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30 personer med relation til Schiller 
Instituttet og LaRouche-bevægelsen (4 
fra Danmark og Sverige) er på Ukraines 
sorte liste over »fortalere, der fremmer 
fortællinger, som er i overensstemmelse 
med russisk propaganda«

Den 26. juli 2022 (EIRNS) – LaRouche-bevægel-
sens organisatorer og Schiller Instituttets konfe-
rencetalere udgør de første 30 medlemmer på listen 
over 78 »fortalere, der fremmer fortællinger, som er 
i overensstemmelse med russisk propaganda«, der 
er offentliggjort af »Ukraines Center for Countering 
Disinformation« (Ukraines center for imødegåelse 
af desinformation), som en moderne McCarthyistisk 
sortliste.

[Fem ud af de seks talere på Schiller Instituttets 
danske-svenske videokonference den 25. maj 2022 
er med på listen: Jens Jørgen Nielsen, Jan Øberg, Li 
Xing, Ulf Sandmark og Helga Zepp-LaRouche.]

Listen er blevet omfattende kommenteret på de 
sociale medier, i tv og i medier som UnHerd og New-
sweek, selv om de fleste beretninger gør sig umage for 
at undlade at nævne Schiller Instituttets grundlægger 
Helga Zepp-LaRouche, som er nummer to på listen!

»Ukraines center for imødegåelse af desinforma-
tion« (navnet kræver anførselstegn), som blev dannet 
i marts 2021, offentliggjorde listen den 14. juli. Det er 
det første indlæg, der er blevet offentliggjort under 
hjemmesidens »rapport«-sektion, siden Ruslands 
iværksættelse af militær aktivitet i Ukraine den 24. 
februar.

Det lader til, at hele første del af listen er blevet 
udarbejdet ved at scanne listen over talere på Schiller 
Instituttets konferencer.

Listen indledes med Graham Fuller, Helga Zepp-
LaRouche, Jens Jørgen Nielsen, oberst. Richard Black, 
Ray McGovern, Jim Jatras, Harley Schlanger, Alain 
Corvez, Shakeel Ahmad Ramay, Wang Wen, Tony 
Magliano, Jay Naidoo, Chen Xiaohan, Alessia Rug-
geri, ambassadør Raghavan (der var opført som taler 
til konferencen den 9. april, selv om han faktisk ikke 
deltog), Saeed Naqvi, George Koo, Jacques Chemina-
de, Caleb Maupin, Jan Øberg, Li Xing, Ulf Sandmark, 
Gen. Leonardo Tricarico, Eric Denécé, Wolfgang Bitt-
ner, Sam Pitroda, Clifford Kiracofe, Diane Sare, Geoff 
Young, Mike Callicrate og Jason Ross – som alle enten 
er medlemmer af Schiller Instituttet eller har talt på 
de seneste af Schiller Instituttets konferencer.

Andre prominente navne omfatter Clare Daly, 
Scott Ritter, Tulsi Gabbard, Jacques Baud, Jeffrey 
Sachs, Rand Paul, Douglas Macgregor, Lula da Silva, 
Eric Zemmour, Marine Le Pen, Glenn Greenwald, 
John Mearsheimer og Kim Dotcom.

Den fulde liste findes på dette link:
w w w. c p d . go v. u a / r e p o r t s / с п і к е р и - я к і -

просувають-співзвучні-ро/

Undersøg USA’s udenrigsministeriums 
rolle i udarbejdelsen af ukrainsk hitliste

Den 29. juli 2022 (EIRNS) — Ukraines Center for 
Countering Disinformation (CCD) offentliggjorde 
den 14. juli en ny rapport, der udpeger 78 internatio-
nale »fortalere« som leverandører af påstået »russisk 
propaganda«. De første 30 navne på listen, herunder 
Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRou-
che, havde alle én ting til fælles: De havde alle talt 
ved mindst én international konference i Schiller In-
stituttet i år.

En række af de 78 personer, som CCD, der opererer 
under det ukrainske præsidentskabs Nationale Sik-
kerheds- og Forsvarsråd, har efter at have fået kend-
skab til listens eksistens advaret om, at der var tale 
om en hitliste og en trussel mod deres personlige sik-
kerhed.

Andriy Shapovalov, fungerende leder af CCD, har 
gjort denne trussel åbenlys. I en tale til et interna-
tionalt rundbordsmøde om bekæmpelse af desinfor-
mation den 14. juli, samme dag som CCD-listen blev 
offentliggjort, anklagede Shapovalov folk, der bevidst 
spreder desinformation, for at være »informations-
terrorister«, der kan stilles for retten som »krigsfor-
brydere«.

Som rapporteret på CCD’s »Events«-side: Shapova-
lov understregede over for de (unavngivne) deltagen-
de »repræsentanter for statslige myndigheder, offent-
lige organisationer, massemedier og internationale 
eksperter«, at »folk, der bevidst spreder misinforma-
tion, er informationsterrorister«. Han bemærkede, at 
for at beskytte informationsrummet er det nødven-
digt at foretage ændringer i lovgivningen. »Informa-
tionsterrorister skal vide, at de vil skulle stå til ansvar 
for loven som krigsforbrydere«, understregede han.

Det amerikanske udenrigsministerium spillede 
en central rolle i organiseringen og finansieringen af 
det rundbordsmøde, hvor Shapovalov fremsatte den-
ne skræmmende trussel, på selve dagen, hvor hans 
center offentliggjorde dets hitliste. Som følgende 
indledende undersøgelse viser, måtte udenrigsmini-
steriet have kendt eller burde have kendt til de frem-
satte trusler. Spørgsmålet opstår: Var embedsmænd i 
udenrigsministeriet involveret i udarbejdelsen af hit-
listen og i at tilskynde til dens offentliggørelse?

Ifølge CCD blev konferencen »støttet« – dvs. fi-
nansieret – af USA’s udenrigsministerium, og den 
amerikanske Civilian Research and Development 
Foundation (CRDF Global Ukraine) var ansvar-
lig for at organisere arrangementet sammen med 
flere ukrainske organisationer (https://cpd.gov.ua/
events/3898/#).

Bidragsydere til CRDF Global Ukraine, en offent-
lig-privat organisation, der blev »grundlagt i 1995 som 
reaktion på Sovjetunionens sammenbrud«, omfatter 
udenrigsministeriet, State’s Bureau of Educational 
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and Cultural Affairs, forsvarsministeriet og DOD’s 
Defense Threat Reduction Agency (DTRA), den »bri-
tiske regering« og den britiske regerings Counter Pro-
liferation & Arms Control Centre. Organisationen er 
primært ledet og bemandet af personer med lange 
karrierer inden for det amerikanske »MICIMATT«-
kompleks (Military-Industrial-Congressional-Intelli-
gence-Media-Academia-Think-Tank) og »Countering 
Disinformation and Cyber Security« er et af CRDF’s 
»strategiske områder« sammen med laboratorieope-
rationer vedrørende nuklear spredning og biovåben 
og nogle få andre områder. CRDF’s centrale knude-
punkt i Østeuropa og Eurasien har været placeret i 
Kiev siden 1997.

I april 2022 spillede David Shlaefer, der er overord-
net bistandskoordinator for ukrainske anliggender i 
det amerikanske udenrigsministerium, en ledende 
rolle i en »national cybersikkerhedsklynge«, som 
blev afholdt af det Nationale center for koordinering 
af Cybersikkerhed under Ukraines nationale sikker-
heds- og forsvarsråd, med støtte fra CRDF Global og 
kontoret for koordinering af bistand til Europa og 
Eurasien i det amerikanske Udenrigsministerium, 
ifølge CRDF. (https://www.crdfglobal.org/news/
ukraine-national-cybersecurity-cluster-reconvenes-
crdf-global-hosts-first-meeting-post-invasion/)

Det er indlysende, at hvis der skulle ske noget med 
nogen af de 78 personer, der er opført på den ukra-
inske hitliste, kan USA’s udenrigsministerium gøres 
medansvarligt for dette.

25 fremtrædende personer tager afstand 
fra, at Ukraine, USA og NATO anklager 
dem for at være Putin-agenter

International pressemeddelelse
30. juli 2022
Nedenstående er en fælleserklæring fra de første 

underskrivere, som svar på den liste udsendt den 14. 
juli, hvor Ukraines Center for Countering Disinfor-
mation beskyldte 79 prominente personer fra hele 
verden for at fremme »russisk propaganda«. [Den in-
kluderer fire personer fra Danmark og Sverige, som 
talte på Schiller Instituttets danske-svenske video-
konference den 25. maj 2022.]

  
Reaktion på den ukrainske sortlistning 
fra deltagerne i forskellige af Schiller 
Instituttets konferencer

Vi, deltagerne i forskellige af Schiller Instituttets 
konferencer, beskyldes for at fremme »russisk propa-
ganda« på en liste, der er offentliggjort af »Ukrainske 
Center for Modvirkning af Desinformation« (Ukrai-
nes Center for Countering Disinformation), som of-
ficielt er en del af Ukraines nationale sikkerheds- og 
forsvarsråd, der arbejder under præsidentens myn-
dighed.

 I krigstid er det at offentliggøre en sådan liste ens-
betydende med at sigte på enkeltpersoner. Det er så 
meget desto mere uacceptabelt, at listen samler nav-
nene på mange talere, der repræsenterer førende in-

stitutioner fra hele verden, med forskellige holdnin-
ger, som deltager i en dialog, der forsøger at opnå fred 
i alles interesse.

At antage at en så bred vifte af talere alle er »Pu-
tin-agenter«, og at de ikke kan tænke selv, kan kun 
forklares med en tro på konspirationsteorier eller 
som simpel vulgær propaganda, eller begge dele. Det 
centrale spørgsmål er, om de nævnte talere fremmer 
synspunkter i overensstemmelse med sandheden.

 Normalt ville det være op til publikum at afgøre 
dette. Men USA’s/NATO’s bestræbelser på at sortli-
ste dem, der vil tilbyde en »alternativ fortælling« om 
Ukraine, er indtil nu uanfægtet.

 Så hatten af for Ukraine for at give en praktisk liste 
over talere, der giver udtryk for andre idéer. De, der er 
interesseret i at finde frem til sandheden, vil nu være 
bedre i stand til at sammenligne den officielle historie 
– »fortællingen« – med en kompromisløs kritik, og 
afgøre hvilke, der kan tåle en nærmere undersøgelse, 
og selv bestemme hvilken analyse, der er tættere på 
sandheden.

Underskrivere:
1) Ray McGovern: (USA), analytiker, Central Intel-

ligence Agency(CIA), (pensioneret), stiftende med-
lem af Veteran Intelligence Professionals for Sanity 
(VIPS)

2) Kirk Wiebe: (USA), medlem af Veteran Intel-
ligence Professionals for Sanity (VIPS) og tidligere 
senioranalytiker i National Security Agency (NSA). 
Han er også partner med Bill Binney i forebyggelsen 
af efterretningstjenesternes lovovertrædelser

3) Sam Pitroda: (USA/Indien), innovator, iværk-
sætter og politiker, tidligere rådgiver for den indiske 
premierminister Rajiv Gandhi

4) Col. Richard H. Black (pens.): (USA), Tidligere 
marinesoldat, forhenværende leder af den amerikan-
ske hærs strafferetlige afdeling i Pentagon og tidligere 
senator i staten Virginia

5) Dr. Clifford Kiracofe: (USA), tidligere højtståen-
de medlem af staben i det amerikanske senats udvalg 
for udenrigsanliggender og formand for Washington 
Institute for Peace and Development

6) Geoff Young: (USA), kandidat for det demokra-
tiske parti til den amerikanske kongres fra Kentucky, 
valgkreds 6

7) Diane Sare: (USA),  uafhængig LaRouche-kan-
didat til posten som amerikansk senator fra New York

8) David T. Pyne: (USA), Vicechef for nationale 
operationer EMP Task Force on National and Home-
land Security

9) Alessia Ruggeri: (Italien), talskvinde for Comi-
tato per la Repubblica, fagforeningsrepræsentant

10) Lt-Gen Leonardo Tricarico (pens.): (Italien), 
tidligere stabschef for det italienske luftvåben

11) Dr. jur. Wolfgang Bittner: (Tyskland), forfatter
12) Jan Øberg, PhD: (Sverige), medstifter og di-

rektør for den Transnationale Stiftelse for Freds- og 
Fremtidsforskning (TFF), kustforograf, freds- og 
fremtidsforsker

13) Jens Jørgen Nielsen: (Danmark), tidligere 
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Moskva-korrespondent for Politiken, forfatter til flere 
bøger om Rusland og Ukraine, en leder af organisatio-
nen Russisk-Dansk Dialog, lektor i kommunikation og 
kulturforskelle på Niels Brock Business College

14) Prof. Li Xing, PhD: (Danmark), professor i 
udvikling og internationale relationer ved Institut for 
Politik og Samfund, Det Humanistiske og Samfundsvi-
denskabelige Fakultet, og forsker ved Forskningscentret 
for Udvikling og Internationale Relationer ved Aalborg 
Universitet i Danmark.

15) Ulf Sandmark: (Sverige), formand for Schiller 
Instituttet i Sverige

16) Jacques Cheminade: (Frankrig), formand for Soli-
darité & Progrès, politisk parti i Frankrig

17) Dr. George Koo: (USA), pensioneret erhvervskon-
sulent med speciale i handelsforhold mellem USA og 
Kina og formand for Burlingame Foundation

18) Helga Zepp-LaRouche: (Tyskland), grundlægger 
af Schiller Instituttet

19) Jason Ross: (USA), sekretær og kasserer, LaRou-
che Organization og tidligere videnskabelig rådgiver for 
Lyndon LaRouche

20) Harley Schlanger: (USA), tidligere talsmand for 
Lyndon H. LaRouche, talsmand for Schiller Instituttet 
og LaRouche-organisationen

21) Earl Rasmussen: (USA) administrerende vicepræ-
sident, Eurasia Center

22) James Jatras: (USA), tidligere diplomat, forhenvæ-
rende rådgiver for det amerikanske senats republikanske 
ledelse

23) Pedro Rubio: (Colombia), formand for sammen-
slutningen af embedsmænd fra republikkens regnskabs-
væsen

24) Graham Fuller: (USA), tidligere næstformand for 
National Intelligence Council, CIA, 25 års CIA-operati-
onsofficer, forfatter af adskillige bøger

25) Nebojsa Malic: (USA) serbisk-amerikansk stats-
borger, skrev for Antiwar.com i 15 år og for RT America, 
indtil det blev lukket i marts 2022

Reaktioner fra personer fra Danmark og 
Sverige på listen
Li Xing:

Artikel på DR’s hjemmeside: Aalborg-professor er på 
sort liste hos de ukrainske myndigheder, af Klaus Vide-
bæk og Rasmus Jungersen:

www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/aalborg-
professor-er-paa-sort-liste-hos-de-ukrainske-myndig-
heder

Professoren afviser at have prorussiske holdninger og 
tages i forsvar af rektor.

Uddrag: En professor fra Aalborg Universitet er hav-
net på en liste med i alt 72 personer, som de ukrainske 
myndigheder anser som støtter af den russiske udlæg-
ning af krigen i Ukraine.

Professoren, Li Xing, har kinesisk baggrund, men har 
været på Aalborg Universitet i de seneste ti år, hvor han 
er tilknyttet Institut for Politik og Samfund og tidligere 
har modtaget prisen som årets underviser på sit område.

Ifølge Center for Modvirkning af Desinformation un-

der Ukraines Nationale Sikkerhedsråd bakker Li Xing op 
om den russiske fortælling om krigen og er »prorussisk«, 
fordi han har udtrykt skepsis om virkningen af de sank-
tioner, der er indført for at standse Ruslands invasion.

Men det er ikke korrekt, lyder det fra Li Xing.
- Jeg er ikke prorussisk, siger han og understreger, at 

han er imod krigen.
Deltog i videoseminar hos tænketank
På listen er der i alt fire navne med dansk tilknytning.
Fælles for dem er ifølge Li Xing, at de sidst i maj del-

tog på et videoseminar arrangeret af den politiske tæn-
ketank Schiller Instituttet i København.

Seminaret handlede om alternativer til den aktuelle 
sikkerhedspolitiske struktur i verden, som efter institut-
tets opfattelse ikke skaber fred, men spændinger mellem 
lande, fordi verden deles op i lande, der enten er med-
lemmer eller ikke er medlemmer af Nato.

Ifølge Li Xing handlede konferencen ikke direkte om 
krigen i Ukraine, men han er sikker på, at deltagelse på 
konferencen er en væsentlig årsag til, at han og flere an-
dre nu er havnet på ukrainernes liste.

Li Xing bekræfter over for DR, at han er kritisk over 
for, om sanktionerne mod Rusland virker, som det var 
tiltænkt, fordi mange lande fortsat er dybt afhængige af 
russisk gas og olie, og fordi sanktionerne kan risikere at 
ramme EU-lande hårdere end Rusland.

Han siger også, at udvidelsen af forsvarsalliancen 
Nato kan have været en afgørende faktor for, at Rusland 
er gået ind i Ukraine, men at det kun er en af mange fak-
torer, der har spillet ind.

Li Xing siger, at hans synspunkter alene bygger på 
hans akademiske arbejde og på analyser af krigen, som 
deles af flere af hans kollegaer på andre universiteter i 
hele verden.

- Der er alene tale om faglige betragtninger, siger Li 
Xing.

Professor: Skør reaktion
Li Xing mener, det er udtryk for anti-demokratiske 

metoder, når de ukrainske myndigheder oplister og ud-
stiller personer, der forsøger at tegne et andet og mere 
nuanceret billede af konflikten.

Det kan være et forsøg på at få disse personer til at 
holde sig ude af debatten eller at få dem til at moderere 
deres synspunkter, mener han.

Og det er et grundlæggende brud på forskeres ret til 
at tænke og tale frit, siger han:

- På den her måde bliver enhver kritik af Ukraine be-
tragtet som prorussisk. Det er skørt.

- Når vi siger, at krigen er mere kompleks end som så, 
er det ikke for at give nogen form for kredit til Ruslands 
invasion. Vi er alle enige om, at det er et brud på inter-
national lov at angribe en suveræn stat. Men vi mener, 
at årsagen til krigen er meget mere kompliceret, end det 
bliver fremstillet....

- Som akademiker er det eneste jeg prøver at finde 
frem til sandheden omkring krigen og at give en forkla-
ring, siger Li Xing.

Rektor forsvarer sin professor
På Aalborg Universitet giver Ukraines sortlistning af 



Indkaldelse til et ad hoc-udvalg for et 
nyt Bretton Woods international kreditsystem

Følgende appel blev skrevet efter Schiller Instituttets 
internationale videokonference den 18.-19. juni 2022.

Den 24. juni 2022 (EIRNS) – Det neoliberale system 
er håbløst bankerot. Men vestlige regeringer har, i stedet 
for at drage konsekvenserne af denne kendsgerning og 
grundlæggende reorganisere systemet, optrappet kon-
frontationen med deres påståede systemiske konkur-
renter, Rusland og Kina. Dette har som følge af NATO’s 
femdobbelte udvidelse mod øst, ført til en omvendt Cu-

ba-krise og til en krig midt i Europa, som potentielt kan 
eskalere til en nuklear tredje verdenskrig.

Mange mennesker er med rette bange for en ny ver-
denskrig. Men det er årsagerne til faren, som vi skal gøre 
op med! Er vi ikke vidne til, at intet længere fungerer? 
Bryder forsyningskæderne ikke sammen overalt? Er fø-
devare- og energipriserne ikke ved at eksplodere? Den 
tyske regering vil nu rationere gas, mens folk i Polen og 
Litauen igen fyrer op med brænde.

Li Xing ikke anledning til at tvivle på professorens evner 
eller intentioner i forhold til at udtale sig om konflikten.

Så længe professorens udtalelser er baseret på viden-
skabeligt arbejde og ikke på personlige holdninger, så er 
det vigtigt at kunne sige, hvad man mener, lyder det fra 
rektor Per Michael Johansen.

- Selvom det er en meget uheldig og forfærdelig kon-
flikt i Ukraine, så skal det jo ikke bremse forskerne i at 
kunne fremføre de forskningsresultater, de har skabt på 
et forskningsfagligt grundlag, siger han.

Per Michael Johansen siger, at man aldrig tidligere 
har stået i en situation, hvor en medarbejder, som har 
optrådt på en konference, er blevet sortlistet af et andet 
land, og at han er usikker på, hvad det konkret kan have 
af betydning.

Hvis ukrainerne ringer, er han dog klar til at forsvare 
sin medarbejder.

- Det er jo klart, at han har brug for, at vi siger til ham: 
Du skal ikke være nervøs, så længe du holder dig på dy-
dens smalle sti. Det vil sige, at så længe det er frembragt 
på et forskningsmæssigt grundlag, så er det klart, at så 
støtter vi som universitet op....

Jan Øberg:
Jan Øberg og andre er »informationsterrorister« og 

mistænkte »krigsforbrydere« - siger Ukraine. Ukra-
ine sviner folk over hele verden til som led i desinfor-
mationskrigen, fra Jan Øbergs blog: www.janoberg.
me/2022/07/28/ukraines-smears-people-around-the-
world-as-part-of-the-disinformation-war/

30 July, 2022, på engelsk:
Ukraine smears about 70 people around the world as 

part of the disinformation war
This is an addendum to the article below published 

on July 28, 2022. The thing was worse than I had thought. 
I’ve been alerted to the fact that the acting director of the 
Ukrainian Center for Combating Disinformation, An-
driy Shapovalov, had this to say at a recent seminar with 
the telling title: »Truth And Security«... that people who 
knowingly spread disinformation are information terro-
rists. He argued that legislation should be amended to 
protect the information space.

»Information terrorists must know that they will have 
to answer to the law as military criminals,« he added....

The roundtable was organized by the National Se-
curity Service Academy, the Civilian Research and De-
velopment Foundation of the United States (CRDF Glo-

bal Ukraine), the International Academy of Information, 
and the coordinating platform National Cyber Security 
Cluster. The event was supported by the US Department 
of State.«...

One notices the close relations with US like-minded 
institutions and that the seminar was »supported by the 
US Department of State.«...

The whole thing appears bizarre and hilarious. Unin-
tentionally comic. For years, I have argued for a peaceful 
solution to the conflict, including protecting Ukraine by 
a huge United Nations peace-making mission. See just 
two examples from 2014 (link) and (link). And here are 
nine other articles from 2014-2017 with the word »Ukrai-
ne« in the title. I have written about Ukraine in so many 
other articles.

Just browse the titles and judge for yourself. Do they 
make me a pro-Russian disinformer? A terrorist? A man 
to be sentenced by a military court? Hilarious!

But this intellectual and political level makes one 
wonder whether what we hear from Kiyev these days is at 
the same level and equally untruthful.

It also makes you wonder what role the US plays in 
this information war.

I expect the governments of the countries in which 
these 70+ are citizens to take up, without delay, this sme-
aring campaign with the Ukrainian authorities.....

Jens Jørgen Nielsen: Jyllands-Posten bragte et in-
terview med Jens Jørgen Nielsen den 3. august 2022: Fire 
danskere er blevet sortlistet af Ukraine: »Det er jo ikke 
første gang, jeg er blevet kaldt Putin-apologet« www.
jyllands-posten.dk/indland/ECE14280090/fire-danske-
re-er-blevet-sortlistet-af-ukraine-det-er-jo-ikke-foerste-
gang-jeg-er-blevet-kaldt-putinapologet/ 

»Alle fire danskere på listen har det til fælles, at de i 
maj i år deltog i en online-konference arrangeret af den 
politiske tænketank Schiller Instituttet København. Kon-
ferencen omhandlede udenrigs- og sikkerhedspolitik, og 
her holdt Jens Jørgen Nielsen et oplæg, hvor han blandt 
andet fortalte om baggrunden for krigen i Ukraine.... 
Han afviser dog på det kraftigste, at han skulle sprede 
pro-russisk propaganda.... Han vil dog gerne medgive, at 
han stiller sig kritisk over for nogle af de beslutninger om 
bl.a. sanktioner og våbenhjælp, som vestlige regeringer 
har truffet på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 
»Det lugter jo lidt af Sovjetunionen. At der er én sand-
hed, og dem, der ikke deler den, er forbrydere«.
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Nej, dette har næsten intet at gøre med Kinas »Nul-
Covid«-politik, og har kun indirekte noget med krigen 
i Ukraine at gøre. Men det har meget at gøre med den 
neoliberale model i alle dens aspekter. Den neoliberale 
idé om at outsource en nations industriproduktion til 
lavtlønslande var forkert, da det ødelægger produktive 
arbejdspladser i industrilandene og udnytter arbejds-
kraften i udviklingslandene. Lige så forkert er ideen om 
et »samfund med fokus på aktionærernes interesser«, 
hvor kortsigtet profit på aktiemarkedet er det eneste mål, 
og hvor langsigtede stigninger i den fysiske økonomiske 
produktivitet er meningsløse. Og lige så forkert er ideen 
om, at »penge tjener penge«, som om penge havde en 
værdi i sig selv, eller just-in-time-ideen, hvor der ikke 
længere er behov for lagre, da lastbiler kan levere halv-
fabrikater i sidste øjeblik. Men frem for alt er det fuld-
stændigt forkert at tro, at penge er ensbetydende med 
social rigdom. Dette eventyr har kun ført til en eksplosiv 
stigning i antallet af milliardærer og millionærer, mens 
antallet af fattige ligeledes vokser, og middelklassen for-
svinder.

Det overvældende sammenbrud af infrastrukturen i 
USA og Europa – det være sig usikre broer, godstog, der 
venter i dagevis på sidespor, den absurde tid der kræves 
til reparationer, manglen på kvalificeret arbejdskraft el-
ler produkternes manglende tilstedeværelse på butiks-
hylderne – er et positivt bevis på den neoliberale models 
fiasko. Den galoperende inflation er især ikke et resultat 
af »krigen i Ukraine«, men af centralbankernes umåde-
holdne pengetrykning siden 2008, i et forsøg på at dække 
over den systemiske krise.

Med det transatlantiske finanssystem i dag, står vi 
ansigt til ansigt med det, som vi stod over for i Weimar-
Tyskland i 1923, nemlig hyperinflation, som risikerer at 
opsluge hele befolkningens opsparing. Centralbanker-
nes forsøg på at bekæmpe denne inflation med rentefor-
højelser, kan udløse en kædereaktion, som vil medføre 
et kollaps af gældsatte virksomheder og udviklingslande. 
Den aggressive afkobling fra Rusland, og forsøget på at gå 
imod Kina er i gang og vil sænke alle nationer.

Virkningen på udviklingslandene er morderisk. Al-
lerede nu er 1,7 milliarder mennesker ifølge FN truet af 
en sultkatastrofe, hvilket er blevet forværret af de selvde-
struktive sanktioner mod Rusland og andre lande. Den 
neoliberale model har ikke gjort noget for at bekæmpe 
fattigdommen i det globale syd, hvor to milliarder men-
nesker mangler adgang til rent vand, og hvor største-
delen af udviklingslandene ikke har noget effektivt 
sundhedssystem, hvilket gør dem forsvarsløse over for 
Covid-pandemien og andre sygdomme. De sociale syste-
mer i mange lande er allerede ved at bryde sammen. Hvis 
inflationen kommer ud af kontrol, eller hvis der sker et 
pludseligt sammenbrud, kan store dele af verden blive 
kastet ud i totalt socialt kaos. Desuden er det uaccepta-
belt at bruge klima- og miljøhensyn til at retfærdiggøre 
afindustrialisering og radikal affolkning, som Malthus 
gjorde det i sin tid.

Selv om regeringerne i den vestlige verden ikke vil 
indrømme det, er det neoliberale system i dag lige så 
bankerot som de kommunistiske lande i perioden 1989-

1991. I stedet for at erkende denne kendsgerning, fort-
sætter de med at træffe beslutninger, hvis konsekvenser 
de ikke har gennemtænkt, hvilket truer med samfundets 
sammenbrud. I stedet for at rationere benzin og lade pri-
serne på basale fornødenheder stige ukontrollabelt, bur-
de de ophæve sanktionerne – en brutal form for krigsfø-
relse mod befolkningerne i de lande, der er omfattet af 
sanktionerne – og forlade sig på diplomatiet til at løse 
konflikter.

Som underskrivere opfordrer vi derfor til øjeblikkelig 
indkaldelse til en international nødkonference med føl-
gende mandater:

1) En reorganisering af det bankerotte internatio-
nale finanssystem og en erstatning af dette med et nyt 
Bretton Woods-system. Det erklærede mål for dette nye 
kreditsystem skal være at overvinde fattigdom og under-
udvikling i hele verden, men først og fremmest at hæve 
levestandarden i udviklingslandene, så det bliver muligt 
for alle mennesker på denne planet at udvikle deres po-
tentielle evner fuldt ud.

2) En konkursbehandling af kommercielle banker, 
der bringer dem under kreditorbeskyttelse, så de kan 
forsyne realøkonomien med kredit. Investeringsbanker 
og andre finansielle enheder skal klare sig uden skatte-
ydernes penge, og selv bringe orden i deres regnskaber 
og erklære sig konkurs, hvis det er nødvendigt.

3) Forbud mod handel med derivater i henhold til af-
taler mellem regeringer. Al spekulation i energi og føde-
varer skal være strengt forbudt.

4) Den øjeblikkelige gennemførelse af et system med 
faste valutakurser, som regeringer kan justere med jævne 
mellemrum inden for visse grænser.

5) En grundlæggende reorganisering af landenes og 
virksomhedernes gæld og, når det er nødvendigt for de-
res fortsatte produktive eksistens, eftergivelse af gælden.

6) Oprettelse i hvert land af en nationalbank i Alexan-
der Hamiltons tradition, således at kreditskabelsen kom-
mer under de suveræne regeringers kontrol. Dermed kan 
der opnås produktiv, fuld beskæftigelse gennem investe-
ringer i grundlæggende infrastruktur og innovation.

7) Forhandlinger mellem nationalbankerne om lang-
sigtede aftaler om langfristede, lavtforrentede kreditter, 
der gør det muligt at investere i et internationalt program 
for infrastruktur og projekter for Verdenslandbroen, som 
dem, der er skitseret i rapporten »Den Nye Silkevej bli-
ver til Verdenslandbroen«, og som Kina er i gang med at 
gennemfre i Bælte- og Vej-Initiativet.

8) Udvidelsen af Verdenslandbroen, som skaber fæl-
les økonomiske fordele for alle lande, hvilket igen bliver 
grundlaget for en ny international sikkerhedsarkitektur, 
der tager hensyn til sikkerhedsinteresser for alle nationer 
på denne jord. Det nye navn for Fred er Udvikling.

Vi, underskriverne af denne opfordring, er af den over-
bevisning, at systemet med »globalisering«, med dets 
brutale rovkapitalisme har fejlet – økonomisk, finansielt 
og moralsk. Vi må gøre mennesket til den vigtigste prio-
ritet i økonomien, som ikke er en selvbetjeningsbutik for 
milliardærer og millionærer, men som skal tjene det fæl-
les bedste. Den nye økonomiske orden skal garantere de 
umistelige rettigheder, for alle mennesker på jorden.
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Se de andre prominente underskrivere på www.schil-
lerinstitute.nationbuilder.com/call_for_an_ad-hoc_
committee_for_a_new_bretton_woods_system

Ophæv straks sanktionerne mod Rusland!

Af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter.
Den 19. juli 2022 (EIRNS) – Kun en tåbe kan ikke se 

det: Sanktionerne rettet mod Rusland skader kun Rus-
land marginalt, men de truer med at ødelægge afgørende 
industri- og landbrugsområder i Tyskland og hele Euro-
pa på permanent basis! Landmænd i adskillige lande 
rykker derfor på gaden med deres traktorer, støttet af 
taxi- og lastbilchauffører, fordi de ved, at vi meget snart 
heller ikke har nok at spise i Europa. Vores opsparing bli-
ver ædt op af inflationen, som også er blevet forværret af 
sanktionerne. Sammenbruddet med socialt kaos er nært 
forestående! Og for udviklingslandene betyder sanktio-
nerne, at hundredvis af millioner af mennesker sulter!

Men hvorfor alt dette? Den serbiske præsident Vu-
cic har helt ret: Ukraine-konflikten er ikke en lokal el-
ler regional krig; hele Vesten fører allerede en verdens-
krig mod Rusland via Ukraine for at »ruinere Rusland«, 
som [Tysklands udenrigsminister] fru Baerbock udtaler. 
Ukraine er blot det middel, hvormed Rusland skal knu-
ses af geopolitiske årsager, som amerikanske kongres-
medlemmer for nyligt åbenlyst krævede. Dernæst skal 
Kina, hvis økonomiske fremgang for enhver pris skal be-
grænses, »afkobles«.

Hvem nyder godt af denne vanvittige politik, som kun 
kan ende i Tredje Verdenskrig?

– For det første: NATO og militærindustrien, som al-
tid har brug for nye krige til at holde den velsmurte pro-
fitmaskine i gang.

– For det andet: spekulanterne i City of London, Wall 
Street og andre finanscentre, hvis spekulationer driver 
fødevare- og energipriserne skyhøjt op, og som er fuld-
stændig ligeglade med om millioner af mennesker dør, 
som betaling for deres kæmpeprofitter.

– For det tredje: de grønne malthusianere, som me-
ner, at færre mennesker betyder et mindre CO2-aftryk, 
og at det alligevel ville være bedre for »klimaet«. Eller 
folk som Davos-bossen Klaus Schwab der mener, at det 
største problem for klimaet er befolkningens ønske om at 
overvinde fattigdom!

– Og for det fjerde et politisk etablissement, bestå-
ende af en sammensætning af de tre første grupper, som 
har vist sig fuldstændig ude af stand til at gøre noget som 
helst rigtigt, hvad enten det drejer sig om at bekæmpe 
pandemien, opretholde jernbanenettet eller sikre ud-
buddet af kvalificeret arbejdskraft, som industrien har 
brug for. I stedet for at reflektere over at det er deres ide-
ologidrevne politik, der er årsagen til, at vi står over for 
et totalt økonomisk sammenbrud i dag, er de allerede i 
gang med at konstruere en ny fortælling om, at det hele 
enten er Putins skyld, eller at højrefløjen eller populisti-
ske kredse nu udnytter krisen, bla-bla-bla.

Men i deres tilsyneladende grænseløse arrogance 

overser disse selvretfærdige fortalere for den »regelbase-
rede orden«, at resten af verden ikke er så dumme, og 
at de er klar over, at det udelukkende handler om at op-
retholde en kolonial verdensorden, der forsvarer milli-
ardærernes og millionærernes privilegier, på bekostning 
af flertallet af den menneskelige art. Den fungerende 
premierminister i Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, har 
fordømt sanktionerne mod Rusland, og sagt at deres en-
delige mål er at vælte Den tredje Verden i afgrunden og 
tvinge den i knæ. Vores industri og landbrug er i fare for 
at blive uigenkaldeligt ødelagt, mens Rusland, Kina og 
de fleste af landene i det Globale Syd ikke har andet valg 
end at slå sig sammen og skabe et nyt finansielt, økono-
misk og monetært system, som kan forsvare deres inte-
resser. Dette nye system er ved at opstå, som udtrykkeligt 
udelukker spekulation og fremmer realøkonomi, vækst 
og fattigdomsbekæmpelse gennem investeringer i viden-
skabeligt og teknologisk fremskridt.

Kina, og ikke de »regelbaserede demokratier«, rea-
gerer på det faktum, at 1,7 milliarder mennesker ifølge 
FN ikke har tilstrækkeligt at spise. Kina vil sammen med 
Verdensfødevareprogrammet oprette et globalt humani-
tært nødlager, hvorfra verdens fødevarereserver og deres 
distribution vil blive mobiliseret gennem syv strategisk 
placerede centre for at bekæmpe og overvinde sultkata-
strofen i verden med al kraft.

Der er en indlysende måde, hvorpå den gordiske knu-
de kan løsnes med ét slag så gas og olie på ny kan flyde, 
gødning og pesticider kan leveres igen og fødevarer kan 
komme tilbage til de steder, hvor der er et presserende 
behov for dem!

Sanktionerne mod Rusland, men også mod alle de an-
dre lande, som de i årevis er blevet indført over for af geo-
politiske årsager – Iran, Venezuela, Cuba, Afghanistan, 
Syrien, Yemen – må omgående bringes til ophør! Sank-
tioner udgør under de betingelser, hvor der er hungers-
nød, pandemier og hyperinflation i verden, et folkemord 
på udviklingslandene og selvmord på vores industri og 
landbrug!

Sanktioner er ikke en retfærdig gengældelse fra de 
moralsk overlegne »demokratier« over for »autokrati-
ers« forbrydelser; de er en brutal form for krigsførelse, 
rettet mod de respektive befolkninger i de sanktionerede 
stater med det formål at gøre deres levevilkår så utåle-
lige, at de rejser sig mod deres respektive ledere og vælter 
dem. Men ofrene er altid befolkningerne, uanset om de 
befinder sig i Rusland, Afghanistan, Yemen, Ukraine el-
ler Tyskland! Derfor er det nødvendigt at:

– Alle sanktioner, der ikke støttes af FN’s Sikkerheds-
råd, skal straks ophæves!

– Opnå et omfattende samarbejde mellem alle verdens 
nationer om en ny, retfærdig økonomisk verdensorden!

Første Underskriver: Helga Zepp-LaRouche. Den se-
neste prominente underskriver er Yemens statsminister 
Abdel-Aziz Saleh Bin Habtour, fra Den nationale frelses-
regering i Sana’a.
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– Samarbejde, ikke konfrontation!
– En fordobling af fødevareproduktionen på verdens-

plan!

Læs interviewet om den russiske-ukrainske kornaf-
tale på bagsiden.

Schiller Instituttet afholdte en international video-
konference den 18.-19. juni. Mange talere er kommet på 
Ukraines sortliste. Her er et resumé. Videoerne af de fire 
paneller kan ses her: www.schillerinstitut.dk/si/?p=33145

Panel 1: En afkobling af de to systemer eller 
et nyt paradigme for menneskeheden?

Den 18. juni 2022 (EIRNS) – Dette var titlen på det 
første panel på den to-dages internationale konference i 
Schiller Instituttet: »Der kan ikke være nogen fred uden 
en konkursbehandling af det døende transatlantiske fi-
nanssystem«. Ledende talere fra Rusland, Kina Indien, 
USA og Tyskland præsenterede et overbevisende over-
blik over den globale krise, som menneskeheden står 
over for i dag – af Schiller Instituttets grundlægger Helga 
Zepp-LaRouche beskrevet som den værste krise i civili-
sationens historie – og det presserende behov for at et 
nyt paradigme forhandles og gennemføres gennem sam-
arbejde mellem alle de førende nationer, herunder USA, 
Rusland, Kina og Indien.

Indledning: Dennis Speed var ordstyrer på det før-
ste panel, der begyndte med en opførelse af Schumanns 
Lied, baseret på Heinrich Heines digt Die Beiden Grena-
diere, sunget af William Warfield, som skildrede milita-
rismens lidelser. Han viste et klip fra en tale af Lyndon 
LaRouche fra 1996 om Det Britiske Imperiums karakter, 
som kan besejres, når dets finansielle imperium går i op-
løsning – som det er tilfældet nu.

Helga Zepp-LaRouches hovedtale: »Lad os vinde Mis-
sion Impossible eller finde en anden planet!« bragte som 
eksempel et højhastighedstog, der nærmer sig en klippe 
i højeste fart med en lokomotivfører ved roret, som er 
blevet vanvittig og ikke vil gøre noget for at stoppe toget. 
Det er virkeligheden i det nuværende stormløb mod krig 
med Rusland, som utvivlsomt vil føre til en atomkrig, der 
vil sætte en stopper for civilisationen, som vi kender den, 
eller ligefrem udslette menneskeheden. Dette startede 
ikke med den russiske militære operation i Ukraine, men 
med Vestens politik fra tiden efter Sovjetunionens sam-
menbrud i 1991, den tabte mulighed for at få et fredsre-
gime for menneskeheden. I stedet, sagde hun, blev Rus-
land pålagt »chokterapi«, efterfulgt af NATO-udvidelse, 
atommissiler placeret ved landets grænse, hvilket førte til 
USA’s voldelige kup mod den ukrainske regering i 2014, 
som bragte nazistiske grupper ind, og USA’s/Storbritan-
niens bevæbning af regimet til at føre krig mod sine egne 
borgere, der nægtede at støtte kuppet. Nu, bemærkede 
Helga Zepp-LaRouche, viser de massive sanktioner mod 
Rusland og den igangværende »afkobling« fra Kina sig 
at være selvdestruktive, idet de falder sammen med det 

allerede kollapsende vestlige finanssystem og samtidig 
truer 1,7 milliarder mennesker med at sulte. Lyndon 
LaRouche advarede i 1971 om, at Nixons ødelæggelse af 
FDR’s Bretton Woods-system ville føre til netop denne 
sammenbrudskrise og truslen om en global krig.

 At overbevise USA og Europa om at gøre en ende på 
galskaben, tilføjede hun, og at forhandle med stormag-
terne for ikke blot at afslutte krigen, men også for at ska-
be et nyt Bretton Woods-system baseret på sikkerhed og 
udvikling for alle nationer, kan synes umuligt, men det 
er det ikke. Når eliten ikke formår at lede, må borgerne 
blive ledere, insisterede hun og erklærede, at i krisetider 
formes historien ikke kun af penge og magt, men også af 
idéer.

Andrey Kortunov, generaldirektør for Russian Inter-
national Affairs Council (RIAC), talte derefter om »Alle 
nationers uadskillelige sikkerhed«. De nuværende alvor-
lige økonomiske og militære aktioner mod Rusland er 
ikke en reaktion på krigen i Ukraine, sagde han, men har 
været under opbygning i årevis, idet han senest pegede 
på oprettelsen af AUKUS-militærblokken, Quad, Bidens 
»Summit of Democracies« og den konstante udvidelse af 
militærstyrkerne omkring Rusland. Han sagde, at mange 
europæiske nationer, fra og med den ulovlige krig mod 
Irak i 2003, indledte et brud med USA’s og Storbritan-
niens krigspolitik, og også med Obamas »Pivot to Asia«, 
som blev betragtet som provokerende og unødvendig, 
ligesom Trumps handelskrig og teknologiske krig med 
Kina. Men nu har USA og Storbritannien tvunget Europa 
til at følge ordrer mod Rusland, til Europas økonomiske 
ulempe. Det kan ikke vare ved, argumenterede han, da 
dollarens kollaps som verdensvaluta fører til Vestens 
opløsning. De historiske forskelle mellem øst og vest og 

Der kan ikke være fred uden en konkursbehandling
af det døende transatlantiske finanssystem

Lyndon LaRouches (1922-2019) grafik fra 1994. Det fysisk-øko-
nomisk input/output falder (den nederste blå kurve) i forhold 
til de samlede finansværdier, som stiger (den mellemste grøn-
ne kurve og den samlede pengemængde, som ligeledes stiger 
(den øverste røde kurve). Læg mærke til, at den samlede pen-
gemængdes stigning overhaler finansværdierne, som tegn på 
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mellem nord og syd, som er blevet fremmet af den impe-
riale geopolitik, mister deres relative betydning, da den 
nye koalition af kræfter bag Kina og Rusland forener na-
tioner fra alle dele af verden.

Wang Wen, administrerende dekan for Chongyang 
Institute for Financial Studies og vicedekan for Silk Road 
School ved Renmin University of China, talte om »Hvor-
for Kinas opstigning er til gavn for verden«. Han gen-
nemgik Kinas mirakuløse vækst i løbet af de sidste 40 
år, og påviste at den fandt sted uden krig eller alvorlige 
finanskriser, hvilket aldrig er sket andre steder i histori-
en. Vesten ser det opstigende Kina som en trussel, sagde 
han, fordi de antager, at eftersom de vestlige nationer har 
gjort mange onde ting gennem deres historie som føre-
nde magter i verden, vil Kina gøre det samme. De overve-
jer ikke, at Kina tror på sit slogan om »win-win«, i mod-
sætning til Vestens brug af sanktioner og en stor kølle. 
Men Kinas fremgang er faktisk en »opgradering« i stor-
magternes historie. Han erklærede, at Kina er ansvarlig 
for 60 % af investeringerne i Afrika, og at Kina leverede 
omkring halvdelen af respiratorerne og maskerne til ver-
den under pandemien. Han insisterede på, at Kina ikke 
vil tillade at Taiwan, som er en integreret del af Kina, bli-
ver adskilt fra nationen, sådan som USA i stigende grad 
fremmer, og at Kinas militære opbygning ikke bør over-
raske med de åbne trusler fra USA. Han konkluderede, at 
man bør have tillid til Kina.

Oberst Richard Black (pensioneret), tidligere kamp-
veteran fra marinekorpset og leder af hærens strafferet-
lige krigsafdeling i Pentagon, talte om »USA fører verden 
til atomkrig«. Han erklærede, at »Ukraine har tabt kri-
gen. Krigen er ikke slut, men Ukraine har tabt.« Han be-
mærkede det ukrainske militærs forfærdelige tabstal og 
beregnede, at det pr. indbygger er 60 gange større end de 
amerikanske soldaters tabstal i Vietnam-krigen, hvilket 
gør det uholdbart. USA’s sanktioner har ikke opfyldt de-
res erklærede hensigt om at ødelægge den russiske øko-
nomi eller isolere landet, da Ruslands handel og samar-
bejde uden for Vesten er vokset dramatisk. Det vanvittige 
propagandaregime, der dæmoniserer Rusland, er nu ved 
at smuldre, påpegede han, mens de europæiske natio-
ner har mistet enhver antydning af suverænitet, som det 
fremgår af den tvungne lukning af Nord Stream 2 og rela-
terede ordrer fra Washington og London, der forårsager 
økonomisk kollaps i hele Europa. Den åbne opbakning 
til brugen af atomvåben fra flere politiske ledere i Vesten 
er fuldstændig vanvittig, sagde han. Den nødvendige 
løsning består i, at Ukraine følger den østrigske model – 
neutralitet, alliancefrihed og ingen udenlandske tropper.

Sam Pitroda, en IT-innovatør og tidligere minister 
eller rådgiver for syv indiske premierministre, talte om 
»Indien og den nye verdensarkitektur, der er ved at op-
stå«. Han sagde, at han talte som en »global borger« om 
menneskehedens fremtid, idet han satte det store poten-
tiale, som IT, biovidenskab og ny energi har for at foran-
dre verden, løfte millioner af mennesker ud af fattigdom 
og udvikle alle nationer, op imod den omstændighed, at 
»profit og magt, ikke mennesker og planeten« regerer og 
fører til kaos. Han opfordrede til en ny økonomisk or-
den, mere decentraliseret, med lokale virksomheder og 

landbrug, med respekt for globaliseringen. Han blev født 
i 1942 under det britiske herredømme, og han henviste 
til »ghandiansk tænkning« og ikke-vold og stillede de 2 
billioner dollars i militærudgifter hvert år i modsætning 
til de få milliarder, der skulle til for at gøre en ende på 
sulten. Der er intet håb om at gøre en ende på den vold i 
hjemmet, der hærger i USA, så længe militærudgifterne 
og krigsførelsen udgør USA’s politik.

Dr. Wolfgang Bittner, som er doktor i jura og en pro-
duktiv tysk forfatter, talte om »Konflikten mellem Vest 
og Øst – en orkestrering«. Han hævdede, at Tyskland 
aldrig har fået tildelt ægte suverænitet efter Anden 
Verdenskrig, og at USA’s politik har været at forhindre 
et samarbejde mellem Tyskland og Rusland for enhver 
pris. Tyskland er stadig et besat land med 11 store ame-
rikanske militærbaser på sit territorium. Putin holdt en 
lidenskabelig tale på tysk i Forbundsdagen i 2001, hvor 
han opfordrede til et forenet Europa for fred og udvik-
ling, men dette blev forhindret af USA’s imperiale præ-
tentioner, som har skabt uro i hele verden. Han spurgte, 
hvilke »vestlige værdier« der forsvares i Ukraine, hvor 
nazister åbenlyst er en del af militæret og regeringen, og 
hvor de fører en dødbringende krig mod deres eget folk. 
Han pegede på de amerikanske lederes hybris, og især 
på Obama, og hævdede, at USA har været imperialistisk 
indstillet siden Monroe-doktrinen fra 1823.

Denne påstand om USA’s imperiale karakter blev ud-
fordret af et spørgsmål fra et medlem af LaRouche-orga-
nisationen, som sagde, at det lød mere som det Britiske 
Imperium, men at det var det modsatte af det oprindeli-
ge »Amerikanske System« under bl.a. Alexander Hamil-
ton, John Quincy Adams, Abraham Lincoln og Franklin 
Roosevelt. Det førte til en frugtbar diskussion i panelet 
om briternes rolle i tre krige for at ødelægge det Ameri-
kanske System, mens Rusland kom til Amerikas forsvar 
i dets revolution, i borgerkrigen for at forhindre britisk 
støtte til Konføderationen, mens USA og Sovjetunionen 
samarbejdede i Anden Verdenskrig for at besejre nazis-
men. Helga Zepp-LaRouche argumenterede for, at USA 
har opgivet det Amerikanske System, og at Kina ironisk 
nok i dag praktiserer det Amerikanske System med øre-
mærket kredit, mens USA er bukket under for det Briti-
ske System med »frihandel«.

Dr. Cliff Kiracofe, tidligere ledende medarbejder i 
det amerikanske senats udvalg for udenrigsanliggender 
og formand for Washington Institute for Peace and De-
velopment, talte om »Diplomacy and Cooperation in a 
Time of Crisis« (diplomati og samarbejde i krisetider). 
Han kritiserede, at USA fører Vesten tilbage til et »kors-
tog« fra Den kolde Krig imod virkelighedens  verden, der 
er ved at overgå til multipolaritet med Kinas fremmarch. 
Det gjaldt Obama, Trump og nu Biden, hvis »topmøde 
for demokratier« og sanktionsregime fremtvinger en 
opsplitning af verden, mens diplomatiets sammenbrud 
skaber kaos og fare for global krig. Vesten »hælder milli-
arder i en nynazistisk kloak« i Ukraine, sagde han, mens 
man skaber »helikopterpenge« og kredit med negativ 
rente for at redde bankerne og finansiere militæret, alt 
imens realøkonomien kollapser. Sanktionerne tvinger 
Rusland og Kina til at skabe et alternativt finansielt sy-
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stem, men han insisterede på, at »to konkurrerende sy-
stemer er ikke en løsning«. Vi må nu planlægge et nyt 
internationalt system, der omfatter alle nationer og ga-
ranterer sikkerhed og udvikling, som Franklin Roosevelt 
gjorde det med Bretton Woods-konferencen i 1944, in-
den krigen sluttede. Roosevelt erkendte, at enhver fred 
krævede internationalisme og stormagternes rolle, som 
i FN. Militarismen må erstattes af internationalisme, og 
diplomatiet må genoprettes øjeblikkeligt, hvis denne 
forestående katastrofe skal undgås.

Diskussion: Nogle få højdepunkter fra den omfat-
tende diskussionsperiode: Fru LaRouche imødekom de 
»kraftfulde taler« ved at opfordre alle deltagere i denne 
konference til at deltage i formuleringen af et nyt initia-
tiv, der genopliver en tidligere mobilisering fra Schiller 
Instituttet, som samlede tusindvis af tilhængere for 15 år 
siden, og som opfordrer til en ny Bretton Woods-konfe-
rence, der skal sponsoreres af FN.

Sam Pitroda var bekymret over, at de politiske lede-
re »ikke lytter«, at talrige grupper slår alarm, men at de 
ikke bliver hørt. Et medlem af LaRouche-organisationen 
blandt tilhørerne svarede, at i et sådant øjeblik med en 
eksistentiel krise vil en enkelt stemme, der fortæller 
sandheden, have større indflydelse på borgerne end løg-
nene fra de fejlslagne ledere.

Andrey Kortunov svarede på et spørgsmål om den far-
lige fødevarekrise ved at forklare, at fødevarekrisen be-
gyndte længe før krigen i Ukraine. Han sagde, at der er 
behov for sanktionsfritagelser for at frigøre russiske og 
ukrainske fødevarer og gødning, men det vil ikke være 
nok, og han opfordrede til en »grøn revolution 2.0«, som 
den i 1960’erne, på globalt plan for at udvide fødevare-
produktionen voldsomt.

Cliff Kiracofe bemærkede, at forbindelserne mellem 
USA og Tyskland var ekstremt tætte i det 19. århundrede, 
da Bismarck indførte det Amerikanske System fra Frie-
drich List, en tilhænger af Hamilton. Amerikanske elever 
studerede i stort antal på de fremragende tyske univer-
siteter, især i Göttingen. Den senere fremkomst af den 
nietzscheanske nihilisme bragte militarismen ikke kun 
til Tyskland, men også til USA, som det ses i de neokon-
servatives militarisme i dag.

Panel 2: Inflation der løber løbsk eller 
Glass/Steagall-bankopdeling?

Konferencens økonomipanel belyser løsningerne på 
sammenbrudskrisen

Den 18. juni (EIRNS) – Det spændende panel »Infla-
tion der løber løbsk eller Glass/Steagall-bankopdeling«, 
som var det andet panel på lørdagens konference i Schil-
ler Instituttet, brillerede med omkring 15 talere, som 
ved, hvad der skal til, for at løse den nuværende globale 
økonomiske sammenbrudskrise, og som har mobiliseret 
andre omkring disse løsninger. Selv om størstedelen af 
talerne er aktive i USA, var der måske 500 aktivister, der 
direkte så med fra hele verden, fuldstændig betaget af 
den fysiske økonomiske virkelighed, som blev fremlagt, 
og de bad om videoklip : »Det her burde gå viralt!«

Passende nok startede panelet med et videouddrag af 
Lyndon LaRouche, der den 4. september 1994 talte om, 

hvordan man kan skabe kredit, »billioner af dollars til 
nye infrastrukturprojekter«, »billioner af dollars i arbej-
de«, selv i en sammenbrudskrise, hvor de fleste opspa-
ringer var blevet tilintetgjort af det finansielle sammen-
brud. Det er helt klart den situation, som dette panel og 
verden står over for nu.

Ifølge ordstyrer Harley Schlanger besvarede modkan-
didaten til Diane Sare, den uafhængige LaRouche-kan-
didat til senatet for delstaten New York, senator Chuck 
Schumer, ikke en invitation til at komme med en præ-
sentation til panelet, som Sare var hovedtaler for. Schu-
mer har pralet med Wall Street: »Det er min valgkreds«, 
og var måske heldig, at han afslog, for fødderne brændte 
under Wall Street og bankerne i City of London under 
hele forløbet.

Sare gav en dynamisk præsentation af det Amerikan-
ske System, hvor hun præsenterede det med fire store 
infrastrukturelle bedrifter, udelukkende gjort mulige 
gennem et nationalt bankvæsen og satsning på viden-
skab, som historisk set kendetegner verdens førende 
økonomier. I USA var det Erie-kanalen, som forenede 
nationen i begyndelsen af det 19. århundrede, den trans-
kontinentale jernbane, som knyttede den genoprettede 
Union sammen i 1870’erne, Tennessee Valley Autho-
rity, som var verdens mest banebrydende og berømte 
infrastrukturprojekt, indtil … Apollo-projektet, som er 
historiens hidtil største nye transportkorridor. Sare lo-
kaliserede Erie-kanalens karakter i sin egen »mission 
impossible«-kampagne, som rekrutterede 200 frivillige 
fra kanalens ophavssted, New York, for at overvinde kra-
vet om at indsamle 45.000 eller flere gyldige underskrif-
ter for at kunne opstille til senatsvalget, hvilket ingen 
anden kandidat formåede at gøre. Derefter gik hun over 
til at redegøre for de mest omvæltende aktuelle globale 
infrastrukturudfordringer, som kun er mulige gennem et 
»Amerikansk System«-samarbejde mellem Kina og USA 
i Bælte- og Vej-Initiativet.

Sare bød Geoff Young fra Kentucky velkommen, der i 
et årti har ført kampagner omkring Glass/Steagall-loven, 
»Afskaf CIA« og som i år vandt sit demokratiske partis 
primærvalg til kongressen i Kentuckys 6. kongresdistrikt 
ved at love: »I modsætning til [den republikanske repræ-
sentant] Andy Barr vil jeg aldrig stemme for at sende mil-
liarder af dollars til nazister«. Young opfordrer USA til at 
»forlade NATO« og »afslutte alle de permanente krige«. 
Hans kandidatur, ligesom Sares, bliver nu set nationalt 
som et tegn på, at ikke alle borgere er demoraliseret af 
økonomisk sammenbrud og regeringskorruption, og at 
de vil mobilisere mod Wall Street.

Otte landbrugsledere fra Indiana, Iowa, Kansas, Co-
lorado og Californien samt Jim Moore, der er fiskeri-
virksomhedsleder i Alaska, opfordrede til at genindføre 
Glass-Steagall og opløse fødevarekonglomeraterne samt 
de største banker, fordi vi ellers vil stå over for omfat-
tende hungersnød. Den mest ihærdige for at fjerne al 
storfinans fra landbruget og spekulation fra bankerne 
var Mike Callicrate, der er kvægavler i Colorado/Kansas 
og lokal slagterivirksomhedsleder, og som krævede, at 
der blev sat en stopper for »det nonsens, at Amerika skal 
brødføde verden – Amerika kan ikke brødføde sig selv!« 
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Landmændene blev præsenteret og koordineret af Schil-
ler Instituttets ordfører for landbruget, Bob Baker.

Det japanske finansministeriums tidligere konkurs-
behandler af fallerede banker og IMF’s administrerende 
direktør for Japan, Daisuke Kotegawa, fulgte efter med en 
påvisning af, at »det er svært at benægte konklusionen at 
Wall Street og City of London er på randen af bankerot«, 
og insisterede på at denne gang – i modsætning til hi-
storien om City of Londons globale svindelnumre siden 
1985 – må principperne for reorganisering af konkurser 
anvendes effektivt og »respekten« for disse arrogante og 
kriminelle bankfolk ikke må komme i vejen.

I panelet deltog også den italienske økonom Nino 
Galloni, tidligere administrerende direktør for Italiens 
arbejdsministerium, den græske æresambassadør og ge-
neralsekretær for Organisationen for Økonomisk Sam-
arbejde i Sortehavsområdet, Leonidas Chrysanthop-
oulos, og Dr. Uwe Behrens, logistikchef og forfatter fra 
Tyskland. Galloni, der længe har samarbejdet med Lyn-
don LaRouche og er ekspert i globaliseringens virknin-
ger på organiseringen af pensioner og arbejdsudligning i 
både Europa og i udviklingslandene, fremlagde konkrete 
forslag til genopretning af det afrikanske landbrug. Hans 
målsætning er, at der i forbindelse med den bevidste 
opsplitning af verdensøkonomien som følge af NATO’s 
selvmordssanktioner mod Rusland og Kina er en mu-
lighed for at gøre en ende på globaliseringen og genop-
rette det amerikanske nationaløkonomiske system på 
grundlag af LaRouches principper. Umiddelbart kan vi 
»give Afrika det tilbage, som altid har været afrikansk«, 
sagde han, hvilket betyder et selvforsynende landbrug. 
Dr. Behrens koncentrerede sig om udfordringen til den 
såkaldte »unipolære verden« i London og Washington, 
som repræsenteres af Bælte- og Vej-Initiativet (BVI), 
hvormed »Kina udfordrer USA’s herredømme«. Han 
sagde: »Jeg takker Schiller Instituttet for denne anled-
ning«. Ambassadør Chrysanthopoulos fokuserede også 
på BVI, da det tilbyder en løsning på en tiltagende strate-
gisk krise – ja, endog en krigskrise – i Middelhavsområ-
det mellem Tyrkiet og Grækenland. »Ville det ikke være 
bedre for verden, hvis stormagterne … samarbejdede 
inden for Bælte- og Vej-Initiativet, « konkluderede han. 
»Og sanktionerne bør afskaffes.«

Publikums spørge- og diskussionstime efter præsen-
tationerne var lige så dynamisk, da Helga Zepp-LaRou-
che sluttede sig til alle paneldeltagerne for at fremsætte 
et forslag til samtlige paneldeltagere om at iværksætte 
en verdensomspændende underskriftsindsamling for at 
få indført et nyt Bretton Woods-system. Organiseringen 
af hendes underskriftindsamling, der blev søsat i januar, 
og som opfordrede til en konference af nationer med 
henblik på at etablere en ny international sikkerheds- og 
udviklingsarkitektur, har nu ført til yderst indflydelses-
rige globale konferencer den 9. april og denne begiven-
hed den 18.-19. juni. Hun foreslog, at denne appel til et 
nyt Bretton Woods-system skal have det mål, som præ-
sident Franklin Roosevelt, der skabte det, havde tiltænkt 
– at industrialisere og udvikle tidligere koloniserede 
nationer – og ikke som det blev misdannet af Churchill 
og Truman. Hele panelet drøftede det foreslåede andra-

gende og et nyt Bretton Woods i sig selv, idet de fleste 
støttede det, mens andre, som Geoff Young, gjorde det 
klart, hvilken del af en sådan verdensomspændende or-
ganisationsindsats de ville støtte.

Panel 3: »Videnskabens principper for 
varigt økonomisk fremskridt

Den 19. juni (EIRNS) — Det tredje panel med titlen 
»Videnskabens principper for varigt økonomisk frem-
skridt« var en grundigt sammensat præsentation, som 
et kor af fem stemmer, der redegjorde for den ide, at li-
gesom videnskaben om økonomi, som den er udviklet 
af Lyndon H. LaRouche, Jr., er en dynamisk, udviklende 
proces, udviklet af menneskelig kreativitet, så må viden-
skaberne også afspejle denne egenskab, hvis menneske-
heden ikke blot skal overleve den nuværende krise, men 
også gøre fremskridt til gavn for hele menneskeheden.

Ordstyrer Stephan Ossenkopp i Berlin indledte pa-
nelet med rammende bemærkninger om den aktuelle 
energikrise i Europa.

Hovedtaleren Jason Ross, sekretær og kasserer for 
LaRouche-organisationen og tidligere videnskabelig 
rådgiver for Lyndon LaRouche, indledte panelet med 
begrebet »tidens pil«; at tid og udvikling er retningsbe-
stemt, og at dette princip blev uddybet af Vladimir Vern-
adsky, som udviklede begrebet om tre hovedopdelinger 
af processer på Jorden – den ikke-levende, den levende 
og »noösfæren« – den rolle, som menneskelig erkendel-
se og kreativitet spiller i forbindelse med at påvirke og 
blive påvirket af den stadigt udviklende biosfære.

I euklidisk geometri (som kan sammenlignes med 
monetaristisk økonomi) kan sondringen mellem »høj-
re« og »venstre« ikke defineres uafhængigt af hinanden, 
men betegner udelukkende en ændring i retning.

Når vi bevæger os over i biologiens verden, finder vi 
ud af, at der findes et princip om »højre- eller venstre-
håndethed« (molekyler, der er spejlbilleder af hinanden 
og også skaber forskellige forbindelser; udførligt under-
søgt af Louis Pasteur). Dette princip giver mulighed for 
øget energigennemstrømning og diversitet i de levende 
processer, hvilket fører til en samlet øget energi-gen-
nemstrømningstæthed.

Han udviklede yderligere sammenhængen mellem 
levende processer og en menneskelig økonomi som de-
fineret af LaRouche, og at vores sind kan skabe evolu-
tionære ændringer på få sekunder; gennem udvikling af 
anti-entropisk videnskab, infrastruktur og økonomi kan 
menneskeheden ikke blot forandre fremtidens bue, men 
kan ændre meningen med livet for dem, der kom før os.

Francesco Battaglia, professor i fysisk kemi ved uni-
versitetet i Modena, Italien, holdt et indlæg om »Klima/
Energitransitions-svindlen«.

Han påviste ved hjælp af en række tal og grafer svin-
delen bag fortællingen om, at menneskeheden på grund 
af »klimakrisen« er blevet »beordret« til at reducere 
CO₂-udledningerne, og han opregnede de mange konfe-
rencer og aftaler gennem årene, fra Kyoto i Japan (1997) 
til Glasgow i Skotland (2021), som alle har resulteret i 
fiaskoer. Uanset med hvilken procentdel deltagerne blev 
enige om, at CO₂-udledningerne skulle reduceres, fort-
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satte CO₂-udledningerne med at stige, og de er faktisk 
steget støt i løbet af de sidste 150 år.

Han understregede, at selv hvis EU helt udfasede sine 
nuværende CO₂-udledninger, ville det ikke have nogen 
effekt på de formodede klimaændringer.

Han drøftede den skæve afhængighed af naturgas 
(Italien har ingen energiforsyning fra atomkraft), og det 
meste af den kommer fra Rusland.

Han bemærkede også, at fordi Vesten har insisteret 
på militær støtte til Ukraine, i modstrid med Ruslands 
rimelige interesser, har Vesten fjernet sig selv fra mu-
ligheden for at blive fredsmægler, og dets intentioner 
er onde. Uden en løsning vil Italien blive presset mod 
muren og vil ikke være i stand til at konkurrere med na-
tioner, der har billige energiressourcer.

Derefter talte Dr. Ed Calabrese (USA), professor i 
miljøhygiejnevidenskab fra Massachusettsuniversitetet 
Amherst og medredaktør af Hormesis: En revolution i 
biologi, toxikologi og medicin, om »Virkelig videnskab 
modbeviser myten om linær ikke-grænseværdi radioak-
tivitet«.

Han gav en baggrundshistorie om ideerne bag do-
sering og toksikologi og diskuterede derefter ideen om 
»lineær dosisrespons« i forbindelse med stråling: at selv 
en lille dosis ville skabe ændringer i en organismes DNA; 
at der ikke fandtes nogen »mindste« sikker dosis, fordi 
hver eksponering ville forårsage genetiske ændringer, 
være akkumulerende, og skaden ville være irreversibel.

Hormesis er studiet af virkningen af små doser af tok-
siner, og hvordan de kan være gavnlige i medicinsk hen-
seende: F.eks. kan proteinerne i slangegift anvendes til 
behandling af blodpropper, gigt, kræft og mange andre 
sygdomme. I dette tilfælde kan bestemte doser af mål-
rettet stråling anvendes til at fremkalde heling, f.eks. til 
at fremme knogleheling efter et knoglebrud, så knogle-
enderne hurtigere og stærkere samles.

Han beskrev sin forskningsmetode som stille, om-
hyggelig og »gammeldags« – hvad han kaldte en »om-
vendt undersøgelseskegle«. Når han skrev en artikel 
og forskede, startede han ikke med de nyeste og mest 
aktuelle undersøgelser, men gik tilbage til den oprinde-
lige kilde, det oprindelige spørgsmål og det oprindelige 
eksperiment og opstillede derefter hypoteser om, hvad 
det næste eksperiment burde have været for at udforske 
problemet yderligere.

Da han først begyndte at offentliggøre sine artikler, 
tog videnskabsverdenen ikke meget notits af dem, men 
da han offentliggjorde en større artikel i Nature, æn-
drede alt dette sig. Han blev kaldt »dum« og »uerfaren« 
af mange i det videnskabelige samfund, og han bemær-
kede: »Hvis man bliver angrebet, betyder det, at man 
bliver taget alvorligt.«

I harmoni med emnet for panelet konkluderede han, 
at de fleste videnskabelige opdagelser præsenteres som 
en lige linje af fremskridt – i virkeligheden er det alt an-
det end det!

Prof. Sergei Pulinets, ledende videnskabelig forsker 
ved Rumforskningsinstituttet, Det Russiske Viden-
skabsakademi, gav en provokerende og fascinerende 
præsentation med titlen: »En vernadskiansk tilgang til 

forudsigelse af jordskælv«. Undertitlen på foredraget 
var: »Vi bør forene os og overleve«.

I modsætning til de fleste computergenererede kli-
mamodeller, som ikke blot er mangelfulde på grund af 
deres linearitet, men som dominerer de fleste klima-
undersøgelser i øjeblikket, placerede professor Pulinets 
sit arbejde ved at give Vernadskij æren for at have lagt 
fundamentet for hans arbejde i dag. Gennem forskellige 
illustrationer gav han beskueren en forståelse af den tre-
dimensionelle dynamik i Jordens atmosfære og også af 
indflydelsen fra galaktisk kosmisk stråling, solaktivitet 
(koronale masseudstødninger og solstorme), magneto-
sfæren – og interaktionen mellem alle disse på hinan-
den.

Han understregede den snævre og skrøbelige karak-
ter af biosfæren – »livets hud« (både over og under jor-
dens overflade) – som er relativt tyndere end menneskets 
hud – og illustrerede, at indkommende kosmiske stråler 
påvirker vejret, f.eks. skydække i almindelighed og tor-
denvejr i særdeleshed, og at jordskælv/seismisk aktivitet 
sender energibølger, der giver genlyd i hele atmosfæren.

Atmosfæren fungerer som et globalt elektrisk kreds-
løb, og der er en sammenhæng mellem kredsløbets re-
gelmæssighed – som påvirkes af jordens hældning og 
den mængde solstråling, der rammer det pågældende 
område af jorden – og udviklingen af tordenvejr. Der er 
også ændringer i dette globale kredsløb, som kan måles 
forud for seismisk aktivitet.

Han sluttede med at anbefale en holistisk tilgang til 
klima, vejr og seismisk aktivitet samt et udvidet interna-
tionalt samarbejde.

William Jones afrundede panelet med en oversigt 
over Verndaskys liv og indflydelse og hans rolle i organi-
seringen af videnskabelige institutioner.

En af dem var Ukraines Nationale Vernadskij-biblio-
tek som havde til opgave at samle intellektuelle rigdom-
me – kunst, musik, historie, sprog – fra mange nationer, 
og som var gratis for alle besøgende fra hele verden. Det 
eksisterer stadig, og det anslås at have 15 millioner gen-
stande.

Herunder var der en samling af værker om Ukraines 
historie og kultur, og der skulle defineres områder for 
nationale studier og uddannelse, herunder landbrug, 
biologi, udvikling af mineraler osv.

Han grundlagde også et nationalt akademi, som ikke 
udelukkende fokuserede på videnskab, men var rettet 
som Manhattan-projektet eller Månemissionen – en na-
tional indsats for at udvikle deres videnskabelige kapa-
citet.

Denne overflod af historie, videnskab og kultur er i 
øjeblikket truet af Vestens militære støtte til Ukraine, og 
Jones opfordrede tilhørerne til at bringe USA tilbage til 
vores egne bedste traditioner og optimisme og dermed 
ikke blot tilskynde andre nationer til at fremme deres 
højeste idealer, men også trække verden tilbage fra van-
viddets afgrund.

Spørgerunden var præget af tankevækkende spørgs-
mål på højt niveau, der gik fra hvordan man kan vende 
den kulturelle pessimisme i USA, til hvordan videnska-
ben kan afkobles fra den rent økonomiske gevinst og 
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vende tilbage til formålet om at fremme menneskehe-
den, til forholdet mellem videnskabelig kreativitet og 
klassisk musik, til hvordan vi kan bringe verden ind i et 
nyt Bretton Woods.

Sessionen var præget af den idé, at de, der går ind for 
»objektiv videnskab« og »objektiv økonomi«, er verdens 
»grønne« og malthusianere.

Universet – fra biologi til fysik – viser, at videnskabens 
tendens går i retning af øget energi-gennemstrømnings-
tæthed og faldende entropi, og den eneste økonomiske 
plan, der foreligger for menneskeheden, og som udtryk-
ker denne impuls, er kravet om et nyt Bretton Woods.

Som en deltager kommenterede mod slutningen af 
panelet: »Denne konference blev ikke bare transmitteret 
live – den var uden for rammerne!«

Panel 4: Klassisk kultur og dialogen mel-
lem civilisationer

Den 19. juni 2022 (EIRNS) – Ordstyrer Dennis Speed 
åbnede panelet med bevægende og tankevækkende ek-
sempler på de virkemidler, hvormed kulturen kan levere 
løsninger på nutidens dybe globale krise. En opførelse af 
Kyrie fra Wolfgang Mozarts Requiem, der blev opført den 
19. januar 2014 i Boston af Schiller Instituttets kor, satte 
dagsordenen, hvorefter en video af en kort mundtlig 
præsentation og derefter den afdøde operatenor George 
Shirleys opførelse af den spirituelle Little Boy behand-
lede det, som Shirley kaldte den ærlighed og enkelhed, 
der er fælles for store klassiske sange som Schuberts og 
Negro Spirituals. »Det klassiske princip«, sagde Shirley, 
»er universelt overalt«, og klassisk kultur er en opdagel-
sesproces.

Herefter fulgte et kort videouddrag af Lyndon LaRou-
che, som svarede på et spørgsmål på den samme kon-
ference, hvor Shirley talte, og præsenterede Den ame-
rikanske Frihedskrigs sande natur som manifesteret i 
1876, hvor den amerikanske økonomiske udvikling og 
det historiske vendepunkt, hvor forsøget på at undergra-
ve den, fik nye ben at gå på. Speed fremhævede aspekter 
af historien, som er chokerende for dagens publikum, 
nemlig at Storbritannien havde været fjenden og Rus-
land Amerikas første store allierede.

Jacques Cheminade forklarede sit valg af nysgerrig-
hed og udholdenhed i titlen på sin præsentation: disse 
to egenskaber var blevet valgt af amerikanske børn i 
konkurrencer om navne til de to rumvogne fra NASA. 
Cheminade talte om et »skatkammer af optimisme« 
i USA, som dette afspejlede. For at bringe det døende, 
men stadig eksisterende finanssystem i konkurs kræver 
det en personlig forandring, der kræver både nysgerrig-
hed og udholdenhed. Friedrich Schiller insisterede på, 
at man må se realiteten af truende farer i øjnene for at 
være fri på det tidspunkt, hvor man beslutter sig for at 
udforske det, der synes at være en situation, som det er 
umuligt at undslippe fra, og hvor løsninger til forbedring 
af menneskeheden synes umulige. Udfordringen består 
i at komme ud af det manipulerende net, som de altom-
fattende »sociale medier« og de såkaldte mainstream-
nyhedsmedier repræsenterer, for at blive fri på denne 
måde. Humor er et vigtigt redskab til at åbne og frigøre 

sindet fra den tilsyneladende almagt, som de »fyrster og 
magter«, der dominerer livet, tilsyneladende har. Men 
tiden til at opnå det »umulige« er knap.

Professor Felipe Maruf Quintas fremlagde et syn 
på Brasilien som en modpol til kulturens dekadence i 
det »angelsaksiske nordatlantiske område«. Med hen-
visning til Brasilien som verdens femtestørste nation i 
areal (større end det amerikanske fastland) og 12. største 
økonomi samt en af de fem BRIKS-nationer, bemærkede 
han, at landets befolkning på grund af dets historie ud-
gør en virkelig global smeltedigel. Der har aldrig eksiste-
ret etnisk apartheid i Brasilien, sagde han. Denne kultur 
søger at bygge bro.

Brasilien har sine egne energikilder, herunder nogle 
af de største vandkraftværker i verden, med de mest om-
fattende transmissionsledninger i verden, samtidig med 
at landet har en stor biodiversitet. Landet er potentielt 
økonomisk selvforsynende og kan blive førende på ver-
densplan. Han nævnte landets adskillige atomkraftvær-
ker som en sejr for suverænitet over slaveriet, der fysisk 
er placeret der, hvor slaveriet engang dominerede, og 
hvor slaverne boede. Kinas bistand til opførelsen af en 
transkontinental jernbane vil åbne Brasiliens adgang 
til Asien, erklærede han, og Brasiliens udvikling er af-
gørende for BRIKS-landenes udvidelse af de afrikanske 
forbindelser og for »at bryde det Sydatlantiske Atlanter-
hav fra den angelsaksiske imperialisme« og den neoko-
loniale elite i Nordatlanten. BRIKS, sagde han, ligesom 
Brasilien, er i praksis en dialog mellem civilisationer, en 
union af forskellige folkeslags sameksistens.

Dr. Zaher Wahab indledte sin præsentation med at 
sige, at han er » smertefuld over mit adoptivlands, USA’s, 
opførsel« og bekymret over situationen i sit fødeland, 
Afghanistan, som nu »stort set er ødelagt af USA«. Ve-
sten fortsætter sin arrogante magtpolitik med dominans 
og magtmisbrug midt i alle de påtrængende problemer 
i verden. Det gamle paradigme er imidlertid blevet mis-
krediteret og er ved at gå i opløsning. Vi har »desperat 
brug for en ny dialog mellem civilisationerne« og et nyt 
sprog, et nyt paradigme. I modsætning til Samuel Hun-
tingtons tese om »civilisationernes sammenstød« har vi 
brug for en orden af gensidig respekt og samarbejde, »en 
ny livsform«. Den vestlige imperialisme må påtage sig 
ansvaret for sine forbrydelser, sagde han, og indgå i et 
samarbejde med hinanden på grundlag af lighed. Alle 
lande har brug for fred, udvikling, retfærdighed, demo-
krati og sikkerhed. USA skal holde op med at opføre sig 
som et imperium og tilslutte sig nationernes fællesskab. 
Det nye paradigme er allerede ved at opstå, bemærkede 
han.

Dr. George Koo indledte med at fastslå, at USA »åbent 
har proklameret sit ønske« om at forblive verdens over-
herre. I modsætning hertil har Kina erkendt sin position, 
men i stedet for at udfordre den har det tilbudt samar-
bejde om projekter til gensidig gavn for begge parter og 
global udvikling. Erklæringer fra Det Hvide Hus og en 
lang række andre relevante amerikanske regeringskon-
torer gentager, at USA ønsker at konkurrere med Kina, 
men nævner derefter Kina som den største trussel mod 
USA. I mellemtiden »er USA kun fokuseret på penge og 
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personlige problemer«, sagde Koo. Hvad med de svære 
beslutninger, der skal træffes til gavn for landet?

Mange lande er klar over, at det at omgås USA er som 
at gå i seng med en tiger – man kan blive »undværlig« 
når som helst. Multipolaritet er ved at opstå med en an-
den hensigt.

Dr. Koo advarede om, at Washington opmuntrer Tai-
pei til at gå mod de røde streger; mange taiwanesere 
tvivler i stigende grad på USA. Nogle siger, at Taiwan 
er ligesom den nuværende ukrainske stedfortræderkrig 
mod Rusland, som allerede forårsager store tilbageslag 
for Europa og USA, som er på vej mod en katastrofe.

Mike Robinson, medstifter og medredaktør af UK-
Column, præsenterede, hvad han kaldte et mørkt kig 
på projekter og forskning, der er i gang med henblik på 
at anvende elektroniske teknologier til at afhumanisere 
samfundet. Han viste overskrifter fra artikler som: »Gør 
nanotech mennesker overflødige?« og en, der citerede 
den nylige Google-ingeniør, som hævdede at have skabt 
et »system med egne følelser«, og han nævnte et spek-

trum af udviklinger på dette område, som omfatter bio-
niske implantater og eksperimenter med hjerne-com-
puter-interaktion, som f.eks. hjerne-computer-systemet 
Neuralink, der falder ind under den nye undersøgelse af 
det, der kaldes »transhumanisme«. Robinson indkaps-
lede kernen i faren og viste en overskrift om at »opløfte 
menneskets tilstand« – ikke gennem klassisk kultur, un-
derstregede han, men ved at betragte mennesket som 
blot en samling af manipulerbare sanseopfattelser.

Facebooks omdøbning til Meta, der henviser til dette 
»metavers«, er en del af dette domæne, der erstatter be-
grebet om et virkeligt menneske med en forestilling om 
ligestilling mellem ens avatar i et videospil og det virke-
lige faktiske væsen.

Under spørgerunden blev mange af disse områder ta-
get op, og de fleste talere understregede, at det gamle pa-
radigme har mistet sin troværdighed og allerede er ved at 
blive erstattet af et paradigme, der handler om gensidig 
udvikling og problemløsning mellem ligeværdige natio-
ner.

Se mod himlen, gør en ende på helvede på jorden
10. juli (EIRNS) – Tirsdag den 12. juli vil James Webb-

rumteleskopet frigive dets første farvebilleder og spek-
troskopiske data. Thomas Zarbuchen, vicedirektør for 
NASA’s Science Mission Directorate, som efter sigende 
var tæt på at græde, da han først så billederne, sagde: 
»Det er et følelsesladet øjeblik, når man ser naturen plud-
selig frigive nogle af sine hemme-
ligheder, og jeg vil gerne have, at 
I forestiller jer det og ser frem til 
det.« Menneskeheden rækker ud 
i de fjerneste afkroge af universet. 
Selv om vi (endnu) ikke kan rejse 
som mennesker af kød og blod til 
disse fjerne galakser, kan vi som 
mennesker, gennem vores sind 
og den stadigt voksende tekno-
logiske beherskelse af universets 
love, få del i Skaberens under-
værk, som åbenbares.

Helga Zepp-LaRouche cite-
rede i sin tale til Space Renais-
sance Art and Science Festival i 
Berlin den 7. juli den store tysk-
amerikanske videnskabsmand 
Krafft Ehricke, om rumfartens og 
astronautikkens betydning for 
menneskeheden: »Frem for alt berører den filosofien i 
selve eksistensen. Som følge heraf ser begrebet rumfart 
ud over de nationale grænser, nægter at anerkende for-
skelle af historisk eller etnologisk oprindelse og trænger 
lige så hurtigt ind i den ene sociologiske eller politiske 
trosretning som i den efterfølgende.« ...

Den 15. juli 2022 (EIRNS) – Dette er en sommer med 
regimer der falder (Italien, Estland, Storbritannien, 
Sri Lanka) og øget modstand (international solidaritet 

blandt landbrugsledere i Spanien, Holland, Italien, 
Tyskland, Portugal og USA; de latinamerikanske og 
afrikanske nationers bevægelser i retning af Kina 
og væk fra dollaren). Mens krigen fortsætter med at 
sprede sig, gør bevidstheden om dens meningsløs-
hed det ligeså. Som det var tilfældet med Østtysk-

lands Erich Honecker i 1989, 
er de ansvarlige for at indføre 
despotiske retsstatsprincip-
per ofte de mest vildfarne i 
forhold til deres egen fore-
stående, selvvalgte skæbne. 
Honecker manglede den 
sans for ironi, som uden vi-
dere kunne have gjort ham 
opmærksom på sandheden. 
I stedet udbrød hans skrø-
belige, kriminelt indstillede 
sind, at Østtyskland ville 
fortsætte i »endnu 1.000 år«, 
blot 30 dage før han ville bli-
ve anbragt på bagsædet af en 
politibil og kørt væk fra hi-
storiens scene. Den tjekkiske 
forfatter Vaclav Havel skrev 
om »de magtesløses magt«, 

men »de almægtiges magtesløshed« i forhold til at 
forstå en ny, revolutionær idé, hvis tid er kommet, 
hvilket er en endnu vigtigere idé at begribe.

Ad hoc-komitéen for et nyt Bretton Woods, »Ope-
ration Ibn Sina«, Verdenslandbroen og programmet 
for genopbygning og udvikling af Ukraine er idéer, 
som alle har fælles rod i økonomen og statsmanden 
Lyndon LaRouches (1922-2019) tænkning. Digteren 
Percy Shelley (1792-1822) fortæller os: »Digtere blev 

NASA’s James Webb-rumteleskop afslører nye stjer-
nestøvståger, som bliver udklækningsreder for nye 
stjerner i Carina-næbelen, som tidligere var skjult. 
Billeder af ”Cosmic Cliffs” viser Webbs kameraers 
evne til at kigge gennem kosmisk støv og kaster 
nyt lys over, hvordan stjerner dannes. Objekter i de 
tidligste, hurtige faser af stjernedannelse er van-
skelige at fange, men Webbs ekstreme følsomhed, 
rumlige opløsning og billeddannelseskapacitet kan 
dokumentere disse flygtige begivenheder. Billedet: 
NASA, ESA, CSA, and STScI
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i tidligere verdensepoker, alt efter omstændighederne i 
den tidsalder og den nation, hvor de fremstod, benævnt 
lovgivere eller profeter: en digter omfatter og forener i 
bund og grund begge disse karakterer. For han betrag-
ter ikke blot intenst nutiden, som den er, og opdager de 
love, efter hvilke de nuværende ting bør indrettes, men 
han betragter også fremtiden i nutiden, og hans tanker 
er kimen til blomsten og frugten af den aktuelle tid.« 
Dette var den »poetiske« kraft i LaRouches økonomiske 
prognosemetode, en metode, der, som det fremgår af 
hans bog Earth’s Next Fifty Years, tillempede og videre-
udviklede ideer fra videnskabsmænd som den store Vla-
dimir Vernadsky. LaRouches »tungtvejende begreber« 
er de eneste anskuelser, der naturligt passer til krisen på 
nuværende tidspunkt.

James Webb-rumteleskopet og dets første billeder, 
står ikke i et rimeligt forhold til den sølle verden, som 
er præget af nutidens politiske, militære og kulturelle 
vanetænkning. I princippet har Webb-teleskopet, ved at 
udvide det menneskelige sanseapparat med 13 milliarder 
lysår og mere, netop genforenet hele menneskeheden. 
Det er et Prometheus-instrument, der udvider ikke blot 
menneskehedens visioner, men også dennes formål. Et-
hvert barn i verden, der betragter disse billeder eller får 

fortalt om dem, har adgang til denne sandhed....
Schiller Instituttets udkast til en plan for genopbyg-

ning og udvikling af Ukraine er ligesom Webb-teleskopet 
en »gentænkning«, der er uforenelig med alle andre for-
slag på dagsordenen – og derfor præcis det der er allermest 
påkrævet og nødvendigt. Ingen tilslørede malthusiansk-
fascistiske »slutløsninger« på det »russiske problem« kan 
tolereres, især ikke som potentielt udsprunget af Wall 
Streets sidste tids »American Liberty League«. I stedet er 
det et centralt element i vores arbejde at »etablere Ukrai-
ne som et knudepunkt mellem den østlige og vestlige del 
af Eurasien«, bl.a. ved at genetablere Ukraines fortræffe-
lighed inden for videnskab ved at få adgang til Vladimir 
Vernadsky, opfinderen af videnskaben om biogeokemi, 
et videnskabeligt geni, der er af samme vigtighed for rus-
serne, ukrainerne og den øvrige verden....

Kun store idéer kan med held afværge store katastrofer 
i en tid som denne. Dette er en tid for digternes visioner, 
ikke bureaukraternes blindhed. Dette er tiden for visio-
nerne i LaRouches Earth’s Next Fifty Years, som må være 
retningsgivende for etableringen af den nye finansielle, 
sikkerhedsmæssige og udviklingsmæssige arkitektur, 
uden hvilken civilisationen og selve Jorden måske ikke 
har en chance for at bestå.

Taiwan er den seneste gnist; Hvem vil af-
montere bomben?

2. august 2022 (EIRNS) - Situationen er meget værre 
og den militære trussel meget større, end de fleste anta-
ger. Der kræves øjeblikkelig handling for at forhindre et 
tragisk sammenbrud som udløser atomkrig.

Tirsdag aften, amerikansk tid, kan det fastslås, at selv 
om Kina ikke skød Nancy Pelosis fly ned, da hun og an-
dre amerikanske lovgivere på tåbelig vis fløj ind i Tai-
pei, er enhver idé om, at denne vanvittige provokation 
viste Kina, hvem der er chef, er helt ved siden af. Pelosi 
hævder at bringe en hyldest til demokratiet til et ”frit og 
åbent Indo-Stillehavsområde”, men hendes handlinger 
tjener udelukkende til at bringe befolkningen, freden og 
økonomien i Taiwan og hele verden i fare.

Beijing har allerede bebudet økonomiske foranstalt-
ninger mod Taiwan og flere dages militærøvelser og træ-
ning med skarp ammunition i seks zoner omkring Tai-
wan. Disse zoner omfatter i høj grad områder, der ville 

ligge inden for Taiwans territorialfarvand, hvis Taiwan 
var en selvstændig nation.

I mellemtiden, i et stunt der skulle falde sammen med 
Pelosis onsdagsmøder i Taipei, skal USA’s Senats uden-
rigsudvalg efter planen drøfte Taiwan Policy Act fra 2022, 
et katastrofalt stykke lovgivning, der vil øremærke mil-
liarder af dollars til våben, som skal sendes til Taiwan, 
ophæve kravet om, at disse våben skal være af ”defensiv” 
karakter, opstille betingelser for sanktioner mod Kina 
og i realiteten fremme Taiwans uafhængighed, ved at 
pålægge den amerikanske regering at ”samarbejde med 
Taiwans demokratiske regering, som den legitime repræ-
sentant for Taiwans befolkning”. Dette er i realiteten en 
anerkendelse af Taiwans selvstændighed, den rødeste af 
Kinas røde linjer, og en afstandtagen fra grundlaget for 
etableringen af diplomatiske forbindelser mellem USA 
og Kina i 1979. Denne besynderlige provokation tjener 
intet meningsfuldt formål og fremmer ingen legitime in-
teresser for USA (eller Taiwans befolkning)!

hensyn til alle de enkelte landes interesser på planeten. 
Indtil vi opnår en sådan grundlæggende ændring, vil det 
blive meget vanskeligt for os. Så alle mennesker af god vilje 
bør arbejde sammen for at nå frem til dette nye paradigme.

GE: Et andet perspektiv, der er værd at nævne, er, at vi 
har set, at Tyrkiet har været en vigtig del af denne aftale 
under forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Ifølge 
aftalen vil der også straks blive oprettet et fælles koordi-
nationscenter i Istanbul, den største by i landet, og det vil 
omfatte repræsentanter fra de tre hovedparter. Så hvad er 
din vurdering af Tyrkiets rolle i denne aftale og af krisen?

ZEPP-LAROUCHE: Det er yderst interessant, for Tyrki-
et er trods alt medlem af NATO, men de indgår også disse 

aftaler med Iran og Rusland, og derfor kan Tyrkiets 
mæglingsrolle blive en rollemodel for løsning af alle 
slags problemer. Jeg mener, at det ville være meget 
gavnligt, hvis flere NATO-lande fulgte Tyrkiets ek-
sempel.  Som bekendt er der slet ikke enighed i NATO, 
og der er heller ikke enighed i EU, fordi ikke alle er 
enige i sanktionspolitikken over for Rusland. Største-
delen af verden tilslutter sig den ikke.  Indonesien, In-
dien, Nigeria, Argentina, Brasilien – alle disse lande er 
ikke enige, og det har en meget god grund, for mange 
af disse lande har indset, at hovedårsagen for krisen i 
Ukraine ikke er Rusland, men at det skyldes NATO’s 
fortsatte politik for udvidelse mod øst. Det skal erken-
des og indrømmes, og så kan man få en løsning.

-- fortsættes fra bagsiden
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EU og fødevarekartellerne forsøgte f.eks. stadig at få en 
enorm fortjeneste ud af denne krise. De burde ophæve 
de tåbelige restriktioner, f.eks. braklægning af landbrugs-
jord, 30 x 30-begrænsningen, hvor 20-30 % af landbrugs-
jorden skal være braklagt.  Alle disse foranstaltninger bør 
ophæves, og samtlige landmænd skal have kredit, så de 
kan købe al den nødvendige gødning, alle de nødvendige 
pesticider og alle de fornødne maskiner. Det er tydeligt, 
at der lige nu foregår en eksistentiel kamp blandt land-
mændene, som frygter, at denne politik er i færd med at 
forsøge at sætte dem ud af markedet for bestandigt. Det 
er derfor, at de hollandske landmænd demonstrerer, og 
det er derfor, at de hollandske landmænd får støtte fra de 
tyske landmænd og fra de italienske landmænd. Vi har 
altså en enorm krise i landbrugssektoren. Denne aftale er 
et vigtigt skridt, men der er behov for noget meget, meget 
mere dramatisk i form af en holdningsændring – nemlig 
at skaffe fødevarer til alle mennesker på denne planet…

GE: Med en sådan udvikling er det ikke svært at be-
mærke, at der stadig er nogle vanskeligheder med at gen-
nemføre denne aftale i praksis. Hvad mener du, at de akti-
ve påvirkninger af disse bevægelser er, ikke kun fra russisk 
side, men også som du nævnte fra amerikansk side? Kan 
du venligst fortælle os mere om de største vanskeligheder, 
som aftalen udgør?

ZEPP-LAROUCHE: Jeg mener, at aftalen er én ting, 
som er udmærket, og den bør understøttes og udvides. 
Men det større perspektiv er, at den geopolitiske kon-
frontation, hvor Vesten forsøger at svække Rusland, som 
Baerbock, den tyske udenrigsminister, udtrykte det, de 
ønsker at »ruinere Rusland«; og USA’s forsvarsminister 
Austin sagde, at de ønsker at »svække« Rusland, dybest 
set at tilintetgøre landet. Så længe denne politik eksiste-
rer, vil man støde på flere vanskeligheder.

Det er derfor, jeg har opfordret til at ophæve samtlige 
sanktioner, ikke kun mod Rusland, men også mod Iran, 
Cuba, Venezuela, Syrien og Yemen. Fordi sanktioner, un-
der forhold med global sult, en global pandemi og den 
nuværende tilstand, dræber civile mennesker. Det ram-
mer altid de almindelige mennesker, fordi formålet med 
sanktioner er at få folk til at blive så oprørte over deres 
regeringer, at de foranlediger et regimeskifte. Sanktioner 
er umoralske, og kun de sanktioner, der er godkendt af 
FN’s Sikkerhedsråd, er legitime, og alle andre sanktioner 
bør forkastes.

Mere grundlæggende mener jeg, at vi har brug for et 
nyt paradigme, præcis det, som præsident Xi Jinping har 
opfordret til med det Globale Udviklingsinitiativ, kom-
bineret med et Globalt Sikkerhedsinitiativ. Vi har brug 
for en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som tager 

Helga Zepp-LaRouche interviewet af China 
Radio International om aftalen for korn-
transporter mellem Ukraine og Rusland

Den 25. juli 2022 (EIRNS) — Helga Zepp-LaRouche blev 
i morges interviewet af China Radio Internationals World 
Today-program med værtinde Ge Anna om aftalen mellem 
Rusland og Ukraine om korntransporter i Sortehavet mel-
lem Rusland, Tyrkiet, FN og Ukraine. (15:12 minutter her: 
http://chinaplus.cri.cn/podcast/list/27

… Radiovært GE ANNA: Med os på nettet er Helga 
Zepp-LaRouche, grundlæggeren af Schiller Instituttet, en 
tysk baseret politisk og økonomisk tænketank.

Fru Zepp-LaRouche, det fascinerende ved aftalen er, at 
aftalen ikke blev underskrevet direkte af de vigtigste rele-
vante parter – Rusland og Ukraine – men at de underskrev 
særskilte parallelaftaler med Tyrkiet og De Forenede Na-
tioner. Hvad mener du om årsagen til denne ordning?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Det er klart, at vi på hele 
kloden står over for en hidtil uset fare for hungersnød i 
verden. FN talte om 1,7 milliarder mennesker, der er i fare 
for at dø af sult, så presset var enormt. Jeg mener, at FN og 
Tyrkiet spillede en meget vigtig rolle i baggrunden, ved at 
forhandle om denne sag i to måneder. Opråbet fra alle ud-
viklingslandene, de fattigste af landene, støttede dette pres 
for at få denne aftale i stand.

GE: Generalsekretær Antonio Guterres roste kornafta-
len som et »fyrtårn ved Sortehavet« ved underskrivelsesce-
remonien. Hvordan vil du vurdere betydningen af aftalen? 
Kan den betragtes som et skridt fremad mod en fredelig 
løsning på krisen i Ukraine?

ZEPP-LAROUCHE: Det er naturligvis ekstremt vigtigt, 
fordi det også bekræfter, at man kan opnå diplomatiske 
løsninger med Rusland. Fordi samtlige høge i Vesten på-
står, at man ikke kan forhandle med Rusland, at diploma-
ti er udelukket. Så dette er et vidnesbyrd om, at det ikke 
er korrekt. Vi skal dog være yderst opmærksomme på, at 
høge i Vesten til stadighed vil benægte denne mulighed. 
Men heldigvis er stemningen i verden ved at ændre sig, for 
som man kunne se med afvisningen fra mange lande, som 
tilhører det, der tidligere var Den alliancefri Bevægelse 
(NAM), nægtede de at tilslutte sig sanktionerne mod Rus-
land. Så vi oplever faktisk en helt anden dynamik i verden 
for tiden.

GE: Vi har set stigende bekymring over fødevarekrisen 
på verdensplan.  I hvilket omfang ville den globale fødeva-
rekrise kunne afværges, hvis denne aftale kunne gennem-
føres effektivt?

ZEPP-LAROUCHE: Det er et vigtigt skridt, men ikke 
mere end det, for der er behov for en meget større indsats. 
Vi skal opnå en reel fordobling af fødevareproduktionen 
på verdensplan for at løse problemet med sult i verden. -- fortsættes på side 15
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30 personer med relation til Schiller 
Instituttet og LaRouche-bevægelsen (4 
fra Danmark og Sverige) er på Ukraines 
sorte liste over »fortalere, der fremmer 
fortællinger, som er i overensstemmelse 
med russisk propaganda«

Den 26. juli 2022 (EIRNS) – LaRouche-bevægel-
sens organisatorer og Schiller Instituttets konfe-
rencetalere udgør de første 30 medlemmer på listen 
over 78 »fortalere, der fremmer fortællinger, som er 
i overensstemmelse med russisk propaganda«, der 
er offentliggjort af »Ukraines Center for Countering 
Disinformation« (Ukraines center for imødegåelse 
af desinformation), som en moderne McCarthyistisk 
sortliste.

[Fem ud af de seks talere på Schiller Instituttets 
danske-svenske videokonference den 25. maj 2022 
er med på listen: Jens Jørgen Nielsen, Jan Øberg, Li 
Xing, Ulf Sandmark og Helga Zepp-LaRouche.]

Listen er blevet omfattende kommenteret på de 
sociale medier, i tv og i medier som UnHerd og New-
sweek, selv om de fleste beretninger gør sig umage for 
at undlade at nævne Schiller Instituttets grundlægger 
Helga Zepp-LaRouche, som er nummer to på listen!

»Ukraines center for imødegåelse af desinforma-
tion« (navnet kræver anførselstegn), som blev dannet 
i marts 2021, offentliggjorde listen den 14. juli. Det er 
det første indlæg, der er blevet offentliggjort under 
hjemmesidens »rapport«-sektion, siden Ruslands 
iværksættelse af militær aktivitet i Ukraine den 24. 
februar.

Det lader til, at hele første del af listen er blevet 
udarbejdet ved at scanne listen over talere på Schiller 
Instituttets konferencer.

Listen indledes med Graham Fuller, Helga Zepp-
LaRouche, Jens Jørgen Nielsen, oberst. Richard Black, 
Ray McGovern, Jim Jatras, Harley Schlanger, Alain 
Corvez, Shakeel Ahmad Ramay, Wang Wen, Tony 
Magliano, Jay Naidoo, Chen Xiaohan, Alessia Rug-
geri, ambassadør Raghavan (der var opført som taler 
til konferencen den 9. april, selv om han faktisk ikke 
deltog), Saeed Naqvi, George Koo, Jacques Chemina-
de, Caleb Maupin, Jan Øberg, Li Xing, Ulf Sandmark, 
Gen. Leonardo Tricarico, Eric Denécé, Wolfgang Bitt-
ner, Sam Pitroda, Clifford Kiracofe, Diane Sare, Geoff 
Young, Mike Callicrate og Jason Ross – som alle enten 
er medlemmer af Schiller Instituttet eller har talt på 
de seneste af Schiller Instituttets konferencer.

Andre prominente navne omfatter Clare Daly, 
Scott Ritter, Tulsi Gabbard, Jacques Baud, Jeffrey 
Sachs, Rand Paul, Douglas Macgregor, Lula da Silva, 
Eric Zemmour, Marine Le Pen, Glenn Greenwald, 
John Mearsheimer og Kim Dotcom.

Den fulde liste findes på dette link:
w w w. c p d . go v. u a / r e p o r t s / с п і к е р и - я к і -

просувають-співзвучні-ро/

Undersøg USA’s udenrigsministeriums 
rolle i udarbejdelsen af ukrainsk hitliste

Den 29. juli 2022 (EIRNS) — Ukraines Center for 
Countering Disinformation (CCD) offentliggjorde 
den 14. juli en ny rapport, der udpeger 78 internatio-
nale »fortalere« som leverandører af påstået »russisk 
propaganda«. De første 30 navne på listen, herunder 
Schiller Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRou-
che, havde alle én ting til fælles: De havde alle talt 
ved mindst én international konference i Schiller In-
stituttet i år.

En række af de 78 personer, som CCD, der opererer 
under det ukrainske præsidentskabs Nationale Sik-
kerheds- og Forsvarsråd, har efter at have fået kend-
skab til listens eksistens advaret om, at der var tale 
om en hitliste og en trussel mod deres personlige sik-
kerhed.

Andriy Shapovalov, fungerende leder af CCD, har 
gjort denne trussel åbenlys. I en tale til et interna-
tionalt rundbordsmøde om bekæmpelse af desinfor-
mation den 14. juli, samme dag som CCD-listen blev 
offentliggjort, anklagede Shapovalov folk, der bevidst 
spreder desinformation, for at være »informations-
terrorister«, der kan stilles for retten som »krigsfor-
brydere«.

Som rapporteret på CCD’s »Events«-side: Shapova-
lov understregede over for de (unavngivne) deltagen-
de »repræsentanter for statslige myndigheder, offent-
lige organisationer, massemedier og internationale 
eksperter«, at »folk, der bevidst spreder misinforma-
tion, er informationsterrorister«. Han bemærkede, at 
for at beskytte informationsrummet er det nødven-
digt at foretage ændringer i lovgivningen. »Informa-
tionsterrorister skal vide, at de vil skulle stå til ansvar 
for loven som krigsforbrydere«, understregede han.

Det amerikanske udenrigsministerium spillede 
en central rolle i organiseringen og finansieringen af 
det rundbordsmøde, hvor Shapovalov fremsatte den-
ne skræmmende trussel, på selve dagen, hvor hans 
center offentliggjorde dets hitliste. Som følgende 
indledende undersøgelse viser, måtte udenrigsmini-
steriet have kendt eller burde have kendt til de frem-
satte trusler. Spørgsmålet opstår: Var embedsmænd i 
udenrigsministeriet involveret i udarbejdelsen af hit-
listen og i at tilskynde til dens offentliggørelse?

Ifølge CCD blev konferencen »støttet« – dvs. fi-
nansieret – af USA’s udenrigsministerium, og den 
amerikanske Civilian Research and Development 
Foundation (CRDF Global Ukraine) var ansvar-
lig for at organisere arrangementet sammen med 
flere ukrainske organisationer (https://cpd.gov.ua/
events/3898/#).

Bidragsydere til CRDF Global Ukraine, en offent-
lig-privat organisation, der blev »grundlagt i 1995 som 
reaktion på Sovjetunionens sammenbrud«, omfatter 
udenrigsministeriet, State’s Bureau of Educational 

Ukraine sortlister 30 talere på 
Schiller Instituttets konferencer
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and Cultural Affairs, forsvarsministeriet og DOD’s 
Defense Threat Reduction Agency (DTRA), den »bri-
tiske regering« og den britiske regerings Counter Pro-
liferation & Arms Control Centre. Organisationen er 
primært ledet og bemandet af personer med lange 
karrierer inden for det amerikanske »MICIMATT«-
kompleks (Military-Industrial-Congressional-Intelli-
gence-Media-Academia-Think-Tank) og »Countering 
Disinformation and Cyber Security« er et af CRDF’s 
»strategiske områder« sammen med laboratorieope-
rationer vedrørende nuklear spredning og biovåben 
og nogle få andre områder. CRDF’s centrale knude-
punkt i Østeuropa og Eurasien har været placeret i 
Kiev siden 1997.

I april 2022 spillede David Shlaefer, der er overord-
net bistandskoordinator for ukrainske anliggender i 
det amerikanske udenrigsministerium, en ledende 
rolle i en »national cybersikkerhedsklynge«, som 
blev afholdt af det Nationale center for koordinering 
af Cybersikkerhed under Ukraines nationale sikker-
heds- og forsvarsråd, med støtte fra CRDF Global og 
kontoret for koordinering af bistand til Europa og 
Eurasien i det amerikanske Udenrigsministerium, 
ifølge CRDF. (https://www.crdfglobal.org/news/
ukraine-national-cybersecurity-cluster-reconvenes-
crdf-global-hosts-first-meeting-post-invasion/)

Det er indlysende, at hvis der skulle ske noget med 
nogen af de 78 personer, der er opført på den ukra-
inske hitliste, kan USA’s udenrigsministerium gøres 
medansvarligt for dette.

25 fremtrædende personer tager afstand 
fra, at Ukraine, USA og NATO anklager 
dem for at være Putin-agenter

International pressemeddelelse
30. juli 2022
Nedenstående er en fælleserklæring fra de første 

underskrivere, som svar på den liste udsendt den 14. 
juli, hvor Ukraines Center for Countering Disinfor-
mation beskyldte 79 prominente personer fra hele 
verden for at fremme »russisk propaganda«. [Den in-
kluderer fire personer fra Danmark og Sverige, som 
talte på Schiller Instituttets danske-svenske video-
konference den 25. maj 2022.]

  
Reaktion på den ukrainske sortlistning 
fra deltagerne i forskellige af Schiller 
Instituttets konferencer

Vi, deltagerne i forskellige af Schiller Instituttets 
konferencer, beskyldes for at fremme »russisk propa-
ganda« på en liste, der er offentliggjort af »Ukrainske 
Center for Modvirkning af Desinformation« (Ukrai-
nes Center for Countering Disinformation), som of-
ficielt er en del af Ukraines nationale sikkerheds- og 
forsvarsråd, der arbejder under præsidentens myn-
dighed.

 I krigstid er det at offentliggøre en sådan liste ens-
betydende med at sigte på enkeltpersoner. Det er så 
meget desto mere uacceptabelt, at listen samler nav-
nene på mange talere, der repræsenterer førende in-

stitutioner fra hele verden, med forskellige holdnin-
ger, som deltager i en dialog, der forsøger at opnå fred 
i alles interesse.

At antage at en så bred vifte af talere alle er »Pu-
tin-agenter«, og at de ikke kan tænke selv, kan kun 
forklares med en tro på konspirationsteorier eller 
som simpel vulgær propaganda, eller begge dele. Det 
centrale spørgsmål er, om de nævnte talere fremmer 
synspunkter i overensstemmelse med sandheden.

 Normalt ville det være op til publikum at afgøre 
dette. Men USA’s/NATO’s bestræbelser på at sortli-
ste dem, der vil tilbyde en »alternativ fortælling« om 
Ukraine, er indtil nu uanfægtet.

 Så hatten af for Ukraine for at give en praktisk liste 
over talere, der giver udtryk for andre idéer. De, der er 
interesseret i at finde frem til sandheden, vil nu være 
bedre i stand til at sammenligne den officielle historie 
– »fortællingen« – med en kompromisløs kritik, og 
afgøre hvilke, der kan tåle en nærmere undersøgelse, 
og selv bestemme hvilken analyse, der er tættere på 
sandheden.

Underskrivere:
1) Ray McGovern: (USA), analytiker, Central Intel-

ligence Agency(CIA), (pensioneret), stiftende med-
lem af Veteran Intelligence Professionals for Sanity 
(VIPS)

2) Kirk Wiebe: (USA), medlem af Veteran Intel-
ligence Professionals for Sanity (VIPS) og tidligere 
senioranalytiker i National Security Agency (NSA). 
Han er også partner med Bill Binney i forebyggelsen 
af efterretningstjenesternes lovovertrædelser

3) Sam Pitroda: (USA/Indien), innovator, iværk-
sætter og politiker, tidligere rådgiver for den indiske 
premierminister Rajiv Gandhi

4) Col. Richard H. Black (pens.): (USA), Tidligere 
marinesoldat, forhenværende leder af den amerikan-
ske hærs strafferetlige afdeling i Pentagon og tidligere 
senator i staten Virginia

5) Dr. Clifford Kiracofe: (USA), tidligere højtståen-
de medlem af staben i det amerikanske senats udvalg 
for udenrigsanliggender og formand for Washington 
Institute for Peace and Development

6) Geoff Young: (USA), kandidat for det demokra-
tiske parti til den amerikanske kongres fra Kentucky, 
valgkreds 6

7) Diane Sare: (USA),  uafhængig LaRouche-kan-
didat til posten som amerikansk senator fra New York

8) David T. Pyne: (USA), Vicechef for nationale 
operationer EMP Task Force on National and Home-
land Security

9) Alessia Ruggeri: (Italien), talskvinde for Comi-
tato per la Repubblica, fagforeningsrepræsentant

10) Lt-Gen Leonardo Tricarico (pens.): (Italien), 
tidligere stabschef for det italienske luftvåben

11) Dr. jur. Wolfgang Bittner: (Tyskland), forfatter
12) Jan Øberg, PhD: (Sverige), medstifter og di-

rektør for den Transnationale Stiftelse for Freds- og 
Fremtidsforskning (TFF), kustforograf, freds- og 
fremtidsforsker

13) Jens Jørgen Nielsen: (Danmark), tidligere 
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Moskva-korrespondent for Politiken, forfatter til flere 
bøger om Rusland og Ukraine, en leder af organisatio-
nen Russisk-Dansk Dialog, lektor i kommunikation og 
kulturforskelle på Niels Brock Business College

14) Prof. Li Xing, PhD: (Danmark), professor i 
udvikling og internationale relationer ved Institut for 
Politik og Samfund, Det Humanistiske og Samfundsvi-
denskabelige Fakultet, og forsker ved Forskningscentret 
for Udvikling og Internationale Relationer ved Aalborg 
Universitet i Danmark.

15) Ulf Sandmark: (Sverige), formand for Schiller 
Instituttet i Sverige

16) Jacques Cheminade: (Frankrig), formand for Soli-
darité & Progrès, politisk parti i Frankrig

17) Dr. George Koo: (USA), pensioneret erhvervskon-
sulent med speciale i handelsforhold mellem USA og 
Kina og formand for Burlingame Foundation

18) Helga Zepp-LaRouche: (Tyskland), grundlægger 
af Schiller Instituttet

19) Jason Ross: (USA), sekretær og kasserer, LaRou-
che Organization og tidligere videnskabelig rådgiver for 
Lyndon LaRouche

20) Harley Schlanger: (USA), tidligere talsmand for 
Lyndon H. LaRouche, talsmand for Schiller Instituttet 
og LaRouche-organisationen

21) Earl Rasmussen: (USA) administrerende vicepræ-
sident, Eurasia Center

22) James Jatras: (USA), tidligere diplomat, forhenvæ-
rende rådgiver for det amerikanske senats republikanske 
ledelse

23) Pedro Rubio: (Colombia), formand for sammen-
slutningen af embedsmænd fra republikkens regnskabs-
væsen

24) Graham Fuller: (USA), tidligere næstformand for 
National Intelligence Council, CIA, 25 års CIA-operati-
onsofficer, forfatter af adskillige bøger

25) Nebojsa Malic: (USA) serbisk-amerikansk stats-
borger, skrev for Antiwar.com i 15 år og for RT America, 
indtil det blev lukket i marts 2022

Reaktioner fra personer fra Danmark og 
Sverige på listen
Li Xing:

Artikel på DR’s hjemmeside: Aalborg-professor er på 
sort liste hos de ukrainske myndigheder, af Klaus Vide-
bæk og Rasmus Jungersen:

www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/aalborg-
professor-er-paa-sort-liste-hos-de-ukrainske-myndig-
heder

Professoren afviser at have prorussiske holdninger og 
tages i forsvar af rektor.

Uddrag: En professor fra Aalborg Universitet er hav-
net på en liste med i alt 72 personer, som de ukrainske 
myndigheder anser som støtter af den russiske udlæg-
ning af krigen i Ukraine.

Professoren, Li Xing, har kinesisk baggrund, men har 
været på Aalborg Universitet i de seneste ti år, hvor han 
er tilknyttet Institut for Politik og Samfund og tidligere 
har modtaget prisen som årets underviser på sit område.

Ifølge Center for Modvirkning af Desinformation un-

der Ukraines Nationale Sikkerhedsråd bakker Li Xing op 
om den russiske fortælling om krigen og er »prorussisk«, 
fordi han har udtrykt skepsis om virkningen af de sank-
tioner, der er indført for at standse Ruslands invasion.

Men det er ikke korrekt, lyder det fra Li Xing.
- Jeg er ikke prorussisk, siger han og understreger, at 

han er imod krigen.
Deltog i videoseminar hos tænketank
På listen er der i alt fire navne med dansk tilknytning.
Fælles for dem er ifølge Li Xing, at de sidst i maj del-

tog på et videoseminar arrangeret af den politiske tæn-
ketank Schiller Instituttet i København.

Seminaret handlede om alternativer til den aktuelle 
sikkerhedspolitiske struktur i verden, som efter institut-
tets opfattelse ikke skaber fred, men spændinger mellem 
lande, fordi verden deles op i lande, der enten er med-
lemmer eller ikke er medlemmer af Nato.

Ifølge Li Xing handlede konferencen ikke direkte om 
krigen i Ukraine, men han er sikker på, at deltagelse på 
konferencen er en væsentlig årsag til, at han og flere an-
dre nu er havnet på ukrainernes liste.

Li Xing bekræfter over for DR, at han er kritisk over 
for, om sanktionerne mod Rusland virker, som det var 
tiltænkt, fordi mange lande fortsat er dybt afhængige af 
russisk gas og olie, og fordi sanktionerne kan risikere at 
ramme EU-lande hårdere end Rusland.

Han siger også, at udvidelsen af forsvarsalliancen 
Nato kan have været en afgørende faktor for, at Rusland 
er gået ind i Ukraine, men at det kun er en af mange fak-
torer, der har spillet ind.

Li Xing siger, at hans synspunkter alene bygger på 
hans akademiske arbejde og på analyser af krigen, som 
deles af flere af hans kollegaer på andre universiteter i 
hele verden.

- Der er alene tale om faglige betragtninger, siger Li 
Xing.

Professor: Skør reaktion
Li Xing mener, det er udtryk for anti-demokratiske 

metoder, når de ukrainske myndigheder oplister og ud-
stiller personer, der forsøger at tegne et andet og mere 
nuanceret billede af konflikten.

Det kan være et forsøg på at få disse personer til at 
holde sig ude af debatten eller at få dem til at moderere 
deres synspunkter, mener han.

Og det er et grundlæggende brud på forskeres ret til 
at tænke og tale frit, siger han:

- På den her måde bliver enhver kritik af Ukraine be-
tragtet som prorussisk. Det er skørt.

- Når vi siger, at krigen er mere kompleks end som så, 
er det ikke for at give nogen form for kredit til Ruslands 
invasion. Vi er alle enige om, at det er et brud på inter-
national lov at angribe en suveræn stat. Men vi mener, 
at årsagen til krigen er meget mere kompliceret, end det 
bliver fremstillet....

- Som akademiker er det eneste jeg prøver at finde 
frem til sandheden omkring krigen og at give en forkla-
ring, siger Li Xing.

Rektor forsvarer sin professor
På Aalborg Universitet giver Ukraines sortlistning af 



Indkaldelse til et ad hoc-udvalg for et 
nyt Bretton Woods international kreditsystem

Følgende appel blev skrevet efter Schiller Instituttets 
internationale videokonference den 18.-19. juni 2022.

Den 24. juni 2022 (EIRNS) – Det neoliberale system 
er håbløst bankerot. Men vestlige regeringer har, i stedet 
for at drage konsekvenserne af denne kendsgerning og 
grundlæggende reorganisere systemet, optrappet kon-
frontationen med deres påståede systemiske konkur-
renter, Rusland og Kina. Dette har som følge af NATO’s 
femdobbelte udvidelse mod øst, ført til en omvendt Cu-

ba-krise og til en krig midt i Europa, som potentielt kan 
eskalere til en nuklear tredje verdenskrig.

Mange mennesker er med rette bange for en ny ver-
denskrig. Men det er årsagerne til faren, som vi skal gøre 
op med! Er vi ikke vidne til, at intet længere fungerer? 
Bryder forsyningskæderne ikke sammen overalt? Er fø-
devare- og energipriserne ikke ved at eksplodere? Den 
tyske regering vil nu rationere gas, mens folk i Polen og 
Litauen igen fyrer op med brænde.

Li Xing ikke anledning til at tvivle på professorens evner 
eller intentioner i forhold til at udtale sig om konflikten.

Så længe professorens udtalelser er baseret på viden-
skabeligt arbejde og ikke på personlige holdninger, så er 
det vigtigt at kunne sige, hvad man mener, lyder det fra 
rektor Per Michael Johansen.

- Selvom det er en meget uheldig og forfærdelig kon-
flikt i Ukraine, så skal det jo ikke bremse forskerne i at 
kunne fremføre de forskningsresultater, de har skabt på 
et forskningsfagligt grundlag, siger han.

Per Michael Johansen siger, at man aldrig tidligere 
har stået i en situation, hvor en medarbejder, som har 
optrådt på en konference, er blevet sortlistet af et andet 
land, og at han er usikker på, hvad det konkret kan have 
af betydning.

Hvis ukrainerne ringer, er han dog klar til at forsvare 
sin medarbejder.

- Det er jo klart, at han har brug for, at vi siger til ham: 
Du skal ikke være nervøs, så længe du holder dig på dy-
dens smalle sti. Det vil sige, at så længe det er frembragt 
på et forskningsmæssigt grundlag, så er det klart, at så 
støtter vi som universitet op....

Jan Øberg:
Jan Øberg og andre er »informationsterrorister« og 

mistænkte »krigsforbrydere« - siger Ukraine. Ukra-
ine sviner folk over hele verden til som led i desinfor-
mationskrigen, fra Jan Øbergs blog: www.janoberg.
me/2022/07/28/ukraines-smears-people-around-the-
world-as-part-of-the-disinformation-war/

30 July, 2022, på engelsk:
Ukraine smears about 70 people around the world as 

part of the disinformation war
This is an addendum to the article below published 

on July 28, 2022. The thing was worse than I had thought. 
I’ve been alerted to the fact that the acting director of the 
Ukrainian Center for Combating Disinformation, An-
driy Shapovalov, had this to say at a recent seminar with 
the telling title: »Truth And Security«... that people who 
knowingly spread disinformation are information terro-
rists. He argued that legislation should be amended to 
protect the information space.

»Information terrorists must know that they will have 
to answer to the law as military criminals,« he added....

The roundtable was organized by the National Se-
curity Service Academy, the Civilian Research and De-
velopment Foundation of the United States (CRDF Glo-

bal Ukraine), the International Academy of Information, 
and the coordinating platform National Cyber Security 
Cluster. The event was supported by the US Department 
of State.«...

One notices the close relations with US like-minded 
institutions and that the seminar was »supported by the 
US Department of State.«...

The whole thing appears bizarre and hilarious. Unin-
tentionally comic. For years, I have argued for a peaceful 
solution to the conflict, including protecting Ukraine by 
a huge United Nations peace-making mission. See just 
two examples from 2014 (link) and (link). And here are 
nine other articles from 2014-2017 with the word »Ukrai-
ne« in the title. I have written about Ukraine in so many 
other articles.

Just browse the titles and judge for yourself. Do they 
make me a pro-Russian disinformer? A terrorist? A man 
to be sentenced by a military court? Hilarious!

But this intellectual and political level makes one 
wonder whether what we hear from Kiyev these days is at 
the same level and equally untruthful.

It also makes you wonder what role the US plays in 
this information war.

I expect the governments of the countries in which 
these 70+ are citizens to take up, without delay, this sme-
aring campaign with the Ukrainian authorities.....

Jens Jørgen Nielsen:
Dansker blacklistet af Ukraine: Har promoveret »rus-

siske fortællinger«, artikel af Frihedsbrevet af Magnus 
Mio:

https://frihedsbrevet.dk/dansker-blacklistet-af-ukra-
ine-har-promoveret-russiske-fortaellinger/

»Introduktion: Som den første dansker er historiker 
og tidligere korrespondent i Rusland Jens Jørgen Niel-
sen blevet placeret på en nyligt offentliggjort ukrainsk 
sortliste over personer, der promoverer »russiske fortæl-
linger«. Danskeren er kommet på listen, der indeholder 
en række prominente navne og er lavet af det ukrainske 
Center for Bekæmpelse af Disinformation, som hører un-
der det Nationale Sikkerheds- og Forsvarsråd i Ukraine. 
Frihedsbrevet har talt med Jens Jørgen Nielsen, der selv 
peger på sin deltagelse i et online-symposium ved Schil-
ler Instituttet som værende den primære årsag til, at 
hans navn er blevet nedfældet på den ukrainske liste. Her 
pegede han blandt andet på, at en NATO-indlemmelse 
af Ukraine kunne føre til øget aggression fra russisk side.
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Nej, dette har næsten intet at gøre med Kinas »Nul-
Covid«-politik, og har kun indirekte noget med krigen 
i Ukraine at gøre. Men det har meget at gøre med den 
neoliberale model i alle dens aspekter. Den neoliberale 
idé om at outsource en nations industriproduktion til 
lavtlønslande var forkert, da det ødelægger produktive 
arbejdspladser i industrilandene og udnytter arbejds-
kraften i udviklingslandene. Lige så forkert er ideen om 
et »samfund med fokus på aktionærernes interesser«, 
hvor kortsigtet profit på aktiemarkedet er det eneste mål, 
og hvor langsigtede stigninger i den fysiske økonomiske 
produktivitet er meningsløse. Og lige så forkert er ideen 
om, at »penge tjener penge«, som om penge havde en 
værdi i sig selv, eller just-in-time-ideen, hvor der ikke 
længere er behov for lagre, da lastbiler kan levere halv-
fabrikater i sidste øjeblik. Men frem for alt er det fuld-
stændigt forkert at tro, at penge er ensbetydende med 
social rigdom. Dette eventyr har kun ført til en eksplosiv 
stigning i antallet af milliardærer og millionærer, mens 
antallet af fattige ligeledes vokser, og middelklassen for-
svinder.

Det overvældende sammenbrud af infrastrukturen i 
USA og Europa – det være sig usikre broer, godstog, der 
venter i dagevis på sidespor, den absurde tid der kræves 
til reparationer, manglen på kvalificeret arbejdskraft el-
ler produkternes manglende tilstedeværelse på butiks-
hylderne – er et positivt bevis på den neoliberale models 
fiasko. Den galoperende inflation er især ikke et resultat 
af »krigen i Ukraine«, men af centralbankernes umåde-
holdne pengetrykning siden 2008, i et forsøg på at dække 
over den systemiske krise.

Med det transatlantiske finanssystem i dag, står vi 
ansigt til ansigt med det, som vi stod over for i Weimar-
Tyskland i 1923, nemlig hyperinflation, som risikerer at 
opsluge hele befolkningens opsparing. Centralbanker-
nes forsøg på at bekæmpe denne inflation med rentefor-
højelser, kan udløse en kædereaktion, som vil medføre 
et kollaps af gældsatte virksomheder og udviklingslande. 
Den aggressive afkobling fra Rusland, og forsøget på at gå 
imod Kina er i gang og vil sænke alle nationer.

Virkningen på udviklingslandene er morderisk. Al-
lerede nu er 1,7 milliarder mennesker ifølge FN truet af 
en sultkatastrofe, hvilket er blevet forværret af de selvde-
struktive sanktioner mod Rusland og andre lande. Den 
neoliberale model har ikke gjort noget for at bekæmpe 
fattigdommen i det globale syd, hvor to milliarder men-
nesker mangler adgang til rent vand, og hvor største-
delen af udviklingslandene ikke har noget effektivt 
sundhedssystem, hvilket gør dem forsvarsløse over for 
Covid-pandemien og andre sygdomme. De sociale syste-
mer i mange lande er allerede ved at bryde sammen. Hvis 
inflationen kommer ud af kontrol, eller hvis der sker et 
pludseligt sammenbrud, kan store dele af verden blive 
kastet ud i totalt socialt kaos. Desuden er det uaccepta-
belt at bruge klima- og miljøhensyn til at retfærdiggøre 
afindustrialisering og radikal affolkning, som Malthus 
gjorde det i sin tid.

Selv om regeringerne i den vestlige verden ikke vil 
indrømme det, er det neoliberale system i dag lige så 
bankerot som de kommunistiske lande i perioden 1989-

1991. I stedet for at erkende denne kendsgerning, fort-
sætter de med at træffe beslutninger, hvis konsekvenser 
de ikke har gennemtænkt, hvilket truer med samfundets 
sammenbrud. I stedet for at rationere benzin og lade pri-
serne på basale fornødenheder stige ukontrollabelt, bur-
de de ophæve sanktionerne – en brutal form for krigsfø-
relse mod befolkningerne i de lande, der er omfattet af 
sanktionerne – og forlade sig på diplomatiet til at løse 
konflikter.

Som underskrivere opfordrer vi derfor til øjeblikkelig 
indkaldelse til en international nødkonference med føl-
gende mandater:

1) En reorganisering af det bankerotte internatio-
nale finanssystem og en erstatning af dette med et nyt 
Bretton Woods-system. Det erklærede mål for dette nye 
kreditsystem skal være at overvinde fattigdom og under-
udvikling i hele verden, men først og fremmest at hæve 
levestandarden i udviklingslandene, så det bliver muligt 
for alle mennesker på denne planet at udvikle deres po-
tentielle evner fuldt ud.

2) En konkursbehandling af kommercielle banker, 
der bringer dem under kreditorbeskyttelse, så de kan 
forsyne realøkonomien med kredit. Investeringsbanker 
og andre finansielle enheder skal klare sig uden skatte-
ydernes penge, og selv bringe orden i deres regnskaber 
og erklære sig konkurs, hvis det er nødvendigt.

3) Forbud mod handel med derivater i henhold til af-
taler mellem regeringer. Al spekulation i energi og føde-
varer skal være strengt forbudt.

4) Den øjeblikkelige gennemførelse af et system med 
faste valutakurser, som regeringer kan justere med jævne 
mellemrum inden for visse grænser.

5) En grundlæggende reorganisering af landenes og 
virksomhedernes gæld og, når det er nødvendigt for de-
res fortsatte produktive eksistens, eftergivelse af gælden.

6) Oprettelse i hvert land af en nationalbank i Alexan-
der Hamiltons tradition, således at kreditskabelsen kom-
mer under de suveræne regeringers kontrol. Dermed kan 
der opnås produktiv, fuld beskæftigelse gennem investe-
ringer i grundlæggende infrastruktur og innovation.

7) Forhandlinger mellem nationalbankerne om lang-
sigtede aftaler om langfristede, lavtforrentede kreditter, 
der gør det muligt at investere i et internationalt program 
for infrastruktur og projekter for Verdenslandbroen, som 
dem, der er skitseret i rapporten »Den Nye Silkevej bli-
ver til Verdenslandbroen«, og som Kina er i gang med at 
gennemfre i Bælte- og Vej-Initiativet.

8) Udvidelsen af Verdenslandbroen, som skaber fæl-
les økonomiske fordele for alle lande, hvilket igen bliver 
grundlaget for en ny international sikkerhedsarkitektur, 
der tager hensyn til sikkerhedsinteresser for alle nationer 
på denne jord. Det nye navn for Fred er Udvikling.

Vi, underskriverne af denne opfordring, er af den over-
bevisning, at systemet med »globalisering«, med dets 
brutale rovkapitalisme har fejlet – økonomisk, finansielt 
og moralsk. Vi må gøre mennesket til den vigtigste prio-
ritet i økonomien, som ikke er en selvbetjeningsbutik for 
milliardærer og millionærer, men som skal tjene det fæl-
les bedste. Den nye økonomiske orden skal garantere de 
umistelige rettigheder, for alle mennesker på jorden.
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Se de andre prominente underskrivere på www.schil-
lerinstitute.nationbuilder.com/call_for_an_ad-hoc_
committee_for_a_new_bretton_woods_system

Ophæv straks sanktionerne mod Rusland!

Af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter.
Den 19. juli 2022 (EIRNS) – Kun en tåbe kan ikke se 

det: Sanktionerne rettet mod Rusland skader kun Rus-
land marginalt, men de truer med at ødelægge afgørende 
industri- og landbrugsområder i Tyskland og hele Euro-
pa på permanent basis! Landmænd i adskillige lande 
rykker derfor på gaden med deres traktorer, støttet af 
taxi- og lastbilchauffører, fordi de ved, at vi meget snart 
heller ikke har nok at spise i Europa. Vores opsparing bli-
ver ædt op af inflationen, som også er blevet forværret af 
sanktionerne. Sammenbruddet med socialt kaos er nært 
forestående! Og for udviklingslandene betyder sanktio-
nerne, at hundredvis af millioner af mennesker sulter!

Men hvorfor alt dette? Den serbiske præsident Vu-
cic har helt ret: Ukraine-konflikten er ikke en lokal el-
ler regional krig; hele Vesten fører allerede en verdens-
krig mod Rusland via Ukraine for at »ruinere Rusland«, 
som [Tysklands udenrigsminister] fru Baerbock udtaler. 
Ukraine er blot det middel, hvormed Rusland skal knu-
ses af geopolitiske årsager, som amerikanske kongres-
medlemmer for nyligt åbenlyst krævede. Dernæst skal 
Kina, hvis økonomiske fremgang for enhver pris skal be-
grænses, »afkobles«.

Hvem nyder godt af denne vanvittige politik, som kun 
kan ende i Tredje Verdenskrig?

– For det første: NATO og militærindustrien, som al-
tid har brug for nye krige til at holde den velsmurte pro-
fitmaskine i gang.

– For det andet: spekulanterne i City of London, Wall 
Street og andre finanscentre, hvis spekulationer driver 
fødevare- og energipriserne skyhøjt op, og som er fuld-
stændig ligeglade med om millioner af mennesker dør, 
som betaling for deres kæmpeprofitter.

– For det tredje: de grønne malthusianere, som me-
ner, at færre mennesker betyder et mindre CO2-aftryk, 
og at det alligevel ville være bedre for »klimaet«. Eller 
folk som Davos-bossen Klaus Schwab der mener, at det 
største problem for klimaet er befolkningens ønske om at 
overvinde fattigdom!

– Og for det fjerde et politisk etablissement, bestå-
ende af en sammensætning af de tre første grupper, som 
har vist sig fuldstændig ude af stand til at gøre noget som 
helst rigtigt, hvad enten det drejer sig om at bekæmpe 
pandemien, opretholde jernbanenettet eller sikre ud-
buddet af kvalificeret arbejdskraft, som industrien har 
brug for. I stedet for at reflektere over at det er deres ide-
ologidrevne politik, der er årsagen til, at vi står over for 
et totalt økonomisk sammenbrud i dag, er de allerede i 
gang med at konstruere en ny fortælling om, at det hele 
enten er Putins skyld, eller at højrefløjen eller populisti-
ske kredse nu udnytter krisen, bla-bla-bla.

Men i deres tilsyneladende grænseløse arrogance 

overser disse selvretfærdige fortalere for den »regelbase-
rede orden«, at resten af verden ikke er så dumme, og 
at de er klar over, at det udelukkende handler om at op-
retholde en kolonial verdensorden, der forsvarer milli-
ardærernes og millionærernes privilegier, på bekostning 
af flertallet af den menneskelige art. Den fungerende 
premierminister i Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, har 
fordømt sanktionerne mod Rusland, og sagt at deres en-
delige mål er at vælte Den tredje Verden i afgrunden og 
tvinge den i knæ. Vores industri og landbrug er i fare for 
at blive uigenkaldeligt ødelagt, mens Rusland, Kina og 
de fleste af landene i det Globale Syd ikke har andet valg 
end at slå sig sammen og skabe et nyt finansielt, økono-
misk og monetært system, som kan forsvare deres inte-
resser. Dette nye system er ved at opstå, som udtrykkeligt 
udelukker spekulation og fremmer realøkonomi, vækst 
og fattigdomsbekæmpelse gennem investeringer i viden-
skabeligt og teknologisk fremskridt.

Kina, og ikke de »regelbaserede demokratier«, rea-
gerer på det faktum, at 1,7 milliarder mennesker ifølge 
FN ikke har tilstrækkeligt at spise. Kina vil sammen med 
Verdensfødevareprogrammet oprette et globalt humani-
tært nødlager, hvorfra verdens fødevarereserver og deres 
distribution vil blive mobiliseret gennem syv strategisk 
placerede centre for at bekæmpe og overvinde sultkata-
strofen i verden med al kraft.

Der er en indlysende måde, hvorpå den gordiske knu-
de kan løsnes med ét slag så gas og olie på ny kan flyde, 
gødning og pesticider kan leveres igen og fødevarer kan 
komme tilbage til de steder, hvor der er et presserende 
behov for dem!

Sanktionerne mod Rusland, men også mod alle de an-
dre lande, som de i årevis er blevet indført over for af geo-
politiske årsager – Iran, Venezuela, Cuba, Afghanistan, 
Syrien, Yemen – må omgående bringes til ophør! Sank-
tioner udgør under de betingelser, hvor der er hungers-
nød, pandemier og hyperinflation i verden, et folkemord 
på udviklingslandene og selvmord på vores industri og 
landbrug!

Sanktioner er ikke en retfærdig gengældelse fra de 
moralsk overlegne »demokratier« over for »autokrati-
ers« forbrydelser; de er en brutal form for krigsførelse, 
rettet mod de respektive befolkninger i de sanktionerede 
stater med det formål at gøre deres levevilkår så utåle-
lige, at de rejser sig mod deres respektive ledere og vælter 
dem. Men ofrene er altid befolkningerne, uanset om de 
befinder sig i Rusland, Afghanistan, Yemen, Ukraine el-
ler Tyskland! Derfor er det nødvendigt at:

– Alle sanktioner, der ikke støttes af FN’s Sikkerheds-
råd, skal straks ophæves!

– Opnå et omfattende samarbejde mellem alle verdens 
nationer om en ny, retfærdig økonomisk verdensorden!

Første Underskriver: Helga Zepp-LaRouche. Den se-
neste prominente underskriver er Yemens statsminister 
Abdel-Aziz Saleh Bin Habtour, fra Den nationale frelses-
regering i Sana’a.
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– Samarbejde, ikke konfrontation!
– En fordobling af fødevareproduktionen på verdens-

plan!

Læs interviewet om den russiske-ukrainske kornaf-
tale på bagsiden.

Schiller Instituttet afholdte en international video-
konference den 18.-19. juni. Mange talere er kommet på 
Ukraines sortliste. Her er et resumé. Videoerne af de fire 
paneller kan ses her: www.schillerinstitut.dk/si/?p=33145

Panel 1: En afkobling af de to systemer eller 
et nyt paradigme for menneskeheden?

Den 18. juni 2022 (EIRNS) – Dette var titlen på det 
første panel på den to-dages internationale konference i 
Schiller Instituttet: »Der kan ikke være nogen fred uden 
en konkursbehandling af det døende transatlantiske fi-
nanssystem«. Ledende talere fra Rusland, Kina Indien, 
USA og Tyskland præsenterede et overbevisende over-
blik over den globale krise, som menneskeheden står 
over for i dag – af Schiller Instituttets grundlægger Helga 
Zepp-LaRouche beskrevet som den værste krise i civili-
sationens historie – og det presserende behov for at et 
nyt paradigme forhandles og gennemføres gennem sam-
arbejde mellem alle de førende nationer, herunder USA, 
Rusland, Kina og Indien.

Indledning: Dennis Speed var ordstyrer på det før-
ste panel, der begyndte med en opførelse af Schumanns 
Lied, baseret på Heinrich Heines digt Die Beiden Grena-
diere, sunget af William Warfield, som skildrede milita-
rismens lidelser. Han viste et klip fra en tale af Lyndon 
LaRouche fra 1996 om Det Britiske Imperiums karakter, 
som kan besejres, når dets finansielle imperium går i op-
løsning – som det er tilfældet nu.

Helga Zepp-LaRouches hovedtale: »Lad os vinde Mis-
sion Impossible eller finde en anden planet!« bragte som 
eksempel et højhastighedstog, der nærmer sig en klippe 
i højeste fart med en lokomotivfører ved roret, som er 
blevet vanvittig og ikke vil gøre noget for at stoppe toget. 
Det er virkeligheden i det nuværende stormløb mod krig 
med Rusland, som utvivlsomt vil føre til en atomkrig, der 
vil sætte en stopper for civilisationen, som vi kender den, 
eller ligefrem udslette menneskeheden. Dette startede 
ikke med den russiske militære operation i Ukraine, men 
med Vestens politik fra tiden efter Sovjetunionens sam-
menbrud i 1991, den tabte mulighed for at få et fredsre-
gime for menneskeheden. I stedet, sagde hun, blev Rus-
land pålagt »chokterapi«, efterfulgt af NATO-udvidelse, 
atommissiler placeret ved landets grænse, hvilket førte til 
USA’s voldelige kup mod den ukrainske regering i 2014, 
som bragte nazistiske grupper ind, og USA’s/Storbritan-
niens bevæbning af regimet til at føre krig mod sine egne 
borgere, der nægtede at støtte kuppet. Nu, bemærkede 
Helga Zepp-LaRouche, viser de massive sanktioner mod 
Rusland og den igangværende »afkobling« fra Kina sig 
at være selvdestruktive, idet de falder sammen med det 

allerede kollapsende vestlige finanssystem og samtidig 
truer 1,7 milliarder mennesker med at sulte. Lyndon 
LaRouche advarede i 1971 om, at Nixons ødelæggelse af 
FDR’s Bretton Woods-system ville føre til netop denne 
sammenbrudskrise og truslen om en global krig.

 At overbevise USA og Europa om at gøre en ende på 
galskaben, tilføjede hun, og at forhandle med stormag-
terne for ikke blot at afslutte krigen, men også for at ska-
be et nyt Bretton Woods-system baseret på sikkerhed og 
udvikling for alle nationer, kan synes umuligt, men det 
er det ikke. Når eliten ikke formår at lede, må borgerne 
blive ledere, insisterede hun og erklærede, at i krisetider 
formes historien ikke kun af penge og magt, men også af 
idéer.

Andrey Kortunov, generaldirektør for Russian Inter-
national Affairs Council (RIAC), talte derefter om »Alle 
nationers uadskillelige sikkerhed«. De nuværende alvor-
lige økonomiske og militære aktioner mod Rusland er 
ikke en reaktion på krigen i Ukraine, sagde han, men har 
været under opbygning i årevis, idet han senest pegede 
på oprettelsen af AUKUS-militærblokken, Quad, Bidens 
»Summit of Democracies« og den konstante udvidelse af 
militærstyrkerne omkring Rusland. Han sagde, at mange 
europæiske nationer, fra og med den ulovlige krig mod 
Irak i 2003, indledte et brud med USA’s og Storbritan-
niens krigspolitik, og også med Obamas »Pivot to Asia«, 
som blev betragtet som provokerende og unødvendig, 
ligesom Trumps handelskrig og teknologiske krig med 
Kina. Men nu har USA og Storbritannien tvunget Europa 
til at følge ordrer mod Rusland, til Europas økonomiske 
ulempe. Det kan ikke vare ved, argumenterede han, da 
dollarens kollaps som verdensvaluta fører til Vestens 
opløsning. De historiske forskelle mellem øst og vest og 

Der kan ikke være fred uden en konkursbehandling
af det døende transatlantiske finanssystem

Lyndon LaRouches (1922-2019) grafik fra 1994. Det fysisk-øko-
nomisk input/output falder (den nederste blå kurve) i forhold 
til de samlede finansværdier, som stiger (den mellemste grøn-
ne kurve og den samlede pengemængde, som ligeledes stiger 
(den øverste røde kurve). Læg mærke til, at den samlede pen-
gemængdes stigning overhaler finansværdierne, som tegn på 
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mellem nord og syd, som er blevet fremmet af den impe-
riale geopolitik, mister deres relative betydning, da den 
nye koalition af kræfter bag Kina og Rusland forener na-
tioner fra alle dele af verden.

Wang Wen, administrerende dekan for Chongyang 
Institute for Financial Studies og vicedekan for Silk Road 
School ved Renmin University of China, talte om »Hvor-
for Kinas opstigning er til gavn for verden«. Han gen-
nemgik Kinas mirakuløse vækst i løbet af de sidste 40 
år, og påviste at den fandt sted uden krig eller alvorlige 
finanskriser, hvilket aldrig er sket andre steder i histori-
en. Vesten ser det opstigende Kina som en trussel, sagde 
han, fordi de antager, at eftersom de vestlige nationer har 
gjort mange onde ting gennem deres historie som føre-
nde magter i verden, vil Kina gøre det samme. De overve-
jer ikke, at Kina tror på sit slogan om »win-win«, i mod-
sætning til Vestens brug af sanktioner og en stor kølle. 
Men Kinas fremgang er faktisk en »opgradering« i stor-
magternes historie. Han erklærede, at Kina er ansvarlig 
for 60 % af investeringerne i Afrika, og at Kina leverede 
omkring halvdelen af respiratorerne og maskerne til ver-
den under pandemien. Han insisterede på, at Kina ikke 
vil tillade at Taiwan, som er en integreret del af Kina, bli-
ver adskilt fra nationen, sådan som USA i stigende grad 
fremmer, og at Kinas militære opbygning ikke bør over-
raske med de åbne trusler fra USA. Han konkluderede, at 
man bør have tillid til Kina.

Oberst Richard Black (pensioneret), tidligere kamp-
veteran fra marinekorpset og leder af hærens strafferet-
lige krigsafdeling i Pentagon, talte om »USA fører verden 
til atomkrig«. Han erklærede, at »Ukraine har tabt kri-
gen. Krigen er ikke slut, men Ukraine har tabt.« Han be-
mærkede det ukrainske militærs forfærdelige tabstal og 
beregnede, at det pr. indbygger er 60 gange større end de 
amerikanske soldaters tabstal i Vietnam-krigen, hvilket 
gør det uholdbart. USA’s sanktioner har ikke opfyldt de-
res erklærede hensigt om at ødelægge den russiske øko-
nomi eller isolere landet, da Ruslands handel og samar-
bejde uden for Vesten er vokset dramatisk. Det vanvittige 
propagandaregime, der dæmoniserer Rusland, er nu ved 
at smuldre, påpegede han, mens de europæiske natio-
ner har mistet enhver antydning af suverænitet, som det 
fremgår af den tvungne lukning af Nord Stream 2 og rela-
terede ordrer fra Washington og London, der forårsager 
økonomisk kollaps i hele Europa. Den åbne opbakning 
til brugen af atomvåben fra flere politiske ledere i Vesten 
er fuldstændig vanvittig, sagde han. Den nødvendige 
løsning består i, at Ukraine følger den østrigske model – 
neutralitet, alliancefrihed og ingen udenlandske tropper.

Sam Pitroda, en IT-innovatør og tidligere minister 
eller rådgiver for syv indiske premierministre, talte om 
»Indien og den nye verdensarkitektur, der er ved at op-
stå«. Han sagde, at han talte som en »global borger« om 
menneskehedens fremtid, idet han satte det store poten-
tiale, som IT, biovidenskab og ny energi har for at foran-
dre verden, løfte millioner af mennesker ud af fattigdom 
og udvikle alle nationer, op imod den omstændighed, at 
»profit og magt, ikke mennesker og planeten« regerer og 
fører til kaos. Han opfordrede til en ny økonomisk or-
den, mere decentraliseret, med lokale virksomheder og 

landbrug, med respekt for globaliseringen. Han blev født 
i 1942 under det britiske herredømme, og han henviste 
til »ghandiansk tænkning« og ikke-vold og stillede de 2 
billioner dollars i militærudgifter hvert år i modsætning 
til de få milliarder, der skulle til for at gøre en ende på 
sulten. Der er intet håb om at gøre en ende på den vold i 
hjemmet, der hærger i USA, så længe militærudgifterne 
og krigsførelsen udgør USA’s politik.

Dr. Wolfgang Bittner, som er doktor i jura og en pro-
duktiv tysk forfatter, talte om »Konflikten mellem Vest 
og Øst – en orkestrering«. Han hævdede, at Tyskland 
aldrig har fået tildelt ægte suverænitet efter Anden 
Verdenskrig, og at USA’s politik har været at forhindre 
et samarbejde mellem Tyskland og Rusland for enhver 
pris. Tyskland er stadig et besat land med 11 store ame-
rikanske militærbaser på sit territorium. Putin holdt en 
lidenskabelig tale på tysk i Forbundsdagen i 2001, hvor 
han opfordrede til et forenet Europa for fred og udvik-
ling, men dette blev forhindret af USA’s imperiale præ-
tentioner, som har skabt uro i hele verden. Han spurgte, 
hvilke »vestlige værdier« der forsvares i Ukraine, hvor 
nazister åbenlyst er en del af militæret og regeringen, og 
hvor de fører en dødbringende krig mod deres eget folk. 
Han pegede på de amerikanske lederes hybris, og især 
på Obama, og hævdede, at USA har været imperialistisk 
indstillet siden Monroe-doktrinen fra 1823.

Denne påstand om USA’s imperiale karakter blev ud-
fordret af et spørgsmål fra et medlem af LaRouche-orga-
nisationen, som sagde, at det lød mere som det Britiske 
Imperium, men at det var det modsatte af det oprindeli-
ge »Amerikanske System« under bl.a. Alexander Hamil-
ton, John Quincy Adams, Abraham Lincoln og Franklin 
Roosevelt. Det førte til en frugtbar diskussion i panelet 
om briternes rolle i tre krige for at ødelægge det Ameri-
kanske System, mens Rusland kom til Amerikas forsvar 
i dets revolution, i borgerkrigen for at forhindre britisk 
støtte til Konføderationen, mens USA og Sovjetunionen 
samarbejdede i Anden Verdenskrig for at besejre nazis-
men. Helga Zepp-LaRouche argumenterede for, at USA 
har opgivet det Amerikanske System, og at Kina ironisk 
nok i dag praktiserer det Amerikanske System med øre-
mærket kredit, mens USA er bukket under for det Briti-
ske System med »frihandel«.

Dr. Cliff Kiracofe, tidligere ledende medarbejder i 
det amerikanske senats udvalg for udenrigsanliggender 
og formand for Washington Institute for Peace and De-
velopment, talte om »Diplomacy and Cooperation in a 
Time of Crisis« (diplomati og samarbejde i krisetider). 
Han kritiserede, at USA fører Vesten tilbage til et »kors-
tog« fra Den kolde Krig imod virkelighedens  verden, der 
er ved at overgå til multipolaritet med Kinas fremmarch. 
Det gjaldt Obama, Trump og nu Biden, hvis »topmøde 
for demokratier« og sanktionsregime fremtvinger en 
opsplitning af verden, mens diplomatiets sammenbrud 
skaber kaos og fare for global krig. Vesten »hælder milli-
arder i en nynazistisk kloak« i Ukraine, sagde han, mens 
man skaber »helikopterpenge« og kredit med negativ 
rente for at redde bankerne og finansiere militæret, alt 
imens realøkonomien kollapser. Sanktionerne tvinger 
Rusland og Kina til at skabe et alternativt finansielt sy-
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stem, men han insisterede på, at »to konkurrerende sy-
stemer er ikke en løsning«. Vi må nu planlægge et nyt 
internationalt system, der omfatter alle nationer og ga-
ranterer sikkerhed og udvikling, som Franklin Roosevelt 
gjorde det med Bretton Woods-konferencen i 1944, in-
den krigen sluttede. Roosevelt erkendte, at enhver fred 
krævede internationalisme og stormagternes rolle, som 
i FN. Militarismen må erstattes af internationalisme, og 
diplomatiet må genoprettes øjeblikkeligt, hvis denne 
forestående katastrofe skal undgås.

Diskussion: Nogle få højdepunkter fra den omfat-
tende diskussionsperiode: Fru LaRouche imødekom de 
»kraftfulde taler« ved at opfordre alle deltagere i denne 
konference til at deltage i formuleringen af et nyt initia-
tiv, der genopliver en tidligere mobilisering fra Schiller 
Instituttet, som samlede tusindvis af tilhængere for 15 år 
siden, og som opfordrer til en ny Bretton Woods-konfe-
rence, der skal sponsoreres af FN.

Sam Pitroda var bekymret over, at de politiske lede-
re »ikke lytter«, at talrige grupper slår alarm, men at de 
ikke bliver hørt. Et medlem af LaRouche-organisationen 
blandt tilhørerne svarede, at i et sådant øjeblik med en 
eksistentiel krise vil en enkelt stemme, der fortæller 
sandheden, have større indflydelse på borgerne end løg-
nene fra de fejlslagne ledere.

Andrey Kortunov svarede på et spørgsmål om den far-
lige fødevarekrise ved at forklare, at fødevarekrisen be-
gyndte længe før krigen i Ukraine. Han sagde, at der er 
behov for sanktionsfritagelser for at frigøre russiske og 
ukrainske fødevarer og gødning, men det vil ikke være 
nok, og han opfordrede til en »grøn revolution 2.0«, som 
den i 1960’erne, på globalt plan for at udvide fødevare-
produktionen voldsomt.

Cliff Kiracofe bemærkede, at forbindelserne mellem 
USA og Tyskland var ekstremt tætte i det 19. århundrede, 
da Bismarck indførte det Amerikanske System fra Frie-
drich List, en tilhænger af Hamilton. Amerikanske elever 
studerede i stort antal på de fremragende tyske univer-
siteter, især i Göttingen. Den senere fremkomst af den 
nietzscheanske nihilisme bragte militarismen ikke kun 
til Tyskland, men også til USA, som det ses i de neokon-
servatives militarisme i dag.

Panel 2: Inflation der løber løbsk eller 
Glass/Steagall-bankopdeling?

Konferencens økonomipanel belyser løsningerne på 
sammenbrudskrisen

Den 18. juni (EIRNS) – Det spændende panel »Infla-
tion der løber løbsk eller Glass/Steagall-bankopdeling«, 
som var det andet panel på lørdagens konference i Schil-
ler Instituttet, brillerede med omkring 15 talere, som 
ved, hvad der skal til, for at løse den nuværende globale 
økonomiske sammenbrudskrise, og som har mobiliseret 
andre omkring disse løsninger. Selv om størstedelen af 
talerne er aktive i USA, var der måske 500 aktivister, der 
direkte så med fra hele verden, fuldstændig betaget af 
den fysiske økonomiske virkelighed, som blev fremlagt, 
og de bad om videoklip : »Det her burde gå viralt!«

Passende nok startede panelet med et videouddrag af 
Lyndon LaRouche, der den 4. september 1994 talte om, 

hvordan man kan skabe kredit, »billioner af dollars til 
nye infrastrukturprojekter«, »billioner af dollars i arbej-
de«, selv i en sammenbrudskrise, hvor de fleste opspa-
ringer var blevet tilintetgjort af det finansielle sammen-
brud. Det er helt klart den situation, som dette panel og 
verden står over for nu.

Ifølge ordstyrer Harley Schlanger besvarede modkan-
didaten til Diane Sare, den uafhængige LaRouche-kan-
didat til senatet for delstaten New York, senator Chuck 
Schumer, ikke en invitation til at komme med en præ-
sentation til panelet, som Sare var hovedtaler for. Schu-
mer har pralet med Wall Street: »Det er min valgkreds«, 
og var måske heldig, at han afslog, for fødderne brændte 
under Wall Street og bankerne i City of London under 
hele forløbet.

Sare gav en dynamisk præsentation af det Amerikan-
ske System, hvor hun præsenterede det med fire store 
infrastrukturelle bedrifter, udelukkende gjort mulige 
gennem et nationalt bankvæsen og satsning på viden-
skab, som historisk set kendetegner verdens førende 
økonomier. I USA var det Erie-kanalen, som forenede 
nationen i begyndelsen af det 19. århundrede, den trans-
kontinentale jernbane, som knyttede den genoprettede 
Union sammen i 1870’erne, Tennessee Valley Autho-
rity, som var verdens mest banebrydende og berømte 
infrastrukturprojekt, indtil … Apollo-projektet, som er 
historiens hidtil største nye transportkorridor. Sare lo-
kaliserede Erie-kanalens karakter i sin egen »mission 
impossible«-kampagne, som rekrutterede 200 frivillige 
fra kanalens ophavssted, New York, for at overvinde kra-
vet om at indsamle 45.000 eller flere gyldige underskrif-
ter for at kunne opstille til senatsvalget, hvilket ingen 
anden kandidat formåede at gøre. Derefter gik hun over 
til at redegøre for de mest omvæltende aktuelle globale 
infrastrukturudfordringer, som kun er mulige gennem et 
»Amerikansk System«-samarbejde mellem Kina og USA 
i Bælte- og Vej-Initiativet.

Sare bød Geoff Young fra Kentucky velkommen, der i 
et årti har ført kampagner omkring Glass/Steagall-loven, 
»Afskaf CIA« og som i år vandt sit demokratiske partis 
primærvalg til kongressen i Kentuckys 6. kongresdistrikt 
ved at love: »I modsætning til [den republikanske repræ-
sentant] Andy Barr vil jeg aldrig stemme for at sende mil-
liarder af dollars til nazister«. Young opfordrer USA til at 
»forlade NATO« og »afslutte alle de permanente krige«. 
Hans kandidatur, ligesom Sares, bliver nu set nationalt 
som et tegn på, at ikke alle borgere er demoraliseret af 
økonomisk sammenbrud og regeringskorruption, og at 
de vil mobilisere mod Wall Street.

Otte landbrugsledere fra Indiana, Iowa, Kansas, Co-
lorado og Californien samt Jim Moore, der er fiskeri-
virksomhedsleder i Alaska, opfordrede til at genindføre 
Glass-Steagall og opløse fødevarekonglomeraterne samt 
de største banker, fordi vi ellers vil stå over for omfat-
tende hungersnød. Den mest ihærdige for at fjerne al 
storfinans fra landbruget og spekulation fra bankerne 
var Mike Callicrate, der er kvægavler i Colorado/Kansas 
og lokal slagterivirksomhedsleder, og som krævede, at 
der blev sat en stopper for »det nonsens, at Amerika skal 
brødføde verden – Amerika kan ikke brødføde sig selv!« 
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Landmændene blev præsenteret og koordineret af Schil-
ler Instituttets ordfører for landbruget, Bob Baker.

Det japanske finansministeriums tidligere konkurs-
behandler af fallerede banker og IMF’s administrerende 
direktør for Japan, Daisuke Kotegawa, fulgte efter med en 
påvisning af, at »det er svært at benægte konklusionen at 
Wall Street og City of London er på randen af bankerot«, 
og insisterede på at denne gang – i modsætning til hi-
storien om City of Londons globale svindelnumre siden 
1985 – må principperne for reorganisering af konkurser 
anvendes effektivt og »respekten« for disse arrogante og 
kriminelle bankfolk ikke må komme i vejen.

I panelet deltog også den italienske økonom Nino 
Galloni, tidligere administrerende direktør for Italiens 
arbejdsministerium, den græske æresambassadør og ge-
neralsekretær for Organisationen for Økonomisk Sam-
arbejde i Sortehavsområdet, Leonidas Chrysanthop-
oulos, og Dr. Uwe Behrens, logistikchef og forfatter fra 
Tyskland. Galloni, der længe har samarbejdet med Lyn-
don LaRouche og er ekspert i globaliseringens virknin-
ger på organiseringen af pensioner og arbejdsudligning i 
både Europa og i udviklingslandene, fremlagde konkrete 
forslag til genopretning af det afrikanske landbrug. Hans 
målsætning er, at der i forbindelse med den bevidste 
opsplitning af verdensøkonomien som følge af NATO’s 
selvmordssanktioner mod Rusland og Kina er en mu-
lighed for at gøre en ende på globaliseringen og genop-
rette det amerikanske nationaløkonomiske system på 
grundlag af LaRouches principper. Umiddelbart kan vi 
»give Afrika det tilbage, som altid har været afrikansk«, 
sagde han, hvilket betyder et selvforsynende landbrug. 
Dr. Behrens koncentrerede sig om udfordringen til den 
såkaldte »unipolære verden« i London og Washington, 
som repræsenteres af Bælte- og Vej-Initiativet (BVI), 
hvormed »Kina udfordrer USA’s herredømme«. Han 
sagde: »Jeg takker Schiller Instituttet for denne anled-
ning«. Ambassadør Chrysanthopoulos fokuserede også 
på BVI, da det tilbyder en løsning på en tiltagende strate-
gisk krise – ja, endog en krigskrise – i Middelhavsområ-
det mellem Tyrkiet og Grækenland. »Ville det ikke være 
bedre for verden, hvis stormagterne … samarbejdede 
inden for Bælte- og Vej-Initiativet, « konkluderede han. 
»Og sanktionerne bør afskaffes.«

Publikums spørge- og diskussionstime efter præsen-
tationerne var lige så dynamisk, da Helga Zepp-LaRou-
che sluttede sig til alle paneldeltagerne for at fremsætte 
et forslag til samtlige paneldeltagere om at iværksætte 
en verdensomspændende underskriftsindsamling for at 
få indført et nyt Bretton Woods-system. Organiseringen 
af hendes underskriftindsamling, der blev søsat i januar, 
og som opfordrede til en konference af nationer med 
henblik på at etablere en ny international sikkerheds- og 
udviklingsarkitektur, har nu ført til yderst indflydelses-
rige globale konferencer den 9. april og denne begiven-
hed den 18.-19. juni. Hun foreslog, at denne appel til et 
nyt Bretton Woods-system skal have det mål, som præ-
sident Franklin Roosevelt, der skabte det, havde tiltænkt 
– at industrialisere og udvikle tidligere koloniserede 
nationer – og ikke som det blev misdannet af Churchill 
og Truman. Hele panelet drøftede det foreslåede andra-

gende og et nyt Bretton Woods i sig selv, idet de fleste 
støttede det, mens andre, som Geoff Young, gjorde det 
klart, hvilken del af en sådan verdensomspændende or-
ganisationsindsats de ville støtte.

Panel 3: »Videnskabens principper for 
varigt økonomisk fremskridt

Den 19. juni (EIRNS) — Det tredje panel med titlen 
»Videnskabens principper for varigt økonomisk frem-
skridt« var en grundigt sammensat præsentation, som 
et kor af fem stemmer, der redegjorde for den ide, at li-
gesom videnskaben om økonomi, som den er udviklet 
af Lyndon H. LaRouche, Jr., er en dynamisk, udviklende 
proces, udviklet af menneskelig kreativitet, så må viden-
skaberne også afspejle denne egenskab, hvis menneske-
heden ikke blot skal overleve den nuværende krise, men 
også gøre fremskridt til gavn for hele menneskeheden.

Ordstyrer Stephan Ossenkopp i Berlin indledte pa-
nelet med rammende bemærkninger om den aktuelle 
energikrise i Europa.

Hovedtaleren Jason Ross, sekretær og kasserer for 
LaRouche-organisationen og tidligere videnskabelig 
rådgiver for Lyndon LaRouche, indledte panelet med 
begrebet »tidens pil«; at tid og udvikling er retningsbe-
stemt, og at dette princip blev uddybet af Vladimir Vern-
adsky, som udviklede begrebet om tre hovedopdelinger 
af processer på Jorden – den ikke-levende, den levende 
og »noösfæren« – den rolle, som menneskelig erkendel-
se og kreativitet spiller i forbindelse med at påvirke og 
blive påvirket af den stadigt udviklende biosfære.

I euklidisk geometri (som kan sammenlignes med 
monetaristisk økonomi) kan sondringen mellem »høj-
re« og »venstre« ikke defineres uafhængigt af hinanden, 
men betegner udelukkende en ændring i retning.

Når vi bevæger os over i biologiens verden, finder vi 
ud af, at der findes et princip om »højre- eller venstre-
håndethed« (molekyler, der er spejlbilleder af hinanden 
og også skaber forskellige forbindelser; udførligt under-
søgt af Louis Pasteur). Dette princip giver mulighed for 
øget energigennemstrømning og diversitet i de levende 
processer, hvilket fører til en samlet øget energi-gen-
nemstrømningstæthed.

Han udviklede yderligere sammenhængen mellem 
levende processer og en menneskelig økonomi som de-
fineret af LaRouche, og at vores sind kan skabe evolu-
tionære ændringer på få sekunder; gennem udvikling af 
anti-entropisk videnskab, infrastruktur og økonomi kan 
menneskeheden ikke blot forandre fremtidens bue, men 
kan ændre meningen med livet for dem, der kom før os.

Francesco Battaglia, professor i fysisk kemi ved uni-
versitetet i Modena, Italien, holdt et indlæg om »Klima/
Energitransitions-svindlen«.

Han påviste ved hjælp af en række tal og grafer svin-
delen bag fortællingen om, at menneskeheden på grund 
af »klimakrisen« er blevet »beordret« til at reducere 
CO₂-udledningerne, og han opregnede de mange konfe-
rencer og aftaler gennem årene, fra Kyoto i Japan (1997) 
til Glasgow i Skotland (2021), som alle har resulteret i 
fiaskoer. Uanset med hvilken procentdel deltagerne blev 
enige om, at CO₂-udledningerne skulle reduceres, fort-
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satte CO₂-udledningerne med at stige, og de er faktisk 
steget støt i løbet af de sidste 150 år.

Han understregede, at selv hvis EU helt udfasede sine 
nuværende CO₂-udledninger, ville det ikke have nogen 
effekt på de formodede klimaændringer.

Han drøftede den skæve afhængighed af naturgas 
(Italien har ingen energiforsyning fra atomkraft), og det 
meste af den kommer fra Rusland.

Han bemærkede også, at fordi Vesten har insisteret 
på militær støtte til Ukraine, i modstrid med Ruslands 
rimelige interesser, har Vesten fjernet sig selv fra mu-
ligheden for at blive fredsmægler, og dets intentioner 
er onde. Uden en løsning vil Italien blive presset mod 
muren og vil ikke være i stand til at konkurrere med na-
tioner, der har billige energiressourcer.

Derefter talte Dr. Ed Calabrese (USA), professor i 
miljøhygiejnevidenskab fra Massachusettsuniversitetet 
Amherst og medredaktør af Hormesis: En revolution i 
biologi, toxikologi og medicin, om »Virkelig videnskab 
modbeviser myten om linær ikke-grænseværdi radioak-
tivitet«.

Han gav en baggrundshistorie om ideerne bag do-
sering og toksikologi og diskuterede derefter ideen om 
»lineær dosisrespons« i forbindelse med stråling: at selv 
en lille dosis ville skabe ændringer i en organismes DNA; 
at der ikke fandtes nogen »mindste« sikker dosis, fordi 
hver eksponering ville forårsage genetiske ændringer, 
være akkumulerende, og skaden ville være irreversibel.

Hormesis er studiet af virkningen af små doser af tok-
siner, og hvordan de kan være gavnlige i medicinsk hen-
seende: F.eks. kan proteinerne i slangegift anvendes til 
behandling af blodpropper, gigt, kræft og mange andre 
sygdomme. I dette tilfælde kan bestemte doser af mål-
rettet stråling anvendes til at fremkalde heling, f.eks. til 
at fremme knogleheling efter et knoglebrud, så knogle-
enderne hurtigere og stærkere samles.

Han beskrev sin forskningsmetode som stille, om-
hyggelig og »gammeldags« – hvad han kaldte en »om-
vendt undersøgelseskegle«. Når han skrev en artikel 
og forskede, startede han ikke med de nyeste og mest 
aktuelle undersøgelser, men gik tilbage til den oprinde-
lige kilde, det oprindelige spørgsmål og det oprindelige 
eksperiment og opstillede derefter hypoteser om, hvad 
det næste eksperiment burde have været for at udforske 
problemet yderligere.

Da han først begyndte at offentliggøre sine artikler, 
tog videnskabsverdenen ikke meget notits af dem, men 
da han offentliggjorde en større artikel i Nature, æn-
drede alt dette sig. Han blev kaldt »dum« og »uerfaren« 
af mange i det videnskabelige samfund, og han bemær-
kede: »Hvis man bliver angrebet, betyder det, at man 
bliver taget alvorligt.«

I harmoni med emnet for panelet konkluderede han, 
at de fleste videnskabelige opdagelser præsenteres som 
en lige linje af fremskridt – i virkeligheden er det alt an-
det end det!

Prof. Sergei Pulinets, ledende videnskabelig forsker 
ved Rumforskningsinstituttet, Det Russiske Viden-
skabsakademi, gav en provokerende og fascinerende 
præsentation med titlen: »En vernadskiansk tilgang til 

forudsigelse af jordskælv«. Undertitlen på foredraget 
var: »Vi bør forene os og overleve«.

I modsætning til de fleste computergenererede kli-
mamodeller, som ikke blot er mangelfulde på grund af 
deres linearitet, men som dominerer de fleste klima-
undersøgelser i øjeblikket, placerede professor Pulinets 
sit arbejde ved at give Vernadskij æren for at have lagt 
fundamentet for hans arbejde i dag. Gennem forskellige 
illustrationer gav han beskueren en forståelse af den tre-
dimensionelle dynamik i Jordens atmosfære og også af 
indflydelsen fra galaktisk kosmisk stråling, solaktivitet 
(koronale masseudstødninger og solstorme), magneto-
sfæren – og interaktionen mellem alle disse på hinan-
den.

Han understregede den snævre og skrøbelige karak-
ter af biosfæren – »livets hud« (både over og under jor-
dens overflade) – som er relativt tyndere end menneskets 
hud – og illustrerede, at indkommende kosmiske stråler 
påvirker vejret, f.eks. skydække i almindelighed og tor-
denvejr i særdeleshed, og at jordskælv/seismisk aktivitet 
sender energibølger, der giver genlyd i hele atmosfæren.

Atmosfæren fungerer som et globalt elektrisk kreds-
løb, og der er en sammenhæng mellem kredsløbets re-
gelmæssighed – som påvirkes af jordens hældning og 
den mængde solstråling, der rammer det pågældende 
område af jorden – og udviklingen af tordenvejr. Der er 
også ændringer i dette globale kredsløb, som kan måles 
forud for seismisk aktivitet.

Han sluttede med at anbefale en holistisk tilgang til 
klima, vejr og seismisk aktivitet samt et udvidet interna-
tionalt samarbejde.

William Jones afrundede panelet med en oversigt 
over Verndaskys liv og indflydelse og hans rolle i organi-
seringen af videnskabelige institutioner.

En af dem var Ukraines Nationale Vernadskij-biblio-
tek som havde til opgave at samle intellektuelle rigdom-
me – kunst, musik, historie, sprog – fra mange nationer, 
og som var gratis for alle besøgende fra hele verden. Det 
eksisterer stadig, og det anslås at have 15 millioner gen-
stande.

Herunder var der en samling af værker om Ukraines 
historie og kultur, og der skulle defineres områder for 
nationale studier og uddannelse, herunder landbrug, 
biologi, udvikling af mineraler osv.

Han grundlagde også et nationalt akademi, som ikke 
udelukkende fokuserede på videnskab, men var rettet 
som Manhattan-projektet eller Månemissionen – en na-
tional indsats for at udvikle deres videnskabelige kapa-
citet.

Denne overflod af historie, videnskab og kultur er i 
øjeblikket truet af Vestens militære støtte til Ukraine, og 
Jones opfordrede tilhørerne til at bringe USA tilbage til 
vores egne bedste traditioner og optimisme og dermed 
ikke blot tilskynde andre nationer til at fremme deres 
højeste idealer, men også trække verden tilbage fra van-
viddets afgrund.

Spørgerunden var præget af tankevækkende spørgs-
mål på højt niveau, der gik fra hvordan man kan vende 
den kulturelle pessimisme i USA, til hvordan videnska-
ben kan afkobles fra den rent økonomiske gevinst og 
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vende tilbage til formålet om at fremme menneskehe-
den, til forholdet mellem videnskabelig kreativitet og 
klassisk musik, til hvordan vi kan bringe verden ind i et 
nyt Bretton Woods.

Sessionen var præget af den idé, at de, der går ind for 
»objektiv videnskab« og »objektiv økonomi«, er verdens 
»grønne« og malthusianere.

Universet – fra biologi til fysik – viser, at videnskabens 
tendens går i retning af øget energi-gennemstrømnings-
tæthed og faldende entropi, og den eneste økonomiske 
plan, der foreligger for menneskeheden, og som udtryk-
ker denne impuls, er kravet om et nyt Bretton Woods.

Som en deltager kommenterede mod slutningen af 
panelet: »Denne konference blev ikke bare transmitteret 
live – den var uden for rammerne!«

Panel 4: Klassisk kultur og dialogen mel-
lem civilisationer

Den 19. juni 2022 (EIRNS) – Ordstyrer Dennis Speed 
åbnede panelet med bevægende og tankevækkende ek-
sempler på de virkemidler, hvormed kulturen kan levere 
løsninger på nutidens dybe globale krise. En opførelse af 
Kyrie fra Wolfgang Mozarts Requiem, der blev opført den 
19. januar 2014 i Boston af Schiller Instituttets kor, satte 
dagsordenen, hvorefter en video af en kort mundtlig 
præsentation og derefter den afdøde operatenor George 
Shirleys opførelse af den spirituelle Little Boy behand-
lede det, som Shirley kaldte den ærlighed og enkelhed, 
der er fælles for store klassiske sange som Schuberts og 
Negro Spirituals. »Det klassiske princip«, sagde Shirley, 
»er universelt overalt«, og klassisk kultur er en opdagel-
sesproces.

Herefter fulgte et kort videouddrag af Lyndon LaRou-
che, som svarede på et spørgsmål på den samme kon-
ference, hvor Shirley talte, og præsenterede Den ame-
rikanske Frihedskrigs sande natur som manifesteret i 
1876, hvor den amerikanske økonomiske udvikling og 
det historiske vendepunkt, hvor forsøget på at undergra-
ve den, fik nye ben at gå på. Speed fremhævede aspekter 
af historien, som er chokerende for dagens publikum, 
nemlig at Storbritannien havde været fjenden og Rus-
land Amerikas første store allierede.

Jacques Cheminade forklarede sit valg af nysgerrig-
hed og udholdenhed i titlen på sin præsentation: disse 
to egenskaber var blevet valgt af amerikanske børn i 
konkurrencer om navne til de to rumvogne fra NASA. 
Cheminade talte om et »skatkammer af optimisme« 
i USA, som dette afspejlede. For at bringe det døende, 
men stadig eksisterende finanssystem i konkurs kræver 
det en personlig forandring, der kræver både nysgerrig-
hed og udholdenhed. Friedrich Schiller insisterede på, 
at man må se realiteten af truende farer i øjnene for at 
være fri på det tidspunkt, hvor man beslutter sig for at 
udforske det, der synes at være en situation, som det er 
umuligt at undslippe fra, og hvor løsninger til forbedring 
af menneskeheden synes umulige. Udfordringen består 
i at komme ud af det manipulerende net, som de altom-
fattende »sociale medier« og de såkaldte mainstream-
nyhedsmedier repræsenterer, for at blive fri på denne 
måde. Humor er et vigtigt redskab til at åbne og frigøre 

sindet fra den tilsyneladende almagt, som de »fyrster og 
magter«, der dominerer livet, tilsyneladende har. Men 
tiden til at opnå det »umulige« er knap.

Professor Felipe Maruf Quintas fremlagde et syn 
på Brasilien som en modpol til kulturens dekadence i 
det »angelsaksiske nordatlantiske område«. Med hen-
visning til Brasilien som verdens femtestørste nation i 
areal (større end det amerikanske fastland) og 12. største 
økonomi samt en af de fem BRIKS-nationer, bemærkede 
han, at landets befolkning på grund af dets historie ud-
gør en virkelig global smeltedigel. Der har aldrig eksiste-
ret etnisk apartheid i Brasilien, sagde han. Denne kultur 
søger at bygge bro.

Brasilien har sine egne energikilder, herunder nogle 
af de største vandkraftværker i verden, med de mest om-
fattende transmissionsledninger i verden, samtidig med 
at landet har en stor biodiversitet. Landet er potentielt 
økonomisk selvforsynende og kan blive førende på ver-
densplan. Han nævnte landets adskillige atomkraftvær-
ker som en sejr for suverænitet over slaveriet, der fysisk 
er placeret der, hvor slaveriet engang dominerede, og 
hvor slaverne boede. Kinas bistand til opførelsen af en 
transkontinental jernbane vil åbne Brasiliens adgang 
til Asien, erklærede han, og Brasiliens udvikling er af-
gørende for BRIKS-landenes udvidelse af de afrikanske 
forbindelser og for »at bryde det Sydatlantiske Atlanter-
hav fra den angelsaksiske imperialisme« og den neoko-
loniale elite i Nordatlanten. BRIKS, sagde han, ligesom 
Brasilien, er i praksis en dialog mellem civilisationer, en 
union af forskellige folkeslags sameksistens.

Dr. Zaher Wahab indledte sin præsentation med at 
sige, at han er » smertefuld over mit adoptivlands, USA’s, 
opførsel« og bekymret over situationen i sit fødeland, 
Afghanistan, som nu »stort set er ødelagt af USA«. Ve-
sten fortsætter sin arrogante magtpolitik med dominans 
og magtmisbrug midt i alle de påtrængende problemer 
i verden. Det gamle paradigme er imidlertid blevet mis-
krediteret og er ved at gå i opløsning. Vi har »desperat 
brug for en ny dialog mellem civilisationerne« og et nyt 
sprog, et nyt paradigme. I modsætning til Samuel Hun-
tingtons tese om »civilisationernes sammenstød« har vi 
brug for en orden af gensidig respekt og samarbejde, »en 
ny livsform«. Den vestlige imperialisme må påtage sig 
ansvaret for sine forbrydelser, sagde han, og indgå i et 
samarbejde med hinanden på grundlag af lighed. Alle 
lande har brug for fred, udvikling, retfærdighed, demo-
krati og sikkerhed. USA skal holde op med at opføre sig 
som et imperium og tilslutte sig nationernes fællesskab. 
Det nye paradigme er allerede ved at opstå, bemærkede 
han.

Dr. George Koo indledte med at fastslå, at USA »åbent 
har proklameret sit ønske« om at forblive verdens over-
herre. I modsætning hertil har Kina erkendt sin position, 
men i stedet for at udfordre den har det tilbudt samar-
bejde om projekter til gensidig gavn for begge parter og 
global udvikling. Erklæringer fra Det Hvide Hus og en 
lang række andre relevante amerikanske regeringskon-
torer gentager, at USA ønsker at konkurrere med Kina, 
men nævner derefter Kina som den største trussel mod 
USA. I mellemtiden »er USA kun fokuseret på penge og 
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personlige problemer«, sagde Koo. Hvad med de svære 
beslutninger, der skal træffes til gavn for landet?

Mange lande er klar over, at det at omgås USA er som 
at gå i seng med en tiger – man kan blive »undværlig« 
når som helst. Multipolaritet er ved at opstå med en an-
den hensigt.

Dr. Koo advarede om, at Washington opmuntrer Tai-
pei til at gå mod de røde streger; mange taiwanesere 
tvivler i stigende grad på USA. Nogle siger, at Taiwan 
er ligesom den nuværende ukrainske stedfortræderkrig 
mod Rusland, som allerede forårsager store tilbageslag 
for Europa og USA, som er på vej mod en katastrofe.

Mike Robinson, medstifter og medredaktør af UK-
Column, præsenterede, hvad han kaldte et mørkt kig 
på projekter og forskning, der er i gang med henblik på 
at anvende elektroniske teknologier til at afhumanisere 
samfundet. Han viste overskrifter fra artikler som: »Gør 
nanotech mennesker overflødige?« og en, der citerede 
den nylige Google-ingeniør, som hævdede at have skabt 
et »system med egne følelser«, og han nævnte et spek-

trum af udviklinger på dette område, som omfatter bio-
niske implantater og eksperimenter med hjerne-com-
puter-interaktion, som f.eks. hjerne-computer-systemet 
Neuralink, der falder ind under den nye undersøgelse af 
det, der kaldes »transhumanisme«. Robinson indkaps-
lede kernen i faren og viste en overskrift om at »opløfte 
menneskets tilstand« – ikke gennem klassisk kultur, un-
derstregede han, men ved at betragte mennesket som 
blot en samling af manipulerbare sanseopfattelser.

Facebooks omdøbning til Meta, der henviser til dette 
»metavers«, er en del af dette domæne, der erstatter be-
grebet om et virkeligt menneske med en forestilling om 
ligestilling mellem ens avatar i et videospil og det virke-
lige faktiske væsen.

Under spørgerunden blev mange af disse områder ta-
get op, og de fleste talere understregede, at det gamle pa-
radigme har mistet sin troværdighed og allerede er ved at 
blive erstattet af et paradigme, der handler om gensidig 
udvikling og problemløsning mellem ligeværdige natio-
ner.

Se mod himlen, gør en ende på helvede på jorden
10. juli (EIRNS) – Tirsdag den 12. juli vil James Webb-

rumteleskopet frigive dets første farvebilleder og spek-
troskopiske data. Thomas Zarbuchen, vicedirektør for 
NASA’s Science Mission Directorate, som efter sigende 
var tæt på at græde, da han først så billederne, sagde: 
»Det er et følelsesladet øjeblik, når man ser naturen plud-
selig frigive nogle af sine hemme-
ligheder, og jeg vil gerne have, at 
I forestiller jer det og ser frem til 
det.« Menneskeheden rækker ud 
i de fjerneste afkroge af universet. 
Selv om vi (endnu) ikke kan rejse 
som mennesker af kød og blod til 
disse fjerne galakser, kan vi som 
mennesker, gennem vores sind 
og den stadigt voksende tekno-
logiske beherskelse af universets 
love, få del i Skaberens under-
værk, som åbenbares.

Helga Zepp-LaRouche cite-
rede i sin tale til Space Renais-
sance Art and Science Festival i 
Berlin den 7. juli den store tysk-
amerikanske videnskabsmand 
Krafft Ehricke, om rumfartens og 
astronautikkens betydning for 
menneskeheden: »Frem for alt berører den filosofien i 
selve eksistensen. Som følge heraf ser begrebet rumfart 
ud over de nationale grænser, nægter at anerkende for-
skelle af historisk eller etnologisk oprindelse og trænger 
lige så hurtigt ind i den ene sociologiske eller politiske 
trosretning som i den efterfølgende.« ...

Den 15. juli 2022 (EIRNS) – Dette er en sommer med 
regimer der falder (Italien, Estland, Storbritannien, 
Sri Lanka) og øget modstand (international solidaritet 

blandt landbrugsledere i Spanien, Holland, Italien, 
Tyskland, Portugal og USA; de latinamerikanske og 
afrikanske nationers bevægelser i retning af Kina 
og væk fra dollaren). Mens krigen fortsætter med at 
sprede sig, gør bevidstheden om dens meningsløs-
hed det ligeså. Som det var tilfældet med Østtysk-

lands Erich Honecker i 1989, 
er de ansvarlige for at indføre 
despotiske retsstatsprincip-
per ofte de mest vildfarne i 
forhold til deres egen fore-
stående, selvvalgte skæbne. 
Honecker manglede den 
sans for ironi, som uden vi-
dere kunne have gjort ham 
opmærksom på sandheden. 
I stedet udbrød hans skrø-
belige, kriminelt indstillede 
sind, at Østtyskland ville 
fortsætte i »endnu 1.000 år«, 
blot 30 dage før han ville bli-
ve anbragt på bagsædet af en 
politibil og kørt væk fra hi-
storiens scene. Den tjekkiske 
forfatter Vaclav Havel skrev 
om »de magtesløses magt«, 

men »de almægtiges magtesløshed« i forhold til at 
forstå en ny, revolutionær idé, hvis tid er kommet, 
hvilket er en endnu vigtigere idé at begribe.

Ad hoc-komitéen for et nyt Bretton Woods, »Ope-
ration Ibn Sina«, Verdenslandbroen og programmet 
for genopbygning og udvikling af Ukraine er idéer, 
som alle har fælles rod i økonomen og statsmanden 
Lyndon LaRouches (1922-2019) tænkning. Digteren 
Percy Shelley (1792-1822) fortæller os: »Digtere blev 

NASA’s James Webb-rumteleskop afslører nye stjer-
nestøvståger, som bliver udklækningsreder for nye 
stjerner i Carina-næbelen, som tidligere var skjult. 
Billeder af ”Cosmic Cliffs” viser Webbs kameraers 
evne til at kigge gennem kosmisk støv og kaster 
nyt lys over, hvordan stjerner dannes. Objekter i de 
tidligste, hurtige faser af stjernedannelse er van-
skelige at fange, men Webbs ekstreme følsomhed, 
rumlige opløsning og billeddannelseskapacitet kan 
dokumentere disse flygtige begivenheder. Billedet: 
NASA, ESA, CSA, and STScI
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i tidligere verdensepoker, alt efter omstændighederne i 
den tidsalder og den nation, hvor de fremstod, benævnt 
lovgivere eller profeter: en digter omfatter og forener i 
bund og grund begge disse karakterer. For han betrag-
ter ikke blot intenst nutiden, som den er, og opdager de 
love, efter hvilke de nuværende ting bør indrettes, men 
han betragter også fremtiden i nutiden, og hans tanker 
er kimen til blomsten og frugten af den aktuelle tid.« 
Dette var den »poetiske« kraft i LaRouches økonomiske 
prognosemetode, en metode, der, som det fremgår af 
hans bog Earth’s Next Fifty Years, tillempede og videre-
udviklede ideer fra videnskabsmænd som den store Vla-
dimir Vernadsky. LaRouches »tungtvejende begreber« 
er de eneste anskuelser, der naturligt passer til krisen på 
nuværende tidspunkt.

James Webb-rumteleskopet og dets første billeder, 
står ikke i et rimeligt forhold til den sølle verden, som 
er præget af nutidens politiske, militære og kulturelle 
vanetænkning. I princippet har Webb-teleskopet, ved at 
udvide det menneskelige sanseapparat med 13 milliarder 
lysår og mere, netop genforenet hele menneskeheden. 
Det er et Prometheus-instrument, der udvider ikke blot 
menneskehedens visioner, men også dennes formål. Et-
hvert barn i verden, der betragter disse billeder eller får 

fortalt om dem, har adgang til denne sandhed....
Schiller Instituttets udkast til en plan for genopbyg-

ning og udvikling af Ukraine er ligesom Webb-teleskopet 
en »gentænkning«, der er uforenelig med alle andre for-
slag på dagsordenen – og derfor præcis det der er allermest 
påkrævet og nødvendigt. Ingen tilslørede malthusiansk-
fascistiske »slutløsninger« på det »russiske problem« kan 
tolereres, især ikke som potentielt udsprunget af Wall 
Streets sidste tids »American Liberty League«. I stedet er 
det et centralt element i vores arbejde at »etablere Ukrai-
ne som et knudepunkt mellem den østlige og vestlige del 
af Eurasien«, bl.a. ved at genetablere Ukraines fortræffe-
lighed inden for videnskab ved at få adgang til Vladimir 
Vernadsky, opfinderen af videnskaben om biogeokemi, 
et videnskabeligt geni, der er af samme vigtighed for rus-
serne, ukrainerne og den øvrige verden....

Kun store idéer kan med held afværge store katastrofer 
i en tid som denne. Dette er en tid for digternes visioner, 
ikke bureaukraternes blindhed. Dette er tiden for visio-
nerne i LaRouches Earth’s Next Fifty Years, som må være 
retningsgivende for etableringen af den nye finansielle, 
sikkerhedsmæssige og udviklingsmæssige arkitektur, 
uden hvilken civilisationen og selve Jorden måske ikke 
har en chance for at bestå.

Taiwan er den seneste gnist; Hvem vil af-
montere bomben?

2. august 2022 (EIRNS) - Situationen er meget værre 
og den militære trussel meget større, end de fleste anta-
ger. Der kræves øjeblikkelig handling for at forhindre et 
tragisk sammenbrud som udløser atomkrig.

Tirsdag aften, amerikansk tid, kan det fastslås, at selv 
om Kina ikke skød Nancy Pelosis fly ned, da hun og an-
dre amerikanske lovgivere på tåbelig vis fløj ind i Tai-
pei, er enhver idé om, at denne vanvittige provokation 
viste Kina, hvem der er chef, er helt ved siden af. Pelosi 
hævder at bringe en hyldest til demokratiet til et ”frit og 
åbent Indo-Stillehavsområde”, men hendes handlinger 
tjener udelukkende til at bringe befolkningen, freden og 
økonomien i Taiwan og hele verden i fare.

Beijing har allerede bebudet økonomiske foranstalt-
ninger mod Taiwan og flere dages militærøvelser og træ-
ning med skarp ammunition i seks zoner omkring Tai-
wan. Disse zoner omfatter i høj grad områder, der ville 

ligge inden for Taiwans territorialfarvand, hvis Taiwan 
var en selvstændig nation.

I mellemtiden, i et stunt der skulle falde sammen med 
Pelosis onsdagsmøder i Taipei, skal USA’s Senats uden-
rigsudvalg efter planen drøfte Taiwan Policy Act fra 2022, 
et katastrofalt stykke lovgivning, der vil øremærke mil-
liarder af dollars til våben, som skal sendes til Taiwan, 
ophæve kravet om, at disse våben skal være af ”defensiv” 
karakter, opstille betingelser for sanktioner mod Kina 
og i realiteten fremme Taiwans uafhængighed, ved at 
pålægge den amerikanske regering at ”samarbejde med 
Taiwans demokratiske regering, som den legitime repræ-
sentant for Taiwans befolkning”. Dette er i realiteten en 
anerkendelse af Taiwans selvstændighed, den rødeste af 
Kinas røde linjer, og en afstandtagen fra grundlaget for 
etableringen af diplomatiske forbindelser mellem USA 
og Kina i 1979. Denne besynderlige provokation tjener 
intet meningsfuldt formål og fremmer ingen legitime in-
teresser for USA (eller Taiwans befolkning)!

hensyn til alle de enkelte landes interesser på planeten. 
Indtil vi opnår en sådan grundlæggende ændring, vil det 
blive meget vanskeligt for os. Så alle mennesker af god vilje 
bør arbejde sammen for at nå frem til dette nye paradigme.

GE: Et andet perspektiv, der er værd at nævne, er, at vi 
har set, at Tyrkiet har været en vigtig del af denne aftale 
under forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Ifølge 
aftalen vil der også straks blive oprettet et fælles koordi-
nationscenter i Istanbul, den største by i landet, og det vil 
omfatte repræsentanter fra de tre hovedparter. Så hvad er 
din vurdering af Tyrkiets rolle i denne aftale og af krisen?

ZEPP-LAROUCHE: Det er yderst interessant, for Tyrki-
et er trods alt medlem af NATO, men de indgår også disse 

aftaler med Iran og Rusland, og derfor kan Tyrkiets 
mæglingsrolle blive en rollemodel for løsning af alle 
slags problemer. Jeg mener, at det ville være meget 
gavnligt, hvis flere NATO-lande fulgte Tyrkiets ek-
sempel.  Som bekendt er der slet ikke enighed i NATO, 
og der er heller ikke enighed i EU, fordi ikke alle er 
enige i sanktionspolitikken over for Rusland. Største-
delen af verden tilslutter sig den ikke.  Indonesien, In-
dien, Nigeria, Argentina, Brasilien – alle disse lande er 
ikke enige, og det har en meget god grund, for mange 
af disse lande har indset, at hovedårsagen for krisen i 
Ukraine ikke er Rusland, men at det skyldes NATO’s 
fortsatte politik for udvidelse mod øst. Det skal erken-
des og indrømmes, og så kan man få en løsning.

-- fortsættes fra bagsiden
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EU og fødevarekartellerne forsøgte f.eks. stadig at få en 
enorm fortjeneste ud af denne krise. De burde ophæve 
de tåbelige restriktioner, f.eks. braklægning af landbrugs-
jord, 30 x 30-begrænsningen, hvor 20-30 % af landbrugs-
jorden skal være braklagt.  Alle disse foranstaltninger bør 
ophæves, og samtlige landmænd skal have kredit, så de 
kan købe al den nødvendige gødning, alle de nødvendige 
pesticider og alle de fornødne maskiner. Det er tydeligt, 
at der lige nu foregår en eksistentiel kamp blandt land-
mændene, som frygter, at denne politik er i færd med at 
forsøge at sætte dem ud af markedet for bestandigt. Det 
er derfor, at de hollandske landmænd demonstrerer, og 
det er derfor, at de hollandske landmænd får støtte fra de 
tyske landmænd og fra de italienske landmænd. Vi har 
altså en enorm krise i landbrugssektoren. Denne aftale er 
et vigtigt skridt, men der er behov for noget meget, meget 
mere dramatisk i form af en holdningsændring – nemlig 
at skaffe fødevarer til alle mennesker på denne planet…

GE: Med en sådan udvikling er det ikke svært at be-
mærke, at der stadig er nogle vanskeligheder med at gen-
nemføre denne aftale i praksis. Hvad mener du, at de akti-
ve påvirkninger af disse bevægelser er, ikke kun fra russisk 
side, men også som du nævnte fra amerikansk side? Kan 
du venligst fortælle os mere om de største vanskeligheder, 
som aftalen udgør?

ZEPP-LAROUCHE: Jeg mener, at aftalen er én ting, 
som er udmærket, og den bør understøttes og udvides. 
Men det større perspektiv er, at den geopolitiske kon-
frontation, hvor Vesten forsøger at svække Rusland, som 
Baerbock, den tyske udenrigsminister, udtrykte det, de 
ønsker at »ruinere Rusland«; og USA’s forsvarsminister 
Austin sagde, at de ønsker at »svække« Rusland, dybest 
set at tilintetgøre landet. Så længe denne politik eksiste-
rer, vil man støde på flere vanskeligheder.

Det er derfor, jeg har opfordret til at ophæve samtlige 
sanktioner, ikke kun mod Rusland, men også mod Iran, 
Cuba, Venezuela, Syrien og Yemen. Fordi sanktioner, un-
der forhold med global sult, en global pandemi og den 
nuværende tilstand, dræber civile mennesker. Det ram-
mer altid de almindelige mennesker, fordi formålet med 
sanktioner er at få folk til at blive så oprørte over deres 
regeringer, at de foranlediger et regimeskifte. Sanktioner 
er umoralske, og kun de sanktioner, der er godkendt af 
FN’s Sikkerhedsråd, er legitime, og alle andre sanktioner 
bør forkastes.

Mere grundlæggende mener jeg, at vi har brug for et 
nyt paradigme, præcis det, som præsident Xi Jinping har 
opfordret til med det Globale Udviklingsinitiativ, kom-
bineret med et Globalt Sikkerhedsinitiativ. Vi har brug 
for en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som tager 

Helga Zepp-LaRouche interviewet af China 
Radio International om aftalen for korn-
transporter mellem Ukraine og Rusland

Den 25. juli 2022 (EIRNS) — Helga Zepp-LaRouche blev 
i morges interviewet af China Radio Internationals World 
Today-program med værtinde Ge Anna om aftalen mellem 
Rusland og Ukraine om korntransporter i Sortehavet mel-
lem Rusland, Tyrkiet, FN og Ukraine. (15:12 minutter her: 
http://chinaplus.cri.cn/podcast/list/27

… Radiovært GE ANNA: Med os på nettet er Helga 
Zepp-LaRouche, grundlæggeren af Schiller Instituttet, en 
tysk baseret politisk og økonomisk tænketank.

Fru Zepp-LaRouche, det fascinerende ved aftalen er, at 
aftalen ikke blev underskrevet direkte af de vigtigste rele-
vante parter – Rusland og Ukraine – men at de underskrev 
særskilte parallelaftaler med Tyrkiet og De Forenede Na-
tioner. Hvad mener du om årsagen til denne ordning?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Det er klart, at vi på hele 
kloden står over for en hidtil uset fare for hungersnød i 
verden. FN talte om 1,7 milliarder mennesker, der er i fare 
for at dø af sult, så presset var enormt. Jeg mener, at FN og 
Tyrkiet spillede en meget vigtig rolle i baggrunden, ved at 
forhandle om denne sag i to måneder. Opråbet fra alle ud-
viklingslandene, de fattigste af landene, støttede dette pres 
for at få denne aftale i stand.

GE: Generalsekretær Antonio Guterres roste kornafta-
len som et »fyrtårn ved Sortehavet« ved underskrivelsesce-
remonien. Hvordan vil du vurdere betydningen af aftalen? 
Kan den betragtes som et skridt fremad mod en fredelig 
løsning på krisen i Ukraine?

ZEPP-LAROUCHE: Det er naturligvis ekstremt vigtigt, 
fordi det også bekræfter, at man kan opnå diplomatiske 
løsninger med Rusland. Fordi samtlige høge i Vesten på-
står, at man ikke kan forhandle med Rusland, at diploma-
ti er udelukket. Så dette er et vidnesbyrd om, at det ikke 
er korrekt. Vi skal dog være yderst opmærksomme på, at 
høge i Vesten til stadighed vil benægte denne mulighed. 
Men heldigvis er stemningen i verden ved at ændre sig, for 
som man kunne se med afvisningen fra mange lande, som 
tilhører det, der tidligere var Den alliancefri Bevægelse 
(NAM), nægtede de at tilslutte sig sanktionerne mod Rus-
land. Så vi oplever faktisk en helt anden dynamik i verden 
for tiden.

GE: Vi har set stigende bekymring over fødevarekrisen 
på verdensplan.  I hvilket omfang ville den globale fødeva-
rekrise kunne afværges, hvis denne aftale kunne gennem-
føres effektivt?

ZEPP-LAROUCHE: Det er et vigtigt skridt, men ikke 
mere end det, for der er behov for en meget større indsats. 
Vi skal opnå en reel fordobling af fødevareproduktionen 
på verdensplan for at løse problemet med sult i verden. -- fortsættes på side 15
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Prof. Li Xing, PhD delivered the following speech to the 
Schiller Institutes in Denmark and Sweden international 
video conference on May 25, 2022 entitled:

We need a new security and development architecture for 
all nations,
not a strengthening of geopolitical 
blocks

NO in the Danish June 1 referendum 
about abolishing the EU Defense opt-
out, and
NO to Sweden and Finland joining 
NATO

Li Xing has a PhD in Development 
and International Relations. He is the 
director of the Research Centre on De-
velopment and International Relations, 
and a professor in the Department of Politics and Society, 

and the Faculty of Social Sciences and Humanities at 
Aalborg University in Denmark. 

Li Xing’s speech starts at 1 hour 43 min. here: www. 
schillerinstitut.dk/si/?p=33132

First of all, I want to thank you, 
Michelle, and thank the Schiller Insti-
tute in Denmark for inviting me to be 
part of this seminar. I really learned a 
lot from the previous speaker’s analy-
ses, especially from Helga, Jens Jør-
gen Nielsen and Jan Øberg. They are 
much bigger experts on the Ukraine 
case than I. I will try to provide a per-
spective from the Chinese point of 
view. I remember that Jens started by 
talking about his becoming old and 
the historical evolution of his experi-

ence.

Prof. Li Xing, PhD 

Hvorfor vi har brug for en ny sikkerhedsarkitektur?//
Nej til Sverige og Finland i NATO.

Jan Øberg, PhD

Speeches to the Schiller Institutes in Denmark and Sweden 
international online conference, May 25, 2022

The Schiller Institute

Chinese proposals for a 
new security and development arcitecture: 

Xi Jinping’s April proposal for a 
new international security architecture, 

The Belt and Road Initiative and 
the Global Development Initiative
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The same with me. When I came to Denmark, I 
was 25 years old, and now I can see my hair growing 
grey. At that time, it was in the eighties, China was in 
the process of economic reform, the very early stage. 
China was very poor, measured by any dimension, but 
today, China is much more advanced, much more de-
veloped, and has achieved great success in all dimen-
sions. Somehow things have changed.

At that time, 40 years ago, nobody regarded China 
as a threat. But, today, you can see waves of Western 
media demonizing China, defaming China. So, I’m 
am thinking, what’s wrong with that? There must 
be something changing, because China’s power was 
making the West very afraid, or for other reasons. But 
Helga has contributed a large amount of analysis.

The topic of today is about the international se-
curity order.  It’s very important to me, because I’m a 
professor of international relations. I really think this 
topic is extremely important and actual.

First of all, I want to speak about China’s position 
on the Ukrainian war. Major Western media describe 
China’s position as awkward. Perhaps it appears to be 
very awkward, indeed. According to my interpreta-
tion, the Chinese position on Ukraine war can be in-
terpreted as a coin consisting of two sides. On the one 
side, it is about sovereignty, about territorial integ-
rity. Of course, the war affects Ukraine’s sovereignty 
and territorial integrity.

But on the other side of the coin, it is exactly what 
Helga and Jens Jørgen talked about. What are the 
factors that triggered Russia’s behavior? Did Russia’s 
action represent the American style of pre-emptive 
self-defense? Because during the anti-terrorism wars, 
American used preemptive strikes, preemptive self-
defense as an argument, as a kind of defense for its 
war policy. So, we have to understand why China’s po-
sition is described as being awkward.

And we should not forget that just before the war, 
China and Russia had a joint statement where both 
sides actually declared, very clearly, that they are go-
ing to support each other, in respect to each other’s 
national security concerns. For Russia, it is the Ukrai-
nian crisis, and for China, it is the Taiwan issue. Both 
sides also agreed that NATO’s enlargement is regard-
ed as encircling Russia, which is a security concern 
for Russia. And both countries opposed a U.S.-led 
military camp or security camp in the Asian Pacific, 
as well. You can say that the Chinese position consists 
of two aspects, but is more sympathetic to the Rus-
sian side. This is my interpretation.

I also think that Helga’s explanation about the flaw 
of the current security structure, which she calls geo-
politics, which means that a bloc of nations tries to 
define, or has defined, their interests against another 
bloc of nations -- It means that when you form blocs, 
you feel secure, but you make the opponent, on the 
other side, feel insecure. This is the dilemma. 

And actually, I think that Helga’s point of view is 
quite echoed by Chinese President Xi Jinping’s un-
derstanding of the flaw of the national security order 
today, and what Xi Jinping, in a recent  conference, 
called a block-based security structure. He also called 
it group politics, block confrontation, small cycles. 
You can see that both Helga’s and Xi Jinping’s under-
standing of the flaw of the security architecture today 
is quite similar.

If I want to offer a deep analysis, what is, exactly, 
wrong with the current security structure? That is, if 
you look at the left side, you have NATO, and you can 
see NATO enlargement throughout this historical pe-
riod since the 1990s. Now we are talking about Finland 
and Sweden, and now Denmark will vote on whether 
to join a European army, a kind of independent secu-
rity body, but more or less, it’s also within the same 
structure of NATO. It is group politics, block politics. 

On the right side, you can see that we have other 
types of block-based security structures: The Five 
Eyes [intelligence alliance of Australia, Canada, New 
Zealand, the United Kingdom, and the United States.] 
Within the Five Eyes is AUKUS with three countries: 
the UK, Australia, the United States, which forms an 
even smaller group. Perhaps they think that Canada 
and New Zealand are not strong enough to resist Chi-
na. Maybe they are not trusted. These three countries 
form an even smaller circle.

Then there is the Quad: India, the U.S., Japan, 
Australia. There is the Indo-Pacific Security Dia-
logue. Biden was in South Korea a couple days ago, 
and people begin to talk about whether South Korea 
should be part of the Quad.

These are multilateral, but then there are also bi-
lateral blocs. There is Japan-U.S., or South Korea-U.S. 
There is also Australia-U.S. All these are surrounding 
China, trying to contain China in one way or another.

The key problem of this type of security structure 
is what we call the security dilemma spiral, which 
means that countries can begin to be destructive 
against each other. If country A acts on something, 
then country B will strengthen its capacity to coun-
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teract country A. Then country A is confirmed by 
country B’s action. Then country A needs to further 
invest in military means. This is a kind of dilemma 
spiral, which is very destructive. The previous speak-
ers have already explained that.

I’m a professor of international relations, and 
many people in this audience understand the idea of 
an international order. When we talk about the inter-
national order, we start with the Treaty of Westpha-
lia, and Helga also mentioned the Treaty of Westpha-
lia from 1648. The Westphalian Conference, or the 
“Westphalian order” was regarded as the first inter-
national order, a rule-based order based on two major 
principles: state sovereignty and territorial integrity.

These two major principles were also written into 
the United Nations Charter. After the Second World 
War, when the United States, or allied countries, es-
tablished the United Nations, together with the Bret-
ton Woods system, the United Nation’s charter in-
cludes these two basic principles.

Unfortunately, after the Cold War, with the U.S. 
leading the West, they felt extremely excited. They 
became totally embedded in this triumphalism men-
tality, and this kind of mentality was theorized, or 
conceptualized, by Francis Fukuyama, the American 
political scientist, as ”the end of history.” Now the 
West should decide. There are no alternatives. The 
American-style liberal democracy, and liberal capital-
ism is the only way. And so, the US and the West don’t 
care about the Westphalian order. It is not important. 
We see what is happening. We have the Yugoslavia 
bombing, or the Iraq war, color revolutions: the Or-
ange Revolution, Tulip Revolution, Rose Revolution, 
all these revolutions. Where are the basic principles 
of the international order: sovereignty and territorial 
integrity? No. These are typical intervention-based 
revolutions.

Now I’m feeling extremely puzzled. Now, regard-
ing the Ukraine war, every European country, every 
Western country talks about sovereignty, sovereignty, 
territorial integrity. I’m thinking, how about those 
revolutions, and interventionism? I remember that 
during all these color revolutions, one of the argu-
ments was that if state leaders are not capable, if they 
do not comply with Western standards of democracy 
and human rights, they should be removed. That’s 
the same logic that maybe in Putin’s mind, that if I 
feel that the Ukraine is creating a security dilemma 
for me, I’m going to remove it. Is this a double stan-
dard?

Now we are moving into the future world order. 

What will be the world order? I think there will be 
a multi-order work. This is one of the projects I’m 
involved in, and we have gotten funding to theorize 
about the future world order, which will be a multi-
order, not one world order with different poles, but a 
multi-order, i.e, groups of countries aligned with one 
big power along cultural, identity, and historic lines. 
Is that the world that we are going to see? I don’t know.

I need to emphasize what the solution is from Chi-
na’s perspective. President Xi Jinping made a speech 
at the Boao Forum for Asia on April 28-27, where he 
emphasized a few key points as part of his Global Se-
curity Initiative. He pointed out the importance of 
common, comprehensive, cooperative, sustainable 
security because broad-based security is not sustain-
able. He also pointed out that block-based NATO is 
a product of the Cold War. We should abandon the 
Cold War mentality. We should oppose unilateralism, 
and oppose group politics, and work towards peaceful 
settlement of crises.

And we should reject the double standard. I just 
pointed out double standards. And also, we should 
oppose unilateral sanctions. The demonization of 
Russia is one issue, and the sanctions against Russia is 
another issue, because there are no U.N.-authorized 
sanctions. It is the EU’s or the West’s own sanctions. 
And the Chinese and Xi Jinping also made the point 
that non-interference in internal affairs is one of the 
principles. I remember Jan Øberg talked about the 
five principles of peaceful coexistence, and this is one 
of the principles.  

China proposed that we must build a balanced, ef-
fective, sustainable security architecture.  

Jan and Helga just talked about development, and 
that we must work together on this. The Chinese con-
cept, if I understand it correctly, is that there must 
be a strong nexus between security and development. 
The security concept, in essence, is to rise above one-
sided security, and seek common security through 
mutually beneficial cooperation. It is a concept estab-
lished on the basis of common interests, and is con-
ducive to social progress.

The Chinese perception is that there is no devel-
opment without security, and there is no security 
without development either. It is both ways. China 
sees economic exchange interaction as an important 
avenue. Broadly speaking, security and development 
are intertwined. They cannot be separated.

If you look at China’s international relations, the 
majority, and the key characteristics of China’s ex-
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ternal relations are economics and trade.  Very little 
based on security issues. For example, China’s One 
Belt, One Road, [the Belt and Road Initiative] which 
Helga also mentioned. If you look at the One Belt, 
One Road vis-à-vis the U.S.-based Indo-Pacific strat-
egy, it is totally different. China’s One Belt, One Road 
is focused on transportation, infrastructure, trade, 
investment, energy, etc. Whereas the Indo-Pacific 
strategy comprising four countries: India, the U.S. 
Japan and Australia, is about security, military and 
defense. Biden has a summit today with ASEAN lead-
ers, and it is obvious that the ASEAN leaders refuse to 
choose sides, because China is their largest economic 
partner. Australia has a new government. Let’s wait 
and see whether Australia is going to change the pol-
icy positions.

The Belt and Road focuses on connectivity. I re-
member that Jens Jørgen, Jan or Helga talked about 
connectivity. It is extremely important. And now, 
China is building high speed trains in Southeast Asia, 
and perhaps it will spread further later on. Now in 
Asia, we have the largest trading bloc called (ASIF?). 
If you look at the the statistics, you can see that it is 
the biggest economic bloc, which means a free trade 
zone. These are China’s ambitions. These are China’s 
vision and goals. Economic development, economic 
change, trade.

Today, the result is very clear. China is the largest 
economic partner of 128 countries out of 190, ironi-
cally, including our allies, including the U.S.’s close 
allies that are against China.. If you look at ASEAN, 
China is their largest economic partner. If you look 
at Africa, Latin America, even the European Union 
today, China is the European Union’s largest trading 
partner. Even the Quad, a kind of security alliance 
against China. Every country within the Quad has 

China as its largest economic partner. This is the di-
lemma today. So, if you want to talk about economic 
decoupling? I don’t think it’s so easy.

The conclusion, now, is that economic develop-
ment and security are intertwined and they are also 
embedded. The existing international architecture, 
security architecture, puts too much emphasis on 
the military dimension. Unless the world prioritizes 
relieving global poverty and development, long term 
security can remain elusive.

The war in Ukraine generates arms spending in 
Europe, and undermines development aid to the 
world’s poorest countries. Now European countries 
are beginning to increase their arms spending, and 
also increase spending on refugees in Europe, which 
implies that they will even be cutting in aid to the 
poorest countries. Look at the United States military 
budget -- 813 billion this year under the Biden admin-
istration. The United States’s international aid is only 
4% of its military spending.

I don’t think the world will be peaceful without 
economic development. The conclusion is that eco-
nomic development, by far, is the best form of con-
flict prevention and conflict resolution. I think that 
China is fighting to get the world to move towards 
that position.

I know that China is not perfect. There are a lot 
of problems, a lot of mistakes, a lot of weaknesses, 
which we can discuss. But the major direction Chi-
na is fighting for, I think is optimal, is conducive to 
world peace.  

Thank you for listening. 

The Schiller Institute’s homepage in English, with links for 
other languages:

www.schillerinstitute.com

Read also the following two Schiller Institute interviews with Prof. Li Xing, PdD published in Executive 
Intelligence Review:

Interview: Professor Li Xing: Cooperate with China—It Is Not the Enemy (Feb. 4, 2022 issue): 
https://larouchepub.com/eiw/public/2022/eirv49n05-20220204/eirv49n05-20220204_047-professor_li_

xing_cooperate_with.pdf

Interview: Professor Li Xing: On the China-Russia Feb. 4 Joint Statement: A Declaration of a New 
Era (March 18, 2022 issue): 

https://larouchepub.com/eiw/public/2022/eirv49n11-20220318/eirv49n11-20220318_039-interviewprofes-
sor_li_xing_on_th.pdf



The Schiller Institute 9August 2022

Her er en oversættelse af Jan Øbergs tale på Schil-
ler Instituttets videokonference den 25. maj 2022. Jan 
Øbergs tale begynder 1 time 19 min. inde i videoen: 
www.schillerinstitut.dk/si/?p=33173:

Jan Øberg, freds- og fremtidsforsker, kunstfoto-
grah, og direktør for Transnational 
Foundation for Peace and Future 
Research, Lund, Sverige, behandlede 
problemet med den eksisterende vest-
lige orden, hvorfor Sverige og Finland 
ikke bør tilslutte sig NATO – som bør 
opløses – og nogle principper for løs-
ning af konflikter uden vold.

Jeg vil gerne starte med at takke 
for invitationen til denne meget vigtige og nødven-
dige diskussionsdialog, som vi helt sikkert også på 
et tidspunkt har brug for at have med folk uden for 
Vesten. Men lad mig bare sige, at jeg har følgende 
punkter med for at forsøge at skabe en lille smule 
baggrund for, hvor vi er, ikke nødvendigvis hvad der 
har ført os hertil, for det har Jens Jørgen Nielsen gjort 
så glimrende. Men jeg har et andet perspektiv på det, 
som har at gøre med det amerikanske imperiums fald 
eller kommende fald, som udfordrer os alle på ver-
densplan, langt mere end noget andet, fordi vi ikke 
ved, hvor fredeligt eller ikke-fredeligt det vil være.

Den anden ting, som jeg vil sige lidt om, og som 
du bad mig om at gøre, er perspektivet på Sveriges og 
Finlands tiltrædelse eller ansøgning om at blive med-
lem af NATO, hvilket er en enorm ændring alle per-
spektiver. Sverige har tidligere været et alliancefrit, 
ikke neutralt, men alliancefrit land i mere end 200 år 
og ændrer jo dette i løbet af et par uger, i panik.

Derefter, hvilket er min hovedopgave – de to an-
dre var lidt korte opgaver. Hovedopgaven er at drøfte, 
hvordan vi kan skabe en mere sikker verden. Du brug-
te ordet arkitektur, og den del vil være udgangspunk-
tet for os. Med Gorbatjovs idé har arkitektur noget at 
gøre med huse og bygninger. Han talte om et europæ-
isk hus. Så ud fra det, vil jeg tage udgangspunkt i de 
sidste 30 år. Hvad skulle vi have gjort, og hvad kunne 
vi meget let have gjort, hvis vi havde haft en anden 
karakter af lederskab i NATO og den vestlige verden 
og en anden måde at håndtere Warszawa-pagtens og 
Sovjetunionens fald på? Men lad mig først og frem-
mest sige en lille smule om baggrunden. 

For 30 år siden var jeg for min del fortaler for, at 

NATO’s eksistensberettigelse var Warszawa-pagtens 
og Sovjetunionens eksistens. Da disse to efterføl-
gende var væk, havde NATO ikke længere nogen ek-
sistensberettigelse. Det var ret indlysende for mig. 
Jeg interviewede folk i NATO, da jeg skrev min dok-
tordisputats. Det var ret åbenlyst for mig, at man på 

ingen måde kunne argumentere for 
noget andet, for argumentet var, at 
Nato eksisterede, fordi Warszawa-
pagten i Sovjetunionen eksisterede. 
I parentes bemærket ved vi alle, at 
Nato blev oprettet før i 49 og War-
szawa-pagten i 55, men i det mind-
ste ville det selv ud fra et realpolitisk 
synspunkt have været det rette tids-
punkt at diskutere, hvad der skulle 

være efter Nato. Post-nato i den forstand, at Nato 
havde gjort, hvad det skulle.

Den anden ting, som jeg mener er meget vigtig 
at sige er, at vi her har at gøre med noget, som jeg 
vil sige, ja, Rusland var ansvarlig for krigen, men bag 
alle krige og al vold ligger en konflikt, og Nato er an-
svarlig for denne konflikt, fordi det ikke har afvæbnet 
sig selv, men endog, imod alle løfter der blev givet til 
Gorbatjov, har udvidet den til nu 12 nye medlemmer, 
hvilket betyder, at hele området fra det nordlige Nor-
ge, Finland og ned til Tyrkiet nu er lukket inde, så at 
sige, og det er en asymmetrisk konflikt i alle disse år, 
hvor Rusland i de sidste 30 år har været en magt med 
omkring 8 % af NATO-alliancens militære udgifter i 
den vestlige alliance. 

Så hvis man går tilbage til den første periode under 
Den kolde Krig, havde Warszawa-pagten omkring 65-
75 % af NATO’s udgifter – med lidt op- og nedadgå-
ende ændringer. Vi har altså – uanset hvordan man 
definerer det – en asymmetrisk konflikt. Rusland er 
ikke en supermagt, globalt set, med hensyn til kultur, 
økonomi, politisk indflydelse og alt det, militært osv. 
Der er kun én supermagt, og det er USA, og der er kun 
én superalliance, og det er NATO. Så det jeg ser nu 
er, at vi er kommet til det punkt, hvor denne NATO-
udvidelse tydeligvis går for langt. Alle der ved noget 
om realpolitik, Mearsheimer, Kissinger, Brzezinski 
osv. – selv jeg, som ikke er realpolitisk analytiker, ad-
varede mod tanken om at forsøge at få Ukraine med. 
I aften var der ingen der lyttede. Nato er en autistisk 
alliance. Ingen lyttede. Ingen lyttede til Putin, som vi 
lige har hørt. Ingen lyttede til andre advarsler. Ingen 
lyttede til George Kennan, som kort før sin død sagde: 
For Guds skyld, lad være med at gøre det, fordi disse 

Hvorfor vi har brug for en ny sikkerhedsarkitektur?
Nej til Sverige og Finland i NATO
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mennesker lever i en slags ekkokammer med grup-
petænkning. Vi er så store. Vi har en ret på vores side, 
og vi kan gøre, hvad vi vil. Selv uden at tænke et se-
kund på, hvordan vi bliver opfattet af den anden side. 
Jeg tror, at det er et kendetegn i øjeblikket. Nato ser 
ikke sig selv som en del af en konflikt, og en konflikt 
kræver to partnere. Nato er grundlæggende – og vores 
medier ser grundlæggende – at der er én god type, og 
den hedder Nato, og den har et hus, og den har udvi-
det sit hus og alt muligt andet.

Og så er der nogen derude på gaden, som hele ti-
den forsøger at stjæle, som der er en trussel, der vil 
gøre dårlige ting mod os, osv. Så det virker som om 
vi er de gode, og hvor vover den der forbryder, som 
hedder Rusland og Putin. Men vi er ikke i en konflikt, 
fordi konflikt betyder, at det er en udveksling af hand-
linger, en handling og derefter en reaktion og derefter 
en reaktion på reaktionen osv. Så dermed frigør man 
sig selv for enhver form for ansvar i den nuværende si-
tuation. Det er grundlæggende nyt. Der var ingen, der 
ville have diskuteret i de første år af Den kolde Krig, 
og der var en konflikt mellem to blokke, som havde 
en let udveksling, og hvor man havde OSCE og andre 
til at overveje at lave tillidsskabende foranstaltninger. 
Der var neutrale lande, stødpudezoner og alt sådant.

Så hvad ser vi i dag? Vi ser ikke et vestligt forsøg på 
at hjælpe Ukraine. Vi ser et forsøg på at bruge Ukra-
ine som slagmark til at bekæmpe Rusland militært, 
indtil det er tilstrækkeligt svækket militært, som for-
svarsminister Austin fra USA udtrykte det. Så det vil 
ikke være i stand til at gøre noget lignende igen, og 
vil ikke komme tilbage til det niveau det var på før. 
Det er hvad man bruger Ukraine til nu. Man pum-
per officielt 40, 50 mia. dollars ind i våben. Husk på, 
at Ruslands samlede årlige budget er 66 mia. $. Man 
oprustede angiveligt Tyskland med 100 milliarder nye 
dollars, hvilket er næsten dobbelt så meget som det 
russiske militærbudget. Så i fremtiden vil Rusland 
have noget i retning af 2 % af NATO’s budget eller 
deromkring i form af militærudgifter.

Og så har man historiens største og ubegrænsede, 
ubetingede sanktioner, hvilket betyder et forsøg på at 
undergrave den russiske økonomi. Hvad er det lang-
sigtede formål? Jeg tror ikke, at det vil lykkes. Jeg tror, 
at Vesten vil få enorme boomerangeffekter af dette og 
social uro og økonomisk krise, og alle de ting vi al-
lerede har hørt. Men meningen ville være at afskaffe 
Rusland. Byg en ny mur, og hav intet at gøre med 
det. Tag Dostojevskij ud af bibliotekerne. Ingen ud-
veksling, ingen besøg, intet universitetssamarbejde. 
Afskær det fuldstændigt, og sørg for at Rusland ikke 
eksisterer mere. Det må ikke opfattes som en trussel.

Det er det, der er problemet for Nato. Nato kan 
ikke leve uden trusler, uden et billede af trusler, uden 
at insistere på nogen som en fjende. Så, hvad vil der 
komme efter dette, når vi ligesom er færdige? Det er 
der, hvor jeg er lige så bange for en atomkrig. Vi har 
set det med Rusland; når vi er færdige med Rusland, 
så kan Vesten koncentrere sig om Kina. Altså, det er 
hvad Ukraine handler om, efter min mening. Det er 
ikke en særlig pæn opfattelse, men jeg har et ond-
skabsfuldt sind. Hvis du ikke har et ondskabsfuldt 
sind, vil du ikke forstå sikkerhedspolitik og krigsfor-
beredelse, og magtpolitik.

3. del:

Så det er altså her, vi befinder os. Nato er alt andet 
end en forsvarsalliance. For hvis man har offensive 
våben, f.eks. atomvåben, langtrækkende våben, som 
alle stormagterne, Kina, Rusland, Frankrig, Storbri-
tannien, USA osv. har, så er man ikke en defensiv al-
liance. Man kan sige, at man ikke har offensive hen-
sigter, men hvis man kan dræbe folk 5.000 kilometer 
væk, så er man ikke defensiv teknisk set, militært set 
i den andens øjne. Så det har altid været noget for-
vrøvlet propaganda. Selvfølgelig er det derfor, at alle 
toneangivende aviser i dag altid sætter ordet forsvar 
foran en defensiv NATO-alliance. Det er naturligvis 
fordi det intet har med virkeligheden at gøre. Jeg ven-
der tilbage til forskellen mellem defensiv og offensiv 
om et øjeblik.

Nu betyder det altså, at medmindre nogen stopper 
op og tænker sig om, er vi på vej mod forestillingen 
om en delvis ødelæggelse af Rusland ud af Europa. 
Jeg tror, at uanset hvor uenig jeg er, og hvor meget jeg 
tager afstand fra den russiske invasion af Ukraine, er 
der intet forsvar for det NATO planlægger nu.

De fleste mennesker, der hader Rusland, har aldrig 
været i Rusland og har ingen russiske venner. De fle-
ste mennesker, der er meget skeptiske eller kritiske 
eller negative over for Kina, har aldrig været i Kina. 
Sådan kan man blive ved. Disse billeder af hvem vi 
skal hade, og hvem vi skal elske, er konstrueret af me-
dierne, fordi medierne splitter os, de befinder sig et 
sted mellem os og virkeligheden, for dem, der ikke 
kan tage til disse steder og se det med egne øjne, så-
dan som jeg har været i stand til, og jeg har jo aldrig 
været et sted i verden, hvor det ser ud som mediebil-
ledet. Ingen konflikt, ingen krigsførelse, ingen krigs-
zone eller noget andet sted.

Så lad mig sætte dette i perspektivet af Finland og 
Sverige. Finland og Sverige, især Sverige, som jeg ken-
der bedst, da jeg bor her, har i de sidste 20-30 år æn-
dret alt det, der var forbundet med svensk neutralitet 
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og alliancefrihed, og alt fra Olof Palme, fælles sikker-
hed og nedrustning og et stærkt FN og at sende trop-
per til FN osv., alt for dem der er internationale lyt-
tere. Det, som Sverige var før, har intet med det i dag 
at gøre længere. Det har ødelagt hele sin egen unikke 
sikkerhedsmæssige og politiske identitet, og der-
for har det hele tiden samarbejdet, politisk og med 
hensyn til militærindustri og strategisk infrastruk-
turplanlægning, med USA og NATO, store øvelser og 
NORLAND i den nordlige del af Sverige, værtslands-
støtteaftalerne, så amerikanerne kunne komme i en 
krise, selv før NATO-medlemskabet.

Man kan blive ved på den måde. Så der er intet 
overraskende i den forstand. Det der overrasker mig 
er, at Sverige tiltræder uden en egentlig offentlig dis-
kussion. Sverige tiltræder uden en folkeafstemning, 
hvor 48 % af befolkningen ifølge meningsmålinger 
går ind for NATO-medlemskab; og 25 % NEJ og re-
sten har ikke besluttet sig. Jeg vil mene, at 75 % for 
NATO-medlemskab ville være et minimum for en så 
stor, grundlæggende og bindende ændring af vores 
lands udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Så 
man får dette igennem på ingen tid. Så er spørgsmå-
let, hvem der har presset jer til at gøre det? Tja, jeg 
har ikke spurgt ham. Jeg tror, at nogen har planlagt 
dette. Brug Ukraine som et påskud for at få Sverige 
og Finland ind så hurtigt som muligt. Og spørg ikke 
folket. Det er lidt anderledes i Finland, for ifølge me-
ningsmålinger der, var der 76 % af befolkningen, som 
var for et NATO-medlemskab.

Men man kan også spørge sig selv, hvordan dette 
blev skabt? Så igen, mediernes rolle er meget vigtig i 
den forstand, at der grundlæggende set kun har været 
pro-NATO-artikler, pro-NATO-eksperter, pro-NA-
TO-militære synspunkter og “frygtologi” i de tonean-
givende medier, som er pro-NATO. Ideen om at bruge 
folks frygt for, at noget skal ske. Jeg mener, Putin vil 
besætte Gotland og Sverige på ingen tid eller de dan-
ske øer uden for Sverige eller Bornholm. Det vil ske 
meget hurtigt.

Dette er at bruge folk, der ikke er eksperter, og de 
fleste mennesker er ikke inde i sikkerhedspolitik, for 
at få dem til at acceptere de mest forfærdelige poli-
tiske tiltag, hvad enten det er terror eller det er CO-
VID, det er alt sammen bygget på ”frygtologi”. Så det 
var mine to første punkter, baggrunden for Sverige, 
Finland. Jeg er dybt bekymret for sidstnævnte, fordi 
det kun vil være et spørgsmål om tid, før der vil være 
en anmodning om at have amerikanske baser i de to 
lande, ligesom der vil være i Danmark og Norge.

Putin har sagt, at han er ligeglad med et formelt 
medlemskab. Men hvis I etablerer infrastrukturen til 

krigsførelse mod mit land, så vil jeg reagere. Så vi re-
ducerer nordmændenes, danskernes, svenskernes og 
finnernes sikkerhed meget systematisk. Vores ledere 
og de eliter, der træffer disse beslutninger, er mere 
loyale over for Washington og Bruxelles end over for 
deres eget folk.

Det er der ord for.

Så jeg er enig. Det er ikke let at tale om alternati-
ver i denne situation. Jeg er enig med dem, der har 
sagt, at dette er den farligste krise siden 1945, og jeg 
medregner Cuba-krisen. Og en af grundene, bør jeg 
tilføje, er, at der har været en enorm intellektuel ned-
rustning. Man kan sige alle mulige dumme ting og 
slippe af sted med det. Som minister i dag har man 
aldrig læst en bog om konflikter, afskrækkelse, fred 
eller noget som helst andet. Vi har altid haft mange 
våben, for mange efter min mening, men vi har haft 
ansvarlige politiske ledere, som vidste, hvad de gjor-
de. Jeg er ikke sikker på, at de nuværende politikere i 
deres hjemlande ved, hvad de gør. Hvis der var et eller 
andet, var det fordi både Kennedy og Khrusjtjov var 
intellektuelle og havde kontakter med hinanden og 
kendte hinanden godt. I dag er der ingen kommuni-
kation, og der er ingen viden. Man kan slippe af sted 
med at sige ting, som er banale. Man har ikke engang 
journalister, der kan stille spørgsmål som: Hvor ved 
du det fra? Hvorfor ser du det på den måde?

Så det alternativ, jeg ønsker at vælge, er at afskaffe 
NATO. Jeg siger ikke, at det vil være det første man 
gør, de vil nok i stedet tænke på at etablere et alter-
nativt system, som vil gøre Nato overflødigt. Jeg er til 
forestillinger og idéer, men hvis vi ikke har det, vil vi 
ikke få succes eller overleve. Der må være en god idé 
et eller andet sted. Og det er ikke inden for militaris-
mens rammer. Så hvis man starter med en ren tavle i 
Europa, hvordan ville europæisk sikkerhed i ens hus 
se ud?

Først og fremmest ville det være baseret på et par 
begreber, hvoraf det ene er fælles sikkerhed. Vi kan 
ikke føle os sikre, hvis den anden part ikke føler sig 
sikker sammen med os, når vi lever i en verden [uhør-
lig]…

For det andet, ikke national militær sikkerhed, 
men menneskelig sikkerhed og global sikkerhed.

For det tredje at prioritere konfliktløsning og ci-
vile midler og kun gribe til militæret som den sidste 
mulighed, i overensstemmelse med FN’s charter. Hvis 
vi bare kunne gennemføre FN-pagten, denne tanke-
gang, som er det mest gandhianske dokument, men-
neskeheden har, og det mest intelligente, især artikel 
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1, som siger, at fred skal skabes med fredelige midler. 
Det er meget enkelt. Vi skal bare vende alt, hvad Nato 
gør, om man vil, på hovedet.

Til dem der mener, at vi bør have et militært for-
svar, burde vi have et defensivt forsvar, defensive vå-
ben, og våben som har kort rækkevidde og begrænset 
destruktiv kapacitet og derfor kan bruges til selvfor-
svar på hvert lands territorium, så længe vi har lande 
eller nationalstater. Alt andet vil altid betyde, at an-
dre vil betragte os som en trussel. Så det defensive mi-
litære system er et system, der kun fungerer, når no-
gen kommer ind på ens territorium, om man vil, eller 
når der gøres indgreb i ens politik, eller hvad det nu 
er. Og hvorfor taler jeg ikke kun om fysisk invasion? 
Alle, der siger at vi er fredelige, skønt vi kan dræbe 
jer 5.6000 kilometer væk, har ingen idé om, hvad for-
svarsevne er.

Det betyder naturligvis, at atomvåben skal afskaf-
fes, fordi ingen ønsker at få atomvåben anvendt på 
deres eget territorium. Det er ganske fornuftigt, vil 
jeg sige. De er kun beregnet til andre. Så man har en 
forsvarsevne i militæret, og man kan diskutere, hvil-
ken type nye teknologier vi ville anvende for dette. 
Men jeg vil sige, at det ikke er umuligt. Måske langt 
flere helikoptere end kampfly og den slags ting.

For det andet har vi brug for civilforsvar. Det som 
COVID-krisen også har vist os er, at der ikke er noget 
forsvar for folk. De mest nødvendige ting og ikke-mi-
litære trusler som ingen planlægger efter. Covid var 
efter min mening ikke en sundhedskrise. Det var en 
sikkerhedspolitisk fallit. Ingen havde mundbind. In-
gen havde udstyr til hospitalerne. Hvad er det? Sik-
kerhed. Men vi spilder alle de milliarder af dollars 
på militære ting. Jo mere vi gør det, jo mere truer vi 
andre, og jo mere øger vi sandsynligheden for krigs-
førelse. Så enkelt er det. Så enkelt, at politikerne ikke 
forstår et ord af det.

Og så for det tredje, civil modstand. Det vil sige, 
hvis man mod ens ønsker og planlægning bliver be-
sat eller underlagt, udsat for overgreb eller hvad som 
helst. Hvad man gør er at sikre, at fjenden, besætte-
ren, ikke vil være i stand til at arbejde sammen med 
en. Man nægter besætteren samarbejde, at ens sam-
fund fungerer osv. Man laver voldgrave, fordi man 
ikke kan administrere et sådant samfund, hvor der 
ikke er et samarbejde med lokalbefolkningen.

Så alt dette er, hvis man spørger mig, hvordan et 

godt militær og et godt forsvarssystem ville se ud? 
Dette er mine tre eller fire svar. Men først og frem-
mest er forsvaret ikke det vigtigste. Det er, om vi kan 
lære at håndtere konflikter i tide og utide med mindst 
mulig eller slet ingen vold. Det er menneskehedens 
udfordring. Nummer et, kan vi lære at konfrontere 
hinanden og lære af konflikter; ikke planlagt drab 
på hinanden. Vi har afskaffet slaveriet. Vi har gjort 
op med kannibalisme. Vi har afskaffet det absolutte 
monarki, osv. Kan vi virkelig ikke lære at være ander-
ledes? Fordi konflikter er gode. Det er godt, at vi er 
forskellige. Det vigtige er, at vi lærer at leve i enhed 
og med fred mellem forskellige grupper. Vi vil aldrig 
blive ens. Det er derfor, at det amerikanske imperium 
må afskaffes, fordi det har den idé, at alle skal være 
ens.

Til slut kan jeg se, at tiden er ved at løbe ud. Dette 
er naturligvis urealistisk i den forstand, at det mili-
tærindustrielle/medier/akademiske kompleks vil 
være imod det. Man kan ikke sælge våben til et så-
dant system, som jeg nu har skitseret. Selvfølgelig vil 
de der mener, at atomvåben er godt, fra Kina til USA, 
også være imod det. Men der er ingen måde, hvorpå 
menneskeheden kan overleve i det lange løb uden af-
skaffelse af atomvåben. Derfor er traktaten om at gøre 
dette absolut nødvendig. Det er meget trist at se, at 
alle atommagterne ikke har modet til at sige nej til 
atomvåben, for det er nu international lov.

Alle dem der har atomvåben er i den forstand 
ulovlige stater. De bygger på terrorfilosofien, nemlig 
massedrab på civile. Vi er ikke part i en konflikt. Den 
største konflikt inden for terrorisme er ikke ISIS eller 
al-Qaida. Det er atomismen.

Så jeg mener, at der er alle muligheder, som f.eks. 
også Panscheel, det at leve sammen, de fem princip-
per. Vi er nødt til at tænke anderledes for at skabe en 
bedre verden og ikke lade os undertrykke på kort sigt 
af krigstrusler. Jeg ved, at situationen er meget for-
færdelig, og jeg er pessimist på kort sigt, men hvis vi 
er i stand til at komme igennem denne forfærdelige 
krise, som vi befinder os i nu, kunne verden blive et så 
smukt sted, og USA vil være et smukt land, der ikke 
har et imperium, og verden vil være et bedre sted, når 
Nato og det amerikanske imperium er væk, og vi kan 
arbejde sammen i et multipolært flerpartisystem og 
samarbejde i stedet for at have konfrontationer, ar-
bejde på fælles visioner i stedet for at planlægge krige. 

Mange tak.

Læs også Schiller Instituttets interview med freds- og fremtidsforsker Jan Øberg 
den 21. februar 2022:

Om Ukraine-Rusland-USA-NATO krisen,
Danmarks forhandlinger om amerikanske soldater i Danmark, og

Xinjiang spørgsmålet:

www.schillerinstitut.dk/si/?p=32493
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