Fra LaRouche-bevægelsen 10.
nov. 2014:
APEC-topmødet: Menneskehedens
stemme bliver hørt
9. nov. 2014 – Det årlige møde i Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) med præsident Xi Jinping som vært i
Beijing, Kina, er blevet stedet for den næste fase i
udviklingen af det, man kunne kalde »BRIKS-processen«, en
voksende proces med samarbejde mellem nationer, som er fast
besluttet på at sætte samarbejde om fysisk-økonomiske
projekter og fremskridt forud for konkurrence og geopolitiske
betragtninger. Den kinesiske præsident Xi Jinping definerede
denne dagsorden med stor veltalenhed i sin tale i dag til de
virksomhedsledere, som var samlet på topmødet, da han under en
diskussion om Kinas perspektiv af den Asiatiske InfrastrukturInvesteringsbank (AIIB) og Den nye Silkevej sagde:
»Udviklingsperspektiverne for vort område er betinget af de
beslutninger og handlinger, vi tager i dag … Vi er
forpligtet til at skabe og opfylde en drøm for Asien og
Stillehavsområdet for vort folk. Denne drøm handler om at
være på forkant med den globale udvikling og skabe et større
bidrag til menneskehedens velfærd.«
Alt imens opposition fra USA og andre forhindrede AIIB og
Silkevejen i officielt at komme på dagsordenen, så er momentum
for disse initiativer en dominerende faktor på konferencen.
Den 8. nov. gav præsident Xi meddelelse om en 40 mia. dollars
stor
Silkevejsfond,
der
skal
investere
i
»forbindelsesmuligheder« mellem nationerne i Sydasien, såsom
Bangladesh, Sri Lanka og andre. Ved topmødets afslutning
forventes det ligeledes, at flere nationer vil gå med i AIIB.

Den samme samarbejdsånd har gjort APEC til stedet for
betydningsfulde, diplomatiske møder mellem nationer, som
tidligere var på kant med hinanden. Dette inkluderede mødet i
dag mellem den russiske præsident Putin og den japanske
premierminister Shinzo Abe. Der er store forventninger til, at
et møde, som vil repræsentere et gennembrud, også vil finde
sted mellem Abe og den kinesiske præsident Xi Jinping. Disse
diskussioner repræsenterer et betydeligt tilbageslag for Det
britiske Imperiums geopolitiske krigsplaner.
»Klodens økonomiske fremtid afhænger af denne BRIKSudvikling«,
kommenterede Lyndon LaRouche i dag. Disse nationer definerer
en tendens mod skabelsen af den form for system, som verden
behøver, et nyt system med samarbejde mellem regeringer,
baseret på menneskehedens højere interesser som en unik art i
Solsystemet. De løfter menneskehedens stemme og kræver de
vilkår, som sand humanitet behøver.
Men for at dette nye system kan virkeliggøres og gøre en ende
på faren for krig, understregede LaRouche, må Obamas stemme
kvæles. Hvis Obama bevarer sin magt og dominerer den politiske
proces i USA og verden, er menneskeheden i dødelig fare.
Obama, som handler i sin egenskab af redskab for Det britiske
Imperium, har bragt verden helt ud på randen af Tredje
Verdenskrig, især gennem hans krig mod Rusland, men også i
praktisk talt ethvert aspekt af sin udenrigspolitik og
økonomiske politik.
Amerikanere må skride til handling nu, i denne uge, for at
bringe Obama til fald og igangsætte en proces med mentalt
sunde og fornuftige demokrater og republikanere for at
genindføre den amerikanske Forfatnings proces – og en
udenrigspolitik, der modsvarer dette.
I modsat fald står verden, de positive udviklinger omkring
BRIKS og APEC til trods, over for en ildevarslende trussel

inden for meget kort tid.
For at tillade menneskehedens stemme at blive hørt, må Obamas
stemme omgående kvæles.
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Schiller
den
10.
november 2014:
1989, den tabte chance for
fælles udvikling og sikkerhed
Men nu er BRIKS på vej op med et alternativ til kollaps og
krig baseret på Schiller Instituttets program.
med formand Tom Gillesberg

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.
Download (PDF, Unknown)

En ny Økonomisk Verdensorden
med
BRIKS
og
Schiller
Instituttet
»Slaget om Jorden« er i gang mellem BRIKS og den nuværende
unipolære verdensorden med centrum i City of London og Wall
Street. Med Dilma Rousseffs valgsejr fastholdes Brasilien i
BRIKS,
og
etableringen
af
en
Asiatisk
Infrastrukturinvesteringsbank, AIIB, inkluderes stadig flere
lande i samarbejdet. BRIKS er ved at realisere den nye
retfærdige økonomiske verdensorden, som Schiller Instituttet
har kæmpet for, og Schiller Instituttets jubilæumskonference
viser instituttets centrale placering i denne kamp i dag. IS
kan besejres gennem samarbejde med Rusland, Kina, Syrien og
Iran – og konfrontation med Rusland via Østeuropa må stoppes,
inden vi får atomkrig. Der må etableres en international
koordineringskomité under amerikansk og russisk ledelse til at
besejre ebola-pandemien. ECB’s stresstest var et røgslør for
at bankkrise og sammenbrud lurer.
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Til Imperiets ærgrelse er en
Ny Verdensorden
nu på plads
2. nov. 2014 – Til trods for, at London og Det Hvide Hus
benægter det, så er en Ny Verdensorden kommet. Bryan
MacDonald, journalist ved Irish Independant og Daily Mail
(UK), påpegede dette i et indlæg i dag og sagde,
»det, som man ikke ser rapporteret, er den kendsgerning, at
den gamle ordens støttepiller i årevis har været ved at
forvitre.«
Alt imens de, der er bærere af den gamle, affældige orden,
fortsat benægter ændringen, så er der nogen i denne orden, som
har erkendt denne realitet, og som siger det højt. For
eksempel sagde forsvarsminister Chuck Hagel, på Aspeninstituttets »Washington Ideas Forum« den 29. okt., som svar
på et spørgsmål fra den nationale korrespondent for The
Atlantic, James Fallows, om det igangværende, globale kaos, at
han mente, vi gennemlevede et af disse historiske, afgørende
tider. At vi ser en ny verdensorden.
MacDonald påpegede, at den voksende betydning af BRIKS og
andre fremvoksende økonomier har store implikationer for
globalt forbrug, forretningsvirksomhed og investeringer. Den
internationale Valutafond (IMF) skønner, at, i 2020 vil

Rusland have overtaget Tyskland, og Indien vil præstere bedre
end Japan. Den forudsiger også et fald i USA’s globale andel
fra 23,7 % i 2000 til 16 % i 2020. I 1960 repræsenterede USA
38,7 % af verdensøkonomien. Omvendt scorede Kina i 1987 kun
1,6 %, men vil ved slutningen af dette årti gøre krav på 20 %.
Dette er en forandring uden fortilfælde på så relativ kort
tid.
»IMF skønner«, skriver MacDonald, »at, i 2015 vil fire af
verdens topøkonomier være Medlemmer af … BRIK [sic]. Kina
vil erstatte USA som top dog. Det er måske allerede sket;
økonomiske data har en tendens til at være bagud i forhold
til de økonomiske kendsgerninger. Italien, Europas syge
mand, er ikke med i top 10, og UK hænger lige netop på, selv
om London stadig promoveres som et finansielt kraftcenter.
De eneste, der stadig tror på det, er små englændere. UK er
blevet til geopolitikkens Julie Andrews, en falmende
stjerne, som en gang var strålende. Frankrig er impotent og
vakler fra krise til uheld og tilbage igen.«
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Schiller
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3.
november 2014:
Obama på vej ned//valget i
Østukraine
med formand Tom Gillesberg
Også: flere nationer samarbejder med BRIKS

Fantastisk foto af Månen og
Jorden
taget af Kinas Chang’e-5T
Kinas Chang’e-5T rumfartøj tog på sin mission om at flyve
rundt om Månen, et fantastisk fotografi af Månens bagside i
forgrunden af billedet, med Jorden i baggrunden. Fotografiet
kan ses på
http://english.peopledaily.com.cn/n/2014/1029/c98649-8801576.h
tml
Chang’e-5T nåede frem til Månen den 27. okt., skulle blive dér
i 32 timer og dernæst foretage de nødvendige justeringer for
at flyve hjem.
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Øget trussel om atomkrig//

Frankfurt konferencerapport//
Ebola nødplan
Med formand Tom Gillesberg.
Videoen bliver klar senere idag fredag.

Kina fortæller Obama,
skal bekæmpe Ebola,
ikke angribe Rusland

han

28. okt. 2014 – I dag publicerede Kinas officielle avis Global
Times en kronik, som angreb »Obamas russiske kommentarer« i
FN. Obamas tale sammenkædede Rusland, Ebola og ISIS som »tre
trusler« mod verden. Reporteren byggede artiklen på et
interview med Li Xing, en professor i russiske og asiatiske
anliggender fra Regeringsskolen ved Beijings Almene
Universitet. Kronikken sammenkæder Obamas vanvittige
bemærkning med George Soros’ ditto, som i denne uge advarede
om »Europas falliterklæring «
»ekspansionisme«. Artiklen svarer:

over

for

russisk

»Faktisk er det de 28 EU-bloklandes hastige ekspansion, som
overskrider deres kapaciteter, som er en trussel mod
Ruslands fundamentale interesser, og ikke omvendt.«
Artiklen slutter med en henvisning til den alvorlige Ebolakrise:

»Lande som USA og Rusland må påtage sig deres ansvar som
store magter og samarbejde om at håndtere sådanne globale
trusler, i stedet for at udveksle bidende bemærkninger.«

Leder fra LaRouche-bevægelsen
30. okt. 2014:
LaRouche kommer med en meget
ligefrem vurdering af faren
for krig
»Det betyder ikke, at dette er en forudbestemt begivenhed. Det
betyder, at sandsynligheden for en sådan begivenhed er stor.
Og det betyder, at hele verden snart kunne være i krig, med
generelt folkemord, som et resultat af den kædereaktion af
virkninger, som en sådan handling forårsager.«
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Helga Zepp-LaRouche:

Hvordan
tyskerne
kan
overvinde deres pessimisme:
Vi
behøver
en
folkelig
mobilisering!
26. okt. 2014 – Der er ufejlbarlige, umiskendelige træk, som
giver oplysning om, hvorvidt en regering fører en god politik
eller ej: Når den overvejende del af befolkningen er tilfreds
og optimistisk med hensyn til fremtiden, så opfylder
regeringen tydeligvis sin opgave med at tjene det almene vel.
Hvis de fleste mennesker derimod er pessimistiske med hensyn
til muligheden for at kunne ændre og forbedre noget for
fremtiden, så fører denne regering tydeligvis en dårlig
politik. Målt med denne målestok, fører f.eks. Kinas og
Indiens regeringer en fremragende politik, mens Europas
regeringer fører en afgrundsdyb politik. I Tyskland har
omkring 90 % af folk denne opfattelse: »Jamen, man kan jo
alligevel ikke gøre noget.« Denne diffuse følelse af afmagt er
sammensat af forskellige årsager, men her skal blot en
fremhæves, og det er en opfattelse af en bevidst eller
ubevidst diskrepans i mange spørgsmål, mellem de erklæringer,
som politikerne kommer med offentligt med hensyn til deres
planer og vigtigheden af en bestemt politik, og så den helt
personlige erfaring, som den berørte person selv har af denne
politiks virkning på ham.
Konfucius gav engang en fyrste følgende svar på et spørgsmål
om, hvilke forventninger, mesteren havde til den, der skulle
regere:
»Uden tvivl, at idéerne berigtiges. Når idéerne ikke
berigtiges, så stemmer ordene ikke; stemmer ordene ikke, så
bliver arbejdet ikke sat i værk; sættes arbejdet ikke i
værk, så trives hverken moral eller dygtighed; men hvis

moral og dygtighed ikke trives, så rammer straffene ikke;
rammer straffene ikke, så ved folket ikke, hvad de skal
rette sig efter. Derfor drager den ædle omsorg for, at han
absolut kan udtrykke sine idéer i ord, og at han absolut kan
gøre sine ord til handlinger. Den ædle skjuler ikke, at der
i hans ord er noget, som er i uorden. Det er det, alting
kommer an på.« Konfucius, Lun Yi (3.13)
Et godt eksempel på denne problematik med idéerne, som ikke
stemmer, er den amerikanske regerings reaktion på den
underskrivelse af en traktat til etablering af den Asiatiske
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), som fandt sted den 24.
oktober, og hvor 21 asiatiske stater skrev under: Bangladesh,
Brunei, Kina, Indien, Cambodja, Kasakhstan, Kuwait, Laos,
Malajsien, Mongoliet,
Fillippinerne, Katar,

Myanmar, Nepal, Oman,
Singapore, Sri Lanka,

Pakistan,
Thailand,

Usbekistan og Vietnam. Efter at den amerikanske
udenrigsminister John Kerry på FN’s generalforsamling, og på
sin seneste rejse til Asien, udøvede maksimalt pres for at
overtale Asiens regeringer til ikke at deltage i AIIB,
erklærede den amerikanske finansminister Jacob Lew:
»Spørgsmålet er jo, om de følger de samme praksisser, som
hjælper med at få nationaløkonomien til at vokse sig stærk
og med et stabilt fundament?«
I virkeligheden drejer det sig imidlertid mindre om voksende
nationaløkonomier, men derimod om, at AIIB, ligesom yderligere
tre nye banker, som skal etableres – BRIKS’ Nye
Udviklingsbank, Shanghai-samarbejdsorganisationens (SCO)
Udviklingsbank og en Bank for den Sydasiatiske Sammenslutning
for Regionalt Samarbejde (SAARC) – trækker sig tilbage fra
praksissen med »Washington konsensus«. Disse nye banker
deltager ikke længere i kasinoøkonomien, men vil udelukkende
kun udstede kredit til investeringer i realøkonomien. AIIB vil
fortrinsvis finansiere projekter i den Nye Silkevej og den
Maritime Silkevej.

Kinas præsident Xi
stiftelsesceremonien:

Jinping

opsummerede

det

under

»I Kina har vi et ordsprog: ’Hvis du vil være rig, byg først
en vej.’ Og jeg mener, at det er en meget levende
beskrivelse af den store betydning, infrastruktur har for
den økonomiske udvikling.«
Netop dette princip har Kina anvendt i en økonomisk udvikling
uden fortilfælde, hvor det på tre årtier er lykkedes og skabe
et økonomisk spring frem til noget, som det tog
industrinationerne flere århundreder at nå frem til. Kina har
ikke blot opbygget et netværk af fremragende byggede
hovedveje, som USA og Europa blot kan drømme om, men landet er
også blevet verdensførende inden for konstruktion af
højhastighedsjernbaner og har derudover klaret springet til at
blive et innovationssamfund og uddannet tusinder af studerende
inden for højteknologi, hvor kun en håndfuld kvalificerer sig
i USA og Europa.
Virkeligheden er den, at det transatlantiske finanssystem står
umiddelbart foran et kæmpekrak, som vil få sammenbruddet af
Lehman Brothers og AIG i 2008 til at se ud som de berømte
»peanuts«. Ingen anden end Den internationale Betalingsbank,
BIS, centralbankernes centralbank, advarer om det nye krak,
som er fremkaldt af de mange, billige penge (pengetrykning) og
de herigennem udløste bobler og den tøjlesløse adfærd. Den
tidligere BIS-cheføkonom William White regner, i betragtning
af stigningen (på 50 %) af den globale gældsbyrde, situationen
for at være mere skrøbelig end i 2007.
I øjeblikket tyder alt på, at, som følge af Den europæiske
Centralbanks stresstest af de europæiske banker, vil de
såkaldte TBTF-banker – altså de banker, som er ’for store til
at lade gå fallit’ – blive endnu større, fordi de får mulighed
for at overtage nogle af investeringerne fra de kommercielle
og regionale banker, såvel som sparekasser, som ikke vil bestå
stresstesten. Det betyder, at enhver forlængelse af det

nuværende, kriminelle finanssystem gennem de samme, fortsatte
midler, som er pengetrykning, en brutal nedskæringspolitik og
en omfordeling fra de fattige til de rige, vil resultere i
endnu mere katastrofale trusler mod menneskeheden. Den totale
disintegration af det transatlantiske finanssystem er
uundgåelig. Allerede i 1974, altså tre år efter, at Nixon,
gennem ophævelsen af de faste vekselkurser og frakoblingen af
dollaren fra guldstandarden, havde foretaget det sporskifte,
som førte til den nuværende kasinoøkonomi, ledede Lyndon
LaRouche en videnskabelig arbejdsgruppe, som kom til det
resultat, at den allerede daværende, begyndende tendens med
Den
internationale
Valutafonds
og
Verdensbankens
betingelsespolitik over for udviklingslandene på længere sigt
ville føre til et biologisk holocaust. LaRouche advarede
dengang om, at man ikke ustraffet kunne sænke levestandarden
dramatisk for hele kontinenter, uden at befordre udbrud af
gamle og nye, smitsomme sygdomme, som fra et bestemt punkt at
regne ville true hele menneskehedens overlevelse.
LaRouche har i de forløbne årtier gang på gang gentaget disse
advarsler, blandt andet også under høringer i den amerikanske
Kongres. Men også Verdenssundhedsorganisationen, WHO,
offentligjorde i 2001 en prognose, der sagde, at der endnu var
et tidsvindue på ca. ti år til at tage initiativ til effektive
forholdsregler mod spredning af gamle og nye epidemier og
fremkomsten af antibiotikaresistente, sygdomsfremkaldende
bakterier. Men som bekendt blev der hverken iværksat
udviklingsprogrammer for at befri den såkaldte tredje verden
fra fattigdom, eller investeret midler fra regeringer og
farmaceutiske koncerner i den nødvendige forskning for at
forstå faren for et biologisk holocaust, gennem en dybere
forståelse af spørgsmålet om liv i biosfæren i det hele taget
af, og for at forstå de forskellige organismers biokemiske
interaktioner, som Vladimir Vernadskij således identificerede.
Hvis vi overhovedet skal gøre os håb om at inddæmme ebolaepidemien og forhindre, at den spredes over hele planeten, må

der omgående etableres en international styringskomite, som
koordinerer alle indsatser – og vel at mærke militære
forsvarsindsatser mod biologisk krigsførelse, såvel som for
inddæmning af smitsomme sygdomme. Der må etableres en luftbro
til transport af sundhedspersonale, medicinsk udstyr og
levnedsmidler til de vestafrikanske stater. Denne luftbro må,
i betragtning af katastrofens omfang, værre større end
luftbroen til Berlin efter Anden Verdenskrig. Gennem en
kombination af denne luftbro og udsendelsen af hospitalsskibe
fra alle lande, der har sådanne, må der så hurtigt som muligt
stilles omkring 10.000 hospitalssengepladser på niveau 4 til
rådighed på stedet. Og alle videnskabelige ressourcer fra den
private industri, universiteter og militæret må omgående indgå
i et internationalt samarbejde for at udvikle og på en sikker
måde teste vacciner gennem et forceret program i stil med
Manhattan-projektet.
Hvis

vi

skal

forhindre,

at

en

kombination

af

en

verdensomspændende ebola-epidemi, det transatlantiske
finanssystems sammenbrud – for slet ikke at tale om
konsekvenserne af en spredning af IS-terrorismen, ikke blot i
Mellemøsten, men i hele den strategiske situation – skal føre
til et ukontrollerbart kaos og en ny, denne gang termonuklear,
verdenskrig, så må vi sætte et fundamentalt paradigmeskift i
gang.
På baggrund af dette udgør AIIB og de andre, nye banker i
Asien ingen konkurrent til IMF, Verdensbanken eller Deutsche
Bank, men de er derimod med sikkerhed en redningsbåd på det
tidspunkt, hvor det transatlantiske Titanic går ned. Vi må
holde op med at lade politikerne slippe af sted med deres
ordskvalder, når vi i grunden godt ved, at de lyver eller blot
forsøger at bringe finansoligarkiets geopolitiske interesser
til torvs gennem behændige PR-tricks, som det var tilfældet i
det citerede eksempel med Jacob Lew. Konfucius havde ret: Når
idéerne ikke stemmer – ikke er rigtige – bliver arbejdet ikke
sat i værk, og det tjener hverken moral eller dygtighed.

For tyskernes yndlingssætnings vedkommende – »Jamen, man kan
jo alligevel ikke gøre noget« – gælder det:
For det første, så kan man meget udmærket forandre noget. Vi
kan nemlig sørge for, at Tyskland samarbejder med BRIKSstaterne om opbygningen af den Nye Silkevej og hjælper med at
besejre betingelserne for fattigdom, som er dér, hvor årsagen
til udbruddet af denne livstruende pandemi skal findes.
Og for det andet: Hvis vi holder fast i denne pessimistiske
anskuelse, så vil den blive til en selvopfyldende profeti, for
så vil der muligvis snart virkelig ikke være nogen tilbage,
som kan gøre noget!
Det første skridt må være at indrømme IMF’s, Verdensbankens og
finansoligarkiets mislykkede politik, og også vores egen,
indre tankefordærvelse, som har bragt så mange af os dertil,
at vi så længe har været passive tilskuere til dette
kriminelle systems aktiviteter – og, i nogle tilfælde, har
nydt godt af det.

En Prometheus-tilgang til
udvikling af nye former for
ild:
Udvinding af helium-3 på
Månen

for
en
menneskehed
fusionskraft

med

Den seneste opgave, som hr. LaRouche har givet os, har været
at udvikle menneskeheden som en målestok for universet, gennem
en dybere forståelse af kreativitet som en naturkraft ud fra
den russisk-ukrainske videnskabsmand Vladimir Vernadskijs
anskuelser. Afslører opdagelser ting, som allerede eksisterer
i naturen – principper, fysiske love og lignende? Eller endnu
bedre: er opdagelsens substans i sig selv en del af det, der
udgør naturen? Er det ikke et naturfænomen? Kan en
verdensanskuelse anses for at være fuldendt, som ikke
inkluderer denne forandringsproces som en fundamental,
substantiel del af naturen? Det vil jeg senere sige noget mere
om.
Download (PDF, Unknown)
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Schiller
den
27.
oktober 2014:
Efter valget i Brasilien og
Ukraine//Ebola nødplan

Schiller Instituttets 30-års
jubilæumkonference
den
18.-19. oktober, Frankfurt:
Den nye Silkevej og Kinas
Måneprogram: Mennesket er den
eneste skabende art.
Følgende resolution skrevet af Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp-LaRouche, blev vedtaget:
Menneskeheden oplever i øjeblikket en dyb civilisationskrise,
hvor samfundsfundamentet i mange dele af verden er blevet
udhulet, og hvor etablerede regler for internationale
relationer er blevet nedbrudt. Oven i dette står vi over for
dødbringende farer, som hver for sig kunne føre til den
menneskelige arts mulige udslettelse.
* For det første er der Ebola-epidemien, som allerede er
ude af kontrol i Afrika, som der ikke findes nogen
helbredende behandling for, og som truer med at blive en
større trussel end det 14. århundredes Sorte Død.
* For det andet er der terrortruslen mod hele verden, samt
folkedrab, som breder sig fra det såkaldte IS-kalifat, og
som ikke blot udviser et umenneskeligt barbari, men som
udrykkeligt truer Rusland og Kina og derfor er i færd med at
blive til den potentielle udløsermekanisme, der kan få hele
Sydvestasien til at eksplodere og endog føre til en ny
verdenskrig.
* Og for det tredje er der absolut vished for, at det
totalt bankerotte, transatlantiske finanssystem står
umiddelbart foran at eksplodere og således også true med at

kaste en stor del af verden ud i en ny Mørk Tidsalder.
I lyset af disse tre, dødelige farer er det et spørgsmål om
liv eller død for menneskeheden at sætte en stopper for den
umoralske og tåbelige politik, der går ud på geopolitik og
konfrontation over for Rusland og Kina. I stedet må vi have en
anden dagsorden med menneskehedens fælles mål og samarbejde
med Rusland, Kina, Indien og andre nationer for at besejre
disse dødelige trusler.
Vi opfordrer alle fornuftige kræfter i Europa og USA til at
tilslutte sig den nu fremvoksende, ny økonomiske verdensorden,
som repræsenteres af BRIKS og den Nye Silkevej. Lad os arbejde
på at etablere en inkluderende fredsorden, med deltagelse af
hver eneste nation på kloden, en fredsorden for det 21.
århundrede, som er en menneskehed værdig, der er den eneste,
kendte, kreative art i universet. Lad os blive voksne i
menneskehedens manddomsår, hvor kærlighed, kreativitet og
skønhed definerer værdierne for vor fælles, menneskelige
familie.
——————————————————————————
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Taler på dansk fra konferencen:
Helga Zepp-LaRouche: Den nye Silkevej transformerer planeten —
En ny æra for menneskeheden
Download (PDF, Unknown)
Jason Ross: En Prometheus-tilgang til udvikling af nye former
for ild:

Udvinding af helium-3 på Månen for en menneskehed med
fusionskraft
Download (PDF, Unknown)
______________________________________________________

Fra en tidligere konference:
Helga Zepp-LaRouche:
Hovedtale ved Schiller Instituttets
konference i New York, juni 2014:

30-års

Jubilæums-

»Tiden er inde til at skabe en verden uden krig«

Radio
Schiller
den
23.
oktober 2014:
SI’s
internationale
konference, kampen imod IS,
Ebola, finanskrak

Specialrapport: Helga ZeppLaRouche:
Den Nye Silkevej fører til
menneskehedens fremtid!
Den kommende fusionsøkonomi baseret på helium-3. En
introduktion til en kommende EIR-rapport om Verdenslandbroen.

Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp LaRouche i avisen
Xinhua
om
kinesisk-tyske
relationer
15. oktober 2014 – Mens premierminister Li Keqiang var i færd
med at afslutte sit historiske tredages besøg i Tyskland,
gennemførte Xinhua et interview med titlen (i Googleoversættelse): »Grundlæggeren af Schiller Instituttet i
Tyskland: 2015, Det tysk-kinesiske samarbejde om innovation,
vil føre til en yngre generation af innovation«, som
offentliggjordes på deres webside i dag.
Journalisten Zhang Yi Zhang stillede en række spørgsmål, som

fokuserede på premierminister Lis besøg i Tyskland, den
»Kinesisk-tyske platform for handling« over de næste 5-10 år,
med bilateralt samarbejde i forskellige felter, som blev
underskrevet mellem de to lande, og ligeledes spørgsmål om de
kinesisk-tyske relationers virkning på resten af Europa og
verden.
Fru LaRouche talte om den katastrofale krise, som Tyskland
står overfor med politikken imod atomkraft, euro-krisen og de
russiske sanktioner, og som gør samarbejde mellem Kina og
Tyskland inden for højteknologi, fusion og rumfart afgørende
for fremtiden og for lanceringen af en ny renæssance. Hun
henviste til Leibniz’ arbejde og hans berømte udtalelse om de
to store civilisationer i hver sin ende af Eurasien, som
rækker ud mod hinanden og hæver alt op, som befinder sig
imellem dem, og hun sagde, at Xi Jinpings Nye Silkevej og Nye
Maritime Silkevej netop er baseret på dette princip, og at
Konfucius’ verdensanskuelse er den samme som Leibniz’. Hun
sagde, at den hurtige kinesiske udvikling vil genoplive
Europas tiltro og håb.
Fru LaRouche opmuntrede til de tættest mulige konsultationer
mellem Kina og Tyskland for at håndtere den strategiske krise,
som verden står overfor, og hun tilføjede, at kernen i Kinas
og Tysklands interesser er at sikre verdensfreden. Et
samarbejde mellem de to lande om idéen om Silkevejen er
bydende nødvendigt for at løse krisen i Mellemøsten.
Hun sagde afslutningsvist, at samarbejdet mellem Kina og
Tyskland burde fokusere på at opnå hele menneskehedens fælles
mål således, at de kinesisk-tyske relationer kan blive en
model for alle relationer stater imellem, til gavn for hele
menneskeheden.

Fra LaRouche-bevægelsen 14.
okt. 2014:
Finansiel panik, ebola-panik,
krig og terror:
De har alle den samme løsning
Krigen, som breder sig i Mellemøsten og Nordafrika, er på
randen til at blive detonator for en potentiel verdenskrig,
hvor de samme kræfter kæmper i opposition imod eller for
terrorisme, for at stoppe det dødbringende ebola-udbrud eller
tillade det at spredes, for at forsvare en kollapsende
finansiel og geopolitisk orden eller erstatte den med en
dynamik for vækst og udvikling som i BRIKS. Panikken over
ebola-udbruddet og over, hvor den vil brede sig til, er
kombineret med panikken over terrororganisationer og over,
hvor de vil brede sig til.
I denne geopolitiske heksekedel har Den internationale
Valutafonds halvårlige rapport, som viser sammenbruddet i
verdensøkonomiens vækst, skræmt bankiererne og aktiebørserne i
den transatlantiske verden, hvor sammenbruddet har sit
centrum. Det har skræmt centralbankerne til at bebude endnu
længere, tidsubestemte perioder med en nul-rentepolitik og
pengetrykning: Det er præcis den politik, som rapporten fra
IMF godkendte, og som forværrer sammenbruddet af vækst, i
særdeleshed i Europa!
Et krak, som enten skyldes, at bankerne går fallit, eller at
man desperat forsøger at redde dem gennem »bail-in«, står for
døren.
Efter økonom og statsmand Lyndon LaRouches udtrykkelige mening
er det ikke kun et krak i eurozonen;

»hele systemet vil snart, og samtidigt, nå en kritisk fase.
Denne form for massive hasardspil med penge fungerer ikke.
Krakket vil ikke have ’særlige karakteristika’. Det er
ligesom en dødbringende sygdom – enhver kan få den. Og det
vil de også.«
Dette er endvidere blot ét aspekt, sagde LaRouche, af en
verdenskrig, skabt af finansoligarkiet under anførsel af
Londons imperie-kræfter. Det er en krig med alle midler imod
de førende nationer i en ny dynamik for vækst, som nu ofte
kaldes for »BRIKS«, og som kan føre civilisationen fremad:
Kina, Rusland og nu Indien, samt andre. Saudierne angriber nu
Rusland (og Iran) gennem olieprisen, som styrtdykker, kædet
sammen med økonomisk kollaps. Og jihadisternes ledere, som er
rekrutteret i London og støttes af Riyadh, siger, at deres
endelige mål er Rusland.
Den 13. oktober gav Kina Rusland stærk støtte mod dette angreb
gennem en meget stor aftale om valuta-swap, som blev meddelt
af Kinas Folkebank, og hvis hovedformål er at beskytte rublen.
Samtidig meddelte Rusland via sit Sundhedsministerium, at det
vil mobilisere vacciner med start i dette efterår og
fortsættende frem til næste forår, for at angribe den
dødbringende ebola-epidemi direkte i Afrika. (Se indslaget:
Rusland vil sende ebola-vaccine til Afrika om to måneder)
Ebola-udbruddet blev kaldt
»den alvorligste, akutte nødsituation inden for sundhed
moderne tid … som truer selveste overlevelsen af hele
samfund«,
af Verdenssundhedsorganisationens generaldirektør
Chan, der sagde, at epidemien havde bevist, at

Margaret

»verden var ilde forberedt til at respondere på en alvorlig,
vedvarende og truende nødsituation for folkesundheden.«

Og begivenhederne viser nu, at Obama-regeringens
selvtilfredse, »vi er totalt forberedte«, ansigt mod
offentligheden har været løgn; der er ingen afdeling, som er
blevet »forberedt« til dette.
Blot »uforberedt«? LaRouches eget synspunkt er, at verden nu
står over for et »Sorte Død-syndrom«, ligesom den epidemi i
det 14. århundrede, som halverede hele befolkninger. Vi har
skabt potentialet for dette ved at skære ned på lægevidenskab,
fjerne hospitals- og folkesundhedskapaciteter og således gøre
det muligt for fattigdom at spredes og bide sig fast over hele
verden.
»Et ondsindet, oligarkisk samfund, som ønsker
befolkningsreduktion, ville bruge dette [som redskab].«
Det endelige ansvar for nedlukning af helbredsydelser, som kan
medføre folkedrab, ligger hos G.W. Bush’ og Obamas
præsidentskaber. Det samme gælder det endelige ansvar for de
handlinger, som skaber terrortruslen.
Folk har nu brug for et nyt fokus for at vinde denne totale
krig, som føres imod menneskeheden. Der er et nyt lederskab i
kombinationen af Kinas, Indiens og Ruslands ledere. Der er
afgørende kampe, som kan fjerne dem, der er ansvarlige for
katastrofen, især med hensyn til at afklassificere og frigive
de hemmelige »28 sider« af Kongressens fællesrapport til
undersøgelse af 11. september-terroren.

Helga Zepp-LaRouches tale på

konferencen
Ét bælte, én Vej i Beijing,
den 5. september
Den Nye Silkevej betyder et skift, væk fra nationers og
grupper af nationers geopolitiske interesser, og fokuserer på
menneskehedens fælles interesser. Det sætter fokus på
spørgsmålet om, ikke, hvad der er min fordel i dette eller
hint område, men derimod, hvor vil menneskeheden være om 100
år fra i dag, eller endda om 10.000 år fra i dag? Den Nye
Silkevej vil blive til en Verdenslandbro, som vil forene og
forbinde alle nationer og kulturer til ét, en menneskehed. Det
vil, som præsident Xi Jinping sagde, inkludere hele
menneskeheden og vil frembringe menneskehedens sande identitet
som universets kreative art.
______________________________________________
Den Nye Silkevej, som den blev præsenteret af Xi Jinping for
et år siden, og som den har udviklet et momentum gennem BRIKStopmødet i juli måned i Brasilien, efterfulgt af topmødet
mellem BRIKS og statsoverhovederne fra de sydamerikanske lande
den næste dag, har allerede forandret verden. Som et resultat
af denne Nye Silkevejs-dynamik er der indgået aftaler om flere
store projekter i hele verden, for eksempel den anden
Panamakanal igennem Nicaragua, en transkontinental jernbane
fra Brasilien til Peru, og flere aftaler om samarbejde om
atomkraft mellem forskellige nationer.
Der er en pludselig eksplosion
at hævde deres suverænitet
projekter, som har ligget på
været modvirket som følge

af optimisme, hvor lande vover
og begynde at virkeliggøre
hylden i årtier, men som har
af de betingelser, som de

internationale finansinstitutioner har stillet. Denne
eksplosion kommer selv fra lande, som endnu ikke formelt er en

del af BRIKS eller Silkevejen, som f.eks. Egypten, som har
indledt et spektakulært program med national, økonomisk
opbygning, eller Argentina, som modigt har modstået et forsøg
på angreb fra gribbefondenes side.
Der er en ny, kulturelt set totalt optimistisk opfattelse af
egen identitet hos en større del af menneskeheden, baseret på
idéen om menneskeheden som den eneste kendte, kreative art, en
art, som kan tænke og gøre ting, den aldrig før har gjort. Der
er også begyndelsen til en ny finansiel arkitektur, såsom den
Asiatiske
Infrastruktur-Investeringsbank,
den
Nye
Udviklingsbank, samt tilhørende valutareservefonde for at
forsvare lande imod spekulative angreb. Kinesiske eksperter
understreger, at disse nye banker ikke skal erstatte IMF,
Verdensbanken eller den Asiatiske Udviklingsbank, men at de er
et supplement til disse.
Hvis perspektivet om Den nye Silkevej skal lykkes, må flere
udfordringer og lektioner fra de seneste 23 år behandles. Da
Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, og Jerntæppet mellem Øst
og Vest faldt, foreslog Schiller Instituttet Den eurasiske
Landbro som idéen om at forbinde Europas befolknings- og
industricentre med Asiens gennem udviklingskorridorer,
programmet for Den eurasiske Landbro/Den nye Silkevej. Vi
foreslog dette program, som faktisk var tænkt at skulle være
en fredsorden for det 21. århundrede, til flere regeringer i
Eurasien. Men ulykkeligvis besluttede USA’s og Storbritanniens
regering at gå ind for udvidelsen af NATO, som kulminerer i
den aktuelle krise med Rusland over Ukraine.
Men så, i 1996, arrangerede den kinesiske regering en meget
stor konference i Beijing med titlen, »Den eurasiske Landbro
og udviklingen af områderne langs med Den eurasiske Landbro«,
med deltagelse af 34 lande, og jeg var en af talerne ved denne
konference. Kina erklærede på dette tidspunkt Den eurasiske
Landbro som sit strategiske, langfristede perspektiv frem til
år 2010, men i stedet for at gå frem ad denne vej, kom
forskellige kriser i vejen: Der var Asien-krisen i 1997, for

en stor dels vedkommende resultatet af spekulative angreb fra
folk som George Soros, og som forårsagede flere asiatiske
valutaers sammenbrud. Som en konsekvens var der den russiske
GKO-statsbankerot
(GKO:
russiske
kortfristede
statsobligationer), såvel som også krisen med LTCM, Long Term
Capital Management, i 1998, som midlertidigt blokerede for
Silkevejspolitikken.
I 2007 begyndte den globale finanskrise for alvor med
nedsmeltningen af det amerikanske, sekundære ejendomsmarked,
og dernæst sammenbruddet af Lehman Brothers og AIG i september
2008. Nu er den transatlantiske finanssektor håbløst bankerot
og står over for en ny nedsmeltning, som er meget værre end
den i 2008. Kendsgerningen er, at for-store-til-at-lade-gåned-bankerne er håbløst bankerot. Som topinsidere privat
hævder, så er elefanten i værelset den moralske fare;
regeringens bail-out (redningspakker) transformerede simpelt
hen privat spillegæld til offentlig statsgæld og opmuntrede
til dårlig opførsel fra bankernes side og gjorde således alt,
for at gøre en fremtidig krise mere sandsynlig og mere
alvorlig.
Dette førte til en markant opgivelse af sund og fornuftig
bankpraksis. Tidligere ville centralbanker ikke have stillet
penge til rådighed for bailouts. Hvis banker ikke kunne
inddrive deres lån, måtte de afskrive dem. Nu er skellet
mellem forventede og uventede tab forsvundet, banker holder
fast i deres dårlige lån, og, hvad værre er, de fortsætter med
at handle med dem! Man bekymrer sig ikke om de fremtidige
konsekvenser af denne praksis, undtagen forventningen om, at
indkomsterne fra handelen fortsat vil vokse.
Under normale omstændigheder ville man sælge dårlige papirer
til et reduceret beløb, eller, hvis de bevares i regnskabet,
ville de blive regnet for et passiv for banken. Alt dette blev
tilsløret af de såkaldte instrumenter fra værktøjskassen, som
førte til massive bailouts og kvantitative lempelser fra
Federal Reserve, og nu selv Den europæiske Centralbank (ECB),

som sænkede deres rentesats, til den i dag er næsten nul, for
at gøre det samme. Og som et resultat heraf er boblen vokset,
og for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne er vokset med 40 %,
og de har flere tvivlsomme aktiver i deres portefølje,
eksponeringsrisikoen vokser, og de foregiver alle sammen ikke
at se det.
Eksperter i institutionerne, som vicepræsidenten for det
amerikanske FDIC (Statens Indskudsgarantifond), Thomas Hoenig,
har advaret om, at hvis én af for-store-til-at-lade-gå-nedbankerne går ned, krakker hele systemet. De udestående
derivatkontrakter beløber sig på nuværende tidspunkt til 2
billiarder dollars: Dette beløb kan aldrig blive betalt.
Den eneste måde, hvorpå man kan håndtere dette problem, er på
nøjagtig samme måde, som Franklin D. Roosevelt gjorde det i
1933 som svar på den daværende finanskrise: Glass/Steagallbankopdelingsloven. I den amerikanske Kongres og i Senatet har
man fremstillet lovforslag, som i øjeblikket støttes af flere
end 80 kongresmedlemmer og 11 senatorer, samt flere end 200
nationale
organisationer,
og
som
vil
genindføre
Glass/Steagall-loven. Min mand, hr. LaRouche, som er den
eneste økonom, der har forudsagt denne krise ved hvert eneste
relevante skæringspunkt, foreslog fire love, som tilsammen
kunne ændre situationen.
For det første må Glass/Steagall-loven, adskillelsen af
kommercielle banker og investeringsbanker, omgående
genindføres.
For det andet må man vende tilbage til Det amerikanske,
økonomiske System, som etableredes af den første
finansminister, Alexander Hamilton, som skabte en
Nationalbank, hvor den eneste ret til at skabe kredit ligger
hos den suveræne regering, og ikke hos private banker.
For det tredje skabelsen af et kreditsystem, hvis kredit
udelukkende kun genereres til realøkonomiens fremtidige

produktion, men denne realøkonomi må baseres på videnskabelige
principper om fysisk økonomi, og ikke til noget andet formål.
Og dette må ske i hvert eneste land: Ethvert land må have en
Nationalbank, der har suverænitet til at skabe kredit, og som
skal finansiere den Nye Silkevejs projekter, og til dette
formål må vi have langfristede kreditaftaler blandt de lande,
som deltager i den Nye Silkevej, over 20, 30, 40 og 50 år.
Og for det fjerde må der introduceres en videnskabelig
drivkraft
i
økonomien,
som
fører
til
højere
energigennemstrømningstætheder i produktionsprocessen. I dag
vil det sige, at der må være et forceret program for
virkeliggørelsen af termonuklear fusionskraft som det næste,
absolut
nødvendige,
højere
niveau
af
energigennemstrømningstæthed.
Det er derfor, at den kinesiske månemission Chang’e-3,
Chang’e-4 og Chang’e-5 er af absolut afgørende betydning for
menneskehedens fremtidige eksistens; hvorfor gennembruddet med
Yutu-robotten, som førte til landingen på Månen sidste
december med den hensigt at minere helium-3 på Månen til brug
for en fremtidig fusionsøkonomi på Jorden er absolut afgørende
for at finde en løsning på den aktuelle krise. For
termonuklear fusionskraft, baseret på helium-3, vil ikke alene
give menneskeheden energisikkerhed i millioner af år, men
Månens helium-3 som basis for brændstof betyder også
råmaterialesikkerhed. Fusionsfakkel-teknologien vil forvandle
affald til alle slags nye råmaterialer gennem isotopudskillelse, men også anvendelsen af helium-3 repræsenterer en
ny, videnskabelig revolution, eftersom produktet fra
fusionsreaktionen ikke er en neutron, som er meget skadelig
for reaktormaterialet, men en proton, hvilket betyder, at det
kan kontrolleres og styres ved at bruge magnetiske felter, og
på denne måde kan det bruges til direkte energikonvertering,
som er 70 % effektivt.
Dette vil skabe en fuldstændig ny, økonomisk platform på
Jorden, og for propulsiv fremdrift i rummet, som vil muliggøre

en konstant acceleration på 1 g og muliggøre rumrejser til
Mars og andre himmellegemer. Beherskelsen af fusionskraft
baseret på helium-3 vil muliggøre forsvar af planeten imod
asteroider, meteoritter, kometer, håndtere Solstorme og
lignende ting.
Hvad har alt dette med den Nye Silkevej at gøre? Den Nye
Silkevej betyder et skift, væk fra nationers og grupper af
nationers geopolitiske interesser, og fokuserer på
menneskehedens fælles interesser. Det sætter fokus på
spørgsmålet om, ikke, hvad der er min fordel i dette eller
hint område, men derimod, hvor vil menneskeheden være om 100
år fra i dag, eller endda om 10.000 år fra i dag? Den Nye
Silkevej vil blive til en Verdenslandbro, som vil forene og
forbinde alle nationer og kulturer til ét, en menneskehed. Det
vil, som præsident Xi Jinping sagde, inkludere hele
menneskeheden og vil frembringe menneskehedens sande identitet
som universets kreative art.

Foto: Helga Zepp-LaRouche under et besøg i Kina i februar 2014

Præsident Xi opfordrer til
»En dialog mellem kulturer«
ved fejring af Konfucius
24. september 2014 – I en hovedtale ved ’Den internationale
konference i anledning af 2565-året for Konfucius’ fødsel’ og

det Internationale Konfucius-selskabs femte kongres,
opfordrede præsident Xi Jinping til en dialog mellem kulturer.
»Kultur er en nations sjæl«, sagde præsident Xi. Hvis et
land eller en nation ikke værner om sin tankegang og kultur,
hvis de mister deres sjæl, uanset, hvilket land eller
hvilken nation, det er, så vil det ikke være i stand til at
holde stand«, sagde han. »Lande må værdsætte og bevare deres
egen tænkning og kultur, samtidig med, at de erkender og
respekterer andre«, sagde Xi. Individuelle måder at tænke på
er specielle på hver deres forskellige måde, og der er ingen
kultur eller tænkning, som er andre overlegen«, sagde
præsident Xi. Og uanset deres størrelse og styrke fortjener
alle landes tænkning og kultur at blive anerkendt og
respekteret.«
»Alle lande og nationer bør lære af og trække på styrken og
essensen af andres ideologi og kultur. Dette er en vigtig
betingelse for at opmuntre den oprindelige kulturs og
ideologis værdighed, tillid og styrke«, sagde han, mens han
understregede, at enhver nation bør værdsætte sin egen
ideologi og kultur.« Enhver form for civilisation, uanset
hvilket land eller hvilken nation, den er opstået i, er
bevægelig og åben«, sagde Xi og bemærkede, at en sådan
bevægelighed er en vigtig regel for spredningen og
udviklingen af civilisationer.«
»Kinesisk civilisation er blevet mere rig og farverig gennem
udvekslinger med andre og har til gengæld ydet store bidrag
til den menneskelige civilisation i historiens løb«, sagde
Xi, og nævnte åbningen af den gamle Silkevej og de
udenlandske diplomater, som blev sendt til Kina under Tangdynastiet (618-907), blandt andre udviklinger.«
Konfucianisme opstod i Kina og har længe været en del af den
menneskelige civilisation, sagde præsidenten.

Helga Zepp-LaRouches tale på
konferencen
»Ét bælte, én vej« i Beijing,
den 5. september 2014
Den Nye Silkevej betyder et skift, væk fra nationers og
grupper af nationers geopolitiske interesser, og fokuserer på
menneskehedens fælles interesser. Det sætter fokus på
spørgsmålet om, ikke, hvad der er min fordel i dette eller
hint område, men derimod, hvor vil menneskeheden være om 100
år fra i dag, eller endda om 10.000 år fra i dag? Den Nye
Silkevej vil blive til en Verdenslandbro, som vil forene og
forbinde alle nationer og kulturer til ét, en menneskehed. Det
vil, som præsident Xi Jinping sagde, inkludere hele
menneskeheden og vil frembringe menneskehedens sande identitet
som universets kreative art.
______________________________________________
Den Nye Silkevej, som den blev præsenteret af Xi Jinping for
et år siden, og som den har udviklet et momentum gennem BRIKStopmødet i juli måned i Brasilien, efterfulgt af topmødet
mellem BRIKS og statsoverhovederne fra de sydamerikanske lande
den næste dag, har allerede forandret verden. Som et resultat
af denne Nye Silkevejs-dynamik er der indgået aftaler om flere
store projekter i hele verden, for eksempel den anden
Panamakanal igennem Nicaragua, en transkontinental jernbane
fra Brasilien til Peru, og flere aftaler om samarbejde om
atomkraft mellem forskellige nationer.
Der er en pludselig eksplosion af optimisme, hvor lande vover
at hævde deres suverænitet og begynde at virkeliggøre

projekter, som har ligget på hylden i årtier, men som har
været modvirket som følge af de betingelser, som de
internationale finansinstitutioner har stillet. Denne
eksplosion kommer selv fra lande, som endnu ikke formelt er en
del af BRIKS eller Silkevejen, som f.eks. Egypten, som har
indledt et spektakulært program med national, økonomisk
opbygning, eller Argentina, som modigt har modstået et forsøg
på angreb fra gribbefondenes side.
Der er en ny, kulturelt set totalt optimistisk opfattelse af
egen identitet hos en større del af menneskeheden, baseret på
idéen om menneskeheden som den eneste kendte, kreative art, en
art, som kan tænke og gøre ting, den aldrig før har gjort. Der
er også begyndelsen til en ny finansiel arkitektur, såsom den
Asiatiske
Infrastruktur-Investeringsbank,
den
Nye
Udviklingsbank, samt tilhørende valutareservefonde for at
forsvare lande imod spekulative angreb. Kinesiske eksperter
understreger, at disse nye banker ikke skal erstatte IMF,
Verdensbanken eller den Asiatiske Udviklingsbank, men at de er
et supplement til disse.
Hvis perspektivet om Den nye Silkevej skal lykkes, må flere
udfordringer og lektioner fra de seneste 23 år behandles. Da
Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, og Jerntæppet mellem Øst
og Vest faldt, foreslog Schiller Instituttet Den eurasiske
Landbro som idéen om at forbinde Europas befolknings- og
industricentre med Asiens gennem udviklingskorridorer,
programmet for Den eurasiske Landbro/Den nye Silkevej. Vi
foreslog dette program, som faktisk var tænkt at skulle være
en fredsorden for det 21. århundrede, til flere regeringer i
Eurasien. Men ulykkeligvis besluttede USA’s og Storbritanniens
regering at gå ind for udvidelsen af NATO, som kulminerer i
den aktuelle krise med Rusland over Ukraine.
Men så, i 1996, arrangerede den kinesiske regering en meget
stor konference i Beijing med titlen, »Den eurasiske Landbro
og udviklingen af områderne langs med Den eurasiske Landbro«,
med deltagelse af 34 lande, og jeg var en af talerne ved denne

konference. Kina erklærede på dette tidspunkt Den eurasiske
Landbro som sit strategiske, langfristede perspektiv frem til
år 2010, men i stedet for at gå frem ad denne vej, kom
forskellige kriser i vejen: Der var Asien-krisen i 1997, for
en stor dels vedkommende resultatet af spekulative angreb fra
folk som George Soros, og som forårsagede flere asiatiske
valutaers sammenbrud. Som en konsekvens var der den russiske
GKO-statsbankerot
(GKO:
russiske
kortfristede
statsobligationer), såvel som også krisen med LTCM, Long Term
Capital Management, i 1998, som midlertidigt blokerede for
Silkevejspolitikken.
I 2007 begyndte den globale finanskrise for alvor med
nedsmeltningen af det amerikanske, sekundære ejendomsmarked,
og dernæst sammenbruddet af Lehman Brothers og AIG i september
2008. Nu er den transatlantiske finanssektor håbløst bankerot
og står over for en ny nedsmeltning, som er meget værre end
den i 2008. Kendsgerningen er, at for-store-til-at-lade-gåned-bankerne er håbløst bankerot. Som topinsidere privat
hævder, så er elefanten i værelset den moralske fare;
regeringens bail-out (redningspakker) transformerede simpelt
hen privat spillegæld til offentlig statsgæld og opmuntrede
til dårlig opførsel fra bankernes side og gjorde således alt,
for at gøre en fremtidig krise mere sandsynlig og mere
alvorlig.
Dette førte til en markant opgivelse af sund og fornuftig
bankpraksis. Tidligere ville centralbanker ikke have stillet
penge til rådighed for bailouts. Hvis banker ikke kunne
inddrive deres lån, måtte de afskrive dem. Nu er skellet
mellem forventede og uventede tab forsvundet, banker holder
fast i deres dårlige lån, og, hvad værre er, de fortsætter med
at handle med dem! Man bekymrer sig ikke om de fremtidige
konsekvenser af denne praksis, undtagen forventningen om, at
indkomsterne fra handelen fortsat vil vokse.
Under normale omstændigheder ville man sælge dårlige papirer
til et reduceret beløb, eller, hvis de bevares i regnskabet,

ville de blive regnet for et passiv for banken. Alt dette blev
tilsløret af de såkaldte instrumenter fra værktøjskassen, som
førte til massive bailouts og kvantitative lempelser fra
Federal Reserve, og nu selv Den europæiske Centralbank (ECB),
som sænkede deres rentesats, til den i dag er næsten nul, for
at gøre det samme. Og som et resultat heraf er boblen vokset,
og for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne er vokset med 40 %,
og de har flere tvivlsomme aktiver i deres portefølje,
eksponeringsrisikoen vokser, og de foregiver alle sammen ikke
at se det.
Eksperter i institutionerne, som vicepræsidenten for det
amerikanske FDIC (Statens Indskudsgarantifond), Thomas Hoenig,
har advaret om, at hvis én af for-store-til-at-lade-gå-nedbankerne går ned, krakker hele systemet. De udestående
derivatkontrakter beløber sig på nuværende tidspunkt til 2
billiarder dollars: Dette beløb kan aldrig blive betalt.
Den eneste måde, hvorpå man kan håndtere dette problem, er på
nøjagtig samme måde, som Franklin D. Roosevelt gjorde det i
1933 som svar på den daværende finanskrise: Glass/Steagallbankopdelingsloven. I den amerikanske Kongres og i Senatet har
man fremstillet lovforslag, som i øjeblikket støttes af flere
end 80 kongresmedlemmer og 11 senatorer, samt flere end 200
nationale
organisationer,
og
som
vil
genindføre
Glass/Steagall-loven. Min mand, hr. LaRouche, som er den
eneste økonom, der har forudsagt denne krise ved hvert eneste
relevante skæringspunkt, foreslog fire love, som tilsammen
kunne ændre situationen.
For det første må Glass/Steagall-loven, adskillelsen af
kommercielle banker og investeringsbanker, omgående
genindføres.
For det andet må man vende tilbage til Det amerikanske,
økonomiske System, som etableredes af den første
finansminister, Alexander Hamilton, som skabte en
Nationalbank, hvor den eneste ret til at skabe kredit ligger

hos den suveræne regering, og ikke hos private banker.
For det tredje skabelsen af et kreditsystem, hvis kredit
udelukkende kun genereres til realøkonomiens fremtidige
produktion, men denne realøkonomi må baseres på videnskabelige
principper om fysisk økonomi, og ikke til noget andet formål.
Og dette må ske i hvert eneste land: Ethvert land må have en
Nationalbank, der har suverænitet til at skabe kredit, og som
skal finansiere den Nye Silkevejs projekter, og til dette
formål må vi have langfristede kreditaftaler blandt de lande,
som deltager i den Nye Silkevej, over 20, 30, 40 og 50 år.
Og for det fjerde må der introduceres en videnskabelig
drivkraft
i
økonomien,
som
fører
til
højere
energigennemstrømningstætheder i produktionsprocessen. I dag
vil det sige, at der må være et forceret program for
virkeliggørelsen af termonuklear fusionskraft som det næste,
absolut
nødvendige,
højere
energigennemstrømningstæthed.
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Det er derfor, at den kinesiske månemission Chang’e-3,
Chang’e-4 og Chang’e-5 er af absolut afgørende betydning for
menneskehedens fremtidige eksistens; hvorfor gennembruddet med
Yutu-robotten, som førte til landingen på Månen sidste
december med den hensigt at minere helium-3 på Månen til brug
for en fremtidig fusionsøkonomi på Jorden er absolut afgørende
for at finde en løsning på den aktuelle krise. For
termonuklear fusionskraft, baseret på helium-3, vil ikke alene
give menneskeheden energisikkerhed i millioner af år, men
Månens helium-3 som basis for brændstof betyder også
råmaterialesikkerhed. Fusionsfakkel-teknologien vil forvandle
affald til alle slags nye råmaterialer gennem isotopudskillelse, men også anvendelsen af helium-3 repræsenterer en
ny, videnskabelig revolution, eftersom produktet fra
fusionsreaktionen ikke er en neutron, som er meget skadelig
for reaktormaterialet, men en proton, hvilket betyder, at det
kan kontrolleres og styres ved at bruge magnetiske felter, og
på denne måde kan det bruges til direkte energikonvertering,

som er 70 % effektivt.
Dette vil skabe en fuldstændig ny, økonomisk platform på
Jorden, og for propulsiv fremdrift i rummet, som vil muliggøre
en konstant acceleration på 1 g og muliggøre rumrejser til
Mars og andre himmellegemer. Beherskelsen af fusionskraft
baseret på helium-3 vil muliggøre forsvar af planeten imod
asteroider, meteoritter, kometer, håndtere Solstorme og
lignende ting.
Hvad har alt dette med den Nye Silkevej at gøre? Den Nye
Silkevej betyder et skift, væk fra nationers og grupper af
nationers geopolitiske interesser, og fokuserer på
menneskehedens fælles interesser. Det sætter fokus på
spørgsmålet om, ikke, hvad der er min fordel i dette eller
hint område, men derimod, hvor vil menneskeheden være om 100
år fra i dag, eller endda om 10.000 år fra i dag? Den Nye
Silkevej vil blive til en Verdenslandbro, som vil forene og
forbinde alle nationer og kulturer til ét, en menneskehed. Det
vil, som præsident Xi Jinping sagde, inkludere hele
menneskeheden og vil frembringe menneskehedens sande identitet
som universets kreative art.

Nyhedsorientering
2014:

september

Helga Zepp-LaRouche “Den Nye
Silkevejsdame” i Kina
Denne nyhedsorientering fokuserer på det succesrige besøg
Helga-Zepp-LaRouche, der er gift med Lyndon LaRouche,
grundlægger af Schiller Instituttet og leder af det tyske
parti BüSo, havde til Kina de første to uger af september. Hun
fik mulighed for på konferencer, ved møder, i TV og i radio,
at give LaRouche-bevægelsens input til, hvilken videre vej
Kina skal vandre i sin strategi for at bygge en Ny Silkevej og
fremme BRIKS’ globale udviklingsdagsorden. Samtidig fortsætter
BRIKS’ arbejde med at bære frugt i form af et dramatisk skifte
i Egypten til bygningen af en ny Suez-kanal med egne midler og
en national udviklingsstrategi. Den kinesiske præsident Xi
Jinpings historiske tredages besøg i Indien fik etableret en
tæt alliance mellem verdens to mest folkerige nationer.
Download (PDF, Unknown)

Præsident Xi kommer med en
indtrængende opfordring
til et asiatisk århundrede
med fremgang og fornyelse
17. september 2014 – Forud for sin ankomst til et tredages
besøg (17.-19. sept.) i Indien, kom Kinas præsident Xi
Jinping, i en artikel i den indiske avis »The Hindu« den 17.
sept., med en indtrængende opfordring til, at Kina og Indien

går sammen om at bygge det, han kaldte et asiatisk århundrede
med fremgang og fornyelse.
»Jeg er sikker på, at så længe, Kina og Indien arbejder
sammen, vil det asiatiske århundrede med fremgang og
fornyelse meget snart opstå«, skrev Xi. »Vore bilaterale
relationer er nået dertil, hvor de befinder sig i dag, som
et resultat af de følgende bestræbelser: vi har intensiveret
den gensidige tillid ved at styrke den strategiske dialog og
den politiske tillid; vi har tilført hinanden flere fordele
ved at udvide områderne for samarbejde og gøre kagen med
fælles interesser større«,
skrev Xi.
Ved sin ankomst til Ahmedabad, hovedstaden i den indiske
premierminister Narendra Modis hjemstat Gujarat, hvor Modi
havde en succesrig, 13 år lang tørn som øverste minister,
besøgte Xi Mahatma Gandhis Sabarmati Ashram og deltog senere i
en privat middag med Modi som vært i Riverfront Park ved
Sabarmati-floden.
»Vi må i fællesskab udvikle den økonomiske korridor BCIM
(Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar), drøfte de ny initiativer
med Det økonomiske Silkevejsbælte og det 21. århundredes
Maritime Silkevej og tage føringen i den asiatiske økonomis
varige vækst«,
sagde Xi. Ved sin ankomst underskrev Xi og Modi tre
aftalememoranda. Et af disse aftalememoranda er mellem Kinas
Udviklingsbank
(CDB)
og
Gujarat-regeringens
Industriudviklingskontor og relaterer til udviklingen af to
industriparker, den ene i Gujarat-staten og den anden i
nabostaten Maharashtra. En anden aftale blev underskrevet
mellem Kinas Guangdong-provins og Gujarat-regeringen. Og det
tredje aftalememorandum var mellem byerne Guangzhou (Canton)
og Ahmedabad om kulturel udveksling.
Præsident Xi tog af sted til New Delhi om aftenen den 17.

sept. I New Delhi vil de bredere aspekter af de fremtidige
kinesisk-indiske-relationer blive drøftet under Xis officielle
møde med Modi, og senere med den indiske præsident Pranab
Mukherjee. Ifølge tilgængelige rapporter er Kina interesseret
i at forpligte sig til at investere omkring 100 mia. dollars i
Indien. De fleste af disse investeringer vil blive inden for
modernisering af de indiske jernbaner, udviklingen af
industriparker, omlægning af Indiens overskudsvand fra landets
nordlige floder til de sydlige floder på halvøen, og
udviklingen af havne for at fremme deltagelse i Den maritime
Silkevej, fokus for præsident Xi under hans nylige besøg i
Maldiverne, Sri Lanka og Indien.
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Ny verdensorden eller Tredje
Verdenskrig

– Xi Jinping besøger Indien
Den kinesiske præsident Xi begynder sit besøg i Sydasien, mens
Indien styrker sine bånd til Vietnam
16. september 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jinping, som
ankom til Colombo, Sri Lanka, i dag, mødtes med den
srilankanske præsident Mahinda Rajapakse med det formål at
søge at styrke båndene med den strategisk placerede nation i
Det indiske Ocean. Det forventes, at Xi under sit besøg vil
indlede byggearbejdet på en Beijing-finansieret havneby til
Colombo til en værdi af 1,4 mia. dollars og lancere Sri Lankas
største kraftværk, et kinesisk finansieret, 900MW kulfyret
kraftværk. Det 900MW Norochcholai-kraftværk, beliggende på
vestkysten, er et kompleks bestående af tre 300MW kraftværker,
af hvilke to allerede er i drift. Det forventes, at Xi vil
præsidere over udbuddet af det tredje kraftværk.
Den 17. september vil Xi være i Indien. Med sine planer om at
udvide de kinesisk-indiske, økonomiske relationer, medbringer
Xi en delegation på 135 administrerende direktører. Med
forventninger, som er tårnhøje, fortalte en indisk
regeringsembedsmand i Ministeriet for Udenlandske Anliggender
til New Delhi-avisen Financial Express, at Beijing har
besluttet at opskalere investeringer i Indien, som generelt
anses for at være den sikreste destination for investeringer.
»Kina overvejer at investere i Indiens ambitiøse plan om at
bygge højhastigheds-jernbaner, inklusive højhastighedspassagertog (’lyntog’). Indien har allerede inviteret Kina til
at modernisere jernbanestationer«, sagde embedsmanden.
I mellemtiden sagde den indiske premierminister Narendra Modi
til kinesiske medier i en udveksling den 15. september,
»aritmetikken og kemien i vore relationer overbeviser mig om,
at sammen kan vi skrive historie. Når Indien og Kina styrker
relationerne, kommer næsten 35 % af verdens befolkning nærmere
hinanden, og deres liv undergår en kvalitativ forandring.

Regnestykket siger, at når Indien og Kina vinder, så vinder en
betydelig procent af verdens befolkning.« Han understregede,
»Men vore relationer går videre end til blot og bar regning.«
Senere tweetede Modi: »Hvis jeg skal beskrive det potentiale,
som ligger i de indisk-kinesiske bånd, ville jeg sige INCH
(Indien & Kina) henimod MILES (Millennium for Exceptionel
Synergi)!«
Indien er også begyndt se på Sydøstasien for investeringer.
Indien har åbnet en kreditlinje på 100 millioner dollars for
Vietnam til forsvarshandler. Under den indiske præsident
Pranab Mukherjees igangværende besøg i Vietnam, sagde de to
lande i en fælles udtalelse, at kreditlinjen ville åbne nye
muligheder for forsvarssamarbejde, og at man var i færd med at
færdiggøre detaljerne i Vietnams køb. »Lederne enedes om, at
samarbejde inden for forsvar og sikkerhed var en vigtig
grundpille i det strategiske partnerskab mellem de to lande«,
lød den fælles erklæring, som blev udstedt i Hanoi. De to
sider enedes ligeledes om at »konsolidere« energisamarbejdet i
kølvandet på en aftale fra 2013, i hvilken PetroVietnam bød på
Indiens ONGC-olie- og gasfelter til udforskning og produktion.
Indien og Vietnam har intensiveret militærsamarbejdet i løbet
af det seneste årti, og, under den nye regering, går Indien
frem med en ny strategi for at etablere sig som
våbeneksportør, idet de bruger eksportkreditter til at opnå
salg til udlandet. Pengene kan hjælpe langsommelige drøftelser
om at sælge fælles russisk-indisk producerede Brahmos
supersoniske krydsermissiler til Hanoi.

Foto: Xi Jinping i Sri Lanka

Kina: PLA-professor advarer
om verdenskrig
16. september 2014 – Alt imens krigstrommerne buldrer løs hen
over den vestlige verden, bærer en kronik i den officielle,
kinesiske regeringsavis Global Times overskriften:
»Eftersom muligheden for en tredje verdenskrig eksisterer, bør
Kina være forberedt.«
Artiklen advarer om den voksende fare for et »direkte militært
sammenstød mellem USA og Rusland«, der »sandsynligvis vil
sprede sig til hele planeten.«
Forfatteren, Han Xudong, en professor ved PLA (Folkets
Befrielseshær) Nationale Forsvarsuniversitet, påpeger en
potentiel, maritim konfrontation:
»Det nordlige Ishav, Stillehavet og Det indiske Ocean har
været genstand for voldsom rivaliseren. Det er sandsynligt, at
der kommer en tredje verdenskrig for at kæmpe om rettigheder
over havene. I en æra, hvor en tredje verdenskrig kunne finde
sted, er et vigtigt spørgsmål for det kinesiske militær,
hvordan det skal udvikle sin magt til at bevare sine nationale
interesser … Kinas militære udvikling bør skifte fra at sikre
landets rettigheder på land til at sikre dets rettigheder på
havet … Kinas oversøiske interesser har spredt sig til hele
verden. I takt med, at USA har flyttet sin opmærksomhed til
det asiatiske Stillehavsområde, med Kina som sit særlige mål,
er Kinas oversøiske interesser i stigende grad blevet truet af
USA. Uden storstilet, militær magt synes skringen af Kinas
oversøiske interesser at være et tomt slogan.«
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