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Her er et uddrag fra EIR Strategic Alert, viet til Schiller
Instituttets online internationale konference, den 5.-6.
September 2020, hvor talere fra hele verden tog forskellige
aspekter op af de presserende strategiske, økonomiske og
sundhedsmæssige kriser, som verden står over for, samt de
nødvendige tilgange til at løse dem.

Konferencen

kommer

kun

to

uger

før

åbningen

af

FN’s

generalforsamling i New York, og i forbindelse med den
russiske præsident Putins opfordring til et topmøde mellem de
fem permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd (P5).
Konferencen behandlede temaer, der bør være på dagsordenen
for begge disse begivenheder. Blandt dem Covid-19-pandemien,
det økonomiske sammenbrud i den transatlantiske verden, det
forestående finansielle sammenbrud og den overhængende fare
for en ny verdenskrig, som denne gang vil være en atomkrig.
Det mest grundlæggende problem er imidlertid den dybe
kulturelle krise på grund af den udbredte fordærvede
opfattelse af mennesket som en simpel, højere form for dyr
fremfor at værdsætte dets unikke kreative evner.

I løbet af de to dages program blev det klart, at Schiller

Instituttet i dag indtager en enestående position i forhold
til at samle styrker og enkeltpersoner fra hele verden for at
diskutere disse problemer på måder, der faktisk er forbudt for
“politisk korrekte” etablerede fora og medier.
Schiller
Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, understregede,
at vi, i stedet for at se hver krise i sit eget domæne, er
nødt til at tage imod et helt nyt paradigme, en løsning på det
højeste niveau, hvorunder alle de andre aspekter er underlagt.
Det indebærer en tankegang, som Nicholas Cusanus definerede
som ‘Coincidentia Oppositorum’ eller modsætningernes
sammenfald.

Alle de mange og varierede præsentationer fra de to dage er
tilgængelige på Schiller Instituttets hjemmeside samt Youtube,
med simultan-oversættelser på fransk, tysk, spansk og russisk.
Vi opfordrer alle vores læsere til at følge dem på
https://schillerinstitute.com/blog/2020/08/13/conference-wardrive-towards-armageddon-or-a-new-paradigm-among-sovereignnations-united-by-the-common-aims-of-mankind/.

At besejre krigsfraktionen og geopolitikken
Det første panel den 5. september havde titlen: “At overvinde
geopolitik: hvorfor et P5-topmøde er presserende nødvendigt
nu”. Panelet sendte en opfordring til verdens borgere om at
rejse sig for at stoppe den voksende fare for, at verden vil
“gå i søvne” ind i en termonuklear tredje verdenskrig, og
opfordrede lederne af de permanente medlemmer af FN’s
Sikkerhedsråd til at mødes og tackle den flerstrengede krise.

Sessionen begyndte med et videoklip af Lyndon LaRouche fra
september 2000, hvori han beskrev det overordnede strategiske
spørgsmål i dag, lige som igennem de sidste 300 år af vestlig

historie – som den grundlæggende modsætning mellem det
Britiske Imperiums politik, som repræsentativt for den
oligarkisk model, og USA’s grundlæggende principper som
udtrykt i uafhængighedserklæringen og forordet til den
amerikanske forfatning. Hovedtalen blev derefter givet af
Helga Zepp-LaRouche, der behandlede formålet med konferencen
og det tvingende behov for at gøre en ende på geopolitikken
baseret på det “del og hersk”-motto, der i den nyere tid mest
er forbundet med det Britiske Imperium.

Det manifesteres i dag med forsøget på at påtvinge en
“unipolar verden” under angloamerikansk ledelse, hvilket
forhindrer enhver (opfattet) fjende – som Kina eller Rusland –
i at komme frem. Denne dårskab afspejles i handelskrigen og
optrapningen af NATO’s militære provokationer over hele
verden, på baggrund af sammenbruddet af City of London og det
Wall Street-centrerede finansielle system. (Et uddrag af fru
LaRouches tale offentliggøres nedenfor). Hun blev efterfulgt
af Andrey Kortunov, generaldirektør for det Russiske Råd for
Internationale Anliggender, der advarede om, at nedbrydningen
af de forskellige våbenkontrolaftaler bringer verden i fare,
men også giver en mulighed for at opnå noget bedre, forudsat
at muligheden udnyttes i tide. Han understregede også
vigtigheden af internationalt samarbejde mellem staterne for
at standse en anden trussel, nemlig international terrorisme,
og specifikt faren for at terrorgrupper får adgang til
atomvåben.

Panelet hørte derefter fra mange amerikanere, der er meget
bekymrede over den potentielt ekstremt farlige situation i USA
i dag, hvor resultatet af præsidentvalget til november er af
største betydning for hele verden. Ed Lozansky, præsident for
det amerikanske universitet i Moskva; Martin Sieff, ledende
korrespondent for UPI og en stipendiat fra det samme

universitet i Moskva samt tidligere republikanske
senatorrådgiver James Jatras har samarbejdet om at afsløre
løgnene mod præsident Trump i forbindelse med Russiagate . De
talte alle for et bedre forhold mellem USA og Rusland på et
tidspunkt, hvor NATO’s militære provokationer har skabt større
spændinger end på noget tidspunkt siden Den kolde Krig. Dette
kræver fjernelse af “krigsfraktionen”, ikke kun fra Trumpadministrationen, men fra Washington helt og aldeles.

At stoppe kuppet i Washington
Efter en livlig spørgerunde hørte offentligheden fra tre andre
amerikanere, der åbent og kraftigt har fordømt korruption og
direkte forbrydelser fra det såkaldte “deep state”-apparat i
USA. Pensioneret oberst Richard Black er den tidligere leder
af Pentagons strafferetlige afdeling og tidligere statssenator
i Virginia. Han gennemgik de nylige de facto opfordringer til
et militærkup for at fjerne præsident Trump fra magten, hvis
der skulle være nogen tvivl om valgresultaterne i november –
opfordringer der er kommet fra både Joe Biden og Hillary
Clinton. Endnu mere bekymrende er de offentlige indgreb i den
henseende af to pensionerede oberster såvel som de stærkt
medieeksponerede personlige angreb på Donald Trump fra
pensionerede flagofficerer som John Kelly og John Allen, der
udgør overtrædelser af den samlede militære kodeks for
militærretten, og burde retsforfølges. Oberst Black har været
en åbenlys modstander af de amerikanske militære indgreb i
Sydvestasien og Libyen, der har til formål at vælte de
siddende regeringer.

Panelet sluttede med tidligere NSA-embedsmænd Kirk Wiebe og
Bill Binney, der er førende medlemmer af ‘Veteran Intelligence
Professionals for Sanity’ (VIPS). De afslørede NSA’s
kriminelle brug af programmer, som de selv har designet, til

at spore terrorister, for i stedet at foretage kriminel
masseovervågning af amerikanske borgere og andre. Binney
gennemgik yderligere det tekniske bevis for, at hverken
russerne eller nogen andre har hacket sig ind i Det
Demokratiske Partis e-mails. Derfor er hele “Russiagate”affæren blevet afsløret som et totalt bedrageri, selvom stort
set alle etablerede medier har nægtet at dække deres
afsløringer .Det første panel hørte også fra formanden for
Europa-Parlamentets Gruppe for Identitet og Demokrati, Marco
Zanni fra Italien, der talte om ”Hvorfor EU er dømt til at
fejle”.

Han beskrev den knusende nedskæringspolitik, som Bruxelles og
ECB pålagde befolkningen i kølvandet på finanskrisen i 2008,
som siden er blevet forstærket af virkningerne af Coronavirus
og de økonomiske nedlukninger. Han argumenterede stærkt for at
vende tilbage til suveræne nationalstater og økonomier baseret
på den reelle økonomi, ikke finansielle bobler.

Verden har brug for kerneenergi
Det

andet

panel,

“Videnskabens

rolle

i

skabelsen

af

menneskehedens fremtid”, der samlede førende fusions- og
rumforskere fra USA, Europa og Sydafrika, var en klar
illustration af konferencens formål. Fordi gennembrud inden
for fusionskraftudvikling, udforskning og udvikling af
himmellegemer er afgørende for menneskehedens fremtid, er
disse forskere involveret i internationalt samarbejde i alt
deres arbejde.

Sanktioner, straftold og andre barrierer og spændinger
påvirker for eksempel ikke den internationale termonukleare
eksperimentelle reaktor (ITER), som direktøren Dr. Bernard

Bigot forklarede publikum; og dette store projekt modtager
bidrag i form af teknik og produktion fra snesevis af nationer
rundt om i verden.

Panelet blev åbnet af Jason Ross fra Schiller Instituttet, der
præsenterede Lyndon LaRouches unikke forståelse af udviklingen
af en fysisk økonomi, som skal baseres på videnskabelige
gennembrud i forståelsen af universets love og anvendelsen af
dem gennem teknologiske fremskridt i produktionsprocesser. I
den henseende talte LaRouche meget tidligt for udvikling af
termonuklear fusionskraft som det væsentligste næste skridt i
menneskelig fremgang. Panelet omfattede foruden Bernard Bigot,
direktør for ITER i det sydlige Frankrig (jf. mere nedenfor),
Stephen O. Dean, præsident for ‘Fusion Power Associates’, og
Michael Paluszek, præsident for ‘Princeton Satellite Systems’,
der talte om raketfremdrivning med fusionskraft. Dr. Sergey
Pulinets er hovedforsker ved ‘Space Research Institute’ ved
det Russiske Videnskabsakademi. Han advarede om farerne ved
våbenudnyttelse i rummet, og talte om behovet for
internationalt samarbejde inden for rumvidenskab for at
forudsige og forhindre fænomener, der påvirker vores jord,
såsom klimaforandringer og jordskælv. Han polemiserede også
mod brugen af totalt upålidelige “grønne energikilder” til at
drive en moderne økonomi.

Kelvin Kemm, tidligere bestyrelsesformand for ‘South African
Nuclear Energy Corporation’, insisterede på, at det haster med
at udvikle atomkraft i Afrika, samtidig med at han afviste den
”imperialistiske” ideologi bag forsøgene på at forhindre
fattige lande i at erhverve avancerede teknologier.

Bælte- og Vejinitiativet bliver til Verdenslandbroen
Det tredje panel fremlagde forudsætningerne for en helstøbt
økonomisk udvikling og produktiv beskæftigelse ved hjælp af
Kinas Bælte- og Vejinitiativ som det i øjeblikket vigtigste og
største projekt til forbedring af levestandard og forbindelser
mellem nationer gennem infrastruktur. Dennis Small fra
Schiller Instituttet gennemgik Instituttets forslag om at
skabe 1,5 milliarder produktive job over hele verden
(inklusive 50 millioner i USA), baseret på videnskaben om
fysisk økonomi udviklet af Lyndon LaRouche.

Fra Ukraine talte præsident for det Progressive socialistiske
Parti og tidligere parlamentsmedlem, Natalia Vitrenko, om de
akutte farer i Østeuropa som et resultat af den nye fase i
våbenkapløbet, der forventes inden for de næste måneder. Hun
beskrev også den beklagelige økonomiske status i Ukraine i
dag, seks år efter kuppet på Maidan, sammenlignet med den
relative dynamiske udvikling i Hviderusland, som lige nu står
over for en NATO-’farverevolution/regimeskifte’-operation.
Italiens tidligere vicegeneralsekretær for
udvikling, Michele Geraci, har været vidne

økonomisk
til Kinas

fantastiske udvikling på første hånd, efter at have boet der i
10 år. Han opfordrede kraftigt EU og resten af verden til at
udnytte Bælte-og Vejinitiativet til at udvikle deres egne
økonomier. Han er en fast tilhænger af samarbejde snarere end
handelskrige, som meget vel kan vende sig mod dem, der
tilskynder dem.

Pakistans Hassan Daud Butt er tidligere projektdirektør for
den økonomiske korridor mellem Kina og Pakistan, hvis enorme
fordele i forhold til at transformere alle aspekter af livet
i hans land, blev præsenteret. Han blev efterfulgt af Marcelo
Muñoz fra Spanien, dekanen for spanske forretningsmænd i Kina,

der forklarede Kinas stræben efter samarbejdsforbindelser,
herunder de historiske og kulturelle synspunkter.

Fra Tyskland hørte deltagerne fra Dr. Björn Peters, en
energianalytiker, der organiserer ‘Nuclear Pride Association’.
Han begyndte med at bemærke, at billig energi er nøglen til
enhver vellykket økonomi. I det lys har den energiovergang,
der blev indført af den tyske regering, været en fiasko, da
elektricitet ikke kun er blevet meget dyrere, men den største
energikilde, der er både ren og billig, nemlig kernekraft, er
blevet afskrevet.

Opbygning af et verdensomspændende sundhedssystem
Panel IIII omfattede endvidere et halvt dusin ledere indenfor
offentlig sundhed i bekæmpelsen COVID-pandemien i de sydlige
stater i USA, ledet af den tidligere amerikanske sundhedschef,
Joycelyn Elders. Hun har tilsluttet sig den begæring, der blev
iværksat af Helga Zepp-LaRouche for et par måneder siden om
dannelsen af en “Komité for Modsætningernes Sammenfald”. Som
hun udtrykte det, ville det skabe et “internationalt kor” for
oprettelsen
af
et
slags
“Apollo-projekt”,
et
verdensomspændende sundhedsprojekt, der ville blive udført med
samme
beslutsomhed
og
massemobilisering
som
månelandingsmissionen, søsat på daværende tidspunkt af John
Kennedy.

Hvor meget et sådant sundhedssystem er tiltrængt i Afrika,
blev taget op af de næste to talere. Ghanas ambassadør i
Canada, Ayikoi Otoo, præsenterede de fremskridt der er gjort i
hans land de sidste par årtier, med indførelsen af en
obligatorisk sygesikringsordning for alle. Regeringen
planlægger i øjeblikket at bygge 101 nye hospitaler over hele

landet, herunder i geografiske områder, der er vanskelige at
få adgang til. Fra Republikken Congo gennemgik Marlette
Kyssama-Nsona, leder i Panafrican League, UMOJA, og specialist
i folkesundhedsspørgsmål, den katastrofale situation i hendes
land, som dog kunne vendes, forudsat at det internationale
samfund går ind for det (jf. nedenfor for uddrag fra KyssamaNsonas præsentation).

En global renæssance kunne være forestående
Det sidste panel behandlede den klassiske kulturs rolle, såvel
som det akutte behov for at brødføde alle verdens folk. I sin
indledende
præsentation
udfordrede
den
franske
præsidentkandidat Jacques Cheminade, nuværende præsident for
Solidarité et Progrès, publikum på spørgsmålet om, hvorfor vi
i den transatlantiske verden i særdeleshed, i lyset af
krigsfaren og det sociale kaos i dag, ikke har igangsat en
mobilisering for at forhindre dem og krævet udvikling for de
fattigste regioner i verden.

Cheminade fortsatte med at besvare spørgsmålet med mange
eksempler på det kulturelle forfald, der har overtaget. På
mange måder viste han, at Europa “har forrådt sin egen sande
kultur”, nemlig den der stammer fra de forskellige
renæssanceperioder, hvilket den indiske filosof Tagore forstod
så godt. Et lignende tema blev taget op af Michael Billington,
den asiatiske efterretningsdirektør for EIR Washington, der
drog en parallel mellem den platoniske tankeskole, der
inspirerede alle de efterfølgende store tidsaldre i Europa, og
konfucianismen, som nu bevidst genoplives i Kina.

Udfordringen med at brødføde verden og give rimelige priser
til producenterne blev behandlet i præsentationer af både

Marcia og Bob Baker fra Schiller Instituttet i USA og tre
landbrugsledere, der er stærkt involveret i kampen imod
fødevarekarteller verden over.

Todages programmet sluttede med videoen af en storslået
opførelse af Beethovens messe i C-dur af Schiller Instituttets
Kor i New York City fra 2018. Dette værk er et af
højdepunkterne i den menneskelige historie, og et dybt
vidnesbyrd om det ubegrænsede kreative potentiale i ethvert
menneske.

Helga Zepp-LaRouche retter
’en appel til amerikanske
borgere: Hvad verden har brug
for fra Amerika!’
Den 24. maj (EIRNS) – Følgende appel af Helga Zepp-LaRouche er
det afsluttende kapitel i det netop udgivne LaRouchePACdokument “The LaRouche Plan to Reopen the U.S. Economy: The
World Needs 1.5 Billion New, Productive Jobs.” (’LaRoucheplanen for genåbning af den amerikanske økonomi: Verden har
brug for 1.5 milliard nye produktive job).
Vi er kommet til det tidspunkt, hvor borgerne i USA er nødt
til at huske den bedste tradition i deres historie: Den
amerikanske Frihedskrig, Uafhængighedskrigen mod det Britiske
Imperium, principperne der er udtrykt i forfatningen og

Uafhængighedserklæringen, og principperne i det Amerikanske
økonomiske System, som udviklet af Alexander Hamilton, Henry
Clay og Henry C. Carey.
Essensen af alle disse aspekter af den amerikanske historie
fremgår meget klart i forordet til forfatningen:
”Vi – den amerikanske befolkning – forordner og etablerer
denne forfatning for Amerikas Forenede Stater, med henblik på
at danne en mere perfekt union, etablere retfærdighed, sikre
indenrigs ro, sørge for fælles forsvar, fremme den generelle
velfærd og sikre frihedens velsignelser for os selv og vores
efterkommere”.
Hensigten med forfatningen, som udtrykt i forordet, om at
fremme den generelle velfærd, ikke kun for den nuværende
generation,
indeholder

men også for alle fremtidige generationer,
en ubetinget afvisning af den såkaldte

“aktionærværdi”-politik og globaliseringens uhæmmede frie
handel, der dengang, som nu, blev promoveret af det britiske
imperium, hvilket ikke alene har udvidet kløften i selve USA
mellem en klasse af stadig rigere milliardærer og det stigende
antal fattige, men også er ansvarlig for den katastrofale
underudvikling i såkaldte udviklingslande.
Det står klart, at verden aldrig vil vende tilbage til den
tingenes tilstand, der eksisterede før coronavirus-pandemien
brød ud. Vi befinder os ved et absolut vendepunkt i historien,
hvor vi enten vil være i stand til at bringe verden i orden,
med det program vi har skitseret på disse sider for at besejre
underudviklingen, eller vi trues med at styrte ned i en mørk
tidsalder. Fasen med ubegrænset globalisering, som tilhængerne
af en unipolær verden har forsøgt at gennemføre, især efter
Sovjetunionens sammenbrud i 1991, og som førte til en global
bølge af protester, herunder valget af Donald Trump, er ovre
for altid.
Lyndon LaRouche havde forudsagt den katastrofe, der nu

udfolder sig for vores øjne i alle dens aspekter, fra hans
karakterisering af præsident Nixons katastrofale ødelæggelse
af Bretton Woods-systemet i 1971 og hans prognoser for faren
for pandemier som følge af den monetaristiske politik, til det
systemiske sammenbrud af det finansielle system. I løbet af
det samme tidsrum, der strækker sig over et halvt århundrede,
præsenterede han et hidtil uset antal løsninger til at
overvinde kriserne i USA og internationalt, og det er i den
samme ånd, at programmet her er udtænkt.
Enhver ærlig person, der læser disse analyser og programforslag i dag, i lyset af den aktuelle pandemi og ødelæggelsen
af den reelle økonomi, vil konkludere, at Lyndon LaRouche var
en mand med forsyn. Idéen om forsyn er ikke her ment i en
streng religiøs forstand, men i at hele hans tankemetode var i
så stor overensstemmelse med principperne for det fysiske
univers, at hans analyser og kreative forslag var af en enorm,
næsten profetisk præcision. Han tænkte og arbejdede “i
harmoni” med universets intention, og – hvis det forstås
korrekt – med Skaberens.
Derfor er den største forbrydelse, der blev begået ved den
uretfærdige fængsling og livslange bagvaskelse af LaRouche –
foretaget af det samme McCarthyagtige apparat der er ansvarlig
for det igangværende kupforsøg mod præsident Trump – ikke kun
den skandaløse uretfærdighed begået mod LaRouche personligt,
men frem for alt, at det har gjort det ekstremt vanskeligt for
amerikanere og andre over hele verden at få adgang til disse
løsninger. På mange måder er de enorme genvordigheder, som
befolkningen nu døjer med på grund af kombinationen af
pandemien og den økonomiske krise, resultatet af den politiske
forfølgelse af denne ekstraordinære tænker. Og desværre er
hans advarsel om, at ingen ville være sikker, hvis hans
forfølgelse blev tolereret, gået i opfyldelse. Når man f.eks.
overvejer, hvordan general Flynn er, og vil blive,
retsforfulgt kommer man i tanke om Martin Niemöllers berømte
citat: ”Da nazisterne kom efter kommunisterne, tav jeg; jeg

var ikke kommunist. Da de spærrede socialdemokraterne inde,
tav jeg; jeg var ikke socialdemokrat. Da de kom efter
fagforeningsfolkene, var jeg tavs; jeg var ikke
fagforeningsmand.”
Det er på høje tid, at Lyndon LaRouche, manden og hans ideer,
bliver fuldstændig renset, og jeg opfordrer personligt
præsident Trump til at gøre det.
Men Lyndon LaRouches ideer lever, hvilket dette program til
oprettelse af 1,5 milliarder nye, produktive job verden over
understreger. USA har nu nået et bristepunkt i sin historie,
hvor enten ideerne i traditionen af den amerikanske forfatning
realiseres, eller det britiske imperiums finansielle
generobring af den amerikanske koloni vil kaste hele verden,
sammen med USA, ud i en mørk tidsalder. Dette er tidspunktet,
hvor de krav som Nicholas Cusanus – der med sine værker
tilbage i det 15. århundrede allerede havde lagt grundlaget
for den amerikanske republik – fremlagde i sin Concordantia
Catholica, nu er blevet et spørgsmål om overlevelse for hele
verden. Han fastslog, at det eneste legitime grundlag for en
nations eksistens er dens forpligtelse til alle nationers
almene vel, og til et sådant forhold mellem alle nationer.
Netop dette var Benjamin Franklins intention med den
amerikanske forfatning og Uafhængighedserklæringen mod det
Britiske Imperium. Det var også præsident John Quincy Adams
opfattelse, at USA udenrigspolitisk skulle være en del af en
alliance med fuldstændig uafhængige suveræne republikker
knyttet sammen af en fælles idé, og at Amerika ikke var
påkaldt til “at gå udenlands på jagt efter monstre at
ødelægge.”
Nøglen til at opbygge en sådan hårdt tiltrængt alliance i dag
er positivt samarbejde mellem USA og Kina. Coronaviruspandemien har unægteligt gjort det klart, at den kombinerede
industrielle kapacitet i verdensøkonomien er udhulet, og ikke
tilnærmelsesvis tilstrækkelig til at brødføde og opretholde
værdigheden af verdens befolkning i dag. Samarbejde mellem de

to største økonomier i verden er derfor en væsentlig
forudsætning for at overvinde indvirkningen af pandemier, sult
og fattigdom i Afrika, Latinamerika, dele af Asien og endda
regioner i Europa og USA.
Selvom der, takket være manipulationerne fra de britiske
hemmelige tjenester og anglofile politikere i USA, er blevet
gjort stor skade på forholdet mellem USA og Kina gennem
gensidige beskyldninger med hensyn til oprindelsen og
håndteringen af coronavirus, og skønt den nuværende ”Kinahetz” fremkalder de mørkeste erindringer fra McCarthyperioden, er et konstruktivt samarbejde mellem USA og Kina
ikke alene absolut muligt, men peger også på vejen til en ny
æra i menneskets historie. Denne æra må være kendetegnet ved
at overvinde geopolitikken og fremme alle nationers generelle
velfærd på denne planet.
I betragtning af de eksistentielle problemer, som mange
mennesker i Amerika står overfor på grund af pandemien, er der
muligvis ikke megen offentlig opmærksomhed på den enorme
kløft, der eksisterer mellem det image, som USA nød i verden
på tidspunktet for Den amerikanske Frihedskrig og under
præsidenterne George Washington, John Quincy Adams, Abraham
Lincoln eller Franklin Delano Roosevelt, og så det USA der har
ført uendelige krige i hele verden siden afslutningen af
Sovjetunionen under Bush- og Obama-administrationerne. Engang
blev Amerika betragtet af alle republikanske kredse rundt om i
verden som et frihedstempel, og et fyrtårn for håb; som et
land hvis forfatning tjente som model for republikanske
forhåbninger i mange lande over hele verden. Men under Bushog Obama-regeringerne veg beundring og venskab for frygt,
eller det der er værre, den amerikanske militære magt.
Den er fem minutter i midnat, mht. at leve op til løftet om et
konstruktivt forhold til præsident Xi Jinping og Kina, som
opstod i de tidlige dage af Trump-administrationen. I
betragtning af at “Russiagate” fuldstændig er miskrediteret og
den sandsynlige retssag mod de britisk inspirerede kupmagere,

er der intet der står i vejen for et konstruktivt samarbejde
mellem USA og Rusland, som det er blevet vist af NASA og
Roscosmos. Hvis USA nu tager føringen i det økonomiske
genopbygningsprogram og skabelsen af 1,5 milliarder produktive
job i verden, og hjælper med til at gøre den Nye Silkevej til
‘Verdens-Landbroen’, vil USA i hele verdens øjne genvinde den
position, det engang havde: som en pioner for frihed og håb
for hele menneskeheden.
— Helga Zepp-LaRouche

Fra
arkivet:
»Beethovens
årtier lange kamp
for den Niende Symfoni«
Kun sjældent i menneskehedens
historie
har der været en dialog og en
syntese
mellem to, store intellekter
på

Friedrich
Schillers
og
Beethovens niveau,
endskønt de aldrig mødtes.
Resultatet heraf blev den 9.
Symfoni.
Lad os begynde med Beethovens Niende Symfoni, der slutter med
en overraskelse – menneskelige stemmer, der stemmer i med
idéerne i Friedrich Schillers digt, Ode til glæden, indflettet
i orkesterstemmerne, som dermed skaber et af historiens mest
bevægende kunstværker. Lad os dernæst, ved at gå baglæns i
tiden, gå igennem Beethovens tredive år lange søgen for at
opnå dette og standse ved nogle af de musikalske milepæle, der
førte til dette udødelige mesterværk i bevidstheden om den
kendsgerning, at vi kun kan lytte til disse forløbere med
deres efterfølgeres toner klingende i vore ører.
Rapporten er oversat fra engelsk. Den originale engelske
rapport kan læses her.
Download (PDF, Unknown)
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Bestil vores nye rapport på engelsk!: 500
kr. for den trykte rapport, 374 sider
Forsendelse: porto 50 kr. pr. rapport.
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kontor: Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.,
Frederiksberg
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35
43
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email si@schillerinstitut.dk
Homebanking: 1551-5648408; Giro: 564-8408
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LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i
udviklingen af forslag til international økonomisk udvikling
og sat retningslinjer for politiske beslutninger, som nu i
stigende grad er udbredte i verden. Ved slutningen af Den
kolde Krig, og den deraf følgende mulighed for internationalt
samarbejde om menneskehedens fælles mål, foreslog Lyndon og
Helga LaRouche i 1997 “Den Eurasiske Landbro” som en “Ny
Silkevej … for Global Økonomisk Udvikling”. Efter
bekendtgørelsen af Bælt- og Vejinitiativet fra den kinesiske
præsident Xi Jinping i 2013 (et forslag i samklang med
LaRouche-forslaget) offentliggjorde LaRouche-bevægelsen det
første bind af “Den Nye Silkevej bliver til VerdensLandbroen”, en 374-siders rapport der indbefatter store
udviklingsprojekter fra hele verden under rammerne af den
økonomiske tilgang, som er grundlagt af Lyndon LaRouche.
Vi er glade for at annoncere udgivelsen af dette
andet bind, “Den nye Silkevej bliver til Verdens-Landbroen: En
fælles fremtid for menneskeheden”, hvor vi giver dig et
opdateret billede af fremskridtene i Kinas Bælt- og
Vejinitiativ, herunder detaljerede analyser region for region
og nyligt opdaterede kort. Vi fremhæver også principperne for
fysisk økonomi og økonomiske metrikker opdaget af Lyndon
LaRouche; metrikker, på hvilke muligheden for at hæve
levestandarden for menneskeheden afhænger. Vi undersøger de

vestlige nationers strategiske forhold til det nye paradigme,
og hvilke udfordringer der skal imødegås for at overvinde det
gamle paradigmes tilgang med britisk geopolitik, og erstatte
det med LaRouches overordnede program for at overvinde det
truende økonomiske kollaps i Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og
LaRouche har sagt: “Jeg tror, at den Nye
eksempel på en ide, hvis tid er kommet;
måde bliver til en materiel realitet,
fysisk kraft i universet.

præsident Helga ZeppSilkevej er et typisk
og når en idé på den
manifesterer det en

“Udnyt
dette
kraftfulde
værktøj
til
beslutningstagning og politisk organisering!

politisk

Helga Zepp-LaRouches introduktion til rapporten:

Download (PDF, Unknown)

English:
Table of Contents and Helga Zepp-LaRouches introduction to the
report:
Download (PDF, Unknown)

Den Nye Silkevej bliver til

Verdenslandbroen Bind II:
En
fælles
fremtid
for
menneskeheden.
LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i at
udvikle forslag til international økonomisk udvikling og i at
sætte trends indenfor politisk beslutningstagning. I 1997, ved
afslutningen af Den kolde Krig og potentialet for
internationalt samarbejde om menneskehedens fælles
målsætninger, foreslog Lyndon og Helga LaRouche en “Eurasisk
Landbro” som en “Ny Silkevej … for Verdensomspændende
Økonomisk Udvikling”. Efter at den kinesiske præsident Xi
Jinping i 2013 annoncerede ‘Bælt- og vejinitiativet’ (et
forslag i samklang med LaRouche-forslaget) offentliggjorde
LaRouche-bevægelsen det første bind af en 374-siders rapport,
der integrerer store udviklingsprojekter fra hele verden
indenfor rammen af den økonomiske tilgang, der er grundlagt af
Lyndon LaRouche.
Vi er glade for at kunne annoncere udgivelsen af dette andet
bind af “Den Nye Silkevej: en Fælles Fremtid for
Menneskeheden”, hvor vi giver Jer et opdateret billede af
fremskridtene for Kinas Bælt- og Vej-initiativ, herunder
detaljerede region-for-region analyser, og nyligt opdaterede
kort. Vi fremhæver også principperne for den fysiske økonomi
og økonomiske metrikker, som er opdaget af Lyndon LaRouche, og
hvorpå muligheden for at hæve menneskehedens levestandard
afhænger. Vi undersøger den strategiske tilgang af de vestlige
nationer til det kommende nye paradigme, og hvilke
udfordringer der må klares for at overvinde det gamle
paradigmes tilgang med britisk geopolitik, og erstatte det med
LaRouches topstyrede program for at overvinde det økonomiske
sammenbrud i Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og formand, Helga Zepp-

LaRouche, har sagt: “Jeg tror, at Den Nye Silkevej er et
typisk eksempel på en ide, hvis tid er kommet; og når en ide
på den måde materialiseres, bliver den til en fysisk kraft i
universet.”
Drag fordel af dette kraftfulde værktøj til
beslutningstagning og politisk organisering!

politisk

Pris: 500 kr.
Kan bestilles hos Schiller Instituttet i Danmark
53 57 00 51, 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk
Indholdsfortegnelsen:

Ny Rapport: OPERATION FELIX:
Yemens
mirakuløse
genopbygning
og tilslutning til den Nye
Silkevej
Af Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for
Sydvestasien.
Genopbygningen af Yemen, efter den aktuelt igangværende,
destruktive, anglo-saudiske aggressionskrig er afsluttet, vil
kræve et mirakel. Men det er præcis, hvad denne rapport
foreslår. Miraklernes tid er over os. Mange mirakler er

opnået, og mange andre er i gang. En ny æra i menneskehedens
historie er gryet under BRIKS-nationernes lederskab
(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), samt under
den kinesiske præsident Xi Jinpings lancering i 2013 af Bælte
& Vej Initiativ (BVI). Disse to udviklinger har åbnet
historiens porte for en ny og retfærdig verdensorden.
Kinas mirakuløse industrialiseringsproces hen over de seneste
to årtier, der har løftet 700 million af landets borgere ud af
fattigdom, er en stærk indikator for denne nye proces. Den
kendsgerning, at Kina har tilbudt sine teknologiske
kapaciteter, sin knowhow og sine finansielle resurser til
partnere i udviklingslandene, så de kan gentage dette mirakel,
udgør en stærk motivering for det yemenitiske folk og
lederskab for at vælge de højeste ambitionsniveauer.
Det er i denne sammenhæng, at Yemen kunne rejse sig og opnå
sit eget mirakel. Ligesom det lykkedes yemenitterne at
præstere det mirakel, at de har modstået de mest ondskabsfulde
og magtfulde militærstyrker, således kan de – med en
tilsvarende succes – præstere miraklet med at genopbygge deres
land. Dette genopbygningsmirakel bliver naturligvis
vanskeligere end det militære, men det bliver mere glædeligt
og vil bringe alle Yemens borgere sammen – mænd og kvinder fra
alle mulige dele af landet og fra alle forskellige baggrunde,
som en forenet kraft til fordel for en hel nation.

Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
»En
fælles
fremtid
for
menneskeheden«
Introduktion til bind II af
rapporten, »Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen«
20. juni, 2018 – Vi har den glæde at præsentere Helga ZeppLaRouches introduktion til den kommende Schiller Institut
rapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, bind
II: En fælles fremtid for menneskeheden«. Rapporten forventes
udgivet i slutningen af denne måned.
»Den Nye Silkevejsånd« har ændret verden til det bedre i en
langt mere gennemgribende grad, end den transatlantiske sektor
hidtil blot nogenlunde har forstået. Siden den kinesiske
præsident Xi Jinping satte den Nye Silkevej på dagsordenen i
september 2013 i Kasakhstan, er en hidtil uset optimisme fejet
hen over udviklingslandene i særdeleshed; en følelse af, at
fattigdom og underudvikling kan overvindes i en nær fremtid,
takket være kinesiske investeringer i infrastruktur, industri
og landbrug. Geopolitisk orienterede kredse i Vesten har ikke
forstået, at Kina gennemfører en ny model for international
politik, der takler det underskud, som arven efter
kolonialisme og imperialisme har testamenteret frem til i dag:
den absolutte mangel på udvikling. Og fordi Kina således
adresserer milliarder af menneskers eksistentielle behov, vil
denne politik sandsynligvis blive den største revolution i
menneskehedens historie.
Download (PDF, Unknown)

Schiller
Instituttets
Specialrapport:
Introduktion: Forlæng den Nye
Silkevej
til Vestasien og Afrika; en
vision
for en økonomisk renæssance
Vi introducerer her Schiller Instituttets nye, danske
specialrapport, “Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og
Afrika; en vision for en økonomisk renæssance”, som er en
grundig indføring i den 246 sider lange, engelske rapport, af
rapportens forfattere, Hussein Askary og Jason Ross.
Glæd dig til en optimistisk og konstruktiv løsning på det
forfærdelige fattigdoms- og underudviklingsproblem, som denne
verdensdel er så hårdt ramt af, og, som Helga Zepp-LaRouche så
ofte har nævnt, den eneste humane og retfærdige løsning på det
umenneskelige flygtningeproblem, der nu også har ramt Europa.
Download (PDF, Unknown)

Schiller Institute Special
Report:
Extending the New Silk Road
to West Asia (Middle East)
and Africa:
A Vision of an Economic
Renaissance,
This 246-page special report was released in November 2017. It
was authored by Hussein Askary and Jason Ross and a Schiller
Institute team.
Here is the introduction to the report, followed by the Table
of Contents.
Order information:
Please order from The Schiller Institute in Denmark.
Tel: 53 57 00 51; 35 43 00 33, mich.ras@hotmail.com
Printed version: 400 kr. regular mail; 425 kr.via Quickbrev
Pdf: 200 kr.
Payment to The Schiller Institute
Homebanking: 1551-5648408
Giro: 5648408
The report can also be picked up at our office:
Sankt Knuds Vej 11, basement left, 1903 Frederiksberg.
Please call or write to arrange: 53 57 00 51; 35 43 00 33,
mich.ras@hotmail.com
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GENETABLERING
AF
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OPRINDELIGE NATIONALBANK
Vi genudgiver her Udkast til Lov om Genetablering af USA's
Oprindelige Nationalbank.
(Det oprindelige, engelske udkast, som er fra marts 2013, kan
ses
her:
https://larouchepac.com/031113/draft-legislation-bank-us)
Download (PDF, 31KB)

Gottfried
Leibniz
(1646-1716), et fantastisk,
optimistisk geni
Gottfried Leibniz (1646-1716), et fantastisk, optimistisk
geni, brugte sit liv på at forbedre menneskeheden – inden for
økonomi, videnskab, filosofi og politik. Leibniz opfandt
kalkulen og skabte læren om fysisk økonomi, og hans arbejde og
liv tjener som model for nutiden og var en inspiration for den
unge Lyndon LaRouche
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Videnskabsteam:
»USA tilslutter sig den Nye
Silkevej«.
Dansk
introduktion
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LaRouchePAC
Videnskabsteams nye brochure,
v/teamleder Benjamin Deniston
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Helga Zepp-LaRouche:
Skab en Ny Renæssance
Tale
ved
Schiller
Instituttets konference i
Paris
I hvert fald, jeg vil komme frem til den pointe, at vi har en
civilisationskrise, der virkeligt er altomfattende. Vi har nu
nået et punkt i menneskehedens historie, hvor vi enten kan
foretage et kvalitativt spring ind i et fuldstændigt nyt
paradigme – og et nyt paradigme, det kan man finde historiske
eksempler på, som man kan studere. Eksempler, hvor man havde
en sammenbrudskrise, som i det fjortende århundrede i Italien,
i hele Europa, faktisk.
Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
Genopbyg verden i BRIKS-æraen
Hovedtale
ved
Schiller
Instituttets konference i
Paris, 13.-14. juni
– For dette er ikke en akademisk konference. Dette er en reel
indsats for at intervenere på et tidspunkt, hvor det er meget
tydeligt, at de ledende institutioner i G7, for eksempel, og
som netop har afholdt et topmøde, er totalt mislykkedes i at
løse disse for civilisationen eksistentielle farer.

Download (PDF, Unknown)
Se hele konferencen her.

Helga Zepp-LaRouche:
Hovedtale
ved
Schiller
Institut-konference
på
Manhattan, D-dag:

Prometheus-udfordringen under
udfoldelse:
BRIKS,
en
ny
æra
for
menneskeheden
Det glæder mig at tale med jer i dag, på denne særlige dag,
som er D-dag, og det bør fylde os alle med håbet om, at faren
for en ny fascisme, der er ved at vokse frem i verden, kan
besejres – men forhåbentlig med færre tab. Jeg siger dette,
fordi vi netop nu befinder os på randen af Tredje Verdenskrig,
og det gør vi af nøjagtigt de samme grunde, der forårsagede
Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig: en imperiemagts
interesser imod nationers velfærd og almene vel.
Se hele konference-videoen med den fantastisk spændende
diskussion:
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BROCHURE: HVORFOR USA OG
EUROPA
MÅ GÅ MED I BRIKS – En ny,

international
orden
for
menneskeheden.
Udbred denne
nye, verdensforenende politik
for fred og
fremgang for alle. Gå med i
kampen!
– En ny, international orden for menneskeheden.
Intet betydningsfuldt opnås uden kamp. (Og dette er ganske
afgjort en kamp).
GÅ MED I KAMPEN!
UDBRED DENNE NYE, VERDENSFORENENDE POLITIK FOR FRED OG
FREMGANG FOR ALLE.
NU komplet digital version 36 sider. Trykt version 20 sider.
Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
Kinas politik for Ét bælte,
én vej.
Seminar i København den 27.
apr. 2015 (dansk)
Mit dilemma stammer fra den kendsgerning, at jeg … med det
samme må fortælle jer … , at verden er langt tættere på en ny,
global krig, end de fleste mennesker har nogen anelse om.
Denne nye politik for Den nye Silkevej … , er den eneste
politik til at undgå krig, der er til rådighed.
Download (PDF, Unknown)

Den Nye Silkevej:
En
genoplivelse
af
konfuciansk
kultur. Af EIR’s Konfuciusekspert Mike Billington.
Ironisk nok er den nuværende renæssance, der finder sted i
Kina, på afgørende vis influeret af den »interessernes
harmoni«, der karakteriserede det oprindelige Amerikanske
System for Politisk Økonomi, der blev introduceret til Kina af
dets måske største landsmand, Sun Yat-sen (1866-1925), fader

til Den republikanske Revolution i 1911, der væltede det
kejserlige Qingdynasti og bragte Alexander Hamiltons
Amerikanske System til Kina. Sørgeligt nok er dette
Amerikanske System systematisk blevet ødelagt i Bush-familiens
og Obamas Amerika, alt imens det er i live og har det godt i
Kina.
Download (PDF, Unknown)

EIR: Konfucius i Kina i dag
LaRouche: En konfuciansk mentor.
Til slut vil jeg, som en kinesisk lærd, gerne hylde hr.
LaRouche og hans hustru. Jeg ved, at forbindelserne mellem
Kina og hr. LaRouche og hans hustru går 20 år tilbage, da et
meget populært, kinesisk tidsskrift publicerede en artikel af
hr. LaRouche. I denne artikel forudsagde hr. LaRouche, at Kina
måtte gøre noget mere på det tidspunkt; i modsat fald ville
den kinesiske velstand overflyttes fra landbrugshovedområderne til kystområderne, og dernæst eksporteres til
andre lande. Hr. LaRouche mindede os om, at der var meget
dårlig tænkning i Kina på det tidspunkt: han sagde, at det
ville være farligt for Kinas moralske system, og det ville
være farligt, skadeligt for de mennesker, denne elite, der kan
bestemme, hvad der er den rigtige retning for Kina som et
stort land.
Download (PDF, Unknown)

Nicolaus Cusanus’ mission:
BRIKS og en ny, international
orden for menneskeheden.
Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche.
Lyder det ikke som sund fornuft? Giver det ikke mening, at
alle disse lande slutter sig sammen, overvinder fattigdom,
overvinder sygdom, har en fælles fremtid … at forsvare vores
menneskehed imod alle farer og definere den næste fase og
epoke i menneskets evolution …?
Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
En hyldest til Nicolaus af
Cusa – En dialog mellem
kulturer
Specialrapport juli 2013: Grunden til, at denne særlige mand
er så usædvanlig vigtig, er, at det var hans idéer, der gav
den skønne, Italienske Renæssance, Firenzes Gyldne Renæssance,
et endnu mere ophøjet udtryk, fordi han var det største af
alle de genier, der fandt sammen på den tid. Det var denne
utrolige, fantastiske eksplosion af menneskelig kreativitet,

der kom frem i denne Renæssance, der formåede at besejre det
fjortende århundredes mørke tidsalder. Og mere end nogen sinde
tidligere er det presserende nødvendigt at studere dette
eksempel fra Den gyldne Renæssance for at finde nøglen til at
besejre nutidens mørke tidsalder.
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BRIKS-nationer genopliver dr.
Martin Luther Kings drøm:
ØKONOMISK RETFÆRDIGHED ER EN
UMISTELIG RETTIGHED.
Af Helga Zepp-LaRouche
Hovedtale, komplet, ved Schiller Instituttets konference 17.
januar i New York.
»Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden
krig og terrorisme.
Det lyder jo som et meget usandsynligt forslag på dette
tidspunkt, hvor vi befinder os på randen af Tredje
Verdenskrig. … Men det er inden for rækkevidde. Og potentialet
til at få verden på fode igen, få verden i orden, eksisterer.«
Se Også: Lyndon LaRouches budskab til konferencen: En
mobilisering af ånden og hensigten med vores republik
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Nyhedsorientering december:
Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen
Introduktion v/Helga ZeppLaRouche
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, var
den 2. december 2014 hovedtaler ved et seminar for diplomater
og udenrigspolitiske kredse i Washington D.C., om EIR’s
rapport om Den Nye Silkevej og Verdenslandbroen. Vi bringer en
oversættelse af hendes tale med en introduktion af Bill Jones.
Helga Zepp-LaRouche understregede, at menneskehedens
fremtidige skæbne vil afhænge af, om USA og Europa vil tage
imod det tilbud, som præsident Xi Jinping gav præsident Obama,
hvor Xi inviterede USA, og andre nationer, til at indgå i et
samarbejde om udviklingsprojekter, som Kina og BRIKS-landene
promoverer. Efter talen fulgte en langvarig diskussion for
lukkede mikrofoner. Man kan bestille rapporten og finde den
engelske
version
af
talen
på:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=2661.
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Specialrapport:
Den
nye
Silkevej
transformerer planeten
– En ny æra for menneskeheden
Men jeg er nødt til at sige, at vi befinder os på et
tidspunkt, hvor vi har en krise af dimensioner uden
fortilfælde. Menneskeheden står i øjeblikket på randen af et
folkemord, som kunne blive værre end noget som helst, der
tidligere er sket i historien, og som situationen er nu, hvis
den transatlantiske sektors nuværende politik fortsætter, så
vil det ske.
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