
Harley Schlanger var ordstyrer i det første panel og 
krydrede dialogen med sine indsigter, og udfordrede 
endog i slutningen tilhørerne til at »genoverveje, hvad 
man mener at vide«.

Helga Zepp LaRouche startede Panel 1, »Dårskabens 
fremmarch: Kan menneskeheden stadig nå at slukke den 
nu antændte lunte til atomkrig?« med sin hovedtale, 
»Er menneskeheden en udødelig art eller dummere end 
dyr?« idet hun rettede »en indtrængende appel om at 

ændre retning« i forhold til den farlige vej, menneskehe-
den er slået ind på. Med udgangspunkt i helheden af de 
strategiske kriser, som menneskeheden står overfor, teg-
nede Zepp-LaRouche et detaljeret forfærdende billede af 
den nuværende verdensorden, der er omfattet af tre store 
realiteter, som truer med udryddelse: 1) atomkrig, 2) pan-
demi og hungersnød og 3) en neo-malthusiansk infektion 
af de hjerner, der kræver affolkning gennem dekarboni-
sering af landbrug og industri, dvs. midlerne til opret-
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VORES MORALSKE SAMMENBRUD
RÅBER PÅ ET NYT PARADIGME

Den 8. maj 2021 vil gå over i historien som den dag, 
hvor stemmer fra hele verden krævede et nyt retfærdigt 
paradigme uden fare for atomkrig og sanktioner – og de 
blev hørt. 

Konferencen med titlen »Den atlantiske verdens mo-
ralske sammenbrud råber på et nyt Paradigme« samlede 
talere fra USA, Europa, Syrien, Afghanistan og Japan, der 

hver især beskriver den usikre strategiske situation, som 
verden er blevet bragt i. 

Det andet panel om løsninger på pandemien og andre 
livstruende forhold havde titlen »Metoden bag Modsæt-
ningernes Sammenfald: Kun en samlet verdensomspæn-
dende sundhedsindsats, uden sanktioner, kan vende en 
global pandemi« (se side 7).

Panel 1: Dårskabens fremmarch: 
Kan menneskeheden stadig nå at slukke 

den nu antændte lunte til atomkrig? 
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holdelse af livet. Hun skitserede hurtigt et billede af, 
hvor tæt vi er på atomkrig, og påpegede hvordan en 
af   de fremprovokerede kriser, Rusland-Ukraine hen-
holdsvis Kina-Taiwan, kunne være snubletråden. Idet 
hun mindede om admiral Charles Richards udtalelser 
i februar om behovet for at ændre muligheden af en 
atomkrig fra »usandsynlig« til »sandsynlig« modstil-
lede hun røsterne fra mange specialister, f.eks. Henry 
Kissinger, Peter Beinart, Scott Ritter og andre, der for-
klarer, at sådanne krige mod Rusland 
eller Kina »ikke kan vindes« og »er 
vanvittige«.

Zepp-LaRouche mindede publi-
kum om, at den syriske kardinal Zena-
ris indtrængende appel om at afslutte 
de amerikanske Cæsar-sanktioner 
mod Syrien, idet disse sanktioner samt 
ti års krig har bragt 90 % af befolknin-
gen under fattigdomsgrænsen, var en 
af grundene til at afholde denne kon-
ference. Sådanne »ensidige sanktio-
ner« er fuldstændigt »ulovlige« base-
ret på folkeretten; de gør intet andet 
end at »ramme de fattige,« insisterede 
hun. Med henvisning til sanktionsspe-
cialisten i Obama-æraen, Brian O’Tooles, nylige op-
fordring til at bringe »smerte-meteret« (hans udtryk) 
mod Rusland fra 10 % til 70 % ved hjælp af sanktio-
ner, påpegede hun, at det i Syrien betyder millioner 
af dødsfald. Elitens grovheder, såsom Madeleine Al-
bright, der sarkastisk bemærkede, at »en halv mil-
lion irakiske børns død var dét værd«, blev af Zepp-
LaRouche sat i relief i forhold til den nylige »Hunger 
Ward«-dokumentar, der blev frigivet af Verdensføde-
vareprogrammets direktør, David Beasley, for at på-
vise, at denne påførte sult faktisk »ikke er det værd.« 
Hun foreslog, at de døde børns ansigter skulle dukke 
op i Albrights mareridt for at hjemsøge hende, indtil 
hun får sin menneskelige medfølelse gendannet.

Med sin tredje pointe satte Zepp-LaRouche stig-
ningen på 236 % i sult, der blev rapporteret af WFP, 
de millioner af COVID-dødsfald, alvorlige pandemi-
ske forhold i Indien, Brasilien og andre steder i re-
lief i forhold til advarslerne i 1972 fra hendes mand, 
Lyndon H. LaRouche, om, at den fortsatte anven-
delse af IMF’s »betingelser« for udviklingslande på 
det tidspunkt ville føre til nye pandemier, krig og en 
ny fascisme. Det er klart, påpegede hun spidst, »at 
man ligger som man har redt«. Hun afrundede dette 
billede med påtvungen ødelæggelse, idet hun pege-
de på de oligarkiske bankmænds nyeste planer for at 
skabe en »Great Reset«, grøn superboble, for at redde 
deres bankerotte finanssystem. Den akkumulerende 
kvantitative lempelse, pengeindsprøjtning osv. skaber 
en hyperinflation som i 1923, men nu på global skala. 
Igen brugte hun de kritiske røster mod denne grønne 
ordning, såsom den indiske energiminister Raj Kumar 
Singh, for at demonstrere, at ikke alle er blevet gale 
[endnu].

Men verden behøver ikke nødvendigvis at være på 
denne vej til helvede eller udryddelse. Fru LaRouche 
tegnede et billede af håb, idet hun opfordrede til, at 
hjælpeorganisationer, US Army Corps of Engineers og 
andre enheder, endelig vil opbygge et moderne ver-
denssundhedssystem. Trods alt blev der bygget et ho-
spital med 1000 senge på 10 dage i Wuhan, Kina, sidste 
år, mindede hun sit publikum om. For at gennemføre 
alt dette henviste hun til sin afdøde mand, Lyndon 

LaRouche, og hans plan om 
et nyt Franklin D. Roosevelt-
lignende program: et globalt 
Glass-Steagall, hamiltonisk 
bankkreditsystem – et Nyt 
Bretton Woods. Kinas Xi Jin-
ping har med sin Nye Silke-
vej vist, at krig og fattigdom 
kan overvindes, bemærkede 
hun. Alt dette kan gøres, hvis 
der, som den russiske præsi-
dent Putin efterlyste i 2020, 
indkaldes til et P5-topmøde 
i FN’s Sikkerhedsråd (5 per-
manente medlemmer af 
FN’s sikkerhedsråd, -red.) for 

at få nationer til at arbejde sammen om at opbygge 
dette moderne sundhedsvæsen, udvikle fusionskraft, 
have internationalt samarbejde i rummet, og »bygge 
en landsby på Månen og derefter en by på Mars«.

Med denne kulisse af en smuk fremtid afsluttede 
Zepp-LaRouche med det inspirerende klip med di-
rektøren for Emiraternes rumfartsagentur, Sarah Al 
Amiri, der peger på billioner af galakser og fremhæ-
vede, hvor dumt det er, at vi ikke udvikler alt dette. 
Hermed vendte hun tilbage til sin indtrængende ap-
pel og sluttede af med at udfordre os alle til ikke at 
være »dummere end dyrene«.

Uddrag af Helga Zepp-LaRouches hoved-
tale 

(Læs hele talen på engelsk her: www.schillerinsti-
tut.dk/si/?p=31189)

»Vi afholder denne Schiller Institut-konference 
med en indtrængende appel til så mange mennesker 
som muligt, om at hjælpe med at ændre den retning, 
som den politiske situation har lige nu. Fordi vi i løbet 
af meget kort tid – meget kortere end nogen sandsyn-
ligvis er klar over – er på en kurs mod potentiel ud-
ryddelse af civilisationen. Det er ikke klart, hvor den 
større fare kommer fra; faren for atomkrig, faren for 
en pandemi, der går ud af kontrol i kombination med 
en verdensomspændende hungersnød, eller fra en 
neo-malthusiansk virus, der har plaget hjernen hos 
så mange mennesker, hvor det ikke er klart, om de er 
mere ivrige efter at ødelægge industrisamfundet, el-
ler om de er villige instrumenter for den geopolitiske 
konfrontation med Rusland og Kina.

»Så lad os starte med faren for en atomkrig. Det er 
ikke kun én udløsende faktor, én strategisk krise. Det 

Helga Zepp-LaRouche
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er den samlede spænding mellem USA, det såkaldte 
»Globalbritannien«, NATO, og i stigende grad også 
EU, og Rusland og Kina. Det bliver så stort, at en hvil-
ken som helst krise rundt om i verden kan blive udlø-
serpunktet. Det kan være en krise med Rusland over 
Ukraine, der går ud af kontrol, eller med Kina over 
Taiwan. Det er alarmerende, og det burde skræmme 
jer alle sammen, at flere og flere mennesker – selv så 
usandsynlige som Henry Kissinger, der ikke lige har 
været en ven af   vores organisation, som har alt at gøre 
med det berygtede NSSM-200, som han skrev, da han 
var national sikkerhedsrådgiver i 1974 [hvor han kræ-
vede befolkningsreduktion i udviklingslande, der har 
naturrigdomme, som USA har brug for, så de ikke selv 
gør brug af dem -red.]. At han var fjende og modstan-
der af alt, hvad Lyndon LaRouche og hans bevægelse 
stod for. Men selv Kissinger advarer nu om, at spæn-
dingen mellem USA og Kina bliver så altomfattende 
for hele verden, at den kan føre til et Ragnarok-lig-
nende militært sammenstød, der udrydder menne-
skeheden i løbet af en begrænset periode. Det sagde 
han for omkring en uge siden.

»Derefter orienterede chefen for den amerikan-
ske strategiske kommando, admiral Charles Richard, 
for nylig i februar Pentagon om, at de skulle ændre 
sandsynligheden for atomkrig fra »ikke sandsynligt« 
til »meget sandsynligt«. Han gentog dette for nylig 
foran Kongressen. For bare to dage siden havde New 
York Times en artikel af Peter Beinart, som sagde, at 
Biden-politikken over for Taiwan virkelig er hensyns-
løs, og at vi er meget tæt på krig, primært fordi demo-
kraterne allerede sidste år havde forladt et-Kina-po-
litikken. Biden modtager nu udsendinge fra Taiwan, 
som han gjorde ved sin indsættelse. Derefter citerer 
artiklen historikeren Graham Allison, der mener, at 
der er en fare for en Thukydid-fælde [den konflikt, 
der oftest følger, når en ny magt udfordrer en etab-
leret magts overherredømme –berlingske.dk], som 
sagde, at folk skal forstå, at Kina ville være mere villig 
til at gå i krig end at acceptere at miste Taiwan. I ly-
set af Kinas historie er dette meget sandsynligt. Hvis 
det ville komme til en sådan krig, i betragtning af at 
Kina har 39 luftbaser omkring Taiwan-regionen, og 
USA har kun to, ville USA tabe enhver konventionel 
krig. Hvis USA ville tænke på at bruge atomvåben i 
regionen, er der fare for, at det vil blive til en global 
atomkrig…

»Den 21. marts sagde admiral Philip Davidson, le-
deren af   USA’s Indo-Stillehavskommando, at vi skal 
absolut være parat til at udkæmpe og vinde en sådan 
krig, hvis konkurrence bliver til konflikt. Derefter ud-

talte den amerikanske kommandør for Stillehavsflå-
den, admiral John Aquilino, der vil erstatte admiral 
Davidson i hans stilling, at vi er meget tættere på en 
sådan krig end de fleste tror. Og H.R. McMaster, den 
tidligere nationale sikkerhedsrådgiver for Trump, 
sagde, at den farligste tid efter hans opfattelse er pe-
rioden mellem Det kinesiske Kommunistpartis kon-
gres senere på året og vinter-OL i Beijing næste år. Så 
er det virkeligt meget tæt på. Taiwans forsvarsmini-
ster har allerede meddelt, at de nu vil masseproduce-
re langtrækkende missiler, der er i stand til at ramme 
dybt ind i det kinesiske fastland.«

Helga Zepp-LaRouche belyste derefter på samme 
rystende detaljeret vis den lignende fare for krig over 
Ukraine; USA’s illegale og dødbringende ensidige 
sanktionspolitik, hvor hun især pegede på Syrien og 
Yemen; den ødelæggende fødevarekrise, der truer 
millioner af mennesker, og kraftige stigning i pande-
mien i Indien, som betyder, at der er en fare for mange 
nye mutationer.

Hun sluttede således:
»Hvad skal der gøres? Der er en løsning, men det 

er vigtigt at tage alle disse problemer op samtidigt, for 
når man har en systemisk krise, som den jeg beskri-
ver med disse forskellige elementer, er det ikke nok 
at løse lidt af den ene og lidt af den anden krise. Man 
må skabe et helt andet system. Præsident Putin op-
fordrede i januar 2020 til et hastemøde mellem de 
fem permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd. 
Jeg mener,   at det er, hvad der absolut må ske nu. Et 
sådant topmøde burde indkaldes på grund af faren 
for 3. verdenskrig, en pandemi ude af kontrol, en glo-
bal hungersnød samt risikoen for et sammenbrud af 
det finansielle system. Det må føre til en øjeblikkelig 
vedtagelse af følgende program:

»I betragtning af pandemien, er den eneste måde 
at stoppe den og fremtidige pandemier at skabe et 
globalt sundhedssystem, der betyder et moderne 
sundhedsvæsen i hvert enkelt land. For hvis man ikke 
stopper pandemien i selv det fattigste land på plane-
ten, vil den komme tilbage; der vil være nye varianter, 
nye mutationer, som i sidste ende kan gøre de vacci-
ner, der allerede er distribueret, forældede. Så vi er i et 
kapløb med tiden. Vi burde gøre i hvert enkelt land, 
hvad der blev gjort i Wuhan, da pandemien brød ud. 
Byg hospitaler! Ingeniørtropper kan gøre det sam-
men med hjælpeorganisationer. Man bygger et hospi-
tal til 1000 mennesker på en uge. Derefter har disse 
moderne hospitaler brug for veluddannede læger og 
sygeplejersker. Man har brug for masser af rent vand; 
to milliarder mennesker i verden har ingen adgang 
til rent vand. Man har brug for masser af elektricitet; 
dette kan ikke gøres uden infrastruktur. Så opbygnin-
gen af   et moderne sundhedssystem i alle lande kan og 
skal være begyndelsen på at overvinde udviklingslan-
denes underudvikling for bestandig.

»Vi er nødt til at have et program for at komme 
global fattigdom til livs, nøjagtigt hvad Franklin D. 
Roosevelt havde til hensigt, da han opfordrede til 

Se formand Tom Gillesbergs seneste 
analyse den 16. april 2021:

Vestens civilisationskrise: 
krig eller fred gennem udvikling 
www.schillerinstitut.dk/si/?p=31107
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etablering af et Bretton Woods-system, hvilket aldrig 
blev gennemført på grund af hans alt for tidlige død. 
Men nu har vi brug for lige nøjagtig dette. Det skal 
starte med en global Glass/Steagall-bankopdeling, 
som derefter må følges op af oprettelsen af   et hamil-
tonisk nationalt banksystem [baseret på USA’s første 
finansminister Alexander Hamiltons model] i alle 
lande. Vi har brug for et kreditsystem, som derefter 
kan blive til et nyt Bretton Woods-system. Så kan vi 
finansiere udvidelsen af den Nye Silkevej ind i Syd-
vestasien. Det er muligheden for at overvinde død og 
sult i Syrien, Yemen, Afghanistan, og Irak; løsningen 
er indlysende. Da præsident Xi Jinping var i Saudi-
Arabien, Iran og Egypten i 2015, tilbød han at udvide 
den Nye Silkevej ind i hele regionen. Schiller Institut-
tet har udarbejdet et omfattende program for hele re-
gionen, der kan vedtages ved et sådant topmøde med 
FN’s Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer. 
Det vedtages, og så arbejder alle Sydvestasiens store 
naboer sammen – Rusland, Kina, Indien og USA og 
de europæiske lande er enige om at samarbejde om 
genopbygningen af   denne region, som er blevet øde-
lagt af disse endeløse krige. Derefter skal den Nye Sil-
kevej med dette internationale samarbejde, herunder 
andre lande som Japan, Indien, Sydkorea naturligvis 
være involveret i genopbygningen af   Afrika.

»Vi er nødt til at erstatte geopolitisk konfrontation 
med et lynprogram for samarbejde om udvikling af 
fusionskraft, hvor der i den seneste periode er sket 
store gennembrud…. I stedet for at udvide den geopo-
litiske konfrontation i rummet, bør vi have interna-
tionalt samarbejde om at bygge en landsby på Månen 
og snart en by på Mars….

Hubble-teleskopet opdagede, at der mindst er to 
billioner galakser. Jeg vil gerne have, at man virkelig 
fokuserer på den tanke, og så tænk hvor dumt det 
ville være, at vi, som en menneskelig art, der er den 
eneste art, som potentielt kan blive en udødelige art 
på grund af vores kreative fornuft, ødelægger os selv i 
en atomar ødelæggelse. Jeg synes, vi skal bestræbe os 
på ikke at opføre os dummere end dyrene, for der er 
ingen dyreart, som nogensinde ville udvise en sådan 
adfærd. Mange tak.

 
Dr. Shaaban, Syrien

Derefter gav Dr. Bout-
haina Shaaban, politisk 
og medierådgiver for det 
syriske præsidentskab, 
en værdig, lidenskabelig 
opfordring: »Gendan in-
ternational ret: Respek-
ter Syriens uindskræn-
kede suverænitet«, hvor 
hun fortalte tilhørerne, 

at Syrien i de sidste ti år har »udkæmpet  en krig på 
to fronter«; en på gaden med mennesker »ledet af 
velorganiserede hemmelige styrker«, der siger, hvad 
der skal gøres; og en anden parallel krig med me-

diefortællingen, der vildleder og forvirrer det syriske 
folk. »Underlæggelsen af Syrien er vigtig for vestlige 
styrker, fordi Syrien. . . er »kronjuvelen« i den arabi-
ske verden: Derfor afsatte de milliarder af oliepenge, 
våben og terrorister til at gøre jobbet for dem«. Hun 
pegede direkte på den britiske rolle i disse aktioner. 
Hun opfordrede til ophør med ulovlige sanktioner – 
en »form for kollektiv afstraffelse af det syriske folk«. 
Og dog bemærkede hun, at syrernes udholdenhed, 
sammen med andre, der har været nødt til at udholde 
sanktioner, har vist, »at vestlig politik. . . har spillet 
fallit«. Hun konkluderede, at »vi er vidne til det grad-
vise sammenbrud af 500 år gamle vestlige koloniale 
imperier og fremgangen af Østens skæbne«.

Der fulgte en livlig udveksling af spørgsmål mel-
lem Dr. Shaaban og fru LaRouche efterfulgt af både 
publikums spørgsmål og udveksling af ideer og fore-
spørgsler mellem de to kvinder. På et tidspunkt sag-
de Dr. Shaaban, at hun meget gerne ville cirkulere 
Zepp-LaRouches hovedtale »verden over«. Som svar 
på et spørgsmål om, hvordan hun kan være optimi-
stisk omkring Syriens fremtid, pegede ministeren på 
Syriens 7.000 år kontinuerlige historie, og at landet 
har stået over for angreb og trusler før, at det syriske 
folk altid har været »fri for uretfærdigheder«. Frede-
lig sameksistens mellem flere religioner i Syrien er en 
egenskab, »som vi får ind med modermælken«. Dr. 
Shaaban erklærede, at »dette er tiden for Schiller In-
stituttet til at være den førende fortælling; dens noble 
sag gennem de sidste 50 år« må og skal sejre.

 
Oberst Black (pens.), USA
Dernæst var det oberst Richard H. Blacks tur – tidli-
gere senator for (Virginia), tidligere officer i det ame-
rikanske marinekorps, og tidligere leder af den ame-
rikanske hærs strafferetlige afdeling, US Pentagon 
– til igen, som på to tidligere Schiller-konferencer, at 
udfordre publikum til at »afvise« de »foragtelige« og 
»afskyelige« handlinger i den amerikanske regerings 
navn, der har samarbejdet med og finansieret al-Qai-
da-terrorister i Syrien, og fortsætter med at indføre 
ulovlige sanktioner. Han leverede også et detaljeret 
billede af de sidste 10 års krig og dens frygtelige ind-
virkning på det syriske folk.

Dr. Hans Koechler, Østrig
 Sanktioner er kol-

lektiv straf mod be-
folkningen – Dr. Hans 
Koechler, præsident 
for Den internationale 
Fremskridtsorganisa-
tion, der for mange år 
siden intervenerede 
til fordel for Lyndon 
LaRouche, holdt en 

meget slagkraftig tale imod ensidige økonomiske 
sanktioner, som han kaldte »en fortsættelse af krig 
med andre midler«. Sanktioner er en ny version af 
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asymmetrisk krigsførelse med det klare mål at tvinge 
det udsete land til underkastelse; en skandaløs og 
moralsk oprørende form for middelalderlig belej-
ringskrig, som har vundet indpas i vores moderne 
verden. Dr. Koechler kom flere gange tilbage til ek-
semplet med Irak, hvor de totale sanktioner, der blev 
gennemført indtil den endelige invasion af landet, 
udgjorde en af de mest alvorlige internationale for-
brydelser i historien efter Anden Verdenskrig, med 
hundredtusinder af mennesker som døde.

Dr. Koechler undsagde den »skandaløse situati-
on« i det internationale retssystem, som er utilstræk-
kelig til at håndtere disse situationer. FN’s kollektive 
sikkerhedssystem er heller ikke i stand til at beskytte 
suveræniteten på grund af vetoretten, der tillader en 
eller en gruppe permanente stater at kapre Sikker-
hedsrådets politik.

Han fordømte den situation, hvor den mest magt-
fulde nation, USA, i stigende grad arrogant har til-
taget sig selv magten til at gennemføre sanktioner i 
egen interesse. Vi har her at gøre med en imperiali-
stisk krænkelse af suverænitet i fuldstændig modstrid 
med folkeretten, sagde han. Caesar-sanktionerne 
mod Syrien, der følger efter ti års krig mod dette land, 
er en forbrydelse imod menneskeheden. De »afslører 
en holdning af arrogance og selvretfærdighed, der er 
typisk for imperialistisk herredømme«.

Dr. Koechler opfordrede folk til at mobilisere det 
romersk-katolske og andre kirkesamfund for at pres-
se statsoverhovederne til [at ændre] overbevisning, 
blandt dem Biden, selvfølgelig, for at få dem sat i be-
vægelse.

Wilfried Schreiber, Tyskland
Verdensregering? Et bidrag fra Rusland og Kina — 

Wilfried Schreiber, forsker ved World Trends Institut-
tet for International Politik, i Potsdam, efterfulgte Dr. 
Koechler og fortsatte diskussionen om problemerne i 
den nuværende verdensorden.

Efter at have højtideligholdt den 8. maj med sej-
ren over nazismen og Sovjetunionens bidrag til denne 
sejr, fordømte han den farlige nuværende tendens, 
hvor had og ondskab hver dag udøves over Rusland af 
massemedierne. 76 år efter krigens afslutning er situa-
tionen langt »farligere end i Den kolde Krig på grund 
af de enorme teknologiske fremskridt de sidste 30 år«.

Prof. Schreiber understregede dog det positive bi-
drag til at løse denne situation i erklæringen fra de 
russiske og kinesiske udenrigsministre efter mødet 
i Guilin i marts. Første signal i denne erklæring, at 
Kina og Rusland ikke accepterer Vestens »regelbase-
rede orden«. For prof. Schrebier opfattes denne »fuld-
kommengørelse af vestlige værdier« som en neokolo-
nialistisk påstand, en slags strukturel racisme.

Det andet signal er, at netop selvsamme mangfol-
dighed i verden kræver samarbejde og dialog, ved at 
sætte forskelle til side og arbejde hen imod en fælles 
sikkerhed. I denne søgen efter en fælles og juridisk 
international orden tildeles FN-organisationen den 

centrale rolle. Ikke overherredømme eller den stær-
kes ret, men et fælles ansvar.

Sayed Mujtaba Ahmadi, Afghanistan
Afghanistan og den 

Nye Silkevej – Historisk 
set ligger Afghanistan 
ved korsvejen af den hi-
storiske silkevej, hvor 
forskellige kulturer og 
samfund fra hele ver-
den mødtes og udveks-
lede ideer og varer med 
hinanden, rapporterede 
Sayed Mujtaba Ahmadi, 

ministerråd ved Afghanistans ambassade i Canada.
I dag arbejder Afghanistan hårdt med de pågæl-

dende lande for at genoplive Silke- og Lapis Lazuli-
ruterne. Afghanistan integrerer Bælte- og Vej-Initia-
tivet, herunder den operative drift af gasrørledningen 
mellem Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Indien 
(TAPI) og også CASA-1000 (Centralasien og Sydasien). 
Sidstnævnte er en el-transmissionslinje. Chabahar-
havnen vil bidrage til at øge handel, transport, transit 
og samarbejde mellem regionale og andre regioner.

Afghanistan ligger centralt i forhold til Den per-
siske Golf, Det kaspiske Hav og Centralasien, som 
omfatter verdens tre største kulbrinte-reserver. Ved 
at udnytte sin geostrategiske position såvel som mi-
neral- og energirigdom har landet et stort potentiale 
til at spille en vigtig rolle i stabiliseringen af Mellem-
østen og verden ved at etablere Afghanistan som en 
økonomisk bro mellem Sydasien og Centralasien, 
Mellemøsten, Europa, Canada, USA og derudover.

Dette er vores perspektiv for den økonomiske ud-
vikling af Afghanistan i forhold til den Nye Silkevej, 
konkluderede hr. Ahmadi.

Eric Denécé, Frankrig 
Refleksioner over en ny udenrigspolitik – Eric 

Denécé, direktør ved Det franske center for Efterret-
ningsforskning (CF2R), kritiserede dybt den franske 
udenrigspolitik, der siden 00’erne i stigende grad 
kom under amerikansk indflydelse, især i udenrigs-
ministeriet, hvor en håndfuld diplomater med ameri-
kanske neokonservative idealer har kørt løbet.

Han foreslog en række ændringer for at genskabe 
Frankrigs mistede internationale troværdighed og 
dets evne til at spille en gavnlig formidlende rolle i 
forhold til verdens »modsætninger«. Hovedsageligt 
ved at øge sin uafhængighed og ekspertise inden for 
efterretning, militær og økonomi. Frankrig skal gen-
balancere sit forhold til USA på grund af sidstnævn-
tes bekymrende fremmarch mod overherredømme; 
aggressiv og uansvarlig politik i Irak, Syrien og dets 
støtte til radikal islamisme i det arabiske forår.

Han fordømte også i vid udstrækning det »økono-
miske svindelnummer«, som USA udsætter sine al-
lierede for, gennem et helt arsenal af metoder for at 
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opnå herredømme på verdensmarkederne. Blandt de 
overnationale sanktioner, hvorigennem kampen mod 
korruption er blevet kapret for at afpresse milliarder 
af euro fra franske virksomheder. Vi kan ikke accep-
tere en sådan praksis fra en »allieret«. Denécé er gun-
stigt indstillet i forhold til at trække sig ud af NATO’s 
integrerede kommando.

Endelig ville han gå ind for en reform af EU, fordi 
den forhastede udvidelse til Østeuropa førte til en for 
stor indflydelse fra USA og imod Rusland. Han ønsker 
at genskabe traditionelle franske bånd til Rusland, 
Kina og Afrika.

Daisuke Kotegawa, Japan
Daisuke Kotegawa, 

tidligere embedsmand 
i det japanske finans-
ministerium og tidli-
gere direktør for Japan 
ved IMF, havde givet 
sin præsentation titlen: 
»Obama-sanktionerne 
saboterede udviklingen i 
Japan og Rusland«. I en 

kort gengivelse af de japansk-russiske forhandlinger i 
2012, som resulterede i otte områder med økonomisk, 
politisk og socialt samarbejde mellem de to lande, 
demonstrerede Kotegawa, hvordan den tunge hånd 
af amerikansk »sanktionsdiplomati« bragte det rus-
sisk-japanske økonomiske samarbejde til afslutning. 
I dette tilfælde pressede Obamas nationale sikker-
hedsrådgiver, Susan Rice, der sammen med Obama 
rejste til Japan kort efter Maidan-kuppet i 2014, den 
japanske premierminister Abe til »at indføre økono-
miske sanktioner mod Rusland«. Med japanske ban-
ker truet af amerikanske repressalier for eventuelle 
lån til russiske virksomheder, ligger projektaftalerne 
fra 2012 nu næsten stille.

Caleb Maupin, USA
Sidste taler på dette første panel var Caleb Mau-

pin, journalist og analytiker, grundlægger af Center 
for politisk Innovation: Maupin talte om »Sanktioner 
mod Syrien, konflikt med Kina: Hvem drager fordel 
heraf?« Maupin gav en stærk bekræftelse af, hvad alle 
talere før ham hævdede: De »strafferetlige sanktio-

ner«, som USA har indført, må ophøre. Han havde ev-
nen til at aflive myterne, idet han citerede detaljerede 
kendsgerninger om, hvordan den syriske regering fra 
1970’erne til 2011 har forøget den forventede levealder, 
sænket børnedødeligheden, opbygget infrastruktur 
og »udslettet« analfabetisme i Syrien. »I stedet for at 
blive venner med Syrien, har amerikanske ledere søgt 
at styrte Syriens regering«, og han bemærkede, at »Bi-
den-administrationen gennemfører [sanktioner]«. 
(Senere i spørgerunden langede Maupin igen ud efter 
hykleriet med, at Bidens udenrigspolitik var i strid 
med den økonomiske dagsorden, idet han latterlig-
gjorde ham og sagde, »de venstreorienterede plejede 
at være anti-krig«.) Han sammenlignede disse syriske 
kendsgerninger med Kina, som også har »trukket mil-
lioner af mennesker ud af fattigdom«. Maupin kaldte 
Kinas succes med at gå fra at være »en dybt forarmet« 
nation til nu en »økonomisk supermagt« for »en af   
de smukkeste historier i det 20. og 21. århundrede«. 
Han afsluttede med: »Der er kun én menneskelig fa-
milie«, og ligesom fru LaRouche udtrykte han håbet 
om, at denne konference vil uddanne folk til give USA 
og menneskeheden en »ny retning«.

Spørgerunden
Der fulgte en times udveksling af spørgsmål og 

svar, spændende over en skala fra hvad man skal gøre 
ved sanktionerne, er der andre internationale veje at 
gå for at få dem løftet, over hvorvidt USA kan øde-
lægge Kina-Rusland-alliancen, til historien om den 
regelbaserede orden; men kun ét spørgsmå berørte 
let risikoen for atomkrig. Et spørgsmål til Helga om, 
hvordan man bygger det globale sundhedssystem, 
som hun har opfordret til i Sydvestasien, gav hende 
muligheden for at spørge, hvorfor der ikke har rejst 
sig et ramaskrig; denne pandemi burde afgjort have 
fået nationer til at arbejde sammen, men desværre 
har det ikke vist sig sådan. Faren for atomkrig er hel-
ler ikke blevet anerkendt. Hun sagde slagfærdigt, »vi 
er nødt til at skære igennem umoraliteten«.

En spørger ville vide, om der var nogen måde at få 
kardinal Zenari til at tale i Den amerikanske Kongres. 
Helga sagde, at dette ville være en meget nyttig ting at 
gøre, og hun opfordrede deltagerne til at få deres kir-
kesamfund og andre trossamfund til at kræve dette. 

Vi har brug for et offentligt oprør.

Se og del vores nye video trailer - 4 min. 

Schiller Instituttet: 
Fred gennem økonomisk udvikling

YouTube: www.youtu.be/cI7fMuF-bf4

Schiller Instituttets hjemmeside med af-
skrift: www.schillerinstitut.dk/si/?p=31224
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Ingen tilbagevenden til normaltilstand:
Kun et paradigmeskifte kan afhjælpe den 
eksistentielle krise

af Janet G. West

8. maj (EIR årgang 48, nr. 20) — Det andet pa-
nel, »Metoden med Modsætningernes Sammenfald: 
Alene en samlet verdensomspændende sundheds-
indsats uden sanktioner, vil kunne vende en global 
pandemi«, under Schiller Instituttets konference den 
8. maj, samlede ledere fra USA, Europa og Sydame-
rika for at tackle den trefoldige krise med krig, hun-
gersnød og pandemi. 

Ordstyrer Dennis Speed brugte to videoklip til 
at perspektivere diskussionen i forhold til den over-
skyggende fare for krig, og til at behandle hvordan 
krige opstår. Først var et klip fra Lyndon LaRouches 
tv-udsendelse fra 1999, »Storm Over Asia«, hvori han 
understregede, at Rusland vil kæmpe tilbage, hvis det 
presses op i et hjørne – »det er deri faren ligger«. For 
mange mennesker agerer under den vildfarelse, at de 
kan gøre, som de vil, i udlandet,  »uden at det giver 
bagslag«. Hvis London og Wall Streets kontrol over 
den amerikanske politik fortsætter, vil sandsynlighe-
den øges for at Rusland vil kæmpe tilbage til grænsen 
af atomkrig.

Derefter et klip fra et nyligt interview med tidli-
gere admiral Marc Pelaez (USN, fhv.), som har været 
kommandør for en atomubåd under Den kolde Krig, 
om karakteren af beslutningen om at påbegynde 
atomkrig. Pelaez sagde, at hvis han havde modtaget 
en ordre om at skride til handling, ville han have gjort 
det. »Afskrækkelsen skal være troværdig,« sagde han, 
»Min ubåds kapacitet kunne udslette alle større byer i 
USA øst for Mississippi. Og det er bare én ubåd!« Hvis 
man  gjorde det, »vidste man imidlertid, at der ikke 
var noget at vende hjem til«.

At løse det uløselige
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller In-

stituttet, kom med indledende bemærkninger, hvor 
hun henviste til civilisationskrisen i 1453 med Kon-
stantinopels fald, da Det osmanniske Rige erobrede 
det byzantinske imperiums hovedstad og effektivt 
knuste det. Befolkningen blev brutaliseret af angri-
berne, og mange døde. Nicolaus Cusanus stod over 
for udfordringen med at forholde sig til denne krise, 
og hvordan det enorme had fra den ene side til den 
anden kunne forliges på en sådan måde, at man kom 
frem til en løsning på et højere niveau. Resultatet af 
denne inspiration var hans dialog: »Freden i Troen« 
(De Pace Fidei), hvor repræsentanter fra mange na-
tioner og trosretninger kom i samtale med Gud i en 

dialog om, hvordan 
de kunne leve i fred. 

Efter en række 
spørgsmål om til-
syneladende mod-
stridende ideer og 
Guds svar, var kon-
klusionen, at der 
kun er én sandhed – 
at universet er lov-
mæssigt, og at hele 
menneskeheden 
bærer den guddom-
melige gnist inden i 

sig; at alt menneskeliv er helligt. Så derfor, fortsatte 
hun, kan de tilsyneladende forskelligartede perspek-
tiver og problemer kun løses ud fra et højere princip, 
og dette var Modsætningerne Sammenfald; at hinan-
dens udvikling bliver af primær interesse for én selv. 
Det er ud fra dette synspunkt, at hun gentog sit krav 
om oprettelsen af et globalt sundhedssystem, at star-
te opbygningen af den nødvendige infrastruktur i alle 
nationer, og at alle sanktioner skal elimineres. Og for 
at gøre det må vi tackle det moralske sammenbrud, 
især inden for USA.

Den højeste moralske standard
Dr. Joycelyn Elders, tidligere 

cheflæge for militærets sund-
hedskorps i USA, talte om ideen 
med at genoplive »den højeste 
moralske standard« – at gøre 
mere, end hvad vi mener, vi er i 
stand til; ikke at give op, før må-
let er nået. Denne højeste moral-
ske standard er ikke bare et godt 
ideal – det er en nødvendighed. 

Hun gennemgik statistikken: over 2 milliarder men-
nesker har ikke adgang til rent drikkevand; over 2,5 
milliarder oplever fødevareusikkerhed, og 270 mil-
lioner mennesker står over for potentiel hungersnød. 
Omkring 1,2 milliarder mennesker har ikke adgang til 
elektricitet, og uden elektricitet kan sygdomme ikke 
overvindes... og hævdede, at pandemien er et resultat 
af moralsk, og ikke lægelige svigt.

Eftersom uafhængighedserklæringen taler om 
umistelige rettigheder, herunder: »Liv, frihed og hi-
gen efter lykke,« sagde dr. Elder, at vi nu skal inklu-
dere adgangen til midlerne [for] livets opretholdelse 
– rent vand, rigelig mad og billig elektricitet skal være 
tilgængeligt for alle nationer, for uden disse ting er 
der ingen måde at have et sundhedssystem på eller [at 
opretholde] livet. Hun kaldte den nuværende politik 

Panel 2 resumé: Metoden bag Modsætningernes Sammen-
fald: Kun en samlet verdensomspændende sundhedsind-

sats, uden sanktioner, kan vende en global pandemi

Nicolaus Cusanus (billede: Nick Thomson 
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for »ligegyldighedens selvmordsøkonomi« og afslut-
tede med at opfordre alle til at blive involveret, gen-
vinde »den højeste moralske standard« og understre-
gede, at apati er den værste pandemi af alle.

Dr. Khadijah Lang (USA), formand for National 
Medical Association (NMA) 
Council on International Affairs 
og præsident for Golden State 
Medical Association; samt Mar-
cia Merry Baker, en ekspert in-
den for fysisk økonomi og med-
lem af EIR´s-redaktionskomité, 
præsenterede de succeser og 
udfordringer, som udbuddet af 
medicinsk behandling, mad, 

vand og sanitet internationalt står overfor. Dr. Lang 
diskuterede NMA’s tidligere arbejde med at indsætte 
hold og medicinske forsyninger til Mozambique i 
samarbejde med lokale myndigheder for at yde sund-
hedspleje og bidrage til uddannelsen af kirurger. Hun 
beskrev de barske forhold i Østafrika med den nylige 
græshoppeplage, der ødelagde afgrøder efterfulgt af 
successive kriser, som alle ramte Mozambique hårdt. 
Da COVID-19 ramte, var det ødelæggende, for så kun-
ne folk ikke engang gå ud for at skaffe mad.

Komitéen for Modsætningernes Sammenfald, 
medlemmer af NMA og Schiller Instituttet samler do-
nationer – finansiering og fysiske varer – til en »pilot«-
forsendelse, der skal til Mozambique inden for de 
næste par uger; leverancen kombinerer, medicin, for-
syninger, vandrensningstabletter og fødevarer. Selvom 
den er lille, viser denne indsats, hvad der kan gøres, 
når folk arbejder sammen til gavn for menneskeheden, 
og hvordan dette kan inspirere til handling i stor skala.

 Marcia Merry Baker behandlede aspekter af den-
ne opskalering. En global kortlægning af sult viser, at 
270 millioner mennesker mangler mad, og at 34 mil-
lioner kan dø af sult i de kommende måneder med-
mindre de modtager nødhjælp. Landmænd i nogle 
af verdens mest produktive regioner – USA, Europa, 
Australien og Argentina – presses ud af erhvervet pga. 
lave priser og grønne diktater, netop når denne pro-
duktion er presserende. Milliardærer, inklusive Bill 
Gates, som er den største ejer af landbrugsjord i USA, 
lukker landbrugsproduktionen ned.

 »Kulstofreduktion«, ikke-fødevareproduktion, 
fremmes nu af disse finansielle netværk. Landmænd 
formodes at skulle sælge »kulstofkreditter« til store 
finansspekulanter. Vi må forhindre og vende denne 
erosion af landbruget ved at indføre paritetspriser 
(produktionspriser –red.) for landmænd og kødpro-
ducenter, bryde monopolet for landbrugsvirksom-
heder og giganterne inden for fødevareforarbejdning 
samt udvide produktionen med uafhængige fami-
liebedrifter. Verden har brug for opbygning af in-
frastruktur: I Mozambique afventer flodreservoirer 
– som Zambezi og Limpopo – forvandling i stil med 
Tennessee Valley Authority. Den smukke kystlinje 
venter på høfder og diger til beskyttelse mod de hyp-
pige orkaner.

 Vi må overvinde COVID-krisen overalt
Der blev vist videoklip med ledere fra tyske land-

brugsorganisationer ved de store protester med 
traktorer tidligere på året. Rainer Seidl, en leder af 
LandSchafft Verbindung (LsV) blev interviewet den 
7. februar ved demonstrationen i Bayern. Han talte 
imod miljørestriktionerne »fra gård til bord« og kar-
tellernes, herunder supermarkedernes, kontrol over 
fødevarekæden. Alf Schmidt, en uafhængig land-
brugsleder, talte ved mødet i Berlin den 23. marts. 
De kritiserede begge det nye Green Deal-program til 
»redning af insekterne, ikke mennesker«; program-
met kræver kraftige nedskæringer i pesticider og an-
dre input til landbruget og lave priser for deres udbyt-
ter. De udtrykte følelsen: »Giv os en rimelig pris for 
vores produktion, og vi kan brødføde verden!«

Pastor Robert Smith, bestyrelsesformand for den 
Nationale baptistorganisations udenlandske Mis-
sion talte til konferencen fra Michigan under titlen: 
»Læge, helbred dig selv: Red en nation i krise gennem 
kærlighed«. Han beskrev prøvelserne med at hånd-
tere de mange COVID-dødsfald i sit eget samfund og 
den styrke det krævede for at opfriske os med kærlig-
hedens kilder, kilder der er en gudgiven kerne i vores 
menneskehed.

Luis Vasquez talte fra Peru og præsenterede: »Glem 
ikke: Den globale koncentrati-
onslejrs ovn er nu nuklear«. Som 
mangeårigt medlem af Schiller 
Instituttet, begyndte han med at 
fortælle, at han og hans kone for 
nylig var syge med en ny variant 
af COVID-19, og havde det ikke 
været for hjælp fra deres familie, 
var det usandsynligt, at de ville 
have overlevet. Under ødelæg-

gelsen fra en nyliberal økonomi har deres nation nu 
ingen offentlige tjenester, ingen skoler, ingen trans-
port, og at få COVID-19 svarer til en dødsdom. I hele 
Lima er der ingen ledige intensiv-senge med respira-
torer; enhver intentiv-seng har en venteliste på op til 
300 personer. En iltcylinder koster $1.000; en genop-
fyldning koster $200. »Hvis du ikke kan betale, dør 
du. Dette er holocaust ... ekstremerne er nået ... vi er i 
en global koncentrationslejr«.

Vi kan betragte de forkerte økonomiske beslut-
ninger, der er taget siden 1974, som anstifter af denne 
nuværende tragedie; verdensøkonomien er et kasino 
på kanten af   konkurs. Vi må mobilisere vores forsk-
nings- og udviklingskapacitet i alle lande; vi ved, at 
vi kan udrette disse ting, fordi mennesket er kreativt. 
Vi er alle forbundne nu, og omtanke for andre er ikke 
kun moralsk, men videnskabeligt sandt.

Dr. Walter Faggett (USA), tidligere cheflæge i Wa-
shington, D.C.’s sundhedsafdeling, og i øjeblikket 
medformand for D.C. område 8’s Sundhedsråd, be-
rettede om de succeser, de har haft med at koordinere 
samarbejde mellem samfundsorganisationer, kirker, 
universiteter og sundhedspersonel for at øge graden 
af   COVID-19-vaccination i Washington. Han fik føl-
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geskab af Genita Finley (USA), 2. års medicinstude-
rende og designer af Mississippi Deltas medicinske  
skoleprogram, der diskuterede, hvordan hendes pro-
gram lykkedes med at bringe flere studerende ind på 
sundhedsstudier og hjælper dem med at overvinde 
problemer med deres identitetsfølelse af ikke at være 
»kloge nok« til at blive sundhedsarbejdere. Missis-
sippi Delta har en af   de største koncentrationer af fat-
tigdom i landdistrikterne i nationen.

Kreativitetens dialog
 Antonio Sánchez fra den Internationale LaRou-

che Ungdomsbevægelse talte både om Venezuela og 
Chile, og hvordan de amerikanske sanktioner øde-
lægger den venezuelanske økonomi, hvilket igen 
påvirker andre lande i Sydamerika. Han diskuterede 
nogle af statistikkerne – eksempelvis kommer 95 % af 
Venezuelas indkomst fra dets olieeksport (og er stort 
set i amerikanske dollars); udestående aktiver i andre 
lande er indefrosne; lønningerne er faldet til en 24-
del. Både Chile og Venezuela vakler under de økono-
miske stramninger og virkningerne af COVID-19. Den 
eneste vej at gå er at løse dette på højeste niveau igen-
nem omfattende samarbejde mellem nationer med 
den nødvendige infrastruktur til udvikling af energi- 
og vandforsyning.

 Den livlige og omfattende spørgerunde var cen-
treret omkring spørgsmålet om, hvordan man kan 
overvinde den politik, der førte frem til disse kriser, 
og hvordan unge kan blive involveret og bidrage. Der 
var almen enighed om, at alle – enhver nation – nu 
står over for disse kriser, og at alle på en eller anden 

måde må involveres i løsningen og Modsætningernes 
Sammenfald. Der er mange muligheder for de unge til 
at blive aktive med denne indsats. Grundlæggende er 
den eneste måde at ændre menneskehedens retning 
på at ændre vores tankegang.

 Gang på gang bragte Helga Zepp-LaRouche dis-
kussionen tilbage til menneskets kreative evner, og 
understregede hvordan imperialistisk politik er af-
hængig af »del og hersk«-strategien og at manipulere 
befolkningerne mod hinanden. Men hvis vi husker, 
hvor stort universet er, med henvisning til den be-
rømte tale af Sarah Al Amiri, der peger op mod him-
len og bemærker, at uanset hvor på himlen din finger 
peger, er der milliarder af galakser, kan vi reflektere 
over menneskets evne til at løse problemer.  LaRou-
che understregede, at der ikke er nogen grænser for 
menneskets kreativitet. Disse kriser kan løses ved 
Modsætningernes Sammenfald.

 Hun appellerede lidenskabeligt til deltagerne og 
seerne, og sagde at menneskeheden er kommet så 
vidt på meget kort tid (geologisk set); atomkrig vil 
udslette vores art. 

Er bestræbelserne fra alle de mennesker, der kom 
før os, nyttesløse?! Var renæssancen omsonst?! Var de 
amerikanske grundlæggeres arbejde forgæves?! Hun 
afsluttede konferencen og sagde, at vi kan forvente 
at se en dramatisk forværring af verdenssituationen, 
men krisen kan være en mulighed for at ændre para-
digmet. Vi skal gøre Modsætningernes Sammenfald 
til en udslagsgivende institution, og vi må påberåbe 
os en ny og højere moral blandt mennesker, hvis 
menneskeheden skal overleve.

COVID-19: Global sundhedssikkerhed  kræver 
medicinsk infrastruktur i alle lande - 

større industrilande må samarbejde nu!

14. maj (EIRNS) – Følgende erklæring blev frigivet 
i dag af Komitéen for modsætningernes Sammenfald 
til det Globale Sundhedstopmøde i Rom den 21. maj 
2021 og til almindelig omdeling.

 Den eneste måde, hvorpå den langvarige COVID-
19-pandemi kan stoppes, er ved at genoverveje løs-
ningen. Vi må have moderne sundhedssystemer i alle 
lande. Dette betyder infrastruktur til folkesundhed 
og levering af lægebehandling på moderne standard 
til alle befolkninger. En model for dette er den ame-
rikanske Hill-Burton-Lov (Lov fra 1946 om undersø-
gelse og opførelse af Hospitaler - Hospital Survey and 
Construction Act of 1946«), hvis princip var at angive, 
hvor mange hospitalssenge pr. 1.000 indbyggere, der 
skal være på hver lokalitet (på det tidspunkt, 4.5), og 
derefter handle for at bygge dem, inklusive moderne 
udstyr og personale.

Se på eksempler på vores evne til at gøre dette i 
dag. I Wuhan, Kina, blev Huoshenshan-hospitalet 

med 1.000 senge bygget på 12 dage i 2020. I USA blev 
flere felthospitaler bygget på rekordtid sidste forår af 
USA’s ingeniørkorps. Vi må gøre dette samtidigt over-
alt i verden.

Det betyder, at alle lande skal arbejde sammen for 
at opnå dette. Vi må foreløbig lægge spændinger og 
konflikter til side.

Der er nye mutationer af SARS CoV2/COVID-19, 
der dukker op, som er mere aggressive og mere smit-
somme. Disse kan gøre vacciner forældede. »Mange 
af disse varianter viser øget overførelsesevner og, i 
nogle undersøgelser, mere alvorlig sygdom,« hedder 
det i rapporten fra april af Dr. Dan Barouch, en im-
munolog ved Harvard Medical School, der hjalp med 
at udvikle Johnson & Johnson-vaccinen. Han sagde, 
at varianterne »også har den egenskab, at de er i stand 
til delvis at unddrage sig antistoffer, og derfor skaber 
frygt for, hvorvidt de kan reducere vaccineffektivite-
ten«. Vi er i et kapløb mod tiden.
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14. maj (EIRNS) — Søndag den 16. maj finder et møde 
om de israelsk-palæstinensiske stridigheder sted i FN’s 
Sikkerhedsråd. Med Kina som formand i denne måned 
blev Rådet på grund af USA’s forsinkelsestaktik forhin-
dret i at mødes tidligere på ugen, eller endog at udsende 
en erklæring med opfordring til at stoppe de forfærdelige 
blodsudgydelser. Ud over antallet af dræbte under vold-
somhederne, stiger lidelsen og antallet af dødsfald for hver 
time på grund af den udbredte ødelæggelse af midlerne 
til livets opretholdelse – vand, energi og mad. På søndag 
lukkes der for elektriciteten i Gaza, der er hjemsted for 2 
millioner mennesker, efter israelsk lukning af brændstof-
forsyninger over grænseovergangene. Vandforsyningen, 
der allerede er lav og svigtende, kunne stoppe.

Denne kriseregion og den verdensomspændende virk-
ning af den langvarige pandemi og den forværrede hun-
gersnød, skriger efter samordnet handling fra stormagter-
ne. Der er allerede institutionelle netværk til opgaverne. 
Nødsituationen gør det dramatisk klart, at der er behov for 
et møde med lederne for de fem permanente medlemmer 
af FN’s Sikkerhedsråd (USA, Rusland, Kina, Storbritan-
nien og Frankrig) så hurtigt som muligt, som foreslået af 
den russiske præsident Vladimir Putin første gang i Jeru-
salem den 23. januar 2020.

Putin og FN’s generaldirektør, Antonio Guterres, mød-
tes i går (online) og opfordrede til at stoppe kampene mel-
lem Israel og palæstinenserne og til handling for at »sikre 
civilbefolkningens sikkerhed«, som Kreml sagde. Guterres 
lovede specifikt under sit besøg i Moskva, at FN er »fuldt 
parat« til at genoptage arbejdet i Mellemøsten-kvartetten 
– Rusland, USA, FN og Den Europæiske Union – for at 
standse volden.

Den amerikanske modstand mod en fredsintervention 

er en fortsættelse af den mangeårige britiske udenrigs-
politiske drejebog med at anspore permanente spændin-
ger – vanvittigt i en tidsalder med atomvåben. Især den 
amerikanske udenrigspolitik med at indføre økonomiske 
sanktioner i hele denne region, og så mange andre ste-
der, ødelægger bevidst midlerne til livets opretholdelse 
for millioner af mennesker.  I Syrien, eksempelvis, for-
hindrer de direkte og indirekte virkninger af amerikanske 
sanktioner, at syrere vender tilbage til deres hjem. En ny 
rapport siger: »Fra i dag at regne er 2.249.050 syriske bor-
gere vendt tilbage til de steder, hvor de har valgt bopæl«, 
men millioner flere – især som flygtninge i nabolandene 
– kan ikke gøre dette og lider meget. De mangler mad, 
rent vand, medicin, byggematerialer og så videre. »Alle 
opfordringer til at reducere de grusomme sanktioner er 
hidtil blevet kynisk ignoreret.« (13. maj, 2021, »Erklæring 
fra Den russiske Føderation og den Syriske arabiske Re-
publiks fælles koordinationsudvalg om problemerne med 
repatriering af de syriske flygtninge og internt fordrevne«. 

Samarbejdet mellem stormagterne for umiddelbar in-
tervention for våbenhvile involverer samtidig humanitær 
nødhjælp med vand, energi og medicin og forpligtelse til 
udvikling. Der er allerede økonomiske programmer på 
dagsordenen for regionen. På Schiller Instituttets interna-
tionale onlinekonferencer, 2020-2021, blev f.eks. »Projekt 
Føniks« for Syrien og »Operation Felix« for Yemen og an-
dre projekter præsenteret og drøftet (Se korterne på bag-
siden.). »Oasis Plan-perspektivet – præsenteret for årtier 
siden af statsmanden og økonomen Lyndon H. LaRouche, 
Jr. – opfordrer til storstilet økonomisk udvikling i fuld skala 
i hele Mellemøsten og Nordafrika (MENA), i overensstem-
melse med mange specifikke projekter, f.eks. det russisk-
egyptiske atom-projekt, der nu er i gang i El Dabaa.

Israel-Palestina: Det er stormagternes ansvar at sikre 
midlerne til livets opretholdelse

Derfor er vores reaktion på pandemien et spørgsmål af 
eksistentiel betydning for hele den menneskelige art. Det 
kræver samarbejde mellem alle større industrialiserede 
lande. Et nyt paradigme for koordinering mellem USA, 
Kina, Rusland og andre er centralt.

I denne ånd dannedes en gruppe i juni 2020, der blev kaldt 
Komitéen for Modsætningernes Sammenfald, for at fremme 
et sådant internationalt samarbejde om en omfattende re-
aktion på krisen. Medstiftet af Helga Zepp-LaRouche, stifter 
og præsident for Schiller Instituttet og Dr. Joycelyn Elders, 
fhv. cheflæge for militærets sundhedskorps i USA, agerer 
komitéen efter princippet om »modsætningernes sammen-
fald« fremsat af kardinal Nikolaus fra Kues (Cusanus 1401- 
1464), der forsøger at handle på basis af det almene vel og 
forhindre at sætte grupper op i mod hinanden.

Komitéen har to pilotprojekter i gang, der konkret in-
deholder dette princip for at fremme større regerings- og 
institutionelle handlinger. I Washington, D.C. i afdeling 
8, arbejder et team – som involverer ungdomsledere – for 
at nå de fulde COVID-19-vaccinationsrater og igangsætte 
igangværende folkesundhedsforanstaltninger i det stort 
set fattige samfund. I Afrika ankommer snart komitéens 

forsendelse til Mozambique med kombinerede medicin-
ske, sundhedsmæssige, vand-, mad- og frøforsyninger for 
at pointere, at både nødsituationer og generelle udvik-
lingsforanstaltninger er presserende alle steder på kloden, 
hvor det behøves.

Sundhedssikkerhed overalt er kun mulig ved at tilve-
jebringe tilstrækkelig folkesundhedsmæssig infrastruktur 
og kapacitet til medicinsk behandling. Dette afhænger 
igen direkte af udvidelse af vand-, energi-, og fødevarepro-
duktion, hvilket er forbundet med opbygning af industriel 
kapacitet, såvel som at tilvejebringe tilstrækkelige trans-
portforhold, boliger og andre basale forhold. Samarbejde 
mellem nationer for at håndtere disse opgaver betyder 
nødvendigvis drøftelser om, hvordan man udsteder kredit 
og på anden måde håndterer det ustabile og uretfærdige 
finansielle system. Retningslinjer for et nyt paradigme 
for økonomisk udvikling blev præsenteret i en rapport: 
»LaRouche-planen om genåbning af den amerikanske 
økonomi; Verden har brug for 1,5 milliarder nye, produk-
tive arbejdspladser«(29. maj 2020, EIR, bind 47, nr. 22).

Læs resten af komitéens udtalelse på engelsk:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=31218
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I marts i år besøgte den kinesiske udenrigsminister Wang 
Yi seks sydvestasiatiske lande og præsenterede et fempunkt-
initiativ for regional sikkerhed, der involverer økonomisk 
udvikling i forbindelse med Bælte- og Vej-Initiativet. Han 
sagde udtrykkeligt, at Kina, når det overtager formandska-
bet for FN’s Sikkerhedsråd i maj måned, vil tilskynde FN’s 
Sikkerhedsråd til fuldt ud at drøfte spørgsmålet om Palæsti-
na for at bekræfte tostatsløsningen. Nu er dette løfte blevet 
den største, mest påtrængende opgave for hele verden.

Her er et uddrag af en briefing, som Helga Zepp-LaRou-
che gav til medarbejdere mandag den 17. maj:

»Wang Yi fremsatte et firepunkt-forslag vedrørende 
konflikten mellem Palæstina og Israel, hvor forslagene 
først og fremmest består af våbenhvile og ophør med vold 
som den højeste prioritet; at begge sider straks skal stoppe 
militære og fjendtlige handlinger; for det andet er huma-
nitær bistand et akut behov; at der øjeblikkelig må være 
en opfyldelse af forpligtelser i henhold til internationale 
traktater, hvilket betyder at ophæve alle blokader og belej-
ring af Gaza så hurtigt som muligt; for det tredje skal der 
være fast støtte til en tostatsløsning, som på dette stadium 
vil kræve en større indsats; og for det fjerde, tostatsløsnin-
gen, herunder oprettelsen af en uafhængig palæstinen-
sisk stat, der har fuld suverænitet med Østjerusalem som 
hovedstad, baseret på 1967-grænserne, og realisere den 

fredelige sameksistens mellem Palæstina og Israel. Dette 
fremlægger Kina i sin egenskab af nuværende formand for 
FN’s Sikkerhedsråd.

»Dette er alt sammen i overensstemmelse med eksi-
sterende FN-resolutioner, og man vil normalt sige, at det 
er den oplagte løsning. Problemet er imidlertid, at der på 
grund af mange års tolerance af bosættelserne ikke er en 
tomme territorium i Palæstina, der ikke har bosætterboli-
ger, så det vil være ekstremt vanskelig at realisere. Hvilket 
bringer vores grundlæggende punkt tilbage, at man ikke 
kan løse nogen af   disse problemer isoleret. Den eneste 
måde, man kan have noget håb om at løse Mellemøsten-
problemet er, at man udvikler hele regionen, fra Iran til 
Irak, til Syrien, til Egypten, til Tyrkiet, herunder Afghani-
stan, som en del af Silkevejen. Kun under disse betingelser 
kunne man udarbejde en multilateral tilgang for at få til-
strækkelige fordele for alle parter til, at de ville være enige 
om en sådan løsning. Og jeg tror,   at dette forslag ser så 
godt som umuligt ud, men alternativet ville være evig krig, 
og i sidste ende bliver Mellemøsten en udløsende faktor 
for 3. verdenskrig eller i det mindste en større krig«.

Lad os gøre stort brug af dialogen på Schiller Institut-
tets konference:»Det moralske sammenbrud i den trans-
atlantiske verden skriger på et nyt paradigme«. 

www.schillerinstitut.dk/si/?p=31155

STOCKHOLM, 29. april 2021 (EIRNS) - Zoom-webinar-
mødet i Bælte- og Vej-Instituttet i Sverige (BRIX) sammen 
med Pakistans og Kinas ambassade i Sverige var en eks-
traordinær succes. Mere end 130 deltagere var til stede, da 
der var flest deltagere. Den første del af programmet blev 
ledet af Pakistans handelsattaché for Sverige, Norge, Dan-
mark og Finland. Fokus var på »China Pakistan Economic 
Corridor« (CPEC) og det enorme potentiale for europæi-
ske og skandinaviske forretningsinteresser i at investere 
i særlige økonomiske zoner (SEZ), der er forbundet med 
den nuværende industrialiseringsfase af CPEC.

Der var velkomstbemærkninger fra Pakistans ambas-
sadører i Sverige og Danmark og af Kinas ambassadør i 
Sverige. Der var adskillige førende statslige agenturer fra 
Pakistan, såsom »Board of Investment«, samt regionale 
embedsmænd, der skitserede det store potentiale for in-
vesteringer og forretninger på alle områder, i takt med at 
den grundlæggende infrastruktur, især elkraft, udbygges. 
Der var også vigtige præsentationer fra »Business Swe-
den«, »Innovation Norway« og »Danmarks Handelsråd« 
for at byde velkommen og yde støtte og hjælp til skandi-
naviske virksomheder, der er klar til at investere i Paki-
stan. Betydningen af Pakistans samarbejde med Kina om 
Bælte- og Vej-Initiativet (BVI) blev fremhævet, og mange 
forretnings-interessenter fra Kina deltog også.

Anden del af webinaret fokuserede på vigtigheden af 
BVI, og hvordan BRIX fortsætter med at præsentere sand-
færdig og nøjagtig information om BVI, på trods af be-
vidst fordrejning fra vestlige medier og andre institutio-
ner. Dette afsnit blev ledet af Stephen Brawer fra BRIX. 

Hans opsummerede tre af de vigtigste punkter om BVI 
som en global udviklingspolitik, der er åben for alle natio-
ner, og nødvendigheden af at fjerne ekstrem fattigdom på 
verdensplan, hvilket er opnået i Kina i 2020. Han bemær-
kede også vigtigheden af den Westfalske Fredstraktat fra 
1648, som et princip for samarbejde, hvor andres interes-
ser er primære, i modsætning til kun at tjene egne interes-
ser, dvs. geopolitik.

Professor Michele Geraci fra Italien pegede på forran-
gen af de kommercielle forhold bag de meget diskuterede 
og dramatiske geopolitiske kontroverser. Henry Tillman 
fra Storbritannien rapporterede fra sine egne undersøgel-
ser om den skyhøje vækst i den kinesiske farmaceutiske 
industri på kun et år, der viser, hvordan Kina og Indien nu 
er de vigtigste leverandører af vaccine til verden, alt imens 
USA og Europa har begrænset deres leverancer til deres 
hjemmemarkeder.  Dr. Maria Sultan fra Pakistan place-
rede CPEC i det globale landskab af containerhandel og 
digitale transmissioner, der udviser enorm vækst i kor-
ridorerne i Asien-Europa og Stillehavsområdet med de 
pakistanske havne Karachi og Gwadar som centrale. Hus-
sein Askary fra BRIX fremhævede »Health Silk Road« som 
den eneste mulige tilgang til at imødegå de nuværende 
og fremtidige pandemier og tilvejebringe den nødvendige 
infrastruktur til et moderne sundhedssystem.

Deres præsentationer fokuserede både på de forret-
ningsmuligheder, der opstår i Asien og i verden, især i ly-
set af COVID-pandemien, samt farerne på grund af løgne 
og vildledende fremstilling af virkeligheden.

Link til videoerne: www.schillerinstitut.dk/si/?p=31158

Sammenkædning mellem Skandinavien og Europa med 
Bælte & Vej-Initiativet via Pakistan
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Israel-Palestina:
LaRouches Oasisplan (1990, 1997)

Syrien: Projekt Føniks (2016)

Yemen: 
Operation Felix (2018)

Sydvestasien: 
Fred gennem udvikling (side 10)

Den eneste måde, hvorpå den langvarige COVID-
19-pandemi kan stoppes, er ved at genoverveje løs-
ningen. Vi må have moderne sundhedssystemer i alle 
lande. Dette betyder infrastruktur til folkesundhed og 
levering af lægebehandling på moderne standard til 
alle befolkninger....Det betyder, at alle lande skal ar-
bejde sammen for at opnå dette. Vi må foreløbig lægge 
spændinger og konflikter til side.... Derfor er vores 
reaktion på pandemien et spørgsmål af eksistentiel 
betydning for hele den menneskelige art. Det kræver 
samarbejde mellem alle større industrialiserede lande. 

COVID-19: Global sundhedssikkerhed  
kræver medicinsk infrastruktur i alle 
lande – større industrilande må samar-
bejde nu! (side 9)

Et nyt paradig-
me for koor-
dinering mel-
lem USA, Kina, 
Rusland og an-
dre er centralt.

I denne ånd 
dannedes en 
gruppe i juni 
2020, der blev 

kaldt Komitéen for modsætningernes Sammenfald, for 
at fremme et sådant internationalt samarbejde ...  der 
forsøger at handle på basis af det almene vel og forhin-
dre at sætte grupper op i mod hinanden. 

(billede fra Rusland: CC/Mstyslav Chernov)


