Fordi 
det er gennem de største klassiske kunstneriske værker, 
at man kan få adgang til det niveau af tænkning, der 
kræves for at håndtere denne krise. Derfor placerede vi 
ikke kulturpanelet i slutningen af konferencen, som vi 
normalt gør. LaRouche påpegede, at man siden Vladi-
mir Vernadskij og Albert Einstein kender til universets 
opdeling i strengt definerede fase-rum: det ikke-bioti-
ske, biosfæren og noösfæren [erkendelsesmæssigt liv]. 
Men at der er et fjerde generelt fase-rum, der kombi-
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nerer niveauet af klassisk tragedie, naturvidenskab, 
klassisk kunstnerisk komposition og statsmandskunst, 
som kendt af Aischylos, Platon, Shakespeare, Lessing 
og Schiller, i et enkelt tema. Dette fjerde fase-rum er 
den egentlige substans i verdenshistorien, sagde Lyn-
don LaRouche.

Hvis menneskeheden ønsker at finde en løsning på 
nutidens mange eksistentielle kriser, er politiske ledere 
på alle samfundsniveauer nødt til at få adgang til den 
form for tænkning, som findes i dette fjerde fase-rum. 
Den russiske reaktion på Bidens bemærkninger viser, at 
de er klar over, at vi befinder os i et sådant punctum 
saliens, et afgørende øjeblik. Konstantin Kosatjev, vi-
cepræsident for Det russiske Føderationsråd, kaldte 
det en forkastning: »Disse ubehøvlede bemærkninger 
dræber alle forventninger om, at en ny administration 
vil føre en ny politik over for Rusland«, sagde han. Og 
i ægte vrede udtalte han: »Disse bemærkninger kom-
mer fra en præsident for et land, der smider en bombe 
et eller andet sted i verden hvert 12. minut. Flere end 
500.000 mennesker er døde i forbindelse med ameri-
kanske aktioner siden 2001. Kunne De kommentere på 
det, hr. Biden?«

Det er forfærdeligt, hvordan disse kriser er taget til 
i løbet af de sidste mange år, så godt som uden offent-
lighedens kendskab. Ingen offentlig diskussion; ingen 
debat blandt intellektuelle, endsige i parlamenterne. 
skridt for skridt mod afgrunden. Inden for militære 
doktriner var der et stort skifte mod konfrontation med 
Rusland og Kina, i forbindelsen med offentliggørelsen 
af »Den Amerikanske nationale Strategi« i december 
2017, der for første gang definerede Rusland og Kina som 
geopolitiske rivaler. Dette fortsatte med »Den Nationale 
Forsvarsstrategi« i januar 2018, efterfulgt af »Evaluerin-

gen af de atomare Stillinger« (Nuclear Posture Review) 
og oprettelsen af en amerikansk Rumkommando og det 
amerikanske militærs Rumstyrke, hvis mål er at sikre 
amerikansk dominans i rummet for at forhindre Kina i 
at definere de nye regler i Verdensrummet.

I marts 2021 offentliggjorde Det Hvide Hus »Den 
Foreløbige nationale sikkerhedsstrategiske Vejledning«. 
Dokumentet på 24 sider angiver hensigten om at rette 
verdens demokratier ind mod de »ondartede påvirknin-
ger fra Rusland og Kina«, genoprette en regelbunden 
orden i verden; i det væsentlige globalisere NATO med 
det klare fokus på at danne alliancer i Indo-Stillehavs-
området mod Rusland og Kina, og hurtigt vende tilbage 
til internationalt lederskab i den globale dagsorden for 
klimaændringer, at formindske globale CO2-udlednin-
ger, og sikre at USA og ikke Kina laver reglerne. Alt dette 
formodes at være for »at udkonkurrere et mere selvsik-
kert og autoritært Kina« og sejre i den strategiske kon-
kurrence med Kina eller enhver anden nation.

»Klimaspørgsmålet vil blive til en national sikker-
hedsprioritet. Vi vil inkorporere vurderinger af klimari-
siko i vores krigsspil, -modeller og -simuleringer; og vi 
vil styrke missioners modstandsdygtighed og indsætte 
løsninger, som optimerer evner og reducerer vores eget 
CO2-aftryk.«

Er det ikke spøjst, at kampen mod klimaforandrin-
gerne er en national sikkerhedsprioritet? Alt imens 
disse »officielle« dokumenter i det mindste forbliver i 
domænet af professionelt militærsprog, findes dette 
foregivende ikke længere i skrifter, såsom dem fra Lon-
don Telegraph, der genudgav et skrift fra den 28. januar, 
»The Longer Telegram«, fra det Atlantiske Råd. Det er 
skrevet af et anonymt, tidligere medlem af regeringen 
med »dybdegående viden om Kina« og er angiveligt et 
af de vigtigste dokumenter nogensinde udgivet af rådet. 
Titlen er en bevidst reference til det »lange telegram« af 
George Kennan fra 1946, som opfordrede til inddæm-
ningen af Sovjetunionen.

Dette dokument opfordrer skamløst til et kup indefra 
mod Præsident Xi Jinping af utilfredse, ledende medlem-
mer af det Kinesiske Kommunistparti, som dog er villige 
til at opgive idéen om at forfølge den kinesiske model for 

Se formand Tom Gillesbergs seneste 
analyse den 26. marts 2021: 
Biden-administration øger 

konfrontationen med Rusland og Kina. 
SI-konference viser et alternativ

www.schillerinstitut.dk/si/?p=31012

Platon, Shakespeare og Schiller.
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udvikling og at underkaste sig USA’s dominans over ver-
den. Hvem er de vigtigste bidragsydere til denne tænke-
tank? Flere af de største amerikanske våbenproducenter, 
som Raytheon, General Dynamic, Boeing, Lockheed-
Martin, Northrop-Grumman, samt NATO.

Af samme natur er den britiske efterretningsoperati-
on omkring Alexey Navalnij, som dybest set har samme 
hensigt – at katalysere et regimeskrifte mod Præsident 
Putin. Før vi havner i den 3. verdenskrig – for det er dér 
denne krigsopbygning vil ende – lad os så reflektere 
over, hvad der rent faktisk foregår her. Havde vi ikke 
hørt, blot for kort tid siden, efter Sovjetunionens fald, at 
vi har nået »enden på historien«, som var en af de mest 
idiotiske ting, der nogensinde er blevet sagt? At Vestens 
demokratier fra det tidspunkt ville overtage verden, og 
at alle andre ville blive enige med de vestlige værdier, 
neoliberalistisk økonomi, kønspolitik, dekonstruktion i 
kunsten, osv. Et hurtigt overblik vil være nyttigt på dette 
tidspunkt, fordi der er ting at lære, hvis en tragedie skal 
undgås. Der er faktisk en rivalisering blandt to, konkur-
rerende systemer; to fuldstændig forskellige anskuelser 
af verden, menneskets i rolle i denne og en tilknyttet 
vision af menneskehedens fremtid.

I 1978, da Deng Xiaoping påbegyndte politikken for 
reform og åbning, som efterfulgte Kulturrevolutionens 
dybe dal, var Kina et af de fattige lande på Jorden. Ved 
at anvende de bedste aspekter af traditionen for fysisk 
økonomi, som denne blev opfundet af Gottfried Wil-
helm Leibniz og videreudviklet af Hamilton, List, Carey 
og Witte, satte han Kina på en kurs med kontinuerlig in-
novation. Dette har nu, 40 år senere, løftet 850 millioner 
kinesere ud af dyb fattigdom, hvilket, for én som ikke er 
forudindtaget, er en af de største, historiske, kulturelle 
præstationer i verdenshistorien. De opnåede målet om 
at afskaffe fattigdom inden 2020, mens det modsatte var 
tilfældet i USA og Europa: fattigdommen tog til.

1991 udvidede vi forslaget »Den Produktive Trekant: 
Paris-Berlin-Wien«, som var svaret fra Lyndon LaRou-
che, min afdøde mand, på Berlinmurens fald i 1989, til 
»Den Eurasiske Landbro«. Systemet af udviklingskor-
ridorer, der bygger på den gamle Silkevej, forbinder 
Europas befolkninger og industrielle centre med dem 
i Asien, som en måde hvorpå Eurasiens indelukkede 
landområder kan industrialiseres. 

Den idé var åbenlys for en, der kom fra den filosofi-
ske tradition af Nicolaus Cusanus, Vernadskij og Krafft 
Ehricke. Nemlig at livet udvikledes gennem fotosyntese, 
ud fra havene. At organismer ville udvikle sig gennem 
en højere metabolisme (energigennemstrømningstæt-
hed), og at en art endelig ville blive udviklet, hvis krea-
tive evner ville etablere en hel ny kategori af eksistens i 
universet – mennesket.

Evolutionens naturlige gang for denne nye art var at 
bosætte sig ved havene og floderne og, gennem infra-
strukturel udvikling, at bevæge sig længere indenlands. 
Åbningen og udviklingen af vores kontinenters land-
omsluttede områder gennem disse udviklingskorrido-
rer var egentlig en åbenlys idé, da Jerntæppet   disinte-
grerede. Efter at den infrastrukturelle udvikling af alle 
kontinenter på Jorden var fuldendt, ville den næste fase 

af denne udvikling være at opbygge infrastruktur i det 
nære rum, kolonier på Månen og på Mars, som træde-
sten for menneskeheden på vejen til at blive en galaktisk 
art.

Som jeg allerede advarede om i mange af mine taler 
i 1990’erne: hvis man ville begå den fejl at overlejre en 
ukontrolleret fri markedsøkonomi på en sammenstyr-
tet kommunistisk økonomi, kunne man måske fortsæt-
te med kasinoøkonomien i et stykke tid, men det ville 
snart føre til et endnu større kollaps af hele systemet. 
Hvis Den Produktive Trekant og den Eurasiske Land-
bro var blevet gennemført – der var stor opbakning for 
dette på det tidspunkt – ville det have været den per-
fekte fredsplan for det 21. århundrede. Men den blev af-
vist af Vesten af geopolitiske grunde. I stedet var planen 
fra USA’s og Storbritanniens, og især Frankrigs, side at 
forvandle den tidligere supermagt, Sovjetunionen, til et 
land i den Tredje Verden, der blot producerede råmate-
rialer.

Jeffrey Sachs’ chokterapi i Jeltsin-perioden skabte 
faktisk en befolkningsreduktion på 1 million mennesker 
om året, så det var rent folkemord. I USA blev doktrinen 
fra PNAC (Projektet for et Nyt Amerikansk Århundre-
de) etableret i 1992 – Dick Cheneys idé om at USA ville 
fortsætte med at være den eneste supermagt og aldrig 
tillade nogen rival på det strategiske plan. I juni 1992 
blev den tilsvarende politik foreslået ved FN’s Miljø- og 
Udviklingskonference i Rio, Brasilien, hvilket var be-
gyndelsen på en omfattende malthusiansk offensiv, der 
var en genbekræftelse af Romklubbens politik og deres 
idé om »Grænser for Vækst«, udgivet i 1972. Den blev 
på det tidspunkt gendrevet af en mægtig bog af Lyndon 
LaRouche: »Der er Ingen Grænser for Vækst«. Topmø-
det i Rio var også en genbekræftelse af Henry Kissingers 
NSSM-200-doktrin fra 1974, som er et enormt skanda-
løst dokument, der kræver en befolkningsreduktion og 
idéen om at bruge fødevarer som et middel til befolk-
ningskontrol.

Argumenterne for malthusiansk dominans over en 
unipolær verden blev ofte forandret: De gik fra begræn-
sede ressourcer, til ozonhullets forøgelse, til syreregn, 
til døende skove, til kernekraft = fascisme, og nu, i den 
seneste tid, klimaforandringer. Men det egentlige mål 
var altid en oligarkisk, imperialistisk verdensorden, sty-
ret af en mindre elite, samt befolkningskontrol.

Det samme år, 1992, kun 14 år efter Dengs reformpo-
litik blev påbegyndt, havde Kina allerede opnået en vis 
udvikling, men det var for det meste i kystregionerne. 
Jeg deltog i en konference i 1996 i Beijing, som vi havde 
foreslået til den kinesiske regering to år tidligere, med 
titlen: »Udviklingen af regionerne langs Den Eurasiske 
Landbro«. Den definerede det langsigtede, strategiske 
perspektiv for Kina indtil 2010. Denne politik blev dog 
afbrudt af den asiatiske krise i 1997.

I 2001 blev Kina inviteret til at deltage i Verdenshan-
delsorganisationen (WTO) med forventningen om, at 
integrationen i verdens markeder ville betyde, at Kina 
ville indføre de vestlige værdier, vestligt demokrati og 
så videre. At de ville acceptere Washington-Konsensus-
sen, den »regelbaserede« verdensorden, Wall Streets 
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og City of Londons kasinoøkonomi. Men i stedet for at 
anerkende »historiens ende«, fornyede Kina sin 5000 år 
gamle tradition af kinesisk historie og kultur, og i 2013 
bekendtgjorde Xi Jinping i Kazakstan politikken for 
Den Nye Silkevej, hvilket, i løbet af syv et halvt år, er 
blevet til historiens største infrastrukturprogram.

150 lande samarbejder, og som komikeren Bill Maher 
sagde i en kort video: »Ikke at anerkende dette betyder, 
at I er nogle fjollehoveder«. Kina var nemlig i stand til at 
bygge 40.000 km højhastigheds-toglinjer, 500 helt nye 
byer til millioner af mennesker, den mest avancerede 
fusionsforskning, missionen til anden side af Månen og 
nu til Mars. Og som Xi Jinping udtrykte det for nylig: 
Kina er i dag tættere på målet om at forny den kinesiske 
nation end på noget andet tidspunkt i historien, og at 
blive en af verdens førende magter indenfor videnskab 
og teknologi.

Putin begyndte først at blive dæmoniseret, som han 
udstilles af det atlantiske etablissement, efter at han be-
gyndte at vende udviklingen fra Jeltsin-perioden og gen-
etablere Ruslands status som en verdensmagt, og ikke 
blot en regionalmagt, som Obama respektløst havde 
insisteret på, da Putin genindtog sit præsidentembede. 
Så, hvor vil alt dette ende? Hvis Biden-administationen, 
»Globale Storbritannien«, NATO og EU insisterer på at 
inddæmme Rusland og Kina, hvis strategiske partner-
skab bliver styrket i lyset af denne aggressive politik fra 
den vestlige alliance, vil det så uundgåeligt føre til en 3. 
Verdenskrig, som ingen ville kunne overleve?

Under sin rejse til Seattle i 2005 påpegede Xi Jinping, 
at der ikke findes sådan noget som »Thukydid-fælden« i 
verden. Men skulle de mægtigste lande igen og igen lave 
strategiske fejlkalkulationer, kunne de måske skabe en 
sådan fælde for sig selv. Den kinesiske ambassadør til 
USA, Cui Tiankai, refererede adskillige gange til artik-
len af historikeren Prof. Graham Allison, som stillede 
spørgsmålet, om USA og Kina var i færd med at ende i 
præcis en sådan konflikt, på den måde som den græske 

historiker Thuky-
did havde beskrevet 
det, og gå i krig.

Thukydid, der 
levede fra 460-404 
f.Kr., belyste, hvor-
dan det skønne 
Grækenland brød 
sammen pga. kon-
kurrencen mellem 
Sparta og Athen, 
som førte til den Pe-
loponnesiske Krig. 
Efter Perser-krigene 
fra 500-479 f.Kr., 
og igen fra 470-448 
f.Kr., hvor Athen 
havde vist sig som 
sejrherre over per-
serne, blev det til 
en slags supermagt. 
Dette skabte vrede 

i det oligarkisk-kontrollerede Sparta, som havde været 
den dominerende magt indtil da, og som forsøgte at be-
holde magten ved at tage del i forskellige alliancer. Ef-
ter Athens endelige sejr over perserne og den såkaldte 
Kallias-fred, kunne det faktisk have opløst Det Attiske 
Forbund, men gennem sofisternes indflydelse i Athen 
forvandledes det til et attisk imperium og transforme-
rede de tidligere frivillige allierede til at betale skat og 
blive vasaller.

Mest berømt og informativt for vores nuværende 
situation i dag, er historien om hvordan Athen tvang 
beboerne på øen Milos til den nye aftale. Thukydid be-
skriver dette i den 5. bog [af hans Historien om den Pe-
loponnesiske Krig] i dialogen mellem den atheniensiske 
udsending og Milos’ repræsentanter. Athenienseren be-
mærker, at Athen, med sejren over perserne, skulle have 
erhvervet sig rettigheden til at regere – og de mægtige 
gør, hvad de har lyst til, og de svage må adlyde. Repræ-
sentanten fra Milos argumenterer, at hvis Athen allere-
de ikke respekterer loven, burde det overveje, at andre 
kunne tage dets hårdhed som et eksempel, hvis det en 
dag selv blev besejret.

Athenienseren svarer, at milosianerne burde under-
kaste sig Athens overherredømme, eftersom det ville 
give den største fordel til begge sider. Forbløffet spør-
ger repræsentanten for Milos, hvordan slaveri ville være 
ligeså fordelagtigt som dominans? Hvortil Atheniense-
ren svarer, at det ville være at foretrække i stedet for at 
blive dræbt. For dem selv ville det være gunstigt, at de 
ikke ville være nødsaget til at dræbe dem.

Angående spørgsmålet om de ikke kunne forblive 
neutrale, svarer atheneren nej, da deres fjendskab ville 
skade mindre end deres venskab, hvilket kunne læses 
som et tegn på svaghed fra deres side. Under alle om-
stændigheder ville princippet om de magtfulde gælde i 
hele verden.

Milosianeren argumenterer, at de ikke kunne opgive 
deres uafhængighed, som de havde haft i 700 år, men 

Den Nye Silkevej er blevet til Verdenslandbroen, som foreslået af Lyndon og Helga Zepp-LaRouche.
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ville ønske at forblive neutrale.
Kort derefter begyndte Athen fjendtlighederne, og 

befolkningen i Milos måtte ubetinget overgive sig, og 
athenerne dræbte alle mændene og solgte kvinderne 
og børnene til slaveri. Yderligere beskriver Thukydid, 
hvordan athenernes umådeholdenhed tilskynder dem 
til stadig mere offensiv opførsel, og endelig til den si-
cilianske ekspedition fra 415-413 f.Kr., hvor de lider et 
knusende nederlag, hvorfra de aldrig kommer sig.

Så måske skulle man tænke over denne historie, når hr. 
Blinken kræver, at Tyskland skal opgive Nord Stream 2.

I atomvåbnenes æra, bør man tænke to gange, hvis 
man skaber en Thukydid-fælde, hvor der ikke behøver 
at være nogen. Den vigtigste konflikt kommer fra disse 
to systemers totale modsætningsfyldte udviklingsba-
ner. På den ene side Kina, og i princippet de lande der 
samarbejder med dem i Bælte- og Vej-Initiativet, der 
lægger størst mulig vægt på innovation, på deres be-
folknings levestandard, og på at fremme deres befolk-
nings kreativitet, som kilde til innovation.

På den anden side er kursen for den malthusianske 
fraktion at gå tilbage i historien til en lavere energigen-
nemstrømningstæthed, lavere forbrug og derfor færre 
mennesker. Centralbankerne kører en koordineret 
kampagne for at opnå et »regimeskifte«, efter det be-
rygtede møde i Jackson Hole, Wyoming, i august 2019; 
den store nulstilling [the Great Reset], for at fjerne CO2 
fra verdensøkonomien; og »flytte billioner«, som et do-
kument fra EU og den tyske regering udtrykte det, for 
at dirigere alle investeringer ind i grønne teknologier. 
Hvilket vil betyde en dramatisk reduktion i levestan-
darden for befolkningerne i USA og Europa, og voksen-
de fattigdom på verdensplan. Og i lyset af den allerede 
hærgende pandemi og verdensomspændende hungers-
nød, en massiv befolkningsreduktion i den såkaldte ud-
viklingssektor. Med andre ord: folkedrab.

Aischylos beskriver denne konflikt i sin trilogi »Pro-
metheus i lænker«, hvor konflikten er imellem den 
olympiske gud Zeus, der er inkarnationen af det oligar-
kiske system, og Prometheus, som han straffer, fordi 
han bragte ilden til mennesket, og dermed fremskridt 
og produktivitet for menneskeheden. Hvad vi beskæf-
tiger os med, og det som ligger til grund for disse to 
direkte modsatrettede udviklingsforløb, er hver deres 
forskellige menneskesyn. 

Det prometheusianske menneskesyn ser hvert men-
neske som en enorm berigelse for menneskeheden som 
helhed, fordi hvert individ har potentialet til at gøre 
grundlæggende opdagelser inden for naturvidenskab 
og i skabelsen af stor klassisk kunst. En kreativ person, 
der opdager et universelt fysisk princip, kan skabe en 
helt ny økonomisk platform, der kan omdefinere hele 
måden, hvorpå menneskeheden producerer, på et kva-
litativt højere produktivitetsniveau, såsom dampmaski-
nen, antibiotika, atomkraft, lasere, og lignende opda-
gelser.

Det malthusianske menneskesyn ser hver person 
som en parasit, en byrde for Moder Jord, en CO2-ud-
ledende byrde, der bidrager til global opvarmning; og 

derfor, jo færre sådanne pestilenser der er, jo bedre.
Naturligvis er hele den malthusianske påstand et vi-

denskabeligt bedrageri, da computerprogrammet, som 
bogen »Grænser for Vækst« såkaldte undersøgelse var 
baseret på, var et fingeret program, hvor det ønskede 
resultat blev fastlagt først, og derefter blev program-
met designet i overensstemmelse hermed. Forfatterne, 
Meadows og Forrester, indrømmede senere, at de havde 
udeladt den rolle, som videnskabelig og teknologisk 
fremskridt har i at definere, hvad en ressource er.

Den malthusianske påstand er en direkte løgn fra 
oligarkiet, forstærket af den politiske korrekthed, der 
spredes af de etablerede medier, som kontrolleres af 
Wall Street og City of London; og for nylig de sociale 
medier under IT-giganterne fra Silicon Valley, fonde og 
tænketanke, der afspejler den finansielle sektors inte-
resser.

Det kunstigt fremkaldte paradigmeskifte, ikke ind-
ledt, men propaganderet gennem medierne med millio-
ner af dollars på mange sprog, igangsat af Romklubben 
på vegne af det internationale oligarki, har været meget 
effektivt. Millioner af menneskers sind er blevet gjort 
grønne med mangel på videnskabelig stringens, som 
har gjort dem modtagelige for alle slags løgne, herunder 
dem om Rusland og Kina. LaRouche skriver i »Tragedi-
ens Kraft«:

»Her, i denne undertrykkelse af de videnskabelige og 
relaterede kreative erkendelsesmæssige evner i befolk-
ningens menneskelige sind, ligger essensen af tragedi-
ens principielle kraft…« Det er »tragedies usynlige, men 
alligevel effektive kraft«, som LaRouche taler om, »der 
bøjer viljen hos mænd og kvinder for at undgå den fryg-
tede misfornøjelse hos den magtfulde, sataniske skik-
kelse, den fiktive Zeus«, som må italesættes og ændres.

Lyndon LaRouche påpegede, at nutidens tragedie er 
baseret på befolkningens totale mangel på en videnska-
belig og stringent forståelse, men også, at begrebet tra-
gedie må være genstand for en strategisk efterretnings-
mæssig vurdering, som skal studeres af enhver seriøs 
iagttager af nutidens amerikanske situation.

Så lad os begynde med en nøgtern vurdering af si-
tuationen.

Det er meget tydeligt, at det neoliberale økonomiske 
og kulturelle systems politik er fuldstændig mislykket. 
Hvis man betragter pandemien, hvorfor er det så, at alle 
de asiatiske kulturer har håndteret det meget bedre? 
Med færre dødsfald og hurtigere tilbagevenden til det 
normale økonomiske liv? Det er fordi, at de er baseret 
på et værdisystem, der sætter det almene vel forrest, i 
modsætning til den nyliberale idé om individualistisk 
frihed, hvor alt er tilladt.

Se på hungersnøden i verden — den absolut utrolige 
humanitære krise i Yemen, i Syrien, i mange afrikanske 
og latinamerikanske lande. Sult af bibelske dimensio-
ner, der er resultatet af den vestlige nyliberale politik. 
Hvorfor kom Vesten ikke i gang med det såkaldte vac-
cinediplomati, som de beskylder Rusland og Kina for? 
Hvorfor udviklede de ikke udviklingslandene? Da Pave 
Johannes Paul II blev spurgt i 1990, om Sovjetunionens 
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sammenbrud ville bevise, at det vestlige system er mo-
ralsk overlegen, svarede han: Absolut ikke, for de er 
præget af »syndens strukturer«. Se på Den tredje Ver-
den, sagde han, og så forstår man grunden til, at jeg si-
ger dette.

Vestens fiasko er resultatet af en dyb kulturel krise, 
som kun kan sammenlignes med forfaldet i slutningen 
af Det romerske Imperium, Romerriget. Se på vores 
populærkultur; underholdningen, der spænder fra sa-
tanisk til pervers; de åndsdræbende ting 
som folk anser for underholdning. Vi har 
set en nedbrydning, næsten et hukom-
melsestab af den kulturelle erindring 
om vores store traditioner. Langt største-
delen af de unge har ingen idé om klas-
sisk kultur. De synes, at Rolling Stones er 
klassisk. Samtiden ved ikke engang, hvad 
de har glemt.

For at afhjælpe dette, lad os se på uni-
versel historie på den måde Friedrich 
Schiller beskrev den i sin berømte tale i 
Jena i 1789. Han sagde: Det tog kun et par 
tusinde år for mennesket at udvikle sig 
fra en asocial huleboer til den høje klas-
siske kunst; til Dante, Shakespeare, Bach, 
Beethoven eller Schiller. Dette har at gøre 
med den absolutte forskel mellem men-
nesker og alle andre livsformer.

Beviset for dette er evnen til viljemæs-
sigt at forøge den relative potentielle 
befolkningstæthed, som i løbet af få tu-
sinde år – måske i alt 10.000 eller 20.000 
år – gjorde det muligt for menneskeheden at øge dets 
befolkningstal fra nogle få millioner til næsten otte mil-
liarder mennesker i dag. Som Lyndon LaRouche man-
ge gange har understreget, har ingen højere abe, intet 
husdyr, nogensinde været i stand til at efterligne men-
neskets kreative åndsevner. De kan muligvis efterligne 
aspekter af menneskelig adfærd, men de har aldrig op-
daget et fysisk princip.

Og det er den absolut grundlæggende forskel mel-
lem biosfæren og noösfæren. Det kan man forstå, hvis 
man studerer alle skaberne bag den menneskelige kul-
tur, efterhånden som de udviklede sig, oprindelsen til 
den kinesiske, indiske, mesopotamiske, egyptiske og 
græske kultur; hvordan den konfutsianske filosofi lagde 
grundlaget for de følgende 2500 år af kinesisk historie.

Se på visdommen i de vediske skrifter fra Indien; 
biblioteket i Alexandria, Egypten; det klassiske Græ-
kenland; Gupta-perioden i Indien. Samarbejdet mel-
lem Haroun al-Rashid og Karl den Store, hvilket førte 
til Den karolingiske Renæssance, som gjorde det muligt 
for Europa at genopdage dets fortids skatte. Song-dy-
nastiet; Friedrich Hohenstaufens samarbejde med den 
arabiske verden; Den andalusiske Renæssance; Den ita-
lienske Renæssance; fremkomsten af den suveræne na-
tionalstat, som skyldtes Nikolaus Cusanus og Ludvig XI 
i Frankrig. Udviklingen af klassisk musik fra Bach og Be-
ethoven til Brahms; de store poeter Shakespeare, Shel-

ley, Keats, Lessing, Schiller og Edgar Alan Poe. Alle disse 
kulturer bidrog til det menneskelige fremskridt, og det 
er helheden og kontinuiteten i de store kunstværker, vi-
denskab, poesi, musik, arkitektur, kunstmaleri og stats-
mandskunst, som er det fjerde fase-rum i vores univers.

Det er gennem universel historie, der adskiller os 
som en menneskelig art, og som mange store sind har 
bidraget til, at menneskeheden bliver udødelig.

Der har i historien ofte været en debat om dyr har 
sjæle, og enhver ejer af et kæledyr vil 
insistere på, at disse dyr har en sjæl. 
Men jeg er enig med Ibn Sina (Avi-
cenna), at ja, dyr har en sjæl, men de 
har en kollektiv sjæl, fordi man ikke 
kan erindre den enkelte hund, der 
var fornøjelsen for nogen, der levede 
i det 4. århundrede, men man husker 
meget godt Sokrates’ sjæl. Hvis hvert 
menneske rekapitulerer den univer-
selle historie, deltager han eller hun 
i det fjerde fase-rum.

Hvis vi har en dialog mellem disse 
forskellige kulturer, som vi har brug 
for blandt repræsentanterne for alle 
disse, har vi en meget konkret måde 
at løse den nuværende krise på.

Der er mange konkrete skridt, 
som vi er nødt til at tage for at kom-
me ud af denne krise:

På det militære område har vi 
brug for noget, der kan sammenlig-
nes med Det strategiske Forsvarsini-

tiativ – idéen om at gøre atomvåben teknologisk foræl-
dede. Og vi har brug for en ny sikkerhedsarkitektur.

For at afslutte kasinoøkonomien har vi brug for en 
global Glass/Steagall-bankopdeling og et nyt Bretton 
Woods-system – et nyt kreditsystem.

Vi har brug for et nyt paradigme i forholdet mellem 
nationer, der respekterer national suverænitet, ikke-
indblanding, eksistensen af et andet socialt system. Så 
vil tingene ændre sig fuldstændigt.

Vi har brug for et helt nyt, moderne sundhedssystem 
i hvert enkelt land for at bekæmpe pandemierne – den 
nuværende og de kommende – og andre sygdomme.

Vi er nødt til at fordoble landbrugsproduktionen for 
at udrydde hungersnød.

Vi er nødt til at udrydde fattigdom for evigt gennem 
økonomisk udvikling for hele menneskeheden.

Men ingen af disse tiltag vil fungere, hvis vi ikke har 
et nyt paradigme af klassisk kultur, der vedrører essen-
sen af menneskehedens identitet.

I modsætning til de liberale, der siger, at alt er tilladt, 
og at alle gør ting efter deres egen smag, siger vi, at men-
nesket, gennem æstetisk uddannelse, er ubegrænset 
perfektibelt, moralsk, intellektuelt og følelsesmæssigt. 
Og med denne metode til æstetisk uddannelse har et-
hvert menneske potentialet til at blive en smuk sjæl og 
et geni. Kun hvis vi, menneskeheden som helhed, tager 
dette spring, vil menneskeheden være i sikkerhed.

Der er ingen grænser for vækst, af 
Lyndon LaRouche, 1983.
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En international kampagne imod Kina har eskaleret 
i længere tid, hvor tænketanke, almindelige medier og 
strategiske rapporter af enhver art tegner et billede af 
Kina og dets påståede intentioner, som simpelthen ikke 
er sandt og er ekstremt farligt. Der projiceres et fjende-
billede, der i værste fald fører til krig.

Vi, underskrivere, der alle har haft direkte erfaring 
med Kina, enten fordi vi har boet eller arbejdet der, 
eller fra gentagne rejser over længere perioder, kunne 
således følge, hvordan det kinesiske samfund har 
transformeret sig på en hidtil uset måde siden traumet 
fra Den kulturelle Revolution. Takket være en politik 
fokuseret på befolkningens velfærd, udført af Folkere-
publikkens politiske lederskab, og det kinesiske folks 
ekstraordinære hårde arbejde, kunne 850 millioner 
mennesker befries fra fattigdom med det resultat, at 
befolkningen grundlæggende er mere optimistisk med 
hensyn til fremtiden end Vesten, hvor fattigdom er 
voksende, som følge af den nyliberale politik. Tillid til 
regeringen er væsentligt større end hos os, en tendens 
illustreret og styrket af den effektive måde, hvormed 
Kina bragte COVID-19-pandemien under kontrol.

Kina er en 5.000 år gammel kulturnation, der førte 
an inden for teknologi indtil det 17. århundrede, og det er 

derfor ikke overrask-
ende, at dagens Kina 
med 1,4 mia. men-
nesker stræber efter 
en ligeværdig plads 
på verdensscenen. Ki-
nas socialisme med 
kinesiske karakteris-
tika er stærkt formet 
af den 2.500 år gamle 
konfutsianske tradi-
tion, som var   dets 
moderne grundlæg-
ger, Sun Yat-sens, ori-
entering med hensyn 
til Abraham Lincoln 
[en regering af folket, 
gennem folket og for 

folket], og selvom kineserne holder traditionen for 
Karl Marx i hævd, er deres nuværende økonomiske 
system mere påvirket af Det amerikanske System un-
der Alexander Hamilton og Friedrich List, den mest 
berømte ikke-kinesiske økonom i Kina. Kina lærer af 
de bedste.

Kina har en rig kultur indenfor filosofi, poesi, 
maleri, arkitektur og vidunderlig folkemusik. Præsi-
dent Xi Jinping understreger vigtigheden af   æstetisk 
uddannelse, frem for alt for ungdommen, som en 
forudsætning for udviklingen af   en smuk sjæl, en idé 
fremmet af Cai Yuanpei, den første uddannelsesmin-
ister i Kinas første republik, som stammer fra Fried-
rich Schiller og Wilhelm von Humboldt.

Kinas succes med at lægge vægt på videnskabeligt 
og teknologisk fremskridt og innovation viser, at Kina 
klarer sig godt med det vi i Vesten tilsyneladende har 
glemt, og vi ville have fordele ved at takke ja til tilbud-
det om samarbejde, i stedet for at søge konfrontation.

Det ville være bedre at antage den store filosof og 
grundlægger af moderne matematik, Gottfried Wil-
helm Leibniz’, synspunkt og indgå i en dialog af kul-
turer, for at finde en måde at løse de kriser, der udfor-
drer hele menneskeheden.

Erklæring fra kinesiske eksperter fra hele verden
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