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Kære konferencedeltagere fra hele verden! Det der bringer os
sammen her i dag, med deltagere fra over 60 lande fra fire
kontinenter, er vores dybeste bekymring over, at selve
menneskehedens eksistens er i alvorlig fare. Formålet med
vores konference er at gøre de stadig mere omfattende
samfundsmæssige kræfter i verden opmærksom på, at der på grund
af faren ved den nuværende eskalerende strategiske
konfrontation snart kunne opstå en fuld militær konfrontation
mellem NATO og Rusland, som kunne føre til en verdenskrig, der
efter al sandsynlighed ville betyde menneskehedens udslettelse
i en efterfølgende atomvinter. Formålet med vores konference
er derfor at demonstrere på den mest kraftfulde måde, at der
findes et umiddelbart tilgængeligt alternativ, et nyt
paradigme, som kan lægge denne dødelige trussel bag os og
indlede en ny æra i menneskehedens historie i overensstemmelse

med menneskehedens sande natur som den eneste hidtil kendte
art, der er i stand til at ræsonnere.
Denne fare for nævnte store krigsfare begyndte ikke den 24.
februar i år. Som min afdøde mand Lyndon LaRouche forudsagde
med forudseenhed i august 1971, efter at Nixon havde erstattet
Bretton Woods-systemets faste valutakurser med flydende
valutakurser, at en fortsættelse af denne pengepolitik – hvis
den ikke korrigeres – uundgåeligt ville føre til en ny
fascisme og en ny verdenskrig. Og 50 år senere er det præcis,
hvor vi befinder os lige nu. Den akutte fare for krig, den
større krig, skyldes at det transatlantiske neoliberale
finanssystem allerede var på et fremskredent stadium af
sammenbrud, meden hyperinflatorisk eksplosion af et håbløst
bankerot system, før krigen i Ukraine begyndte.
For at forstå de virkelige årsager til krisen i Ukraine må man
gå tilbage til årsagerne til, at den store historiske chance,
der eksisterede efter Sovjetunionens opløsning for at etablere
en ægte fredsordning, som vi foreslog med programmet for den
eurasiske landbro dengang, blev forpasset. Et godt
udgangspunkt, et vindue til at få et indblik, er et dokument,
der oprindeligt blev lækket til New York Times af en
whistleblower i marts 1992, og som blev kendt som Wolfowitzdoktrinen, der blev skrevet i ånden fra det tidligere Project
for a New American Century. Dokumentet fastslog, at en del af
den amerikanske mission ville være at sikre USA’s rolle som
den eneste supermagt i den post-sovjetiske verden, der ville
have tilstrækkelig militær magt til at afskrække enhver nation
eller gruppe af nationer fra at udfordre USA’s forrang. Den 8.
marts 1992 skrev New York Times: “[D]et er Pentagons hidtil
klareste afvisning af kollektiv internationalisme, den
strategi, der opstod efter Anden Verdenskrig, da de fem
sejrsmagter søgte at danne et FN, der kunne mægle i konflikter
og overvåge voldsudbrud.”
Wolfowitz-doktrinen var den egentlige årsag til, at det løfte,
som udenrigsminister James Baker ved tre forskellige

lejligheder i februar 1990 gav Gorbatjov om, at NATO ikke
ville udvide “en tomme mod øst”, ikke blev holdt. Wolfowitzdoktrinen, der var baseret på det angloamerikanske særlige
forhold, var det grundlæggende aksiom for en hel række
politikker der fulgte, begyndende med den såkaldte
“chokterapi” til de IMF-støttede liberale reformer i Rusland i
1990’erne, som i lyset af Ruslands rigdom på råstoffer og
videnskabelige ekspertise udtrykkeligt havde til formål at
eliminere
en
potentiel
fremtidig
konkurrent
på
verdensmarkedet, og som reducerede Ruslands industrielle
kapacitet fra 1991-1994 til kun 30 %. Det var grundlaget for
de forskellige interventionskrige i Irak, bombningerne mod
Jugoslavien, krigene mod Afghanistan, Libyen og Syrien samt de
fem NATO-ekspansioner mod øst.
Putins tale på sikkerhedskonferencen i München i 2007 var en
dramatisk protest mod indførelsen af den unipolære verden, som
i det væsentlige forblev lige så ubesvaret som de forskellige
definitioner af “røde linjer” vedrørende Ruslands centrale
sikkerhedsinteresser, indtil den seneste til USA og NATO, som
Putin fremsatte den 17. december. Konflikten mellem påstanden
om at opretholde en i det væsentlige unipolær verden og
fremkomsten af en multipolær verden, som var det naturlige
resultat af Kinas økonomiske fremgang, BRI’s tiltrækningskraft
for over hundrede lande, det strategiske partnerskab mellem
Rusland og Kina og senest mange lande, såsom Indien, Pakistan,
Brasilien, Sydafrika og andre lande, der nægter at blive
inddraget i den geopolitiske konfrontation mellem Vesten og
Rusland og Kina. Denne konflikt er kernen i den nuværende
fare.
Det er forfærdeligt, at vi har en krig midt i Europa, men det
var krigene i Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Yemen osv.
også, men de fandtes næsten ikke i nyhederne. Og var der nogen
der troede, at det russiske militær kunne have draget andre
konklusioner, da de så indførelsen af stadig hårdere
sanktioner, gennemførelsen af diverse Rand-tænketanksscenarier

og koret af vestlige politikere om at “knuse” den russiske
økonomi, “knuse” Putin, “knuse” det russiske system, den
største atommagt på planeten? Og nu, efter at forhandlingerne
mellem de russiske og ukrainske delegationer i Tyrkiet havde
nået et første håbefuldt skridt, bruges billeder af krigens
grusomheder, uden blot et minut af princippet om
uskyldsformodning indtil det modsatte er bevist, til at
indføre yderligere sanktioner, udvisning af diplomater og en
åbenlys trussel om at ruinere Rusland.
Politikken er åbent rettet mod et regimeskifte i et forsøg på
at gøre ikke blot Putin, men også hele Rusland til en paria
blandt nationerne i en ubestemt fremtid, udelukke landet fra
FN’s Sikkerhedsråd, ja, endog FN og G20, hvilket vil ødelægge
disse institutioner. Det vil medføre en fuldstændig politisk
og økonomisk afkobling mellem Vesten og Rusland og Kina. Denne
politik har allerede gjort og gør ødelæggende skade på den
fysiske økonomi på verdensplan, de såkaldte forsyningskæder,
og den bringer antallet af potentielle ofre for en global
hungersnød op på 1 milliard mennesker, dvs. en ottendedel af
hele menneskeheden! Der er allerede hungerprotester i mange
lande i Mellemøsten, Afrika og Latinamerika! I mellemtiden
truer inflationen i priserne på fødevarer, energi og råvarer
med at halvere industriproduktionen i mange lande. Der truer
massearbejdsløshed og et totalt sammenbrud i kaos.
Et nyt system er allerede ved at opstå, centreret omkring Kina
og BRI, Rusland, Indien og andre. Der er mange nye strategiske
tilpasninger på vej; SCO, BRICS, OIC, Kina-forbindelserne, de
mange forbindelser mellem det globale syd. Men selv
opfattelsen af en multipolær verden løser ikke problemet,
fordi den stadig indebærer faren for en geopolitisk
konfrontation: Vi har brug for en markant og pludselig ændring
i den måde, vi organiserer vores anliggender på. Den må starte
med en ærlig, entydig erkendelse af, at en fortsættelse af den
nuværende politik risikerer en konflikt, hvor der ikke ville
være nogen vinder. Derfor er der behov for en ny

fredskonference i traditionen fra den Westfalske Fred.
Erkendelsen af at den eneste mulighed, der var tilbage, var at
føre fredsforhandlinger, gik op for de stridende parter efter
150 års religionskrig i Europa, hvoraf Trediveårskrigen kun
var kulminationen; da de indså, at ingen ville være tilbage i
live til at nyde sejren, hvis krigen fortsatte. I dag, hvor
mange byer i en atomkrig ville være døde i løbet af få timer,
ville resten af menneskeheden lide og sygne hen i en
atomforurenet verden, indtil enten alt liv ophører, eller de
få ulykkelige overlevende ville overveje, hvorfor
menneskeheden ikke var i stand til at forhindre sin egen
ødelæggelse.
Derfor må der straks indkaldes til en krisekonference i den
Westfalske Freds ånd, hvor “For fredens skyld skal alle
forbrydelser begået af den ene eller den anden side tilgives
og glemmes”, og “For fredens skyld skal al politik tage hensyn
til den andens interesser”.
Der må være en hensigt om at skabe en ny international
sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som tager hensyn til
sikkerhedsinteresserne for hvert enkelt land på planeten. Der
skal øjeblikkeligt indføres en våbenhvile. Og der skal skabes
et nyt kreditsystem til erstatning for det bankerotte
finansielle system, som er den egentlige årsag til krigsfaren.
Det skal være baseret på principperne i det oprindelige
Bretton Woods-system, som det var tiltænkt af FDR, men som på
grund af hans tidlige død aldrig blev gennemført.
Disse principper, som Lyndon LaRouche skitserede i et “Udkast
til aftalememorandum mellem USA og U.S.S.R.”, der blev
offentliggjort den 30. marts 1984, efter at Sovjetunionen
havde afvist præsident Reagans tilbud om at samarbejde om at
gøre atomvåben forældede ved hjælp af teknologiske midler, er
stadig absolut gyldige i dag. I dette memorandum hedder det:
“Artikel 1: Generelle betingelser for fred

“Det politiske grundlag for varig fred må være: a) Den
ubetingede suverænitet for hver enkelt og alle nationalstater,
og b) Samarbejde mellem suveræne nationalstater med henblik på
at fremme ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene
ved teknologiske fremskridt til gensidig fordel for alle og
enhver.
“Det mest afgørende træk ved den nuværende gennemførelse af en
sådan politik for varig fred er en dybtgående ændring i de
monetære, økonomiske og politiske relationer mellem de
dominerende magter og de relativt underordnede nationer, der
ofte klassificeres som “udviklingslande”. Medmindre de
uretfærdigheder, der hænger tilbage i kølvandet på den moderne
kolonialisme, gradvist afhjælpes, kan der ikke blive nogen
varig fred på denne planet.
Sovjetunionen” – i dag Den

For så vidt som USA
Russiske Føderation

og
og

Folkerepublikken Kina – “anerkender, at fremskridt i den
produktive arbejdskraft på hele planeten er i deres og begges
vitale strategiske interesser, er de to magter i denne grad og
på denne måde bundet af en fælles interesse. Dette er kernen i
den politiske og økonomiske politik, som er uundværlig for at
fremme en varig fred mellem disse to magter.”
Forpligtelsen til at engagere sig i et globalt program til
udryddelse af fattigdom, som det f.eks. er skitseret i
Schiller Instituttets rapport “The New Silk Road Becomes the
World Land-Bridge” eller Kinas forslag om et samarbejde mellem
Bælte- og Vej-Initiativet, USA’s Build Back Better-program og
EU’s Global Gateway-program, kan blive det egentlige
udviklingsmæssige grundlag for en global sikkerhedsarkitektur.
Ukraine kan i stedet for at være kanonføde i en geopolitisk
konfrontation udgøre en bro mellem Europa og de andre
eurasiske nationer.
I lyset af den nuværende og den fremtidige fare for pandemier
må der opbygges et moderne sundhedsvæsen i alle lande. I
betragtning af den hungersnød, der truer 1 milliard mennesker
på livet, og den forventede befolkningstilvækst skal

regeringerne træffe hasteforanstaltninger for at fordoble
verdens fødevareproduktion for at sikre en sund kost for alle
mennesker.
Folkeretten, som den udviklede sig på baggrund af den
Westfalske Fred og blev fastlagt i FN-pagten, skal genindføres
uden begrænsninger. De fem principper for fredelig
sameksistens skal være retningslinjerne for samarbejdet mellem
alle nationer.
Den nuværende eksistentielle krise har vist, at menneskeheden
har en fælles fremtid eller ingen, og at vi må sætte den
fælles menneskeheds interesse før alle nationale interesser,
og at alle nationale interesser fra nu af må være i
samhørighed med hele menneskehedens interesse.
Det er et udtryk for vores menneskelige civilisations rigdom,
at den har skabt forskellige kulturer. Vi må fremme dialogen
mellem de bedste traditioner fra disse kulturer, de smukkeste
frembringelser inden for videnskab og kunst, som et bevis på
menneskets unikke kreativitet og på den måde skabe en ny
renæssance, der vil indlede en ny æra for menneskeheden.
Vi vil erstatte had og fordomme mod andre kulturer, som kun
eksisterer, hvis vi ikke kender dem, med en nænsom kærlighed
til hele menneskeheden, fordi den er det mest værdifulde gode
i det kendte univers.

