Den britiske liberalismes
forbrydelser og undergang
og ’Det Nye Paradigme’ for
menneskehedens fremtid.
Helga Zepp-LaRouche hovedtale
ved Schiller Instituttets
internationale
internetkonference den 25.
april 2020.
Helga Zepp-LaRouche: Jeg hilser alle jer, der ser denne
internetkonference fra hele verden, og jeg tror, at I alle er
klar over, at menneskeslægten lige nu er konfronteret med en
hidtil uset krise. Den truer ikke alene med at koste mange
millioner menneskeliv på grund af sygdom og sult, med at feje
mange af de institutioner, som folk har taget for givet indtil
nu, af banen, og med at kaste store dele af verden ind i en ny
mørk tidsalder, herunder kulturelt, men den kunne også føre
til termonuklear krig, der potentielt ville udslette hele
menneskeheden.
Denne krise er mere vidtgående end i det 14. århundrede, da
den Sorte Pest udslettede en tredjedel af befolkningen fra
Indien til Island. Det er mere alvorligt end Den store
Depression i 1930’erne, fordi den potentielt kan ødelægge mere
økonomisk substans. Og hvis der udbryder krig, vil det bestemt
have værre følger end verdenskrigene i det 20. århundrede,
fordi det sandsynligvis vil involvere brugen af termonukleare
våben.

På grund af globaliseringen og internationaliseringen af mange
systemer, herunder internettet, atomvåben, er vi alle i den
samme båd. Og i modsætning til tidligere epoker, da en del af
planeten blomstrede mens en anden kollapsede, vil der denne
gang ikke være nogen delvise løsninger. Mere end nogensinde
før i vores historie udfordres vi som samfund, som én
menneskehed, til at nå til enighed om nye principper, der kan
garantere menneskehedens langsigtede evne til at overleve. Det
er pointen med denne konference: Hvordan kan vi identificere
årsagerne til denne krise, eliminere dem og åbne et nyt
kapitel i universalhistorien, der fører vores eksistens ud af
geopolitisk konfrontation, ind på et niveau af fornuft, der
sømmer sig for menneskehedens identitet som en kreativ art?
Nogle mennesker spekulerer på, hvorfor jeg midt i en pandemisk
og finansiel krise også rejser spørgsmålet om faren for
atomkrig? Fordi de skandaløse og ondsindede beskyldninger mod
Kina fremsat af de britiske hemmelige tjenester MI6 og MI5 og
deres propagandaapparat – Henry Jackson-Selskabet i London,
Atlanterhavsrådet og forskellige “klyngeagenter” på begge
sider af Atlanterhavet – beskylder Kina for COVID-19pandemien, fordi man angiveligt enten forsinkede informationen
om den, eller endog brugte biologisk krigsførelse mod Vesten.
Dette drejer sig om opbygningen af et fjendebillede med
henblik på krig. Den uforskammethed med hvilken Henry JacksonSelskabet – den hårde kerne blandt de liberale neokonservative
og den britiske krigsfaktion på begge sider af Atlanterhavet –
kræver milliarder af dollars i erstatning, kan kun ses som en
provokation, beregnet på at gøde jorden for et strategisk
slutopgør.
Det er den hysteriske, men i sidste ende desperate reaktion
fra et imperium, der er klar over, at det hele er ovre, og at
verden aldrig mere vil vende tilbage til den allerede
udrullede strategiske orientering for en unipolær verden, den
såkaldte “Washington Consensus” og “regelbaserede orden”, som
man var i stand til at opretholde, i det mindste som en

facade, indtil udbruddet af COVID-19. Krigspartiets
beregninger var forkerte; den erklærede forhastet ”historiens
afslutning” efter Sovjetunionens sammenbrud, hvilket også var
knyttet til illusionen om, at Kina ville udvikle sig til et
liberalt demokrati i britisk stil, hvis blot det fik
medlemskab af WTO; og at alle andre lande også ville blive
omdannet til vestlige demokratier via en politik for
regimeskifte, enten gennem farverevolutioner eller
interventionskrige.
Kinas enestående verdenshistoriske kulturelle bedrifter – ikke
alene at løfte 850 millioner af sine egne mennesker ud af
fattigdom, men også, med den Nye Silkevej, at give
udviklingslande muligheden for første gang at overvinde såvel
den kolonialistiske politik, der stadig i dag gennemføres af
IMF, såvel som den deraf forårsagede fattigdom – blev mødt med
vantro og rædsel af de forskellige talerør for det britiske
imperium. Efter at de vestlige medier i omkring fire år havde
ignoreret det største infrastrukturprogram i historien, blev
angreb på såkaldte “autokratiske regimer”, som Kina, Rusland
og andre, pludselig optrappet af de samme medier, som siden
2015 har profileret sig i ”Heksejagten” mod præsident Trump, i
aftalt spil
tjenester.

med

kupforsøget

fra

de

britiske

hemmelige

Men da først tallene for marts og april blev frigivet, der
viste, at Kina ikke blot har været i stand til at knuse
pandemien mere effektivt, men også at overvinde de økonomiske
konsekvenser af krisen meget lettere end de vestlige lande,
som på grund af privatisering af sundhedssektoren var helt
uforberedt på pandemien, blev tonen imod Kina skingrende. De
vestlige demokratiers “regelrette orden”, den eneste
“demokratiske legitimitet”, har været på gyngende grund i lang
tid, og truer nu med at kollapse, mens det hævdes, at Beijing
forfølger en “strategi for ubegrænset krigsførelse”.
Kendsgerningen er, at det liberale system knyttet til det
britiske imperium har slået fejl. Men det betyder ikke, at de

styrker der er allieret med imperiet ikke stadigvæk, i deres
kvaler, kan påføre enorme skader, for eksempel ved at indlede
en verdenskrig.
Det er på høje tid at rette på navnene, som Konfutse ville
sige. Hvis ideen er at udarbejde en liste over skyldige parter
og erstatningskrav på grund af den aktuelle krise, så må det
være listen over virkningerne af den britiske liberalisme,
hvis ledende skikkelse, Winston Churchill, bærer hovedansvaret
for udeladelsen af det vigtigste aspekt i det Bretton Woodssystem, som Franklin D. Roosevelt havde til hensigt for
efterkrigstiden: nemlig en kreditmekanisme til at overvinde
kolonialismen og industrialisere udviklingssektoren. På grund
af denne mangel blev det britiske imperiums kontrol over den
såkaldt Tredje Verden foreviget i efterkrigstiden. Denne
situation blev derefter forværret, efter at præsident Nixon
afsluttede Bretton Woods-systemet i august 1971, hvilket førte
til en række af dereguleringer af de finansielle markeder, den
berygtede ‘outsourcing’ til lande med billig arbejdskraft og
IMF’s betingelser (‘conditionalities’, red.). Det eneste
formål med hele denne politik var at opretholde en
kolonialistisk udplyndring og forhindre enhver seriøs
udvikling i disse lande.
Hvordan kunne nogen i de såkaldt “avancerede lande” – og vi
ser nu med coronavirus-pandemien, præcis hvor avancerede de er
– antage i så meget som et minut, at den brutale fattigdom i
Afrika, Latinamerika og nogle asiatiske lande er
selvindlysende eller selvforskyldt? Hvis Vesten i de sidste 70
år havde gjort, hvad Kina har udrettet i Afrika siden
1960’erne, men især i de sidste 10 år nu, nemlig at bygge
jernbaner, dæmninger, kraftværker og industriparker, ville
hele Afrika nyde godt af et udviklingsniveau, som man ser i
Sydkorea eller Singapore i dag – eller bedre! Afrika har som
følge af denne politik stort set intet sundhedssystem, ingen
infrastruktur; halvdelen af befolkningen har ikke adgang til
rent vand, sanitet eller elektricitet, fordi det britiske

imperium bevidst undertrykte dem ved at arbejde gennem IMF og
Verdensbanken… gennem Verdensnaturfonden, der i tvivlstilfælde
betragter beskyttelsen af en insektart som vigtigere end
millioner af menneskers liv! Hvis man tager højde for den
samlede virkning af denne politik, vil der fremkomme et tal på
millioner af mennesker, hvis liv er blevet forkortet af sult
og ubehandlede sygdomme! I modsætning til myten om at det
britiske imperium ophørte med at eksistere en gang for alle
med koloniernes uafhængighed og overleveringsceremonien i
Hongkong den 30. juni 1997, eksisterer det stadig i form af
neoliberal monetaristisk kontrol over verdens finansielle
system; en kontrol, der altid har været indbegrebet af
imperialisme.
Et andet eksempel på ren propaganda fra imperiet er at sige,
at lande i den Tredje Verden simpelthen ikke ønsker at udvikle
sig. Virkeligheden er, at selv ideen om FN’s udviklings-årtier
de facto blev elimineret med afslutningen på Bretton Woods, og
dets erstatning med ideen om befolkningsreduktion, Romklubbens
grove ideer om de formodede grænser for vækst og John D.
Rockefeller III’s misantropiske forestillinger, som han
præsenterede dem på FN’s befolkningskonference i Bukarest i
1974, eller Henry Kissingers skandaløse NSSM 200 fra samme år;
der blot var gammel skimmelsvamp fra påstandene af den onde
pastor Malthus’, det Britiske østindiske Selskabs bladsmører,
som for sin del plagierede ideerne fra den venetianske
“økonom” Giammaria Ortes.
Lyndon LaRouche reagerede på dette paradigmeskifte, da han i
1973 i forbindelse med en række undersøgelser om virkningerne
af IMF-politikken, begyndte at advare om, at den voksende
underernæring, svækkelse af immunsystemet, manglende hygiejne
osv. ville føre til fremkomsten af globale pandemier. Efter
tusindvis af taler og skrifter fra LaRouche, der har
cirkuleret i de mellemliggende fem årtier over alle fem
kontinenter, er der ingen der kan sige, at den aktuelle
pandemi ikke var forudseelig! Især da LaRouches hele livsværk

var
dediceret
til,
blandt
andet,
at
udarbejde
udviklingsprogrammer, der netop ville have forhindret det!
Den grundlæggende årsag til at det liberale paradigme og den
nuværende underliggende, transatlantiske “regelrette orden”
har fejlet, og hvorfor etablissementet har vist sig at være så
fuldstændig ude af stand til at reflektere over årsagerne til
denne fiasko, er knyttet til det aksiomatiske grundlag og
generelt accepterede antagelser om dette paradigmes
menneskesyn, såvel som dets begreb om stat og videnskab.
Efter den første opkomst, under den italienske renæssance, af
ideer og former for en statsdannelse, der bevidst fremmer de
kreative åndsevner hos en voksende andel af befolkningen, og
rollen af videnskabelige fremskridt som kilde til social
rigdom, lancerede det daværende feudale oligarki knyttet til
det daværende førende imperium, Venedig, en bevidst
modoffensiv, hvor Paolo Sarpi, som den førende tænker i det
venetianske oligarki, fremførte sin lære, hvorfra
Oplysningstiden og liberalisme i sidste ende udviklede sig.
Ideen var at kontrollere den videnskabelige debat, men at
fornægte evnen til at erkende og opdage reelle universelle
principper, at undertrykke potentialet for ‘Prometheus’ (der
ifølge sagnet gav mennesket ilden, red.) – om nødvendigt med
magt – at reducere mennesker til niveauet for sansemæssig
oplevelse, og dogmatisere
menneskelig natur”.

det

tilbagestående

i

”den

Fra denne tradition udsprang den mekanistiske videnskabelige
tradition forbundet med Galilei Galileo og Isaac Newton, John
von Neumanns og Norbert Wieners spil- og informationsteori, og
for nyligt de algoritmer, der ligger til grund for
derivathandlen i dagens kasinoøkonomi. Det empiriske og
materialistiske dogme og dekadente menneskebillede, der blev
bragt til torvs af Thomas Hobbes, Thomas Malthus, Jeremy
Bentham, John Locke og John Stuart Mill, er stadig den dag i
dag grundlaget for den britiske liberalisme, og den virus, der
mere end noget andet, har bidraget til den nuværende tilstand

i verden.
Det britiske imperiums oligarkiske tankegang, der benægter
alle mennesker, men især alle farvede mennesker, den
guddommelige gnist af kreativitet bliver udtrykt i fuld
klarhed i adskillige skrifter og udsagn, hvis blot folk bryder
sig om at se efter det, fra prins Phillips berygtede ønske om
blive reinkarneret som et dødbringende virus for at hjælpe med
at reducere overbefolkningen af den menneskelige race, til det
foragtelige syn der blev udtrykt af Adam Smith i hans ”Theory
of the Moral Sentiment” fra 1759:
”Administrationen af universets store system… omsorgen for
rationelle og fornuftige væseners universelle lykke er Guds –
og ikke menneskets – afdeling. Mennesket er tildelt en langt
mere ydmyg rolle, hvilken meget bedre svarer til svagheden af
hans evner, og hans begrænsede forståelse; menneskets rolle
vedrører hans egen lykke, og den af hans familie, hans venner,
hans land … Naturen leder os til størstedelen af dette med
oprindelige og øjeblikkelige instinkter. Sult, tørst, den
lidenskab der forener kønnene, kærligheden til glæde og frygt
for smerte, får os til at opfylde disse mål for deres egen
skyld og uden nogen overvejelser vedrørende deres
tilbøjelighed til at gavne de større mål, som ‘naturens store
dirigent’ havde til hensigt at opnå med dem.”
Eftersom alle disse egenskaber gælder lige såvel for dyr, er
det åbenlyst også i orden at ‘udrense flokken’ med jævne
mellemrum, ligesom spartanerne dræbte heloterne, da de troede,
de ville blive for mange. Dette misantropiske billede af
mennesket forstærkes gennem ren racisme, som Bertrand Russell
udtrykte det så skamløst i The Prospects of Industrial
Civilization:
”Den hvide befolkning i verden vil snart ophøre med at vokse.
De asiatiske racer vil blive flere, og negrene endnu flere,
før deres fødselsrate falder tilstrækkeligt til at gøre deres
antal stabilt uden hjælp af krig og pest… Indtil det sker, kan

fordelene, som socialismen sigter mod, kun delvist realiseres,
og de mindre frugtbare racer bliver nødt til at forsvare sig
mod de mere frodige ved metoder, der er modbydelige, omend de
er nødvendige.”
Det er netop denne racistiske ideologi, der var
retfærdiggørelsen
af
kolonialisme,
slavehandelen,
opiumskrigene, og for at være ærlig, er det i sidste ende også
årsagen til den monumentale ligegyldighed, som store dele af
befolkningen i Vesten viser, når de hører nyheden om
græshoppesværme i Afrika og i nogle asiatiske lande, som kunne
have været elimineret for to måneder siden til en omkostning
af kun 75 millioner dollars.
Og intet har ændret sig i den grundlæggende støtte til
eugenik (racehygiejne –red.) blandt repræsentanter for
imperiet. Dette blev endnu en gang understreget af en skribent
i Daily Telegraph, i en artikel af Jeremy Warner i begyndelsen
af marts:
”Ikke for at gå i detaljer, men fra et ganske uengageret
økonomisk perspektiv, kunne COVID-19 sågar vise sig at være en
smule gavnlig i det længere løb, ved uforholdsmæssigt at rense
ud blandt ældre pensionister).”
Det er disse barbariske præmisser for det liberale dogme, selv
hvis det næppe er moderigtigt at indrømme deres eksistens i de
såkaldte udviklede lande, som for mange år siden førte Lyndon
LaRouche til at insistere på, at en kombination af de fire
økonomisk og militært vigtigste lande i verden – USA, Kina,
Rusland og Indien – var nødvendig for at gennemføre den
bydende nødvendige reorganisering af verdensordenen. Denne
reorganisering må dog begynde med den utvetydige og bestemte
afvisning af dette liberale dogmes menneskesyn samt dets
politiske implikationer. Det britiske imperium i alle dets
fremtoninger, men mest af alt dets kontrol over finanssystemet
må tilendebringes.

Disse fire nationer – USA, Kina, Rusland og Indien – må
øjeblikkeligt sammenkalde en hastekonference og indføre et nyt
Bretton Woods-system, der realiserer Franklin Roosevelts fulde
intention ved at skabe et kreditsystem, som garanterer, en
gang for alle, industrialiseringen af udviklingssektoren. Det
må begynde med virkeliggørelsen af et verdenssundhedssystem,
der opbygger et sundhedsvæsen i hvert eneste land på denne
klode. Først og fremmest med et lynprogram for at bekæmpe
coronavirusset, men derefter at opnå den samme standard, som
fandtes under Hill-Burton-loven i USA, eller som den var i
Tyskland og Frankrig, før privatiseringen i 1970’erne. Som
Roosevelt formulerede det i sin Tale til Nationen i 1941, i
sin berømte erklæring om de ”Fire Friheder”, hvor han sagde:
”Den tredje [frihed] er friheden for mangel – hvilket oversat
i globale vendinger betyder en økonomisk forståelse, der
garanterer enhver nations indbyggere et sundt og fredeligt liv
– over alt i verden”. Førstedamen, Eleanor Roosevelt, gjorde
det til sin personlige mission at sikre, at disse Fire
Friheder blev indlemmet i FN’s Verdenserklæring om
Menneskerettighederne.
I Lyndon LaRouches ”Udkast til Samarbejdsaftale mellem USA og
Sovjetunionen” fra 1984, der definerede principperne og
grundlaget for det Strategiske Forsvarsinitiativ (SDI), som
han foreslog, og som blev erklæret for USA’s officielle
politik af Præsident Reagan d. 23. marts, 1983, og som
gentagne gange blev tilbudt Sovjetunionen for at samarbejde om
et omfattende nedrustningsprogram, definerede LaRouche den
overbevisning, der repræsenterede et absolut afgørende aspekt
af hans livs arbejde og denne organisations mission. Den
første del af dette skrift, hvis principper også gælder for
samarbejdet mellem de fire nationer og alle andre, som
beslutter sig for at deltage i dette nye partnerskab, lyder:
”Det politiske grundlag for varig fred må være: a) den
uforbeholdne suverænitet for hver eneste og alle
nationalstater, og b) samarbejde blandt suveræne

nationalstater for at fremme ubegrænsede muligheder for at
deltage i fordelene af teknologisk fremskridt, til fælles gavn
for alle og enhver. Den mest afgørende del af en sådan
permanent fredspolitiks gennemførelse nu, er en dybtgående
forandring i de monetære, økonomiske og politiske relationer
mellem de dominerende nationer, og de relativt underordnede
nationer, ofte klassificeret som ’udviklingslande.’ Medmindre
de vedblivende uligheder i kølvandet på den moderne
kolonialisme i stigende grad løses, vil ingen vedvarende fred
på denne planet være mulig. Såfremt USA og Sovjetunionen
anerkender, at fremskridt for de produktive arbejdskræfter på
hele planeten er i hver og begge parters vitale interesse, er
de to stormagter forbundet i denne grad og på denne måde af en
fælles interesse. Dette er kernen af den praktiserede
politiske og økonomiske politik, uundværlig for at fostre en
vedvarende fred mellem disse to stormagter.”
I betragtning af den eskalerende anti-Kina-kampagne, igangsat
af britisk efterretningsvæsen, som har folk i Præsident Trumps
følge, der forsøger at overgå hinanden, nærmest time efter
time, i deres anklager mod Kina, inklusive udenrigsminister
Pompeo, [direktør for Handels- og Industripolitik] Peter
Navarro, [senator] Lindsey Graham, og [FoxTV-værten] Tucker
Carlson, mens diverse magtdemonstrationer af USA og NATO blot
synes at være begrænsede af antallet af COVID-19-smittede
blandt nogle af deres mandskaber, er det eksistentielle
spørgsmål, hvordan verden kan komme fri af denne farlige
optrapning. Er vi dømt til at genopleve hvordan den
næststærkestes magtovertagelse af herredømmet fører til krig,
som allerede er hændt tolv gange i historien?
Kombinationen af corona-pandemien, verdens hungersnødskrise,
den kommende finansielle, hyperinflationære eksplosion og
depressionen af den globale, reelle økonomi er så
overvældende, at det burde være klart for ethvert tænkende
menneske, at menneskeheden kun kan overvinde denne krise, hvis
USA’s og Kinas økonomiske potentiale – understøttet af andre

industrielle lande – forenes i fælles indsats og forøges,
således at de fornødne kapaciteter kan skabes for at sikre
sundhedspleje,
infrastruktur
og
industriog
fødevareproduktion. Det er den eksistentielle interesse af
hvert individ og af hver nation på denne planet at arbejde hen
imod dette mål. Vi bliver nødt til at skabe et globalt kor
blandt alle andre nationer og mange millioner af mennesker for
at kræve præcist dette!
Konflikten mellem USA og Kina eksisterer kun, hvis de kræfter
i begge partier i USA sejrer, som er i traditionen fra H.G.
Wells’ ”Åbne Konspiration”, med den idé at USA accepterer det
britiske imperiums model som grundlag for en anglo-amerikansk
kontrolleret unipolær orden til at kontrollere verden. Denne
vision af H.G. Wells blev videreført af William Yandell
Elliot, mentor til Kissinger, Brzezinski, Samuel Huntington,
og til og med de neokonservative fra Projektet for et Nyt
Amerikansk Århundrede (PNAC). Hvis, på den anden side, USA
vender
tilbage
til
sin
sande
tradition
fra
Uafhængighedserklæringen imod det Britiske Imperium, og
Alexander Hamiltons Amerikanske økonomiske System, da vil der
være et stort åndsslægtskab med Kinas økonomiske model, som
indeholder mange af Alexander Hamiltons, Friedrich Lists og
Henry C. Careys principper. På samme måde var Sun Yat-sen,
grundlæggeren af det moderne Kina, præget meget af det
Amerikanske System.
På det presserende hastetopmøde med USA, Kina, Rusland og
Indien, og på den dernæst umiddelbart nødvendige stiftende
konference af et Nyt Bretton Woods-system, kan statslederne
genoplive ånden fra den oprindelige Bretton Woods-konference,
hvor lederen af den kinesiske delegation, H.H. Kung, indsendte
Sun
Yat-sens
forslag
for
en
”International
Udviklingsorganisation.” Kung, en af Sun Yat-sens svogre,
sagde i sin tale i Bretton Woods:
”Kina ser frem til en periode med stor økonomisk udvikling og

ekspansion efter krigen. Dette inkluderer et program for
omfattende industrialisering, udover udviklingen og
moderniseringen af landbruget. Det er min faste overbevisning,
at et økonomisk stærkt Kina er en uundværlig betingelse for
fredens bevarelse og en forbedring af verdens trivsel. Efter
den 1. Verdenskrig foreslog Dr. Sun Yat-sen en plan for det
han kaldte ’den internationale udvikling af Kina.’ Han
understregede princippet for samarbejde med venligsindede
nationer og brugen af udenlandsk kapital til udviklingen af
Kinas ressourcer. Dr. Suns lære udgjorde grundlaget for Kinas
nationale politik. Amerika og andre i de Forenede Nationer,
håber jeg, vil tage aktiv del i at medvirke til udviklingen af
Kina i efterkrigstiden.”
Som sagt støttede Roosevelt internationaliseringen af denne
udviklingspolitik under forhandlingerne, og han betragtede
forhøjelsen af levestandarden over hele verden som nøglen til
global stabilitet. Og han så internationaliseringen af New
Deal-politikken som vejen til at gøre det.
De fire vigtigste nationer i verden – USA, Kina, Rusland og
Indien – må nu etablere et nyt Bretton Woods-system, og sammen
med alle nationer, der ønsker at tilslutte sig, et nyt
paradigme for internationalt samarbejde mellem nationer, der
styres af menneskehedens fælles mål. Den fjerde af Lyndon
LaRouches fire love definerer den kvalitativt højere
økonomiske platform, det højere niveau af fornuft, af
‘Coincidentia Oppositorum’ (modsætningernes sammenfald) som
udviklet af Nicholas Cusanus (1401–1464, tysk filosof, teolog,
jurist og astronom; nøglefigur i den europæiske renæssance
–red.), hvorpå modsætningerne forbundet med geopolitisk
konfrontation kan overvindes.
Internationalt samarbejde mellem videnskabsfolk, der
udelukkende baserer sig på verificerbare universelle fysiske
principper, må erstatte forrang for politik baseret på
ideologi og interesser. Forskning i “livsvidenskaber”, en
bedre forståelse af hvad der forårsager livets egenskaber og

dets oprindelse i universet, er forudsætningen for at bekæmpe
coronavirus og alle andre potentielle virologiske, bakterielle
og
andre
sygdomsprocesser.
Som
en
del
af
verdenssundhedssystemet er vi nødt til at opbygge
samarbejdende medicinske forskningscentre internationalt, hvor
også unge forskere fra alle udviklingslande kan blive
uddannet. Den dybtgående lære af coronavirus-pandemien er, at
levering af sundhedspleje skal være et fælles gode og ikke
tjene til at maksimere overskuddet for private interesser.
Resultaterne af denne forskning skal derfor straks leveres til
alle universiteter, hospitaler og medicinsk personale i alle
nationer.
Et andet område, hvor internationalt samarbejde i retning af
de fælles mål for menneskeheden er uundværlig, er opnåelsen af
energi- og råmaterialesikkerhed, hvilket vil være muligt med
beherskelsen af termonuklear fusion og den tilhørende
udvindingsproces for grundstoffer (‘fusion torch’). Det
internationale ITER-projekt på Cadarache-anlægget i det
sydlige Frankrig, en tokamak-kernefusionsreaktor og
internationalt forskningsprojekt, der allerede involverer
samarbejde fra 34 lande, er en god start, men finansieringen
af ITER og andre modeller for nuklear fusion må forøges
massivt. En af LaRouches centrale opdagelser er sammenhængen
mellem energi-gennemstrømningstætheden, som anvendt i
produktionsprocessen,
og
den
relative
potentielle
befolkningstæthed. Beherskelse af nuklear fusion er bydende
nødvendigt, ikke kun for den levende befolkning, men især for
bemandet rumfart.
Rumforskning i sig selv er et område, der er utænkeligt uden
internationalt samarbejde, og som mere end nogen anden
videnskabsgren på en positiv måde påviser, hvad pandemien
demonstrerer negativt: At vi faktisk er den ene art, der er
bestemt af dens fremtid, og hvis langsigtede overlevelsesevne
afhænger af vores evne til at lære at forstå og beherske
universets love – inklusive de mindst 2 billioner galakser,

som Hubble-teleskopet har været i stand til at verificere.
Forsvar mod asteroider, meteorer og kometer er kun et blandt
mange vigtige elementer i dette. For udviklingslandene er
ubegrænset deltagelse i forskningsprojekter den bedste måde –
gennem videnskabelig og teknologisk ‘kvantespring’ – at skabe
forudsætningerne for økonomier, der er i stand til at give
alle borgere et godt og sikkert liv.
Nicholas fra Cusa skrev allerede tilbage i det 15.
århundrede, at alle opdagelser inden for videnskab straks
skulle stilles til rådighed for repræsentanter for alle lande,
for ikke unødvendigt at holde udviklingen af nogen af dem
tilbage. Han fandt også, at konkordans, harmoni, i makrokosmos
kun er mulig, når alle mikrokosmos udvikler sig bedst muligt.
Det nye paradigme, som vi er nødt til at forme for samarbejdet
mellem nationer, må tage udgangspunkt i hele menneskehedens
fælles interesse, således at alle nationer og kulturer – som i
kontrapunkt, som i en fuga – er sammenflettet og stiger
dynamisk til højere stadier af anti-entropisk udvikling.
Er vi, som menneskelig civilisation, på dette sene stadium af
begivenhederne i stand til at afværge tsunamien af pandemier,
hungersnød, finanskrise, depression og faren for en ny
verdenskrig? I så fald har verden brug for dette topmøde
mellem de fire nationer nu! Hvis et sådant topmøde ville
bekendtgøre alle disse ændringer – et nyt Bretton Woodssystem, at de fire stormagter står skulder ved skulder i
opbygningen af et globalt udviklingsprogram i form af en ”Ny
Silkevej
bliver
til
Verdenslandbroen”,
et
verdenssundhedssystem, et internationalt lynprogram for fusion
og beslægtet forskning, en massiv opgradering af
internationalt rumforskningssamarbejde, og sidst men ikke
mindst, en dialog mellem alle nationers klassiske traditioner,
med det formål at udløse en ny renæssance af klassiske
kulturer på lignende, men endnu smukkere, vis, som den store
italienske renæssance overvandt rædslerne fra den mørke
tidsalder i det 14. århundrede – så kan en ny æra af

menneskeheden fødes!
Er der et rimeligt håb om, at vi kan overvinde menneskehedens
nuværende dybe krise? Absolut! vil jeg sige. Vi er den hidtil
eneste kendte kreative art i universet, som har evnen til at
opdage nye principper for vores univers igen og igen; hvilket
indebærer, at der er et åndsslægtskab mellem vores kreative
mentale processer og disse fysiske love.
En tanke, der belyser dette optimistiske perspektiv, vedrører
et aspekt af rumforskningen; nemlig den tilsyneladende
accelererede aldringsproces under betingelse af vægtløshed og
ændringen af denne proces i hyper-tyngdekraft. En bedre
forståelse af denne ”rum-gerontologi” (alderdomsforskning
–red.) er åbenlyst afgørende for fremtidig bemandet rumfart
til Mars og i interstellart rum, og det forventes, at det
væsentligt vil øge menneskets evne til at have et længere,
sundt liv.
Hvis man tager i betragtning, at Schubert kun blev 31 år
gammel, Mozart 35, Dante 36, Schiller 45, Shakespeare 52 og
Beethoven bare 56, har man en idé om, hvor meget fremtidens
genier med en forventet levealder på 120 eller 150 år vil være
i stand til at bidrage til menneskehedens udvikling!
Derfor, slut jer til os for at bringe det britiske imperium
til ophør! Og lad os skabe en ægte menneskelig fremtid for
hele menneskeheden! Tak.

