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Der er afgørende øjeblikke i historien, hvor en
renæssance
er
nødvendig
for
at
redde
menneskeheden.
I dag har BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og
Sydafrika) forpligtet sig til at lancere en renæssance. De har
grundlagt den Nye Udviklingsbank (NDB), og Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), og flere andre fonde
til finansiering af det »Nye, økonomiske Silkevejsbælte«, både
til lands og til vands, og promoveret af den kinesiske
regering. De er i færd med at etablere en valutareservefond
(Contingent Reserve Arrangement, CRA) for at beskytte deres
valutaer, og de forbereder en ny, international, økonomisk og
finansiel orden, i hvilken yuan vil være drivkraften.
Sluttelig er de i færd med at etablere et universelt
kreditvurderingsagentur som alternativ til de tre store,
vestlige agenturer.
Deres store projekter er baseret på transformationen af
menneske og natur, en ambitiøs rumforskningspolitik, en
offentlig sundhedspolitik for alle, skabelsen af ’smartbyer’,
samt tilplantning af »store, grønne mure« før at gøre ørkenen
grøn. I løbet af de seneste 30 år har Kina løftet flere end

1,35 mia. mennesker ud af fattigdom, og Indien er nu i færd
med at gøre det samme for 1,25 mia. mennesker.
Det er tydeligvis her, alternativet til et Transatlantisk
Imperium, hvis finansoligarki sår krigens sæd, som stormskyer
bringer stormen, ligger.
Vores konference vil være anledning til at mobilisere kræfter
for dette alternativ, der afviser destruktive, geopolitiske
magtspil og placerer os i fortroppen for kampen for
menneskehedens fælles mål. Den vil således markere endnu et
afgørende skridt i kølvandet på Schiller Instituttets
konferencer i Frankfurt, 18.-19. oktober, 2014, samt
konferencerne afholdt på Manhattan fra begyndelsen af 2015.
Det er i realiteten en international mobilisering, du deltager
i, ikke en engangsforsamling af ’whistleblowers’.
Vi vil først høre fra repræsentanter fra BRIKS og deres
allierede, der vil fremlægge de store projekter, de
planlægger, eller som de allerede er i færd med at gennemføre
i deres lande. Dette er ikke en samling forskellige projekter,
men udgør en verdensanskuelse, der er meget anderledes end
den, der nu i over fyrre år har domineret Europa.
Medlemmer af Lyndon LaRouches videnskabsteam vil fremlægge den
nye tilgang, der er nødvendig for at overkomme den tørke, der
er i færd med at ødelægge Californien, ved at styre og skabe
vandcyklusser ved at arrangere anlæg til afsaltning af
havvand, og ved at arbejde på de lovende perspektiver, som
ionisering af atmosfæren tilbyder for at skabe nye, mere
effektive cyklusser.
Det kinesiske program for udvinding af helium-3 på Månen som
brændstof til produktion af fusionsenergi på Jorden,
eksemplificerer en ny identitet for mennesket, der strækker
sig ud i en skala, der omfatter Solsystemet, og videre endnu,
galaksen, med det formål at forstå og beherske virkningen af
kosmisk stråling på vort klima, så vel som også den fare,

asteroider udgør for vor planet.
Over for dem, der indvender, at en sådan måde at tænke på er
»u-praktisk«, er det på høje tid at svare, at deres væren
praktisk fører til alles krig mod alle.
Det er præcist her, vi må gentænke den nuværende opfattelse
af, eller begreb om »økonomi«. Ægte økonomi handler ikke om at
udføre finansielle udplyndringsoperationer for at opbygge
hurtig, monetær rigdom, men snarere om at organisere midlerne
til at finansiere de store projekter, der vil forme vores
fremtid.
Vi må derfor bringe nationer sammen omkring en politik for
statskredit
til
at
finansiere
opdagelser
og
udviklingsplatforme. At nedlægge det eksisterende monetære
system i Vesteuropa og USA er ikke i sig selv et økonomisk
spørgsmål, men et politisk valg: ønsker vi en fremtid eller
ej? Ønsker vi at blive fri for en verden, hvor fascister og
neonazister, såsom Dmytro Yarosh, promoveres i Ukraine med
Victoria Nulands støtte? Ønsker vi at gå med i det »win-win«system, som den kinesiske præsident Xi Jinping gentagne gange
har foreslået?
At svare »ja« til disse spørgsmål kræver, at man forlader
euroens og NATO’s Europa, der tjener City of Londons og Wall
Streets system, og etablerer samarbejdsformer mellem suveræne
nationalstater, der har fælles kapaciteter og projekter, og
bryder fri af deres monetære og finansielle lænker. Det
betyder at vende tilbage til en kultur for fremtiden,
inspireret af værkerne af Nicolaus Cusanus, Johannes Kepler og
Vladimir Vernadskij, der i os atter vækker håb og optimisme,
når vi tager del i det menneskelige sinds kreative processer.
Samtidigt må vi, som europæere og amerikanere, ikke længere
frygte, at andre kulturer vil udfordre os, men snarere med
glæde opdage, hvordan vi kan tage del i skabelsen af
verdenslandbroen.

Dette er ikke en Ønske-ø, men en sammenkomst for at imødekomme
kravene fra Veda’ernes Indien, Konfutses Kina eller vor
jødisk-kristne tradition, for at skabe fundamenterne til det,
Victor Hugo kaldte den »Universelle Republik«.
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