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ELLER ATOMKRIG?
Indholdsfortejnelse:

Introduktion om Schiller Instituttets internatio-
nale videokonference: For at etablere en ny sikker-
heds- og udviklingsarkitektur for alle nationer

Åbningstale: Behovet for et nyt paradigme. Helga 
Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets grundlægger og in-
ternational præsident. Side 2

Program: Side 3
Panel 1: Økonomi: Den nye arkitektur: Et pro-

gram til at forhindre, at en milliard mennesker sul-
ter på grund af sanktionerne. Dennis Small, Latin-
amerikansk redaktør, EIR. Side 5

Panel 2: Sikkerhed: Den Westfalske Fred: At und-
gå Thukydid-fælden. Jacques Cheminade, formand for 
Solidarité et Progres i Frankrig, fhv. præsidentkandidat. 
Side 7

Kinas præsident Xi Jinping beskriver fred i sit 
»Globale Sikkerheds Initiativ« Side 9

LaRouches plan for en ny international økono-
misk arkitektur. Inkl. Ukraine: Udkast til en plan 
for genopbygning og udvikling. Side 10

65 nationer kræver en ny international 
arkitektur ved Schiller Instituttets video-
konference den 9. april

10. april - Schiller Instituttets internationale (virtu-
elle) konference den 9. april med titlen »For at etablere 
en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur for alle natio-
ner«, var en ekstraordinær præsentation af det samar-
bejde mellem nationer og kulturer, der er nødvendigt 
for at imødegå de aktuelle trusler mod civilisationen, 
som muligvis er de alvorligste nogensinde. De politi-
ske og institutionelle ledere i panelerne kom fra fem 
kontinenter - Amerika, Europa, Afrika og Asien - med 
repræsentation fra Kina, Indien og Rusland samt USA 
[de lande, som Lyndon LaRouche (1922-2019) længe 
havde foreslået at samarbejde, om at etablere en retfær-
dig ny økonomisk verdensorden - red.] for at imødegå 
den »perfekte storm«, som menneskeheden står over-
for - den militære og økonomiske konfrontation mellem 
atommagter, det dollarbaserede finanssystems hyperin-
flationære sammenbrud, en fortsat pandemi, hungers-
nød og en kulturel svækkelse ind i en ny mørk tidsalder.

FREDELIG SAMEKSISTENS
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På trods af forskelle om bestemte emner var alle 
talerne enige om, at kun en total systemisk ændring, 
en ny moralsk ramme af den art, som Den Westfal-
ske Fred i 1648 repræsenterede, vil kunne vende sam-
menbruddet og indlede den nødvendige proces, for at 
skabe en ny æra med global fred gennem udvikling.

Der var næsten 2.000 tilmeldte til konferencen, og 
mindst 65 nationer var repræsenteret, mens tusindvis 
af tilskuere var med på konferencen i realtid. Der blev 
foretaget simultantolkning til engelsk, fransk, tysk, 
spansk og italiensk. 

De fire paneler på konferencen, der blev gen-

nemført i løbet af dagen, var organiseret med først 
en plenarforsamling om den strategiske krise og nye 
retningslinjer, efterfulgt af tre paneler - økonomi, sik-
kerhed og udvikling. 

Disse paneler præsenterede mange forskellige 
indholdsmæssige og konkrete synspunkter, lige fra 
nødvendigheden af nedrustning og en økonomisk 
mobilisering, til sundhedspleje og fødevareproduk-
tion, samt nødvendigheden af atomkraft. Der var en 
redegørelse om situationen i Afghanistan. Efter hver 
af de fire sessioner fulgte en diskussion, herunder 
spørgsmål fra det internationale publikum.

Behovet for et nyt paradigme
Åbningstale af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets grundlægger og international præsident

Kære konferencedeltagere 
fra hele verden! Det, der brin-
ger os sammen her i dag, med 
deltagere fra over 60 lande fra 
fire kontinenter, er vores dy-
beste bekymring over, at selve 
menneskehedens eksistens er 

i alvorlig fare. Formålet med vores konference er at 
gøre de stadig mere omfattende samfundsmæssige 
kræfter i verden opmærksom på, at der på grund af 
faren ved den nuværende eskalerende strategiske 
konfrontation snart kunne opstå en fuld militær 
konfrontation mellem NATO og Rusland, som kun-
ne føre til en verdenskrig, der efter al sandsynlighed 
ville betyde menneskehedens udslettelse i en efterføl-
gende atomvinter. Formålet med vores konference er 
derfor at demonstrere på den mest kraftfulde måde, 
at der findes et umiddelbart tilgængeligt alternativ, et 
nyt paradigme, som kan lægge denne dødelige trus-
sel bag os og indlede en ny æra i menneskehedens 
historie i overensstemmelse med menneskehedens 
sande natur som den eneste hidtil kendte art, der har 
erkendelsesmæssige evner.

Denne fare for nævnte store krigsfare begyndte 
ikke den 24. februar i år. Min afdøde mand Lyndon 
LaRouche forudsagde meget forudseende i august 
1971, efter at Nixon havde erstattet Bretton Woods-
systemets faste valutakurser med flydende valuta-
kurser, at en fortsættelse af denne pengepolitik – hvis 
den ikke blev korrigeret – uundgåeligt ville føre til en 
ny fascisme og en ny verdenskrig. Og 50 år senere er 
det præcis, hvor vi befinder os lige nu. Den akutte fare 
for krig, den større krig, skyldes at det transatlantiske 
neoliberale finanssystem allerede var på et fremskre-
dent stadium af sammenbrud, med en hyperinflatio-
nær eksplosion af et håbløst bankerot system, alle-
rede før krigen i Ukraine begyndte.

For at forstå de virkelige årsager til krisen i Ukraine 
må man gå tilbage til årsagerne til, at den store hi-
storiske chance, der eksisterede efter Sovjetunionens 

opløsning, for at etablere en ægte fredsordning, som 
vi foreslog med programmet for Den Eurasiske Land-
bro dengang, blev forpasset. Et godt udgangspunkt, 
et vindue til at få et indblik i dette, er et dokument, 
der oprindeligt blev lækket til New York Times af en 
whistleblower i marts 1992, og som blev kendt som 
Wolfowitz-doktrinen, der blev skrevet i ånden fra 
det tidligere Project for a New American Century. 
Dokumentet fastslog, at en del af den amerikanske 
mission ville være at sikre USA’s rolle som den ene-
ste supermagt i den post-sovjetiske verden, der ville 
have tilstrækkelig militær magt til at afskrække en-
hver nation eller gruppe af nationer fra at udfordre 
USA’s forrang. Den 8. marts 1992 skrev New York Ti-
mes: »[D]et er Pentagons hidtil klareste afvisning af 
kollektiv internationalisme, den strategi, der opstod 
efter Anden Verdenskrig, da de fem sejrsmagter søgte 
at danne et FN, der kunne mægle i konflikter og over-
våge voldsudbrud.«

Wolfowitz-doktrinen var den egentlige årsag til, 
at det løfte, som udenrigsminister James Baker ved 
tre forskellige lejligheder i februar 1990 gav Gorbat-
jov om, at NATO ikke ville blive udvidet »en tomme 
mod øst«, ikke blev holdt. Wolfowitz-doktrinen, der 
var baseret på det angloamerikanske særlige forhold, 
var det grundlæggende aksiom for en hel række po-
litikker, der fulgte, begyndende med den såkaldte 
»chokterapi« til de IMF-støttede liberale reformer i 
Rusland i 1990’erne, som i lyset af Ruslands rigdom 
på råstoffer og videnskabelige ekspertise udtrykkeligt 
havde til formål at eliminere en potentiel fremtidig 
konkurrent på verdensmarkedet, og som reducerede 
Ruslands industrielle kapacitet fra 1991-1994 til kun 
30 %. Det var grundlaget for de forskellige interventi-
onskrige i Irak, bombningerne mod Jugoslavien, kri-
gene mod Afghanistan, Libyen og Syrien samt de fem 
NATO-ekspansioner mod øst.

Putins tale på sikkerhedskonferencen i München i 
2007 var en dramatisk protest mod indførelsen af den 
unipolære verden, som i det væsentlige forblev lige 
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Plenarmøde
1) Lyndon H. LaRouche, Jr. (1922-2019), af-

død statsmand og økonom: »Grundlaget for at 
tro på optimisme«

2) Helga Zepp-LaRouche; grundlægger, 
Schiller Instituttet: Velkomst og åbningstale: 
»Behovet for et nyt paradigme«

3) Anatoly Antonov, russisk ambassadør i 
USA: »Mulighederne for at bygge en ny interna-
tional sikkerhedsarkitektur«

4) Sam Pitroda; iværksætter og politiker; 
USA/Indien: »Behovet for at omforme verden«

5) Jay Naidoo; minister under præsident Nel-
son Mandela, Sydafrika: »Perspektivet fra den 
afrikanske medborger«

6) Chen Xiaohan, Det kinesiske folks for-
ening for fred og nedrustning: »Menneskehe-
dens fælles fremtid«

7) Alessia Ruggeri; talskvinde for Comitato 
per la Repubblica, fagforeningsleder, sammen-
slutningen af små og mellemstore virksomhe-
der: »For et fædrelandenes Europa med Den 
Westfalske Fred«

Diskussion mellem paneldeltagerne

Panel 1: Økonomi
1) Dennis Small; Latinamerikansk redaktør, 

EIR: »Den nye arkitektur: Et program for at 
forhindre, at en milliard mennesker sulter på 
grund af sanktionerne«

2) Prof. Justin Yifu Lin; dekan, Institut for 
ny strukturel økonomi; dekan, Institut for 
Syd-Syd-samarbejde og udvikling; æresdekan, 
Skolen for national udvikling, Beijing Univer-
sitet: »Kinas BRI: Rationale og sandsynlige 
virkninger«

3) Saeed Naqvi (Indien), indisk journalist, 
tv-kommentator og interviewer: »Mediernes 
rolle og ansvar« 

4) Dr. George Koo (USA), pensioneret virk-
somhedsrådgiver; Formand, Burlingame Fou-
ndation: »USA’s sanktioner imod Rusland og 
Kina er selvmord for dollaren« 

5) Fraydique Alexander Gaitán (Colombia), 
formand for Columbias arbejderforbund CTU-
USCTRAB: »ILO-tripartisme, den vigtigste 
tilgang til en stabil og varig global fred« and 
Pedro Rubio, leder af CTU-USCTRAB og for-
mand for sammenslutningen af tjenestemænd i 
Colombias generalregnskabskontor: »Sydame-
rika og den nye udviklingsarkitektur«

Offentlig debat

Panel 2: Sikkerhed
1) Jacques Cheminade; formand, Solidarité et 

Progrès, Frankrig: » Den Westfalske Fred for at 
undgå Thukydid-fælden «

2) Diogène Senny; formand for den panafri-
kanske liga UMOJA Congo, Republikken Con-
go: »Hvad Afrika forventer af verden«

3) Caleb Maupin (USA), stifter og direktør 
for Center for Political Innovation: »Sikker-
hedsvirkninger af USA’s og Vestens ensidige 
sanktioner«

4) Mike Callicrate (USA), kvægavler fra 
Kansas, politisk fortaler og stifter og ejer af 
Ranch Foods Direct: »Kartel-æraen er forbi: 
Flere suveræne landmænd, mad til alle, fordob-
ling af verdens fødevareproduktion«

Offentlig diskussion

Panel 3: Udvikling
1) Dennis Speed; Komitéen for Modsætnin-

gers Sammenfald, forfatter og mangeårig leder 
af LaRouche-bevægelsen; »Det presserende 
behov for et verdenssundhedssystem«

2) Helga Zepp-LaRouche: »Operation Ibn 
Sina«, Dipl. Ing. Daud Azimi – Bestyrelsesmed-
lem Afghanistans nationale fredsfront: »Af-
ghanistan: Dagens presserende økonomiske og 
politiske nødvendigheder« 

3) Princy Mthombeni; kommunikationsspe-
cialist, stifter af Africa4Nuclear: »Kernekraft-
teknologi til Afrikas dagsorden for bæredygtig 
udvikling«

Offentlig debat

Afsluttende bemærkninger
Helga Zepp-LaRouche

Program
Se og del videoerne: www.schillerinstitut.dk/si/?p=32769
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så ubesvaret som de forskellige definitioner af »røde 
linjer« vedrørende Ruslands centrale sikkerhedsinte-
resser, indtil den seneste til USA og NATO, som Putin 
fremsatte den 17. december. 

Regimeskifte rettet imod Rusland
Konflikten mellem påstanden om at opretholde en 

i det væsentlige unipolær verden og fremkomsten af 
en multipolær verden, som var det naturlige resultat 
af Kinas økonomiske fremgang, BRI’s tiltræknings-
kraft for over hundrede lande, det strategiske part-
nerskab mellem Rusland og Kina og senest mange 
lande, såsom Indien, Pakistan, Brasilien, Sydafrika og 
andre lande, der nægter at blive inddraget i den geo-
politiske konfrontation mellem Vesten og Rusland og 
Kina. Denne konflikt er kernen i den nuværende fare.

Det er forfærdeligt, at vi har en krig midt i Europa, 
men det var krigene i Irak, Afghanistan, Libyen, Sy-
rien, Yemen osv. også, men de fandtes næsten ikke i 
nyhederne. Og var der nogen, der troede, at det rus-
siske militær kunne have draget andre konklusioner, 
da de så indførelsen af stadig hårdere sanktioner, gen-
nemførelsen af diverse Rand-tænketanksscenarier og 
koret af vestlige politikere om at »knuse« den russiske 
økonomi, »knuse« Putin, »knuse« det russiske sy-
stem, den største atommagt på planeten? Og nu, efter 
at forhandlingerne mellem de russiske og ukrainske 
delegationer i Tyrkiet havde nået et første håbefuldt 
skridt, bruges billeder af krigens grusomheder, uden 
blot et minut af princippet om uskyldsformodning 
indtil det modsatte er bevist, til at indføre yderligere 
sanktioner, udvisning af diplomater og en åbenlys 
trussel om at ruinere Rusland.

Politikken er åbent rettet mod et regimeskifte i et 
forsøg på at gøre ikke blot Putin, men også hele Rus-
land til en paria blandt nationerne på ubestemt tid, 
udelukke landet fra FN’s Sikkerhedsråd, ja, endog FN 
og G20, hvilket vil ødelægge disse institutioner. Det 
vil medføre en fuldstændig politisk og økonomisk 
afkobling mellem Vesten og Rusland og Kina. Denne 
politik har allerede gjort og gør ødelæggende skade 
på den fysiske økonomi på verdensplan, de såkaldte 
forsyningskæder, og den bringer antallet af poten-
tielle ofre for en global hungersnød op på en milliard 
mennesker, dvs. en ottendedel af hele menneskehe-
den! Der er allerede hungerprotester i mange lande i 
Mellemøsten, Afrika og Latinamerika! I mellemtiden 
truer inflationen i priserne på fødevarer, energi og rå-
varer med at halvere industriproduktionen i mange 
lande. Der truer massearbejdsløshed og et totalt kao-
tisk sammenbrud.

Et nyt system er ved at opstå
Et nyt system er allerede ved at opstå, centreret 

omkring Kina og BRI, Rusland, Indien og andre. Der 
er mange nye strategiske tilpasninger på vej; SCO, 
BRICS, OIC, Kina-forbindelserne, de mange forbin-
delser mellem det globale syd. Men selv opfattelsen 
af en multipolær verden løser ikke problemet, fordi 

den stadig indebærer faren for en geopolitisk kon-
frontation: Vi har brug for en markant og pludselig 
ændring i den måde, vi organiserer vores anliggen-
der på. Den må starte med en ærlig, entydig erken-
delse af, at en fortsættelse af den nuværende politik 
risikerer en konflikt, hvor der ikke ville være nogen 
vinder. Derfor er der behov for en ny fredskonference 
i traditionen fra Den Westfalske Fred.

Erkendelsen af at den eneste mulighed, der var 
tilbage, var at føre fredsforhandlinger, gik op for de 
stridende parter efter 150 års religionskrig i Europa, 
hvoraf Trediveårskrigen kun var kulminationen; da 
de indså, at ingen ville være tilbage i live til at nyde 
sejren, hvis krigen fortsatte. I dag, hvor mange byer i 
en atomkrig ville være udraderede i løbet af få timer, 
ville resten af menneskeheden lide og sygne hen i en 
radioaktivt forurenet verden, indtil enten alt liv op-
hører, eller de få ulykkelige overlevende ville overveje, 
hvorfor menneskeheden ikke var i stand til at forhin-
dre sin egen ødelæggelse.

Derfor må der straks indkaldes til en krisekonfe-
rence i Den Westfalske Freds ånd, hvor »For fredens 
skyld skal alle forbrydelser begået af den ene eller 
den anden side tilgives og glemmes«, og »For fredens 
skyld skal al politik tage hensyn til den andens inte-
resser«.

Der må være en hensigt om at skabe en ny inter-
national sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som ta-
ger hensyn til sikkerhedsinteresserne for hvert enkelt 
land på planeten. Der skal øjeblikkeligt indføres en 
våbenhvile. Og der skal skabes et nyt kreditsystem 
til erstatning for det bankerotte finansielle system, 
som er den egentlige årsag til krigsfaren. Det skal 
være baseret på principperne i det oprindelige Bret-
ton Woods-system, som det var tiltænkt af FDR, men 
som på grund af hans tidlige død aldrig blev gennem-
ført.

Disse principper, som Lyndon LaRouche skitse-
rede i et »Udkast til aftalememorandum mellem USA 
og U.S.S.R.«, der blev offentliggjort den 30. marts 
1984, efter at Sovjetunionen havde afvist præsident 
Reagans tilbud om at samarbejde om at gøre atomvå-
ben forældede ved hjælp af nye teknologier, er stadig 
absolut gyldige i dag. I dette memorandum hedder 
det:

»Artikel 1: Generelle betingelser for fred
Det politiske grundlag for varig fred må være: a) 

Den ubetingede suverænitet for hver enkelt og alle 
nationalstater, og b) Samarbejde mellem suveræne 
nationalstater med henblik på at fremme ubegrænse-
de muligheder for at deltage i fordelene ved teknolo-
giske fremskridt til gensidig fordel for alle og enhver.

Det mest afgørende træk ved den nuværende gen-
nemførelse af en sådan politik for varig fred er en 
dybtgående ændring i de monetære, økonomiske og 
politiske relationer mellem de dominerende magter 
og de relativt underordnede nationer, der ofte klas-
sificeres som »udviklingslande«. Medmindre de uret-
færdigheder, der er efterladt i kølvandet på den mo-
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hasteforanstaltninger for at fordoble verdens fødeva-
reproduktion for at sikre en sund kost for alle men-
nesker.

Folkeretten, som den udviklede sig på baggrund 
af Den Westfalske Fred og blev fastlagt i FN-pagten, 
skal genindføres uden begrænsninger. De fem prin-
cipper for fredelig sameksistens skal være retnings-
linjerne for samarbejdet mellem alle nationer.

Dialog mellem det bedste fra hver kultur
Den nuværende eksistentielle krise har vist, at 

menneskeheden enten har en fælles fremtid eller in-
gen, og at vi må sætte den fælles menneskeheds inte-
resse før alle nationale interesser, og at alle nationale 
interesser fra nu af må være i samhørighed med hele 
menneskehedens interesse.

Det er et udtryk for vores menneskelige civilisati-
ons rigdom, at den har skabt forskellige kulturer. 

Vi må fremme dialogen mellem de bedste tradi-
tioner fra disse kulturer, de smukkeste frembringelser 
inden for videnskab og kunst, som et bevis på men-
neskets unikke kreativitet og på den måde skabe en 
ny renæssance, der vil indlede en ny æra for menne-
skeheden.

Vi vil erstatte had og fordomme mod andre kultu-
rer, som kun eksisterer, hvis vi ikke kender dem, med 
en nænsom kærlighed til hele menneskeheden, fordi 
den er det mest værdifulde gode i det kendte univers.

Se formand Tom Gillesbergs seneste 
analyse den 28. april 2022:

www.schillerinstitut.dk/si/?p=32963

derne kolonialisme, gradvist afhjælpes, kan der ikke 
blive nogen varig fred på denne planet. For så vidt 
som USA og Sovjetunionen« – i dag Den Russiske Fø-
deration og Folkerepublikken Kina – »anerkender, at 
fremskridt i den produktive arbejdskraft på hele pla-
neten er i deres og begges vitale strategiske interes-
ser, er de to magter i denne grad og på denne måde 
bundet af en fælles interesse. Dette er kernen i den 
politiske og økonomiske politik, som er uundværlig 
for at fremme en varig fred mellem disse to magter.«

Betingelserne for fred i dag
Forpligtelsen til at engagere sig i et globalt program 

til udryddelse af fattigdom, som det f.eks. er skitseret 
i Schiller Instituttets rapport »Den Nye Silkevej bli-
ver til Verdenslandbroen« eller Kinas forslag om et 
samarbejde mellem Bælte- og Vej-Initiativet, USA’s 
Build Back Better-program og EU’s Global Gateway-
program, kan blive det egentlige udviklingsmæssige 
grundlag for en global sikkerhedsarkitektur. Ukraine 
kan i stedet for at være kanonføde i en geopolitisk 
konfrontation udgøre en bro mellem Europa og de 
andre eurasiske nationer.

I lyset af den nuværende og den fremtidige fare for 
pandemier må der opbygges et moderne sundheds-
væsen i alle lande. I betragtning af den hungersnød, 
der truer en milliard mennesker på livet, og den for-
ventede befolkningstilvækst skal regeringerne træffe 

Jeg er meget glad 
for at være her i dag 
blandt denne frem-
ragende gruppe 
af internationale 
tænksomme aktø-
rer eller aktive tæn-
kere, som er samlet 

for at udarbejde løsninger på verdens problemer. Pro-
blemerne er virkelig store. Jeg kommer til at tænke 
på, hvad Ramsey Clark engang sagde om det, der 
gjorde Lyndon LaRouche så farlig for hans fjender i 
det internationale finansielle etablissement, nemlig 
at hans organisation var en »frugtbar idémotor«.

Og det er igen i dag præcis det, der gør os til en så 
stor en trussel mod det eksisterende finansielle etab-
lissement med centrum i London og en vigtig aflæg-
ger i Wall Street. Nu haster det med at få gang i disse 
motorer for at håndtere en krise af en størrelsesor-
den, som vi ikke har set siden Den sorte Død i det 14. 
århundrede.

Vi kigger f.eks. i retning af en global hungersnød, 

Panel 1: Økonomi: Den nye arkitektur: 
Et program for at forhindre, at en milliard 

mennesker sulter på grund af sanktionerne 
Dennis Small; Latinamerikansk redaktør, EIR

hvor det for blot et par måneder siden blev anslået til 
at 235-250 millioner mennesker ville dø af sult i løbet 
af dette år, men nu er de bedste vurderinger – og de er 
desværre præcise – at så mange som 1 milliard men-
nesker meget vel kan dø af sult i år.

Det er en ottendedel af den menneskelige be-
folkning. Situationen i bestemte lande, især i Mel-
lemøsten og Nordafrika, er slem på grund af deres 
ekstreme afhængighed af import. Ved at afskære den 
russiske og ukrainske eksport gennem disse super-
sanktioner der er blevet anvendt – de to lande har 
tilsammen leveret en tredjedel af al den hvede, der 
handles på verdensmarkederne – rammes især Afrika 
og Mellemøsten endnu hårdere.

Energisituationen er endnu værre. Det rammer 
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Europa særlig hårdt. Europa er 
fuldstændig afhængig af russisk 
eksport af olie og gas. Tyskland, 
den mest industrialiserede af 
Europas nationer, får 24 % af sin 
samlede energiforsyning fra rus-
sisk gas og olie, som det fremgår 
af grafikken på skærmbilledet. 
Men dette rammer ikke kun Afri-
ka, det rammer ikke alene Tysk-
land. Disse supersanktioner, der 
kommer oven på et igangværen-
de sammenbrud af hele det glo-
bale finanssystem, berører hele 
verden.

Det, vi nu har at gøre med, 
som I kan se ved at kigge på Lyn-
don LaRouches berømte Trippelkurve, en tredobbelt 
graf, som giver en idé om forholdet mellem væksten i 
finansielle spekulative aktiver og det fysiske økonomi-
ske sammenbrud nedenunder. Det ses, at dette pro-
blem faktisk begyndte med et kollaps i vækstraterne 
i den fysiske økono-
mi tilbage omkring 
1971, da det flydende 
valutakurssystem 
blev indført inter-
nationalt. Bretton 
Woods - systemet 
med faste valuta-
kurser, der blev 
indført af Franklin 
Delano Roosevelt, 
blev skrottet, og det 
åbnede dørene for 
en flodbølge af spe-
kulation, som i dag 
har skabt en boble 
af derivater, der er på et sted mellem 1,5 og 2 billioner 
dollars.

Det, der er sket, som man kan se på den anden ver-
sion af denne tredobbelte kurve, er, at oven på dette 
igangværende sammenbrud har vi haft en nedgang 
pga. pandemien, som forår-
sagede frygtelige kriser i hele 
verden. Oven i det var der en 
yderligere forværring af den 
forsætlige afindustrialisering, 
der blev indført efter COP26-
mødet og klimapolitikken på 
internationalt plan generelt.

Og nu er der så en tredje 
tilbagegang af en dramatisk 
art med de sanktioner, der er blevet indført interna-
tionalt. Så siden 1971, da det flydende valutakurssy-
stem blev indført, var det begyndelsen til enden på 
det, der i virkeligheden var Glass/Steagall-systemet 
internationalt, som adskilte produktiv anvendelse af 
valuta og kredit fra spekulative aktiviteter. På interna-

tionalt plan taler vi om et system 
med faste valutakurser; i USA er 
det Glass/Steagall-systemet. Det 
er det samme med hensyn til de 
økonomiske grundprincipper.

Lad mig gå over til spørgs-
målet om, hvordan vi løser dette 
problem, for jeg mener, at det er 
det, som vores opmærksomhed 
og vores diskussion virkelig skal 
fokuseres på. Vi har sammensat 
et program til at løse denne krise 
globalt, til at skabe en ny økono-
misk arkitektur med udgangs-
punkt i LaRouches grundlæg-
gende økonomiske politik, der er 
centreret omkring hans fire love. 

Se, det man begynder med, og man er altid nødt til at 
begynde med dette, er den fysiske økonomi. Ikke de 
finansielle aspekter, men den fysiske økonomi.

Hvis man ser på kombinationen af Rusland, In-
dien og Kina – hvad Primakov kaldte den strategi-

ske trekant – kan 
man se, at disse tre 
nationer i sig selv, 
som alle bliver an-
grebet og ødelagt 
af de spekulative 
angreb fra London 
og Washington og 
de politiske angreb 
og også de militære 
angreb, tilsammen 
udgør 38% af ver-
dens befolkning; de 
producerer 42% af 
hveden, 66% af stå-
let. 45% af de nye 

atomkraftværker der bygges. Det er ikke sådan, at de 
kan fungere på en selvstændig måde, men de har et 
meget godt grundlag for at bryde med det spekula-
tive system og etablere – og dette er det andet punkt 
i vores forslag – en fælles valuta, der indledes mel-

lem disse nationer, som ville 
etablere en fast valutakurs 
indbyrdes og med en absolut 
barriere mellem dem og det 
spekulative dollarsystem.

Der har været mange dis-
kussioner i finansielle kredse 
på internationalt plan om, 
hvordan man kan gøre dette. 
Ville den blive bakket op af 

guld, af råvarer, af hvad? Det vigtigste, der gør en va-
luta værdifuld, er, at den er bakket op af kredit, der 
udstedes i en produktiv retning. Jeg vil gerne citere 
for jer, hvad Lyndon LaRouche sagde om dette på et 
seminar den 29. juni 2005 i Berlin. Han sagde:

»Regeringers og ledende institutioners populære 

Tysklands energiforbrug 2020
(12,410 PJ)

Russisk 
olie 11%

Andre kilder 
44%

Russisk 
gas 13%

Andet 
gasimport 

11%

Andet olie-
import 21%

2008

Finansielle værdier (rød), penge (grøn), fysisk-økonomisk input/
output(blå).
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Panel 2: Sikkerhed: 
Den Westfalske Fred: At undgå Thukydid-fælden”
Jacques Cheminade, formand for Solidarité et Progres i Frankrig og fhv. præsidentkandidat

I dette panel vil talerne 
diskutere, hvordan vi kan or-
ganisere en verden, hvor alle 
folkeslag og alle suveræne 
nationer kan leve og udvikle 
sig i et fredeligt og gensidigt 
fordelagtigt samarbejde. 

Trediveårskrigen, der 
begyndte i 1618, kostede 
mindst fem millioner men-
nesker livet. Det var en sand 
europæisk apokalypse. I dag 
sidder vi på en dommedags-

maskine. Vores udfordring er at stoppe den, før den 
ødelægger menneskeheden enten gennem en global 
økonomisk ødelæggelse eller en atomkrig.

Den løsning, som Den Westfalske Fred i 1648 gav 
på tidens grusomheder, bør være en inspiration for os 
til at skabe en fredsdynamik gennem en ændring af 
vores måde at tænke og handle på. Fordi den ikke blot 
afsluttede religionskrige og etablerede en ny form for 
fredsforhandlinger mellem stater, som man kan læse 
i alle historiebøger, men mere grundlæggende fordi 
den omhandlede agapē, det græske ord for forståel-
se, kreativ, tilgivende god vilje mod alle mennesker, i 
verdslig forstand.

selvdestruerende, transatlantiske finanssystem.
Det er ekstremt vigtigt som et femte punkt, at USA 

og de europæiske nationer kan tilbydes denne type ny 
mekanisme. Det er det, som Lyndon LaRouche altid 
havde foreslået; en fire-magts-aftale mellem Rusland, 
Indien, Kina og USA. I forbindelse med forslag som 
f.eks. Kinas Bælte- og Vej-Initiativ tilbydes USA og 
Europa at tilslutte sig disse aktiviteter, som naturlig-
vis vil være til gavn, ikke for Wall Street eller City of 
London, men for befolkningen og industrien i hele 
den pågældende region. Det er ikke en så stor æn-
dring for USA. Det betyder udelukkende, at man skal 
vende tilbage til Alexander Hamiltons principper, 
som vores amerikanske system for politisk økonomi 
faktisk blev grundlagt på.

Endelig, og for det sjette, foreslår vi, at denne nye 
orientering, denne tilgang til øst-vest-samarbejde 
med henblik på win-win-udvikling anvendes på 
Ukraine; det måske vanskeligste problem på plane-
ten. Ukraine er blevet ødelagt af 30 års liberal økono-
misk politik, ikke kun af krigen. Det har betydet, at 
landets befolkning er faldet med en tredjedel, at ar-
bejdsstyrken er styrtdykket, at arbejdsstyrken i frem-
stillingsindustrien er gået ned med 25%.

Og dette i en økonomi, som havde været en af de 
mest avancerede industrielt udviklede økonomier 
med højteknologi, rumfart og andre kapaciteter, 
atomkraft osv. 

Og naturligvis den berømte sorte muldjord, der 
sørgede for udvikling af landbruget. Alt dette skal 
genopbygges, og det må ske i et fælles samarbejde 
mellem øst og vest. På denne måde vil Ukraine ikke 
blive udløseren for en potentiel atomkrig, men en re-
organisering omkring det westfalske princip om, at 
den andens fordel skal være grundlaget for løsningen 
af hele jordens problemer. Vi må tage udfordringen 
med Ukraine op, ikke fordi den er let, men fordi den 
er svær.

Billede: Fabienkhan, CC 
BY-SA 2.5 via Wikimedia 
Commons

opfattelse af penge er vanvittig, når man ser på virk-
ningerne af begrebet, og den måde det anvendes på. 
Pengenes værdi bør bestemmes ud fra et videnskabe-
ligt princip, ikke et regnskabsprincip. Og det viden-
skabelige princip er, hvad der er en fysisk forsvarlig 
bestemmelse af regeringernes vilje og evne til at ska-
be kredit på lang sigt til udvikling af deres økonomier 
og deres produktivitet. Viden om regeringens vilje og 
kompetence til at skabe værdi, til at skabe rigdom og 
til at have tilstrækkelig velstand til at tilbagebetale 
den gæld, som man skaber, rettidigt. Dette er et fysisk 
spørgsmål, ikke et regnskabsrelateret spørgsmål.«

Jeg mener, at dette er afgørende for opgaven med 
at sammensætte en sådan fælles blok og en valuta, 
der kan understøtte den med hensyn til dens fysiske 
økonomiske kapacitet.

For det tredje skal de nationer, der er en del af 
denne genopretning af de fysiske økonomier ved at 
bryde med det synkende Titanic, etablere nationale 
valutaer med faste valutakurser, ikke en flydende va-
lutakurs, som åbner døren for spekulation med dolla-
ren, og forsvare den med valutakontrol. Brug dette til 
at etablere hamiltonsk kredit udstedt til produktive 
aktiviteter af præcis den slags, som Lyndon LaRouche 
netop beskrev. Behovet for en sådan fuldstændig mur 
mellem den spekulative økonomi og den produktive 
økonomi er kernen i en ordning af Glass/Steagall-
typen.

Med dette på plads som en byggesten eller et ud-
gangspunkt har vi så kravet om de tre RIC-nationer 
[Rusland, Indien, Kina], som man må huske var star-
ten på BRIC efter RIC, og derefter BRICS [Brasilien, 
Rusland, Indien, Kina, Sydafrika]. De burde udvides 
ved at låne kapital til produktive aktiviteter til udvik-
ling af Den tredje Verden, udviklingssektoren. De fle-
ste nationer i udviklingssektoren vil være meget glade 
for at tilslutte sig en sådan ordning, fordi de bogsta-
veligt talt bliver dræbt af politikken fra det synkende, 
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I sit essay fra 2004, ”Dialog mellem 
de eurasiske civilisationer: Jordens næ-
ste 50 år”, fortæller Lyndon LaRouche 
os:

Det implicitte grundlag for viden 
om kompetencen i vores valg ligger 
ikke i erfaringerne fra fortiden, men i 
kompetencen i vores erfaringer med 
fremtiden.

Ånden i Den Westfalske Fred er 
netop derfor en reference for os: den 
vedrører et menneskehedsbegreb, som 
endnu ikke eksisterede på det tidspunkt, men som ikke 
desto mindre var absolut nødvendigt at udtænke for at 
sætte en stopper for den gensidige ødelæggelse, der den-
gang fandt sted i et system med lose-lose-systemet. Det 
er vores udfordring i dag igen at se med fremtidens øjne.

For at give en fornemmelse af krigens grusomheder vi-
ser jeg her ”Hængningen”, fra en serie på 18 stik af Jacques 
Callot, der går tilbage til 1633, kaldet ”Krigens elendighe-
der og ulykker”, hvor han skildrer, hvordan krigens vold 
og moralske nedbrydning berører både civile og solda-
ter. Plyndringen af byen Magdeburg er et forfærdeligt 
eksempel på sådanne grusomheder: Efter at soldaterne 
havde indtaget den belejrede by på én dag, var kun 200 
af de 1.900 bygninger ubeskadiget, og omkring firefem-
tedele af byens 25.000 indbyggere var døde.

Det tog derefter mere end fire års forhandlinger, mel-
lem 1643 og 1648, at nå frem til en aftale gennem forskel-
lige traktater, primært i Münster og Osnabrück.

De tre westfalske principper
Fred kræver, at der skabes internationale principper 

og love mellem nationalstaterne; den kan aldrig være 
en ren diplomatisk ordning inden for et eksisterende sy-
stem.

Hvordan var det så muligt? Fordi den skabte en højere 
orden i forholdet mellem nationer og mennesker! Det er 
i bund og grund igen grunden til, at det skal være vores 
reference i dag. På den anden side holdt en ond krigsfor-
kæmper og Global Britain-narkoman som Tony Blair en 
tale i Chicago i april 1999, hvor han afviste Vestfalen og 
fastholdt sin opfattelse af en morderisk liberal interven-
tionisme mod nationalstaterne.

Lad os så se nøje på de tre westfalske hovedprincipper, 
og hvordan de fører til et win-win-system med gensidig 
udvikling, som dengang blev kaldt kameralisme, mer-
kantilisme eller filadelphisme.

Artikel 1 angiver kernen i den westfalske filosofi:
At der skal være en kristen og universel fred ... at hver 

part skal bestræbe sig på at skaffe den anden.... den an-
den part fordel, ære og ære.

Det er helt i modstrid med det geopolitiske princip, 
ifølge hvilket hver spiller forsøger at drage fordel af alle 
gevinster på bekostning af de andre.

Artikel 2 skitserer:
Der skal både på den ene og på den anden side være 

en evig glemsel, amnesti og benådning af alt, hvad der 
er blevet begået siden begyndelsen af disse stridighe-

der, uanset hvor og hvordan fjendtlighederne er blevet 
udøvet, således at ingen af dem under noget som helst 
påskud skal udøve fjendtlighed, nære fjendskab eller for-
årsage nogen problemer for hinanden....

Dette er, hvad det betyder at ”se med fremtidens øjne” 
og ikke gennem fortidens uendelige og selvdestruktive 
klager.

Derefter koncentrerer traktaten sig, før den afklarer 
territoriale krav, om at tage fat på den økonomiske ruin, 
som alle var på vej ned i. De insolvente og ulovlige gælds- 
og finansielle fordringer, der er identificeret som poten-
tielle årsager til den evige krigsdynamik, sorteres og af-
vikles, hovedsagelig ved gældseftergivelse (artikel 13 og 
35-39) eller forhandlet omlægning af gæld (artikel 48). I 
artikel 37 hedder det bl.a:

Kontrakter, udvekslinger, transaktioner, forpligtelser, 
traktater, der er indgået ved tvang eller trusler og ulovligt 
afpresset af stater eller undersåtter ... skal annulleres og 
ophæves på en sådan måde, at der ikke længere skal fore-
tages nogen undersøgelse efter dem.

Artikel 40 tilføjer:
... og dog er de pengesummer, som under krigen er 

blevet udtrukket i god tro og med god vilje som bidrag 
for at forhindre større ulemper for bidragyderne, ikke 
omfattet af denne artikel.

Det er ånden i Glass-Steagall-loven mod det, som 
Roosevelt kaldte pengemagere og bankstere.

Ånden i Agapē
Lad mig kort tilføje noget. Det er den samme ånd, 

som Martin Luther King legemliggjorde i sin berømte 
politiske prædiken, der blev holdt i Dexter Avenue Bap-
tist Church i Montgomery, Alabama: ” Elsk dine fjender”, 
inspireret af Matthæusevangeliet. Han understregede:

”Langt fra at være et fromt påbud fra en utopisk drøm-
mer, er dette bud en absolut nødvendighed for vores ci-
vilisations overlevelse.... En anden ting, som et individ 
må gøre i forsøget på at elske sin fjende, er at opdage det 
gode element i fjenden; og hver gang du begynder at 
hade denne person og tænker på at hade denne person, 
så indse, at der er noget godt der og se på disse gode sider, 
som vil opveje de dårlige sider....”

Og så: ”Der er en anden grund til, at du skal elske dine 
fjender, og det er fordi had forvrænger den hadendes 
personlighed.”

Det, som Martin her udtrykker i sin dybeste form, er 

Den Westfalske Fred i 1648.
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et princip, som deles af de bedste af alle civilisationer i 
vores menneskehedshistorie, når man er engageret i at 
forbedre et menneske ved at ændre hans eller hendes 
måde at tænke og handle på, og dermed forbedre sig selv.

Det er vores udfordring at organisere den anden i Den 
Westfalske Freds ånd. Inspireret af Nikolaus af Cusa har 
I hørt Helga Zepp-LaRouche udfordre os til at nå op på 
niveauet for modsætningernes sammenfald. At skabe 
fred er ikke at løse tingene sammen med en ven, men at 
organisere en fjende på et højere niveau af tænkning og 
handling end det niveau, hvor konflikten opstod - hvor-
fra det bliver muligt at være fælles om at gøre det gode 
sammen.

Det er netop her, at Den Westfalske Fred fører til op-
blomstring af den menneskelige kreativitet i det fysiske 
univers. Hvis freden skal opretholdes og udvikles, må 
den baseres på en stigning i den menneskelige produkti-
vitet i forbindelse med opdagelsen af nye fysiske princip-
per, der anvendes i form af teknologier, som sikrer bedre 
sociale livsbetingelser for alle. Dette blev opnået i både 
Tyskland og Frankrig under bidrag fra de kreative hjer-
ner i anden halvdel af det 17. århundrede, især Gottfried 
Wilhelm Leibniz. I Frankrig, omkring Académie des 
Sciences, er det kendt under navnet ”colbertistisk” mer-
kantilistisk økonomi. I Tyskland skabte den kameralis-
me: forbedring af den nationale regering samtidig rettet 
mod at øge udbyttet af landbrug, produktion og socialt 
ansvar, langsigtet økonomisk vækst til gavn for alle.

Det er vigtigt at understrege her, at Leibniz i sin No-
vissima Sinica fra 1697 udviklede det koncept, at Vesten 
og Østen på det eurasiske kontinent skulle udveksle det 
bedste fra hver af dem, forpligtelsen til videnskab og 
teknologisk udvikling i Vesten og principperne for en 
harmonisk social udvikling i Kina. Der fandt ganske vist 
nogle udvekslinger af stor værdi for begge parter sted, 

men projektet som en drivkraft i retning af universel en-
hed blev blokeret.

Er det ikke netop det, der ikke har været muligt den-
gang, der er vores westfalske udfordring for os alle i dag? 
Jeg er glad for, at formålet med vores konference netop er 
dette: enhed uden ensretning, udveksling af det bedste fra 
os alle for at sikre freden gennem den fælles udvikling af 
vores menneskelige potentialer i universet, ud over det, vi 
kender, og ud over det, vi kender.

Leibniz skrev i sin Codex Juris Gentium:
Et godt menneske er et menneske, der elsker alle, så 

vidt fornuften tillader det. Velgørenhed er en universel 
velvilje, og velvilje er vanen til at elske det gode eller til at 
ville elske det gode. Kærlighed betyder altså at glæde sig 
over de andres lykke.... lykke hos dem, hvis lykke behager 
os, bliver til vores egen lykke.

Nogle vil kalde det ”utopisk”. De tager dødeligt fejl. 
Dødeligt, fordi alternativet er at falde i Thukydid-fælden, 
den geopolitiske opfattelse, at en aftagende magt nødven-
digvis konfronteres med en opstigende magt, og at det 
betyder krig. Det var det, der ødelagde Sparta og Athen i 
de peloponnesiske krige. Det, der truer med at ødelægge 
os nu, ville være langt værre, fordi det denne gang er på 
hele menneskehedens niveau, udstyret med destruktive 
finansielle algoritmer og atomvåben. Det er en dødskul-
tur. Vores er en livskultur til gavn for det fælles bedste og 
fremtidige generationer.

Kun ét ord til sidst. Xi Jinping er en dedikeret læser 
af Leibniz, og websiderne Ai Sixiang (glad for at tænke) 
er en platform for kinesisk engagement i fremtiden. Det, 
som Europa har skabt, herunder USA’s forfatning, er den 
anden grund til, at vi er her.

Lad os så være glade for at være anderledes, men med 
den samme westfalske drivkraft til enhed for at reparere 
og genopbygge vores så umiddelbart truede verden.

22. april 2022 (EIRNS)-I sin åbningstale, med titlen 
»At tage udfordringerne op og skabe en lys fremtid gen-
nem samarbejde«, den 21. april på Boao Forum for Asia 
Annual Conference, der blev afholdt i Boao i Hainan-
provinsen, foreslog den kinesiske præsident Xi Jinping 
et globalt sikkerhedsinitiativ. Selv om han ikke direkte 
nævnte Den Westfalske Fred, i betragtning af det over-
vejende asiatiske publikum, afspejler forslaget ikke desto 
mindre de overordnede begreber, som Schiller Institut-
tets grundlægger og formand Helga Zepp-LaRouche har 
understreget i de nylige begivenheder.

Xi sagde: »Det er blevet bevist gang på gang, at den 
kolde krigs mentalitet, udelukkende vil ødelægge den 
globale overordnede fred, at hegemonisme og magtpoli-
tik, blot ville bringe verdensfreden i fare, og at blokkon-
frontationer kun ville forværre sikkerhedsudfordringer-
ne i det 21. århundrede. For at fremme sikkerheden for 
alle i verden, vil Kina gerne foreslå et globalt sikkerheds-
politisk initiativ, som det følgende:

Kinas præsident Xi Jinping beskriver fred i sit »Globale Sikkerheds Initiativ« 

Det er afgørende, at vi fortsat går ind for visionen om 
en fælles, omfattende, samarbejdsvillig og bæredygtig 
fred og sikkerhed i verden, fortsat går ind for at respektere 
alle landes suverænitet og territoriale integritet, oprethol-
de ikke-indblanding i interne anliggender og respektere 
de uafhængige valg af udviklingsveje og sociale systemer, 
som folk i forskellige lande har truffet, fortsat går ind for 
at overholde FN-pagtens formål og principper, forkaster 
den kolde krigs mentalitet, modsætter os unilateralisme 
og siger nej til blokpolitik og blokkonfrontationer; fortsat 
at tage alle landes legitime sikkerhedsproblemer alvorligt, 
at opretholde princippet om udelelig sikkerhed, at opbyg-
ge en afbalanceret, effektiv og bæredygtig sikkerhedsarki-
tektur og at modsætte sig, at man stræber efter sin egen 
sikkerhed på bekostning af andres sikkerhed; fortsat at 
forpligte sig til at løse uoverensstemmelser og tvister mel-
lem lande på fredelig vis gennem dialog og konsultation, 
støtte alle bestræbelser, der kan bidrage til en fredelig løs-
ning af kriser, afvise dobbeltmoral og modsætte sig den 
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ubegrundede brug af ensidige sanktioner og langvarig 
retspraksis; fortsat at forpligte sig til at opretholde sikker-
heden på både traditionelle og ikke-traditionelle områder 
og samarbejde om regionale tvister og globale udfordrin-
ger såsom terrorisme, klimaændringer, cybersikkerhed og 
biologisk sikring.«

Underforstået henvendte Xi sig til de vestlige landes 
forsøg, anført af USA, på at »afkoble« Rusland og Kina og 
sagde: »I vore dage har det internationale samfund ud-
viklet sig så meget, at det er blevet et sofistikeret og in-
tegreret apparat. Hvis man fjerner en enkelt del, vil det 
skabe alvorlige problemer for dets funktion. Når det sker, 
vil både ofrene og initiativtagerne til sådanne handlinger 
stå til at tabe. I dagens verden er unilateralisme og over-
dreven stræben efter egeninteresse dømt til at mislykkes, 
det samme gælder praksis med afkobling, afbrydelse af 
forsyningerne og maksimalt pres, forsøg på at skabe »små 
cirkler« eller at opildne til konflikter og konfrontationer 
ud fra ideologiske retningslinjer. I stedet må vi tilslutte os 
en global styringsfilosofi, der lægger vægt på omfattende 
samråd, fælles bidrag og delte fordele, fremme menne-

skehedens fælles værdier og fremme udvekslinger og gen-
sidig læring mellem civilisationer. Vi skal opretholde ægte 
multilateralisme og sikre det internationale system, med 
FN som kerne og den internationale orden, der er baseret 
på Folkeretten, på en solid måde. Det er især vigtigt, at de 
store lande går foran med et godt eksempel ved at efter-
leve lighed, samarbejde, god tro og retsstatsprincippet og 
handle på en måde, der er værdig til deres status.«

I sine kommentarer understregede Xi også behovet for 
at fortsætte bestræbelserne på, at håndtere den igangvæ-
rende COVID-19-pandemi, især med hensyn til udvik-
lingslandene, og opfordrede indtrængende verden til at 
gøre fremskridt for at imødegå »ulige og utilstrækkelig 
udvikling«. Med henblik herpå opfordrede han indtræn-
gende til gennemførelse af det Globale Udviklingsinitia-
tiv, som han havde foreslået på forhandlingerne i FN’s Ge-
neralforsamling i september 2021.

Xi’s bemærkninger er lagt ud i sin helhed på det kine-
siske udenrigsministeriums hjemmeside: 

www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202204/
t20220421_10671081.html

LaRouches plan for en ny international økonomisk arkitektur 
Inkl. Udkast til plan for genopbygning og udvikling af Ukraine

Den 28. marts 2022 – Det følgende er introduktionen til 
en foreløbig udgave af et politisk forslag fra Schiller Insti-
tuttet, som blev udarbejdet og skrevet af en arbejdsgruppe 
fra Executive Intelligence Review.

Udviklingen i 2022 til dato har gjort det helt klart, at 
Lyndon LaRouches forudsigelser i det sidste halve århund-
rede om det uundgåelige sammenbrud af det finansielle 
system med flydende valutakurser efter Bretton Woods 
var rystende præcise. Verdensproduktionen af fysiske 
økonomiske basale varer er styrtdykket; hyperinflation af 
finansielle aggregater har udløst kraftigt stigende priser på 
forbrugs- og produktionsvarer, hvilket har gjort dem util-
gængelige for en stor del af menneskeheden; handelskrig 
under dække af sanktioner er brudt ud på verdensplan; 
og pandemier af gamle og nye sygdomme har allerede di-
rekte og indirekte kostet omkring 18 millioner mennesker 
livet. En global hungersnød er nært forestående.

De politiske ledere og massemedierne i Vesten giver 
patetisk Vladimir Putin skylden for alt dette – og mere til. 
Men den egentlige, underliggende årsag er det årtier lange 
fald i menneskehedens »potentielle relative befolknings-
tæthed«, som helhed – LaRouches metode til at måle et 
samfunds evne til at reproducere sig selv på et stadigt sti-
gende niveau af velfærd, videnskab og klassisk kultur for 
en voksende befolkning – et sammenbrud, der er resul-
tatet af den nedskæringspolitik, som City of London og 
Wall Street gennem et halvt århundrede har påtvunget os.

Den mekanisme, gennem hvilken denne politik i dag 
føres til sin »endelige afvikling«, er en radikal afkobling af 
verdensøkonomien i to bittert modsætningsfyldte blokke 
– en militariseret NATO-dollarblok og Bælte- og Vejblok-
ken – som begge er tiltænkt at blive kastet ud i et inferno 
af affolkning og krig, meget muligt inklusive termonu-

klear krig.
Det er særligt sigende og forfærdeligt, at de spirende 

Bælte- og Vejforbindelser via jernbane, der strakte sig fra 
Kina gennem Rusland og ind i Europa, er blevet næsten 
fuldstændig afbrudt af de igangværende sanktioner og 
krigen.

Det er nu også på tide, at Lyndon LaRouches pro-
grammatiske løsning på denne krise bliver helt og aldeles 
indlysende, og at der handles derefter, over hele jorden 
– mens der stadig er tid til at gøre det. I modsætning til 
Londons malthusianske afkobling af verdens fysiske øko-
nomi, må verdens nationer i stedet kobles sammen igen 
omkring et program for økonomisk vækst og sikkerhed 
for alle og enhver, en ny international arkitektur for sik-
kerhed og udvikling.

Det væsentlige i denne programmatiske politik blev 
fastlagt af LaRouche i hans Fire Nye Love fra 2014, som er 
lige så gældende i dag, som da de blev udformet for otte år 
siden (se boks 1 nedenfor). Under de nuværende omstæn-
digheder med den åbenlyse »totale krig«, som det finan-
sielle etablissement fører mod Rusland (og snart Kina), 
og som omfatter alle de væsentlige kendetegn ved strate-
gisk tæppebombning af fjendtligt territorium, er det nød-
vendigt med en omgående handlingsplan, der er centreret 
omkring disse Fire Love:

1.Fysisk økonomi: Rusland har allerede vedtaget krigs-
økonomiske foranstaltninger for at forsvare sin grundlæg-
gende nationale kapacitet og garantere selvforsyning med 
de vigtigste økonomiske livsfornødenheder. Den »strate-
giske trekant« bestående af Rusland, Indien og Kina vil 
imidlertid være endnu mere effektiv til at opfylde de væ-
sentlige fysisk-økonomiske behov hos deres fælles befolk-
ning, som udgør 38% af verdens samlede befolkning, hvis 
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de arbejder sammen. Denne RIC-kombination – som var 
den oprindelige kerne i det, der senere blev til BRICS-
landene – producerer 43 % af verdens hvede, 23 % af 
naturgassen, 66 % af stålet og enorme mængder af rå-
stoffer af afgørende betydning. De har også kapaciteter i 
verdensklasse inden for kerneenergi, jernbaner og andre 
infrastrukturer, rumforskning og andre avancerede tek-
nologier (se tabel 1).

Tabel 1: RIC’s fysiske økonomi, udvalgte parametre 
(Se side 5 her: www.schillerinstitut.dk/si/?p=32847)

På trods af mangler i visse økonomiske sektorer 
(værktøjsmaskiner og andre kapitalgoder, lægemidler, 
fly osv.) er RIC’erne stærkt positioneret med hensyn til 
den fysiske økonomi til at etablere en »regional blok, 
der enten opererer uden for eller parallelt med det ek-
sisterende IMF-system«, som Lyndon LaRouche anbe-
falede for år tilbage. Alliancen mellem Kinas Bælte- og 
Vej-Initiativ (BRI) og den russisk ledede Eurasiske Øko-
nomiske Union (EAEU) er allerede en operationel hjør-
nesten i et sådant foreslået nyt arrangement.

2. System med faste valutakurser: Handel og pro-
duktive investeringer inden for en sådan blok vil finde 
sted ved at etablere et fast valutakursforhold mellem 
deres valutaer med et lille spænd for midlertidige ud-
sving. Denne ordning vil udelukke enhver indtrængen 
af spekulative finansieringsstrømme i dollar eller rela-
terede finansielle bevægelser. Pariteterne mellem deres 
respektive valutaer vil således ikke længere have noget 
forhold til det spekulative system med flydende dollar-
kurser, men vil blive fastlagt direkte af aftaler mellem 
regeringer og dermed ikke af det manipulerede speku-
lative »marked«.

Der vil også blive forhandlet om en regional fælles 
valuta for at lette international handel, investeringer og 
afvikling af konti – med en guldunderstøttet renminbi 
som en fremtrædende løsningsmodel. Dette vil gøre det 
muligt at »forhandle en række langfristede sæt af beskyt-
tende traktat-aftaler på lang sigt om kredit, told og han-
del mellem en række førende nationer«, som LaRouche 
skrev i 2004 (se boks 2, vedlagt dette dokument).

3. Fuldstændig kapital- og valutakontrol og målrettet 
kredit: Hvert af landene vil også etablere en fuldstændig 
beskyttet national valuta og et nationalt banksystem, 
hvilket kræver: fuldstændig kapital- og valutakontrol; 
en fast valutakurs i forhold til andre valutaer (som an-
givet i punkt 2); og udstedelse af målrettet, produktiv 
kredit med lav rente til prioriterede projekter. I Rus-
lands tilfælde ville en guldunderstøttet rubel (eller en 
ny »stærk rubel«) opfylde disse krav på en eksemplarisk 
måde; guldunderstøttede valutaer kunne også indføres 
i Kina og Indien, og dette kunne udvides til den fælles 
valuta.

Tiden med høje renter for at tiltrække »carry-trade«-
spekulative finansielle strømme fra udlandet vil blive 
bragt til et brat ophør. I et land i udviklingssektoren har 
en sådan streng adskillelse mellem den beskyttede, pro-
duktionsbaserede nationale valuta og den spekulative 
London-orienterede internationale dollar den samme 
funktion som Glass/Steagall-bankadskillelsen i USA. 
Dette er en forudsætning for at etablere en Hamiltonisk 

nationalbank til at organisere udstedelsen af nye, lavt 
forrentede, produktive kreditstrømme til højteknologi-
ske sektorer i nationens fysiske økonomi – »et massivt 
supplement af langfristet kredit til kapitaldannelse med 
indledende vægt på kapitaldannelse i den grundlæg-
gende økonomiske infrastruktur«, med LaRouches ord.

4. RIC-plus: RIC-nationerne vil udgøre den grund-
læggende kerne i en ny international arkitektur, som vil 
være åben for alle nationer, der er villige til at deltage på 
grundlag af sådanne sunde fysisk-økonomiske princip-
per. Der er næppe tvivl om, at de fleste nationer i udvik-
lingssektoren vil finde denne nye arkitektur langt mere 
fordelagtig for deres egne behov, end den ødelæggelse 
som det bankerotte transatlantiske finanssystem nu på-
lægger dem, og de vil hurtigt orientere sig mod en sådan 
foranstaltning. En mulig umiddelbar udviklingsblok 
er Shanghai-samarbejdsorganisationen eller SCO (Ka-
sakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadsjikistan og Usbeki-
stan, ud over Rusland, Indien og Kina), som nogle fø-
rende eksperter har anset for at være tilstrækkelig bred 
til at fungere som en mulighed for at iværksætte et nyt 
guldbaseret monetært system uden dollar, baseret på en 
traktat mellem de lande, der har taget initiativ til det.

Den massive eksport af kapitalgoder til udviklings-
landene vil være af central betydning for RIC-blokkens 
produktive ekspansion. Store infrastrukturprojekter i 
disse lande vil også være en integreret del af den økono-
miske genopretning i verden. Langfristede, lavtforrente-
de kreditter til sådanne aktiviteter vil blive udstedt i den 
nye fælles RIC-valuta, på samme måde som renminbi al-
lerede anvendes af BRI i dag, blot i langt større omfang. 
Kreditter til avancerede teknologiske produktive økono-
miske aktiviteter – til forskel fra spekulative aktiviteter – 
er ikke inflationære og tilbagebetales bekvemt gennem 
den produktivitetsforøgelse, som sådanne investeringer 
vil medføre.

5. USA og Europa skal tilslutte sig Bælte & Vej: Det 
vil være af særlig betydning at få såvel USA som de euro-
pæiske nationer med i dette nye sæt af internationale 
aftaler. Det amerikanske og europæiske folk og deres 
økonomier vil klare sig langt bedre i forbindelse med 
RIC og Bælte- og Vej-Initiativet, end under det afin-
dustrialiserings- og affolkningsregime, som de nu står 
overfor under det nuværende bankerotte britisk styrede 
system. Lyndon LaRouche omtalte denne politik som en 
alliance mellem fire magter (Rusland, Indien, Kina og 
USA), som alene ville have den nødvendige styrke til at 
gøre en ende på det Britiske Imperium en gang for alle. 
For at gøre dette kræver det udelukkende, at USA vender 
tilbage til sit forfatningsmæssige formål, herunder det 
amerikanske økonomiske system, som Alexander Ha-
milton var banebrydende for, og at suveræne nationer i 
Europa handler på samme måde.

6. Genopbyg Ukraine gennem øst-vestligt samar-
bejde: Det umiddelbare fokus for et sådant økonomisk 
samarbejde til gavn for alle vil være Ukraine. Det, der i 
dag er en blodig slagmark, ville blive en model for øst-
vest-samarbejde. Den engang så magtfulde ukrainske 
økonomi – ødelagt af 20 års økonomisk liberalisme efter 
uafhængigheden; efterfulgt af endnu en forringelse efter 

Fortsættes på bagsiden.
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tragter vi den omstridte Donetsk Folkerepublik [D.P.R.] 
og Luhansk Folkerepublik [L.P.R.], hvis nøjagtige sta-
tus vil blive fastlagt ved fredsforhandlinger, og Ukraine 
som en del af den samordnede region, der skal udvikles). 
Ukraine har design- og maskinfabrikkerne Juzhmash og 
Juzhnoye, der er involveret i produktion af rumfartøjer, 
raketter og støbegods, og Antonov Aeronautics, der er 
specialiseret i fragtfly, som alle kunne udvides til at pro-
ducere rumrelaterede køretøjer, men en del af dem kunne 
ombygges til at fremstille f.eks. laserværktøjsmaskiner.

Landet er udstyret med 20 % af jordens »sorte muld«, 
der kan producere rigeligt med hvede, korn og mange an-
dre landbrugsafgrøder, både til eget brug og til eksport 
til hele verden. Landets jernbanenet er gammelt og nogle 
steder nedslidt, men det kunne opgraderes til at omfatte 
elektrificerede højhastighedstog eller magnettogbaner, 
idet man udnytter dets privilegerede centrale geografiske 
beliggenhed til hurtigt at transportere varer og menne-
sker nord-syd og øst-vest gennem hjertet af Eurasien, et 
centralt led i Bælte- og Vej-Initiativet. Ukraine er faktisk 
det perfekte omdrejningspunkt for at erstatte det nuvæ-
rende globale paradigme for økonomisk sammenbrud og 
krig, med en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, der 
er baseret på princippet om fred gennem udvikling.
Læs hele planen: www.schillerinstitut.dk/
si/?p=32847

Ukraine: Introduktion til en plan for at 
genopbygge og udvikle Ukraine

Fred gennem udvikling er kodeordet for politikken for 
en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, og det skal an-
vendes umiddelbart i forbindelse med genopbygningen af 
et neutralt Ukraine efter krigen.

Selv om omfanget af ødelæggelserne som følge af den 
igangværende krig er ukendt på nuværende tidspunkt, er 
det en kendsgerning, at Ukraines økonomi kan og bør gen-
opbygges og omdannes til en førende videnskabelig-tek-
nologisk avanceret økonomi som et knudepunkt mellem 
den østlige og vestlige del af Eurasien. Det kan hæve sin 
levestandard og sin arbejdsstyrkes kognitive og kreative 
evner, samtidig med at det afviser City of London-IMF’s 
destruktive rådgivning, som har ført landet til tre årtiers 
økonomisk ødelæggelse. Det kan genopbygges ud af de 
murbrokker, som den nuværende krig efterlader i sit køl-
vand.

Ukraines iboende potentiale er stort. Landet har hi-
storisk set haft en kvalificeret og produktiv arbejdsstyrke 
med kvalifikationer i verdensklasse inden for en række 
områder. Det har et betydeligt industrielt bælte i regionen 
mellem og inklusive Dnipropetrovsk-regionen og Donetsk 
Folkerepublikken (tidligere Donetsk-regionen i Ukraine), 
som har produceret mere end en tredjedel af Ukraines 
samlede industrielle udbytte. (I denne undersøgelse be-

LaRouches »Fire Økonomiske Love«
Den 8. juni 2014 skrev Lyndon LaRouche et dokument 

med titlen »De fire nye Love til at redde USA nu! Ikke en 
mulighed: En omgående nødvendighed«, som understre-
gede følgende fire politiske krav:

1. Den øjeblikkelige genindførelse af Glass/Steagall-
loven, der blev indført af den amerikanske præsident 
Franklin D. Roosevelt, uden ændringer, hvad angår hand-
lingsprincippet. Det betyder, at hele den spekulative fi-
nansboble skal gennem en konkursbehandling.

2. En tilbagevenden til et system med et topstyret og 

grundigt defineret nationalt banksystem, som specifice-
ret af USA’s første finansminister, Alexander Hamilton.

3. Formålet med brugen af et sådant føderalt kredit-
system er at skabe en højproduktiv udvikling i forbedrin-
ger af beskæftigelsen; med den ledsagende hensigt at øge 
den fysisk-økonomiske produktivitet og levestandarden 
for personer og husholdninger.

4. Vedtage et fusionsdrevet »lynprogram« for at frem-
me de fundamentale gennembrud inden for videnskab, 
som ubegrænset økonomisk vækst og udvikling kræver.

det vestligt ledede Maidan-statskup i 2014; og nu hærget 
af krig – kan genopbygges og genoplives ved hjælp af fæl-
les bestræbelser. Ukraine vil blive omdrejningspunktet for 
transit via Bælte & Vej fra Kina til hele Europa og genop-
bygge Ukraines engang så magtfulde videnskabelige, tun-
ge industri- og landbrugssektorer til gavn for hele verden.

Ovennævnte seks foranstaltninger udgør ikke en lang-
sigtet strategi, ej heller er de et forslag på mellemlang sigt. 
De er en kortsigtet handlingsplan, der er nødvendig for at 
standse den massive økonomiske ødelæggelse, der allerede 
er i gang, stoppe de geopolitisk drevne krige og skabe den 

nødvendige arkitektur for en fremskyndet vækst og ud-
vikling af alle nationer.

LaRouche-planen fortsætter med følgende kapitler:
1. Sanktioner afkobler verdensøkonomien og fører den 

mod afgrunden
2. Sanktioner fremskynder det transatlantiske finan-

sielle sammenbrud.
3. Udkast til plan for genopbygning og udvikling af 

Ukraine (introduktionen findes nedenunder).
Læs hele planen: www.schillerinstitut.dk/

si/?p=32847
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