Introduktion og Helga ZeppLaRouches tale til Schiller
Instituttets online-seminar
fra Danmark og Sverige den
25. maj 2022
Den 25. maj 2022 (EIRNS) — Her er introduktionen og
grundlæggeren af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouches
tale ved videokonferencen:
Vi har brug for en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur for
alle nationer, ikke for en styrkelse af geopolitiske blokke:
Hvorfor Sverige og Finland ikke bør tilslutte sig NATO,
“Nej” ved folkeafstemningen i Danmark om at tilslutte sig EU’s
militær”.
Introduktion ved Michelle Rasmussen, næstformand, Schiller
Instituttet i Danmark
Deres Excellencer og diplomater fra mange lande fra fire
kontinenter, gæstetalere, medlemmer og venner af Schiller
Instituttet, mine damer og herrer!
Velkommen til dette seminar, der er sponsoreret af Schiller
Instituttet i Danmark og Sverige, og som også bliver
livestreamet på YouTube.
Titlen er: Vi har brug for en ny international sikkerheds- og
udviklingsarkitektur, ikke en styrkelse af geopolitiske
blokke.
NEJ ved den danske folkeafstemning den 1. juni om afskaffelse
af EU’s forsvarsforbehold
NEJ til Sveriges og Finlands optagelse i NATO

Jeg er Michelle Rasmussen, vicepræsident for Schiller
Instituttet i Danmark, og jeg vil være ordstyrer i dag.
Efter starten af krigen i Ukraine er der blevet foreslået et
dramatisk skift i forsvarspolitikken i tre af de nordiske
lande.
Danmark har den 1. juni en folkeafstemning om at tilslutte sig
EU’s militære aktiviteter,
og Sveriges og Finlands regeringer ønsker at tilslutte sig
Nato.
Vi mener, at det er nødvendigt at diskutere disse spørgsmål på
et højere niveau.
Vores hovedtaler, Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller
Instituttet, udtalte den 19. maj, at dette er det farligste
øjeblik i verdenshistorien.
Der er krig i Europa, og mange eksperter advarer om, at hvis
krigen ikke snart bringes til ophør, og der ikke findes en
diplomatisk løsning, og hvis de, der går ind for at øge den
geopolitiske konfrontation, ikke bliver politisk besejret, kan
krigen eskalere og endog føre til en atomkrig.
Samtidig er verdensøkonomien i krise.
Selv om farerne er store, er der håb, fordi der findes
løsninger i form af en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur,
herunder forslag fra den afdøde Lyndon LaRouche, grundlæggeren
af vores politiske bevægelse, Helga Zepp-LaRouche og Schiller
Instituttet,
om en sikkerhedsaftale efter forbillede af den Vestfalske
Fred,
kombineret med et øget økonomisk udviklingssamarbejde mellem
landene.
Vi har indkaldt til dette møde for at drøfte
–
* Hvad er årsagen til den nuværende ekstremt farlige militære
og økonomiske krise?

* Hvorfor en styrkelse af EU’s militære enhed med dansk
deltagelse og Sveriges og Finlands optagelse i NATO blot vil
forværre de geopolitiske konflikter.
* Hvilke principper kan vi anvende til at skabe en ny
sikkerheds- og udviklingsarkitektur til gavn for alle nationer
og befolkninger?
Vi ønsker at sikre, at både farerne og løsningerne er kendt,
og at der opbygges en effektiv bevægelse for at stoppe en
yderligere optrapning af denne krig og dens økonomiske
konsekvenser, og forhindre fremtidige krige og økonomisk
ødelæggelse.
På en eller anden måde må menneskeheden skabe de betingelser,
hvor krig ikke er en mulighed i denne atomvåbenæra.
Helga Zepp-LaRouche blev introduceret af Michelle Rasmussen,
som også var ordstyrer på seminaret.
Den første taler er Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets
stifter. Hun er også chefredaktør for Executive Intelligence
Review, formand for det tyske politiske parti BüSo
(Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), og hun var hustru
til og nærmeste medarbejder af den afdøde amerikanske økonom
og statsmand Lyndon LaRouche.
Helga Zepp-LaRouche stod blandt mange andre ting i spidsen for
en bevægelse for økonomisk udviklingssamarbejde mellem øst og
vest efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens sammenbrud,
først kaldet Den eurasiske Landbro eller Den nye Silkevej, der
siden blev udvidet til at blive Verdenslandbroen.
Helga, vi er glade for, at du kan tale til os i dag.
{{Helga Zepp-LaRouche:}} God dag, mine damer og herrer: Som
Michelle netop har sagt, har jeg erklæret, at vi står over for
den farligste krise i menneskehedens historie. Hvorfor siger
jeg nu det? Det inkluderer naturligvis to verdenskrige i det
20. århundrede, Cuba-krisen, så det er en stor ting. Den
første grund er den mest indlysende; for allerførste gang står

vi over for den reelle fare for en global atomkrig, og hvis
det nogensinde skulle komme dertil, ville det helt sikkert
betyde udslettelse af den menneskelige art.
I den seneste tid er der opstået en illusion om, at en
begrænset atomkrig kan udkæmpes og vindes, eller at en
langvarig hybrid-atom/konventionel krig kan finde sted. Dette
var emnet for en manøvre i januar i år, kaldet “Global
Lightning”, som havde den antagelse, at man har nogle
atombomber, neutronbomber, rumkrig, cyberkrig, og at dette
ville fortsætte i ugevis. Nu har den berømte atomvåbenekspert,
den tidligere MIT-professor Ted Postol, udviklet alle
argumenter for, hvorfor dette er fuldstændig latterligt,
hvorfor, hvis man blot bruger et enkelt atomvåben, er logikken
i atomkrig, at alle vil blive brugt.
I de seneste måneder, siden krigen i Ukraine startede, har man
hørt alle mulige politikere og journalister og alle mulige
andre, der har holdt uforsvarlige taler og sagt ting som:
“Selv om der er risiko for atomkrig, er vi nødt til at sende
tunge våben til Ukraine. Vi kan ikke lade os afpresse”. Eller:
“Det vil ikke ske, for ingen ville være så tåbelige at gøre
det”. Jeg synes ikke, at det er et overbevisende argument.
Den anden grund til at jeg vil påstå, at vi befinder os i den
værste krise nogensinde, er, at vi oplever et civilisatorisk
sammenbrud, afslutningen på et helt system. Dette har mange
aspekter.
Vi har en umiddelbar fare for en optrapning af
krigen som følge af NATO’s nuværende krigspolitik over for
Rusland, der er baseret på konfrontation. Vi står over for et
hyperinflationært sammenbrud af det vestlige neoliberale
finanssystem, som længe har været undervejs, selv før krigen i
Ukraine begyndte. Vi står over for en hungersnød i verden, som
ifølge FN truer 1,7 mia. mennesker med sult. Det er 20 % af
hele menneskeheden. Pandemien er ikke overstået, og alt dette
truer med socialt kaos som følge heraf, og dette kaos kan i
sig selv true med at kaste verden ud i en krig.

Hvis man lytter til de vestlige medier og alle mulige
politikere, skal det hele naturligvis bebrejdes Putin. Han får
alle mulige betegnelser lige nu: at han har forvoldt en
“uprovokeret angrebskrig”, at han er ansvarlig for
hungersnøden i verden, at han er årsag til inflationen, osv.
Hvis man fremsætter noget som helst argument for de virkelige
årsager til den nuværende situation, bliver man straks
beskyldt for fake news, man bliver kaldt “Putin-agent”, det
bliver fordømt som Rusland-propaganda.
Men det har meget lidt at gøre med Ukraine. I virkeligheden
handler denne nuværende konfrontation om verdensordenen. Det
er en kamp mellem en unipolær verden, som i virkeligheden er
et verdensimperium baseret på det “særlige amerikansk-britiske
forhold”, hvor det angloamerikanske herredømme insisterer på,
at kun den såkaldte “regelbaserede orden”, som de har
defineret, er gyldig, imod en verden hvor Kinas fremvækst og
lande, der er associeret med Rusland og Kina, insisterer på
deres egen ret til økonomisk udvikling.
Vi befinder os lige nu i det mest usikre øjeblik: Det
neoliberale system er ved at bryde sammen.
Det er ikke
længere stærkt nok til at gennemtvinge sin vilje, men den nye
orden er endnu ikke klart defineret. I den officielt tilladte
diskussion siges det naturligvis, at dette er en kamp mellem
“demokratier” og “autokratiske regimer”. Men hvis man lytter
til, hvad visse politikere og folk som Stoltenberg siger, er
vi lige nu på vej mod en potentiel total afkobling mellem
Vesten samt Five Eyes plus Japan, Australien og Sydkorea over
for en del af verden, som omfatter Rusland, Kina, Shanghaisamarbejdsorganisationen (SCO), BRICS, samt mange lande der nu
forsøger at blive en del af BRICS, hvilket er det meste af det
globale syd.
Med hektiske udflugter farer Blinken rundt i verden og
forsøger at overbevise folk om at slutte sig til
“demokratiernes” fraktion. Præsident Biden er lige nu i Asien
og forsøger at gøre det samme. Kansler Scholz har for nylig

rejst til Afrika, von der Leyen til Indien, alt sammen i et
forsøg på at isolere Rusland og Kina, men det virker
ikke: Fordi Indien, Indonesien, Brasilien, Egypten, Nigeria,
Sydafrika og mange andre ikke ønsker at blive trukket ind i en
geopolitisk konfrontation mellem de to parter.
Det, vi
faktisk oplever, er en reel renæssance for Den alliancefrie
Bevægelse.
Vi må ikke overse briternes rolle i lyset af den amerikanske
politik, som er “Global Britain”, hvilket i virkeligheden er
et nyt ord for det Britiske Imperium, som i modsætning til
hvad mange tror, kun har ændret form, men ikke dets væsen. Tag
f.eks. en artikel af Malcolm Chalmers, vicegeneraldirektør for
Royal United Services Institute (RUSI), som i øvrigt er den
ældste officielle tænketank med tilknytning til kongehuset og
det britiske militær. De beskriver sig selv som “verdens
ældste og førende britiske tænketank inden for forsvar og
sikkerhed”.
De foreslår en “Cuba-krise på steroider”, som
kunne blive resultatet af Ukraines forsøg på at generobre
Krim, hvilket efter deres mening ville gøre det lettere at
løse krigen mellem Ukraine og Rusland.
Dette er det
forbløffende forslag i denne artikel, som har overskriften:
“This War Still Presents Nuclear Risks – Especially in
Relation to Crimea”, som blev offentliggjort den 20. maj af
tænketanken
RUSI.
[https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary
/war-still-presents-nuclear-risks-especially-relation-crimea]
Chalmers diskuterer, hvordan Rusland kunne blive tvunget ind i
en nuklear konfrontation ved at sende stadig mere
sofistikerede våben til Ukraine, som det i sidste ende ville
trække sig tilbage fra. Chalmers beskriver NATO’s strategi i
de sidste tre måneder som en strategi, der går ud på at “koge
den russiske frø”. I husker alle billedet – ifølge historien,
jeg tror ikke, at det faktisk er sandt – men ifølge historien,
hvis man smider en frø i kogende vand, vil den hoppe ud; men
hvis man lægger frøen i gryden, når vandet er koldt, og så

langsomt øger temperaturen, ender frøen med at blive kogt,
uden at den opdager det. Så han taler om at “koge den russiske
frø” ved gradvist at øge “størrelsen og graden af raffinement
af de våben, som de har været parate til at levere til
Ukraine”. På grund af disse våben vil man “i den næste periode
se Ukraine tilbagevinde de fleste af Ruslands seneste
territoriale gevinster, herunder Kherson og endda Mariupol.”
Det ville imidlertid ikke give anledning til en atomtrussel,
og det ville heller ikke give Ukraine anledning til at bruge
disse våben og territoriale vindinger til at ødelægge broer,
jernbanehoveder, lagerpladser og luftbaser inde i Rusland. Men
hvis Ukraine skulle forsøge at generobre Krim og angribe et
“fristende mål”, f.eks. broen i Kertj, på nuværende tidspunkt,
kunne det føre til en “Krim-missilkrise”, mener Chalmers. “En
specifik trussel om at bruge atomvåben i forbindelse med Krim
… kunne Putin se som en måde at genoprette noget af sin
magtanvendelse på, selv om han (og USA) tvivlede på, om han
ville gennemføre en sådan trussel…. Hvis en rød linje ikke
blev accepteret af Ukraine, kunne Rusland så føle sig nødsaget
til at overveje en række yderligere optrapningsmuligheder,
såsom at sætte sine atomstyrker i højere beredskab.” De er
allerede i beredskab. “Stillet over for alternativet med det
sandsynlige tab af Krim, kunne Putin tro, at Ukraine (med
USA’s opmuntring) sandsynligvis ville blinke først. Det ville
være et øjeblik med ekstrem fare, hvor alle parter ville
forsøge at forstå hinandens hensigter, selv om de søgte at
varetage deres nationale interesser.
“Netop på grund af den fare der ligger i en sådan situation,
kunne en atomkrise af denne art gøre det lettere for lederne
at indgå vanskelige kompromiser. Forudsat at krigen blev
afsluttet og blokaden af Odessa ophævet, kunne Ukraines ledere
være villige til at udskyde en løsning af Krim-spørgsmålet.
For Putin ville en mislykket invasion og den efterfølgende
succes for den ukrainske modoffensiv have været en massiv
ydmygelse. Men han ville i det mindste kunne argumentere for,
at det russiske strategiske arsenals styrke på et tidspunkt

med stor national svækkelse havde haft held til at afskrække
NATO’s planer om at splitte Rusland op. Dette kunne være nok
for begge parter til at undgå det værste resultat af alle.”
Jeg mener, at det er fuldstændig vanvittigt! At sige at man
skal true med at generobre Krim og derefter sætte alle
atomvåben i højeste alarmberedskab, og så kan vi sætte os ned
og finde en løsning.
Så han kalder det en Krim-cubansk
missilkrise på steroider.
Denne politik med at “koge den russiske frø” er ikke begyndt
for tre måneder siden, men det har været metoden siden 1990,
da James Baker III den 9. februar 1990 lovede Gorbatjov, at
NATO ikke ville bevæge sig en tomme mod øst. I hele Jeltsinperioden var der en politik, der gik ud på at reducere den
tidligere supermagt til en råstofeksporterende nation med
Jeffrey Sachs’ “chokterapi”, og mellem 1991-1994 blev Ruslands
industrielle potentiale reduceret til kun 30 %. Der findes en
meget vigtig bog af Sergei Glazyev, som beskriver 1990’erne,
med titlen {Folkemord: Rusland og den nye verdensorden}, fordi
dette var hvad der blev pålagt Rusland på det tidspunkt.
Putins forbrydelse er, at han forsøgte at omgøre dette og
havde en vis succes med det. Svaret var farverevolutioner,
regimeskift, humanitære krige, som de 20 år i Afghanistan,
hvor der som følge af NATO’s og USA’s forhastede
tilbagetrækning i august nu er 24 millioner mennesker, der
sulter i Afghanistan, udsat for COVID, mæslinger, polio, uden
tilstrækkelig medicin.
Så hvis man havde haft en lige så
omfattende tv-dækning af Afghanistan i 20 år, som vi ser det
nu med Ukraine hver dag, ville verden måske have været lige så
oprevet – eller, måske ikke, for afghanerne er ikke hvide.
Så havde vi Irak-krigen i 2003, hvor Nancy Pelosi offentligt
indrømmede, at alle ansvarlige mennesker på forhånd vidste, at
der ikke fandtes masseødelæggelsesvåben.
Der var Libyen.
Hillary Clinton måtte under Durham-undersøgelsen i USA
indrømme, at hele grundlaget for Russiagate udelukkende var

usandheder. Har man set noget om det i de etablerede medier?
Absolut ikke!
I hvert fald ikke i Europa.
Så var der
Syrien. Så var der Maidan-kuppet i 2014, som Victoria Nuland
pralede med, og hvor Udenrigsministeriet brugte 5 mia. dollars
på ngo’er, og, lad os ikke glemme, Azov-bataljonen, hvor
medierne i Vesten nu siger, at der ikke er nogen nazister i
Ukraine – men det er et dokumenteret faktum, at det er der.
Som et resultat af denne “kogning af den russiske frø” gennem
næsten 30 år, krævede Putin den 15. december juridisk bindende
sikkerhedsgarantier fra USA og NATO. Han har ikke modtaget
noget svar fra USA eller NATO på de væsentligste krav, kun på
våbenkontrol, men det var ikke essensen af det, han anmodede
om. Lederen af det russiske sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev,
erklærede, at Rusland ikke havde nogen anden udvej, fordi
Ruslands eksistens som stat var truet, da de foretog det, de
kalder den “særlige militære operation” i Ukraine. Man kan
absolut argumentere for, at Rusland var i en situation, i
henhold til FN-pagtens artikel 51, som er et spørgsmål om
selvforsvar og ikke om aggression.
Nu står vi over for den sjette udvidelse af NATO i forbindelse
med Finland og Sverige. Det er reaktionen, som Stoltenberg
endda praler af. Han siger: “Putin ville have mindre NATO, nu
får han mere NATO.” Så kogepunktet bliver bare øget.
Man må betragte denne vanvittige politik for at fremkalde en
Krim-Cuba-krise sammen med en anden britisk politik, som blev
afsløret i et dokument fra Henry Jackson Society i 2020, som
de igen har anbragt på forsiden af Henry Jackson Societys
hjemmeside, hvilket betyder, at det er den igangværende
politik fra denne tænketank. Det er en rapport, der skitserer
en strategi for at bruge den berygtede “Five Eyes”-alliance –
Storbritannien, USA, Canada, Australien og New Zealand – som
et instrument til at gennemtvinge Vestens afkobling fra
Kina.
Denne
rabiate
anti-russiske,
anti-kinesiske
neokonservative tænketank drives af den britiske
efterretningstjeneste, bl.a. gennem den tidligere MI6-chef Sir

Richard Dearlove, som er den primære hjerne bag Russiagate,
der blev fuldstændig miskrediteret som en løgn, og han var en
af stifterne af Henry Jackson Society og er en af dets ledere
i dag.
Så selv forsøget på at afkoble Kina fra det internationale
system kunne, før det gennemføres, detonere en økonomisk
atombombe over hele verdensøkonomien.
Kina er ikke blot
verdens største handelsmagt: Det skaber i øjeblikket den
højeste videnskabelige og teknologiske udviklingstakt på
planeten, en produktiv kraft, som landene i udviklingssektoren
og de sammenstyrtende vestlige nationer har hårdt brug for,
hvis de vil overleve. Men en egentlig atomkrig kan også blive
resultatet, for en del af Henry Jackson Societys strategi er
at opbygge forbindelser med Taiwan, der fører til dets
adskillelse fra Kina. Kina har gjort det helt klart, at det
vil reagere med overvældende militær magt på ethvert forsøg på
at adskille Taiwan fra resten af Kina. Dette er lige så
farligt som et NATO-støttet Ukraine, der forsøger at generobre
Krim. Så, præsident Biden begik den bommert i sit svar til en
journalist på sin rejse til Japan for nylig, adspurgt: “Ville
USA forsvare Taiwan militært?” Biden svarede igen: “Ja.” Og
han måtte endnu en gang blive korrigeret af Det Hvide Hus.
Kineserne har allerede skrevet i deres lederartikler, at dette
ikke er en “bommert”, men et signal om USA’s virkelige
hensigt.
Og Chas Freeman, der var assisterende
forsvarsminister for internationale sikkerhedsanliggender, og
den officielle oversætter for præsident Nixon på hans rejse
til Kina i 1972, samt en karrierediplomat, advarede og kaldte
det en kolossal fejltagelse af Biden at have lavet en så
tåbelig udmelding.
Præsident Biden er i øjeblikket fortaler for netop disse
britiske strategier på sin nuværende rejse til Asien. Lige
efter at have fejret udvidelsen af NATO skal Biden afsløre en
storslået økonomisk rammeaftale, Indo-Pacific Economic
Framework (IPEF) som højdepunkt på sin rejse under sit stop i

Japan. Den nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan
erklærede onsdag den 18. maj uden omsvøb, at budskabet i IPEF
er, at “demokratier og åbne samfund i verden står sammen om at
forme reglerne for fremtiden”. Vi tror, at dette budskab vil
blive hørt overalt. Vi tror, at det vil blive hørt i
Beijing.”
52 amerikanske senatorer sendte Biden af sted på sin rejse med
instrukser om, at Taiwan skulle indlemmes som et af de
“lande”, der deltager i IPEF, hvilket helt klart ikke er
acceptabelt set fra Kinas side, fordi det er en overtrædelse
af Et-Kina-politikken.
Nu er der netop i dag, hvis man åbner medierne, hvis man ser
på tv eller aviser, en kæmpestor skandalehistorie om billeder
fra de påståede arbejdslejre i Xinjiang, der blev “undersøgt”
af en gruppe internationale medier, hvor 1 million uighurer
skulle være blevet
tvangsarbejde osv.

tortureret, slået i arbejdslejre,
Naturligvis udbrød vores såkaldte

udenrigsminister, Annalena Baerbock (Tyskland), straks et
ramaskrig og krævede en transparent afklaring af
beskyldningerne. Opfordringer om at alle forbindelser med Kina
skal afbrydes – efter at forbindelserne med Rusland er blevet
afbrudt – og at al handel med Kina skal stoppes, lad os nu se
realistisk på det: Kina var i 2021 den tredjestørste partner
for EU’s vareeksport, 10,2 %, og den største partner for EU’s
vareimport, 22,4 %; for Tyskland var Kina den største
handelspartner for varer i 2021 med et handelsvolumen på over
245 mio. At skære ned på dette ville betyde totalt økonomisk
selvmord, hvilket allerede er ved at ske med forbindelserne
med Rusland.
Hvad er kilden til denne utrolige historie?
Ifølge
{Frankfurter Allgemeine Zeitung}, en af de førende aviser i
Tyskland, er alle fotos og data blevet stillet til rådighed af
Adrian Zenz, en tysk antropolog og mangeårig observatør af
Xinjiang. Nu hævder denne Adrian Zenz, at han har fået alt
dette fra en “unavngiven kilde”, som havde adgang til cyber,

cyberkrigsspionage og hvad ved jeg. Det er en meget tvivlsom
observation.
Men Adrian Zenz er ikke en ukendt person:
Bloggen, The Grayzone, og de meget respekterede undersøgende
journalister Ajit Singh og Max Blumenthal skrev allerede i
2019, efter at han var kommet med en lignende historie om
folkemord i Xinjiang, artikler om, at Zenz er en
“højreekstremistisk fundamentalistisk kristen, der er imod
homoseksualitet og ligestilling mellem kønnene, støtter
“bibelsk prygl”‘ af børn, og tror at han er “ledet af Gud” på
en “mission” mod Kina.”, fordi dommedag er nær, og opkomsten
af antikrist også er på vej. Han er helt ude i hampen og
siger, at der er folkemord i Xinjiang, på grund af et
sammenbrud i uighurernes demografiske kurve, og Lyle
Goldstein, der er professor ved Naval War College i USA,
siger, at en sådan udtalelse er “latterlig i en sådan grad, at
den er provokerende over for dem, der mistede slægtninge i
Holocaust”.
Der er rigeligt bevis for, at der ikke er tale om noget
“demografisk sammenbrud” blandt uighurerne i Xinjiang:
Tværtimod. Der er en undersøgelse fra 2019 i det britiske
medicinske tidsskrift {Lancet}, som omhandler en massiv
forbedring af den forventede levealder blandt uighurerne, en
demografisk vækstrate, som er meget højere end hos Hankineserne, en forbedring af mødres sundhed, faldende
børnedødelighed,
og
alt
dette
repræsenterer
“en
bemærkelsesværdig succeshistorie”.
Zenz’ såkaldte vidnesbyrd kommer fra eksil-uighurere, som er
blevet kultiveret af det amerikanske udenrigsministerium. Zenz
har været medlem af Victims of Communism Memorial Foundation i
Washington, D.C., som er en højreorienteret lobbygruppe, der
er affødt af National Captive Nations Committee. Det er en
meget, meget interessant forbindelse, for den blev grundlagt
af den ukrainske nationalist Lev Dobriansky, som står i
spidsen for denne institution, hvis medformand var Yaroslav
Stetsko, som var leder af OUN-B-militsen, som er den

nazistiske gruppe, der kæmpede sammen med de tyske nazister
under besættelsen af Ukraine under Anden Verdenskrig. Stetsko
og hans kone havde en bopæl i München i hele efterkrigstiden
og ledede derfra den “Anti-bolsjevikiske Blok af nationer”.
Efter hans død rejste fru Stetsko til Ukraine og genopbyggede
OUN-B, Bandera-organisationen, i traditionen fra Stepan
Banderas ideer.
Se, det er nu en direkte forbindelse til
dette apparat, som var stærkt ledet af de vestlige
efterretningstjenester – Bandera selv blev medlem af MI6 i
1947, og BND i München havde et tæt, i det mindste “kendskab”
til disse mennesker (for at sige det mildt).
Zenz blev også indsat af Jamestown Foundation, en
neokonservativ tænketank i Washington D.C., der blev grundlagt
af CIA-direktør William Casey, som en kanal
udenrigsministeriel til at betale sovjetiske dissidenter.

for

Hvis Tyskland eller andre europæiske nationer falder for denne
efterretningsoperation, som er præcis det, som Henry Jackson
Society talte om, nemlig “Five Eyes” på arbejde, hvis de
følger dette, vil det være et totalt økonomisk selvmord. Nu er
selv Henry Kissinger i en alder af 99 år mere fornuftig, og i
Davos udtalte han, at verden højst har et tidsrum på to
måneder til at afslutte krigen i Ukraine gennem forhandlinger,
og han appellerede til Ukraine om at gå med til et
territorialt kompromis for at opnå fred.
På Schiller Instituttets konference den 9. april præsenterede
vi en helt anden tilgang: Der er et alternativ til den
fuldstændige afkobling mellem de såkaldte “demokratier” og det
Globale Syd på den anden side. Det nye system er allerede ved
hastigt at udvikles. Der er mange lande, som på det nylige
udenrigsministermøde i BRICS, ønsker at være en del af dette:
Argentina, Indonesien, Egypten, Nigeria og mange andre. Vi
har
BRICS
i
udvidet
form,
vi
har
Shanghaisamarbejdsorganisationen (SCO), næsten alle organisationer i
det Globale Syd, som ønsker at blive en del af en ny
international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som

grundlæggende er en kombination af det kinesiske Bælte- og
Vej-Initiativ samt to andre forslag fra præsident Xi Jinping:
Det Globale Udviklings Initiativ og det Globale Sikkerheds
Initiativ, som aktivt er ved at blive gennemført.
Nu har vi behov for en sådan konference om en ny international
sikkerheds- og udviklingsarkitektur i traditionen fra Den
Westfalske Fred. Den Westfalske Fred var en erkendelse fra
alle krigens parter om, at hvis de fortsatte krigen, ville
ingen være tilbage til at nyde sejren, fordi de alle ville
være døde. Derfor udviklede de princippet om, at enhver fred
skal
være
baseret
på
den
andens
interesser.
Sikkerhedsinteresserne for alle lande på planeten, hvilket i
dag ville betyde en sikkerhedsarkitektur, der i høj grad
inddrager Rusland og Kina. En sådan konference skal adressere
årsagerne til så stor en krigsfare: For det er ikke nok på
nuværende tidspunkt at være imod krigen. Man er nødt til at
løse det problem, at det neoliberale finanssystems sammenbrud
er i gang.
Lyndon LaRouche har den usædvanlige fortjeneste, at han
forudså det, der sker i dag, den nuværende krise, allerede i
august 1971, da Nixon afsluttede det gamle Bretton Woodssystem, ved at erstatte systemet med faste valutakurser med et
system med flydende valutakurser, og LaRouche forudsagde
dengang, at hvis man fortsatte på den vej, ville det føre til
en ny depression, fare for en ny krig og fascisme. Det er
præcis, hvor vi er i dag.
LaRouche foreslog fire love til at løse krisen. Det første
skridt, et globalt Glass-Steagall-bankopdelingssystem, skal
gøre en ende på kasinoøkonomien. Der skal være kapital- og
valutakontrol for at forhindre den spekulative manipulation af
valutaer, som vi lige nu ser i store dele af verden.
Hvert land skal have en nationalbank for atter at gøre
skabelse af kredit til et anliggende for den suveræne regering
i Alexander Hamiltons tradition og ikke for private bankfolk.

Derefter skal disse nationalbanker være forbundet gennem et
kreditsystem, som giver langsigtet kredit med lav rente til
reelle investeringer i den fysiske økonomi.
Den fjerde lov består af, at vi skal have et forceret program
for fusionsteknologi, som i den seneste periode har gjort
utrolige fremskridt, og den kommercielle anvendelse af den er
umiddelbart forestående. Vi har brug for en massiv forøgelse
af verdensøkonomiens produktivitet, for alene det faktum, at
1,7 milliarder mennesker er truet af sult, at 2 milliarder
mennesker ikke har rent vand, er beviset på, at det nuværende
produktivitetsniveau er faldet langt under det niveau, der er
nødvendigt for at opretholde den nuværende befolkning i verden
på 8 milliarder mennesker.
Der skal være et internationalt samarbejde, ikke kun om
fusionsteknologi, men også om rumteknologi og rumfart, for det
udgør den videnskabelige og teknologiske spydspids i dag.
Vi står lige nu over for en situation, hvor de førende
regeringer og institutioner er udfordret: Er vi i stand til
at løse verdens problemer, er vi i stand til at løse de
problemer, der truer menneskehedens eksistens, eller er vi
ikke i stand til at løse dem? Schiller Instituttet har i mere
end 30 år foreslået først Den Eurasiske Landbro, Den Nye
Silkevej, og i 2013 foreslog vi “Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen”. Vis venligst diasbilledet: Dette er en plan
for, hvordan vi kan overvinde verdens fattigdom, hvordan vi
kan udrydde underudvikling for altid, og hvordan vi kan skabe
et nyt, moderne globalt sundhedssystem for alle lande i
verden, hvilket er den eneste måde, hvorpå vi kan overvinde
gamle og nye sygdomme, denne pandemi og truende nye
pandemier.
Det er bestemt muligt, og det er visionen om, hvordan verden
vil se ud om nogle få år, hvis vi i øvrigt undgår den
nuværende fare for atomkrig. Udviklingen af infrastruktur,
der forbinder alle kontinenter, er den naturlige måde, hvorpå

infrastrukturudviklingen vil fortsætte, forudsat at der er
fred. Jeg mener, at det er noget, vi skal sætte på dagsordenen
til diskussion, og grunden til, at man trods den utrolige fare
kan være optimistisk, er, at vi er den menneskelige art, vi er
i stand til at ræssonere, og vi er ikke barbarer.
Mange tak.
Rasmussen: OK, we have 10 minutes now questions to Helga. We
have a question from Jens Jørgen Nielsen, one of our speakers.
Jens Jørgen Nielsen: Thank you for a very good presentation. I
essentially agree with you. I have one question. As you may
know, I live in Denmark, where we will have a referendum in a
week’s time, about the European Union: We are discussing in
our country for the time being, the role of the European Union
and whether it should have an army, how should we have
security. I would like a few words: How do you think about the
European Union in this context? Because I am somehow
skeptical, but I would like to hear your opinion on the
European Union and the development right now of the European
Union in this context? And also specifically the question of
the European military arm, which is the subject of referendum?
And the policy toward Ukraine and Russia?
Zepp-LaRouche: When there was a referendum about the EU
Constitution in France and Holland 2005, which was defeated,
because the majority voted against it. And then they shifted
it to the Lisbon Treaty, because by not calling it a
“constitution” but by calling it a “treaty,” it did not
require a vote. So this was decided in great secrecy, but we
were extremely closely watching it at the time. And if you
look at the Charter of the EU as it was agreed upon in Lisbon
in December 2007, it is practically interwoven with NATO, in
such a degree that the Article 5 of NATO practically also
involves the EU. In other words, when you join the EU, you are
practically also part of whatever NATO does. And the character
of NATO has also dramatically changed, in the last 30 years,

after the collapse of the Soviet Union.
In the time of the Soviet Union, it was a defensive apparatus
against the Warsaw Pact. But in the recent period, it has
turned into a completely anti-Russian Russophobe alliance, and
therefore, when, in November 2013, when the Ukraine government
under Viktor Yanukovych refused to join the EU Association
Agreement, it was clear that if Ukraine would join the EU, it
would give NATO access to the Black Sea, and that is why he
opted out in the last moment.
So, I think that that is an important thing to keep in mind.
And the fact that Ursula von der Leyen is at the forefront of
all of the policies which I described as British, in my
various examples, such as the fight of so-called democracies
and so-called autocratic regimes, when she is talking about
that every day: She went to India talking like that.
I think the present EU has completely lost touch with the
interest of its member-states. I think they have become a
gigantic waterhead of a bureaucracy in Brussels which makes
for the most part completely ridiculous decisions and orders
and rules which are absolutely contrary to the interest of the
member countries. And I actually have called for Germany to
move out of the EU, because we don’t need a bureaucracy to
have a unified Europe! We could have a Europe of the
Fatherlands, in the spirit of Charles de Gaulle! We could work
together for a join mission to contribute to shaping a new
world order in a positive way: We could do that by having
national sovereign governments just working together. You
don’t need this bureaucracy. That is my view, and I would just
advise anybody who has an interest in their own sovereignty to
not join this colossus.
Rasmussen: Elena, why don’t you ask your question now?
Elena: Thank you so much. I find everything that Madam Helga
said very, very interesting. And of course, at the moment, as

I am very interested in the situation between Ukraine and
Russia, my optimistic feeling is that Russia is going to come
to a solution with Ukraine. Because as I have heard today,
Putin has been somehow winning in the territories. So most
likely something good will happen.
However, I think what Madam said is so beautiful, I would like
to have something to read if possible. Because my connection
was not very good, and I was not able to hear well. However, I
would be very grateful if Madam could let me have what she
said in a written form, that I can read and study. And I can
write an article about what she has said, what are the goals
of this new architecture and let other people to know about
it.
Rasmussen: Elena we will have a transcript of Helga’s
comments, and we can send those to you and all the
participants. And also the video of this conference will be
available to send around.
We have one more questioner, Kwame. We can take a short
question.
Kwame: I’m a Swede. Thank you for a nice presentation. My
question, because I don’t know: Would you say that China is
united and in full control of the Chinese Communist Party? Or,
are there some Chinese oligarchs that have good connections
with their American counterparts? As for they send some money
into the [inaud 51:09] laboratory, maybe to somehow get them
connected to the globalists in the Western hemisphere. So, my
question is, does the Chinese Communist Party have full
control of the country?
Zepp-LaRouche: I would say, absolutely yes. And I just should
say something, because right now, when you say “Communist,”
some people fall completely into a coma and have hysterical
outbursts. I mean, the Communist Party of China is, in my
view—and I don’t even think that they would agree with

that—but I think they’re 90% Confucian, in the tradition of
the ancient Chinese traditions and philosophy, which
influenced Chinese policy for more than two millennia. And
naturally, there is an element of Marxism and communism, but
it’s a meritocracy.
The way people look at the CPC in the West is completely
uninformed, and I can only—my best way of answering is that I
was in China for the first time, in 1971, in the middle of the
Cultural Revolution, and I could travel around in Shanghai,
Tientsin, Qingdao, Beijing, I could visit the countryside: And
I saw a country which was really distraught! People were poor,
the conditions were very terrible. The beautiful garden of the
Summer Palace had been painted all red by the Revolutionary
Guards. In any case, this was 51 years ago, and when you go to
China now, it is so developed! They have 40,000 km of fast
train system, of which nobody in the United States or Europe
can even dream, because we have nothing like that! China has
made an incredible development: 850 million people have been
lifted out of poverty. And I could say many, many more things.
Deng Xiaoping coined the term “judging truth from facts.” And
if you look at the facts of the gigantic development of China
in the last 40 years, in particular, then this Communist Party
has done something right. And if you travel to China, and
study Chinese history, and meet people in all ranks of life,
professors, students, people living in the countryside, other
professions, you go to restaurants, and you see how people
live, you find a population which is primarily content.
They’re optimistic: They’re not like the Europeans and they’re
for sure not like the Germans, who are completely pessimistic,
and think nothing can function and you can’t do anything
anyway. No. That is not the view in China. They are
optimistic; they have, to a very large extent, trust in the
government. And I think that the Chinese model, which the West
is now regarding as a big competitor and threat, the Chinese
model is doing something right, which the West is not doing

right! And rather than opposing it, we should go to the Five
Principles of Peaceful Coexistence, and say: We should respect
each other, even if the other one has a different social
system, and even if the other one has a different way of doing
things, according to their history, and their tradition. And I
think then, we can absolutely peacefully live together. And
that is my stated view, and I think all the slanders about
China are really absolutely unfounded, and in particular, this
present campaign by this very dubious Adrian Zenz, we should
squash before it really takes hold.
Rasmussen: All right, thank you very much Helga! We really
appreciate your very in-depth discussion.

