Schiller-konference i New
York: ‘Menneskeheden som en
galaktisk art:
Det nødvendige alternativ til
krig’
Den 5. oktober (EIRNS) – Dagens konference i Schiller
Instituttet på Manhattan med ovennævnte titel, bød på seks
udvalgte talere – enten via livestreaming eller personligt i
salen – overbragte hilsner fra den russiske ambassadør i USA,
Anatoly Antonov, en videohilsen fra Andrea Jones, direktør for
NASAs internationale månenats observation (5. oktober), samt
et stærkt videosegment fra en webcast med Lyndon LaRouche fra
den 3. december 2009: “Lad os industrialisere Månen nu som
basis for fremtidig udforskning af rummet”. De begivenheder,
der blev streamet live, var både dybt informative indenfor
adskillige aspekter af videnskab og teknologi, og på samme tid
en inspiration i forhold til at aktivere en tilstand hos
menneskeheden, “hvor fantasiens styrke bliver nationernes
politik”, som moderator Dennis Speed udtrykte det, idet han
citerede Lyndon LaRouche
Forinden livestreamingen begyndte kl. 13 EDT, startede
konferencen med “Sangen til Månen” fra operaen Rusalka af
Antonin Dvorak.
Efter Speeds bemærkninger (se transkription,) Jones’ hilsener
og LaRouches video, blev hovedtalen dernæst afholdt af
Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche (se
transkription). Hun startede med at udtrykke, at det er en
“fuldkommen glædelig dag i dag” og at erklære, at “Månefeber
er en sund sygdom.”
Den næste taler var Dr. Xing Jijun, som er videnskabs- og

teknologirådgiver ved Kinas Generalkonsulat i New York. Han
uddybede, hvad han betegnede som de to nøgleord, innovation og
samarbejde.
Benjamin Deniston fra LaRouches videnskabelige gruppe, “The
Basement Team” -, talte derefter – via videoforbindelse – over
emnet “Menneskehedens fremtid ligger ude blandt stjernerne”,
der beskæftigede sig med implikationer af videnskabelige
resultater fra Månen med henblik på at forstå Universet.
Dr. Aaron Olson, tidligere NASA-forskningspartner, talte
efterfølgende om “Udvinding af Helium-3 på Månen” og fremviste
udstyr og koncepter, der er involveret for at få dette til at
ske. Jason Ross’ præsentation havde titlen “CO2reduktionspolitik – dyrt, dødbringende og unødvendigt.” Han
førte tilhørerne gennem emnet med nådesløs ironi.
Joseph Foster, en signalspecialist fra New Jersey, holdt
derefter en præsentation med titlen “Fra Projekt Diana til
Projekt Artemis”, hvor han gav en livlig historisk gennemgang
af den teknologiske udvikling, begyndende i 1946 med de første
radarsignaler, der blev reflekteret fra Månen under Projekt
Diana, og op til nutiden og hvad der er planlagt for Artemisprojektet. Konferencen blev afsluttet med spørgsmål- og svar
og afsluttende bemærkninger fra Helga Zepp-LaRouche, som
forblev online under hele konferencen på trods af en
tidsforskel på seks timer.

