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Nyhedsorientering november 2021

MENNESKEHEDEN MÅ VÆRE
DEN UDØDELIGE ART!

14. november (EIRNS) – Schiller Instituttets inter-
nationale konference, afholdt den 13.-14. november, 
begyndte meget passende med sopranen Lisa Bryces 
opførelse af Johannes Brahms’ lied »Von ewiger Liebe« 
(Af evig kærlighed). Aldrig før har der været et øjeblik i 
historien, hvor selve civilisationens eksistens har været 
så truet, hvor kreativitetens og kærlighedens magt, de 
kvaliteter som adskiller mennesket fra dyret, så tydeligt 
er påkrævet af verdens borgere for at sikre, at menneske-
heden overlever for at bevare denne særlige art, skabt i 
»Imago viva Dei« (Den levende Guds billede).

Se hele videokonferencen her: 
www.schillerinstitut.dk/si/?p=31872

Lyndon LaRouche sagde følgende i et videoklip fra en 
tale i Tyskland, givet den 2. juli 2011, og som blev vist på 
konferencen: »Hvad er der i os, som ikke findes i andre 
levende arter, vi kender til? Som måske, på en eller anden 

måde, mirakuløst, kunne udstikke en skæbne for vores 
menneskerace, som vi ikke ser i nogen anden levende 
art? Navnet på den specifikke kvalitet, som vi erkender 
i den menneskelige art, der ikke eksisterer i nogen an-
den kendt, levende art? Der er en kreativ kvalitet, som 
er absolut unik for menneskeheden. Og hvis man ikke 
er kreativ, og hvis man ikke forstår kreativitet, så har 
man ingen billet til at overleve endnu! For kreativitet vil 
ikke redde dig, medmindre du gør brug af den. Alt, du 
skal gøre, er at vedtage en politik for nulvækst, en politik 
med nul teknologisk vækst: Jeg kan garantere dig for, at 
din udryddelse vil komme, leveret til tiden! Jeg ved ikke, 
hvornår den tid er, men det er snart i den geologiske og 
galaktiske tids målestok.«

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter 
og præsident, begyndte sin tale med et »tankeekspe-
riment«, hvor hun bemærkede: »Det ville faktisk være 
ganske enkelt at løse næsten hvert eneste af de mange 
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problemer, vi konfronteres med hver dag, hvis stør-
stedelen af de europæiske nationers regeringer, og 
muligvis sågar den amerikanske administration, ville 
sige: »Okay, vi tog fejl. Vi bliver nødt til at forandre 
vores tankegang. Vi begik en masse fejl«. Hun henvi-
ste til nogle af de fejltagelser: at overgive finanssyste-
met til spekulation, at forsømme udvidelse af infra-
struktur og landbrug, at føre krig for krigens skyld, alt 
imens man forvandlede Rusland og Kina til fjender 
frem for venner, at privatisere sundhedsvæsenet, at 
fremme det grimme og perverse som »underhold-
ning« og fremme falsk videnskab om klimaet.

Men, fortsatte hun, sandsynligheden for sådan 
en ærlig beskrivelse af vores fejltagelser er ikke sær-
lig stor, »fordi Vestens etablissement indtil videre, til 
trods for den ene politiske fejltagelse efter den anden, 
har vist nul evne til at erkende og tilstå deres fejl og 
vedtage de passende korrektioner. Som konsekvens 
er det mere sandsynligt, at hele det transatlantiske 
system er ved at disintegrere.«

Men, udtalte Zepp-LaRouche, »[v]i i Vesten kunne 
muligvis også genvinde vores integritet og moralske 
værdighed, som vi har brug for, for at komme ud af 
denne krise. Lad os huske alle de store tænkere og 
filosoffer fra vores traditioner for i fællesskab at til-
slutte os denne indsats.« Ved at deltage sammen med 
Kina i det største infrastruktur- og udviklingsprojekt i 
historien, Bælte- og Vej-Initiativet, sagde hun, kan vi 
skabe et nyt paradigme for menneskeheden.

Hun afsluttede som følger: »Det er derfor en ud-
fordring for alle seriøse videnskabsfolk, rundt om i 
verden, at undersøge hvorfor Lyndon LaRouche var så 
fuldstændig præcis i forudsigelsen af timingen og ka-
rakteren af den nuværende, verdensomspændende, 
finansielle, monetære og økonomiske sammenbruds-
krise, samt hans fysisk-økonomiske metode, hvis vi 
ønsker at udvikle vores planet til at være beboelig for 
alle mennesker, også for dem der lever i fremtiden. I 
denne ånd, lad os agere med den antagelse, at vi er 
den enestående, kreative art i universet, at vi ikke blot 
er jordboere, men potentielt set en udødelig art i uni-
verset. Mange tak« (læs hele Helga Zepp-LaRouches 
tale på side 5).

 
Panel 1: Kan en strategisk krise mellem 
stormagterne undgås?

En anden taler på det først panel var fr. Chen Xiao-
han, stedfortrædende generalsekretær for Det Kine-
siske Folks Forening for Fred og Nedrustning, tog fat 
på spørgsmålet: »Relationer blandt de store nationer 
og global udvikling«. Hun forklarede: »Hele verden er 
gået ind i en periode med turbulens og forandring«, 
men fortsatte: »Den nye situation frembringer nye 
muligheder, ligesåvel som udfordringer«. Imens hun 
opfordrede alle nationer, særligt stormagterne, til at 
arbejde sammen for udviklingen af alle nationer, ita-
lesatte hun også forskellige synspunkter om »demo-
krati«, i Vesten såvel som i Kina. Hun sagde: »Som 
Præsident Xi har understreget, er demokrati ikke en 

udsmykning, eller en fremvisning, men er til for at 
løse problemer, som folk bliver nødt til at løse. De-
mokrati er alle befolkningers rettighed, ikke et mo-
nopol af få lande. Om et land er demokratisk eller ej, 
burde afgøres af dets egen befolkning, ikke gennem 
at pege fingre af få udenforstående; burde bedømmes 
af det internationale samfund, ikke af et selvhøjtide-
ligt fåtal… Det er udemokratisk at bedømme verdens 
farverige politiske systemer med en enkelt målestok 
og undersøge menneskehedens farverige politiske ci-
vilisationer med ensfarvede øjne.« Fr. Chen beskrev 
befolkningens deltagelse på alle niveauer i lokale, re-
gionale og nationale politiske diskussioner og i ud-
vælgelsen af lederskabet.

Hun betonede det »Globale Udviklingsperspek-
tiv«, foreslået af Præsident Xi Jinping ved den Gene-
relle Debat af det 76. møde i FN’s generalforsamling, 
»som opfordrede til overholdelse af begrebet om at 
vægte udvikling først og mennesker først«, og »et 
mere lige og afbalanceret globalt partnerskab, for at 
give en ny impuls til udviklingslande for at fremskyn-
de udvikling«.

To førende repræsentanter fra Rusland adresse-
rede den uhyrlige spænding mellem USA og Rusland, 
og tilskyndede til nødtiltag for at undgå krig gennem 
samarbejde. Ambassadør Anna Evstigneeva, den per-
manente, stedfortrædende repræsentant for den Rus-
siske Føderations mission ved FN, talte om situatio-
nen i Afghanistan, hvor den hastige tilbagetrækning 
af USA’s tropper efterlod alle, herunder også Taliban, 
ude af stand til at håndtere de sammenstyrtede struk-
turer efter 20 års krig. Hvis Afghanistan tillades at 
»falde ned i afgrunden«, kunne det bringe hele regio-
nen med sig. Hun foreslog, at den »udvidede trojka«, 
som består af et samarbejde mellem USA, Rusland, 
Kina og Pakistan, må tage skridtet til at frigøre pen-
gene, som tilhører den afghanske befolkning, gøre en 
ende på sanktionerne og samarbejde for at genoprejse 
økonomien.

Dr. Andrey Kortunov, administrerende direktør 
for Det Russiske Råd for Internationale Anliggender 
(RIAC), stillede spørgsmålet: »Findes der en vej frem 
til et forbedret forhold mellem USA og Rusland?« 
Imens han mådeholdent talte om de yderst store pro-
vokationer fra USA’s og NATO’s styrker, som finder 
sted langs Ruslands grænser, rejste Kortunov spørgs-
målet om Friedrich Schillers åndelige arv, som en 
poet og filosof, og opfordrede os alle til at leve i vores 
århundrede, uden at blive dets kreatur, samt Schillers 
advarsel om at give folk hvad de har brug for, frem 
for det de ønsker. De små skridt hen mod samarbejde 
med Biden-administrationen – indenfor våbenkon-
trol, i forhindringen af spredning af masseødelæggel-
sesvåben og indenfor cyberangreb – er vigtige, sagde 
han, men der har ikke været noget gennembrud, in-
gen forandring til det bedre. Ingen ny begyndelse er 
mulig, eftersom USA fortsætter med at anklage Rus-
land for mange ting, som ikke har noget sandfærdigt 
grundlag. De næste få måneder er kritiske, men han 
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forudser ingen dramatisk forandring indtil 2024, når 
der kunne komme et »generationsskifte« i Det hvide 
Hus og i Kongressen. Overlevelsen af denne krise 
kræver en erkendelse af en »Global Fællesnævner«.

Oberst Richard H. Black (tidl.), tidligere senator i 
staten Virginia og tidligere Chef for Hærens afdeling 
for Kriminalret, Kontoret for Auditør ved Pentagon, 
talte angående spørgsmålet: »Amerikansk-kinesiske 
relationer: Potentialet for at undgå krig og få sam-
arbejde«. Han gennemgik genåbningen af Kina efter 
Præsident Nixons besøg i 1972, og den store fordel 
ved Kinas opstigning for både USA, Kina og resten 
verden, og advarede imod det voksende anti-Kina-
hysteri. Provokationerne omkring Taiwan truer med 
at underminere verdensfreden, sagde han, ligesom 
dette er tilfældet for de vilde løgne om uighurerne, 
hvor al-Qaeda-relaterede terrorister blandt uighurer-
ne blev overvundet, hovedsageligt gennem et enormt 
uddannelsesprogram for unge uighurer i midlertidige 
interneringslejre, samt den økonomiske udvikling af 
regionen.

Dr. George Koo, formand for Burlingame-stiftel-
sen og en ledende fortaler for det amerikansk-kine-
siske samfund, fortsatte denne tanke: »Vores verdens 
fortsatte beståen afhænger af, om USA og Kina kan 
enes«. Han gennemgik de mange angreb på Kina, et 
efter et, og viste, hvordan de både er falske og selv-
hævdende, men også er meget farlige. FBI’s angreb på 
kinesiske videnskabsfolk, som arbejder i USA, er et 
eksempel på at skyde os selv i foden. Han hævdede, 
at Kina helt sikkert vil overgå USA økonomisk, såvel 
som i videnskab og teknologi, meget snart, men at 
USA’s egeninteresse, frem for at begrænse eller sågar 
at konkurrere, er at tilslutte sig Bælte- og Vej-Initia-
tivet.

Den tidligere NSA-analytiker Kirk Wiebe gennem-
gik arbejdet, som han foretog sig i samarbejde med 
Bill Binney, med at afsløre Russiagate-svindelnum-
meret, »at historien om at Rusland hackede den De-
mokratiske nationale Komité på ingen måde kunne 
bekræftes af bevismateriale«. Han sagde, at hvis Ju-
lian Assange og Edward Snowden var blevet tilladt at 
tale til den amerikanske befolkning, ville krigene for 
regimeskifte ikke være blevet støttet af befolkningen.

 
Panel 2: Videnskaben om Fysisk Øko-
nomi

Dette panel begyndte med en opførelse af en del 
af Mendelssohns oratorium, Elias, med bassen Kevin 
Thompson, akkompagneret af Dura Jun. Hovedtalen 
blev givet af EIR’s økonomiske medredaktør Paul Gal-
lagher, som belyste den tilsigtede skabelse af den nu 
omsiggribende hyperinflation ved hjælp af Lyndon 
LaRouches Typiske Kollapsfunktion (»trippelkur-
ven«) til at påvise den enorme pengetrykning, sær-
ligt efter 2008, efterfulgt af den famøse konference i 
Jackson Hole i 2019, hvor Mark Carney og BlackRock-
gruppen bekendtgjorde »regimeskiftet« i det vestlige 
finanssystem. Den forandring blev formelt godkendt 

ved COP26 i Glasgow denne måned, hvor den sam-
me gruppe skabte et vestligt bankkartel for at over-
tage kontrollen over suveræne regeringer for at være 
i stand til at diktere kreditpolitikken indenfor energi, 
industri og landbrug til fordel for en ny grøn boble, 
i håbet om at redde det kollapsende vestlige bank-
system i blot lidt længere tid, imens gælden bliver 
udslettet gennem en kæmpe devaluering af dollaren. 
Gallagher påviste den inflation på 11 %, som førte til 
sammenbruddet i 2008, efterfulgt af nær ingen infla-
tion indtil 2019. Fra juli til oktober 2021 steg priserne 
på 20 vigtige varer med 23 %, hvilket svarer til en årlig 
inflation på 125 %, hvis det fortsætter. Denne fascisti-
ske politik vil slå fejl, ligesom den fra nazisternes fi-
nansminister Hjalmar Schacht, og kun indførelsen af 
Glass/Steagall-loven kan forhindre en disintegration 
af det vestlige finanssystem.

Et afsnit om Afghanistan fulgte, begyndende med 
Pino Arlaachi, der, som FN’s ansvarlige for narkotika-
bekæmpelse fra 2000-2001, forhandlede succesfuldt 
med Taliban for at udslette næsten al opiumproduk-
tion. USA’s politik i dag, sagde han, synes at være at 
udsulte befolkningen for at kunne opnå et regime-
skifte – en forbrydelse mod menneskeheden ifølge 
international lovgivning.

Amna Malik, præsidenten for Centret for paki-
stanske og internationale Relationer (COPAIR), for-
dømte den humanitære katastrofe, som udfolder 
sig i Afghanistan og krævede handling, herunder en 
»donorkonference« for at skaffe de nødvendige finan-
sielle midler. Hun henviste til den »udvidede trojka« 
med USA, Rusland, Kina og Pakistan, som mødes i 
Islamabad den 11. november, og opfordrede dem til at 
vedtage fælles nødtiltag.

Dr. Shah Mehrabi, på nuværende tidspunkt pro-
fessor i USA, men også et medlem i guvernørernes 
bestyrelse for Afghanistans centralbank (siden 2002) 
og formand for dets tilsynskomité, betonede, at situ-
ationen i hans land allerede var ved at falde fra hinan-
den længe inden tilbagetrækningen af USA’s styrker 
den 15. august og Talibans magtovertagelse. Den fuld-
komne afskæring af al bistand, som havde båret 60 % 
af økonomien i løbet af USA’s og NATO’s besættelse, 
tvinger økonomien hen imod »fuldt stop«. Han op-
fordrede til et omgående samarbejde med Taliban og 
bemærkede, at Taliban ikke havde gjort noget forsøg 
på at overtage de pengemidler, som er blevet i central-
banken – rent faktisk har de indsamlet 50 millioner 
dollars fra korruption i de tidligere regeringsmed-
lemmers hjem og overdraget dem til centralbanken, 
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hvilket modbeviser USA’s påstand om, at de ikke kan 
stole på Taliban, og derfor ikke frigiver det afghanske 
folks penge.

Iliad Alexander Terra, stifter og præsident af Rådet 
for Globale Relationer, sagde, at nogle afghanere er 
så desperate, at de sælger deres børn for at få mad. 
Han henviste til det faktum, at Afghanistan har været 
i krig i de sidste 40 år, men at ødelæggelsen af den 
tidligere blomstrende region går tilbage til »Det store 
Spil« (»The Great Game«) mellem det Britiske Impe-
rium og det Russiske Imperium i det 19. århundrede. 
Han opfordrede det internationale samfund og de 
afghanske borgere i udlandet til at arbejde sammen 
med Schiller Instituttet for at mobilisere de nødven-
dige kræfter for at redde landet.

Dennis Small, EIR’s redaktør for Sydamerika, præ-
senterede den enorme vækst i narkotikaproduktion 
og -misbrug under »A/S Narkotika«, bankkartellet, 
som har kontrolleret den internationale narkotika-
handel i løbet af det sidste årti. Marihuana er det stof, 
hvoraf der er den største mængde og pengeindtjening 
i dag på grund af legaliseringen i de fleste ameri-
kanske stater. Både Afghanistan og Haiti står nu på 
randen til et komplet sammenbrud på grund af A/S 
Narkotikas magt, hvor banker, som ikke blot »tilla-
der« dette, men driver det og forhindrer den hårdt 
krævede assistance, der er nødvendig for at stoppe 
det. Han viste, at en økonomisk udviklingspolitik, der 
skaber arbejdspladser til ungdommen, er det eneste, 
som kan gøre det muligt at slå ned på de bander, som 
kontrollerer Haiti, samt andre nationer verden over.

Mange andre talere talte om Haitis krise, kampen 
mod fattigdom og kampen for at oprette et moderne 
sundhedssystem i hvert eneste land. Udskrivningen 
af alle præsentationerne og diskussionen vil være til-
gængelig i den udgave af EIR, der udkommer den 26. 
november. 

 
Panel 3: Der er ingen grænser for vækst i 
universet

Panelet åbnede med en opførelse af Beethovens 
sang, »Abendlied unter’m gestirnten himmel« (Af-
tensang under Stjernehimlen), af John Sigerson, ak-
kompagneret af Margaret Greenspan.

Hovedtalen af Jason Ross, en leder af LaRouche-
Organisationen, påviste, hvordan den vanvittige 
»Grønne New Deal« og anti-udviklings-politikken 
ikke kommer fra den tankeløse »venstrefløj« og hjer-
nevaskede børn, som råber op på gaderne, men fra 
det højeste niveau i oligarkiet, der overgiver den øko-
nomiske politik til det globale bankkartel for at gen-
nemtvinge dets malthusianske ødelæggelse af men-
neskeracen. Han forklarede, at LaRouche længe har 
sammenlignet dette grønne folkemord med historien 
om Prometheus, som blev tortureret af de olympiske 
guder for sin »forbrydelse« – at give ildens magt til 
menneskeheden.

Dr. Augstinus Berkhout, professor emeritus i 
geofysik ved Delfts teknologiske Universitet, og et 

medlem af Hollands kongelige akademi for kunst og 
Videnskab, præsenterede sit stærke »Budskab til de 
unge mennesker ved COP26«. [https://clintel.org/
message-to-the-young-people-present-at-cop26/] 
Han henviste til de »stinkende rige« oligarker, der 
samledes i Glasgow, og som fortalte de unge, at deres 
fædre og oldefædre havde forårsaget en katastrofe ved 
at opdage nye principper indenfor videnskaben, som 
havde forøget befolkningsantallet og samtidig skabt 
en højere levestandard, og løj om, at det ødelagde 
planeten og ødelagde deres fremtid. Han præsente-
rede syv punkter under overskriften: »Kære unge, vær 
venlig at vågne op«, herunder fakta om, at CO2 er et 
stort gode for planeten og for menneskeheden, imens 
det nærmest ikke har nogen indflydelse på klimaet, 
og at klimaet og miljøet er to forskellige fænomener. 
Han påpegede, at videnskaben selv er i en krise, som 
et resultat af dette bedrageri, der udbredes i vores 
skoler og i medierne.

Prof. Sergej Pulinets fra Rumforskningsinstituttet 
i Moskva og Det Russiske Videnskabsakademi, talte 
om »Forudsigelser af jordskælv ved videnskabens 
Grænseområder«, og omtalte både gennembruddene 
i rumbaserede teknikker for forudsigelse af jordskælv, 
samt grunden til at »etablissementets« seismologer 
insisterer på, at forudsigelse af jordskælv er umuligt.

Prof. Carl Otto Weiss, direktør og professor 
(tidl.) for Det Tyske Hovedinstitut for Meteorologi i 
Braunschweig i Tyskland, afslørede de gentagne »for-
udsigelser« om, at verden ville blive tilintetgjort på 
et sådant eller hint tidspunkt, men som aldrig fandt 
sted. Han gennemgik menneskehedens historie fra 
stenalderen til bronzealderen, jernalderen, jæger- og 
samlerparadigmet til dampmaskinen, til forbræn-
dingsmotoren, til kernekraft og før eller senere fu-
sionskraft, og viste hvordan hver opdagelse af en ny 
teknologi omdefinerede de ressourcer, som var vær-
difulde for menneskeheden – dvs., at der ikke findes 
sådan noget som »begrænsede ressourcer«.

Dr. Kelvin Kemm, en atomfysiker og tidligere for-
mand for Det Sydafrikanske Selskab for Atomenergi, 
præsenterede et »Post Mortem for COP26: Afslut 
øko-kolonialismen gennem klimasandhed«. Han 
sagde, at energi er hver økonomis leveblod, og at den 
gentagede bemærkning, at »videnskabsmænd siger 
at CO2 forårsager global opvarmning«, ikke kommer 
fra videnskabsfolk, men fra medierne, bankerne og 
politikkerne, som ønsker, at man tror på løgnen. Han 
bemærkede, at drivhusgasserne der opvarmede pla-
neten, har gjort livet på Jorden muligt, men at CO2 
grundlæggende set ikke har noget med det at gøre. 
Faktisk er det åbenlyst fra et videnskabeligt stand-
punkt, at varmere klimaer, forårsaget gennem varia-
tioner i solcyklusserne, samt galaktiske variationer, 
tenderer til at forårsage CO2-forøgninger, ikke om-
vendt.

Mike Thompson, en meteorolog som nu er stats-
senator i Kansas og formand for Senatets komité for 
Virksomheder, sagde: »Hold op med at gøre viden-
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skaben til et våben«. Han sagde, at Al Gore i 1997 ind-
bød meteorologer til Det Hvide Hus, ham selv inklu-
deret, for at udbrede sin løgn om CO2. De fleste af 
dem slugte det, men det gjorde han ikke, og han har 
undersøgt og bekendtgjort sandheden om Milanko-
vitch-cyklusserne og klimaet lige siden.

Prof. Franco Battaglia, professor for fysisk kemi 
ved Universitet i Modena i Italien og et medlem af 
Iværksætterkomitéen for underskriftsindsamlingen 
om menneskeskabt global opvarmning i juni 2019, 
viste, at nobelprisvinderen, som »beviste« at global 
opvarmning er forårsaget af menneskehedens hand-
linger, havde brugt beviseligt falske computermo-
deller. Dette blev bevist ved at teste modellerne for 
deres evne til at »forudse« tidligere klimaforandrin-
ger, såsom den varme periode under Romerriget eller 
Den lille Istid, og modellerne slog fuldstændig fejl. 
Affald ind, affald ud. Se hele panelet her: https://vi-
meo.com/645740574?embedded=true&source=vim
eo_logo&owner=88023605

 
Panel 4: Skønheden ved en sand, men-
neskelig kultur

Det fjerde panel begyndte med en opførelse af 
spiritualen, »He’s got the whole world in his Hands«, 
arrangeret af Moses Hogan, sunget af alten Linda 
Childs, og akkompagneret af Dura Jun. Dette blev ef-
terfulgt af en opførelse af den sidste sats, Agnus Dei, 
fra Beethovens storslåede Missa Solemnis, opført af 
Schiller Instituttets kor fra New York City. Messen 
blev opført i løbet af pandemi-nedlukningen, så hver 
sanger optog deres del alene, og disse blev sammen-
sat til én samlet opførelse. Den sidste del, Dona nobis 
Pacem – giv os fred – var et passende, sidste musi-
kalsk bidrag til denne historiske konference.

Jacques Cheminade, præsidenten for det LaRou-
che-allierede Solidarité et Progrés i Frankrig, åbne-
de panelet med en påvisning af den vestlige kulturs 
forfald, ved at fremvise computerspil og fjernsynets 
forherligelse af hensynsløs dræben, ekstrem vold 
og seksuelle perversiteter, og henviste til »Game of 
Thrones« (lovprist af Dronning Elisabeth) og den 
sydkoreanske Netflix-serie »Squid Games«. Han drog 
en forbindelse mellem dette og H.G. Wells’ rolle i at 
fremme universel fascisme efter 1. verdenskrig, som 
skabte kulturel pessimisme. Cheminade modstillede 
dette med den kulturelle optimisme, som er i sam-
klang med menneskets sande natur.

Prof. Zaher Wahab, professor emeritus for uddan-
nelse og tidligere rådgiver til den afghanske minister 
for videregående uddannelse, tog den universelle 
krise op, som hans adopterede nation, USA, konfron-
teres med, samt ødelæggelsen af hans hjemland, Af-
ghanistan. Efter at være ankommet til USA for at tage 
sin videregående uddannelse for 50 år siden, udtrykte 
han sin rædsel og afsky over, hvordan landet er fal-
det fra hinanden, og den »højst irrationelle og anti-
videnskabelige« ideologi, som nu overskygger natio-
nen, herunder sågar truslen om en atomkrig.

Tre lærere, fra henholdsvis USA, Kina og Tyskland, 
italesatte spørgsmålet om forfaldet i Vestens uddan-
nelsessystem og modstillede dette til uddannelses-
systemet i Kina. Denise Rainey, en pensioneret lærer 
og rektor i Rochester, New York, som har tilbragt tid 
i Kina i et udvekslingsprogram om uddannelse, gav 
en lidenskabelig beskrivelse af optimismen, entu-
siasmen og disciplinen i uddannelsessystemet i Kina, 
herunder familiens nære deltagelse i deres børns sko-
legang, set i modsætning til den demoraliserede, for-
dummede uddannelsessituation i USA.

Xu Wang, dekan for Boaos Institut for Kultur og 
Kreativitet i Kina, talte om »Den æstetiske uddannel-
se i Kina«, og beskrev et projekt for 6-10-årige elever, 
som havde til opgave at konstruere skoler ud fra deres 
egen forståelse af, hvad uddannelsens rolle er. Nogle 
byggede fysiske strukturer og andre computerskabte 
strukturer, og konkurrencen involverede hundredvis 
af elever, som arbejdede i hold, med utrolige resulta-
ter til følge .

Prof. Ole Doering, PhD, en tysk sinolog og filosof, 
som er lærer, både i Tyskland og i Kina, beskrev de 
oplyste og entusiastiske elever i Kina, og gennemgik 
deres filosofiske tradition helt tilbage til Konfucius, 
Mencius og det 12. århundredes geni, Zhu Xi, som 
skabte det universelle eksaminationssystem, der in-
deholdt filosofi, videnskab, poesi og musik, og var 
de kvalificerende krav for politisk lederskab. Han 
sammenlignede idéerne fra Konfucius og Schiller, 
som værende de rødder, som vi må gendanne for at 
undslippe nutidens forfald indenfor kultur og uddan-
nelse.

Diane Sare, som ledte panelet, tog også spørgsmå-
let om den moralske transformation op, som fandt 
sted under boykotten af busserne i Montgomery i 
1955, og hvordan dette forandrede borgerne og ung-
dommen gennem deres deltagelse i handlinger ba-
seret på moralske sandheder. Hun foreslog et »ung-
domskorps« for nutidens ungdomsgeneration, der 
kan bidrage med den nødforsyning, som sundheds-
sektoren har brug for i USA og rundt om i verden, 
som værende en opløftende, moralsk oplevelse for at 
ændre retningen væk kulturelt forfald.

Helga Zepp-LaRouche afsluttede konferencen 
med en appel til amerikanere om at lære noget om 
andre store kulturer, og henviste til Lyndon LaRou-
ches mange artikler i 1960’erne, som advarede om, 
at »rock-narkotika-sex«-modkulturen ville ødelægge 
befolkningens kognitive evner. Som vi ser i dag, har 
det liberale opråb, »alt er tilladt«, opnået præcist 
dette. Vi må skabe en renæssance, der bygger på det 
bedste fra hver kultur i menneskehedens historie, 
som beskæftiger sig med menneskets forhold til uni-
verset, naturloven og det skønne. Hun opfordrede til 
støtte for sit begreb om »Ibn-Sina-projektet« i Afgha-
nistan og for menneskeheden til at opløfte alle kultu-
rer til det kreatives og skønnes niveau.

Se hele videokonferencen her: 
www.schillerinstitut.dk/si/?p=31872
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Helga Zepp-LaRouches hovedtale:
En frygtelig afslutning eller et nyt paradigme?

Jeg byder jer velkommen, og 
er meget glad for at tale til jer, 
uanset hvor i verden I ser denne 
konference, for vi er i et ekstremt 
afgørende øjeblik.

For at starte med en optimi-
stisk mulighed, eller rettere sagt, 

lad os lave et tankeeksperiment. Det ville faktisk 
være ret nemt at løse næsten hvert af de mange pro-
blemer, vi står over for i dag, hvis flertallet af regerin-
gerne i de europæiske nationer, og muligvis endog 
USA, ville sige: »OK, vi har kludret i det. Vi er nødt til 
at ændre vores måde at tænke på. Vi begik en masse 
fejl. Vi forsømte investeringer i grundlæggende in-
frastruktur. Vi førte en politik, der tilgodeså speku-
lation frem for realøkonomien. Vi tillader, at vores 
landmænd bliver ruineret i en tid med en sultkrise 
af bibelske dimensioner. Vi burde have vidst, at vi 
ikke kunne vinde krigen i Afghanistan, som blev til 
en ubetinget katastrofe. Vi gjorde intet for at over-
vinde fattigdommen i Afrika. Vi gjorde unødvendigt 
lande, der var venlige og åbne over for os, som Rus-
land og Kina, til modstandere ved at lave geopoliti-
ske provokationer. Vi ser ud til at være ude af stand 
til at få pandemien under kontrol, fordi vi ikke øn-
sker at standse privatiseringen af  sundhedsvæsenet. 
Og vi bekymrer os kun om de rige lande har adgang 
til vacciner. Vi forsømte vores store humanistiske 
kulturer. Vi tillod vores befolkningers sind at blive 
forgiftet med en fuldstændig fordærvet underhold-
ningsindustri. Vi tillod vores unge at fortvivle over 
den kommende verdens undergang ved at strømline 
medierne med pseudo-videnskabelig propaganda 
om klimaet.

»Fordi vi erkender, at vi er ved at køre hele syste-
met i sænk, ændrer vi os. Og vi slutter os til landene 
i Bælte- og Vejinitiativet, og arbejder sammen med 
Rusland, Kina og andre nationer for at løse alle disse 
problemer. Hvilket vi kan, for sammen er vi den kre-
ative art«.

Det ville være rigtig nemt, men er det sandsyn-
ligt, at det sker? Desværre ikke, for indtil videre, på 
trods af den ene politiske fiasko efter den anden, 
har Vestens etablissementer ikke vist nogen evne 
til at erkende og indrømme deres fejl og foretage de 
passende rettelser. Som en konsekvens er det mere 
sandsynligt, at hele det transatlantiske system er ved 
at gå i opløsning.

Kan du huske disse sætninger? »Vores republik 
tilhører i dag de ti mest magtfulde industrinationer 
i verden — til de omkring 24 lande med den højeste 
levestandard«. Manden, der sagde disse ord den 6. 
oktober 1989, var Erich Honecker [regeringschef i 
det tidligere Østtyskland]. Tolv dage senere var han 
ude af embedet, og 34 dage senere faldt Berlinmu-

ren. På det tidspunkt advarede pave Johannes Paul II 
om, at man ikke skulle drage den konklusion efter det 
kommunistiske systems undergang, at det vestlige li-
berale system ville være moralsk overlegent. Og hvis 
nogen var i tvivl, burde man betragte udviklingslan-
denes forfærdelige tilstand.

I denne periode holdt jeg mange taler, hvor jeg 
advarede, at hvis man ville begå den fejl at presse 
det neoliberale system oven på hele verden, ville det 
føre til et stadig mere dramatisk sammenbrud af 
hele systemet. Det er præcis, hvad der blev forsøgt, 
samt underforstået i Francis Fukuyamas eufemistiske 
omskrivning af histories afslutning, og tydeliggjort i 
idéen om en unipolær verden. Jeg tror,   det er præcis, 
hvor vi er nu. Jeg tror,   vi er på randen af   et systemisk 
sammenbrud af det neoliberale system. Det vil tage en 
anden form end slutningen af  Østtyskland og Sovjet-
unionen. Men dette system er i færd med at ødelægge 
sig selv. Den eksistentielle trussel mod den vestlige 
verden kommer ikke fra planetens såkaldte autokra-
tiske systemer og diktaturer, eller nogen udefrakom-
mende fjende overhovedet. Men udelukkende fra den 
moralske dekadence, der var resultatet af det kultu-
relle paradigmeskifte, der startede i 1960’erne, som 
»clairvoyant« blev identificeret af Lyndon LaRouche 
på det tidspunkt. Og hvis langsigtede virkninger vi 
oplever i dag.

Medmindre der er en pludselig vending af dette 
paradigmeskifte, hvad man kalder den »regelbase-
rede orden«, vil vi kastes ind i en mørk tidsalder med 
meget lignende karakteristika, som det 14. århund-
rede, eller endnu værre. Det vil føre til totalt kaos på 
planeten og verdenskrig.

I løbet af de sidste to uger ved COP26-arrangemen-
tet i Glasgow forsøgte man at formå verdens nationer 
til at sluge en politik for at reducere CO₂-udledninger, 
som, hvis den blev gennemført, ville føre til en be-
folkningsreduktion af milliarder af mennesker, og 
demontere industrinationerne til en præindustriel 
tilstand. Dette var heldigvis en fiasko, eftersom Rus-
land, Kina og flere udviklingslande åbenbart har er-
kendt dette slængs onde hensigter og kun sendte de-
legationer på lavere niveau. De forfægtede helt andre 
prioriteter, såsom retten til udvikling for deres lande, 
eller energisikkerhed. Men det er også bemærkelses-
værdigt, at arrangørerne ikke en eneste gang rejste en 
diskussion om den allerede eksisterende katastrofale 
hungersnød i mange lande, eller et sammenbrud af 
sundhedssystemet, eller flygtningekrisen. Vis ven-
ligst videoen nu (videoen af Extinction Rebellions 
aktioner).

Disse stakkels vildledte unge, vildledt af et finan-
sielt oligarki, er tydeligvis ikke i den virkelige verden. 
Ingen bekymring for virkeligheden med massesult i 
udviklingslandene, for civilisationens sammenbrud. 
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Efter flere år med apokalyptiske skræmmescenarier 
om, at planeten vil koge over (Obamas udtryk), eller 
at vi kun har 12 år tilbage (det var FridaysForFuture 
og mange andre), eller kun 18 måneder (som udtrykt 
af prins Charles for 18 måneder siden), har en mas-
sepsykologisk effekt forårsaget frygtelige virkninger. 
Ifølge det britiske lægetidsskrift The Lancet har høje 
niveauer af øko-angst, især blandt børn og unge, ført 
til en dramatisk stigning i depressioner, lavt humør, 
ekstrem psykisk stress og selvmord. Ifølge The Lan-
cet viste en undersøgelse blandt 10.000 unge i alderen 
16-25 år i 10 lande, at 84 % er bekymrede for global 
opvarmning, 59 % er ekstremt bekymrede, og 40 % 
ønsker ikke at få børn. Le Figaro, der rapporterede om 
dette, tilføjede: »Hver nyfødt mindre ville redde os fra 
at udlede 58 tons CO₂ om året. Det er 50 rundrejser 
fra Paris til New York«.

Sammenlign denne pøbel, vist i videoen og sty-
ret af det finansielle oligarki, med virkeligheden om 
massesult rundt om i verden. Den 8. november frem-
satte Verdensfødevareprogrammet en nøderklæring 
om, at 45 millioner mennesker er på randen af   sult 
verden over. Især i Haiti, Etiopien, Somalia, Kenya, 
Burundi, Yemen, Syrien, og Afghanistan. Dette tal 
stiger eksponentielt på grund af stigningen i priserne 
på brændstof, mad og gødning. Verdensfødevarepro-
grammets direktør, David Beasley, har lige været i Ka-
bul, hvor han sagde, at Afghanistan står over for den 
værste humanitære krise på planeten. 95 % af befolk-
ningen er i fare for at sulte i de næste seks måneder, 
og der vil være Helvede på Jorden.

Hvad er Vestens reaktion? Efter 20 års krig var 
USA’s omkostninger 2 billioner dollars, men man 
skal også tilføje andre NATO-landes omkostninger. 
Krigen efterlod landet fuldstændig ødelagt. I Vesten 
tilbageholdes nu 9 milliarder dollars af det amerikan-
ske finansministerium, 430 millioner dollars af den 
tyske Commerzbank, et lignende beløb af den tyske 
Bundesbank, Den internationale Betalingsbank (BIS) 
osv. Deres argument er, at medmindre Taleban opfyl-
der visse betingelser, vil pengene ikke blive afleveret.

Hvad tror man, der vil ske, når mere end 30 millio-
ner mennesker i Afghanistan er ved at sulte og fryse 
ihjel denne vinter? Hvor mange millioner vil forsøge 
at komme til Europa? Ifølge FN’s International Orga-
nization on Migration var der 281 millioner flygtninge 
i verden allerede ved udgangen af   2020, samt omkring 
55 millioner fordrevne flygtninge inden for deres egne 
lande. Det betyder 336 millioner flygtninge, og med 
et amerikansk befolkningstal på 329,5 millioner, er 
det 6 millioner flere mennesker end hele USA’s be-
folkning. Og dette sker under en pandemi, som stadig 
er fuldstændig ude af kontrol.

Nu er der en enorm krise ved grænsen mellem Hvi-
derusland og Polen, med flere tusinde flygtninge, som 
hverken har mad, vand eller husly i frostgrader. Hvad 
har den polske regering gjort? Den sendte 15.000 pol-
ske soldater til området; den har rejst pigtrådshegn. 
De beskylder sammen med EU Lukasjenko for at være 

en diktator, fordi han bevidst skulle have sendt disse 
mennesker på vej mod Polen, som hybrid krigsførel-
se. NATO’s generalsekretær, Stoltenberg, er allerede 
involveret og kommer med udtalelser. Der er opfor-
dringer til NATO om at støtte Polen. Beskyldninger 
om at disse flygtninge sendes bevidst, er fuldstændig 
svigagtige. De er flygtninge, der kommer fra Irak, Sy-
rien, Congo, Cameroun og andre steder. Det er ikke 
Lukasjenkos skyld, at de er der; men fordi USA og 
andre lande førte en krig mod Irak i 2003 baseret på 
løgne, som aldrig rigtig er stoppet siden. De indførte 
de såkaldte Cæsar-sanktioner mod Syrien for at for-
årsage et regimeskifte mod Assad-regeringen ved at 
sulte befolkningen ihjel, så de forhåbentlig ville rejse 
sig. Ifølge den katolske kardinal Zenari fra Syrien har 
dette kastet over 90 % af befolkningen ud i fødevare-
usikkerhed og ekstrem fattigdom.

Dmitri Polyanskij, Chargé d’Affaires ved den rus-
siske FN-mission, som har talt ved vores Schiller-kon-
ferencer gentagne gange, rapporterer, at flygtninge i 
mange tilfælde er blevet tævet ved den polske græn-
se, drevet tilbage til Hvideruslands territorium, og at 
dette er en total skændsel. En overtrædelse af alle in-
ternationale konventioner. Det er åbenlyst, at disse er 
de vestlige værdier i den regelbaserede orden, som er 
blevet citerede så mange gange.

I midten af denne krise har Tysklands præsident, 
Steinmeier, intet bedre at gøre, end at modtage Hvi-
deruslands oppositionsleder, Tikhanovskaja, der fik 
10 % [af stemmerne] i det sidste valg, men som er ble-
vet erklæret som vinderen af EU. Den tyske udenrigs-
minister, Maas, og EU opfordrer til flere sanktioner og 
de mødes i morgen for sandsynligvis at beslutte dette. 
Lykashenko har sagt, at han ikke vil acceptere dette og 
vil måske afskære den energiforsyning, som går gen-
nem Hviderusland. Der er en stor debat i EU lige nu, 
angående spørgsmålet om de burde finansiere opfø-
relsen af et befæstet ydre hegn rundt om EU. Så, vi er 
tilbage ved dystopien i Jean-Christophe Rufins bog fra 
1991 med titlen: »Imperiet og de nye Barbarer«, som 
diskuterer idéen om at bygge en ny grænse rundt om 
Europa, hvor igennem Sydvestasien og Afrika [lydtab] 
… fejlslagne stater med et par enkelte flygtningelejre, 
finansieret af EU, rundt omkring, som Pave Frans al-
lerede har sammenlignet med koncentrationslejre, 
og hvor Frontex er involveret i operationer, som hol-
der folk tilbage, hvor de tydeligvis ikke har taget i be-
tragtning at mange flygtninge dør – drukner eller dør 
på andre måder. Så, man må gøre sig det fuldstændig 
klart: Hvis man får et hyperinflationært sammenbrud 
af systemet, ligesom det i Weimarrepublikken i Tysk-
land i 1923, men denne gang ikke i ét land, men i alle 
lande, hvor der ikke er nogen pengekontrol; og hvis de 
gennemfører planerne, som blev diskuteret i Glasgow 
om Den store Nulstilling, da vil man få migrationer 
af folk, som vi ser det i stigende grad, der forsøger at 
komme fra Syd- og Mellemamerika op til USA, og fra 
Mellemøsten og Afrika op til Europa, ikke blot som 
migranter, men folkevandringer – migrationer af hele 
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befolkninger, ligesom i oldtiden.
Angående den større strategiske situation mellem 

stormagterne – i forsøget på at vurdere de forvirren-
de, modstridende udtalelser, som kommer fra Biden-
administrationen i forhold til USA’s relationer med 
Kina og Rusland, den ene dag lovende, den næste dag 
modbevist af provokative handlinger fra USA’s side 
omkring Taiwan eller Ukraine eller Sortehavet – bør 
man ikke glemme bemærkningerne fra kommandø-
ren for USA’s strategiske kommando, admiral Charles 
Richard, som allerede tilbage i februar dette år skrev 
følgende i magasinet Proceedings of the Navel Insti-
tute: »Der er en reel mulighed for, at en regional krise 
med Rusland eller Kina hurtigt kunne eskalere til en 
konflikt, som involverer atomvåben, hvis de anså ta-
bet i konventionel krigsførelse ville true regimet eller 
staten. Som konsekvens må USA’s militær forandre 
deres grundlæggende antagelse fra, at brug af atom-
våben ikke er muligt, til, at brug af atomvåben er en 
meget reel mulighed.« Denne udtalelse er værd at no-
tere sig. Hvor sandsynligt er det, at Rusland eller Kina 
ville tabe i tilfældet af én af de to største muligheder 
for en regional krise, hvis konventionelle militære ak-
tioner blev til virkelighed? Angående konventionelle 
angreb mod Rusland, ville det være klogt af admiral 
Richard at læse Leo Tolstojs Krig og Fred om Napo-
leonskrigene, understøttet af de strategiske studier 
fra Friedrich Schillers svoger, Ludwig von Wolzogen, 
som havde udarbejdet planen for de preussiske refor-
matorer og den russiske tsar for at lokke Napoleon 
ind på Ruslands enorme territorier, hvor han ville gå 
til grunde ved at strække sig for meget ud, logistisk 
og materielt. Da den napoleonske krigskampagne var 
slut, var Napoleons hær banket ned til blot et par få, 
sølle grupper af folk, som knapt nok klarede det til-
bage til Vesten. Og det er velkendt, at arkitekten til 
2. Verdenskrig intet havde lært af det [lydtab]. Den 
store Fædrelandskrig er stadig ganske levende i sin-
dene på den russiske befolkning. Så, USA’s og NATO’s 
styrker har bestemt studeret, hvordan en konventio-
nel krig mod Rusland ser ud, og det er overhovedet 
ikke nogen mulighed.

For nyligt, efter at nogle meget vildledende signa-
ler kom fra USA om deres støtte til mulig taiwansk 
uafhængighed, som nåede sit højdepunkt med præsi-
dent Bidens såkaldte »fadæse« – at USA ville forsvare 
Taiwan i tilfældet af en invasion fra fastlandet – var de 
kinesiske medier fyldt med artikler, som udtrykte til-
lid til, at PLA (Folkerepublikken Kinas militær) ville 
vinde enhver konventionel krig med lethed. Rigtig-
nok, hvordan ville nogen konventionel styrke kunne 
vinde mod en højt motiveret befolkning på 1,4 mil-
liarder mennesker, som er fast besluttet på, aldrig at 
lade Ydmygelsens Århundrede, hvor fremmede mag-
ter invaderede deres land og overtog territorier, gen-
tage sig. Særligt hvis den logistiske understøttelse af 
den anden side befinder sig 11.000 km væk.

Daniel Ellsberg, i anledning af 50-årsdagen for of-
fentliggørelsen af Pentagon-papirerne tidligere i år, 

henviste til et forslag fra John Foster Dulles om at 
starte en atomar udveksling med Rusland og Kina i 
Taiwan-strædet, selv på bekostning af Taiwans tilin-
tetgørelse, blot for at bevare den amerikanske strate-
giske position. Han citerede et delvist frigivet studie 
fra RAND Corporation fra 1958 med titlen »Krisen i 
Taiwanstrædet i 1958: En dokumenteret historie«; et 
skrift, der burde anbefales som læsemateriale for vores 
nulevende borgere, der endnu engang som søvngæn-
gere risikerer at påbegynde en verdenskrig. Ellsberg 
henledte til muligheden for, at en lignende diskus-
sion finder sted i dag og henviste til citatet nævnt tid-
ligere. Dernæst udtrykte han sine bekymringer over, 
at uden disse diskussioners offentliggørelse i tide, vil 
civilisationen ikke overleve atomvåbnenes æra. Ad-
miral Richard har før nævnt, at alt imens der er små 
tegn på en forbedring i forholdene mellem USA og 
Rusland og Kina, såsom topmødet mellem Biden og 
Putin, de strategiske samtaler i Genève eller NATO’s 
generalsekretær Jens Stoltenbergs udtalelser om at 
Kina ikke er fjenden, tager det normalvis kun en dag 
eller lignende indtil koldt vand er hældt på det håb, 
gennem en eller anden provokerende handling om-
kring Taiwan, Ukraine eller den nuværende indsats 
af rekognosceringsfly og amerikanske krigsskibe i 
Sortehavet, hvilket talsmanden for det russiske for-
svarsministerium, generalmajor Igor Konashenkov, 
advarede om, og sagde at Rusland betragter det som 
et studie af det forventede krigsområde i tilfælde af, 
at Ukraine forbereder sig på at løse konflikten i sin 
sydøstlige del med magt.

Nogle gange er disse aktioner dybt provokerende 
og farlige for den regionale sikkerhed og den strate-
giske stabilitet. Men andre gange er de også latterlige, 
som da vores ukuelige forsvarsminister, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, sendte en fregat til det Indiske 
Ocean og Stillehavet for at vise fanen. Måske håber 
hun – og Vesten sammen med hende – at de vil vinde 
ved at få det kinesiske folk til at grine sig selv ihjel.

Men det alvorlige spørgsmål er: Kan en krig mel-
lem stormagterne undgås? Den egentlige grund til 
alle disse spændinger er Kinas opstigning. En opstig-
ning som ikke kan stoppes, fordi Kina, i de sidste 40 
år, grundlæggende set har truffet de rigtige økonomi-
ske beslutninger. At hjælpe 850 millioner af sine egne 
borgere ud af fattigdom, dernæst, gennem Bælte- og 
Vej-Initiativet, at tilbyde den kinesiske model til ud-
viklingslandene, som for første gang har en mulighed 
for at overvinde underudviklingen efterladt af kolo-
nimagterne, som blev videreført at Den internatio-
nale Valutafond, Verdensbanken og det neoliberale 
finanssystem.

Eftersom fattigdom og sult, uden tvivl, er blandt 
de værste overtrædelser af menneskerettighederne, 
har Kina gjort mere for at beskytte menneskets ret-
tigheder end noget andet land på planeten. Men det 
er præcis den »forbrydelse«, som det vestlige finan-
soligarki er så misfornøjet over. Hvis man læser Klaus 
Schwabs seneste bog »Stakeholder Capitalism«, så 
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lægger han det hele på bordet. Det er kampen mod 
fattigdom og ønsket om at føre et bedre liv, som »øde-
lægger planeten«. Og derfor er det afhjælpningen af 
fattigdom, der må stoppes, hvis man ønsker at redde 
planeten. Eftersom Kina er hovedmotoren for dette, 
så er Kina – ifølge denne logik – fjenden, som skal 
indskrænkes. Og der bliver nødt til at være et regime-
skifte i Kinas kommunistiske Parti, ligesom i artiklen 
om »Det længere telegram« fra Det atlantiske Råds 
hjemmeside i januar måned. Så, det stemples som et 
diktatur, et autokratisk regime osv.

Men faktum er, at Kina, med en befolkning på 1,4 
milliarder mennesker, indtil nu kun har haft 4.600 
dødsfald fra COVID-19, sammenlignet med 760.000 
dødsfald i USA, som har en befolkning på 329,5 milli-
oner mennesker, og Tyskland med 97.300 dødsfald og 
83,24 millioner mennesker. I denne forstand er denne 
verdens Klaus Schwab’er de værste overtrædere af 
menneskerettigheder af alle, og det er det pæneste, 
man kan sige om dem.

Så, frem for at blive hevet ind i en konflikt med 
Rusland og Kina, som kun kan føre til tilintetgørel-
sen af alle, så burde vi vende tilbage til listen af fejl-
tagelser, nævnt i begyndelsen, og rette op på dem. I 
betragtning af krisens størrelse, må dette begynde 
med et nød- og hasteprogram for at redde Afghani-
stan og Haiti med en todelt tilgang. Et omgående og 
dybdegående humanitært program – fødevarer, me-
dicin, brændstof, energi, krisecentre. Til dette formål 
må alle det afghanske folks penge blive frigivet, og 
donorlande, både i tilfældet af Afghanistan og Haiti, 
må omgående genoptage støtten af tilstrækkelig nød-
hjælp. Der må være fuld, international støtte for inte-
grationen af Afghanistan i Bælte- og Vej-Initiativet, 
samt et reelt genopbygningsprogram for Haiti. Alle 
nabolande til Afghanistan – de centralasiatiske repu-
blikker, Pakistan, Iran, Indien, Rusland og Kina – har 
en grundlæggende interesse i at redde og stabilisere 

Afghanistan. USA og NATO-landene, som har ført 
krigen i 20 år og efterladt landet i en katastrofal til-
stand, er moralsk forpligtede til at bidrage, både med 
øjeblikkelig støtte, såvel som den økonomiske genop-
bygning af landet.

Det burde være åbenlyst, som Lyndon LaRouche 
på insisterede allerede i 1973 med sin Arbejdsgruppe 
mod et biologisk Holocaust, at denne og andre pan-
demier, der allerede kan anes i horisonten, kun kan 
komme under kontrol, hvis den skrækkelige under-
udvikling i store dele af verden overvindes for altid. 
Dette må realiseres nu ved at begynde med skabelsen 
af et moderne sundhedsvæsen i hver eneste nation 
med Afghanistan og Haiti som højeste prioritet, men 
naturligvis også Yemen, Syrien og alle de andre lande 
i forfærdelig nød. Med hensyn til Afghanistan burde 
vi kalde det Operation ibn Sina; ibn Sina, eller Ave-
cenna som han kaldes i Vesten, fordi denne fremra-
gende person repræsenterer en tradition forbundet 
med den største stolthed i dette land. 

Der er forskellige historiske kilder, der debatterer 
om det blot var faderen, Abdullah, som blev født i 
Balkh, eller også ibn Sina. Balkh, som befinder sig i 
Afghanistan, og andre steder med samme navn i Us-
bekistan eller Persien (Iran). Det er ikke vigtigt. Han 
er en søn af Baktria-området, hvad man plejede at 
kalde De Tusinde Byers Land på den gamle græske ci-
vilisations tid. Ibn Sina, som blev født i 980 e.Kr. og 
døde i 1037, opfattes af alle som faderen for moderne 
lægekunst. Han var også en filosof, en geolog og en 
astronom. Han studerede jordskælv og skydannelser. 
Han udviklede metoder indenfor kemi, såsom at lave 
svovl. Han var også en dygtig poet og skrev dramaer. 
Men særligt indenfor lægevidenskaben lavede han 
absolut revolutionære gennembrud. For eksempel 
fastslog han de forskellige organers funktion, pulsen, 
forbindelsen mellem nerverne og musklernes bevæ-
gelser. Han opdagede meningitis, brystkræft, gulsot 
og blæresten. Han lavede et helt katalog med medi-
cin. Han var den første til at udvikle psykoterapi. Han 
skrev et kompendium om sjælen; en afhandling om, 
hvordan sjælen kan helbredes; helbredelsen af tvivl 
og fortvivlelse. Han skrev mere end 200 bøger, må-
ske sågar det dobbelte. Hans Kanon om Medicin var 
standarden indenfor lægevidenskaben i Europa indtil 
det 17., og i nogle tilfælde sågar det 19., århundrede. 
Ibn Sina videreudviklede også det omfattende, me-
tafysiske begreb i traditionen fra Platon, al-Farabi og 
al-Kindi. Han udviklede det yderst vigtige begreb om 
den nødvendige eksistens, wājib al-wujūd, hvilket er 
arabisk for Gud. Alle de andre eksistenser eksisterer 
kun, ifølge dette begreb om den nødvendige eksi-
stens, fordi Gud gør dem mulige. Denne idé fra ibn 
Sina havde indflydelse på mange tænkere i alle mu-
lige forskellige religioner. Han var også højt respekte-
ret af, blandt mange andre, Dante, som nævnte ham i 
Convivio og Den guddommelige Komedie, såvel som 
Nikolaus Cusanus, og i flere tekster, såsom sit forsvar 
af sin De Docta Ignorantia mod professor Wenck og 

Vi må skabe et moderne sundhedsvæsen i hver eneste na-
tion med Afghanistan og Haiti som højeste prioritet, men 
naturligvis også Yemen, Syrien og alle de andre lande i for-
færdelig nød. Angående Afghanistan burde vi kalde det Ope-
ration ibn Sina (læge og filosof Avicenna, 980- 1037), fordi 
han repræsenterer en tradition forbundet med den største 
stolthed i dette land. Billede: Flickr- Blondinrikard Fröberg



10  Schiller Instituttet     november 2021

hans kritikpunkter. Cusanus skriver: »Før Avicenna, gjor-
de den guddommelige Platon i sin Parmenides-dialog et 
meget nøje forsøg på at åbne vejen til Gud, fordi hvert 
billede, som billede, ikke kan nå sit ideals sandhed«.

Så, Afghanistan har hårdt brug for moderne hospita-
ler, der kunne blive bygget på to uger, som kineserne har 
bevist det i Wuhan. De har brug for moderne, uddan-
nede læger. Mange afghanske læger er lige nu i Europa 
eller USA. De har brug for uddannede sygeplejersker. Og 
hvilket bedre navn kunne gives til disse bestræbelser end 
ibn Sina for at mindes traditionen af en af de største tæn-
kere i universalhistorien? Avicenna er samtidig forbin-
delsen mellem alle de europæiske og islamiske nationers 
humanistiske tradition, på grund af alle idéerne fra det 
gamle Grækenlands filosofi, hvilket han igen havde stor 
indflydelse på. Og han prægede samtidig talrige tænkere 
i mange lande.

Så, lad os bestræbe os på at få den støtte og de styrker 
samlet internationalt for at opbygge et moderne sund-
hedsvæsen på hastebasis i hans navn. Ved fast at beslutte 
os for dette, kan vi i Vesten måske også genvinde vores in-
tegritet og moralske værdighed, som kræves, for at und-
slippe denne krise. Lad os huske alle de store tænkere og 
filosoffer fra vores traditioner for i fællesskab at tilslutte 
os denne indsats.

Operation ibn Sina må også blive til et podekrystal for 
samarbejde mellem Rusland, Kina, USA og de europæiske 
nationer i forsøget på at redde Afghanistan. Hvis vi kan 
overvinde den geopolitiske tankegang med denne fælles 
mission, kan dette blive til en af de hårdt tiltrængte, til-
lidsstyrkende skridt i at skabe en ny model for internatio-
nale relationer på det strategiske plan. At kunne konfron-
tere og løse alle problemerne af bibelske dimensioner, 
som David Beasley fra Verdens Fødevareprogram kaldte 
dem – verdens hungersnød, pandemien og milliarder af 
menneskers underudvikling. Samarbejdet med Bælte- og 
Vej-Initiativet er den eneste praktiske ramme, som al-
lerede er tilgængelig, hvad løsninger angår. Så, frem for 
at foreslå den opblæste Global Gateway, som Ursula von 
der Leyen har til hensigt at offentliggøre i de kommende 
dage i løbet af hendes besøg i Washington, hvilket den 
tyske avis Handelsblatt karakteriserer som »langt under 
forventningerne uden at nævne konkrete projekter eller 
prioriteter« og som en »tabt mulighed«, så må de euro-

pæiske nationer og USA tage imod et samarbejde for gen-
sidig vinding i et fælles samfund med en fælles fremtid, 
som præsident Xi Jinping har snakket om.

Lad mig nævne et sidste punkt. For at overvinde denne 
mangfoldige krise, der er uden sidestykke, har vi ikke blot 
brug for et fuldstændigt nyt paradigme i internationale 
relationer, et fordomsfrit studie i hvad Kina gør rigtigt 
økonomisk set, og hvorfor Vesten har været ude af stand 
til, eller manglet viljen til, at udvikle de såkaldte udvik-
lingslande. Der må frem for alt andet være en seriøs un-
dersøgelse af grunden til, at det var muligt for min afdøde 
mand Lyndon LaRouche at forudse alle aspekterne af den 
nuværende krise, som han indsigtsfuldt førte tilbage til 
det kulturelle paradigmeskifte fra 1964-72, hvor New Age-
modkulturen bliv bragt i spil, og hvorom han advarede i 
utallige artikler. Blandt disse, en fra 1998, »Hvordan man 
bør tænke i krisetider«, hvor han siger, at medmindre 
dette paradigme vendes rundt, vil det true eksistensen 
af den globale civilisation. I disse artikler identificerede 
han introduktionen af forskellige former for kulturrela-
tivisme – T-grupperne og Regnbuekoalitionen – som op-
delingen af alle fra alle gennem hver eneste mulige forskel 
mellem etnisk herkomst, køn osv., som værende princip-
pet om, at alt er tilladt, hvilket ville ødelægge samfundet 
indefra. Tænk på det videoklip, som vi så i begyndelsen 
af mine bemærkninger, af den dionysiske folkemængde, 
der i sandhed kunne skabe en mistanke om, at nogle fra 
det ydre rum har overtaget disse unges sind, der muligvis 
stadig har den menneskelige fremtoning, men vis hjerner 
tydeligvis ikke er af denne art.

Det er derfor en udfordring for alle seriøse videnskabs-
folk rundt om i verden at undersøge, hvorfor Lyndon 
LaRouche var så fuldstændig præcis i forudsigelsen af 
timingen og karakteren af den nuværende, verdensom-
spændende, finansielle, monetære og økonomiske sam-
menbrudskrise, samt hans fysisk-økonomiske metode, 
hvis vi ønsker at udvikle vores planet til at være beboelig 
for alle mennesker, også for dem der lever i fremtiden. I 
denne ånd, lad os agere med den antagelse, at vi er den 
enestående, kreative art i universet, at vi ikke blot er 
jordboere, men potentielt set en udødelig art i universet. 
Mange tak.

 Ordstyrer: Mange tak skal du have, Helga. Vi inviterer 
jer alle til at blive en del af Schiller Instituttet.

Fhv. dansk diplomat, Friis Arne Petersen, opfordrer 
Europa til at slutte sig til Bælte- og Vej-Initiativet og 

lære om infrastrukturøkonomi fra Kina
København, 10. november – Den tidligere danske am-

bassadør Friis Arne Petersen holdt en yderst vigtig tale i 
går, hvor han opfordrede Europa til at slutte sig til Bælte- 
og Vej-Initiativet (BRI), og udfordrede Europa og USA til 
at lære fra Kina, hvordan man skaber økonomisk vækst 
ved hjælp af investeringer i storstilet, højteknologisk in-
frastruktur. Hans konklusion var, at vi bliver nødt til at 
forstå infrastrukturens rolle i at skabe økonomisk vækst. 
Hvis vi sørger for vandforsyning, energi og transport, så 

vil der være vækst, fordi mennesker er kreative.
Friis Arne Petersen var dansk ambassadør til USA, 

Kina og Tyskland (5 år i hvert land fra 2005 til 2020), såvel 
som tidligere direktør for det danske udenrigsministeri-
um. Før dette var han direktør for udenrigsministeriets 
russiske og østeuropæiske afdeling. Han er også økonom.

Konferencen »Geoøkonomi eller Geopolitik«, som 
både fandt sted fysisk og blev live-streamet, blev afholdt 
på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), den 
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førende udenrigspolitiske tænketank som er tilknyttet 
det danske udenrigsministerium. Den kan ses på en-
gelsk på: http://www.diis.dk/en/event/geoeconomics-
or-geopolitics

En repræsentant for Schiller Instituttet uddelte kon-
ferenceindbydelser til alle deltagere og stillede to spørgs-
mål (der følger nedenfor).

Først forklarede Lars Erslev Andersen, en DIIS-for-
sker, Halford Mackinders idé om britisk geopolitik og 
det eurasiske kerneland. Han stillede spørgsmålet, hvad 
det betyder for Europa, at Kina investerer i det central-
asiatiske kerneland – er det geopolitik eller geoøkono-
mi?

Her er højdepunkterne fra Friis Arne Petersens tale, 
som havde titlen »Er Bælte- og Vej-Initiativet geoøko-
nomi eller geopolitik?«

Lær af Kina: Vi koncentrerer os ikke 
nok om, hvordan Kina skabte deres suc-
cesfulde økonomiske udvikling. Hvorfor er 
infrastruktur så vigtigt for Kina, både in-
denfor og udenfor landets grænser?

Finansiel udvikling: Kineserne var util-
fredse med Den internationale Valutafond 
(IMF) og Verdensbanken, så de oprettede 
Den asiatiske infrastruktur- og Investe-
ringsbank (AIIB). Til trods for opposition 
fra USA, efter at Storbritannien tilsluttede 
sig, og dernæst Frankrig og Tyskland, ringede Friis Arne 
Petersen til København og sagde, at vi bliver nødt til at 
varetage nationale interesser og tilslutte os.

Infrastruktur for en forenet nation: Udfordringen for 
Kina var ikke blot ulighed, men nationens samhørighed. 
Det vestlige Kina måtte udvikles. Det har også en glo-
bal indvirkning. De opbyggede industrierne for at for-
syne infrastrukturen med goder. De forsøgte at udvikle 
de bedste, billigste teknologier og i deres målrettethed 
forårsagede de en overproduktion, hvilket BRI hjælper 
dem af med.

Manglen på strategiske visioner indenfor infrastruk-
tur i USA og Europa: Han kritiserede USA’s program 
med kvantitative lempelser, siden Obama og fremef-
ter, for ikke at investere i de nyeste transportteknolo-
gier ligesom Kina, der byggede et højhastighedstognet 
på tusindvis af kilometer. Han henviste til Los Angeles’ 
forældede havn og transportinfrastruktur som den med-
virkende årsag til den nuværende forsyningskrise.

Europa: Friis Arne Petersen fortalte en historie om 
den tid, da SF’s formand, transportminister Pia Olsen 
Dyhr, mødtes med den kinesiske transportminister, 
imens Friis Arne Petersen var ambassadør. Den kinesi-
ske minister spurgte hende om den nyligt forhandlede 
(meget uambitiøse) danske togfond og bemærkede, 
»Tja, det er en begyndelse, men vi eksperimenterer alle-
rede med tog, der kan køre 500 km/t«. De skaber forsk-
ningsbaseret innovation. Den danske ambassade i Kina 
begyndte gradvist at forstå transportøkonomi. Tyskland 
var et negativt eksempel ved at nægte at hjælpe Dan-
mark med at bygge Femern Bælt-forbindelsen.

Tilbagevisningen af beskyldningen om gældsdiplo-
mati: Friis Arne Petersen citerede en rapport fra for-

skere fra Johns Hopkins University og Harvard Business 
School: »Kinesiske banker er villige til at omstrukturere 
betingelserne for de eksisterende lån, og har faktisk aldrig 
beslaglagt et andet lands aktiver, mindst af alt havnen i 
Hambantota [i Sri Lanka]«. Han sagde også, at landene 
langs BRI har en større gæld til vestlige kreditorer, end til 
Kina. (Den tredje taler ved begivenheden, DIIS-forsker 
Yang Jiang, satte også spørgsmålstegn ved beskyldningen 
om gældsdiplomati.)

Den tredje tale, »Centralasien: Konkurrencen om 
Kernelandet«, givet af Yang Jiang, omhandlede forskel-
lige asiatiske landes, samt Tyrkiets, investeringer i Cen-
tralasien.

Spørgerunden: Efter at have identificeret sig selv, tak-
kede en repræsentant for Schiller Instituttet, Michelle 

Rasmussen, Friis Arne Petersen for hans 
vigtige tale og sagde, at Schiller Institut-
tet har kørt en kampagne for at Danmark, 
Europa og USA tilslutter sig BRI, frem 
for at betragte det som en trussel. Hun 
henviste til sin uddeling af flyveblade og 
sagde, at videokonferencen denne uge vil 
besvare nogle af disse spørgsmål.

Hun stillede to relaterede spørgsmål. 
Det første var, hvordan vi kan få USA og 
Europa til at holde op med at betragte 
Kina, og særligt BRI, som en trussel, og 

i stedet se fordelene ved et økonomisk samarbejde. Vo-
res motto er »Fred gennem økonomisk udvikling«, fordi 
hvis man fortsætter med at betragte Kina og Rusland som 
trusler, og forfølger en konfrontationspolitik, fører det til 
fare for krig.

Det andet spørgsmål var, hvad han mente om at inte-
grere Afghanistan med BRI – kineserne er beredte på at 
gøre dette. Ville det ikke være vigtigt for USA og Europa 
– særligt de lande der var engagerede i krigen – at hånd-
tere denne skrækkelige økonomiske krise i Afghanistan 
gennem et samarbejde med Kina?

Friis Arne Petersen svarede, at der er for mange opde-
linger, snak om rivalisering eller de mange usikkerheder, 
som findes i forbindelse med Asiens fremgang. På samme 
tid som der er en vækst i den vestlige handel med Asien, 
for eksempel USA’s køb af mange kinesiske produkter nu 
efter pandemien, er vi fuldstændig besat af ideen om po-
litisk konfrontation og systemiske udfordringer.

Jeg betragter verdensordenen gennem økonomi. 
Fremskridtet i retningen af FN’s udviklingsmål, takket 
være Asiens økonomiske præstation, giver mig en opti-
misme mht., at disse alarmister og folk, som ønsker at 
politisere og se farer og militære modstandere overalt, vil 
tabe. Vi bliver nødt til at betragte vores nationers sam-
lede interesser.

På den ene side har Kina, med sine 14 nabolande, en 
større strategisk udfordring end USA, men Kina ser altid 
disse nabolande som muligheder, ligesom det som BRI 
for eksempel kunne opnå i Afghanistan. USA og Vesten 
har en meget klar interesse i at Afghanistans naboer, som 
for eksempel Kina, Pakistan og Indien, forsøger at tage 
vare på deres region, fordi de muligvis kan gøre dette 
bedre, end vi gjorde det i løbet af de sidste 20 år.
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Åbent brev til virologer og eksperter 
indenfor lægevidenskaben rundt om 
i verden for at tage hånd om COVID-
19-pandemien

23. november 2021 – Det efterfølgende åbne brev blev 
offentliggjort af Dr. Joycelyn Elders, tidligere chef for 
USA’s militærs sundhedskorps og medstifter af Komité-
en for Modsætningers Sammenfald: Det er uheldigt, at 
alt imens verden nu befinder sig 20 måneder inde i Coro-
navirus-pandemien, er der stadig ikke vedtaget en fælles 
uddannelses- og informationskampagne for at uddanne 
verdens befolkninger om, hvad der må gøres. Pandemier 
reagerer ikke på valgperioder, krigserklæringer, aktie-
markedets op- og nedture eller mediekampagner. De 
reagerer på energiske, kompetente og vedholdende myn-
dighedsbestemte sundhedstiltag, kombineret med medi-
cinske gennembrud, der er nødvendige for at håndtere 
nye situationer. Pandemier kan pga. deres natur ikke 
overvindes lokalt eller regionalt, men må adresseres på 
globalt plan gennem globalt samarbejde og samvirke.

Selvom forskellige regeringer har haft forskellige gra-
der af succes, kender vi alle den barske virkelighed. Vi 
har nu passeret den dystre milepæl med over 5 millioner 
døde verden af COVID-19. Dette tal er utvivlsomt højere, 
eftersom mange dødsfald i dele af verden sandsynligvis 
ikke er blevet rapporteret.

Antallet af COVID-19-smittede skyder i vejret i dele 
af Europa. I Østrig er en ny nedlukning trådt i kraft. 
I Tyskland er 5000 senge på intensivafdelinger sat ud 
af kraft i løbet af det sidste år, mens pandemien stod 
på, og triage overvejes nu for de kritisk syge patienter, 
der kræver intensivbehandling. USA er langt fra at have 
tingene under kontrol, med over 1000 dødsfald om da-
gen i de sidste par uger. Store dele af Afrika, Asien og 
Sydamerika, samt andre dele af verden med fattige og 
hungerramte befolkninger, venter, som petriskåle, på 
ankomsten af den næste bølge af dræbende infektioner.

Og alligevel, efter 20 måneder med lidelser fra CO-
VID-19-pandemiens hærgen, har verden stadig ingen til-
strækkelig, omfattende og forenet tilgang til at løse kri-
sen. Manglen på information eller udbredelse af direkte 
misinformation, fra alt for mange mennesker, bidrager 
til en forøget, uholdbar situation.

På vegne af Komitéen for Modsætningernes Sam-

menfald opfordrer jeg virologer og eksperter indenfor 
lægevidenskaben rundt om i verden til at påbegynde en 
international, koordineret og integreret uddannelses-
kampagne for at skabe en fornuftig tilgang til at hånd-
tere denne og muligvis fremtidige pandemier.

Denne kampagne bør indeholde en tydelig fremlæg-
gelse af følgende: Hvad er en pandemi? Hvordan bekæm-
pes en pandemi? Hvad er offentlig sundhed og hvordan 
bør vi arbejde sammen for at gennemføre anvendte og 
allerede testede, fundamentale sundhedstiltag, herunder 
hygiejne, rent drikkevand og næringsrig mad, og en for-
syning af forebyggende og lindrende medicin, inklusive 
vacciner, som er afgørende for at overvinde pandemien?

Hvad er den sammenlignede virkningsgrad af de for-
skellige vacciner og andre tiltag, som nu bruges i for-
skellige nationer og regioner, for at forhindre alvorlig 
sygdom og død?

Hvordan sikrer vi tilstrækkelige antal af sygehuse, 
sundhedsklinikker og sundhedspersonale i hver nation, 
herunder den systematiske rekruttering af unge, lokale 
sundhedsmedarbejdere for at hjælpe nu, med at bringe 
pandemien under kontrol?

For halvfjerds år siden, ved afslutningen af 2. Ver-
denskrig, sagde verden »aldrig igen« til den »degenere-
rede ligegyldighed«, som er den dødelige virus, der må 
bekæmpes for at forhindre den ukontrollerede udbredel-
se af sygdom og død. Det, som verden nu har brug for, 
for at tage hånd om den mængde af sygdomme, som vi 
kan blive konfronteret med, er oprettelsen af et moderne 
sundhedssystem i hver nation, inklusive fødevarer, en 
ren og sikker vandforsyning, strøm, anstændige boliger, 
hygiejne, veje og anden infrastruktur.

Verdens helbredere må nu træde til for at yde det, 
som ikke er blevet gjort. Vi må uddanne folk, således at 
videnskab kan overvinde overtro, håb overvinde fortviv-
lelse og et hensyn til hele menneskeheden omvælter det 
selvdestruktive hensyn til blot et par få individer af men-
neskeheden. Jeg beder verdens sundhedssamfund om at 
blive en del af denne bestræbelse. 

Skriv under! Kontakt os.

Fhv. dansk diplomat, Friis Arne Petersen, 
opfordrer Europa til at slutte sig til Bælte- 
og Vej-Initiativet og lære om infrastruk-
turøkonomi fra Kina, side 10

Friis Arne Petersen ved en DIIS begivenhed udfordre-
de os til at lære fra Kina, hvordan man skaber økono-

misk vækst ved hjælp af investeringer i 
storstilet, højteknologisk infrastruktur. 
Hvis vi sørger for vandforsyning, ener-
gi og transport, så vil der være vækst, 
fordi mennesker er kreative. Han var 
ambassadør i USA, Kina og Tyskland.

Videokonference om Omicron: Presser-
ende behov for et verdenssundhedssys-
tem. Lørdag den 4. december kl. 19 eller 
bagefter:  www.schillerinstitut.dk/si/?p=32005


