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DENNIS SMALL: Den første taler i dag er Helga Zepp-LaRouche.
Hun er stifter af Schiller Instituttet. Hun er den ledende
kraft i Schiller Instituttet og i LaRouche-bevægelsen
internationalt, og hun er naturligvis hustru og enke efter
Lyndon H. LaRouche samt hans nærmeste politiske
samarbejdspartner i over 50 år.
Hun vil holde dagens hovedtale under overskriften “Principper
for en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur”.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg hilser jer velkommen, hvor end i
måtte befinde jer.
Det, der har bragt folk fra hele verden sammen til denne
konference, er erkendelsen af, at menneskeheden står ved en
skillevej. Der er helt klart en fare for, at den nuværende
geopolitiske konfrontation mellem de kræfter, der ønsker at
hævde, at den vestlige liberale demokratimodel bør være den
eneste “gode” og accepterede model, og de kræfter, der
insisterer på, at idéen om en unipolær verden uigenkaldeligt
er fortid og allerede er blevet erstattet af en multipolær
verdensorden, kan medføre en atomkrig. En sådan krig kunne
blive udløst, med vilje eller ved et uheld, i nær fremtid som
følge af stedfortræder-krigen i Ukraine. En sådan krise kunne
bryde ud inden årets udgang, hvis de forslag, der blev fremsat
tidligere
i
år
af
folk
som
Malcolm
Chalmers,
vicegeneralsekretær for Royal United Service Institute (RUSI),
om at “koge den russiske frø” ved at fremprovokere en “Cuba-

krise på steroider”, som han siger, gennemføres som følge af
et ukrainsk forsøg på at generobre Krim. Rusland kunne opfatte
dette som en eksistentiel trussel og aktivere sit atomarsenal
på højeste alarmberedskab og true med at anvende det, siger
Chalmers. “Det ville være et øjeblik med ekstrem fare”, siger
han, men på grund af den ekstreme overhængende fare i en sådan
situation kunne det gøres “enklere” for alle parter at finde
kompromiser.
At foreslå en politik, der har til formål at drive den
strategiske konflikt til randen af menneskehedens udryddelse,
afføder ikke engang en kommentar fra regeringerne i den
regelbaserede ordens åh-så-gode regeringer, men at argumentere
med fakta om, at den russiske intervention i Ukraine har en
forhistorie, kan i værste fald give en fængselsstraf i henhold
til en ny lov, der blev vedtaget af det tyske parlament den
20. oktober, med en ændring af straffelovens artikel 130, stk.
5.
I tråd med dette britiske perspektiv er tilsyneladende
Ukraines viceforsvarsminister Havrylov, som netop i et
interview med Sky News har udtalt: “Vi kan trænge ind i Krim
inden udgangen af december”, og understregede om generobringen
af Krim: “Det er kun et spørgsmål om tid. Selvfølgelig vil vi
gerne gennemføre det hurtigst muligt.”
Briterne er tilsyneladende villige til at udmærke sig ved at
skabe verdenskrige, da det var Boris Johnson, der i april
personligt sørgede for, at løftet om at afslutte krigen gennem
forhandlinger blev saboteret. Desværre ser det ud til at
hovedparten af det transatlantiske sikkerhedsetablissement,
hvoraf mange netop har mødtes til den internationale
sikkerhedskonference i Halifax, er enige: “Måden at beskytte
det globale demokrati på nuværende tidspunkt er med våben og
støtte til Ukraines kamp mod Rusland, ikke gennem
forhandlinger”, og de afviser ligefrem forslaget fra general
Mark Milley, chef for USA’s forsvarskommando, om at det nu
måske er tidspunktet for diplomati.

Det er denne kriminelle politik for atomar balancegang, som
indeholder faren for udslettelse af hele menneskeheden i en
global atomkrig og den efterfølgende atomvinter, som
automatisk gør hvert enkelt menneske på Jorden til
verdensborger, der må tage ansvar for resultatet af denne
nuværende fase af menneskehedens historie. Vi ønsker derfor at
katalysere en international bevægelse af verdensborgere, som
er engageret i at foreslå en ny international sikkerheds- og
udviklingsarkitektur, der vil tage hensyn til de enkelte
landes interesser på planeten. Dette begreb, at tage hensyn
til alle landes interesser, var princippet i den Westfalske
Fred, som dannede grundlaget for fred efter 150 års
religionskrig i Europa, og som var begyndelsen på Folkeretten
og grundlaget for FN-pagten, som vi skal opretholde og
bekræfte.
Hvad er de grundlæggende principper, som en sådan ny global
sikkerheds- og udviklingsarkitektur skal baseres på?
Det ufravigelige udgangspunkt for en sådan ny arkitektur må
være et menneskesyn, som alle nationer kan blive enige om.
Mennesket adskiller sig fra alle andre arter ved at være
begavet med kreativ fornuft, at det er det eneste væsen, der
igen og igen kan opdage nye gyldige principper i det fysiske
univers, og kan, gennem anvendelse af disse videnskabelige og
teknologiske fremskridt i produktionsprocessen, øge
livskvaliteten, levetiden og antallet af levende mennesker.
Det er dette kreative potentiale, som kendetegner mennesket
som værende helligt.
Den epoke, der er ved at nærme sig sin afslutning, består
af de sidste ca. 600 år, som begyndte med fremkomsten af den
suveræne nationalstat, der er baseret på Nikolaj af Cusas’
skrifter og den første suveræne nationalstat under Ludvig XI i
Frankrig i det 15. århundrede, som for første gang var optaget
af befolkningens fælles bedste, og modstanden mod denne idé
fra det venetianske imperiums side. I 600 år har der været en
uafbrudt kamp mellem disse to styreformer, mellem den suveræne

nationalstat og den oligarkiske samfundsform, der har svinget
frem og tilbage og til tider har vægtet den ene eller den
anden tendens i en højere grad.
Alle imperier baseret på den oligarkiske model var orienteret
mod at beskytte den herskende elites privilegier, mens de
forsøgte at holde befolkningsmasserne så tilbagestående som
muligt, fordi de som “får” er lettere at kontrollere (og det
skal vi høre noget om lidt senere). Det blev anset for
“normalt” at holde en vis andel af befolkningen som slaver,
eller “helotter”, som Schiller beskriver det i sit skrift om
“Solons og Lycurgus’ love”, der kan slås ihjel, hvis de bliver
for mange. Det var den samme oligarkiske anskuelse, som var
grundlaget for Malthus’ ideologi og den underliggende
forudsætning for al kolonialpolitik, også i de moderne former
for kolonialisme, som præsident Sukarno havde advaret imod i
sin tale på den første Bandung-konference i 1955.
Det er modstand mod denne moderne kolonialisme, der nu er en
kraftig renæssance for i den alliancefri bevægelse, som
arbejder på et nyt økonomisk system, der omfatter BRICS-Plus,
som flere og flere lande ønsker at tilslutte sig, Shanghaisamarbejdsorganisationen (SCO), den eurasiske økonomiske union
(EAEU) og andre organisationer i det globale syd.
Kristendommen opstod allerede under Romerriget, og for første
gang i den europæiske civilisation indfandt sig ideen om, at
det enkelte menneske er helligt som et billede af Skaberen og
begunstiget med den skabende kraft, “{vis creativa}”, som Cusa
kalder det, der udgår fra hans eller hendes lighed med
Skaberen. Den samme idé forekommer også i de to andre
monoteistiske religioner, jødedommen og islam, samt i den
sekulære humanisme, konfucianismen og den indiske filosofi og
religion i traditionen fra de vediske skrifter, og der findes
genklang af denne idé i andre kulturer. Hver gang der opstod
strømninger i disse religioner, som afveg fra ideen om, at
alle mennesker er hellige, som i korstogene eller
inkvisitionen, betød det, at de blev redskaber for de

oligarkiske eliter til deres formål.
Det nye paradigme, som vil være karakteristisk for den nye
epoke,
og
som
den
nye
globale
sikkerhedsog
udviklingsarkitektur skal rettes mod, skal derfor fjerne
begrebet oligarkisme for altid og videreføre organiseringen af
den politiske orden på en sådan måde, at menneskehedens sande
karakter som den skabende art kan realiseres.
Derfor foreslår jeg, at følgende principper skal drøftes og,
hvis der opnås enighed, realiseres. Disse ideer er tænkt som
stof til eftertanke og som en dialog mellem alle mennesker,
der er interesseret i at finde et grundlag for en
verdensorden, der garanterer menneskeartens varige eksistens.
For

det

første:

Den

nye

internationale

sikkerheds-

og

udviklingsarkitektur skal være et partnerskab mellem
fuldstændig suveræne nationalstater, som er baseret på de fem
principper for fredelig sameksistens og FN-pagten.
For det andet: Den absolutte prioritet skal være at afhjælpe
fattigdommen i alle nationer på planeten, hvilket er fuldt ud
muligt, hvis de eksisterende teknologier anvendes til gavn for
det fælles bedste.
For det tredje: Den forventede levetid for alle levende
mennesker skal forlænges til det fulde potentiale ved at skabe
moderne sundhedssystemer i alle lande på planeten. Dette er
også den eneste måde, hvorpå de nuværende og fremtidige
potentielle pandemier kan overvindes eller forhindres.
For det fjerde: Da menneskeheden er den eneste kreative art,
der hidtil har været kendt i universet, og da menneskelig
kreativitet er den eneste kilde til rigdom gennem den
potentielt ubegrænsede opdagelse af nye universelle
principper, skal et af hovedmålene i den nye internationale
sikkerheds- og udviklingsarkitektur være at sikre adgang til
universel uddannelse for alle nulevende børn og voksne
mennesker. Menneskets sande natur består i at blive en smuk

sjæl, som Friedrich Schiller omtaler det, og den eneste
person, der kan indfri denne betingelse, er geniet.
For det femte: Det internationale finanssystem må
omorganiseres, så det kan tilvejebringe produktive kreditter
til opfyldelse af disse mål. Et referencepunkt kan være det
oprindelige Bretton Woods-system, som Franklin D. Roosevelt
havde tænkt sig, men som aldrig blev gennemført på grund af
hans alt for tidlige død, og de Fire Love som foreslået af
Lyndon LaRouche. Det primære mål med et sådant nyt
kreditsystem skal være at øge levestandarden betydeligt, især
for nationerne i det Globale Syd og for de fattige i det
Globale Nord.
For det sjette: Den nye økonomiske orden skal fokusere på at
skabe betingelserne for moderne industrier og landbrug,
begyndende med infrastrukturudvikling af alle kontinenter, der
på sigt skal forbindes med tunneller og broer for at blive til
en verdenslandbro.
For det syvende: Den nye globale sikkerhedsarkitektur skal
afskaffe begrebet geopolitik ved at afskaffe opdelingen af
verden i blokke. Der må tages hensyn til alle suveræne
nationers
sikkerhedshensyn.
Atomvåben
og
andre
masseødelæggelsesvåben skal straks forbydes. Gennem
internationalt samarbejde skal der udvikles metoder til at
gøre atomvåben teknologisk forældede, sådan som det
oprindeligt var hensigten med det forslag, der blev kendt som
SDI, som LaRouche foreslog, og som præsident Reagan tilbød
Sovjetunionen.
For det ottende: Tidligere kunne en civilisation i et hjørne
af verden gå til grunde, og resten af verden ville først
opdage det flere år senere på grund af afstanden og den tid,
der var nødvendig for at rejse. Nu sidder menneskeheden for
første gang i samme båd på grund af atomvåben, pandemier og
andre globale virkninger. Derfor kan en løsning på den
eksistentielle trussel mod menneskeheden ikke opnås ved hjælp

af sekundære eller delvise ordninger, men løsningen skal opnås
på niveauet af den højere Ene, som er mere magtfuld end de
mange. Det kræver tænkning i retning af {Coincidentia
Oppositorum}, Modsætningernes Sammenfald, af Nikolaj af Cusa.
Niende: For at overvinde de konflikter, der opstår som følge
af indbyrdes stridende opfattelser, som er den måde, imperier
har bevaret kontrollen over de underordnede, må den
økonomiske, sociale og politiske orden bringes i sammenhæng
med lovmæssigheden i det fysiske univers. I europæisk filosofi
blev dette diskuteret som væren i karakter med naturloven, i
indisk filosofi som kosmologi, og i andre kulturer kan man
finde tilsvarende begreber. Moderne videnskaber som
rumvidenskab, biofysik og termonuklear fusionsvidenskab vil
løbende øge menneskehedens viden om denne lovmæssighed. En
lignende sammenhæng finder man i de store værker af klassisk
kunst i forskellige kulturer.
Tiende: Den bærende antagelse for det nye paradigme er, at
mennesket grundlæggende er godt og i stand til uendeligt at
perfektionere sit sinds kreativitet og sin sjæls skønhed, og
at det er den mest avancerede geologiske kraft i universet,
hvilket beviser, at sindets lovmæssighed og det fysiske
univers er i overensstemmelse og sammenhæng, og at alt ondt er
resultatet af manglende udvikling og derfor kan overvindes.
En ny økonomisk verdensorden er ved at opstå, som omfatter
langt størstedelen af landene i det Globale Syd. De europæiske
nationer og USA skal ikke bekæmpe denne indsats, men ved at gå
sammen med udviklingslandene samarbejde om at præge den næste
epoke i menneskehedens udvikling, så den bliver en renæssance
af de højeste og mest ædle udtryk for kreativitet!
Lad os derfor skabe en international bevægelse af
verdensborgere, som i fællesskab arbejder for at forme den
næste fase i menneskehedens udvikling, den nye epoke!
Verdensborgere fra alle lande, foren jer!

