VIDEO ARKIV: INTERNATIONAL
VIDEOKONFERENCE den 25.-26.
april:
Menneskehedens
eksistens
afhænger af etableringen af
et nyt paradigme nu!
HARLEY SCHLANGER d. 22. april, 2020: Jeg opfordrer dig til at
slutte dig til os ved denne konference, da vi klart står over
for et øjeblik i menneskets historie, hvor din kreative
aktivitet, og din stemme er vigtig, fordi du kan nu spille en
rolle i historien.
Der er ingen tvivl om, at vi er ved et vendepunkt. Den
kombinerede effekt af coronavirus-pandemien og det økonomiske
krak gør, at vi befinder os i ukendt farvand, og vi ser, at
der vedtages en politik, som er det nøjagtig modsatte af, hvad
der burde gøres. Især i forhold til økonomien, med
redningspakkerne, med den stigende mængde af likviditet der
pumpes ud af Federal Reserve, den amerikanske centralbank. Men
endnu farligere, som Helga påpegede i vores diskussion i
sidste uge, er det rablende anti-kinesiske hysteri, der kommer
fra de selvsamme mennesker, der bragte Russiagate, og de
selvsamme mennesker som er ansvarlige for den økonomiske
krise. Især har vi identificeret Henry Jackson-Selskabet og
Atlanterhavsrådet, der havde en konference for to dage siden
for at diskutere, hvorfor vi er ‘i krig med Kina’, og hvorfor
vi taber, og nu opfordrer den vestlige alliance til at
opgradere dets aktivitet for at besejre Kina.
I stedet for skal vi samarbejde! Stillet over for denne krise
bør vi hæve vores blik såvel som vores hjerter til at omfavne

menneskeheden, og samarbejde for at komme med løsninger. Og i
weekenden 25.-26. april – lørdag og søndag – vil vi præsentere
en konference, som er åben for dig her på siden, eller på
Schiller Instituttets internationale hjemmeside
Men lad mig give dig en fornemmelse af programmet, så du kan
se, hvad vi skal diskutere, og dets vigtighed. Det vil
forresten være online, så det vil være tilgængeligt for alle
jer, der har adgang til internettet.

I dag lørdag kl. 16 dansk tid
Panel 1: “Det presserende behov for at erstatte geopolitikken
med et nyt paradigme i internationale relationer”.
Panel Moderator: Dennis Speed
10:00 USA østkysttid— Opening Remarks & Introduction
Dennis Speed, Schiller Institute
10:15 — Keynote Address
Helga Zepp-LaRouche
Founder and Chairman, Schiller Institute
10:55

—

Dmitriy

Polyanskiy,

1st

Deputy

Permanent

Representative
The Permanent Mission of the Russian Federation to the United
Nations
11:10 —H.E. Ambassador Huang Ping
Consul General of the People’s Republic of China in New York
“For a Better Future: Proposed Principles Needed to Ensure
Peaceful and Productive Relations Between China and the United
States”
11:25–12:00 — Q&A with Zepp-LaRouche and representatives of
Russia and China

12:00 — Jacques Cheminade
Chairman, Solidarité et Progrès, former French Presidential
Candidate
“A Europe Not To Be Ashamed Of”
12:20 — Michele Geraci
Economist from Italy, former Undersecretary to the Development
Ministry in Rome
12:35–1:15 — Q&A with Zepp-LaRouche, Cheminade, and Geraci
1:15 — Helga Zepp-LaRouche
“Introducing the LaRouche Legacy Foundation”
1:30–2:00 — Q&A continued
Dette vil tage udfordringen op, som Lyndon LaRouche foreslog
for mere end et årti siden, at de fire stormagter – Rusland,
Kina, Indien og De Forenede Stater – mødes for at diskutere et
nyt paradigme, herunder en Ny Bretton Woods-aftale, og
inkluderende et samarbejde om LaRouches Fire Love for at
muliggøre en global økonomisk genoplivning. Samarbejde, ikke
konfrontation, ikke geopolitik, som er en britisk opfindelse.
Vi er nødt til at afslutte regimeskiftekup, gøre en ende på de
uendelige krige og i stedet arbejde sammen. Dette var
præsident Trumps erklærede intention, da han blev valgt; dette
er grunden til, at han blev angrebet med Russiagate, og til at
der i dag er en samordnet indsats fra begge partierne, fra
efterretningssamfundet og fra medierne for at vende præsident
Trump mod Kina og mod Xi Jinping. Så i det første panel
diskuterer vi, hvordan vi kan overvinde geopolitikken.
I dag lørdag kl. 21.00 dansk tid,
Panel 2: “For en bedre forståelse af hvordan vores univers
fungerer.”
LaRouchePAC Science Team: Megan Beets, Benjamin Deniston,
Jason Ross: “In Defense of the Human Species”

Plus additional experts
Dette er afgørende, fordi vi har set en forandring på områder
inden for videnskabelig forskning, i mange tilfælde, som i
tilfældet med den såkaldte “grønne” politik, til en antividenskabelig tilgang, der igen er designet til at beskytte
det finansielle system, men ikke til at skabe fremgang for den
menneskelige art. Og så vil vi tage spørgsmål op fra
skikkelser som Kepler og Leibniz, Einstein, Vernadsky – hvad
er i grunden videnskab? Og hvad er menneskets forhold til
universet, det ikke-levende til det levende og det levende
til noösfæren, fornuftsfæren, det vil sige domænet for
menneskelig kreativitet.
Søndag 26. april kl. 17 dansk tid
Panel 3: “Kreativitet som den markant karakteristiske egenskab
ved menneskelig kultur: Behovet for en klassisk renæssance.”
Beethoven, An die ferne Geliebte, John Sigerson accompanied by
Margaret Greenspan
Lyndon LaRouche “I Have Insisted that Music is Intelligible!”
Helga Zepp-LaRouche, founder and and chairwoman, Schiller
Institute
William Warfield, “A Poetic Musical Offering”
John Sigerson, “The Physical Power of Classical Poetry and
Music”
Diane Sare, “On the Employment of Chorus in Politics”
and other experts
Sandsynligvis et af de vigtigste paneler, vi nogensinde har
haft, Hvis man ser på alt det rænkespind og den dårskab der
breder sig, hvilket i store træk ikke er uventet, i
betragtning af fordummelsen af befolkningen, og også det

virkelige stress og angst, som folk står overfor, idet vi ser
civilisationen, som vi kender den, falde sammen, må folk have
noget dybere at falde tilbage på for at komme med løsninger.
Og en af de ting vi vil gøre, er at se på hvad det var, der
gjorde det muligt for Renæssancen at opstå, den håndfuld af
enkeltpersoner, videnskabsfolk, kunstnere, digtere, mennesker,
der kiggede på menneskets forhold til universet og gjorde
fremskridt gennem kreative opdagelser – i et øjeblik af dyb
fortvivlelse, fordi Renæssancen kom efter, at den Sorte Pest
havde fejet hen over Europa i midten af det 14. århundrede, og
udslettet fra en tredjedel til halvdelen af befolkningen på
hele kontinentet.
Så i dag, hvor vi står over for lignende kriser, kan vi ikke
“vende tilbage til normalen”, fordi ‘business as usual’ var
det der fik os ind i denne krise. Så ved at ændre den måde
mennesket ser på sig selv, og vi ser på hinanden, som vi ser
på andre nationer, at vi legemliggør Schillers princip om, at
man skal være en patriot i forhold til ens eget land, men
samtidig en verdensborger: Hvis vi ser på dette udtryk gennem
kreativitet og musik og kunst, kan vi finde en bedre version
af os selv, så vi kan arbejde på at løse disse problemer.
Søndag kl. 21 dansk tid på søndag
Panel 4: “Videnskaben om fysisk økonomi.”
Dennis Small, United States, Schiller Institute Director for
Ibero-America: “LaRouche’s Legacy: Foundation of the Modern
Science of Physical Economy.”
Sébastien Périmony, France, Schiller Institute representative:
“When Africa Looks to the Stars.”
Phillip Tsokolibane, South Africa, leader of LaRouche South
Africa.
Bob Baker, United States: “Feed the Future: Eating Is a Moral
Right—A Dialogue With American Farmers.”

and other experts
Dette er LaRouches specielle felt; Lyndon LaRouche var en
pioner inden for hele denne idé om fysisk økonomi. Og dette
kombinerer videnskab, det kombinerer historie, det kombinerer
kultur, psykologi, kan man sige, hvordan det går til, at vi
kan opbygge en økonomi, der reflekterer de menneskelige
væsener, som vi er.
Dette er en yderst spændende konference. Vi har talere fra
hele verden. Vi håber at have deltagere fra hele verden, og
jeg forventer, at mange af jer vil tage tiden til at overvinde
jeres dysterhed, jeres apati, jeres frustration, jeres vrede,
og tænde jeres sind og lytte til diskussionen, deltage om I
vil – og for at gøre det, skal man registrere sig, så gå til
Schiller Instituttets website og tilmeld dig, så du kan
deltage. Det vil finde sted denne weekend, 25.-26. april, og
starter kl. 16 i Europa.
Tak fordi du lyttede med. Jeg vender tilbage i næste uge med
Helga LaRouche, men jeg forventer at se dig deltage denne
weekend i vores konference. Tak, fordi du deltager. Farvel!

