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HELGA ZEPP-LAROUCHE: Vi fejrer i dag et tredobbelt
jubilæum: 30-årsdagen for Berlinmurens fald; Friedrich
Schiller, den store tyske frihedsdigters 260-års fødselsdag;
og 35-årsdagen for grundlæggelsen af Schiller Instituttet. Og
når sådanne tre jubilæer falder sammen, er det faktisk værd at
se tilbage på, hvordan de hænger sammen.
Nu om dage kan mange mennesker ikke engang huske murens fald,
fordi de enten ikke var født endnu, eller fordi de var for
unge til at følge med i det. Men det er virkelig vigtigt at
lære lektien om hvad der skete dengang, og hvad der gik galt,
i forhold til den situation som vi har i dag.
Jeg kan huske mange af begivenhederne, som om det var i går,
fordi vi ikke bare stod på sidelinjen og så på, men vi befandt
os midt i disse begivenheder og prøvede på at forme dem med
vores ideer.
Der gives næsten ikke eksempler på en større forskel mellem
den officielle fortælling om, hvad der skete i forbindelse med

den tyske genforening og murens fald, [og hvad der egentligt
skete]: Den officielle fortælling er en ting, og hvad der
virkelig skete er noget ganske andet. For hvis man lytter til
den officielle fortælling, så var dette demokratiets sejr over
kommunismen, friheden over diktaturet, og Fukuyama,
historikeren, sagde to år senere, da Sovjetunionen faldt
sammen, at dette var slutningen på [verdens-]historien. Og
opfattelsen var generelt, at hele verden ville tage den
vestlige model for “demokrati” til sig, herunder
menneskerettigheder og det parlamentariske system, og at det
simpelthen bare ville gå den vej.
Imidlertid advarede jeg i mange taler i 1990 om, at hvis man
agtede at presse en ligeså falleret vestlig liberal model ned
over det sammenbrudte kommunistiske økonomiske system, vil man
over en vis periode kunne opleve et opsving, men at det til
sidst ville føre til et meget, meget større sammenbrud af
systemet. Og jeg tror, at det er præcist der hvor vi er i dag.
Hvis man betragter verden rundt om på hele kloden, har man et
system i fuldstændig uorden: Se på massedemonstrationerne i
Chile, i Irak, i Libanon, se på de ‘gule veste’ i Frankrig; se
på hvad der foregår med Brexit; de tyske landmænd er i totalt
oprør. Efter min mening er det faktisk første gang i
historien, at det sker samtidigt i alle hjørner af verden. Og
jeg tror virkelig, at det i dag er sandt hvad Leibniz sagde i
slutningen af 1600-tallet: Han sagde, at hvis hele verden på
et tidspunkt bliver domineret af utilitarisme, vil det komme
til en verdensrevolution.
Det vestlige etablissements intentioner i ’89 – og især efter
Sovjetunionens sammenbrud i ’91 – om at påtvinge verden en
unipolær orden, hvilket var denne idé om “demokrati-som-deteneste”, har åbenlyst givet tilbageslag. De prøvede at
påtvinge denne unipolære verdensorden med regimeskifteoperationer, med farverevolutioner, med interventionskrige; og
ideen om at historien op til dette punkt, i det væsentlige,
kun drejer sig om den atlantiske sektor. Men tilbageslaget mod

denne indsats for at påtvinge en unipolær verden har ført til
fremgangen for en hel række forskellige nationer, Rusland,
Kina, Indien, og andre asiatiske nationer. Det har ført til en
helt anden selvforståelse i Afrika. Det har øget kløften
mellem de rige og de fattige på en sådan måde, at det ikke
længere er bæredygtigt. Middelklassen forsvinder.
Så hvis man tager dette i betragtning, og spørger sig selv
hvordan vi er nået til den såkaldte ”enden på historien”,
demokrati overalt, og så de gigantiske omvæltninger, som
finder sted lige nu? Nuvel, ’89 var det man på tysk med rette
kunne kalde en “Sternstunde der Menschheit”, hvilket betyder
en enestående chance [for forandringer] i historien, en
“stjernestund for menneskeheden.” Og det var et af disse store
øjeblikke, hvor man faktisk kunne forme historien, fordi
kommunismen var forsvundet, og man kunne have indført en
fredelig verdensorden i det 21. århundrede. Og den vision
havde vi:
Allerede i ’84, da Sovjetunionen afviste hans tilbud om SDI
(Strategiske Forsvarsinitiativ –red.), efter at præsident
Reagan havde gjort det (SDI) til den officielle amerikanske
politik, forudsagde Lyndon LaRouche, at hvis Sovjetunionen
ville fastholde deres daværende politik, hvilket var en
indsats for militær dominans, og ‘primitiv akkumulation’ imod
deres egen økonomi, ville Sovjetunionen kollapse i løbet af
fem år. Og det skete: Lyndon LaRouche, der også iagttog de
økonomiske vanskeligheder i Comecon-landene, forudsagde i 1988
den snarlige tyske genforening, samt at det [gen-]forenede
Tyskland skulle udvikle Polen med vestlig teknologi som en
model for at omdanne hele Comecon.
Da muren faldt – i grunden efter de tiltagende
mandagsdemonstrationer – var vi faktisk de eneste, der havde
en forestilling [om det]. Husk tilbage på den utrolige glæde –
folk dansede på Berlinmuren, da den blev åbnet, og det var et
utroligt øjeblik med en potentiel forandring i historien. De
officielle dokumenter fra den tyske regering, der blev

offentliggjort et par år senere, viser, at til trods for at
tysk genforening var det primære mål for tysk politik, havde
man ingen beredskabsplan! De troede i virkeligheden ikke, at
det nogensinde ville ske! Ingen troede for alvor på, at
Sovjetunionen ville forsvinde. Men vi havde en idé om det, og
hr. LaRouche foreslog første gang i 1988, at det genforenede
Tyskland skulle udvikle Polen, og jeg skrev en løbeseddel, der
blev offentliggjort i midten af november 1989, “Kære Tyskland,
gå videre med selvtillid,” og jeg foreslog nøjagtigt dette, at
vi med vestlig teknologi skulle udvikle Polen og de andre
Comecon-lande.
Dette var naturligvis endnu ikke blevet til politik, men
Helmut Kohl, Tysklands kansler på det tidspunkt, tog et første
‘baby-skridt’ i retning af suverænitet, ved den 28. november,
et par dage efter min løbeseddel, at offentliggøre et 10punkts program, som endnu ikke var ideen om genforening, men
en konføderation af de to tyske stater.
To dage derefter, den 30. november, blev Alfred Herrhausen,
lederen af Deutsche Bank på det tidspunkt, myrdet af en meget
tvivlsom – sandsynligvis ikke eksisterede – ”tredje
generation” af terrororganisationen Røde Armé Fraktion. Det er
i det mindste et spørgsmål, der stadig skal undersøges af
historikere. Men det var et budskab til Kohl, “vov ikke på at
gå i retning af tysk suverænitet.”
På det tidspunkt kom der en voldsom reaktion: [Den daværende
britiske premierminister] Margaret Thatcher igangsatte denne
kampagne for “Det fjerde Rige”; den franske præsident
Mitterrand krævede, at Tyskland skulle opgive D-marken og
indføre Euroen; Bush Sr. krævede selvbegrænsning af Tyskland
gennem yderligere integration i NATO og EU, accept af
Maastricht-traktaten, og dermed det regime med nedskæringer
der nu fører til sprængningen af EU, spændingerne mellem øst
og vest, nord og syd.
Vi foreslog den produktive ‘Paris-Berlin-Wien-trekant’, som

var ideen om at bruge vestlig teknologi til at transformere
landene i Østeuropa, og dybest set bruge deres produktive
potentialer til at modernisere og integrere med Europa. Det
første sådant forslag offentliggjorde vi i januar 1990, og da
Sovjetunionen kollapsede i ’91 udvidede vi straks idéen om den
produktive trekant til hele Eurasien for at forbinde de
produktive befolkningscentre i Europa med dem i Asien gennem
udviklingskorridorer, og vi kaldte det for ‘Den eurasiske
Landbro’, Den nye Silkevej. Dette skulle også [danne basis
for] den fredelige verdensorden i det 21. århundrede.
Naturligvis brød de neo-konservative, som ønskede at påtvinge
deres unipolære verdensorden, løfterne de havde givet til
Gorbatjov, om, at NATO aldrig ville blive udvidet til
Sovjetunionens grænser. I ’91 offentliggjorde CIA ifølge en
tysk avis en rapport om, at Rusland havde en bedre uddannet
arbejdsstyrke og flere naturressourcer end USA, og at landet
derfor ville blive en konkurrent på verdensmarkedet, hvis man
tillod økonomisk udvikling. Derfor skulle den økonomiske
udvikling afværges.
Hvad der trådte i kraft var chokterapien fra Jeffrey Sachs,
den samme Jeffrey Sachs, der nu befinder sig midt i den grønne
klima-finansieringssvindel.
George Soros var involveret i en enorm hjerneflugt fra Rusland
og de øvrige tidligere sovjet-lande, og i Tyskland forsøgte de
virkeligt at sprænge potentialet for et godt forhold til
Rusland på det tidspunkt. Den 8. marts 1990 var den sidste
samling i DDR’s ‘Volkskammer’ [parlamentet i Østtyskland]. De
skabte ‘Treuhand Anstalt’, som senere skulle blive til den
største industrielle bedrift i verden. Og de skulle angiveligt
beskytte DDR’s statsejede ejendom, men et ‘koldt kup’ blev
udført: Allerede den 26. juni 1990 offentliggjorde De
Maizière-regeringen vedtægter, der alene handlede om
“privatisering” og “omorganisering” af de statsejede
industrier.
I august 1990 blev Detlev Karsten Rohwedder, som var en meget

god og effektiv industrialist, udpeget til at foretage en
omlægning af førnævnte ‘Treuhand’, og han havde en fremragende
forståelse af kravene til realøkonomien, så han satte
genopretning før privatisering med det primære formål at
beskytte arbejdspladserne fra de tidligere statsejede
virksomheder. Straks kom han under ondskabsfulde angreb fra de
britiske og amerikanske investeringsbanker, der beskyldte ham
for at blokere for udenlandske investeringer. Den 1. april
1991 blev han skudt af den samme tvivlsomme, sandsynligvis
ikke eksisterende, “tredje generation” af ‘Rote Armé
Fraktionen’ af den terroristiske Baader-Meinhof-gruppe. Han
blev erstattet af Birgit Breuel, en datter af Alvin
Münchmeyer, hvis bank har en meget dyster historie, idet den
var med til at finansiere NSDAP [nazist-partiet] i 30’erne
sammen med Harriman i USA og Montagu Norman, bankdirektør for
Bank of England.
Hvad der skete, var en gigantisk ekspropriation af den
østtyske befolknings ejendom. Pludselig betød alle disse
menneskers livsværk intet; det blev erklæret værdiløst; og
dette er et chok, som disse mennesker i det tidligere
Østtyskland ikke er kommet sig over den dag i dag. Og jeg vil
sige, at denne ekspropriation har spillet meget ind på det
faktum, at vi nu har fået fremkomsten af Alternativet for
Tyskland (AfD), en populistisk organisation som imidlertid har
en masse af alle de onde elementer, højreekstremisme, hvis
ikke værre – fascistiske elementer – i sig.
Se, etablissementet udnyttede grundlæggende det faktum, at
kommunismen var forsvundet, og der skete noget nyt. Da
Sovjetunionen stadig eksisterede, så oligarkiet i Vesten
stadig et vist behov for videnskabelig og teknologisk
fremgang, for dybest set at holde trit med våbenkapløbet i Den
kolde Krig, af årsager, der allerede var blevet formuleret af
Machiavelli: At man altid skal forblive på samme
teknologiniveau som ens modstander, eller være foran.
Men med Sovjetunionens sammenbrud gik det britiske imperium

ind i en absolut ubændig deregulering af de finansielle
markeder, og de gik tilbage til den gamle oligarkiske
tankegang om befolkningsreduktion, og at holde befolkningen i
tilbageståenhed, og især efter at det lykkedes at eliminere
Glass/Steagall-loven i USA i 1999, fik vi en fuldstændig,
uhæmmet deregulering af de finansielle markeder på bekostning
af industrien og velfærden, til fordel for spekulanternes
profitmaksimering.
I juli 2007, da den anden ejendomsmarkedskrise brød ud
– faktisk en uge før – optog Lyndon LaRouche en verdensberømt
video, hvor han sagde, at ”Dette system er absolut færdigt, og
alt hvad vi vil se nu er, hvordan de forskellige aspekter
kommer til at manifestere sig”. Og som et resultat af det
faktum, at folk ikke lyttede til ham, fik vi så det store
systemiske nedbrud i 2008. Intet blev gjort af centralbanker
for at eliminere de grundlæggende årsager til dette nedbrud,
og derfor står vi nu, ca. 11-12 år senere, overfor en endnu
værre krise, fordi det eneste man lavede var kvantitative
lempelser, nulrenter, negative renter, og i dag ser man et
sammenbrud af hele systemet, i meget, meget værre grad end i
2008.
Men i mellemtiden udviklede sig også en anden tendens: I
forbindelse med vores forslag til den ‘Eurasiske Landbro’,
arrangerede vi konferencer og seminarer på fem kontinenter. I
’96 var der en stor konference i Beijing, hvor jeg forelagde
vores forslag om at bruge den Eurasiske Landbro som hjørnesten
for en ny verdensøkonomisk orden, og på det tidspunkt
erklærede Kina, at den Eurasiske Landbro skulle være det
strategiske mål inden år 2010. Men så kom naturligvis krisen i
Asien i ’97. I ’98 kom den russiske statsbankerot, og disse
lande – de asiatiske lande – blev tvunget til at udvikle et
alternativ for at forsvare sig selv. Og siden da har der
udviklet sig en hel række organisationer: BRICS, Shanghai
Cooperation Organization, Global South; og Schiller
Instituttet fortsatte med at afholde konferencer med forslag

om, at den Eurasiske Landbro skulle blive til en
‘Verdenslandbro’, der forbinder alle fem kontinenter.
I 2013 i Kasakhstan annoncerede præsident Xi Jinping så den
Nye Silkevej. Og i de forløbne seks år siden da, er dette
blevet det største infrastrukturprojekt nogensinde i
historien. Det har allerede fået tilslutning fra 157 nationer
og 30 store internationale organisationer. De har skabt et nyt
paradigme, der er baseret på respekten for national
suverænitet og ikke-indblanding i de andres landes sociale
system. Det er en model for samarbejde, som ifølge præsident
Xi Jinping er åben for samarbejde med enhver nation på
planeten.
Når man ser rundt omkring på kloden er der demonstrationer i
mange lande, mange af dem er større end ‘mandagsdemonstrationerne’ i DDR. i ’89, og nogle af dem er ikke så
fredelige som de var. Vi konfronteres også med eksistentielle
farer: Det udgår især fra narkokartellerne, hvis man betragter
situationen i Mexico, eller hvis man ser på de overvejende
Soros-sponsorerede farverevolutioner, såsom i Hongkong og
andre destabiliseringer rundt om i verden. Det er i realiteten
de samme kræfter, der står bag kuppet mod præsident Donald
Trump, siden 2016. Men der er også en modbevægelse. Den
kriminelle efterforskning af kupmagerne mod Trump ledes af
justitsminister William Barr.
Så 30 år efter murens fald er vi præcist på det punkt, som jeg
har påpeget i mange taler, at hvis man påtvinger det liberale
system, så vil man få et langt større sammenbrud, og det er
præcis, hvad vi ser i dag. Men vi har også den nye
konstellation med Bælte- og Vejinitiativet og præsident Trump,
som mange gange har sagt, og bevist gennem sine handlinger, at
han ønsker at forbedre forholdet til Rusland og Kina. Så
faktisk oplever vi lige nu den store chance igen i 2019, men
hvad der [nu] må ske, for at tage ved lære af hvad der gik
galt for 30 år siden, er, at de fire [stor-]magter – USA,
Rusland, Kina og Indien – skal gennemføre Lyndon LaRouches

recept:
– Vi skal have en global Glass-Steagall, adskillelse af
bankerne. Kasinoøkonomien må slutte, og dette bør ske inden
sammenbruddet for alvor kaster verden ud i kaos.
– Derefter har vi i brug for en nationalbank efter Alexander
Hamiltons principper i ethvert land.
– Der er brug for en ny Bretton Woods-aftale, et nyt
kreditsystem til at finansiere internationale projekter under
Bælte- og Vejinitiativet.
– Og vi er nødt til at have en forøgelse af produktiviteten i
økonomierne gennem et fælles lynprogram til realisering af
fusionskraft, samt internationalt samarbejde om rumfart og forskning.
Nu må disse lande – de fire stormagter – gå sammen med andre
lande om den økonomiske genopbygning af Sydvestasien, som er
blevet ødelagt af disse interventionskrige; og vi har brug for
industrialiseringen af Afrika, fordi dette er den store
udfordring for hele menneskeheden. Vi må få bugt med
geopolitik, og vi må samtykke i hvad præsident Xi Jinping har
foreslået igennem mange
menneskehedens fremtid.
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Dette skal dog kombineres med en renæssance af klassisk
kultur, og det er derfor at Schiller Instituttets rolle og
ideerne fra Friedrich Schiller er så absolut uundværlige. Det
var principielt for Schiller Instituttet, da det blev
grundlagt i 1984, at en ny økonomisk verdensorden i
virkeligheden kun kan lykkes, hvis den kombineres med en
klassisk renæssance. Vi har brug for en dialog mellem de
bedste traditioner indenfor alle kulturer, og for europæisk
civilisation betyder det, at det smukke menneskebillede, som
det blev udtrykt af Friedrich Schiller, og som det blev fejret
af Beethoven i ‘Ode til Glæden’ i den niende symfoni, må blive
grundlaget for vores uddannelsessystem og vores sociale liv.
Fordi hvert menneske, ifølge Schiller, har potentialet til at
blive en smuk sjæl, og hans definition af dette er, at ethvert

menneske potentielt kan blive et geni. Han har en idé om, at
ethvert menneske har en ubegrænset evne til selvforbedring,
intellektuelt og moralsk.
Så hvis man ser på det, har den liberale model ikke bare
fejlet økonomisk, men også kulturelt. Hvis man ser på
narkotikaepidemien, for eksempel i USA, grimheden i
ungdomskulturerne, volden i den såkaldte ”underholdning”,
skoleskyderier og lignende ting, er det meget, meget tydeligt,
at hvis Vesten ønsker at overleve, er der brug for en æstetisk
uddannelse. Præsident Xi Jinping har sagt ved mange
lejligheder, hvor vigtig han betragter den æstetiske
uddannelse, fordi den fører til et smukt sind og en smuk sjæl,
og det er kilden til skabelsen af store kunstværker.
Så, I USA og Europa må vi til at genskabe de bedste
traditioner for humanisme og klassisk kunst; i traditionen fra
den italienske renæssance, de tyske klassikere, musikken fra
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Verdi og andre.
Dette er ikke en mulighed: Det er en nødvendighed.
Civilisationer er forsvundet, og hvis man går til museerne, er
de fulde af eksempler på nationer, kulturer og civilisationer,
som moralsk var for anløbne til at klare sig. Europa og USA
kunne muligvis helt forsvinde! Og dette siger jeg ikke som en
pessimistisk prognose, men som et incitament for os til at
ændre vores vaner og antagelser. Vi er nødt til at genskabe
vores civilisation baseret på de høje idealer fra de store
digtere, som Schiller, hvis 260 års fødselsdag vi fejrer i
dag.

