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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. Dette er en redigeret udgave af en tale Tom Gillesberg, formand for
Schiller Instituttet, holdt den 30. oktober. Talen kan ses på www.schillerinstitut.dk/si/?p=1961
Vi befinder os netop nu i det, som man kunne kalde
»Slaget om Jorden«. Et kæmpe, globalt slag, der er i gang,
som man, hvis man kun har tilgang til de gængse medier,
har svært ved at følge med i og forstå, fordi medierne hele
tiden udelader essentielle dele af det, der foregår. Pressen
bliver primært brugt som et propagandaorgan, der skal
ensrette folk og sørge for, at de marcherer i den »rigtige«
retning, og udelader kritisk information, så det er svært at
få et overblik over, hvad der egentlig foregår.
På den ene side i »Slaget om Jorden« har vi BRIKS-lan-

dene, som er i gang med at etablere en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden. Den form for verdensorden, som
Schiller Instituttet gennem de seneste 30 år har arbejdet
for at få etableret, og som LaRouche-bevægelsen i endnu
længere tid, i over 50 år, har kæmpet for. Denne nye verdensorden støttes af BRIKS-landene (Brasilien, Rusland,
Indien, Kina og Sydafrika) sammen med en lang række
andre lande, der har allieret sig med denne nye, globale
magtfaktor. Det gælder bl.a. Argentina og en lang række
lande i Latinamerika (hvor Mexico senest har udvist stor
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interesse), en voksende gruppe af lande i Asien (hvor Filippinerne senest har chokeret ved at gøre oprør imod USA
og være med til at grundlægge Den Asiatiske InfrastrukturInvesteringsbank, AIIB) og Egypten sammen med en voksende gruppe af lande i Afrika. En voksende majoritet af
Jordens befolkning, der er enig med BRIKS-landene i, at
alle lande skal have mulighed for udvikling. Der er, med Indiens premierminister Modis ord, ved at blive etableret »en
massebevægelse for udvikling«. En økonomisk udvikling,
som alle lande skal have mulighed for at tage del i. En udvikling, som befolkninger verden rundt skal have mulighed
for at være en del af.
Da BRIKS-landene i midten af juli ved BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, blev enige om at etablere en
Ny Udviklingsbank og en monetær fond, der skulle bruges
til at beskytte de forskellige lande mod finansielle angreb
udefra under en kommende finanskrise, så var det også en
beslutning om ikke længere at acceptere en unipolær verden med USA og Vesteuropa som verdens enerådende centrum, hvor private, finansielle interesser med udgangspunkt
i City of London og Wall Street bestemmer det hele. Siden
har BRIKS-landene haft travlt.
Narendra Modi har fået skabt national samling i Indien
og er i gang med at fjerne det bureaukrati og den korruption, der de seneste årtier har spoleret muligheden for forbedringer i levestandarden for det store flertal. Mens Kina
har gennemgået en eksplosiv, økonomisk udvikling, hvor
man på årtier har opbygget noget, der tog århundreder
andre steder, og dermed har gjort Kina til verdens største
økonomi, så har Indien stået stille. Der er Modi ved at ændre på, som det også blev gjort klart i den række taler, han
holdt ved sit nylige besøg i USA.

(IMF) og Verdensbanken skulle være det, men som de for
længe siden ophørte med at være, for i stedet at blive en
forlænget arm for den vestlige verdens private finansinteresser og strategiske dagsorden – så er Kina allerede i gang
med at opbygge verden gennem en lang række bilaterale
aftaler, der har gjort Kina til verdens største investor i infrastrukturprojekter og økonomisk opbygning.

Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank

Og Kina er bank for Rusland

Indien stod side om side med Kina ved det grundlæggende møde den 24. oktober i Beijing, hvor 21 lande blev enige
om at etablere en Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank,
AIIB. Banken vil have en startkapital på minimum 100 mia.
dollars, der skal skabe kredit til investeringer i infrastrukturprojekter. Udover de 21 asiatiske lande, der indtil nu er med,
og som bl.a. inkluderer Pakistan, Bangladesh, Filippinerne
og Thailand, så overvejer Sydkorea, Indonesien, Japan og
Australien, lande, der alle har været under stærkt pres fra
USA for ikke at deltage, stadigt at være med i banken.
Etableringen af AIIB, hvor Kina har været drivkraften,
er en måde at sprede BRIKS-samarbejdet ud til resten af
Asien. I BRIKS-samarbejdet har man etableret en tæt alliance landene imellem, hvor man koordinerer sine handlinger strategisk, politisk, finansielt og økonomisk, men samtidigt også har gjort det klart, at samarbejdet er åbent for
alle andre lande, der ønsker at deltage på lige fod. Selv om
Den Ny Udviklingsbank og BRIKS’ monetære fond etableres under lederskab fra BRIKS-landene, så er alle andre
velkommen til at deltage og have gavn af deres virke.
Mens man etablerer disse nye, finansielle institutioner,
som er en kilde til økonomisk udvikling og stabilitet – sådan, som det var tænkt, at den Internationale Valutafond
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Kina støtter og finansierer Argentina

De lande, som man fra den vestlige verdens finanssystem side forsøger at smadre, og som tidligere ville være
helt isolerede, kan nu få en hjælpende hånd fra Kina. Da
Argentina f.eks. blev sortlistet af den internationale finansverden, fordi man insisterede på at sætte nationens og befolkningens interesser over udenlandske »gribbefondes«
krav på hurtig gevinst, og efterfølgende nægtede at rette sig
efter amerikanske dommeres krav om, at man forfordelte
gribbefondene i forhold til alle andre investorer, så trådte
Kina beredvilligt ind for at hjælpe Argentina.
Den 30. oktober berettede Argentinas centralbank, at
man havde gjort brug af de første 814 mio. dollars af en valutaudvekslingsaftale med Kina på i alt 11 mia. dollars, som
var blevet aftalt ved præsident Xi Jinpings besøg til Argentina i juli måned. Det gør det muligt at forhindre udenlandske spekulanter i at drive Argentina til bankerottens rand.
Samtidigt har Kina stillet adskillige mia. dollars til rådighed for store infrastrukturprojekter i Argentina, deriblandt
bygningen af Atucha III, Argentinas næste kernekraftreaktor. Kina har også offentligt erklæret, at man har et tæt,
strategisk partnerskab med Argentina og støtter Argentina
100 % i landets kamp imod de internationale gribbefonde
og finansmarkedets diktat.
På lignende vis er Kina trådt til for at hjælpe Rusland i
takt med, at Vesten har forsøgt at bringe landet i knæ gennem økonomiske og finansielle sanktioner. Den 13. oktober annoncerede Kinas centralbank, at man havde etableret
en valutaudvekslingsaftale på 20-25 mia. dollars mellem
Kina og Rusland, der gælder de næste tre år. En aftale, der
var af stor betydning for, at Rusland kan forhindre udenlandske spekulanter i at smadre rublen. Samtidigt har Kina
meldt sig som investor i mange russiske projekter, lige fra
Gazproms udvikling af nye gasfelter til bygningen af nye
højhastighedstoglinjer i Rusland.
Kina er begyndt at anvende sine enorme økonomiske
og finansielle reserver for at sikre, at den gamle unipolære
verden, hvor vestlige finansinteresser ensidigt kunne bestemme tingene, ikke længere gælder på kloden.

Dilmas valgsejr fastholder Brasilien i BRIKS

Fra finansverdenens side havde man håbet på, at man
ville kunne svække BRIKS-samarbejdet kraftigt, gennem
at få afsat præsident Dilma Rousseff ved præsidentvalget
i Brasilien den 26. oktober. Først havde man det store held
(og det var nok ikke held, men forårsaget af en usynlig,
hjælpende hånd), at præsidentkandidaten Eduardo Campos
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blev dræbt i et flystyrt og blev erstattet af miljøaktivisten
Marina Silva, en kandidat, man i den vestlige verdens korridorer håbede kunne vælte Rousseff af pinden. På trods af
en utrolig fremgang til det, der blev betragtet som et frisk
pust i valgkampen, og med massiv opbakning fra medierne,
så kom Silva kun ind på en tredjeplads, og valget i søndags
blev derfor en afstemning mellem Rousseff og Aécio Neves.
Neves var en kendt politisk enhed, der tidligere var blevet grundigt upopulær på at lave økonomiske nedskæringer, men han fik, ud over finansverdenens og mediernes
fulde opbakning, også støtte af Marina Silva. På trods af
disse fordele, og til trods for, at Dilma Rousseffs regering
led af alvorlig metaltræthed, efter at Arbejderpartiet har
siddet ved magten gennem 12 år, så vandt hun en kneben
sejr med 51,6 % af stemmerne. Dermed blev Brasilien fastholdt i BRIKS-samarbejdet i stedet for at blive en villig lakaj for finansverdenen, som Silva og Neves havde stillet i
udsigt, at de ville være.

Farvede revolutioner kan ikke stoppe BRIKS

Det betyder ikke, at man ikke fortsat vil forsøge at underminere Rousseff og destabilisere Brasilien. Man vil forsøge at orkestrere skandaler og opbygge folkelig utilfredshed. Man vil forsøge at skabe en »farvet revolution« i lighed med de farverevolutioner, man med udenlandsk hjælp
havde så stor succes med i Ukraine, Serbien, Georgien mv.
Noget lignende er man da allerede også i gang med i Kina,
hvor man i Hongkong har haft en lang række offentlige
episoder under ledelse af den såkaldte »Besæt-bevægelse«.
Det vil man så forsøge at sprede til Beijing.
Det er dog ikke så lige til at skabe »regime-skifte« i Kina
med en sådan farvet revolution, for kineserne ved, hvad
de er oppe imod. I lighed med Rusland har man nu læst
på lektien og set, hvordan Vesten har brugt sådanne farvede revolutioner efter en fast drejebog, som en form for
irregulær krigsførelse, hvor man ved brug af udefrakommende finansiering og træning kan skabe »regimeskifte« og
politisk-strategiske forandringer, der ville være langt mere
kostbare, hvis de skulle vindes på den traditionelle, militære
slagmark. Man er ikke naiv, og ved, hvad man er oppe imod.
Man vil selvfølgelig også forsøge at underminere
BRIKS gennem at gå efter Sydafrika, men det problem,
man har, er, at man ikke står over for naive medløbere i
BRIKS-landene. Rusland, Kina og Indien har hver for sig
en statsleder, der i kompetence og indsigt langt overgår noget, som Vesten kan stille med. De forstår, hvad det er for
en verden, de opererer i, og står derfor ikke stille og venter
på, at angrebene skal komme, men er selv i offensiven for
at forandre klodens politiske dagsorden.

Egypten går i Kinas fodspor

Vi har set det i Mellemøsten, hvor man under Obamas
ledelse havde fået Egypten linet op til at være den næste,
muslimske sammenbrudsstat, i lighed med Afghanistan,
Irak og Libyen, men sådan endte det ikke. Der var et internt
lederskab i Egypten, der samtidig også fandt opbakning i
Rusland og Kina (og i dele af det amerikanske militær), og
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derfor kunne tage et opgør med det Muslimske Broderskabs forsøg på at monopolisere magten og i stedet konsolidere en sekulær, patriotisk ledelse af landet, med stærk
forankring i det egyptiske militær. Dette nye lederskab har
i løbet af de seneste seks måneder været i gang med at revolutionere Egypten.
Egypten er i gang med at bygge en ny Suezkanal til 10
mia. dollars uden at så meget som en dollar kommer fra
udlandet. Man har i stedet tilbudt egyptiske institutioner og
statsborgere, at de kunne købe obligationer i projekter og
få en årlig forrentning på 12 %. Det var der så stor interesse
for, at man fik udsolgt på en uge, og dollarkursen faldt kraftigt i takt med, at folk vekslede deres opsparing i dollars til
den langt mere lukrative investering i den nye Suezkanal.
Samtidigt har man accelereret projektet, så det kan stå færdigt om ét år i stedet for tre.
Alle graveopgaver i forbindelse med projektet bliver udført af egyptiske firmaer, og det har været muligt for alle
arbejdsløse egyptere under 45 år at få beskæftigelse ved
projektet. Samtidigt har Egypten genoptaget alle de udviklingsprojekter, man tidligere havde forberedt og var i gang
med, men som blev stoppet efter krav fra IMF og de vestlige finansinstitutioner. Der er kommet en helt fantastisk
optimisme og fremtidstro til Egypten, og alt dette har været
muligt, fordi man har haft et stærkt, nationalt lederskab, der
samtidig havde international opbakning fra BRIKS-landene.
Egypten går i Kinas fodspor. Hvis man ser på de seneste par årtiers transformation af Kina, er den enorm.
Man er gået fra at være et meget økonomisk tilbagestående
samfund til at være verdens største, økonomiske magt. Selv
om det måske ikke er officielt endnu, så har Kina overhalet
USA som verdens største økonomi.

Vil Europa og Japan redde sig selv?

Hvad så med Europa? Vil vi blive ved med at ødelægge
os selv, når vi ser, at der er et alternativ, og at vi kunne
være med til at opbygge verden, i stedet for at ødelægge
den? Hvad med Japan? Japan har netop officielt besluttet at
bygge en magnettoglinje fra Tokyo til Nagoya, en strækning
på 286 km. Den strækning tager det med hurtigtog 90 minutter at tilbagelægge i dag, men det bliver reduceret til blot
40 minutter, når magnettoglinjen står færdig i 2027. Det er
en gennemsnitshastighed på knap 430 km i timen, og det
anslås, at tophastigheden kan komme op på 550 km/t. Men
det er blot et enkelt projekt. Det større spørgsmål er, om
man vil indgå i et aktivt samarbejde med BRIKS eller blive
hængende i den gamle verdensorden, hvor man skal gå i
krig imod BRIKS sammen med USA og Vesten?

Schiller Instituttets jubilæumskonference

At Schiller Instituttet spiller en nøglerolle i at sikre, at
vi kan vinde dette slag om Jordens og menneskehedens
fremtid, viste sig på Schiller Instituttets netop afholdte konference i Flörsheim ved Frankfurt i Tyskland den 18.-19.
oktober, hvor over 350 deltagere var samlet under titlen:
»Den Ny Silkevej og Kinas måneprogram. Menneskeheden
er den eneste kreative art«. Den lange række af særdeles
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prominente talere skabte et helt unikt forum for at diskutere rammerne for den nye, retfærdige, økonomiske verdensorden, og illustrerede, at mange regeringer og institutioner
i dag i voksende grad samarbejder med Schiller Instituttet
og LaRouche-bevægelsen – og lader sig inspirere af Schiller
Instituttets ideer.
Som det er blevet påpeget i officiel kinesisk presse, så er
der et sammenfald mellem den kamp, som Schiller Instituttet
under ledelse af Helga Zepp-LaRouche har ført de sidste 30
år, og den nuværende, officielle kinesiske politik for en Ny
Silkevej og økonomisk udvikling. Der var talere på konferencen fra Kina, Indien, Mellemøsten, USA, Afrika, Australien
og selvfølgelig fra en lang række europæiske lande.
Konferencen var samtidig også en 30-års jubilæumskonference for Schiller Instituttet på et meget passende
tidspunkt, hvor BRIKS-landene er i gang med at realisere
den nye, retfærdige, økonomiske verdensorden, som Schiller Instituttet har haft som sit vigtigste formål at få etableret. Det blev reflekteret i den tale, Helga Zepp-LaRouche
indledte konferencen med (findes på dansk på www.schillerinstitut.dk/si/?p=1867), og i den fælles resolution, der
blev vedtaget på konferencen, som adresserer behovet for
et internationalt samarbejde om at imødegå tre meget konkrete, dødelige trusler imod menneskeheden: 1) Kaos og
krig, 2) ebola og 3) sammenbruddet af finanssystemet.

Truslen fra IS og atomkrig

Truslen fra krig og terror er særdeles konkret i form af
Islamisk Stat (IS) og den ødelæggelse af civilisationen, som
fundamentalistiske, militante grupper som IS repræsenterer, der ikke ville eksistere, hvis de ikke havde fået støtte fra
vestlige efterretningstjenester og deres allierede. IS blev en
realitet på grund af en enorm pengestrøm fra Saudi-Arabien, Qatar og De forenede Arabiske Emirater kombineret
med, at man i USA og Europa, også i Danmark, havde gjort
bekæmpelsen af Assad-regeringen i Syrien til et kardinalpunkt. Derfor støttede man alle grupper, der var enige i
det mål. Vesten var medvirkende til, at enorme mængder
våben fra Libyen blev fløjet til Tyrkiet og derefter med den
tyrkiske statsminister (nu præsident) Erdogans aktive deltagelse transporteret ind til oprørsgrupper i Syrien. Det er de
våben, man nu står over for i kampene imod IS.
Men dertil kommer også faren for en Tredje Verdenskrig med brug af atomvåben, fordi man fra vestlig side
– med Storbritannien og Obama-administrationen i førersædet – forsøger at inddæmme Rusland og Kina. Samtidig
søger man på stadig flere områder en direkte konfrontation
med dem, for at tvinge dem til at acceptere vestlig overhøjhed. Men både Rusland og Kina har klart meldt ud, at
man aldrig kommer til at underkaste sig, og at man derfor
holder sine atomvåben i beredskab, hvis de er nødvendige
for at sikre, at man ikke bliver underkuet. Hvis Vesten ikke
skifter kurs, så er scenen sat for atomkrig og faren for menneskehedens udslettelse.
Det er blevet værre i de sidste par dage. Ukraine havde
parlamentsvalg den 26. oktober, og 13 % af stemmerne gik
til kandidater fra neonazistiske partier. Det store flertal af
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stemmerne gik derudover til partier, der, i lighed med præsident Porosjenkos parti, er styret af oligarker, som ønsker
et tæt samarbejde med Vesten og NATO. Dermed er scenen sat for en eskalering i forsøget på at militært underlægge sig de østlige regioner, der har gjort oprør i protest
imod statskuppet i februar, og som ønsker en høj grad af
selvstyre og et stop for den anti-russiske politik, hvis de
skal blive i Ukraine. Inden for 48 timer efter valget opsagde
Ukraine da også den aftale om en 30 km stødpudezone
mellem Ukraines hær og oprørsgrupperne i Østukraine,
der var hovedpunktet i den våbenhvileaftale, som man blev
enige om i september måned i Minsk.
Nu er det meningen, at det i forvejen bankerotte Ukraine skal satse alle nationens tilbageværende ressourcer på at
tilvejebringe en militær sejr over oprørsregionerne, mens
man har gjort det klart, at man ikke har opgivet håbet om
at tilbageerobre Krim, der i dag er en integreret del af Rusland. Den 2. november var der så valg i de oprørskontrollerede dele af Ukraine, der forventes at give et mandat til
en løsrivelse fra Ukraine, hvis det ikke er muligt at opnå
acceptable forhold for den russisksindede befolkning. Polen har samtidigt erklæret, at man vil overflytte en stor del
af sine militære styrker fra Vestpolen, hvor de traditionelt
har været, til Østpolen, på grund af de nye, strategiske omstændigheder. Det er i Østpolen, hvor man er tættere på
Rusland, at man forventer, man får brug for sine soldater.

Vesten skabte konfrontation med Rusland

De seneste begivenheder kommer oven i den langvarige
proces, hvor man fra Vestens side har ført en konfrontationspolitik over for Rusland. Siden Sovjetunionens opløsning i 1991, hvor den militære trussel fra Øst, som var
begrundelsen for etableringen af NATO, ophørte, så har
man fra Vestens side haft en politik for en ikke-inkluderende verdensorden, hvor man ikke lod Rusland blive en del af
et samarbejde med de europæiske nationer på lige vilkår. I
stedet for at nedlægge NATO og inkludere Rusland, så har
man siden dengang konstant udvidet NATO mod Øst til at
inkludere en stor del af det, der historisk var russisk interessesfære. En lignende politik har EU stået for. Man har
forsøgt at inddæmme Rusland, og det har ligget i kortene,
at man regnede med, at man så på et senere tidspunkt endegyldigt kunne fjerne Rusland som en magtfaktor. Denne
politik har haft konsekvenser.
Den 24. oktober holdt Ruslands præsident Putin en tale
ved Valdai Internationale Diskussionsklub i Sotji, hvor en
lang række analytikere fra Rusland og udlandet diskuterede
verdenssituationen. Putin gjorde klart, at man i Rusland
havde læst skriften på væggen. Man ved godt, hvad Vesten
har gang i. USA ønsker en unipolær verden, hvor man laver sine egne regler og ikke føler sig forpligtet til at adlyde
FN eller international ret. Man kan gøre, som man har lyst
til. USA har gentagne gange brændt fingrene, mente Putin, som da man støttede muslimske fundamentalister til at
bekæmpe Sovjetunionen i Afghanistan, og som så senere
blev en terrortrussel, som man måtte forholde sig til efter
terrorangrebet 11. september 2001.
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Men USA har åbenbart ikke lært af sine fejl, mente Putin, for man har igen støttet muslimske fundamentalister,
denne gang for at få et regimeskifte i Syrien, og det har
skabt problemet med IS. Et russisk ordsprog siger, at det er
en dum mand, der bliver ved med at træde på den samme
rive om og om igen, men det har amerikanerne åbenbart
ikke lært. Rusland kan samtidig også se, at der bag det her
er en politik, der er rettet imod dem.

Vil USA få Japan i krig med Kina?

I Kina har der i den seneste tid også været en offentlig
diskussion om, at USA og Japan samarbejder om at genmilitarisere Japan. Kineserne anklager direkte USA for at
forhindre, at man – som det f.eks. skete i Tyskland efter 2.
verdenskrig - fik straffet og fjernet de militaristiske grupperinger i det japanske samfund. Der blev aldrig gjort op med
de mange japanske krigsforbrydelser og Japans forbrydelser imod menneskeheden, men blot lagt låg på. Nu er man
så i gang med at tage låget af og få Japan militariseret, så
man kan bruge Japan imod Kina. Kineserne har ikke tænkt
sig at blive taget på sengen en gang til, så de diskuterer,
hvordan man skal imødegå en sådan voksende trussel. Så
længe Vesten bliver ved med at gøre brug af terror og krig
i stedet for at samarbejde med BRIKS om at forhindre det,
så er det en stor fare for menneskeheden.
Den anden akutte fare er udbruddet af ebola i Vestafrika. Guinea, Sierra Leone og Liberia, der er de tre lande, der
har været hårdest ramt af ebolaudbruddet, er tre af verdens
fattigste nationer, og de har ikke fungerende sundhedsvæsener. Allerede i marts måned kom der et nødråb om, at
man behøvede hurtig, international hjælp, hvis man skulle
forhindre, at ebolaudbruddet bredte sig til den almene befolkning. Men bortset fra den hjælp, private organisationer
som Læger Uden Grænser har ydet, kom der ingen international hjælp. Derfor blev udbruddet ikke stoppet i tide,
men blev til nationale katastrofer og en international trussel. Den trussel kan kun imødegås, hvis det internationale
samfund etablerer en fælles krisekomité og samarbejder om
at besejre ebolapandemien.
Den tredje store, akutte trussel imod menneskeheden
er det igangværende sammenbrud af det transatlantiske finanssystem, der når som helst kan resultere i begivenheder,
som er langt værre, end det vi så med finanskrisen i 2008.

Kina viser lederskab med Måneprogram

Alle tre kriser kan kun løses ved et internationalt samarbejde, hvor USA, Rusland, Kina og andre ledende nationer
samarbejder. Men Schiller Instituttets konference gjorde
også klart, at alle disse problemer kan løses, hvis vi gør brug
af den menneskelige kreativitet. Det bedste eksempel på
lederskab i den retning er det kinesiske måneprogram, hvor
man netop har sendt Chang’e-5T-missionen af sted, hvor
et rumskib skulle kredse om Månen for så at vende tilbage
til Jorden. Det er første gang, Kina skal bringe en rumsonde
tilbage fra Månen til landing på Jorden [og landingsmodulet
Xiaofei landede som planlagt i det indre Mongoliet den 31.
oktober efter en succesfuld mission].
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Chang’e-missionerne arbejder frem imod, at Kina i 2017
vil være i stand til at sende et rumskib i kredsløb om Månen, sende en sonde ned til landing på Månen, hvor sonden
vil tage materiale fra Månens overflade og vende tilbage
til rumskibet, der så vil sende lasten tilbage til Jorden. Det
er en forberedelse til, at Kina i fremtiden kan udvinde helium-3 på Månen og sende det til Jorden, hvor man så kan
bruge det indsamlede helium-3 som brændsel i fremtidens
fusionskraftværker.

Schiller Instituttets centrale rolle

Schiller Instituttets konference illustrerede den centrale
rolle, LaRouche-bevægelsen spiller i den globale kamp om,
hvordan fremtiden skal se ud. Der var en stor, kinesisk deltagelse blandt talerne på konferencen, som også af en af de
kinesiske gæster blev fremhævet som den første, internationale konference i Europa, der fortsætter den diskussion
om realiseringen af Den nye Silkevej, der allerede har været
genstand for en lang række konferencer i Kina, inklusive
med lejlighedsvis deltagelse af Schiller Instituttet.
Den første kinesiske taler var professor Shi Ze, leder
for afdelingen for energistrategiske studier på Kinas Institut for Internationale Studier, der talte om nye ideer til,
hvordan man kunne samarbejde om Den nye Silkevej. Han
slog fast, at grundlaget for præsident Xi Jinpings politik for
»Et Bælte – En Vej« er samarbejde mellem nationerne, så vi
kan sikre udvikling til gavn for alle.
Derudover talte Pei Hua og Chen Bo fra Soong Ching
Ling-stiftelsen, der er navngivet efter enken efter Sun Yat
Sen, der stod i spidsen for den kinesiske revolution i 1911 og
blev Kinas første præsident. De medbragte også en jubilæumsgave til Schiller Instituttet i form af et sæt af veltempererede klokker fra oldtidens Kina. Soong Ching Ling-stiftelsen er en strategisk tænketank, der har til opgave at tage vare
på Kinas og kinesernes ve og vel, og hvis betydning understreges af, at Kinas største, moderne leder, Deng Xiaoping,
blev siddende som formand for stiftelsen, efter at han havde
trukket sig fra alle andre poster i det kinesiske lederskab.
Deltagelsen på konferencen af repræsentanterne fra
stiftelsen understreger, hvorledes man fra kinesisk side betragter Schiller Instituttet som en institution, der deler de
kinesiske visioner for fremtiden, og som kan tiltros en rolle
som en trofast rådgiver, der kan være med til at diskutere
den fremtidige, kinesiske politik. Også når det gælder den
fornødne, kulturelle renæssance, der må ledsage den fysiskøkonomiske transformation, som er nødvendig, hvis menneskeheden skal have en fremtid.

Indien: BRIKS bliver stærkere og stærkere

Indien var repræsenteret ved Jayshree Sengupta, der er
seniorforsker ved Observer Research Foundation i New
Delhi, som er en af tre institutioner i Indien, der hjælper regeringen med at deltage i BRIKS-samarbejdet og realisere
samarbejdet i det indiske samfund. Hun talte om »BRIKS
og den nye, internationale verdensorden«, og gjorde det
klart, at selv om BRIKS-landene er meget forskellige, og
der er stærke kræfter i verden, som ønsker, at BRIKS-samSchiller Instituttet 5

PANEL I: Den Nye Silkevej er i færd
med at transformere planeten
Hovedtale:
En ny æra for menneskeheden
Helga Zepp-LaRouche, Schiller
Instituttets præsident
På dansk på:

PANEL II: Europas fremtid – kollaps,
eller en alliance af suveræne republikker?
Ståls rolle i perspektivet om den Nye
Silkevej
Prof., dr. Dieter Ameling, præsident
for Den tyske Stålsammenslutning (til
2008), Essen, Tyskland

www.schillerinstitut.dk/si/?p=1867

Nogle innovative idéer
vedr. måden for samarbejde langs med Silkevejen
Prof. Shi Ze, Kinas Institut
for Internationale Studier,
Beijing, Kina
Irans rolle i den Nye Silkevejsstrategi i det tredje årtusinde
Dr. Fatemeh Hashemi Rafsanjani,
præsident for WSA (Women’s Solidarity Association), Teheran, Den
Islamiske Republik Iran

Brobyggeri i Middelhavsområdet
Prof. Enzo Siviero, medlem af Italiens
Nationale Universitetsråd, Venedig,
Italien

BRIKS og den Nye internationale Verdensorden
Jayshree Sengupta, Senior
Fellow, Observer Research
Foundation, New Delhi,
Indien

Fælles sikkerhedsinteresser i
Eurasien
Pens. Oberst Alain Corvez, tidl.
rådgiver til UNIFIL’s øverstkommanderende, Paris, Frankrig

Et konstruktivt alternativ til den
eksisterende verdensorden, og til
stabilitet i Ukraine – vejen til at
redde menneskeheden
Natalja Vitrenko, økonom, Forkvinde for Ukraines Progressive
Socialistparti, Kiev, Ukraine
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Grækenland og Det økonomiske Silkevejsbælte
Panos Kamenos, formand for
Uafhængige Grækere, medlem
af det græske parlament, Athen,
Grækenland

En vision for Eurasiens
fremtid
Ali Rastbeen, stifter og
præsident for Paris’ Akademi for Geopolitik, Paris,

Hvor længe vil Europas »suveræne
republikker« fortsat danse efter Washingtons pibe?
Ray McGovern, Professionelle Efterretningsveteraner for Fornuft, (VIPS),
USA
Beethovens opera Fidelio
Schiller Instituttets kor med udefrakommende solister og kammermusikere fra mange lande,
dirigeret af Sergej Strid
november 2014

PANEL III: Den Nye Silkevej og det Nye
Paradigme for Menneskeheden
Europas identitet: Fordelen for »den
anden« i det Nye Paradigme
Jacques Cheminade, præsident for
Solidarité et Progrès, Paris, Frankrig

Verden imod vold og ekstremisme: Mellemøsten i en
overgangsfase
Saeed Khatibzadeh, Institut
for Politiske og Internationale
Studier (Iran), Leder af IPIS’
regionale afdeling i Berlin,
Tyskland
Enrico Matteis politik som en universel model for nord-syd/øst-vestrelationer
Antonio Galloni, økonom, revisor for
Instituto Nazionale Previdenza Sociale
(INPS), Rom, Italien
Donau, Morava-Vardar-AxiosÆgæer-vandvejen og Det
økonomiske Silkevejsbælte
Hr. Dragan Dunčić, Republikkens
Agentur for Rumplanlægning,
Ass. Prof. Milena Nikolić, Højere Læreanstalt for Anvendte
Studier, Beograd, Serbien
Tale med hilsen fra China Soong
Ching Ling Foundation
Pei Hua, dir. for Forskningsafdelingen,
Chen Bo, vicedir. for Internationale
Afdeling, CSCLF, Beijing, Kina
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BRIKS og Pan-afrikanisme:
Operationelle konvergenser
Diogène Senny, generalsekretær for Association LP Umoja,
Den panafrikanske Liga, Paris,

Koncertopførelse af uddrag af
Beethovens opera Fidelio
Hvilken vej skal Australien gå?
Til Helvede med London og
Wall Street, eller til Himlen med
BRIKS?
Robert Barwick, Citizens Electoral
Council CEC, Australien

PANEL IV: Videnskaben som drivkraft
for et nyt, økonomisk mirakel og menneskehedens fælles interesser
Udvinding af helium-3 på Månen for en fusionsøkonomi og
propulsionskraft i rummet
Jason Ross, LaRouche Videnskabsteam, Washington D.C., USA
På dansk på:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=1867

Fremtidsperspektiverne
for fusionskraft i den Nye
Silkevejsæra
Prof., dr. Wangsuo Wu, Dekan ved Skolen for Atomar
Videnskab og Teknologi,
Lanzhou-universitet, Kina
Hvor Tyskland bør være om 50 år
Toni Kästner, formand for Fusion
Energy Foundation (FEF), Essen,
Tyskland

Bekæmpelse af smitsomme
sygdomme og pandemier
gennem en politik for global udvikling
Dr. Wolfgang Lillge, chefredaktør for Fusion Magazine, Berlin,Schiller
Tyskland
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arbejdet skal mislykkes, så bliver samarbejdet stærkere og
stærkere dag for dag.
BRIKS bliver ikke holdt sammen af en ensartethed
blandt deltagerne. Der er ikke noget i lighed med den kerne
af hvide anglo-amerikanske protestanter, der sætter dagsordenen i samarbejdet mellem USA og Europa, og en fælles,
jødisk-kristen kulturarv. Indien er overvejende hinduistisk,
Kina er i høj grad præget af konfucianisme, Rusland er igen
noget helt andet. Man er ikke en homogen, ensrettet gruppe, men man har det til fælles, at man har et brændende
ønske om en bedre fremtid, og den fremtid kan man ikke
realisere, med mindre man står sammen. Den nødvendighed gør, at den meget uhomogene og mangfoldige flok af
samarbejdende lande, man kunne tro ville spredes for alle
vinde, når de kommer under angreb, tværtimod bliver knyttet tættere og tættere sammen.
Der var to talere fra Iran, Afrika blev repræsenteret af
Umoja Diogene Senny, leder af den Pan Afrikanske Liga,
Robert Barwick fra Citizens Electoral Council, LaRouchebevægelsen i Australien, talte om »Hvilken vej Australien?
Til Helvede med London og Wal Street eller til Himlen med
BRIKS?« og et støttetelegram til konferencen fra Malcolm
Fraser, der var statsminister i Australien fra 1975 til 1983,
blev læst op.
Major Alain Corvez, tidligere rådgiver til lederen af FN’s
militære styrker i Libanon, og Ali Rastbeen, grundlægger af
Parisakademiet for Geopolitik, talte om den katastrofale,
vestlige, strategiske politik, og hvorledes man må have en
alliance med Rusland, Syrien og Iran, og skabe stabilitet
med økonomisk udvikling, hvis man skal bekæmpe IS.

Ray McGovern: Luk ikke øjnene!

USA blev på bedste vis repræsenteret af Ray McGovern,
en efterretningsofficer, som frem til 1990 var CIA-analytiker gennem 27 år, hvor han gennem lang tid stod i spidsen
for de nationale efterretningsvurderinger og for at forberede skiftende præsidenters daglige briefing, inden han senere
var med til at grundlægge VIPS (Trænede Efterretningsprofessionelle for Fornuft) for at imødegå den voksende
politisering af efterretningsaktiviteterne. McGovern viste i
sin tale videoklip af ledende, amerikanske embedsmænd,
som helt åbenbart løj om den ulovlige overvågning af amerikanske statsborgere, men som ikke blev stillet til ansvar
for det.
McGovern opfordrede de europæiske regeringer og de
tilstedeværende på konferencen til ikke at lukke øjnene for
de amerikanske overgreb og aflytninger, men i stedet blive
aktivister og være med til at stoppe dem. Han påpegede,
at også ældre personer kan få stor opmærksomhed, når de
laver aktioner, som da det f.eks. blev en stor sag, da han selv
blev voldeligt smidt ud, da han i protest mod løgne vendte
ryggen til Hillary Clinton ved en af hendes taler. [75-årige
McGovern blev for øvrigt brutalt arresteret igen den 30.
oktober i New York City, da han havde købt en billet til en
tale, den tidligere CIA-chef David Petraeus skulle holde,
fordi man tilsyneladende var bange for, at han skulle spolere begivenheden].
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Det var meget forfriskende at se et eksempel på en ægte,
amerikansk patriot, som i stedet for passivt at se til, mens
hans land bevæger sig stadigt længere væk fra sin forfatning
og intentionen fra De grundlæggende Fædre, beslutter sig
for at trodse systemet, på trods af de store personlige omkostninger der kan være forbundet med det. USA skal ophøre med at være et monster under britisk kontrol, og derfor vælger McGovern at kæmpe for at vinde USA tilbage
til dets rødder, til gavn for den amerikanske befolkning og
resten af verden.
Natalia Vitrenko, formand for de progressive socialister i Ukraine, viste uhyggelige eksempler på den fascistiske transformation, der er i gang i Ukraine, og angreb den
vestlige politik med at støtte neonazistiske grupperinger for
at svække Rusland. Hun advarede om, at det på grund af
den vestlige accept af disse anti-demokratiske elementer og
den massive anti-russiske propaganda i de ukrainske medier kunne blive endnu værre efter det Ukrainske valg, og
at man på trods af den desperate, økonomiske situation i
Ukraine kun ville tænke på fortsat krig.
Der var støttetelegrammer fra Mikhail Titarenko, leder
af instituttet for fjernøstlige studier ved Ruslands Videnskabelige Akademi, og fra malaysiske Chandra Mazaffer, leder af organisationen Just International, som modarbejder
en unipolær verden.
Der var selvfølgelig også en række talere fra Europa.
Jacques Cheminade, tidlige præsidentkandidat for LaRouche-bevægelsen Solidarité et Progrès i Frankrig, der talte om
»Den europæiske identitet: Den andens fordel i det nye paradigme«, og Panos Kammenos, leder af partiet Uafhængige
Grækere, der har 20 pladser i det græske parlament, og kan
få en afgørende rolle i græsk politik efter næste valg. Der var
talere fra Italien, fra Serbien og fra Tyskland, hvor Dieter
Ameling, der indtil 2008 var formand for den tyske stålsammenslutning, holdt et fascinerende foredrag om den kraftigt
øgede stålproduktion og stålforbrug over de seneste årtier,
der i utrolig høj grad var drevet af den kinesiske, økonomiske
transformation. Han gav et indblik i det kinesiske, økonomiske mirakel og gjorde klart, at Europa må skifte sin politik og
gøre op med den grønne ideologi, hvis man vil spille en rolle
i fremtiden. Europa behøver kernekraft og udvikling.
Der blev læst en tale op af dr. Wangsuo Wu, leder af
skolen for atomvidenskab og teknologi ved Lanzhou Universitet i Kina, om de fremtidige perspektiver for kernekraft i Den nye Silkevejs æra. Jason Ross fra LaRouches
videnskabsteam i Leesburg, Virginia, holdt et foredrag om
»Minedrift af helium-3 på Månen til brug for fusionsenergi
og raketfremdrift« (findes på dansk på www.schillerinstitut.
dk/si/?p=1867), Toni Kästner om en fremtidsvision for
Tyskland, og Wolfgang Lillge, der talte om, hvad der skulle
til, hvis ebolapandemien skal nedkæmpes.
Lørdag aften var der som en del af konferencen en
koncertopførelse af store dele af Beethovens opera Fidelio, ledsaget af Schiller Instituttets kor, et kammerorkester
og indbudte solister. Operaens store skønhed og dens meget politiske indhold, hvor den politiske fange Florestan er
hemmeligt fængslet og ønskes dræbt af den onde Pizarro,
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men til sidst befries på grund af den heroiske indsats fra
sin kone Leonora, gjorde stort indtryk på alle deltagerne.
På det sted i operaen, hvor fangerne jubler over, at de lukkes ud af deres celler for første gang i lang tid, men så siger
»Sprecht leise, haltet euch zurück! Wir sind belauscht mit
Ohr und Blick!«, »Tal stille, hold Jer tilbage! Vi bliver overvåget med øre og syn!«, var der mange, der tænkte på Ray
McGoverns tale og NSA’s overvågning.
Talerne på konferencen kom fra mange forskellige institutioner. Det mest iøjnefaldende var de kinesiske talere,
men der kunne faktisk sagtens have været 20 talere fra
Kina. På grund af den igangværende sanktionskrig mellem
EU og Rusland var det derimod meget svært for russerne at
komme. Der kunne sagtens have været repræsentanter fra
Argentina eller Egypten. Som Helga Zepp-LaRouche efterfølgende sagde, da hun forsøgte at forklare betydningen
af konferencen for vore amerikanske medlemmer, så ville
den amerikanske regerings håndgangne mænd, selv hvis de
havde fået ti mio. til at arrangere en konference for, ikke
have været i stand til at skabe den form for international
dialog, som fandt sted på konferencen. Det var ikke ligegyldigt, akademisk nonsens, men en diskussion om de virkeligt presserende udfordringer for menneskeheden, og det
er derfor, at talerne indfandt sig på konferencen. De blev
gennem dialogen selv gjort bedre i stand til at se tingene i
en større sammenhæng.

IS bekæmpes ved hjælp af Syrien og Iran

Vi befinder os i en dramatisk situation. Der er en akut
trussel om en Tredje Verdenskrig med brug af atomvåben,
så længe Obama stadig er USA’s præsident og følger den
britiske drejebog for konfrontation og krig. I forbindelse
med kampen mod IS i Syrien og Irak, hvor Kobane ikke
faldt til IS, og har fået friske forsyninger af kurdiske kæmpere og våben til at kæmpe imod IS, så har den amerikanske indsats været vigtig, men det er de lokale kræfter, der
står for kampene. Hvor der har været 5-10 bombetogter
fra amerikanske F16-fly om dagen, så har der været langt
over ti gange så mange fra det syriske luftvåben. Det er
kurderne, som i hele konflikten i Syrien har været allieret
med Assad-regeringen, der har været den anden militære
faktor på landjorden til at bekæmpe IS. Syriens regeringshær bekæmper selvfølgelig også IS, og der er nu kraftige
forlydender om, at iranske specialstyrker er blevet indsat i
Irak, med accept fra regeringen i Bagdad, for at hjælpe den
irakiske hær i at få besejret IS.
Det er altså ikke USA og de danske F16-fly i Irak, der
er den vigtigste del af bekæmpelsen af IS. Det er Syrien og
Iran, som man fra vestlig side har forsøgt at bekæmpe. Hele
opmærksomheden omkring IS og Kobane har dog gjort, at
situationen er blevet så pinlig for Vesten og Tyrkiet, at man
har været tvunget til at holde op med at sabotere bekæmpelsen af IS og tilmed også hjælpe lidt til. Det hører også
med til historien, at det amerikanske militær hele tiden har
ønsket at få bekæmpet IS, mens det har været Obama-administrationen, der har haft regimeskifte i Syrien som den
højeste prioritet.
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Det er indlysende, hvad man burde gøre fra amerikansk
og vestlig side: Samarbejde med Rusland, Kina, Syrien og
Iran for ikke blot at stoppe IS, men også alle de andre militante islamister, og gennem en respekt for national suverænitet og samarbejde om økonomisk opbygning og stabilitet
sikre, at Syrien, Irak og resten af Mellemøsten igen bliver
et sted, hvor mennesker kan bygge sig en fremtid i stedet
for at flygte til fremmede lande, for i det mindste at slippe
med livet i behold.

Udrensning på vej i Det Hvide Hus?

Den 24. november udløber fristen for at opnå en aftale
mellem Iran og 5+1-gruppen af lande om Irans atomprogram. Hvis ikke man laver en aftale og hæver sanktionerne
imod Iran, er der alvorlig fare for, at Iran i stedet for at
bruge sine kræfter på at bekæmpe IS vil bekæmpe den amerikanske tilstedeværelse i Irak. Det kan få helt uoverskuelige
konsekvenser. Det er i det perspektiv, at der er et oprør
fra amerikansk militær og andre kredse imod den inkompetente gruppe af rådgivere i Det Hvide Hus, der har fået
lov at bestemme USA’s politik, uden at have en kompetent,
overordnet, strategisk plan.
Avisen New York Times havde den 29. oktober en artikel med titlen »Obama kunne udskifte rådgivere, der er
blevet skadet af en kaskade af kriser«, hvor denne konflikt
blev synliggjort, og der er blevet plantet en lang række lækager i pressen, der skal gøre det muligt at få renset ud i Det
Hvide Hus, så snart midtvejsvalget er overstået på tirsdag.
Det forventes, at Obamas stabschef Denis McDonough,
den nationale sikkerhedsrådgiver Susan Rice og Rice’s to
assistenter Ben Rhodes og Tony Blinken vil være blandt de
rådgivere, der renses ud.
Den samme, frygtelige inkompetence har vi set i håndteringen af ebolaudbruddet, der nu er blevet til en pandemi, som kunne være undgået. Det rejser også spørgsmålet
om, hvorfor man ikke har handlet? Allerede i marts vidste
man, at dette var alvorligt, og at man måtte handle hurtigt.
Frem for alt burde USA, der er verdens politibetjent og
omgående kunne have sendt hospitalsskibe, felthospitaler
og udstyr af sted, have handlet. Men det gjorde man ikke,
og man må spørge hvorfor?

Bruges ebola som befolkningsreduktion?

Det har længe været en britisk politik, at man mente,
der var for mange mennesker i verden, og at man måtte
begrænse befolkningsvæksten i den tredje verden. Det går
helt tilbage til »videnskabsmanden« Thomas Malthus og
den ubehagelige, britiske »filosof« Bertrand Russel. Den
britiske prinsgemal prins Philip, som var med til at starte
Verdensnaturfonden WWF, har både i skrift og tale ytret et
ønske om at blive genfødt som en dødelig virus, så han kunne være med til at løse problemet med »overbefolkning«.
Er Obama-administrationens britiskstyrede, grønne politik
årsagen til, at man ikke har gjort noget? Ønsker man, at
ebolapandemien skal udrydde en stor del af befolkningen?
Obama har forsøgt at give indtryk af, at han handler, men
faktum er, at det land, der har gjort langt den største indsats
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for at stoppe ebolapandemien, og som har sendt langt det
største antal læger og sygeplejersker af sted, er Cuba – ikke
USA. På trods af de økonomiske problemer Cuba slås med.
Obama udpegede så en såkaldt ebola-zar, en rådgiver,
der skal lede og koordinere indsatsen imod ebola, men i stedet for at udpege en ekspert i epidemibekæmpelse eller en
general, der er vant til at arrangere logistik i ugæstfrie omgivelser, og dermed kunne skabe de fysiske rammer for en
succesfuld kamp imod ebolaen, så udpegede Obama juristen Ron Klain, en politisk operatør, som var stabschef for
tidligere vicepræsident Al Gore 1995-1999, og stabschef
for vicepræsident Biden 2009-2011. Udover, at Klain ingen
ekspertise har til at løfte opgaven, så er det iøjnefaldende, at
han er tæt forbundet til misantropiske, udviklingsfjendske
Gore. Det afsløres også i en række interviews, man kan finde på YouTube, hvor Klain giver udtryk for et misantropisk
menneskesyn, og han er da også gift med Monica Medina,
der er advokat og miljøaktivist. Vil man gerne have, at ebolaen spreder sig? Vil man gerne have, at den skal reducere
befolkningen i Afrika og andre fattige områder?

Ebola kan besejres, hvis vi ønsker det

Det er muligt at bekæmpe ebolapandemien, hvis vi bare
beslutter os for det og sætter de fornødne ressourcer ind
i kampen. LaRouche-kampagnen har fremlagt en nødplan
til at besejre ebolapandemien. For det første må man etablere en international koordineringskomité, med specialister
i bakteriologisk krigsførelse og bekæmpelse af smitsomme
sygdomme fra USA, Rusland og andre lande. Disse militæreksperter er dem, der har beskæftiget sig mest med at
kunne håndtere faren for udbrud af ebola. Man har trænet
soldater i, hvordan de skal omgås den form for fare, som
ebola repræsenterer. Man har uddannede eksperter og erfaring, og den bør man gøre brug af og bekæmpe ebolapandemien, som om det var et angreb fra en fjendtlig stat.
Det vigtigste indsatsområde for at stoppe pandemien er
de hårdest ramte lande i Vestafrika. Man må derfor iværksætte en luftbro med luftbroen, der reddede Vestberlin i
1948-49, som forbillede. Det udstyr, bygninger og personale, der er nødvendigt for at bekæmpe ebolapandemien,
findes ikke i Vestafrika og må derfor hurtigt tilføres udefra.
Man kan sejle skibe ned til landene, der alle ligger langs
kysten, og indrette dem som hospitaler, der kan behandle
alle de nye tilfælde af ebola. Isolering af de syge fra resten
af befolkningen er den mest effektive måde at stoppe pandemien på, og det har også vist sig, at hvis man sørger for
ordentlig behandling af ebolapatienterne, så er overlevelseschancerne langt højere end de blot 30 %, man har set for
ubehandlede tilfælde i Vestafrika.
Jacques Cheminade, lederen af vort arbejde i Frankrig,
foreslog f.eks., at man efter fælles aftale med Rusland burde
tage de to Mistral-hangarskibe, som Frankrig har bygget til
Rusland, men ikke kan levere pga. handelssanktionerne, og
i stedet midlertidigt sende dem til Vestafrika og tjene som
hospitalsskibe.
For det tredje må man have et Manhattan-projekt for at
udvikle og masseproducere en ebolavaccine, der kan udde10 Schiller Instituttet

les gratis til hele befolkningen i området, og dermed sørge
for, at vi kan få besejret pandemien en gang for alle. Men i
mellemtiden drejer det sig om at mindske dødeligheden og
stoppe spredningen og forhindre, at ebolaen ikke får lov
til at sprede sig til de andre fattige slumområder i Afrika,
Caribien eller andre dele af verden, som er de næste skridt
på ebolaens vandring ud i verden. Vi har stadig muligheden
for at bekæmpe det i Vestafrika, hvis vi hurtigt får en indsats på benene.

ECB’s stresstest var fup

Den tredje akutte trussel er så det økonomiske sammenbrud. Den Europæiske Centralbank har netop lavet en
stresstest af de store, systemvigtige, europæiske banker, der
ikke var en stresstest, men mere et illusionsnummer, der
skulle trylle de store spekulationsbankers problemer væk,
mens man lavede lidt chikane af specielt de sydeuropæiske
banker. Hele testen gik ud på at undersøge, hvilken indflydelse, lidt forværrede, økonomiske omstændigheder ville
have på bankerne, noget, som meget vel kan blive virkelighed, men man udelod hele den finansielle side af sagen.
Den største trussel mod bankerne og finanssystemet er den
store udbredelse af derivater, som man ikke har overblik
over, men det blev slet ikke taget i betragtning, tvært imod.
De banker, som f.eks. Deutsche Bank, der har den største
eksponering på derivatmarkedet og derfor er mest i fare for
at gå ned fra den ene dag til den anden, fremstod som de
mest solide, fordi beregningsmodellen medførte, at deres
finanser ville blive forbedret i tilfælde af økonomisk nedtur.
Stresstesten sagde derfor, at det er de græske, italienske,
spanske og hollandske banker, der har de største problemer, fordi de mest har lånt penge ud til realøkonomien,
mens de tyske, franske og britiske banker klarede sig langt
bedre, fordi de er involveret i langt mere spekulation. Stresstesten var derfor et fupnummer, der kun skulle tjene det
formål at skabe en illusion om, at man har tjek på tingene.
Men det skal nok blive testet af virkeligheden.

Federal Reserve stopper respiratoren

Federal Reserve i USA annoncerede den 29. oktober,
at den vil ophøre med den såkaldte QE4, kvantitative lempelser 4, som har stået på siden 2009, og hvor føderalbanken hver eneste måned har opkøbt de nye udstedelser af
statsobligationer fra den amerikanske stat og dertil såkaldte
MBS’ere (obligationer med sikkerhed i jord og fast ejendom) fra de store, amerikanske banker. Den 15. oktober var
Federal Reserves beholdning af amerikanske statsobligationer med en løbetid på tre år eller længere nået op på 2.350
mia. dollars, ca. halvdelen af de obligationer af denne type,
der er i frit omløb på kloden (dvs. når man ikke medregner
de obligationer, amerikanske statsinstitutioner som Social
Security og lignende har liggende). Resten af statsobligationerne ejes primært af Kina, Japan og et par andre lande,
inklusive nogle store, såkaldte nationale kapitalfonde.
Federal Reserve havde så fået gennemtvunget en amerikansk finanspolitik med massive nedskæringer og besparelser, som en betingelse for opkøbene. Samtidig havde Fenovember 2014

deral Reserve så opkøbt MBS’ere for 2.000 mia. dollars af
de store banker siden 2009, så bankerne havde fri kapital
til at spekulere for. Men denne massive infusion af penge
på 4.250 mia. dollars (80.000 kr. per amerikaner) er udelukkende gået til den finansielle sektor, og har ikke forårsaget
et øget udlån til realøkonomien. Den har tværtimod været
på skrump pga. de mange nedskæringer og manglende investeringer.
USA burde have gjort det, som man har gjort i Kina og
Egypten, nemlig sætte gang i økonomien med investeringer
i store infrastrukturprojekter, men under Bush og Obama
har man gjort det modsatte, nemlig stoppet alle den type investeringer. Men det, at man nu stopper for det kunstige åndedræt til finansverdenen, kan få store konsekvenser. Som
ATP’s direktør udtrykte det for et stykke tid siden, så står vi
over for sandhedens time, når patienten tages ud af respiratoren, og skal til at ånde ved egen kraft. Det, man sandsynligvis så vil finde ud af, er at patienten for længst er død.
[Den japanske centralbank overraskede så verden den
31. oktober ved, i et træk, der sandsynligvis var koordineret med Federal Reserve, at annoncere, at man vil øge sine
kvantitative lempelser i form af opkøb af japanske statsobligationer. Opkøbene vil stige med 267 mia. dollars om
året til 80 bio. yen (712 mia. dollars). Samtidigt vil man opkøbe store mængder aktier og har beordret verdens største
pensionsfond, Den Statslige Pensionsinvesteringsfond, til
at reducere sin investering i statsobligationer fra 60 % til
35 % og købe aktier i stedet. Men hvor de tidligere kvantitative lempelser blev vedtaget af Japan Centralbank med
stemmerne 9-0, så blev de nuværende lempelser knebent
stemt igennem med stemmetallet 5-4, så der kan snart være
et kursskifte på vej].

Danmark er ikke beskyttet mod finanskrise

Her i Danmark er vi i allerhøjeste grad også udsat, når
næste finansstorm rammer. Tænketanken Kraka udgav den
30. oktober en rapport fra Krakas Finanskrisekommission,
der blev ledet af de tidl. overvismænd Peter Birch Sørensen
og Torben M. Andersen. Rapporten var på 180 sider efter
to års arbejde og over 1000 siders forskning. Den overordnede konklusion var, at det ikke ser så godt ud. Man mente,
at meget var blevet gjort siden finanskrisen i 2008, for at
undgå, at den samme ulykke kunne ramme igen, men slet
ikke nok. De store banker kan fremvise forbedrede tal, men
det skyldes primært tekniske fiflerier og ikke, at de er bedre
rustet til at modstå en lignende krise igen. Dertil kommer,
at bankernes nettogæld til udenlandske, finansielle institutioner stort set er på samme niveau som før finanskrisen.
Bankernes eksponering mod udenlandsk valuta ser altså ud
til at være stort set på samme niveau som før krisen.
Det, der mangler i rapporten, er en diskussion om, hvordan man løser problemet gennem at lave en Glass/Steagallbankopdeling, hvor man skiller normal udlånsaktivitet og
finansiel spekulation fra hinanden, så man kan fjerne en
stor del af risikoen fra bankerne. Samtidig kommer man så
til at sanere hele den finansielle sektor og bringe den under
langt større, national regulering.
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I Sverige er der netop blevet genfremsat et lovforslag
om en Glass/Steagall-bankopdeling i parlamentet, det samme er tilfældet i Island og i Italien, hvor der er en lang række
lovforslag til debat. Nu er det på tide, at der sker noget i
Danmark. Hvorfor er der ingen diskussion om det? Når
man kan konkludere, at det, der skete i 2008, kan ske igen i
dag, hvorfor er der så ikke en diskussion om, hvad man skal
gøre ved det? Hvorfor lærer man ikke af sine fejl? Hvorfor
bliver man ved med at træde på samme rive?
Der er ingen tid at tabe. Der skal handles nu. Den største trussel er det faktum, at Obama stadig er USA’s præsident. Der er midtvejsvalg om et par dage, men hvis ikke
man får stoppet Obama, får ham afsat eller på anden vis
bragt under kontrol, så hænger fremtiden i en tynd tråd.
Han er heller ikke en person, der frivilligt giver magten fra
sig igen.
Men hvad kan vi gøre ved det? Vi danskere kan jo ikke
afsætte ham. Men selv om vi ikke kan rejse en rigsretssag
imod ham, så kan vi sørge for, at Europa bryder med den
amerikanske politik. Netop nu rammes den europæiske
økonomi enormt hårdt af den sanktionskrig, som man har
startet imod Rusland. Tysklands eksport til Rusland i august
faldt med 26 % i forhold til sidste år. Oven i det kommer
så det mindskede salg til andre EU-lande, der lider under
sanktionerne. Det samme gælder for dansk landbrug. Ud
over alle de russiske eksportordrer, som man har mistet, så
falder priserne på alle produkter også, fordi alle andre også
har mistet eksportordrer.
Alle dele af landbrugserhvervet er hårdt ramt, og industrien kan i stigende grad også mærke konsekvenserne.
Vi må derfor omgående få stoppet sanktionerne og samarbejde med Rusland frem for at gå i krig. For selv om disse
sanktioner er meget skadelige, så er det intet imod konsekvenserne af en decideret krig med Rusland.
Vi skal have brudt konfrontations- og krigspolitikken
og i stedet have en politik for en fremtid gennem udvikling,
fred gennem samarbejde. Folk her i Danmark må til at bryde med konsensus. Hvis konsensus består af en politik, der
tager livet af os alle sammen, så har man en pligt til at sige
fra og protestere. Så må man melde sig ud af den proces og
gøre som Ray McGovern og andre gjorde, i form af at sige
nej til at medvirke.
Samtidig må vi have historien ud om den kæmpe transformation, der er i gang med etableringen af en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden gennem BRIKS-samarbejdet. Vi kan skabe en global renæssance, der vil være
uden sidestykke i menneskehedens historie. Kina er på vej
til Månen. De vil udvinde helium-3 og fragte den tilbage til
Jorden, så vi kan få fusionskraft. Og gør vi først brug af
fusionsenergi, så er der ingen grænser for vækst. Så kan vi
bruge lige så meget energi, som vi har lyst til, og få lige så
stor en udvikling, som vi kan forestille os. Det er kun vor
fantasi og kreativitet, der sætter grænserne. Vi skal sætte
menneskeheden fri. Vi skal have en global renæssance. Det
er nu det gælder, og nu må alle, på hver deres måde, melde
sig under fanerne og være en del af denne globale massebevægelse for udvikling.
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Resolution fra Schiller Instituttets 30-års jubilæumskonference
Flörsheim den 18.-19. oktober 2014
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, nye
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 den 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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