Invitation
til
Schiller
Instituttets konference:
Verden efter det amerikanske
valg:
Skabelsen
af
en
verden
baseret på fornuft
Tilmelding her.
Den

12.-13.

december

afholder

Schiller

Instituttet

en

international konference via internettet for at behandle det
presserende spørgsmål, som hele menneskeheden står over for:
“Verden efter det amerikanske valg: Skabelsen af en verden
baseret på fornuft.” Grundlægger og præsident for Schiller
Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, meddelte, at en fuld
invitation og foreløbig liste over talere snart vil være
tilgængelig, og at konferencens indhold vil fokusere på
følgende:
Uanset udfaldet af den uhørte kamp omkring det nylige
amerikanske valg, står det allerede klart, at det ikke kun er
en intern amerikansk affære, men også en begivenhed af højeste
internationale strategiske betydning. Efter fire år med en
fuldstændig synkroniseret international dæmoniserings-kampagne
imod præsident Donald Trump, men samtidig også mod præsident
Vladimir Putin i Rusland og præsident Xi Jinping i Kina,
Russiagate, en fejlslagen rigsretssag, åbent oprør og nu
skamløs valgsvindel – er det vigtigt, at verden hurtigt
forstår: Udfaldet af denne kamp er valget mellem 3.
verdenskrig eller fred.
Trump har tiltrukket sig den ubændige vrede fra det som
præsident
Eisenhower
identificerede
som
det

militærindustrielle kompleks – det permanente bureaukrati, den
såkaldte ‘Deep State’ og de økonomiske interesser, der
kontrollerer dem, såsom City of London og Wall Street – fordi
han vovede at bekendtgøre, at han ønskede at ‘afslutte de
endeløse krige’, og at han mente, at et godt forhold til
Rusland og Kina ‘er en god ting, ikke en dårlig ting!’.
Hvis en mentalt svækket Joe Biden blev indsat som symbolsk
præsident i et par uger, for sidenhen at blive erstattet af
Kamala Harris og Obama-Bush’s intervenerende krigsapparat,
kunne verden på kort sigt blive trukket ind i en krig mod
Rusland og Kina, hvilket ville omfatte en udvidelse af den
politiske konfrontation til verdensrummet.
Tilmelding her.
De to dages dialog og drøftelser med simultantolkning på
forskellige sprog, herunder spansk, fransk og tysk, vil
omfatte følgende paneldiskussioner:
PANEL I. ”Hold sammen eller hver for sig”: Frie og suveræne
republikker, eller digitalt diktatur (lørdag d. 12. december,
kl. 15 dansk tid): Dette panel vil diskutere konsekvenserne af
det nuværende drama, der udspiller sig i USA, den globale kamp
for at erstatte det nuværende bankerotte finanssystem med et
nyt paradigme, skitseret over fem årtier af Lyndon LaRouche.
Konferencen afholdes på tærsklen til Valgkollegiets møde den
14. december, hvor det besluttes hvem der bliver den næste
præsident for USA. På det tidspunkt vil beviserne for klagerne
om valgsvindel – påstanden fra præsident Trumps advokater om,
at de har dokumenteret bevis for, at han vandt valget;
metoderne til valgsvindel som rapporteret af ”whistleblowere”,
og afsløringen af andre kapaciteter og handlinger, som er en
del af det statskup der truer USA – stå klart, før valgmændene
skal træffe deres valg. Konferencepanelet vil samle
fremtrædende eksperter indenfor områderne af den amerikanske
forfatning, lovgivning og efterretningsvirksomhed, og vil
understrege den dramatiske relevans i dag af Benjamin

Franklins svar på spørgsmålet om, hvilken slags regering USA
havde modtaget fra ham: “En republik – hvis vi kan beholde
den.”
PANEL II. Undgå faren for 3. verdenskrig: En strategisk orden
baseret på menneskehedens fælles mål (lørdag d. 12. december,
kl. 19 dansk tid): Hvad der må gøres for at sætte en ny
international sikkerhedsarkitektur på den internationale
dagsorden; en, som sikrer overlevelsen af den menneskelige
art. Paneldeltagerne vil lokalisere krigsfaren i sammenhæng
med det verserende nedbrud af det transatlantiske finansielle
system og diskutere de potentielle konsekvenser af planerne,
som dette systems centralbanker har for digitaliseringen af
betalingsmidler. Indførslen af de fire love, der er foreslået
af Lyndon LaRouche, er fortsat påtrængende nødvendigt,
herunder kravet om at etablere et internationalt kreditsystem
i form af et Nyt Bretton Woods-system, samt behovet for
internationalt samarbejde inden for rumforskning og en
fusionsbaseret økonomi. Det er derfor yderst påtrængende, at
P5-topmødet, foreslået af præsident Putin, med de fem
permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, straks indkaldes,
for på dette fremskredne tidspunkt i krisen er det en pligt
for de mest magtfulde nationer i verden at handle i fællesskab
for at undgå en geopolitisk katastrofe. Dette topmøde, eller
bedre, række af topmøder, må definere løsninger på de
eksistentielle udfordringer menneskeheden står over for, samt
definere områderne for menneskehedens fælles mål, såsom at
opnå nye økonomiske platforme for verdensøkonomien ved
kommerciel anvendelse af termonuklear fusionsenergi, og
internationalt samarbejde inden for rumforskning.
PANEL III. Overvind den globale sundhedskrise og den
pandemiske hungersnød: Tænkning på niveauet af modsætningernes
sammenfald (søndag d. 13. december, kl. 15 dansk tid): At
overvinde de ødelæggende konsekvenser over hele verden af 50
års neoliberal økonomiske politik, hvoraf COVID-19-pandemien
blot er det mest oplagte eksempel. Hvis COVID-19 og faren for

fremtidige pandemier skal overvindes, må verdenssamfundet enes
om at etablere et globalt sundhedssystem, hvilket betyder et
moderne sundhedssystem i hvert eneste land på planeten. Der må
også være et nyt niveau af internationalt samarbejde inden for
biovidenskab for at finde kure mod hidtil uhelbredelige
sygdomme samt bedre forståelse af livet i universet som sådan.
Som chefen for Verdensfødevareprogrammet, David Beasley, har
bekendtgjort, er 7 millioner mennesker allerede døde af sult i
år, hvilket let kunne have været forhindret. I lyset af den
umiddelbare fare for at 30 millioner mere dør af sult i løbet
af de næste par måneder, og 260 millioner forventes at lide
den samme skæbne i det kommende år, må der være en fuldstændig
ændring i landbrugspolitikken. Målet skal være at opnå
fødevaresikkerhed i enhver nation og en fordobling af
fødevareproduktionen på verdensplan. For at finde svar på
disse eksistentielle trusler mod menneskeheden kræves en
tankegang i et nyt paradigme. I stedet for profitmaksimering
til et privilegeret finansoligarki, må menneskehedens fælles
interesser sættes først: menneskehedens fælles mål. Til dette
formål er der dannet en “en komité af modsætningernes
sammenfald”, et begreb udviklet af den store renæssancetænker
Nicholas af Cusa, hvis mål det er, at have mennesker af god
vilje i mange nationer til at arbejde sammen for at løse disse
kriser.
PANEL IV. En menneskelig fremtid for ungdommen: En renæssance
drevet af Beethovens klassiske kultur (søndag d. 13. december,
kl. 19 dansk tid): Det fjerde panel vil være tilegnet behovet
for en renæssance af klassisk kultur og ungdommens særlige
rolle i gennemførelsen heraf. I dette øjeblik af historien,
hvor hele samfundets fundament er rystet i sin grundvold, er
der en enorm appetit på skønheden ved stor kunst, efter
menneskehedens høje idealer, som de udtrykkes i de store
kompositioner af klassisk musik og poesi. I alle større
civilisationer er der digtere, komponister og filosoffer, som
har hyldet menneskeheden som en kreative art, og det vil være
dialogen mellem disse kulturer, der kan og vil skabe en ny æra

for menneskeheden. I denne ånd vil hele konferencen blive viet
til Beethovens år, komponisten, hvis kompositioner giver folk
et håb, fordi de udtrykker hvad mennesket er i stand til.
Tilmelding her.

