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FRED GENNEM UDVIKLING
Rigsretssag mod Obama?

Appeldomstolen i Washington D.C. erklærede i en historisk
dom, at præsident Obama har brudt
forfatningen. Det blev startskuddet
til en politisk storm, der kan føre
til en rigsretssag og afsættelsen af
præsident Obama.
Læs side 3
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en første og farligste og mest umiddelbart forestående krise er naturligvis muligheden for, at krisen i Mellemøsten og det
øvrige Sydvestasien, der nu spreder sig hastigt
til Nordafrika, vil udvikle sig til et nyt Balkan, som det var før Første Verdenskrig med
en kombination af alliancer, der, når der først
opstår et udløsende moment, med blot ét yderligere skridt, kunne blive den gnist, der antænder Tredje Verdenskrig. Og denne gang taler
vi om en atomkrig, for, som enhver ved, ville
f.eks. et angreb på Iran absolut omgående udløse en atomar, Tredje Verdenskrig.
I stedet for at disse krige fortsætter og risikerer at føre til en verdenskrig, kunne Schiller

Instituttets plan forene alle nationerne omkring
et fælles projekt for at udvikle og beskytte planeten mod indre og ydre farer. Samtidig kunne
man øge forudsætningerne både for mere liv
på Jorden ved at øge den fotosyntetiske aktivitet samt for voksende økonomisk vækst for
landene gennem en stigende produktivitet pr.
individ og pr. kvadratkilometer.
Planen går ud på at begrænse og til sidst
overtage ørknerne på Jorden, til at begynde
med i Sydvestasien og Nordafrika, specielt i
krigszonen
Syrien-Tyrkiet-Irak-Iran-IsraelPalæstina-Jordan-Saudi-Arabien. Våbnene i
denne krig bliver da vand, videnskab og teknologi.
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VEJEN UD AF DEN ØKONOMISKE KRISE
Island: Bankopdeling nu!

L

øsningen er en omgående indførelse af en Glass/Steagallbankopdeling, hvor staten begrænser sig til at støtte den mindre del
af finansaktiviteterne, der drejer sig
om normal ind- og udlånsaktivitet
i bankerne. Resten af de finansielle værdier må klare sig selv uden
statslig opbakning, og dermed vil
en stor del af verdens papirværdier
gå op i røg. Man redder altså kun
de bank- og finansaktiviteter, der er
nødvendige for at realøkonomien
kan fungere og at man kan sikre

I Islands Alting presser repræsentanter for alle de forskellige
partier på for at få regeringen til at
fremlægge et Glass/Steagall-bankopdelingsforslag.
Læs side 4

HCA’s videnskabsoptimisme

Lad os tage H.C. Andersens
fremstrakte hånd og lade ham lede
os i vor søgen. Lad os forny os ved
det samme kulturoptimistiske bæger, som han drak af, og som for en
stor del skyldtes en særlig syntese
af skabende, poetisk ånd fuld af
hjertets kærlighed og næstekærlighed og forstandens fremtidsorienterede, videnskabelige begejstring.
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befolkningens ve og vel. Derefter
sørger man gennem national kreditskabelse for, at der er kreditter
til øremærkede investeringer i
infrastruktur, som f.eks. magnettog over Kattegat, investeringer
i industri, landbrug, forskning og
lignende, der kan sætte gang i
samfundsøkonomien og jobskabelsen – og som kan sikre den
fremtidige velfærd for samfundet
som helhed.
Læs side 2, 3 og 4

STOP KRIGEN MOD SYRIEN OG IRAN – UNDGÅ 3. VERDENSKRIG

D

en danske udenrigsminister
har gentagne gange erklæret,
at militær intervention i Syrien og
Iran ikke bør komme på tale, med
udtalelser som: »Kun fantaster vil
bruge militær i Syrien« og »Et angreb på Iran er et ekstremt farligt
eventyr, der vil slippe en masse farlige kræfter løs i Mellemøsten og
andre dele af verden«. Denne danske holdning er prisværdig, men det
er ikke nok, når man samtidig ser

gennem fingre med, at den politik
bliver forfulgt med andre midler,
uden at sige fra. Det er på tide, at
Danmark holder op med at spille
blåøjet og naiv. Vi skal undgå at
krigen i Syrien og det beslægtede
truende angreb på Iran får lov til at
føre til Tredje Verdenskrig. Dette
må erstattes af et nyt paradigme,
hvor fokus er på »menneskehedens fælles mål« .
Læs side 6

STRATEGISK FORSVAR AF JORDEN
M

ens man ventede på asteroiden kom meteoren. Det er et
kraftigt vink med en vognstang til
menneskeheden om, at man lever
på lånt tid, hvis man ikke snart
finder ud af at forsvare sig imod
himmellegemer, der har kurs mod
Jorden.
Vi skal: 1) finde de objekter,
der truer med at ramme Jorden,
så tidligt som muligt; 2) begynde
opbygningen af en kapacitet til at
skifte kurs på truende objekter,

Mennesket i rummet

Vi må lade os lede af fornuftsevnen og visdommen i den moralske lov, der ligger latent i os, som
Krafft Ehricke udtrykker det. Det
betyder, at vi som det første skridt
må forstå og kolonisere rummet i
vor umiddelbare nærhed, og dette
udgør ikke blot en valgmulighed,
men et nødvendigt, næste skridt.
Læs side 12
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som har kurs mod Jorden, så de
styrer fri af os.
Skal vi se de potentielle trusler, der risikerer at ramme os, så
skal vi have mange ører og øjne
placeret ude i rummet. Både længere ude i Solsystemet og tættere
på Solen. Med en systematisk
indsats i et samarbejde mellem
verdens nationer kan vi i løbet af
et par årtier få et langt tydeligere
trusselsbillede.
Læs bagsiden

si@schillerinstitut.dk
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Med Glass/Steagall-lov skal land bygges
I efteråret 2008 risikerede den danske regering og Folketinget Danmarks og den danske befolknings ve og vel gennem at give bankgarantier for 4.200 mia. kr. I tiden derefter forsømte man at foretage de indgreb, der ville kunne forhindre en gentagelse. Nu må vi
omgående have en Glass/Steagall-bankopdeling og et kreditsystem, der kan finansiere bygningen af fremtidens infrastruktur. Bryd
med tidsånden og tag lederskab for fremtiden. – Leder af Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg den 21. februar 2013.

I

efteråret 2008 traf den danske regering og Folketinget
en dramatisk beslutning: Man
gav en ubegrænset statsgaranti
for alle indskud i banker i Danmark
på ikke mindre end 4.200 mia. kr.
– 250 % af det danske bruttonationalprodukt. Hvis krisen var fortsat
med uformindsket styrke, og den
danske stat havde været tvunget til
at udbetale dele af garantien, var
Danmark blevet ruineret mange
årtier frem i tiden. Så var vi havnet i samme umulige situation som
Grækenland og andre lande er det
i dag, hvor arbejdsløsheden er over
25 %, ungdomsarbejdsløsheden på
60 %, lønninger og pensioner kraftigt sat ned, og hvor
folks pensioner og opsparinger snart vil være væk.
De unge er uden håb for
fremtiden og forsøger desperat at flytte til udlandet,
og selve befolkningens og
statens fortsatte eksistens
står på spil.
I Danmark har krisen
endnu ikke nået samme
dybde, men har allerede
været anledning til, at mange i dag frygter for deres
fremtidige beskæftigelse
og økonomiske situation.
Dertil kommer, at man gennem kraftige nedskæringer
under både den forrige og
nuværende regering har
fjernet en del af den samfundsservice og det sociale
sikkerhedsnet, som man
tidligere tog for givet. Bankerne og finansverdenen,
der bar størstedelen af ansvaret for finanskrisen, og
for hvem politikerne risikerede Danmarks ve og vel,
har takket for hjælpen og
den nuværende rekordlave
rente, når de låner penge i
Nationalbanken, gennem i endnu
højere grad end før at malke deres
kunder gennem skyhøje renter og
afgifter. Samtidig nægter de samme
banker, som inden krisen stod for
uansvarlige udlån i milliardklassen til spekulanter, at stå for de helt
basale og samfundsøkonomisk vigtige udlån til investeringer i virksomheder og hos private.
Politikerne,
Nationalbanken,
statsapparatet m.v. i Danmark og
de andre lande brugte derimod ikke
krisen til at sanere det internationale finanssystem og forhindre, at
en lignende finans- og bankkrise
kan opstå igen. Når finanssammenbruddet i sin fulde gru vender
tilbage på dagsordenen, og det vil
det snart på trods af mediernes håbefulde udmeldinger, så er vi derfor
ikke bedre rustet, end vi var i 2008.
Der er stadig banker i Danmark, der
er så store, at det vil få katastrofale
konsekvenser for økonomien, hvis
de går ned. Derfor vil der, som i
2008, være et enormt pres på staten
for atter at risikere hele statens og
befolkningens ve og vel. Det må vi
en gang for alle gøre op med gennem omgående at få en bankopdelingslov vedtaget i Danmark.

Men en sådan bankopdeling bør
ikke kun dreje sig om at reducere
størrelsen på bankerne. Den må
også fjerne de aktiviteter i de normale banker, der ikke direkte drejer
sig om ind- og udlån og lignende
aktiviteter – det, som realøkonomien behøver til investeringer og
sine daglige funktioner. Derigennem undgår vi, at staten skal tage
ansvar for den enorme finansspekulation, der i dag bedrives gennem
bankerne. Det er princippet bag den
Glass/Steagall-bankopdeling, som
jeg sammen med Schiller Instituttets Venner gik til valg på i 2011, og
som vi omgående må gennemføre i

fungerede fra dannelsen af USA og
indtil Andrew Jackson nedlagde
USA’s nationalbank i 1836, så er
det den folkevalgte regering, der,
som den eneste, har retten til at skabe penge. Det sker bl.a. ved, at man
yder kredit gennem nationalbanken
til de projekter og investeringer, der
er vigtige for landets funktioner og
udvikling. Både til større ting som
transportinfrastruktur, vand-, energi-, og andre infrastrukturprojekter,
samt til forskning og uddannelse,
men også som direkte kreditlinjer
til industri og landbrug, som evt.
kan formidles via private banker.
Kredit til at udvikle de aspekter af
økonomien, der er til
gavn for hele nationen
og de kommende generationer. Staten udsteder
altså kredit med sikkerhed i den forventede
fremtidige realøkonomiske vækst.
Dette er det stik
modsatte af, hvad der
foregår i dag, hvor man
pumper astronomiske
mængder af penge ud,
men de kommer kun til
finansmarkedets uproduktive aktører, og aldrig videre til de vitale
dele af økonomien. De
mange penge, som centralbankerne og staterne
oversvømmer finansmarkedet med i dag, bliver siddende i bankerne
eller anvendes til spekulation. Nu nærmer vi
os så også punktet, hvor
den uhæmmede kredit
til finansmarkedet, der
allerede har sat en inflationsproces i gang, truer
med at blive til hyper
Folketingsvalg i november 2011
inflation, der i løbet af
kort tid kan fjerne hele
Danmark såvel som i resten af EU befolkningens opsparing og penog USA. Hvis så bankerne efter de- sion.
res sanering ikke er i stand til at yde
Vi må erkende, at det paradigden tilstrækkelige kreditgivning til me, de værdinormer, der er blevet
økonomien, så må staten træde til alment accepteret i samfundet, har
og skabe den nødvendige kredit.
spillet fallit i en grad, hvor det truer
os på vor fremtid og eksistens. Det
gælder, som man kan læse i denne
Kreditsystem
Mens der ingen lykkelig slut- avis, ikke blot på det økonomiske,
ning er inden for det nuværende men også på det strategiske og det
finansielle og økonomiske para- kulturelle område, og for selve det
digme, ser det helt anderledes ud menneskesyn, som præger vort
ved gennemførelsen af en Glass/ samfund. Spørgsmålet er så, om
Steagall-bankopdeling og overgan- der findes et andet paradigme med
gen til et nyt kreditsystem. Forskel- andre værdier, som kan give os løslen mellem det nuværende mone- ninger, der gør det muligt for os at
tære system og et kreditsystem er komme ud af denne håbløse situagrundlæggende følgende: I et mo- tion? Og er det muligt at gøre disse
netært system overlader man det til nye værdier samfundsbærende genet globalt netværk af private banker nem et paradigmeskifte - inden vi
og centralbanker at skabe penge har fået udryddet os selv?
Lykkeligvis findes der løsninog bestemme, hvem pengene skal
udlånes til, og til hvilket formål og ger, som Schiller Instituttet samhvilken rente. Hvis staten har brug men med LaRouche-bevægelsen
for penge, må den som alle andre har vist det igen og igen, gennem at
ud og låne dem på finansmarkedets fremlægge alternativer, der ikke var
nåde og vilkår. De private finans- et valg mellem pest og kolera, men
interesser sidder med de endelige en vej ud af krisen gennem at ændre
beslutninger – ikke de folkevalgte den politiske og økonomiske geometri. Hvis man f.eks. havde lyttet
regeringer.
I et kreditsystem, som det f.eks. til mine advarsler og råd i 2007, da
jeg stillede op til folketingsvalget

med sloganet »Efter finanskrakket: Magnettog over Kattegat«, så
havde vi allerede kunnet være på
rette vej i dag. Havde verden ligeledes lyttet til de kloge ord fra Lyndon LaRouche, så havde hverken
finanssammenbrud eller atomkrig
været en trussel imod menneskers
fremtid i dag – og en helt ny, spirende optimisme ville have begyndt
at brede sig blandt ungdommen.
Selv faren for menneskehedens udryddelse gennem Jordens mulige
sammenstød med fremmede himmellegemer ville være noget, som
vi var i gang med at få indsigt i og

Lederskab er ikke at være partiformand eller statsminister, for
derefter blot at udføre de ordrer, der
kommer fra finansverdenen eller
EU. Lederskab er at lytte til fremtiden, og derefter inspirere nutiden
til at forandre og forbedre sig, så
den kan blive det nødvendige fundament for denne bedre fremtid.
Lederskab er at tage de initiativer,
der høster taknemmelighed og ros
i fremtiden, ikke dem, der giver
en kortsigtet popularitet her og nu.
Det er, at lægge de visioner frem,
som kan inspirere folk til at vokse
og blive noget større, smukkere og

forberede et forsvar imod. Hvorfor
befinder vi os så i den nuværende
deprimerende tilstand?

bedre end det, de ellers var på vej til
at forfalde til.
Vær en del af dette lederskab
gennem at gå med i Schiller Instituttets kampagne, og vær med til at
skabe det paradigmeskifte, der kan
give os en bedre og lysere fremtid.
Tag et opgør med den korrumperende indflydelse fra den nuværende tidsånd og bliv et redskab for de
kommende generationer. Forkast
middelmådighed og banalitet og
skab i stedet en renæssance gennem at tage de bedste opdagelser
og bidrag fra tidligere generationer
og lade dem være den højere målestok, som vi bruger til at måle vore
egne bidrag efter. Lad dit talent
blomstre og være med til at bygge
en bro til en fremtid, hvor menneskeheden ophører med at opføre sig
som dyr, og i stedet finder sin sande
plads som bevidst medskaber i universet – og derfor behandler sine
medmennesker som uvurderlige
og nødvendige samarbejdspartnere
i den proces. Vær ikke en passiv
tilskuer til en tragedie, der udfolder sig på den historiske skueplads.
Vær en aktør, der er med til at sikre,
at den historiske proces får en anden, og langt lykkeligere udgang.

Tag lederskab

Fordi alt for mange folk i de
forskellige dele af vort samfund
ophørte med at tage ansvar for samfundet og fremtiden. Man tænker
mere på at fremme egen karriere og
position, end på, hvad der er nødvendigt, for at nationen og de kommende generationer kan få en fremtid. Man indordner sig det gældende
paradigme – selv når ens fornuft og
moral siger, at det er helt forkert.
Politikere er i stigende grad blevet
embedsmænd, der i stedet for at
kæmpe for deres visioner er blevet
stik-i-rend-drenge for finansverdenen og en samling bureaukrater i
EU. De, der går mod paradigmet –
som Schiller Instituttet har gjort det
i tre årtier – bliver derfor betragtet
som en trussel, der skal holdes uden
for den offentlige debat, så man
undgår at blive konfronteret med
sin egen moralske korruption og intellektuelle dovenskab. Derfor står
vi, og de kommende generationer,
til at betale prisen for dette åndelige
forfald. Der behøves lederskab!
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Finanskrisens næste fase: Hyperinflation!
Mens politikere, økonomer og medier har travlt med at forsøge at stille folk i udsigt, at 2013 bliver året, hvor finanskrisen vender, så
er virkeligheden en helt anden: Vi står på randen af det endelige sammenbrud af det transatlantiske finansielle system, som man med
hjælp af en ubrudt række af hjælpepakker og indpumpning af likviditet til finansverdenen har forsøgt at forhindre, siden krisen brød
ud i 2007-2008.
3.300 mia. dollars, de amerikanske
bankers indeståender er rekordhøje
10.600 mia. dollars, men deres udlån kun er på 7.580 mia. dollars,
dvs. 72 % af indskuddene. Det tal
var 95 % i 2007. I Europa har ECB
købt statsobligationer og lånt penge

Bill Gross, direktør for verdens
største investeringsfund Pimco, advarede i en artikel i februar måned
med overskriften »Kreditsupernova« firmaets kunder om, at der er en
ubehagelig tendens i Federal Reserves kredit- og pengeskabelse i USA.

FEDERAL RESERVES KVANTITATIVE LEMPELSER
Kvantitative lempelser
i billioner dollars

F

ederal Reserve, Den europæiske Centralbank (ECB), Den
internationale
Valutafond
(IMF) og EU har siden 2007 krævet statskasserne åbnet, og banker
og andre finansielle aktører har
nærmest fået ubegrænsede mængder af kredit til en minimal rente.
Samtidig har man gennemtvunget
nedskæringsprogrammer i både
den offentlige sektor, investeringer
i samfundsøkonomien og folks løn
og pensioner, der har sendt en voksende del af Europas og USA’s økonomier i frit fald. Nedskæringerne
har fået arbejdsløsheden i Grækenland og Spanien til at galopere forbi
25 %, og ungdomsarbejdsløsheden
over 50 % til de 60 %. Samtidig er
udsigten til positive statsbudgetter blevet endnu dårligere end før.
Røde Kors rapporterer desuden,
at man nu i EU-lande finder en så
håbløs situationen for landenes fattige, som man før kun så det i Den
Tredje Verden.
Men hvad er der sket med alle
de penge, som man har pumpet ud
i finansverdenen? De er aldrig nået
længere end til bankerne og spekulanterne, mens udlån til virksomheder og private er på et lavpunkt!
Federal Reserve har udlån til staten
og private banker på rekordhøje

Indeståender

Udlån

2008

2009

2010

ud for 3.000 mia. euro (22.000 mia.
kr.), mens udlånene til virksomheder faldt med 15 % i tredje og fjerde
kvartal 2012. Boliglån til familier
faldt med 18 %. Men på trods af
de mange billige lån fra centralbankerne er bankerne stadig i dybe
problemer og behøver endnu større
blodtransfusioner fra resten af økonomien. Det er en politik, der, hvis
den fortsættes, kun kan ende et
sted: Med hyperinflation – noget,
som stadig flere i finansverdenen er
ved at blive klar over.

2011

2012

2013

Der har igennem lang tid skullet en
stadig større mængde »kredit« til
for at skabe vækst i USA’s bruttonationalprodukt. Hvor det i 1980’erne
tog 4 dollars »kredit« at skabe én
dollar værd af vækst i BNP, så krævede det over det seneste årti 10
dollars og siden 2006 hele 20 dollars. Nu pumper man så endnu større mængder penge ud i økonomien,
uden at man i det hele taget kan
få en vækst ud af det. Gross sammenligner denne proces med en supernovaeksplosion, hvor en stjerne

pludselig begynder at vokse kraftigt
i lysintensitet, for så efterfølgende
at dø ud. Gross siger det ikke, men
denne proces kaldes inden for økonomi for hyperinflation.
I et webcast den 15. februar advarede den amerikanske statsmand
og økonom Lyndon LaRouche om,
hvor denne proces ender. Hvis ikke
man gennemfører en Glass/Steagall-bankopdeling, må man i stedet, som det sker netop nu, tilføre
finansboblen stadig flere penge,
der aldrig vil komme den fysiske
økonomi til gavn. Realøkonomien
vil skrumpe, mens pengemængden
eksploderer. Det endelige resultat
er, at man pludselig får hyperinflation, som i Weimar-Tyskland i 1923.
Dengang endte tyskerne med at
skulle have en trillebør med penge
med, når de skulle hente morgenbrød, og en sådan hyperinflationen
kan i dag ramme USA og Europa.
LaRouche advarede om, at de
ledende private finansinteresser
er vel vidende om dette og længe
har været i gang med at flytte deres formuer over til naturalier. Når
så værdien af penge forsvinder til
ingenting, så vil man afskrive de
gamle finansielle fordringer og i
stedet indføre nye valutaer, der kan
tjene elitens interesse, mens al-

mindelige mennesker mister deres
opsparing, deres pension og deres
fremtid. Hyperinflationen vil betyde et sammenbrud af realøkonomien og folks levestandard. Der vil
følge sult, epidemier og massedød.
En politik, der kan realisere det britiske kongehus’ mål om at reducere
Jordens befolkning til blot 1-2 mia.
mennesker.
Alternativet er en omgående
indførelse af en Glass/Steagallbankopdeling, hvor staten begrænser sig til at støtte den mindre del
af finansaktiviteterne, der drejer
sig om normal ind- og udlånsaktivitet i bankerne. Resten af de finansielle værdier må klare sig selv
uden statslig opbakning, og dermed
vil en stor del af verdens papirværdier gå op i røg. Man redder altså
kun de bank- og finansaktiviteter,
der er nødvendige for at realøkonomien kan fungere og man kan
sikre befolkningens ve og vel. Derefter sørger man gennem national
kreditskabelse for, at der er kreditter til øremærkede investeringer i
infrastruktur, i industri, landbrug,
forskning og lignende, der kan
sætte gang i samfundsøkonomien
og jobskabelsen – og som kan sikre
den fremtidige velfærd for samfundet som helhed.
-tg

RIGSRETSSAG MOD OBAMA?
Appeldomstolen i Washington D.C. erklærede i en historisk dom, at præsident Obama har brudt forfatningen. Det blev startskuddet
til en politisk storm, der, sammen med protesterne imod ulovlige dronemord og Benghazi-skandalen, kan føre til en rigsretssag og
afsættelsen af præsident Obama. Læs mere på www.schillerinstitut.dk/drupal/obama

D

et står nu klart for alle dem,
der jublede, da George W.
Bush forlod Det hvide Hus,
at Obama blot er en frygtelig fortsættelse af den politik, der blev
ført under George W. Bush. Både
når det gælder at tilsidesætte den
amerikanske befolknings interesser frem for finansverdenens og
gennem at have en dagsorden med
regimeskifte, krig og likvideringer
ved brug af droner (som har været
næsten ti gange hyppigere under
Obama end under Bush). Skal verden undgå fortsat konfrontation og
krig, må den rigsretssag, der burde
have afsat Bush og Cheney, nu rejses imod Obama.
Den mulighed er blevet langt
større efter at appeldomstolen for
Washington D.C. i en historisk dom
den 25. januar erklærede, at præsidenten havde forbrudt sig imod den
amerikanske forfatning gennem at
udnævne ledende embedsmænd
ved midlertidige udnævnelser i stedet for at få dem godkendt af Senatet. Domstolen fandt, at udnævnelserne var et brud på den tredeling
af magten, der er en vigtig del af
fundamentet for USA’s forfatning,
og derfor omgående måtte bringes
til ophør (se Schiller Instituttets
Nyhedsorientering jan. ’13).
Den klare dom gik som en løbeild gennem Washington og har,
sammen med en overordentlig aktiv
indsats fra LaRouche-kampagnen i
USA, medført en voksende politisk
storm imod præsidentens systema-

tiske brud på den amerikanske forfatning. Ulovligheder, som en svag
og principløs kongres indtil nu i alt
for høj grad har set gennem fingre
med. Fokus for den politiske kamp
er blevet udnævnelserne af Chuck
Hagel til forsvarsminister og Obamas nære rådgiver John Brennan
som chef for CIA.
Ledende senatorer fra både Det
republikanske og demokratiske
Parti har gjort det klart, at man ikke
vil lade udnævnelserne gå igennem, før man har fået svar på sine
spørgsmål om to afgørende politiske sager, som Obama-administrationen har forsøgt at holde uden
for Kongresessens tilsyn og offentlighedens kendskab: Hvad der
egentlig foregik før, under og efter
al-Qaeda-angrebet på det amerikanske konsulat i Benghazi, Libyen, den 11. september 2012, og det
voksende antal mennesker, som det
amerikanske droneprogram hver
uge dræber rundt omkring i verden.

Benghazi-skandalen

Der er nu gået fem måneder, siden den amerikanske ambassadør
Stevens sammen med tre CIA-folk
blev dræbt ved angrebet i Benghazi, og selv om den lokale al-Qaeda-organisation allerede i timerne
efter angrebet tog ansvaret for det,
opfandt Obama-administrationen
i stedet en løgn om, at angrebet
skyldtes en spontan demonstration
og protester imod en muslimskkritisk video på nettet. Med til hi-

på konsulatet beskrives som hævn
for nogle af disse angreb.

Droneprogrammet

Martin Luther King sagde: »Jeg har en drøm«. Obama siger: »Jeg har
en drone«.
I bogen »Benghazi: Den endestorien hører, at det var de samme
kredse, der nu angreb USA, som lige rapport«, der udkom den 12.
man gennem NATO’s militære ind- februar, og som bl.a. er skrevet
sats i Libyen havde hjulpet med at af Brandon Web, en tidligere frømand, der var en nær ven til en af
tage magten.
I høringer i Senatet og Repræ- de omkomne på konsulatet, beskrisentanternes Hus er det nu kommet ves det, hvorledes John Brennan,
frem, at Obama blev orienteret om som Obama netop nu forsøger at
angrebet, lige da det var startet, få udnævnt til chef for CIA, spilmen at han siden intet foretog sig lede en nøglerolle i forspillet til
under det otte timer lange angreb. tragedien. John Brennan er særlig
Han ringede f.eks. aldrig til Libyen rådgiver i spørgsmål om terrorisme
for at få de lokale myndigheder til og nationens sikkerhed til Obama
at give et undsætningshold hurtig og er den person, som Obama hver
adgang og gav heller ikke tilladelse tirsdag mødes med for at beslutte,
til, at specialstyrker udefra kunne hvem droneprogrammet skal sætkrydse grænsen for at gribe ind, tes til at dræbe. Brennan havde med
som han f.eks. gjorde det ved angre- velsignelse fra Det hvide Hus ledet
bet og likvideringen af Osama bin sine egne hemmelige operationer
Laden. Havde han gjort det, kunne og likvideringer gennem en spedrabene sandsynligvis være undgået. cialenhed kaldet JSOC, og angrebet

Det andet store emne Obama har
mørklagt er med hvilken autoritet,
som han udvælger og henretter folk
gennem droneprogrammet – deriblandt amerikanske statsborgere,
som ifølge forfatningen har krav på
en retssag og domfældelse, inden
man kan straffe dem. Nu forsøger
Senatet at tvinge præsidenten til at
fremlægge de juridiske betragtninger, som man har lavet, og få svar
på, om man også mener, at man har
lov til at dræbe amerikanere i USA.
Det republikanske kongresmedlem Walter Jones har allerede i
lovforslag HCR003 gjort det klart,
at præsidenten må afsættes ved en
rigsretssag, hvis han (bortset fra under et direkte angreb på USA eller
et umiddelbart forestående angreb)
går i krig uden Kongressens tilladelse. Det store spørgsmål er dog,
om Kongressen er villig til at for alvor bruge den forfatningsmæssige
ret og pligt, som de har til at stoppe
en præsident for groft at forbryde
sig imod forfatningen: At indlede
en rigsretssag imod ham, så han
enten gennem sin frivillige afgang,
som det var tilfældet med Richard
Nixon, eller gennem en rigsretssag
bliver afsat, og det amerikanske
præsidentembede dermed igen bliver til en tjener for den amerikanske forfatning og det amerikanske
-tg
folk.
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I Islands Alting presser repræsentanter for alle de forskellige
partier på for at få regeringen til
at fremlægge et Glass/Steagallbankopdelingsforslag. Et beslutningsforslag desangående er til
udvalgsbehandling i Komiteen for
Økonomi og Handel og ventes vedtaget. Dermed kan det blive en del
af de nye bankreformer, som regeringen ønsker, kan blive vedtaget
inden det kommende valg til Altinget i april.
Álfheiður Ingadóttir, viceformand for det islandske parlament
Altinget og gruppeformand for Venstrebevægelsen – de grønne, sendte
følgende hilsen til Schiller Instituttets internationale konference, der
fandt sted i Flörsheim, Tyskland,
den 24.- 25. november 2012.
Jeg sender mine bedste ønsker
for en succesfuld Schiller Institutkonference og støtter Schiller Instituttets internationale kampagne for
en Glass/Steagall-bankopdeling.

Jeg opfordrer parlamentsmedlemmer over hele verden til at sætte sig
ind i den bankopdelingslov, som vi
har introduceret i det islandske parlament, og seriøst overveje at gøre
noget tilsvarende.
Almindelige mennesker over
hele verden lider hårdt på grund
af finansverdenens meget risikable spekulation, og nu lægger den
selvsamme finansielle verden et
enormt pres på politikerne, for at de
skal redde deres monetære værdier,
gennem at påtvinge deres vælgere
drakoniske nedskæringer. Jeg mener, at dette er forkert, og at der er
andre alternativer. Et alternativ er at
genindføre en total Glass/Steagallbankopdeling, der kan hjælpe med
at beskytte folks opsparinger og til
at genopbygge den produktive og
sunde økonomi.
Den 24. oktober 2012 blev et
beslutningsforslag om at adskille
bankerne i kommercielle banker og
investeringsbanker introduceret i
det islandske parlament af 17 parlamentsmedlemmer fra alle partier og
uafhængige medlemmer, med Uafhængighedspartiet som eneste undtagelse, som dog også under den timelange parlamentsdebat om emnet
annoncerede, at de støttede ideen.
Beslutningsforslaget lyder som
følger:
»Parlamentet har besluttet at betro Økonomiministeren den opgave

at udpege en komité til at revidere
lovgivningen for bankaktiviteter i
Island for – igennem en adskillelse
mellem kommercielle banker og
investeringsbanker – at minimere
risikoen for nedbrud inden for den
nationale økonomis banksektor. Komitéen skal undersøge nabolandenes
politik på området og fremlægge sit
forslag før den 1. februar 2013.« ...
Under debatten i parlamentet
fremførte jeg blandt andet disse
punkter:
Formålet med beslutningsforslaget er at adskille kommercielle
bankaktiviteter i vores land fra risikable investeringsbankaktiviteter...
Hvorfor skal vi separere disse aktiviteter, er der nogen, der vil spørge.
Opdelingen af disse to forskellige
typer af finansielle tjenester vil reducere den systemiske risiko, som
finanssektoren udgør for økonomien. Mens nogen gør opmærksom
på, at en bankopdeling ikke løser
alle problemer, gør andre det klart,
at dette er en absolut nødvendighed
for at sikre stabilitet og hæderlige
forretningsaktiviteter. Igennem en
opdeling sikrer vi faktisk, at folks
indeståender ikke bliver brugt som
»kasinopenge« gennem risikofyldt
långivning til investeringsbankernes ejere. Staten kan igennem bankopdeling sikre, at normale opsparingskonti ikke vil blive misbrugt
igen, så tabet fra risikofyldte lån og
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investeringer ikke falder tilbage på
skatteyderne og statskassen.
Almindelige ind- og udlån til
husholdninger og virksomheder
klassificeres som normal eller kommerciel bankvirksomhed. Disse
indlån er overvejende beskyttet af
statsgarantier. Skulle disse beskyttede indlån blandes sammen med
en spekulationsdrevet og risikobaseret investeringsstrategi, er det en
giftig blanding, der kan lægge, og
har lagt, hele det finansielle system
i ruiner, med alvorlige konsekvenser for husholdninger og statskassen
– konsekvenser, vi så udmærket kender her på Island. Medsponsorerne
tvivler på ingen måde på, at denne
giftige blanding kan spores som en
af årsagerne til vores bankkollaps.....
I en erklæring, der ledsager vores beslutningsforslag, diskuterer
vi, hvordan en perfekt adskillelse
af disse to faktorer var sikret blandt
bankerne i USA efter sammenbruddet af børsen i New York, og
den krise, der fulgte. Den såkaldte
Glass/Steagall-lov virkede i perioden 1933-1999, og det globale finansielle system fulgte i USA’s fodspor på dette område, men fra 1999
blev det ikke længere anset for at
være nødvendigt i USA. Loven blev
afskaffet, og det tog lidt mindre end
ti år fra det tidspunkt, hvor finansielle institutioner igen blev tilladt
at kombinere kommerciel bank- og

investeringsbankaktivitet, før en ny
bankboble bristede i 2007-2008.
Det er klart, at den seneste bankkrise har nødvendiggjort en revurdering af disse spørgsmål i hele det
transatlantiske område. Især siden
Barclays bankskandale i England
har der været en offentlig debat om
at genindføre Glass/Steagall i USA,
Storbritannien, Europa og Island.
Ideen om igen at indføre en adskillelse, i samme ånd som Glass/
Steagall-loven, vinder stigende
støtte i hele den vestlige verden.
Men der er også dem, især i USA
og Storbritannien, der hævder, at
en delvis bankadskillelse er bedre,
herunder den britiske VickersKommissions forslag om indhegning (ring fencing) af særskilte
afdelinger inden for samme bank,
eller dem, der foretrækker den svage Volcker-regel for USA.
Vi mener derimod, at kun en
total bankadskillelse vil beskytte
befolkningen mod spekulanternes
udskejelser. Her i Island har vi nu
en enestående mulighed for fuldt
ud at tage disse nødvendige skridt
– og vise vejen for andre lande
ved at indføre fuld bankadskillelse. Medunderskriverne mener, at
det er nødvendigt at indføre denne
lovgivning, for at vi kan fortsætte
med at opbygge og etablere en sund
økonomi i vort land, som vor nations fremtid afhænger af.

Internationale Initiativer for Glass-Steagall
af Janus Kramer Møller

S

chiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen har stået i
spidsen for en international
kampagne for at få vedtaget en bankopdelingslov, der er identisk med
Roosevelts Glass/Steagall-lov fra
1933. Det debatteres nu i førende
kredse verden over, som det første
nødvendige skridt i at stoppe disintegrationen af det internationale finanssystem. I Danmark har Schiller
Instituttet tre gange haft foretræde i
Folketinget om emnet.
Status over det lovgivningsmæssige arbejde i syv lande (se artiklen ovenover for Island):

USA

Samme dag, som den 113. Kongres samledes for første gang, blev
Glass/Steagall fremsat som lovforslag HR129 i Repræsentanternes
Hus af Marcia Kaptur (D-OH) og
Walter B. Jones (R-NC). Kaptur
havde fremsat et lignende forslag i
den forrige kongres som HR1489,
der opnåede 85 medstillere.
En pendant til lovforslaget forventes fremsat i Senatet snarest.
Maria Cantwell (D-WA) og John
McCain (R-AZ) fik et lignende
forslag skudt ned af Wall Street,
Barack Obama og finansminister
Timothy Geithner i 2010. Siden har
LaRouche-bevægelsens mobilisering ført til, at stadig flere folk fra
delstatsstatskongresserne, byrådsmedlemmer, fagforeningsmedlemmer, lokale bankfolk, landbrugsorganisationer og andre har sluttet op
om genindførelsen af Glass/Steagall. Chefen for Federal Reservebanken i Dallas, Richard W. Fisher,
foreslog den 16. januar, at kun de
dele af bankernes aktiviteter, der

faldt ind under den tidligere Glass/
Steagall-lov, burde dækkes af statens indskudsgarantiordning FDIC.
Den tidligere chef
for Federal Reservebanken i Kansas City,
Thomas
Hoening,
som nu er vicedirektør for FDIC, har
også den 17. januar
gentaget sin støtte til
Glass/Steagall. Selv
den tidligere chef
for gigantbanken Citigroup, Sandy Weill,
har offentligt erklæret
sig som tilhænger af
Glass/Steagall, selv
om han i 1999 førte
an i bestræbelserne
for at få loven fjernet.

bankstandarder, at man satte vandtætte skodder op internt i bankerne,
ellers ville en fuld bankopdeling

Belgien

Et udkast til et lovforslag blev genfremsat
21. oktober 2011 (DOC
1835/001) af fire Ecolo-Groen parlamentsmedlemmer. Forslaget
behandles stadig af finansudvalget.

Schweiz

Storbritannien

Et skifte mod
Glass/Steagall, ved
navns nævnelse, blev indledt af en
gruppe finansfolk fra City of London i erkendelse af, at selv ikke de
ville kunne overleve det systemiske
finanskollaps, som vi befinder os i,
hvis ikke systemet bliver radikalt
omstruktureret. Financial Times
sagde i en leder den 4. juli 2012,
at Vickars-kommissionens forslag
om »ring fencing« (opdeling af
bankerne internt i forskellige områder) langt fra var nok, og at normal
bankvirksomhed ikke burde være i
samme bank som investeringsbankfunktioner.
Der er endnu ikke fremsat lovforslag om Glass/Steagall i Storbritannien, men kampen fortsætter, og
den 21. december 2012 krævede en
rapport fra parlamentets komité for

til fokus for sin valgkamp. Liga
Nord har siden marts 2012 samlet
underskrifter for at få Glass/Steagall indført.

være nødvendig. En uge senere,
den 27. december, offentliggjorde
Financial Times så en meningsmåling, der viste at 60 % af Underhusets medlemmer, på tværs af alle
partier, støttede en fuld Glass/Steagall-opdeling af de britiske banker.

Italien

I 2012 blev hele fire Glass/
Steagall forslag fremsat i begge
parlamentets kamre, men de faldt
bort med parlamentsperiodens ophør pga. valget den 24.-25. februar.
De står dog til at blive genfremsat,
da den tidligere økonomiminister
Giulio Tremonti (der er en mulig
kommende statsminister) har gjort
Glass/Steagall og en ny nationalbank for produktiv kreditskabelse

Lovforslag 11.3857
om en bankopdeling
blev fremsat for Underhuset af De Grønne
i september 2011. Forslaget har endnu ikke
været til afstemning. I
december 2011 fremsatte Socialdemokraterne ligeledes et lovforslag om
bankopdeling i Underhuset med
reference til USA’s Glass/Steagalllov. Dette forslag har heller ikke
været til afstemning.

Sverige

I oktober 2011 blev Lovforslag
Fi234 fremsat for Rigsdagen af to
medlemmer af Miljøpartiet, der
foreslog en bankopdeling. Det blev
nedstemt 19. juni 2012 med stemmerne 280 mod 41. Alle fra Miljøpartiet og Venstrepartiet stemte for.
Den 18. september 2012 blev
Lovforslag Fi201 om finansiel regulering fremsat af 6 medlemmer
fra Venstrepartiet, der ønsker, at
Rigsdagen igangsatte en undersøgelse for at forberede en opdeling

af bankerne i en kommerciel del
og en investeringsdel. Lovforslaget
er nu i finansudvalget og vil blive
udarbejdet på møder den 5. og 26.
marts i år.
Den 5. oktober 2011 blev Lovforslag Fi298 om Stabilisering af
banker og finanssektoren fremsat
af Miljøpartiet, med referencer
til Glass/Steagall-loven fra 1933.
Lovforslaget er i finansudvalget
og vil ligeledes blive udarbejdet på
møder den 5. og 26. marts i år.
Glass/Steagall er desuden støttet
af 250 borgmestre i Frankrig, hvor
kampen for Glass/Steagall ledes af
LaRouches samarbejdspartner og
tidligere præsidentkandidat Jacques
Cheminade. Cheminade var med
i en debat på France 3 den 13. februar, hvor han fik mulighed for at
forklare, hvorfor en Glass/Steagallbankopdeling er nødvendig, i stedet
for Hollande-regeringens impotente bankreform, der ikke vil stoppe
finansverdenens krumspring. Der
har også været støtte fra Finlands
kulturminister Paavo Arhinmäki.
Victor Ivanov, chefen for Ruslands
narkobekæmpelse, har også gentagne gange opfordret til indførelsen af Glass/Steagall for at kunne
bekæmpe den internationale narkohandel, som i dag har meget fri
adgang til finansverdenen.
Der er absolut ingen tid at spilde. Hvis ikke de forskellige lande
gennemfører en Glass/Steagallbankopdeling meget snart, vil der
ikke være et fungerende samfund
for vore efterkommere. De vil spørge: »Hvordan kunne hele nationer
se passivt til, mens deres eksistensgrundlag gik op i røg?«
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Stop krigen imod Syrien og Iran – inden vi får Tredje Verdenskrig
Vi behøver et nyt paradigme
Den 27. november 2012 havde Schiller Instituttet foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg. Følgende tale blev holdt af Schiller
Instituttets formand Tom Gillesberg, der advarede om, at den vestlige støtte til regimeskifte i Syrien og Iran samt opbygningen af
et vestligt missilskjold medfører en konfrontation med Rusland og Kina, der kan eskalere til atomkrig. Efter NATO’s opsætning af
patriotmissiler i Tyrkiet, advarede russerne om, at hvis en pistol vises på scenen i Første Akt, vil den bestemt blive affyret i Tredje.

G

oddag. Tak fordi vi måtte
komme.
Den eskalerende krise,
vi har set i Mellemøsten siden NATO’s intervention i Libyen sluttede
med likvideringen af Muammar
Gaddafi, er langt værre, end det
man får indtrykket af i det gængse
mediebillede. Den nuværende tilspidsede situation i Syrien – og
den parallelle vedvarende diskussion om et israelsk angreb på Irans
atomanlæg, med eller uden en amerikansk deltagelse – kan hurtigt,
hvis vi ikke ser et drastisk paradigmeskifte – spinde ud af kontrol og
udvikle sig til en åben konfrontation mellem USA, Storbritannien
og deres allierede på den ene side,
og Rusland og Kina på den anden.
En sådan udvikling kan lede til brugen af atomvåben og faren for en
udløsning af hele verdens arsenal
af brintbomber, fordi en af siderne
mener, at krigen under alle omstændigheder er uundgåelig og derfor
vil søge at få fordel af at slå først.
Når først den ene part har trykket
på knappen, må alle andre hurtigt
affyre deres arsenaler af brintbomber, og efter halvanden time vil en
stor del af menneskeheden ligge i
ruiner – og overlevelsesmulighe-

der nu er i sit efterår, ikke vil ende
med en atomvinter.
Den dramatiske forværring af
den internationale sikkerhedspolitiske situation har ikke sin rod i Rusland eller Kina, men i den britiske
konfrontationspolitik, som Tony
Blair har været en rendyrket eksponent for, og som USA (både under
George Bush jr. og Barack Obama)
sammen med NATO og EU-landene har ladet sig trække med ind
i. På et tidspunkt, da Rusland stod
svagt, begyndte man humanitære
militære interventioner uden om
FN’s sikkerhedsråd, og da Rusland
og Kina undlod at nedlægge veto
imod etableringen af en flyveforbudszone over Libyen, der angiveligt skulle beskytte befolkningen i
Benghazi imod overgreb, blev dette
misbrugt til systematisk at bombe
Libyens regering og regeringshær,
mens massive mængder våben og
træning blev givet til oppositionen.
Det endte som bekendt med, at rebellerne kunne besejre regeringshæren og tage magten – og at Gaddafi
blev myrdet på skammeligste vis.
Efter den oplevelse gjorde Rusland det klart, at man aldrig ville
tillade noget lignende at ske igen –
og at man ville forsvare dette stand-

Det er den syriske befolkning, som betaler prisen for den vestlige
støtte til de al-Qaeda kontrollerede rebeller i Syrien.

derne for den tilbageværende del af
menneskeheden i den efterfølgende
atomvinter vil være ganske dårlige.
At en sådan udryddelse af menneskeheden gennem atomkrig desværre ikke er en umulighed, har
ledende russiske militærfolk advaret om igen og igen i løbet af det
seneste år. Lige fra generalstabschef Makarov, til udenrigsminister
Lavrov og statsminister Medvedev.
I maj 2012 udtalte statsminister
Medvedev med henvisning til situationen i Mellemøsten: »Den politik,
som visse vestlige stater forfølger,
hvor de under påskud om humanitær intervention krænker andre
staters nationale suverænitet, vil let
kunne føre til omfattende regionale
krige, og sluttelig til anvendelsen af
atomvåben«. I et nyligt interview
om situationen i Mellemøsten udtalte udenrigsminister Lavrov også,
at han håbede, at det arabiske forår,

punkt med alle til rådighed stående
midler, for ellers ville det blot være
et spørgsmål om tid, før man ville
blive inddæmmet gennem en række
af regimeskifter, der ville indsætte
regeringer, der var lydstater til Storbritannien og USA, samtidigt med
at opførelsen af et vestligt missilskjold ville mindske Ruslands mulighed for at slå tilbage i tilfælde af
et vestligt atomangreb.
Heldigvis har Rusland, i stedet
for en modeskalering, rakt hånden
frem til samarbejde for at forhindre
denne uberegnelige eskalation, der
kan ende i atomkrig. Samtidigt med
at man har blokeret for et mandat
til militære aktioner i FN’s sikkerhedsråd, har man aktivt støttet en
fredsproces i Syrien, der kan erstatte den militære kamp med en politisk dialog og skabe en fremtid for
Syrien. I det lys er militære tiltag,
som den enorme strøm af våben og

fundamentalistiske rebeller udefra
ind i Syrien, finansieret af SaudiArabien og Qatar, men med accept
og hjælp fra USA, Storbritannien,
Frankrig, Tyrkiet og mange andre
lande, og en NATO-involvering
i form af Patriotmissiler bemandede af udenlandske soldater og
AWACS-fly, med til at forværre
muligheden for fred.
Den russiske udenrigsminister
Lavrov udtalte i fredags (den 23.
november) til Russia Today og
TASS om opsætningen af patriotmissiler ved den tyrkiske grænse:
»Vores bekymring har at gøre med
Tjekhovs våbensyndrom, som siger, at hvis en pistol viser sig på
scenen i Første Akt, så vil den bestemt blive affyret i det Tredje«.
At våben dukker frem på et tidspunkt, hvor der er forsøg på at løse
en konflikt, skaber risici, der ikke
nødvendigvis har at gøre med scenariet, men fordi enhver ophobning
af våben naturligvis skaber en trussel. »Enhver provokation kan skabe
en alvorlig væbnet konflikt. Det ønsker vi at undgå«. »Enhver ophobning af våben skaber en risiko og
er fristende for dem, som ønsker at
få kræfter, der står udenfor, i spil«.
Det budskab blev formidlet til
Nato’s generalsekretær, hvor Lavrov også tog et forslag op om etablering af en direkte linje mellem
Ankara og Damaskus, for at undgå
misforståelser, men indtil nu har
Anders Fogh-Rasmussen sat kikkerten for det blinde øje, og i modstrid med al sund fornuft erklæret,
at Patriotmissilerne vil øge stabiliteten i området.
Den danske udenrigsminister
har gentagne gange erklæret, at militær intervention i Syrien og Iran
ikke bør komme på tale, med udtalelser som: »Kun fantaster vil bruge
militær i Syrien« og »Et angreb på
Iran er et ekstremt farligt eventyr,
der vil slippe en masse farlige kræfter løs i Mellemøsten og andre dele
af verden«. Denne danske holdning
er prisværdig, men det er ikke nok,
når man samtidig ser gennem fingre
med, at den politik bliver forfulgt
med andre midler, uden at sige fra.
Det er på tide, at Danmark holder
op med at spille blåøjet og naiv.
Vesten må lære af sine tidligere fejltagelser. I 1970’erne og
80’erne støttede man træningen,
uddannelsen og bevæbningen af
mujahedeenerne i Afghanistan, for
at bekæmpe den sovjetiske indflydelse i Afghanistan, men efterfølgende var det netop disse vestligt
trænede og finansierede fundamentalistiske »modstandsfolk«, som
blev rygraden i terrorisme verden
rundt. Det var ophavet til al-Qaeda.
Det nylige angreb fra al-Qaeda den
11. september på det amerikanske

konsulat i Benghazi, hvor man bl.a.
dræbte den amerikanske ambassadør Stevens, er en påmindelse om,
at man er ved at begå den samme
fejltagelse igen. Rebellerne, som
man støtter i Syrien, er i mange tilfælde de samme fanatiske hellige
krigere, som var involveret i krigen
i Libyen.

Hvis den vestlige verden bliver
ved med at eskalere konfrontationen med Rusland, så risikerer
vi at det ender med atomkrig.
Vi skal undgå at krigen i Syrien
og det beslægtede truende angreb
på Iran får lov til at føre til Tredje
Verdenskrig. Derfor afholdt Schiller Instituttet i den forgangne weekend en international konference i
nærheden af Frankfurt, Tyskland,
med deltagelse af 300 personer fra
omkring 30 forskellige lande. Titlen var: »Et nyt paradigme for civilisationens overlevelse« og talerne
fra konferencen vil være at finde
på Schiller Instituttets hjemmeside
(www.schillerinstitut.dk).
Konferencens formål var at
pege på løsninger på den skæbnesvangre strategiske krise og den parallelle dræbende økonomiske sammenbrudskrise, der truer os alle,
gennem at foreslå et totalt paradigmeskifte, som kan gøre en ende på
ideen om geopolitisk konfrontation
og løsningen af konflikter gennem
krig, og det nuværende oligarkiske
finanssystem, der sikrer maksimal
profit for banksters og spekulanter, mens milliarder af mennesker
trues på deres eksistens. Dette må
erstattes af et nyt paradigme, hvor
fokusset er på »Menneskehedens
Fælles Mål« og overvindelsen af de
trusler, der kan lede til menneskehedens udryddelse.
På konferencen blev der bl.a.
fremlagt en plan for gennemførelsen af en lang række vand- og infrastrukturprojekter i Mellemøsten,
Sydvestasien og Afrika, som hvis
de bliver iværksat, vil skabe et
samarbejde mellem alle de forskellige nationer, hvor man samtidig

med sine egne fremskridt tænker
på naboernes fordel – Det princip
fra Den Vestfalske Fred i 1648,
der sammen med etableringen af
princippet om nationalstatens suverænitet og ukrænkelighed, gjorde
det muligt for Europa at overvinde
Trediveårskrigens destruktion af civilisationen.
I en sådan proces kan Danmark
spille en afgørende konstruktiv rolle. Vi kan være med til at planlægge
og gennemføre store vand- og infrastrukturprojekter og vise, at selv
om man er et lille land, så kan man
have stor positiv betydning, hvis
man bidrager med ideer og handlinger, der for alvor flytter verden
fremad og lægger grundlaget for
verdens kommende generationer.
Den amerikanske statsmand og
økonom Lyndon LaRouche, der har
været i stand til at forudsige den
økonomiske og strategiske krise
verden nu slås med, har gjort det
klart, at et sådant paradigmeskifte
ikke kan finde sted inden for rammerne af det nuværende bankerotte
finansielle system. Den britiske
kontrol over USA gennem præsident Obama må ophøre, og USA
kan derefter sammen med andre
suveræne nationer sanere sit finanssystem med en Glass/Steagallbanklovgivning, skabe nationale
kreditter til investeringer og komme i gang med store infrastrukturprojekter. Hvis USA samtidigt laver
en fire-magts alliance med Rusland,
Kina og Indien med grundlag i respekten for national suverænitet, så
har verden fundamentet for en ny
fredelig verdensorden, som resten
af verden kan tage del i.
Rusland har allerede vist, at de
er villige til et sådant globalt samarbejde til menneskehedens fælles
bedste, gennem at foreslå et fælles
samarbejde mellem Rusland, USA
og resten af verden om SDE – et
strategisk forsvar for Jorden, hvor
man i et fællesskab etablerer et system, der både kan nedskyde løbske
atommissiler, der kunne true vores
fremtid, og samtidigt forbereder os
på at beskytte Jorden imod asteroider og andre himmellegemer, der
kan ramme med katastrofale konsekvenser. Tiden kommer, hvor sådanne himmellegemer vil true menneskeheden på sin eksistens, så vi
må allerede nu begynde processen
med at kunne imødegå den fare, så
vi er klar, når den kommer.
Danmark må åbent sige nej til
det paradigme, som nu truer selve
vor eksistens, hvis konfrontationen
i Mellemøsten og Sydvestasien føres til ende, og i stedet gå i spidsen
for et sådant nyt paradigme, der vil
sikre hele menneskeheden en anstændig fremtid.
Tak for ordet.
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KRIGEN MOD ØRKENEN KAN SAMLE HELE VERDEN
Vi bringer her et uddrag af en tale af Hussein Askary, leder af LaRouche-bevægelsen og partiet EAP i Sverige, der blev holdt på Schiller
Instituttets internationale konference i Flörsheim, Tyskland den 24.-25. november. Askary har ledet en arbejdsgruppe der forberedte
et studie om udvikling af Mellemøsten, Sydvestasien og Afrika gennem store vand- og infrastrukturprojekter.
Se mere på: www.schillerinstitut.dk/drupal/hussein
frugttræer, der både kan temperere
klimaet, stoppe sandstorme og ørkenspredning, og samtidig producere mad og næring til befolkningen. Forskning i nye typer kornsorter
og andre afgrøder, der er velegnede
til det klima, er allerede i gang og
kan videreudvikles.

Vandressourcer

I

stedet for at disse krige fortsætter og risikerer at føre til
en verdenskrig, kunne Schiller
Instituttets plan forene alle nationerne omkring et fælles projekt
for at udvikle og beskytte planeten
mod indre og ydre farer. Samtidig
kunne man øge forudsætningerne
både for mere liv på Jorden ved
at øge den fotosyntetiske aktivitet samt for voksende økonomisk
vækst for landene gennem en stigende produktivitet pr. individ og
pr. kvadratkilometer.
Planen går ud på at begrænse
og til sidst overtage ørknerne på
Jorden, til at begynde med i Sydvestasien og Nordafrika, specielt
i krigszonen Syrien-Tyrkiet-IrakIran-Israel-Palæstina-JordanSaudi-Arabien. Våbnene i denne
krig bliver da vand, videnskab og
teknologi. At stoppe den 13 mio.
km2 store ørken, der spreder sig fra
Atlanterhavet i Nordafrika til det
vestlige Kina, er ikke noget, som
en nation eller nogle hjælpeorganisationer kan klare, men kræver
en global indsats af næsten alle nationer, store som små. Det vil blive
et fælles mål for menneskeheden
og en ny metode til at skabe fred
og stoppe konflikter i fremtiden.
De økonomiske principper, som anvendes i dette program, stammer fra
Lyndon LaRouches udvikling af den
fysisk-økonomiske videnskab:
1. Tag eksisterende ressourcer
(vand og arbejdskraft) og løft dem
op på et højere effektivitetsniveau.
2. Skab nye naturlige ressourcer
(f.eks. ved afsaltning af havvand).
3. Øg produktiviteten gennem
udvikling af »den økonomiske platform«.

De grønne bælter kunne opdyrkes samtidigt flere steder i Afrika
og Asien ved at bryde ørkenen i
nordlig-sydlig retning i flere sektioner eller »krigszoner« for at svække
ørkenens samlede effekt. Schiller
Instituttets studie fremhæver hovedsageligt tre kilder til at forsyne
projektet med vand:

1. Overførsel af vand:
Dette omfatter store kontinentale projekter, der har ligget på tegnebrættet i mange år. Nogle eksempler er: at flytte vand via en 2.300
km lang kanal fra Ob i Sibirien

og Petsjora i det nordlige Rusland
(begge floder løber ud i Ishavet)
og vende vandstrømmen mod syd,
dels til ørkenområdet i Centralasien
og dels til den udtørrede Aral Sø
samt den østlige del af det Kaspiske
Hav og Iran. I Afrika er der både
Transaqua-projektet, der leder vand
fra Congofloden i det østlige Congo
til Tchadsøen og den store afrikanske ørken, samt Afrikapas-projektet
for at flytte vand fra de store søer
i Østafrika og Congo-floden til den
sudanesiske og ægyptiske ørken i
nord. Afrikapas-projektet blev præsenteret på Schiller Instituttets konference af den ægyptiske ingeniør
Aiman Rsheed.
Andre projekter inkluderer opførelsen af dæmninger ved de store

skulle lede vand fra Seihun-floden
i Østtyrkiet til Israel, Palæstina og
videre til den Persiske Bugt, men
projektet blev aldrig taget alvorligt
under fredsprocessen mellem Israel
og de arabiske lande.
Alle disse projekter er fuldt ud
gennemførlige og teknisk mulige;
det, som mangler, for at de kunne
iværksættes, er den politiske vilje
og de økonomiske ressourcer.
2. Afsaltning af havvand:
Der er bygget og bliver bygget
enorme anlæg til at afsalte havvandet i den Persiske Bugt, hvor to
tredjedele af alt afsaltet vand produceres. Saudi-Arabien får 70 % af
drikkevandet til sine 26 mio. indbyggere gennem afsaltning. Problemet er, at afsaltningen foregår
med olie og naturgas som brændsel
(Saudi-Arabien forbruger halvanden mio. tønder olie pr. dag!) Denne situation er på sigt uholdbar, idet
disse lande får brug for at tredoble
afsaltningen over de kommende
10-15 år. Desuden er der mangel på
olie og gas i flere lande som Palæstina, Israel og Jordan. Løsningen
på dette er at bygge små højtemperatur kernekraftsreaktorer, hvor
elektriciteten kan anvendes til samfundet og industrierne, mens spildvarmen kan bruges til afsaltning.
Ifølge Det internationale Atomenergiagentur (IAEA) er atomkraft den
reneste og mest effektive metode til
at afsalte havvand i store mængder.
Dette indgik tidligere i amerikanske
regeringers fredsplaner, som eksempelvis præsident Eisenhowers plan
»Atoms for Peace«, Atomer for
Fred, samt LaRouches »Oaseplan«
fra 1970’erne, der stræbte efter at
løse den arabisk-israelske konflikt
gennem økonomisk samarbejde.
3. Grundvand:
Der foregår en propagandakampagne fra den internationale
miljøbevægelse og forskellige FNorganisationer imod anvendelsen af
grundvand, især de dybereliggende
grundvandsmagasiner. Propagandaen hævder, at dette vand har lagret sig der i løbet af millioner af år,

Grønne bælter

Projektet kunne straks iværksættes ved at anvende eksisterende
ressourcer langs de allerede etablerede dele af Verdenslandbroen/Den
eurasiske Landbro. Hovedteknikken, der kan blive det første forsvarsskjold mod ørkenspredningen,
er opdyrkning af såkaldte grønne
bælter i udkanten af bysamfundene
og langs regionale og transkontinentale transportkorridorer. Disse
bælter skal være 5-10 km brede og
mange hundrede kilometer lange
i flere led. Passende afgrøder i de
grønne bælter ville være de traditionelle afgrøder, der tåler varme,
tørke og salt, som palmetræer,
eukalyptus, oliventræer, daddelpalmer samt indiske jujubeplanter. Det
bør være en kombination af løv- og

Dråbeteknik til vanding kan kraftigt reducere vandspild, der opstår ved
fordamning. Til venstre bliver planterne vandet med ledninger over jorden;
til højre sker det med ledninger under jorden, der yderligere sparer vand.
floder, som det tyrkiske projekt
»South Eastern Anatolia Project«
eller (GAP) over floderne Tigris og
Eufrat, kombineret med store kanalbyggerier og udvikling af landbrugsteknologi, der har forvandlet
denne del af det sydlige Tyrkiet til
et af de største landbrugsområder i
regionen. En ide, som har eksisteret
siden 1980’erne i forbindelse med
de tyrkiske projekter, er »Peace Pipeline«, der via store rørledninger

og at det er »fossilt« og ikke kan
fornys. Derfor, siger man, bør dette
vand »efterlades til fremtidige generationer«! Der findes ikke bare
enorme mængder vand under ørkenområdet i Afrika, eksempelvis i
Darfur og Libyen, som kunne levere vand i over hundrede år og løse
en masse politiske, økonomiske
og sociale problemer, men videnskabsmænd, som NASA-eksperten
Farouk El-Baz og geologen Robert

Øverst: GAP-projektet i Tyrkiet der bygger dæmninger over floderne
Tigris og Eufrat. Til venstre: Plan for grønne bælter i Irak til at stoppe ørkenens fremmarch. Til højre: Genoplivning af Aral-søen gennem tilførsel
af store mængder vand nord fra.
Bisson har med anvendelse af satel- kan eksempelvis anvende dråbelitovervågningsteknologi udviklet teknik, så vandet ledes frem til hver
en ny teori om grundvand, der viser, plante eller træ ved hjælp af gumat de dybereliggende reservoirer mislanger. Dette reducerer en stor
vedvarende fyldes op. Denne mo- mængde af det vand, der fordamdel kaldes »The Mega Water Shed per. Et endnu mere effektivt system
Model« og påpeger, at de traditio- er underjordisk dråbeteknologi,
nelle teorier om grundvand ikke ta- hvor et net af slanger graves ned
ger hensyn til det faktum, at store under markerne, så vandet ledes
mængder sne og regnvand, som direkte til planternes rødder. Denne
falder i de høje bjergkæder, trænger teknik er blevet anvendt og videredybt ned gennem tektoniske spræk- udviklet ved Israels jordbrugsuniker i bjergene, der leder vandet versitet i Negev-ørkenen. Dette er
dybt ned under jorden over store noget, som Israel kunne bidrage til
afstande, til tider flere hundrede sine naboer med som en måde at
kilometer under urbjergsformatio- overvinde de politiske spændinger.
nerne. Ifølge den traditionelle teori Med hensyn til korndyrkning er det
lægger det meste af regnvandet sig mest effektive et system med mopå jorden som overfladevand, eller bile sprinklere.
det fordamper, og det er kun en lille
mængde af regnvandet, der trænger Dyrkning uden jord
En anden teknologi, der kunne
ned gennem sedimentlagene under
jorden og oplagres mellem disse øge produktiviteten i landbruget
lag og bjerggrunden. Dette er den ved at anvende vandet optimalt, er
almindelige kilde til grundvand, teknologier, som kommer fra rummen der findes også den anden forskningen. Hydroponik og aeroteori, som er blevet bevist af disse ponik er to drivhusdyrkningssystemer, der ikke anvender jord. I det
videnskabsfolk.
Der findes mange metoder til at første tilfælde dyrkes planter i en
opsamle regnvandet og effektivi- mineralrig næringsvæske. Med den
sere opbevaringen af dette vand og anden teknik hænger rødderne i luflignende ideer. De er udmærkede, ten og sprøjtes med en blanding af
men utilstrækkelige til at løse et vand og mineraler. Denne teknologi
er bedst egnet til dyrkning af grønglobalt problem.
sager, og landmænd i Californien
Moderne vandingsteknologi har bevist, at produktiviteten kan
Med hensyn til vandingssyste- øges tre-fire gange sammenlignet
mer må helt nye teknologier tages i med almindelig dyrkning. Men det
brug. I Sydvestasien, især i nærhe- vigtigste aspekt af disse systemer
den af floderne, oversvømmes mar- er, at intet vand forsvinder, efterkerne traditionelt med vand. Med som vandet i drivhuset hele tiden
denne gamle teknik fordamper det genanvendes. Disse systemer, der
meste af vandet, en del trænger ned nu er meget populære i golfstateri jorden og øger saltindholdet, og ne, bidrager til fødevaresikkerhekun en brøkdel når ned til planter- den, men har ingen større effekt på
klimaet udenfor drivhuset.
nes rødder.
Dette sløseri kan afhjælpes med
fortsættes→
moderne vandingsteknologi. Man
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Helga Zepp-LaRouche:
Vi behøver et nyt paradigme for at redde menneskeheden
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af og præsident for Schiller Instituttet, holdt denne hovedtale ved en konference, der sponsoreredes af EIR og Schiller instituttet, den 26. januar 2013 i den historiske Riverside Church i New York City. Kun figur 2 og 6 er inkluderet her, resten kan ses på: www.schillerinstitut.dk/drupal/helga

M

ine damer og herrer, kære
medlemmer og venner af
Schiller Instituttet. Jeg
tror, vi er forsamlet her i dag i fuld
bevidsthed om den ekstremt alvorlige situation, som menneskeheden befinder sig i. På nuværende
tidspunkt står det ikke klart, om
denne menneskehed har en fremtid.
Grunden til at jeg siger dette er, at
der er et sammenfald af flere eksistentielle kriser, som hver for sig
ville være tilstrækkelig til at stille
spørgsmålstegn ved den menneskelige arts overlevelse.
Den første og farligste og mest
umiddelbart forestående krise er
naturligvis muligheden for, at krisen i Mellemøsten og det øvrige
Sydvestasien, der nu spreder sig
hastigt til Nordafrika, vil udvikle
sig til et nyt Balkan, som det var
før Første Verdenskrig med en
kombination af alliancer, der, når
der først opstår et udløsende moment, med blot ét yderligere skridt,
kunne blive den gnist, der antænder
Tredje Verdenskrig. Og denne gang
taler vi om en atomkrig, for, som
enhver ved, ville f.eks. et angreb
på Iran absolut omgående udløse
en atomar, Tredje Verdenskrig. Det
udløsende moment kunne endda
være en situation, der starter med,
at Assad-regeringen bliver væltet,
eller blot at det kaos, vi nu ser med
spredningen af al-Qaida i Mellemøsten, det øvrige Sydvestasien og
Nordafrika, fortsætter.
Hvis vi får en sådan atomkrig,
er der stor sandsynlighed for, at
der ikke ville være nogen overlevende. Vi ville få en atomvinter,
hvor de mennesker, der dør i løbet
af de første timer, ville prale med
at være heldige sammenlignet med

4. Naturligt kredsløb
Den ultimative vandkilde i
fremtiden, når krigen mod ørkenen
er kommet i gang, er det naturlige
kredsløb, som gennem fordampning cirkulerer vandet fra den dyrkede afgrøde op i atmosfæren, hvor
det omdannes til regn og således
skaber en vedvarende proces. De
nye grønne områder, som dannes
ved erobringen af den frodige jord i
ørkenen, skaber nye og mildere klimamønstre og kan gendanne det lo-

dem, der først dør senere. Problemet er, at folk ikke længere tænker
på dette, men husk på, at dette var
præcis, hvad præsident Kennedy
sagde under Cuba-krisen med opstillingen af de russiske missiler. I
dag, hvor våbenarsenalet er langt
større, er udslettelseskapaciteten
absolut steget.
Den anden store, potentielt eksistentielle krise udgøres af den
kendsgerning, at hele det transatlantiske finanssystem, som følge af højrisiko-spekulationen, de 25 % profit,
som [den mangeårige direktør for
Deutsche Bank] hr. Ackermann
plejede at sige, og som følge af den
fortsatte politik med redningspakker
til de storbanker, der »er for store
til, at man kan lade dem gå ned«, nu
har nået et punkt, hvor det eneste,
der er tilbage, er en hyperinflatorisk
sprængning af hele systemet.
Hvis det sker – og vi kan se tegn
på, at det kunne ske i denne uge, i
næste uge, i februar eller hvad dag,
det skal være – så vil vi få en hyperinflation som i Tyskland i 1923.
Det vil indebære den mest brutale
ekspropriering af befolkningen som
helhed. Hvis det sker, får vi en politisk og social eksplosion, der overgår enhver forestilling. Hvis man
tænker sig, at vi får en hyperinflation som i Tyskland i 1923 i hele
eurozonen, dollarzonen og med en
spredning til resten af verden, så vil
det opståede kaos omgående styrte
civilisationen ud i en mørk tidsalder.

ulykkeligvis mange andre lande.
Det menneskesyn, som udgør
det underliggende aksiom i alle
disse kriser, har udviklet sig til et
dyrisk menneskesyn, hvor værdinormerne er fuldstændig depraveret
og degenereret. Det skyldes ikke, at
mennesket er sådan – jeg tror ikke,
at mennesket er født ondt. Jeg tror,
at det oligarkiske system, der er
drivkraften bag denne globalisering, grundlæggende set har gjort
nøjagtig det samme som Romerriget; det har helt bevidst sænket
folkets moralske niveau, det holder
dem nede i fordummelse, så de er
temmelig forsvarsløse, eller sådan
ser det i det mindste ud. For hvis
man går ud på gaderne, som vi gør
hver eneste dag, siger folk: »Jamen,
man kan jo ikke gøre noget«, og
det er et sikkert oligarkisk tegn, når
folk siger sådan.
Det, jeg her vil frem til, er, at
krisen har så mange facetter, at kun
et totalt paradigmeskifte, en total
forandring af værdinormerne, er i
stand til at løse problemet. For næsten 46 år siden, den 4. april 1967,
holdt Martin Luther King netop i
denne kirke en tale med titlen »Efter
Vietnam: Tiden er inde til at bryde
tavsheden«, som var et meget, meget følelsesladet og kraftfuldt angreb på Vietnam-krigen. Han sagde,
at vi i sandhed har brug for at finde
en ny vej ud af det mørke, der synes
at omslutte os, og han krævede en
»radikal revolution af værdierne«.

Kulturel og moralsk krise

Et opgraderet paradigme

Den tredje krise, jeg vil omtale,
er den ufattelige kulturelle og moralske krise. Tænk på udbredelsen
af narkotika, pornografi og vold,
og især på den indflydelse dette
har haft på ungdomskulturen, hvor
der ikke alene forekommer flere og
flere massakrer som den i Newtown
– skøre mennesker, der skyder en
masse børn og deres lærere – men
faktisk er der tale om en krise inde
i hovedet på de unge mennesker!
Hvis man har 12-årige børn, der
»ved det hele«, som har været med
til alting med hensyn til pornografi,
voldtægt osv., hvor meget er der så
tilbage af denne generations forstand? Dette har ramt USA og hele
Europa, og, med globaliseringen,

kale klima, som fandtes for 20.000
år siden under afslutningen af den
sidste istid, dér, hvor ørknerne er
i dag. Nutidens ørkenområder var
frodige skovarealer fulde med liv,
ligesom de nuværende regnskove.
Dette kan genskabes, og mennesker i disse områder kan få rollen
tilbage som frie gartnere, i stedet
for at være som de nuværende omvandrende slaver, der lider under de
lunefulde naturguder.
Sydvestasien kan, i kombina-

Det er præcis det eksistentielle
behov, vi har i dag. Vi har brug for
et totalt paradigmeskifte, som må
være en opgradering, der er lige så
fundamental som det paradigmeskifte, der adskilte Middelalderen
fra den moderne tid. Det, som Nicolaus Cusanus med sine skrifter
bevidst fremkaldte, da han helt
bevidst brød med den herskende
ideologi, skolastikken, som var
overtroisk ud over al forstand, som
var den tids peripatetikeres (elever
af Aristoteles, -red.) symbolske
logik. Han introducerede en helt
ny måde at tænke på, der affødte
alle de moderne gennembrud, den
moderne videnskabs gennembrud,
gennembruddene inden for klassisk

komposition og meget mere.
Det, jeg finder mest rædselsvækkende, når jeg tænker på den aktuelle
situation, er, at vi er så tæt på en total
katastrofe, og at alle regeringerne,
i hvert fald de førende G20-landes
regeringer, og mange andre regeringer, ikke engang vil erkende det! De
fortsætter med at foretage sig ting,
der, skridt for skridt, fører os endnu
længere ud ad vejen til katastrofen.
I går rapporteredes det, at den
tyske regering nu også fremstiller
bevæbnede kampdronefly. Dette er
vanvid! Hvorfor vil man fortsætte
med en politik, der myrder folk, absolut uden at man har den ringeste
mulighed for at skelne mellem kriminelle, terrorister og civile ofre?
Problemet er ikke blot, at befolkningen ikke reagerer, men at den
forfølger en kurs, der fører til en
katastrofe, og at befolkningen samtidigt er depraveret.
Jeg er enig med den næste taler
[Bruce Fein] i, at det uheldigvis kun
er en meget lille del af befolkningen, der er i besiddelse af den fornødne moral og det fornødne mod
til at gøre noget ved det. Formålet
med denne konference, såvel som
med de forudgående og efterfølgende konferencer, er at lancere
en appel til de måske 5 % af befolkningen, der er modige nok til
at gå imod hovedstrømmen og det
nuværende paradigme; mennesker,
der lader sig lede af en indre sandhed, mennesker, som er i stand til
at gennemtænke konsekvenserne af
den aktuelle politik.
For det altovervejende flertal, sandsynligvis 95 % eller mere,
følger en anden kurs; de kan lide
depraveret underholdning, de søger nydelse her og nu. Eller de er
måske så tyngede af byrden med at
skaffe det daglige brød og overleve,
at de ikke har overskud til at tænke
over de store spørgsmål som strategi, historie, videnskab og kultur.
Vi må derfor finde og mobilisere de 5 %, der tænker på en intellektuel og moralsk måde, og få dem
til at gå sammen og fremkalde dette
paradigmeskifte. Mod slutningen af
sidste år afholdt vi en konference i
nærheden af Frankfurt, Tyskland,
og vi vil afholde mange flere sådanne konferencer, hvor vi invite-

rer folk til at bidrage med artikler,
rejser diskussioner, afholder seminarer, alt sammen for at definere
det ny paradigme, for det er den
absolut nødvendige flanke, som vi
må skabe.
Vi må og skal mobilisere den
bedste del af befolkningen, men når
vi skal være virkelig barske, så er
krisen så umiddelbart forestående,
at medmindre Den amerikanske
Kongres øjeblikkelig, inden for de
næste dage, implementerer Glass/
Steagall-loven – for gør de det, så
vil lignende ting ske i Europa – så
vil der meget snart udbryde kaos.
Jeg kan forsikre Jer om, at hvis
man taler med nogle af top-bankiererne, når de som privatpersoner er
ærlige, så indrømmer de, at det hele
kunne komme væltende ned over os
på ét minut, og at de personer, der
står bag denne politik, er fuldstændig uansvarlige.
Vedtagelsen af Glass/Steagallloven er det absolut nødvendige
første skridt, og muligheden for
det ser ikke så ringe ud, for vi har
kørt en helt utrolig succesfuld mobiliseringskampagne for at få Glass/
Steagall-loven på bordet på internationalt plan. Et opdelt banksystem
var fuldstændig ukendt for to år siden, men da jeg læste min post her
til morgen, så jeg en artikel i Süddeutsche Zeitung, hvor der står, at
bankiererne nu er ved at forstå, at
politikerne mener det alvorligt med
opdelingen af bankerne. Det er ikke
længere bare nogle skøre mennesker
– hvilket vil sige os, selvfølgelig! –
der arbejder på at få det gennemført.
Men alt imens man endnu ikke
har besluttet, om man skal have
Vickers-kommissionen, Volckerregelen, Dodd-Frank-forslaget, Liikanen-forslaget, en eller anden af
alle disse udvandede versioner, så
nævner de naturligvis ikke Glass/
Steagall, de nævner ikke det lovforslag [HR 129], som Marcy Kaptur
har fremlagt i Kongressen, de nævner ikke, at i lyset af valgkampen
til det tyske forbundsdagsvalg, der
er ved at komme op i højeste gear,
vil dette blive det dominerende
emne. Jeg kan forsikre Jer for, at
dette emne bliver den ægte Glass/
Steagall-lov.

tion med de jernbanesystemer og
andre transportkorridorer, som
Schiller Instituttet har beskrevet
som Den eurasiske Landbro og
Verdenslandbroen, blive navlen i
verdensøkonomien og freden i verden, i stedet for at være arena for
den globale geopolitiks hanekamp,
som nu truer hele verden med verdenskrig. De naturlige ressourcer i
området, som olie, naturgas, fosfor
og selv uran, kan anvendes, ikke
for at sælges som brændstof men

som industrielle råvarer til de petrokemiske, plast- og kemiske industrier, hvilket øger merværdien
af disse råvarer mange gange. Det
kulturelle og uddannelsesmæssige
niveau, som kræves af disse samfund for at nå denne platform af
økonomisk udvikling, vil minimere
og kontrollere indflydelsen fra den
religiøse fanatisme, der i dag spreder sig i hele den islamiske verden.
En ny renæssance kunne blomstre
op i disse områder, som det skete i

årene 700-900 i Bagdad og senere i
Spanien, hvor hele verdens kultur,
videnskab og filosofi fandt en frodig grobund.
Dette er ikke fantasi, men en
praktisk løsning, som kunne gennemføres allerede om en uge eller måned, hvis den politiske vilje
kan mobiliseres i Europa, USA og
i disse områder; præcis ligesom en
ny verdenskrig kunne starte i næste
uge eller måned i manglen på et
menneskeligt alternativ!

fortsættes næste side
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Afviklingen af Glass/Steagall af enker til selvstændige erhvervs- tet. LIBOR-skandalen, hvor de 40 og være bekymret, men at retsfor- problem på er at genindføre Glass/
I USA holdt Richard Fisher
[chef for Federal Reserve-banken i
Dallas] en meget vigtig tale til National Press Club for ca. en uge siden, hvor han krævede en opdeling
af de banker, der er for store til, at
man kan lade dem gå ned.
Hvorfor er det nødvendigt med
en sådan opdeling? I sidste uge var
der en paneldiskussion i Königstein
i Taunus nær ved Frankfurt, med
deltagelse af Anshu Jain, nuværende meddirektør af Deutsche Bank,
Jamie Dimon fra JP Morgan, Klaus
Engel, adm. direktør for kemikalievirksomheden Evonik, og Nikolaus
von Bomhard, adm. direktør for
Munich Re, verdens største genforsikringsselskab. Under debatten,
der drejede sig om bankerne, sagde
Engel: »Vore giftige produkter er i
det mindste strengt regulerede«, og
hertil svarede Jamie Dimon: »Nå
ja, jeres fejltagelser har kostet menneskeliv, det har vore ikke.«
Det kan jeg ikke sidde overhørig; det er simpelt hen noget af
det mest uforskammede, jeg nogen
sinde har hørt, især, når det kommer
fra JP Morgan! For det var netop JP
Morgan-banken, der, umiddelbart
efter Franklin D. Roosevelts død,
begyndte en ødelæggelse af den
strenge Glass/Steagall-bankopdeling. Det var JP Morgan, der i 1984,
med Alan Greenspan som en af
direktørerne, udgav en folder med
titlen »Hvordan man slipper af med
Glass/Steagall«. Da Alan Greenspan var chef for Federal Reserve i
80’erne og 90’erne, underminerede
han bid for bid Glass/Steagall. Hele
dereguleringen begyndte, og han
var absolut inde i billedet i 1999, da
Glass/Steagall-loven blev ophævet.
Denne deregulering førte til ITboblen, dernæst til boblen på det
sekundære ejendomsmarked, og så
i 2007 brød den aktuelle finanskrise
ud for fuld udblæsning, og vi fik
politikken med den ene redningspakke efter den anden. Alene i USA
er der ingen, der helt præcis ved,
hvor meget det drejer sig om, for
Federal Reserve tillader ingen revision, og der er ingen gennemskue
lighed. Det er måske 30.000 mia.
dollars alene til de amerikanske
banker. Samtidig er der foregået en
total forvandling af privat spillegæld
til statsgæld, som er brudt ud i den
såkaldte »statsgældskrise«, som i
virkeligheden er en bankkrise og en
hasardspilskrise. Nu kommer de så
og siger: »Vi vil have nedskæringer,
budgetter der balancerer, på bekostning af befolkningens levestandard.«
Det græske oppositionsparti,
Uafhængige Grækere, anlagde den
16. januar en sag mod den såkaldte
Trojka – Den internationale Valutafond, Den europæiske Centralbank
og EU-kommissionen – ved Den
internationale Straffedomstol med
en anklage om forbrydelser mod
menneskeheden gennem de foranstaltninger, som Trojkaen gennemtvang i perioden mellem maj 2010
og frem til i dag. De siger, at denne
politik har ført til 3500 selvmord,
1,5 mio. tabte arbejdspladser og
tusindvis af firmalukninger, og at
dette er en overtrædelse af artikel
2 i Rom-statutten og EU’s charter
for grundlæggende rettigheder, som
blev besluttet i Nice, Frankrig, i december 2000, og som stadfæster,
at alle mennesker har ret til livet. I
henhold til anklagen er staten forpligtet til at træffe de nødvendige
forholdsregler til beskyttelse af det
enkelte individs liv.
I Italien er der nu protestmarcher

Steagall-loven: Opdel bankerne og
drivende, der har begået selvmord største banker gennem adskillige følge kriminelle handlinger.
årtier har bedraget deres kunder for
Richard Fisher har krævet, at de beskyt de kommercielle banker.
som følge af denne politik.
Den tidligere FN-undersøgel- adskillige hundrede mia. dollars! banker, der er for store til at man Fortæl investeringsbankerne, at de
seskommissær inden for fødeva- HSBC-banken er blevet anklaget, kan lade dem gå ned, splittes op selv må løse deres problemer uden
reområdet, Jean Ziegler, har sagt, men desværre ikke straffet, for at i mindre dele. 0,2 % af de ameri- brug af skatteborgernes penge. Hvis
at der dør et barn hvert halvandet hvidvaske 85 % af de mexicanske kanske banker kontrollerer 69 % af de så må erklære sig insolvente, så
sekund som følge af denne poli- narkopenge, hvilket, ifølge Antonio værdierne, og Fisher bemærkede, må det være sådan.
tik. Hver dag dør 57.000
Nyt kreditsystem
mennesker af sult. Der
Dernæst må vi omforbruges 352 kg majs
gående have et kreditsyfor at producere biostem. Hvis ikke vi genbrændsel til blot at fylde
nemfører dette, så vil vi
én personbils benzintank
i løbet af de næste dage
én gang. Det kunne ereller uger få et ukontrolnære et barn i et helt år.
lerbart kaos, en hyperinI EU er 2,2 mio. børn
flationær sprængning,
undernærede som følge
og det erkender man alaf denne politik; i USA
lerede. F.eks. har prof.
er 43 mio. mennesker af[Hans-Werner] Sinn fra
hængige af madkuponer.
IFO-instituttet i MünI Spanien tager 55 % af
chen i en artikel netop
lærerne mad med i skoskrevet, at banksystemet
le, for det er den eneste
befinder sig på randen af
mad, børnene får.
bankerot; bankernes kreSet i lyset af den
ditorer kan ikke få deres
kendsgerning, at vi er i
penge tilbage. F.eks. har
besiddelse af den teknologi, der skal til for at Øverst: Verdenslandbroen, der vil forbinde hele verden fra det sydlige Chile til Den eura- de seks hårdest ramte
løse dette problem, og siske Landbro med forbindelse til Afrika. Nederst: Infrastrukturforbindelser der er inklu- lande i Europa udestående gæld til en værdi af
at planeten med lethed deret i Schiller Instituttets udviklingsplan for Europa og Middelhavsområdet.
9.400 mia. euro, hvoraf
kan brødføde 12 mia.
blot en tredjedel er statsmennesker, kalder Jean
gæld.
Ziegler dette for »mord«.
Hvis man sammenHan beskriver på en særligner dette med det ekdeles dramatisk måde,
sisterende
beredskab,
hvordan sult er den værden såkaldte Europæiste måde at dø på; det
ske
Stabiliseringsmemedfører forfærdelige
kanisme, der har en
smerter, mennesker bliegenkapital på 80 mia.
ver apatiske, og dernæst
dollars og garantier for
bryder immunforsvaret
620 mia. dollars, så ville
sammen; man får bloman, hvis man vil honodig dysenteri, og man
rere denne gæld, omgåhar ekstreme smerter.
ende få hyperinflation!
Det endelige stadium er
Nu er der så en debat om
muskelsvind og dernæst
en bankopdeling, men vi
død.
må sørge for, at det bliver
Jeg mener, at vi bør
den fulde Glass/Steagalltænke over dette, for
lov.
bankernes politik er ikke
Det er præcis, hvad
uden forbindelse med
Richard Fisher talte om
disse konsekvenser, uani National Press Club.
set hvad folk siger. I hele
Vi må have en total opEuropa, især i Storbritanhævelse af beskyttelsen
nien, og i USA har vi et
af investeringsbankerne,
sundhedssystem, der er
men vi må også skaffe
opdelt i tre klasser: De
os af med hedgefonde,
rige har råd til god læprivate investeringsselgebehandling; så er der
skaber, skyggebankvirknogle mennesker, der får
lægebehandling; men mange har Mario Costa, tidligere chef for FN’s ligeledes korrekt, at Dodd-Frank- somhed osv.
Lige nu er Glass/Steagall det varikke råd til at gå til lægen, fordi de Afdeling for Narkotika og Kri- loven, der inkluderer den fulde
ikke engang har råd til at købe den minalitet, og Victor Ivanov, hans Volcker-regel, gjorde det hele meget meste emne, men det er kun det første, nødvendige skridt. Det må omforeskrevne medicin. Dette afkorter russiske modstykke, er den eneste værre.
Derfor har vi brug for Glass/ gående følges op af et kreditsystem
årsag til, at finanssystemet ikke er
menneskers liv.
brudt sammen – og som enhver Steagall-loven, som Roosevelt ind- i traditionen efter Alexander HamilFinansiel masseødelæggelse
bank af en vis størrelse har været førte, i sin helhed. [Tidligere Fe- tons nationalbanksystem. Vi må åbne
Fem et halvt år efter krisens involveret i.
deral Reserve-chef Paul] Volcker kreditlinjer til brug for investeringer
udbrud i 2007 er der mere giftigt
Deutsche Bank er blevet afslø- har desuden understreget, at hvis i store infrastrukturprojekter.
affald i bankerne end nogensinde ret i svindel med handel med CO2- man vil forsøge at regulere et fuldHen over de seneste ca. 40 år,
før. Det har vi fået at vide af top- certifikater og skatteunddragelse, stændig uigennemskueligt system men især i løbet af de seneste 20 år,
bankierer, der er enige i vor Glass/ og i december 2012 var der to raz- af derivater og kreative finansin- siden Berlinmurens fald, har SchilSteagall-politik. Allerede i 2003 ziaer imod Deutsche Banks konto- strumenter gennem et endnu mere ler Instituttet udarbejdet, hvad der
kaldte Warren Buffett derivater for rer, den ene med deltagelse af 500 kompliceret lovsystem, så vil det svarer til en global Marshall-plan,
»masseødelæggelsesvåben«. Man bevæbnede politifolk! Se, det er jo ikke fungere.
et globalt genopbygningsprogram.
har truet med disse masseødelæg- ikke noget lille troppekontingent!
Lad os se på, hvad de har op- Dette er fra en rapport, vi udgav i
gelsesvåben, hver gang man skulle
Lanny Breuer, chef for justits- nået. Udkastet til Basel III, der 1990 (Figur 1), umiddelbart i kølhave en ny redningspakke. Når hr. ministeriets afdeling for kriminali- skulle have til formål at forøge ban- vandet på Berlinmurens fald, hvor
[Charles] Dallara fra International tet, er netop blevet afsløret i et tv- kernes egenkapital, er på 616 si- Jerntæppet ophørte med at eksisteInstitute of Finance, som er lobby program, der hedder »Frontline«, der. Kvartalsregnskabet til Federal re, og idéen var at integrere indufor de 620 største banker, sidder ved hvor han blev spurgt, hvorfor der Reserve består af 2271 kolonner. stri- og befolkningscentrene i Eurobordet ved et EU-topmøde, så truer ikke var én eneste Wall Street- Dodd-Frank-loven fra 2010 er på pa og Asien gennem de såkaldte
de altid med, at »hvis I ikke gør, bank, der var blevet retsforfulgt for 848 sider og indeholder så mange »udviklingskorridorer«.
hvad vi siger, vil hele banksystemet disse forbrydelser? Og Breuer gav regler, at det ville svare til 30.000
På dette tidspunkt var dette blot
disintegrere«. Den samme hr. Dal- det svar, at han ikke kan sove om sider med tilføjelser, hvis den blev en idé. Vi afholdt ca. 100 konferenlara har netop på World Economic natten, når han tænker på, hvad der kodificeret. Tror I virkelig, at det cer, præsentationer og seminarer
Forum i Davos sagt, at »en ny vold- ville ske, hvis man gik efter bank imponerer nogen? Det er netop den over hele verden. Med tiden udviksom storm er under opsejling«. Han A; for det ville brede sig som bøl- taktik, de altid bruger. De laver no- ledes dette til idéen om Verdensbeskyldte så G20-landene for ikke ger i vandet til alle de andre banker. get, ingen virkelig forstår. [Roose- landbroen (Figur 2), som er idéen
at have gjort nok.
Hertil svarede [forh.] senator Ted velts Banklov af 1933, der inklude- om at forbinde hele verden, fra det
Lad os imidlertid se på, hvad Kaufman, at dette var meget for- rer Glass/Steagall, var derimod kun sydlige Chile, hele vejen op gennem
disse universalbanker, der er for uroligende, for det er ikke en ankla- 37 sider lang -red.]
Sydamerika, gennem Nordamerika,
store til at lade gå ned, har udret- gers job at ligge vågen om natten
Den eneste måde at løse dette via tunnellen under Beringstrædet

HELGA ZEPP-LAROUCHE

09

Schiller Instituttet forår 2013
til Den eurasiske Landbro, og via
en hel masse broer og tunneller ind
i hele Afrika.
Forbindelsen mellem Nordamerika og Eurasien er et projekt, der
tydeligvis allerede er under opførelse. Den russiske regering har
forpligtet sig til at gennemføre dette
projekt; det har vakt Kinas, Japans
og Koreas absolutte interesse, fordi
det er vejen til at åbne op for udviklingen af Arktis.
Et af de centrale infrastrukturprojekter er naturligvis NAWAPA
(Figur 3). NAWAPA ville omgående skabe 6 mio. arbejdspladser. Det
er det største vandprojekt, der nogensinde er udarbejdet i menneskets
historie. Det er i nøjagtig samme tradition som Franklin D. Roosevelts
TVA-projekt. Det er meningen, at
det også skal videreføres ind i Latinamerika via den panamerikanske
hovedvej, inklusive at slå bro over
gabet ved Darién-området, der i øjeblikket er praktisk taget uigennemtrængeligt og erklæret en »biotop«
under Verdensnaturfonden.
Her ser vi en detaljeret fremstilling af tunnellen under Beringstrædet (Figur 4). Her ser vi udviklingen
af Arktis (Figur 5): Hvis vi åbner op
for udviklingen og udnyttelsen af
Arktis, ja, selv for menneskelig beboelse, så har vi her et område med
nogle af de største forekomster af
råmaterialer, som civilisationen skal
bruge i de næste 100 år. Det er et absolut afgørende projekt.

Den eurasiske Landbro

Der er mange projekter under
Den eurasiske Landbro, der i øjeblikket er under forskellige stadier
af opførelse. Der er et meget stort
samarbejde i gang mellem kineserne, russerne og koreanerne – i Indien er mange af de projekter, som vi
foreslog i begyndelsen af 90’erne,
på vej til at være fuldførte.
For nylig har vi udbygget Verdenslandbroen med en forlængelse
ind i Sydeuropa (Figur 6), fordi
den eneste måde, hvorpå Italien,
Grækenland, Spanien og Portugal
nogen sinde kan komme sig over
den aktuelle krise, er ved at opføre
storstilede infrastrukturkorridorer.
Sådanne projekter lå allerede klar i
begyndelsen af 90’erne, og de ligger nu i skufferne på diverse kontorer, men projekterne blev standset
pga. Trojkaens politik. Og det er
meningen, at dette projekt skal omfatte udviklingen af Middelhavsområdet. Det inkluderer en tunnel
under Gibraltar-strædet og en fra
Sicilien til Tunesien i Nordafrika.
Det er ligeledes meningen, at
Verdenslandbroen skal opkobles til
store infrastrukturprojekter i Afrika. Her ser vi Transaqua-projektet
(Figur 7), der er det afrikanske
modsvar til NAWAPA. Her ser vi
en fremstilling af Congo-flodens
vand, der flyder gennem ni lande
og ud i Middelhavet gennem opførelsen af en 40 meter bred kanal,
der vil være med til at overvande
alle de områder, der nu fuldstændig
ligger hen som ørken, og som yderligere vil skabe en landbrugsregion
ud over områderne omkring Nilen.
(Herefter beskrives en række af
de projekter til udviklingen af Mellemøsten og Sydvestasien, der er
beskrevet på side 6-7).
Det er tydeligt, at det, som vi
har brug for, er en vision for transformeringen af jordkloden. Argumentet til støtte for storbankernes
eksistens er, at man har brug for
universalbanker, privat investering
osv. for at kunne udrette disse ting.

Man har brug for frihandel, privatisering og deregulering, og disse
bankierer siger, at den største fare
består i, at landene går tilbage til
protektionisme og forsvaret for nationale interesser. Det er verdens
største løgn! Det er argumentet til
støtte for imperie- og kolonisystemerne, for imperierne, såsom venetianerne eller briterne, plejede at
have kontrollen over søhandelen,
og de fulgte princippet om at »købe
billigt og sælge dyrt«. Modsvaret
hertil i dag er markederne for billig
arbejdskraft, hvor der findes børnearbejdere, og hvor man producerer
ting til tikrones-butikkerne i USA
og Europa.
Vi kommer tilbage
til spørgsmålet om, hvad
det er, der skaber rigdom i samfundet: Det er
ikke råmaterialerne, det
er ikke kontrollen over
handelen og finanserne;
det er udelukkende den
hjemlige
befolknings
skabende potentiale og
forøgelsen af produktiviteten gennem uddannelse
inden for videnskab, teknologi og kultur. Jo mere
udviklet befolkningen er,
desto større er nationens
rigdom.

kredit, hver gang man har anvendt
denne fremgangsmåde, simpelt hen
som en følge af den primære og sekundære økonomiske effekt.
Udviklingsprogrammet
for
Mellemøsten og det øvrige Sydvestasien, som kan ses i detaljer på
Schiller Instituttets webside, kan
naturligvis kun realiseres, hvis de
fire stormagter og deres naboer bliver enige om at skabe fred i dette
område: Nemlig hvis Rusland,
Kina, Indien og Iran, samt forhåbentlig USA, Tyskland, Frankrig,
Italien, Japan og andre bliver enige
om et perspektiv for fred gennem
udvikling, og man har en vision,
der kan være et incitament i dette

aktuelle situation, hvor Mellemøsten er en krudttønde, der kunne
føre til Tredje Verdenskrig?

Den Nye Vestfalske Fred

Lad os se på det ødelæggelsens
spor, som den britiske og amerikanske politik for regimeskifte
har efterladt sig, begyndende med
Sovjetunionens fald. Lad os se på
Irak, Afghanistan, Pakistan, Syrien,
Libyen, Gaza-striben. Lad os se på
ødelæggelserne her, de udbombede
huse. Der er nu en konflikt mellem
shi’iter og sunnier, der meget nemt
kunne udvikle sig til en hundredeårskrig. Hvis vi ser på den israelskpalæstinensiske konflikt, er dette så
et realistisk perspektiv?
Har Henry Kissinger
ret, når han siger, at det
vestfalske fredsprincip
ikke gælder for dette
område?
Jeg siger meget
kraftigt Nej! Jeg mener,
at [princippet fra] Den
vestfalske Fred er den
eneste måde, hvorpå
man kan skabe fred i
dette område. Hvordan
kom Den vestfalske
Fred i stand? Den var
afslutningen på 150
års krig, med Trediveårskrigen som toppen
I Hamiltons ånd
af kransekagen. 150
Herudover har man
år, der havde efterladt
brug for at have suvestore dele af Europa
ræn kontrol over kreditfuldstændig ødelagt, ca.
skabelsen i traditionen
80 %, i en sådan grad,
efter Alexander Hamilat folk sluttelig satte sig
ton og USA’s Første
ved forhandlingsbordet
Nationalbank, hvor det
i erkendelse af, at hvis
er staten, der har retikke man standsede det
ten til at skabe kredit til Nicolaus Cusanus (1401-1464), forfatter til bl.a. »De her nu, ville der ikke
veldefinerede, fysisk- Pace Fidei« (Fred mellem religionerne), spillede en af- være nogen tilbage til at
økonomiske projekter, gørende rolle i etableringen af et samarbejde mellem nyde sejrens frugter.
som er i det almene vels
Den vestfalske Fred
interesse. Det er det, den vestlige og østlige kristendom og af grundlaget for udviklede nogle meget
som Friedrich List, op- renæssancen og moderne videnskab.
vigtige principper. Det
havsmanden til nationaløkonomi område til at enes om et højere for- første princip var: Lad os for freog til toldunionen, kaldte forskellen nuftsniveau, der er fordelagtigt for dens skyld standse al hævn, lad os
mellem Det Amerikanske og Det alle parter og tilbyder ungdommen glemme alle de forbrydelser, der er
en fremtidsvision.
Britiske System.
blevet begået af den ene eller anVi er nødt til at danne os et bil- den af parterne, og lægge det bag
Denne økonomiske teori lå til
grund for industrialiseringen af lede af, hvordan verden bør se ud os. Det andet princip var: Lad os
Tyskland, USA, Rusland og Japan. om 50 år. Bør Mellemøsten – og her for fredens skyld gøre kærlighed til
Den videreførtes af Henry Carey, mener jeg hele området fra Central- princippet for udenrigspolitik. Lad
Abraham Lincolns økonomiske råd- asien, over Afghanistan og Pakistan os gøre den andens interesse til vor
giver, og i løbet af få år blev Tysk- og hele vejen til Golfstaterne og egen interesse. For det tredje udvikland én af de førende industrilande Middelhavet – bør hele dette om- lede man kameralismen, hvilket vil
ved hjælp af Henry Carey’s idéer. råde om 50 år, eller måske før, have sige statens rolle i genopbygningen
Otto von Bismarck, den kansler, der en lige så tæt infrastruktur, som efter krigen.
forenede Tyskland, var oprindelig Europa har i dag? Med dette meEr dette realistisk? Hvis menen svoren tilhænger af frihandel; ner jeg, har I nogensinde rejst langs nesker på Den vestfalske Freds tid
dernæst, gennem indflydelsen fra Rhinen, hvor man ser fragtskibe var i stand til at erkende, at de ikke
Wilhelm von Kardorff, der var med- sejle ind til computerstyrede togsta- ville overleve, hvis krigen fortsatte,
lem af parlamentet og senere grund- tioner, og fragten derfra sendes vi- og når alle, der ved noget om denne
lagde tysk industris hovedorgani- dere til produktionscentre uden region, ved, at et angreb på Iran vil
sation til udvikling og beskyttelse afbrydelse? Og det er præcis, hvad føre til en atomar ødelæggelse af
af den nationale arbejdskraft, blev vi har brug for i det føromtalte mel- civilisationen, er det så ikke incitaBismarck rådgivet, overbevist og lemøstlige område: Vi må have en ment nok?
Lad os f.eks. se på den lange
rekrutteret af Kardorff til at blive en vision om skønne byer dér, hvor der
svoren tilhænger af protektionisme. nu er ørken, og disse skønne byer historie af bitre fjendtligheder
Wilhelm von Kardorff skrev en skal have den gamle silkevejs arki- mellem Tyskland og Frankrig, der
bog med titlen »Imod Strømmen«, tektur fra perioden under Abbaside- tidligere var ærkefjender. Store
hvori han beskrev frihandelstil- kalifatet, og ikke se ud som Houston. omstridte områder var en torn i
hængernes løgne, og han udviklede
Vi må danne os en forestilling kødet på folk under krigen i 1870.
principperne for en produktiv na- om frodige skove, grøntsagshaver I Første Verdenskrig var der fire
tionaløkonomi. Mit råd er, at denne og grønne landskaber dér, hvor ør- års kamp mellem tyske og franske
bog absolut er obligatorisk læsning kener og sandstorme i dag grund- tropper, meningsløs kamp og myrfor alle, der i dag vil studere disse læggende set hersker.
deri i skyttegravene gennem fire år,
spørgsmål. Enhver omtale af KarVi har brug for en renæssance af undertiden for blot at rykke nogle få
dorff er fuldstændig udeladt af alle den periode, da Bagdad var verdens meter frem eller tilbage. Fire år med
officielle biografier om Bismarck, førende hovedstad, da Haroun-al- total ødelæggelse, hvor hele generahvad der virkelig er utroligt.
Rashid og al-Mansour betalte for tioner blev rykket op med rode.
Denne teori siger, at man skal enhver opdagelse, der blev bragt til
I 1923 udløste Frankrigs besætinvestere i de områder, som man dem fra Middelhavslandene, med telse af Rhinlandet – fordi Tyskland
normalt ville investere i, når øko- guld, og hvor lærde mænd som al- ikke betalte det beløb, de forvennomien er god, og at kreditska- Kindi, al-Farabi og Ibn Sina videre- tedes at betale i henhold til Ver
belse ikke skaber inflation; faktisk førte arven fra den platoniske tradi- sailles-traktaten – hyperinflationen
har skatteindtægterne beviseligt tion i denne del af verden.
i 1923, og hadet mod franskmænoversteget den oprindelig udstedte
Er disse tanker realistiske i den dene eskalerede. Oven i den totalt

ydmygende Versailles-traktat kom
nu den totale ekspropriering af befolkningens opsparing.
Så kom Anden Verdenskrig og
nye bitre kampe. Ud af dette skabte
Konrad Adenauer og Charles de
Gaulle grundlaget for et nyt tyskfransk venskab, og vi har netop
fejret 50-årsdagen for Élyséetraktaten. Folk studerer hinandens
sprog, og der er udveksling af unge
mennesker. Selv om dette er meget
langt fra, hvad vi kunne udrette,
hvis vi var i regering, så er det ikke
desto mindre et eksempel på, at sådanne konflikter kan overvindes.
Hvordan gjorde de det? Adenauer
og de Gaulle gik tilbage til begge
landes rødder i Karl den Store, og
resultatet var en fælles vision for et
Fædrelandenes Europa.

Nicolaus Cusanus

Man kan ikke nå frem hertil,
hvis man bliver ved med at tænke
i aristoteliske modsætninger. Hvis
man laver en lang liste over etniske,
religiøse konflikter. Man må have
en helt anden tankegang, nemlig
den tankegang, der udtrykker »coincidentia oppositorum«, modsætningernes sammenfald. Den metode,
som Nicolaus Cusanus udviklede,
nemlig, at enheden har større betydning og større magt end delene.
Man må have den samme tankegang som den, Nicolaus Cusanus
udviklede i sin berømte dialog om
fred mellem religionerne, »De Pace
Fidei«, som han skrev efter Konstantinopels fald i 1453, som var den
tids sammenstød mellem civilisationer, hvor mange mennesker blev
dræbt. Han skrev, at de 17 nationer
og religioner henvendte sig til Gud
og sagde: »Vi gør hver især krav
på, at vi alene besidder sandheden,
mens vi dræber hinanden i dit navn;
det kan ikke være i din interesse.«
Gud svarede: »I er alle filosoffer inden for hver Jeres religion,
og derfor er I i stand til at erkende,
at der kun findes én sandhed.« De
svarede: »Ja, det forstår vi, men alligevel har vi slået hinanden ihjel så
mange gange. Kan Du ikke hjælpe
os lidt mere?«
Gud sagde: »Som filosoffer erkender I, at der kun findes én sandhed, men I ligger under for den
misforståelse, at I fejlagtigt antager
profeternes ord for den eneste sandhed«. De svarede, »Ja, men hjælp
os mere«.
Gud sagde så: »I begår også den
fejl, at I forveksler den ene sandhed
med de mange traditioner.« Repræsentanterne for religionerne sagde:
»Men hvad skal vi gøre? Hvordan
skal vi tale til vore folk?«
Gud sagde: »Gå tilbage til Jeres
folk og lær dem, at der kun findes
én sandhed, én Gud og én religion,
der står over alle profeternes religioner.« Det er tydeligvis, hvad
løsningen er.
Den sandhed, som Nicolaus
Cusanus taler om, er ikke en samling statiske kendsgerninger, som
mennesket kan tilegne sig gennem
en sansebaseret erfaringsdannelse,
men er derimod en kontinuerlig
skabelsesproces, som mennesket
deltager i, når han/hun handler ud
fra sit kreative potentiale og gør
flere og flere opdagelser af principper i det fysiske univers, inden for
naturvidenskab og klassisk kunst.
Når mennesket gør det, er det ikke
sådan, at hver generation må starte
helt forfra, men ikke desto mindre
forbliver det hvert individs for-
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Poesiens Californien:

H.C.
Andersens
videnskabelige
optimisme
af Michelle Rasmussen
Alle fodnoter og links til kildemateriale findes på:
www.schillerinstitut.dk/drupal/hca

H

vis vi skal befri vort samfund fra det nuværende
kvælende greb, som udgøres af spekulationsgældens dødbringende edderkoppespind, hvis
slutresultat er økonomisk kollaps,
og gamle geopolitiske magtspil,
der fører til krig, må vi fuldstændig
ændre vort fokus, væk fra fortidens
mest destruktive elementer og til
fremtidens mest konstruktive elementer. Hvis vort samfund som en
Fugl Føniks skal rejse sig af asken,
må vi fjerne kulturpessimismen,
den antividenskabelige ideologi og
grænser-for-vækst-ideologien og
erstatte dem med kulturel og videnskabelig optimisme.
Lad os tage H.C. Andersens
fremstrakte hånd og lade ham lede
os i vor søgen. Lad os forny os ved
det samme kulturoptimistiske bæger, som han drak af, og som for en
stor del skyldtes en særlig syntese
af skabende, poetisk ånd fuld af
hjertets kærlighed og næstekærlighed og forstandens fremtidsorienterede, videnskabelige begejstring.

Vejen mod fremtiden

Men lad os, inden vort møde
med H.C. Andersen, gøre en lille omvej for at besøge Lyndon
LaRouche. Kernen i LaRouches
økonomiske tanker er, at den menneskelige skaberevne er kilden til
samfundets fremskridt. Nye opdagelser inden for videnskab
og kunst udgør de to uadskillelige, sammenflettede
områder, der tilsammen
udgør den højeste refleksion af den menneskelige
evne til at skabe nye idéer
– forestillingsevnens område. Virkeliggørelsen af
det mulige, transformeringen af vore åndelige tanker til materielt fremskridt,
skaber igen betingelserne
for udviklingen af hele befolkningens skabende evner.
LaRouche understreger, at
mennesket er den eneste art, der
formår at reflektere Skaberens evne
til at se ind i fremtiden. På den ene
side ser vi nutiden med fremtidens
øjne. Hvilke opdagelser må vi gøre
for at komme til det fremtidige
sted, vi forestiller os? Og på den
anden side kan vi tage vore særlige
fremtidsbriller på, som gør det muligt for os at forestille os virkeliggørelsen af nutidens opdagelser.
Fremtiden er levende i forestillingsevnen – det er her, vi må finde
den. Lad H.C. Andersen nu føre os
derhen.

Andersen møder Ørsted

I kølvandet på Danmarks statsbankerot i 1813 skabte en krydsning mellem en gruppe fremragende kunstnere og videnskabsfolk en
Guldalder. Heri spillede et udsædvanligt, epokegørende samarbejde
mellem opdageren af elektromagnetismen, porten til fremtidens
elektroniske tidsalder, H.C. Ørsted,
og en ung, skabende, følsom, po-

etisk sjæl, hvis eventyr skulle blive
et udødeligt bidrag til verdenslitteraturen, H.C. Andersen, en førende rolle.1 Ørsted var overbevist
om, at videnskabelige opdagelser
både kunne og burde gøres til genstand for digterisk udtryksform. I
Andersen fandt han en digter, der
kunne blive hans redskab i opnåelsen af dette. Gennem deres fælles diskussioner indpodede Ørsted
en videnskabelig og teknologisk
optimisme i Andersen, og han gav
Andersen en mission: at lade videnskabelig opdagelse være kilden
til poetisk inspiration. Og som en
ledetråd skrev Ørsted i Andersens
album: »Fornuften i Fornuften, er
det Sande, Fornuften i Villien, er
det Gode, Fornuften i Phantasien,
er det Skjønne.« Kunne digteren
sammenfatte det sande (fornuft),
det gode og det skønne?
Ørsted mente, at Andersen
kunne »slå en folkelig bro mellem
kunst og naturvidenskab. Mellem
tro og viden.«2 Deres fælles mål
var intet mindre end at hæve det
videnskabelige, kulturelle, intellektuelle, moralske og sociale niveau
i samfundet gennem deres arbejde
og indflydelse. Midlet var at bringe
videnskab og kultur til folket. For
Ørsteds vedkommende gennem videnskab og poesi; for Andersens,
gennem poesi og videnskab. Resultatet var en
Guldalder.

H.C. Ørsted
Friedrich Schiller, Andersens
store forbillede, var fortaler for en
æstetisk opdragelse af befolkningen. For at forædle menneskers
følelser skulle de omgives af skønhed, og dette ville gøre dem i stand
til at regere sig selv. I dette tilfælde
kunne ikke blot videnskab inspirere
digteren, men digteren kunne ligeledes sprede sin begejstring for videnskab til befolkningen og således
forædle menneskers fornuft.
Ørsted smittede ikke alene Andersen med begejstringen og fremtidsudsigterne for sin opdagelse af
elektromagnetismen i 1820, men
for hele den videnskabelige verden,
idet deres nære bekendtskab begyndte kort tid efter Andersens an-

komst til København i 1819. (Andersen var da blot 14 år gammel.)
Som Andersen skrev i et digt efter
H.C. Ørsteds død: »Han glemmes
ingensinde, Thi ved hans Tankelyn
et Lys blev tændt, Der viser Skatte,
saa umaalelige!«3
Andersens begejstring for den
nye, teknologiske tidsalder, der
blev mulig gennem anvendelsen
af dampmaskinen og elektromagnetismen, den »universelle, tidløse
skønhed«4, som han kaldte det, i
industrimaskiner, jernbanen (»Ilddragen«), telegrafen og luftballoner
m.m., afslører han i første person i
sine breve, dagbøger og selvbiografier. Ikke alene fremkaldte disse
nye teknologier en lidenskabelig
glæde over menneskets evne til
at opdage nye, fysiske principper og gøre nye opfindelser,
men også en sublim, andagtsfuld undren, når skaberevnen hos Skaberen af
disse naturlove således
blev åbenbaret. Ved en
demonstrering af telegrafen var det, som om
han befandt sig »under
vingeslaget af en uendelig stor og mægtig aand«5,
da telegrafisterne i Helsingør telegraferede de første
linjer af et af hans digte til
ham. Lyt til en beskrivelse i et
tilbageblik på hans første køretur med jernbanen, skrevet i 1842:
»O, hvilket Aandens Storværk
er dog denne Frembringelse! Man
føler sig jo mægtig, som en Oldtids Troldmand! Vor magiske
Hest spænde vi for Vognen,
og Rummet forsvinder; vi
flyve som Skyerne i Storm,
som Trækfuglene flyve!
Vor vilde Hest fnyser og
snøfter, den sorte Damp
stiger ud af hans Næsebor!«
Andersen beskriver
poetisk, at det var én ud af
blot nogle få gange, hvor
han følte sig ansigt til ansigt med Gud. Han fortsætter med at sige, at i poesiens
land må de sandheder, som
den menneskelige forstand kan
fortælle om, gå hånd i hånd med
følelse og fantasi6. Forstanden »forkynder det evige Sande, og i dette
ligger Storhed og Poesi!«7
Her i forbindelsen mellem Forstand/Fornuft og poesi ser vi det
glimtende guld i det, som Andersen
senere kaldte Poesiens Californien.
I en polemik imod digteren B.S.
Ingemanns afvisning af det materielles betydning for poesien, skrev
Andersen til denne, at opfindelsernes tid ikke alene affødte materielle
ting, men at det materielle udgjorde
»de store Grene, hvorpaa Poesien
siden kan sætte sin Blomst.«8
Andersen skrev endda en anmeldelse af Ørsteds foredrag ved
Polyteknisk Læreanstalt i 1839, der
offentliggjordes i Kjøbenhavns-Posten9, og en kantate til Skandinaviske Naturforskeres sidste møde
i 1840. Andersen skrev også, hvad
der formentlig er den eneste version på vers af det Pythagoræiske
Theorem i Formens evige Magie:
Et poetisk Spilfægteri. Og på sine

mange rejser mødte han mange
europæiske videnskabsfolk.10
Andersens videnskabelige og
teknologiske optimisme lyser ud
af mange af hans eventyr. Læs Om
Aartusinder (om en tur fra Amerika
til Europa på »dampens vinger«),
Det nye Aarhundredes Muse, Vanddraaben (om den fascinerende,
mikroskopiske verden), Klokken
(om Andersen og Ørsted), Lykkens
Galosker (der indeholder en diskussion om lysets og elektricitetens
hastighed), De Vises Sten (om det
sande, det gode og det skønne),
Søslangen (ud-

H.C. Andersen
lægningen af det transatlantiske
telegrafkabel), Oldefa’er (om telegrafen, og hvori Ørsted optræder)
m.fl. (Mens du er i gang, så læs også
Den gamle Kirkeklokke, Andersens
fortælling om Friedrich Schiller.)
Som Schiller sagde: Under legen er
det bedste tidspunkt at hæve blikket
mod stjernerne hos børnene og de
voksne, der læser for dem.
Disse fortællinger, udsigten fra
stjernerne, er også en god modgift
til nutidens destruktive nul- eller
negative vækstideologi.

Andersens programerklæring

Jeg vil nu henlede læserens opmærksomhed på to mindre kendte
værker, der står som programerklæringer for Andersens syn på
videnskaben – et kig ind i principperne bag disse eventyr. Det første
er kapitlerne Tro og Videnskab:
Prædiken om Naturen og Poesiens
Californien fra bogen I Sverrig,
der blev skrevet samtidig med, at
Andersen i 1850 læste korrekturen
på Ørsteds Aanden i Naturen, som
Ørsted skrev færdig kort før sin
død. Andersen skrev endda, at læsningen af Ørsteds bog havde sinket
hans egen litterære produktivitet,
fordi han brugte så meget tid på at
læse videnskabelige bøger.11 Det
andet værk er hans roman At være
eller ikke være, som han skrev seks
år efter Ørsteds død.
En central idé i begge disse
værker er modsætningsforholdet
mellem tro og videnskab. Ander-

sens løsning er at se på videnskabelige opdagelser som en måde,
hvorpå Guds skabende evner åbenbares12, hvor tro og videnskab går
op i en højere enhed, som Ørsted
fremførte i Aanden i Naturen (dog
med en mindre personlig Gud), og
som andre før ham havde fremført,
f.eks. Johannes Kepler.

Poesiens Californien

I Poesiens Californien taler Andersen lidenskabeligt for videnskab
som den gyldne kilde til poetisk inspiration, en lampe, der kaster lys
på vejen til fremtiden, holdt højt af
digteren, »Lysbæreren for Tider og
Slægter.«
Efter en allegori, der angriber
overtro og Romantikkens glorificering af denne, forklarer
Andersen i tredje sektion
sin mission for læseren: de
underfulde opdagelser af
videnskabelige principper og opfindelser beriger digterens skabende
evner – hans eller hendes
Forstand og Fantasi. (se
boks)
Den uendelige mængde af underværker, som
videnskaben vil frembringe, er en kilde til kreativitet, der endda overgår digterens egen forestillingsevne.
Bærende poesiens lampe – digterens hjerte – vil en ny Aladdin gå
ind i videnskabens hule og komme
ud med skatte, der vil bygge poesiens nye slot. Lys og sandhed i det
skabte stråler med endnu mere guddommelig klarhed. Følg den nye
Aladdin, og med ham, der synger
skønheden i det sande, gennemvandre Poesiens Californien. Således
slutter kapitlet.
Nøglen til at frigøre digterens
skabende potentiale er at overvinde
den kunstige opsplitning af kunst
og videnskab, og ved at genforene
dem gøre det muligt for fremtidens
herold at blæse i basun for den mest
fremskredne viden om mennesket,
universet og Gud13, som hans digterkollega Shelley senere talte for.14

At være eller ikke være

»At være eller ikke være, det er
spørgsmålet«, siger Shakespeares
Hamlet. »At være eller ikke være«
spørger Andersens Niels Bryde i
hans roman om modsætningsforholdet mellem videnskab og tro,
med udødelighedsbegrebet som
omdrejningspunkt.15 I romanen
ønskede Andersen at bekæmpe det
materialistiske synspunkt, at alt er
materie, adskilt fra ånd.16
Niels Bryde fødtes under stjernerne i en bolig på toppen af Rundetårn, og han drømmer om at rejse
til Månen. Der opstår konflikt og
ironisk sidestilling mellem det videnskabelige, men også materialistiske syn, som Niels Bryde er omgivet af – videnskab, der er løsrevet
fra Gud, og hans adoptivfamilies
dogmatiske tro – Gud uden videnskab. En dialog, der udvikler sig
mellem Niels og Esther, en jødisk
pige, der er ved at gå over til kristendommen, om Goethes Faust og
endnu andre emner, bliver springbræt til Andersens diskussion på
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højt niveau om videnskab, tro og
udødelighed.
En vigtig tanke i denne diskussion, som også Lyndon LaRouche
fremhæver i sine seneste artikler,
er modsætningsforholdet mellem
sansernes verden og fornuften. Er
virkeligheden kun det, vi registrerer gennem vore sanser? Eller er
det i den åndelige verden – idéernes verden – at de mere fundamentale principper bag sanseverdenens
blotte skyggerige skal findes? Forstår vi verden stykkevis, her og nu?
Eller er vi lejret i idéen om hele
den fremtidsorienterede, bevidste
udviklingsproces? Er der udover
den fysiske hjerne en åndelig sjæl,
hvori de skabende processer, hvis
indflydelse når ud over graven, opstår? Det er der i LaRouches forståelse, fordi vi med vort liv har stræbt
efter at bidrage med noget til de
fremtidige generationer; og her ønsker Niels og Esther, at deres sjæl,
dersom den er udødelig, må åbenbares som en tone.
Her er blot to eksempler på
de fremtidsvisioner, der fremlægges – den første er en forsmag på
Schiller Instituttets udviklingsplan for Sydvestasien: – »Det er
Omskiftelsernes Tid«, »Sahara vil
man snart forvandle til et Hav; en
Ingenieur, læste jeg, har foreslaaet
at lade Middelhavet, der ligger høiere, strømme ind over den udstrakte
Sandørken, og da vil snart Dampskibene flyve hen over Sandbunden, der skjuler Kamelernes og Karavanernes Been.« »Det vil skee,«
sagde Niels Bryde, »eller man vil
ved Boring tvinge sprudlende Kilder frem gennem Sandlaget; Oase
ved Oase vil da voxe om disse,
brede sig mere og mere, til Ørkenen blive en blomstrende Slette.«
Og med en anden forudanelse siger
Niels, at i fremtiden vil tre store
komponister i hver sin by kunne
spille fir- og sekshændige stykker
sammen ved at bruge elektroniske
tråde, og vi vil kunne høre koncerten i København!17
Efterhånden, som Niels bevæger sig fra videnskab til videnskab
med tro, og Esther bevæger sig fra
tro til tro med videnskab, opstår
kærligheden, som er den følgesvend, der viser Niels vejen til udødelighed.
- fortsættes fra side 9
nyede, moralske pligt at gøre det
samme. Jeg mener, at Vladimir
Vernadskij havde fuldstændig ret,
da han sagde, at noosfæren gradvist
vil komme til at spille en større og
større rolle over biosfæren.
Derfor er menneskets identitet,
til forskel fra alle andre levende
væseners, at han/hun er et væsen,
der ikke består af sansebaserede
erfaringsoplevelser, men at det er
hans/hendes identitet at opdage disse principper. Det er, som Friedrich
Schiller skrev det i det fjerde af sine
Æstetiske Breve: »Man kan sige, at
i henhold til sin natur og skæbne
bærer ethvert enkelt menneske i
sig det rene, ideelle menneske. Det,
at bringe sig i overensstemmelse
med denne uforanderlige enhed, i
al dens udfoldelse og foranderlighed, er den menneskelige eksistens’
store opgave.«

Den klassiske kunst

Hvordan opnår man at komme
i denne overensstemmelse med sin

Og som en hyldest til Ørsted advarer Niels om, at uden »Fornuften
i Fornuften, der er det Sande, ved
Fornuften i Villien, der er det Gode,
og ved Fornuften i Phantasien, der

navngivne 68’er-modkultur opstod,
er alt for mange blevet inficeret
med det pessimistiske, misantropiske menneskesyn, der ligger til
grund for både de radikale og blø-

baglæns i tiden, ikke løbe forlæns!
råber skaren.
Og dog vidste Andersen, at så
længe vi bliver ved med at tænke
kreativt og søge, vil menneskehe-

Fra Andersens Poesiens Californien
Ja i Videnskaben ligger Poesiens Californien! … Det er ikke vor Tanke, at Digteren
skal versificere de videnskabelige Opdagelser, Læredigtet er og bliver i sin bedste Form
dog altid en mekanisk Dukke kun, der ikke har det friske Liv. Videnskabens Sollys skal
gjennemtrænge Digteren, med klart Øie skal han opfatte Sandheden og Harmonien i det
Smaa og i det uendelige Store, det skal luttre og berige Forstanden og Phantasien, vise
ham nye Former, der endmere levendegjør Ordet. Selv de enkelte Opdagelser ville give
en saadan ny Flugt. Hvilken Eventyr-Verden kan ikke oprulle under Mikroskopet, naar
vi deri overføre vor Menneskeverden; Electromagnetismen kan blive en Livsenstraad i
nye Lystspil og Romaner, og hvormangen humoristisk Digtning vil ikke voxe frem, idet vi
fra vor støvgranlille Jord med dens smaa, hovmodige Mennesker see ud i det uendelige
Verdens-Alt fra Melkevei til Melkevei.21
er det Skjønne«, vil udødelighed
være den frygteligste straf.

Porten til fremtiden

Siden den på passende vis

egen, ideelle personlighed? Hvordan gør man denne indre sandhed,
der er det store formål med vor
eksistens, til det princip, der leder
vore handlinger? I kontrast til den
sanselige tilfredsstillelse af nydelser
her og nu, hvilket er det, der behersker de fleste mennesker? Det opnår
man gennem menneskets æstetiske
opdragelse, gennem klassisk musikkomposition, klassisk drama og
poesi, og lignende former for kunst.
Hvorfor udgør dette midler til
opnåelse af denne transformation?
Man begynder med musik, klassisk
musik, eller med poesi, der har en
musisk eller poetisk idé. Man har
udviklingen af denne idé, det, man
inden for musik kalder »motivføring«, f.eks. en flerstemmig kontrapunktisk fuga af Johann Sebastian
Bach. Så når man frem til et højere
sandhedstrin.
I klassisk drama begynder man
med det svangre øjeblik, der er ligesom et frø, der indeholder alle
mulighederne, som senere udfolder

de varianter af antividenskabs- og
grøn antivækstideologi. ’Der er for
mange mennesker i verden! Der er
begrænsede ressourcer! Vindmøller
frem for atomkraft! Vi må kravle

den være i stand til at finde nøglen
til fremtiden. Hvis ikke vi kan genskabe en entusiasme for videnskab
og teknologi, vil det ikke være
muligt for vor nuværende, og især

sig, ligesom et lille frø allerede indeholder hele potentialet til et fuldt
udvokset egetræ. Gennem udvikling kommer man så til punctum
saliens, det afgørende punkt, med
den højeste grad af frihed, og afhængigt af motivet hos dramaets

hovedperson afgøres det, om der er
en positiv løsning på konflikten, eller det ender med en tragedie. Hvis
dramaet er skrevet i den klassiske
form, følger den indre handling det
samme princip som i en flerstemmig kontrapunktisk fuga. Det er det

Mere om klassisk musik fra Schiller Instituttet:
Furtwänglerprincippet: At trodse de sansebaserede erfaringers slaveri: www.schillerinstitut.dk/drupal/node/631
Einstein’s violin: www.larouchepac.com/Einstein

En afgørende del af et paradigmeskifte, der giver håb om en
bedre fremtid, er klassisk kunst. Klassisk musik er det bedste redskab til både at træne den menneskelige kreativitet og
forestillingsevne, som er grundlaget for opdagelser inden for
kunst og videnskab, og til samtidig at forædle menneskets følelser, så det har indlevelsesevne og næstekærlighed. Det er
ingen tilfældighed, at videnskabmænd som Einstein og Planck
samtidig var passionerede musikere. Hvis vi ønsker at skabe
et samfund af store bidragydere til menneskeheden, så skal vi
lade alle børn få adgang til den klassiske musiks skatkammer.

fremtidige, befolkning at opnå den
levestandard, der er nødvendig for
at investere de midler, der kan frigøre det kreative potentiale hos alle
mennesker i verden. Som min afrikanske ven Augustine Tah fra Cameroon så bevægende udtrykte det:
Afrikas grave er fyldt op, hvor de
burde være tomme. De er fyldt op af
de sange, der ikke er blevet sunget,
de digte, der ikke er blevet fremsagt,
de løsninger, der ikke blev anvendt.
De sørgende græder over det store
potentiale, der ikke er blevet realiseret. (Og ikke blot i Afrika.)
At puste nyt liv i Andersens positive menneskesyn – et syn, som
for hans vedkommende var baseret
på en næstekærlig, skabende menneskehed, skabt i en næstekærlig,
skabende Guds billede – er mere
påkrævet end nogensinde før. For
LaRouches vedkommende, er det
den menneskelige evne til viljesbestemt og kreativt at forandre fremtiden, der gør vor art enestående.
Over porten til fremtiden står
der: Ingen adgang for dem der afviser videnskabeligt og teknologisk
fremskridt.18 Hvis vi forbryder os
imod dette, underskriver vi vor egen
dødsdom. Lad os i stedet ære Andersens ånd ved at kalde det første
magnettog over Kattegat for »Andersen«, og den første, danske mission til Månen for »Niels Bryde«.
Ligesom Einsteins violin var
en uadskillelig del af hans kreative proces19, således også Andersens inspiration fra videnskabelige
og teknologiske fremskridt. Her, i
dette krydsfelt mellem videnskab
og kultur, i denne gensidige inspiration, baseret på frigørelsen af
menneskehedens videnskabelige
og kunstneriske kreativitet, har vi
et skattekort, der fører til en Guldalder. I stedet for at lade os suge
dybere ned i sammenbruddets og
krigens dødsspiral, så lad os finde
dette kort frem fra loftet, støve
det af og bruge det til at finde det
guld, der stadig ligger begravet i
Poesiens Californien. Lad os gribe
de videnskabelige og kunstneriske
skovle og skabe en ny Guldalder,
som aldrig før er set.
»See, det var en rigtig Historie!«20
Fodnoter: schillerinstitut.dk/drupal/hca

samme med det klassiske digt: Man
begynder med den poetiske idé i
form af en metafor, et paradoks eller en ironi, og dernæst, gennem en
»fortætningsproces« – og det tyske
ord er faktisk »Verdichtung«, fortætning – opnår man en højere mening, som man ikke ville kunne give
udtryk for gennem simpel prosa.
Når vi ser på verden i dag, må
vi stille det samme spørgsmål, som
Schiller stillede: Hvordan kan det
være, at vi stadig opfører os som
barbarer? Og vi må – eller jeg må
nå frem til den samme konklusion
som Schiller, at opdragelsen af
menneskers »Empfindungsvermögen«, empati, medfølelse, en følelsesmæssig samklang med menneskehedens vilkår, er svaret. Man
må ikke blot uddanne forestillingsevnen og gøre sig forestillinger om,
hvordan fremtiden skal være, men
man må også have evnen til medfølelse, til at føle kærlighed til menneskeheden.

afsluttes nederst side 12

STRATEGISK FORSVAR AF JORDEN
Læs mere på www.schillerinstitut.dk/drupal/sde

saurerne uddøde, skyldtes et nedslag af en asteroide med en diameter på ca. 10 km. Et sådant nedslag
ville på nuværende tidspunkt udradere menneskeheden.
Er det muligt, at vi vil kunne
overleve denne trussel? Ja, hvis vi
bruger menneskelig kreativitet til at
1) finde de objekter, der truer med
at ramme Jorden, så tidligt som
muligt; 2) begynder opbygningen
af en kapacitet til at få truende objekter, som har kurs mod Jorden, til
at skifte deres kurs den lille smule,
der kan gøre, at de styrer fri af os.

F

redag den 15. februar sad
mange og ventede i spænding
på, at asteroiden 2012 DA14,
der har en diameter på ca. 50 meter,
skulle passere tæt forbi Jorden. Den
er blot én ud af ca. 500.000 asteroider i størrelsen 30-100 meter, der
har en omløbsbane omkring solen,
som krydser Jordens bane. Det var
en asteroide af den størrelse, der
ramte Jorden i 1908 i et skovområde i Tunguska, Sibirien, og nedlagde skoven på et areal lig New
York City med forstæder.
Men mens man ventede, kom
der imidlertid en tidlig overraskelse
i form af en meteor, der med 18
km/s eksploderede 20-30 km oppe i
luften over Chelyabinsk i Rusland.
På grund af den enorme hastighed
var eksplosionen af en kraft modsvarende ca. 30 gange den atombombe, der sprang over Hiroshima i

1945, på trods af at meteoren havde
en diameter på blot 17 meter. Hvis
meteoren havde været større, eller
hvis den havde været mindre porøs, så kunne skaderne have været
langt, langt værre end de sårede fra
smadrede vinduer og andre mindre
ødelæggelser, som trykbølgen efter
eksplosionen forårsagede.
Disse to begivenheder indenfor blot et par timer af hinanden er
et kraftigt vink med en vognstang
til menneskeheden om, at man lever på lånt tid, hvis man ikke snart
finder ud af at forsvare sig imod
himmellegemer, der har kurs mod
Jorden. Der er ca. 11,5 mio. asteroider mindre end 30 meter; 500.000
i størrelsesordenen 30-100 meter,
26.000 der er 100-1000 meter og
900 der er større. Det vurderes, at
den store massedød på Jorden for
ca. 65 mio. år siden, da bl.a. dino-

Asteroider/kometers ødelæggelser
Asteroide/komet
(i meter)

Energi udløst
(Megatons TNT)

30

2

Ildkugle, shokbølge, mindre skader

50

10

Som den største brintbombe

200

600

Udslettelse af en nation

500

10.000

Udslettelse af Europa

1.000

80.000

Global katastrofe - millioner døde

5.000

10.000.000

Globale klimaforandringer, mia. døde

10.000

80.000.000

Udslettelse af menneskeheden

LaRouche og Reagans SDI

I 1977 begyndte den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche
sammen med sin internationale
kampagne en mobilisering for at
redde menneskeheden fra udslettelse gennem at få erstattet atomdoktrinen om gensidig garanteret
udslettelse med en plan for fælles
overlevelse. Det blev til Reagans
SDI-program, hvor ideen var at udvikle nye teknologier til at nedskyde atomvåben og dermed afskaffe
atomterroren. Desværre takkede
Sovjetunionen nej til samarbejde
om forslaget.
Efterfølgende fortsatte de kredse, der var fortalere for programmet, som f.eks. Edward Teller, med
at kæmpe for et samarbejde mellem
Øst og Vest for »menneskehedens
fælles mål«, ved at samarbejde om
at bekæmpe truslen fra asteroider

En trussel afværges med lasere

og lignende. I 2011 lancerede den
russiske vicestatsminister Rogozin
så et forslag om samarbejde mellem
Rusland, USA og andre lande rundt
om i verden om, hvad han kaldte
SDE – Strategic Defense of Earth,
Et Strategisk Forsvar for Jorden.
LaRouche-bevægelsen har promoveret denne idé og vil gøre den til
et centralt tema på en konference
i USA den 23. marts, hvor man vil
fejre 30-året for Reagans annoncering af SDI.
I stedet for at NATO bygger et
strategisk destabiliserende missilforsvar, som hævdes at være vendt
imod Iran, men som også kan bruges imod f.eks. russiske atomvåben,
så bør man lave et fælles forsvar
imod indkommende atommissiler
og så samtidigt rette blikket imod
truslen fra det ydre rum. Dette program ville naturligvis have to delelementer: Opdagelsen af objekter,
der truer os, og evnen til at få dem
på en anden kurs.
Skal vi se de potentielle trusler,
der risikerer at ramme os, så skal vi
have mange ører og øjne placeret
ude i rummet. Både længere ude
i Solsystemet og tættere på Solen.
Med en systematisk indsats i et
samarbejde mellem verdens nationer kan vi i løbet af et par årtier få
et langt tydeligere trusselsbillede.
Samtidigt skal vi så arbejde på udviklingen af metoder, og en tilstedeværelse i det ydre rum, som gør
det muligt for os at påvirke objek-

ternes omløbsbaner.
I dag er snakken blandt mange
astrofysikere om f.eks. at sætte et
solsejl på asteroiderne eller lignende svage påvirkninger, som måske
vil have en effekt, hvis man kender
til de truende objekter årtier i forvejen, men menneskeheden vil være
mere tryg, hvis vi udvikler metoder
med en langt større potens. Teknologier med højere energigennemstrømningstæthed som f.eks. fusion, der gør det muligt at tilføre en
stor mængde energi på kort tid, og
som vil gøre det muligt at rejse hurtigt langt ud i rummet for at møde
problemerne, mens man stadig kan
nå at løse dem.
Disse store investeringer, som
et effektivt forsvar af Jorden vil
kræve, er heldigvis ikke blot spildte
ressourcer. De er begyndelsen på
en ny epoke i menneskehedens
historie, hvor vi for alvor går fra
blot at være en Jordcivilisation til
at være en rumcivilisation. Det vil
tage lang tid, men vi skal i gang så
hurtigt som muligt. Vi er i sandhed
i et kapløb med tiden. Vi ved, at vi
vil blive ramt af ekstremt destruktive nedslag på Jorden, hvis vi ikke
hurtigt får lært at forsvare os, men
det er også et spørgsmål om tid, før
vi på Solsystemets rejse rundt i Galaksen havner steder, hvor det kosmiske klima ikke er nær så venligt,
og hvor vi skal være i stand til at
forsvare Jorden og den menneskehed, der har den som sit hjem. -tg

Asteroider der krydser Jordens bane

Ødelæggelser forårsaget:

Enheder af 100
De grønne figurer
angiver de anslåede
ukendte asteroider
De brune angiver de
kendte

- fortsat fra side 11, men kan læses selvstændigt
Den udenjordiske forpligtelse udløste en energi på 100 mio. me- jere energigennemstrømningstætMen mennesket er mere end blot
et menneske på planeten Jorden:
Vor planet befinder sig i et ekspanderende, udviklende univers, med
kosmiske processer, som vi er nødt
til at kunne beherske. I næste måned
flyver der en asteroide forbi Jorden i
relativ kort afstand, og vi burde opfatte dette som et advarselssignal: At
den nuværende menneskehed ikke
besidder evnen til at afbøje eller
beskytte sig mod store objekter, der
rammer Jorden. Den seneste større
begivenhed af denne art fandt sted
i 1908 i Tunguska, Sibirien, hvor
et relativt lille objekt på blot 3050 meter i diameter slog ned! Men
selv med denne størrelse skabte det
et krater, der var større en arealet af
New York inklusive forstæder.
Et alvorligere nedslag fandt sted
for 65 mio. år siden, med et objekt
på omtrent 10 km i diameter, som
skabte et krater på 180 km i diameter på Yucatan-halvøen i Mexico
og medførte den store massedød,
og efter al sandsynlighed udslettelsen af dinosaurerne. Dette nedslag

gaton, hvilket er ca. 20.000 gange
større end den estimerede destruktive kraft af det samlede atomarsenal
i verden. Det førte til en lang periode med det vi kalder atomvinter,
hvor sollyset er lukket ude i årevis.
Begivenheder af denne størrelse
finder tydeligvis ret sjældent sted,
men mindre objekter kunne sagtens
slå ned på Jorden og medføre udslettelse.
Hvis vi ser på alle disse trusler, og også andre som de ekstreme
vejrforhold, som vi for nylig så i
New York, vulkanudbrud, tsunamier, jordskælv, narko-epidemien,
der er ved at føre til åndsdrab af
hundredetusinder, for ikke at sige
millioner, af mennesker, ville det
så ikke være en god idé at have en
bevægelse til fremme af menneskehedens fælles mål, der forsøger at
overvinde alle disse farer ved hjælp
af vort kreative potentiale?
Dette kræver tydeligvis en opgradering af vor viden om de kosmiske effekter på kloden. Vi må
have nye energiformer med en hø-

hed samt de tilhørende teknologier,
og vi må helt bevidst bevæge os
ind i en ny æra for menneskeheden, hvor vi må lade os lede af det,
Krafft Ehricke kaldte »den udenjordiske forpligtelse«, som en bevidst,
ny fase af menneskehedens evolution. Vi må lade os lede af fornuftsevnen og visdommen i den moralske lov, der ligger latent i os, som
Krafft Ehricke udtrykker det.
Det betyder, at vi som det første
skridt må forstå og kolonisere rummet i vor umiddelbare nærhed, og
dette udgør ikke blot en valgmulighed, men et nødvendigt, næste
skridt. Men dette må ske sammen
med menneskets æstetiske opdragelse, for hvis ikke vi bliver mere
humane, hvis ikke vi viser os mere
værdige til menneskelig ophøjethed, så vil alt dette ikke fungere.
Krafft Ehricke, der var en stor ven
af Schiller Instituttet i sine senere
leveår, sagde: Friedrich Schillers
absolut afgørende idéer, den Æstetiske Opdragelse og forvandlingen
af mennesker til at blive rigtige,

kærlige humane mennesker, der
formår at føle agape (næstekærlighed) for resten af menneskeheden,
må ubetinget følges med den teknologiske udvikling.
Da mandskabet på Den internationale Rumstation vendte tilbage
fra deres seneste mission, afholdt
de en pressekonference, hvor de
sagde, at dinosaurerne uddøde,
fordi de begik den fejl ikke at deponere deres DNA på andre planeter!
Vi må tænke på menneskeheden

som den eneste potentielt udødelige
art. Vi må tænke fremad, for under
de sidste 3 mia. år af Solens eksistens – det sker ikke i morgen, men
det vil ske – vil den ikke længere
gøre Jorden til et sted, hvor man
kan leve. De fleste geofysikere afviser dette, når man spørger dem,
og siger, »Nå ja, mennesket dukkede først op ét minut i tolv, og det vil
forsvinde ét minut over tolv.« Jeg
mener ikke, at dette er acceptabelt.
Hvis man sætter det i perspektiv, så
er menneskets alder kun sølle ca. 7
mio. år; skriftlige historiske optegnelser har kun eksisteret i ca. 3500
år – det er ikke mere end 200 generationer – ikke ret meget.
Hvis man havde fortalt en stenaldermand om internettet, virusser,
fusionskraft eller Mars-robotten
Curiosity’s aktiviteter, hvad ville
stenaldermanden mon have sagt?
Lad os prøve at forestille os, hvordan menneskeheden ser ud om 1000
år! Jeg er meget optimistisk, og jeg
tror, at hvis vi stadig er her, så vil
folk have glemt Jamie Dimon, men
de vil huske Krafft Ehricke.
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