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Introduktion:
Der er kun to alternativer for menneskeheden

Lyndon LaRouche har udgjort det intellektuelle og politiske lederskab i kampen for en ny, international,
økonomisk orden for planeten. Den dybtgående virkning af LaRouches lederskab reflekteres klart i de aktuelle handlinger, som tages af BRIKS og andre for at skabe en ny, global finansarkitektur og strategisk
alliance mellem nationer.
Følgende er et udskrift af bemærkninger, som Lyndon LaRouche kom med den 1. december, 2014.
Etableringen af De forenede Stater under dets Forfatning er unik. Der findes intet i resten af verden, som modsvarer hensigten i USA’s Føderale Forfatning. Vi udgør en enhed, som er vor egen skabelse, vor egen form, i
modsætning til praktisk talt enhver anden nation på planeten.
Men der er sket det, at der er indtrådt et skift i udviklingen, et globalt skift, og USA er nu, grundlæggende set,
ødelagt af dårlige præsidenter, isæt de to seneste personer, der har besat præsidentembedet. Det, vi må gøre, er
at få USA til at vende tilbage til at være De forenede Stater i dets oprindelige, forfatningsmæssige form. Vi
behøver ikke forandre noget i dette princip.
Men resten af verden er nu blevet lidt anderledes: Ruslands rolle, f.eks., og dets forhold til BRIKS-dannelsen.
Der er sket det, at store nationer, og til en vis grad små nationer, som en modsætning til Europa generelt, er
vokset frem som betydningsfulde kræfter. Det vil sige, at disse nationer som en gruppe repræsenterer en magt,
en af de største magter på planeten med hensyn til politisk magt. Og denne magt vokser. Det, som Kina f.eks.
gør, i forhold til rummet, udviklingen af organiseringen af systemet i rummet, inden for Johannes Keplers
specifikationer, er unikt.
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Vi må altså erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som den nye verdensorden
burde være. Men lige i øjeblikket har vi en samling systemer med nationalstater, som er meget store, og de
overgår os massivt i antal.
Det, der foregår med Det britiske Imperiums rolle, er, at vi var i færd med at skabe et pseudo-verdenssystem,
og det er problemet. Hvis vi i USA skaffer os af med Obama og Bushfolkene og så fremdeles, skaffer os af
med den form for beskidt regering, så kan vi uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, som dominerer planeten netop nu, som i det væsentlige er planetens fremherskende træk, i Asien,
Sydamerika osv.

»Vi må erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som burde udgøre den nye
verdensorden … Vi kan uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer,
som dominerer planeten netop nu … Hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og inkludere USA som et meget vigtigt element i
denne kombination af nationalstater?«
-Lyndon LaRouche
Det, vi derfor må gøre, er, at vi må få orden i vort hjemlige rod. Men vi må også finde ud af, hvordan vi skal
relatere til disse nationer af BRIKS-typen; Hvordan skal vi relatere til Rusland-Kina-aftalen, og så videre;
hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten,
og inkludere USA som et meget vigtigt element i denne kombination af nationalstater? Og det er, hvad vi må
gøre.
Derfor må vi rense ud i USA, vi må vende tilbage til dets princip, skaffe os af med alt det her, som det, de
nuværende republikanere synes at foretage sig netop nu – få det smidt ud! Vi må fjerne Obama. Vi må fjerne
alt det. Og når vi først har gjort det, må vi simpelt hen genetablere princippet om den nationale Union.
For vi vil da finde, at det, som vil ske, er, at vi vil være en relativ minoritet på planeten, i forhold til de store
komplekser, såsom Sydamerika, som Afrika sluttelig vil blive, hvad der vil ske i Eurasien generelt. Og Europa, gamle Europa, vil blive lille; USA vil være en meget stor enhed, men ikke den største enhed på planeten,
politisk eller på anden vis.
Et nyt koncept for suverænitet
Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er. Dette spørgsmål er, så vidt jeg kan se, hidtil ikke blevet stillet. Det er vigtigt, at vi forudser, hvor vi er på vej hen,
eller hvor vi burde være på vej hen. Og det er, hvad jeg bekymrer mig om. Fra mit synspunkt kan jeg tydeligt
se, i hvilken retning USA nu må gå.

Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet
er … For vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen,
hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder.«
- Lyndon LaRouche
Tag blot dette nye arrangement, som ikke udgør en simpel suveræn enhed. Det er noget nyt. Det er ikke det
gamle begreb om en suveræn enhed. Det er et begreb om en bestemt, karakteristisk folkeret til at have sin
egen regering, sit eget system, og dernæst få disse regeringssystemer, de nye systemer, som BRIKS udgør en
model for, til at gå i forening med USA under det, som jeg har gjort fremstød for: Og lad det strømme!
For vi vil opdage, som det demonstreres for os med det, som Kina gør i sit rumprogram, hvor Kina har taget
skridt til at drage ud i det nære rum, i retning af Johannes Kepler – vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især
det, som Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder, og mange andre ting.«
En fredelig, revolutionær forandring
Så forbered jer til at se disse forandringer, som vil folde sig ind i det system, vi har i dag. Jeg vil sige, at inden
for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneskehe-
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den er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der betaler sig.
Vi må ganske enkelt gå frem skridt for skridt, og gå frem i denne retning, og nå de mål, som denne retning
udpeger.

»Jeg vil sige, at inden for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde,
at idéen om, hvad menneskeheden er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der betaler sig.«
- Lyndon LaRouche
Lyndon LaRouche talte også om dette emne under en diskussion, som han ledte den 29. november, 2014.
Det hidtidige, internationale system er døende, og der er kun to alternativer: generel atomkrig, eller også en
form for forening blandt nationer, som vi ser det i BRIKS og lignende fora. Med andre ord, så er den eneste
måde, hvorpå man kan bevare samfundet på globalt plan, er, at det netop er på globalt plan. Hvilket betyder, at
man må være dedikeret den kendsgerning, at alle nationer arbejder på en måde meget lig den, hvorpå Rusland
og Kina arbejder. Man kan på den russisk-kinesiske alliance måle, hvordan realiteten bliver, og vi er kun et
klik fra det resultat.
Med andre ord, [står det klart,] hvis man er mentalt sund og rask: USA, befolkningen i USA, er bankerot,
Canada er bakerot, de europæiske nationer, de vesteuropæiske nationer, er bankerot, de er alle sammen bankerot! Og, som den hidtidige form for nationer, kommer de aldrig ud af denne bankerot.
Det, der kommer til at ske, er, at man vil få en form for system som det, BRIKS repræsenterer. Man har et
globalt system, med et system for hele verden. Dette verdenssystem vil, med hensyn til sprog og så videre, til
dels udvise forskelligartethed. Men den hensigt, som skal opnås, som er, hvad der må opnås, vil føre til større
og større forening. Det er, hvad der sker; man kan se denne tendens i Sydamerika nu. Den er langt stærkere
der end andre steder. Det, der sker med Rusland og Kina, den russisk-kinesiske relation, er typisk for dette.

»Man vi få den form for systemer, som BRIKS repræsenterer. Verdenssystemet vil, med hensyn til
sprog osv., praktiseringen af sprog osv., vil til dels være differentieret. Men den hensigt, som må
opnås, som vil blive opnået, vil blive mere og mere forenet. Man vil stadig bruge sprog som sådan,
men princippet, hensigten vil blive forenet … Man vil stadig have kulturer, nationale kulturer, som
kan være enestående og have deres egne, enestående karakteregenskaber, men de vil alle være en
del af den samme form for udvikling, der forsøger at frem til sin generelle forening.«
- Lyndon LaRouche
Det nuværende system, som tåbelige amerikanere stadig tror på, er døende og venter blot på at blive fejet af
bordet.
Vi er på vej ind i et nyt system, hvor menneskeheden vil blive til et forenet system, forenet gennem praksis,
ved hjælp af en praksis, som vil afstedkomme dette. Der vil være en skillelinje, hvor der skelnes klart. Der vil
stadig være kulturer, nationale kulturer, som kan være unikke og have deres egne, unikke karaktertræk; men
de vil alle være en del af den samme form for udvikling, som er i færd med at finde sin generelle forening.
Der står vi nu.
Og dernæst, det vi gør i New York, og det vi gjorde i går aftes med New York, og med forberedelserne til det,
går direkte i den retning. Det må vi blive ved med – det er, hvad der foregår. Det er ikke først det ene, og dernæst noget andet. Nu siger vi, at vi går mod et nyt system. For vi må have et tæt samarbejde med vores allierede, Kina, og med andre nationer, som, i princippet, i deres hensigt, er nære allierede. Vi vil gradvist finde en
større og større overensstemmelse, mere og mere integration baseret på søgen efter at virkeliggøre nødvendige
revolutioner i praktisk fremgangsmåde.
Og vi vil alle blive forenet i Kepler!
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I.
En ny, international orden er vokset frem
Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt system blevet etableret på denne
planet, som nu definerer fremtiden for den menneskelige art. På mindre end et år er en alliance omkring
BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) blevet skabt, der med kæmpeskridt har opbygget en
parallel, økonomisk orden, en orden, der udelukkende er dedikeret til opbygningen af den produktive økonomi, i modsætning til Det britiske Imperiums aktuelle, bankerotte, transatlantiske system, der er centreret omkring bankerne i City of London og på Wall Street. Dette bankerotte system, der har forpligtet sig over for
maksimeringen af spekulativ, monetaristisk profit og bragt verden til randen af global, økonomisk disintegration og krig.
Det nye system repræsenterer et magtcenter, der er baseret på økonomisk vækst og, frem for alt, de mest
avancerede teknologier – et magtkoncept, der tilhører fremtiden, i modsætning til at fastholde fortiden. Det er
baseret på at yde kredit til højteknologiske udviklingsprojekter; på uddannelse og oplæring af unge mennesker
til at kunne imødekomme fremtidens krav om vækst; på total respekt for national suverænitet og således en
forvisning af den imperialistiske politik med regimeskift og krig; samt på den udtrykkelige promovering af det
almene vel blandt nationer – Den westfalske Fredstraktats princip.
Dette nye system i dag repræsenterer omkring fire milliarder mennesker, over halvdelen af menneskeheden, og det gennemføres af de selv samme folkeslag, som fortalerne for befolkningsreduktion i Det britiske
Imperium har dømt til udslettelse. Menneskehedens flertal har rejst sig for at blive regnet med og har proklameret for hele verden, at den største rigdom, menneskeheden er i besiddelse af, er dens egen, voksende befolkning og deres kreative intellekt.
Amerika, lytter du?
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En ny, global orden
Den aktuelle verdensorden vil ikke fortsætte med at eksistere i sin nuværende form. Den fremtidige, globale orden er ikke en blot og bar forlængelse af den nuværende, smålige geopolitik med sin begrænsede, nationalistiske egeninteresse og konkurrence om ensidig magt over planeten, men en fuldstændig ny orden for relationer mellem folkeslag. Menneskeheden må forenes som en eneste, kreativ art for at besejre fælles udfordringer, som konfronterer os alle, og udvide vores rolle og indflydelse i solsystemet og videre endnu. Nationale
kulturer og sprog vil stadig være unikke og forskellige, men vi må konvergere hen imod en forenet hensigt om
en fælles, forenet mission.
Ideologien om »vinderen tager det hele« må erstattes med en ideologi, hvor »alle er vindere«, som den kinesiske præsident Xi Jinping så veltalende har sagt det.

Brasiliens præsident Dilma Rousseff og Kinas præsident Xi Jinping
Dette er den missionorientering, der definerer BRIKS-systemet. Nationer, der tidligere er blevet flået fra
hinanden langs etniske eller geografiske brudlinjer af imperialistiske rænkespil, lægger nu deres uoverensstemmelser bag sig og etablerer en helt ny idé om samarbejde til gensidig gavn for alle. De er udtrykkeligt i
færd med at skabe en inkluderende (i modsætning til ekskluderende) ramme med partnerskab med det formål
at bygge en ny model for relationer blandt nationer, en model, der er baseret på ikke-konfrontation, ikkekonflikt, gensidig respekt og win-win samarbejde, som den kinesiske præsident har erklæret.
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USA er af disse ledere blevet inviteret til at blive en del af dette nye system, i modsætning til at fortsætte
med at være et instrument for det afdøde, Britiske Imperium, der forgæves søger at standse fremvæksten af
denne nye, globale orden. Ironisk nok er den revolution, som nu gennemføres af BRIKS-nationerne og deres
allierede, et barn af det system, som vi amerikanere udkæmpede vores egen Amerikanske Revolution imod det
samme Britiske Imperium for at virkeliggøre, da vores egen republik blev født.

Det ægte, amerikanske system
Det nye system, som BRIKS og dets allierede er i færd med at opbygge, er en moderne version at Det amerikanske System for Politisk Økonomi, på hvilket vores nation blev grundlagt – og dog er præsident Obama en
aggressiv modstander af dette nye system.

Lincolnmindesmærket
Under massemediernes krigspropagandamaskine, som Obama og hans imperialistiske britiske kontrollører
har udløst, skal vi forledes til at tro, at Kina er vores fjende nummer ét, og at Rusland må knuses gennem økonomiske sanktioner og krig. Under påskud om »demokrati« og »menneskerettigheder« begår vores regering
aggressive krigshandlinger over hele planeten under titlen »farvede revolutioner« for at vælte regimet i enhver
nation, der ikke indvilliger. Hver dag fodres vi af vores angivelige frie presse med billeder af den kinesiske og
russiske præsident som »stærke mænd« med diktatoriske og imperialistiske ambitioner. Man fortæller os, at
for at vi selv kan overleve som en stormagt på denne planet, må vi forhindre fremvæksten af enhver anden
magt, der kunne udfordre os – nøjagtig den form for geopolitik, der førte til Første Verdenskrig for hundrede
år siden, og som nu truer med at føre til en tredje, denne gang atomar, verdenskrig.
USA må radikalt skifte kurs, hvis vi og resten af menneskeheden skal overleve. Lederne af BRIKS har direkte og gentagent rakt hånden frem til samarbejde og kommet med konkrete muligheder for USA’s tilslutning til denne nye alliance, mens de samtidig har gjort det meget klart, at de vil forsvare sig for enhver pris og
ikke har til hensigt at kapitulere over for trusler og intimidering. Vi må, som nation, fremtvinge en radikal
ændring i vores regerings politik og gengælde disse tilbud om samarbejde i de umiddelbart forestående dage
og uger – eller også stå over for en uundgåelig, global krig, der truer med at udslette menneskeheden.
(LaRouche: Color Revolutions »Illegal Warfare under International Law & Federal konstitution«
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To modstridende systemer
Dette nye system bebudede sin ankomst over for verden den 16. juli, 2014, i Fortaleza, Brasilien, da lederne af BRIKS-nationerne erklærede, at de var i færd med at skabe en ny, international, økonomisk orden med
dannelsen af den Nye Udviklingsbank – et direkte ekko af Lyndon LaRouches idé om en International Udviklingsbank, som han oprindelig foreslog i 1975.
I dagene efter denne erklæring bragte et topmøde mellem BRIKS og Unasur (Unionen af Sydamerikanske
Nationer), samt yderligere flere bilaterale møder med lederne af Latinamerika, Sydamerika solidt ind i
BRIKS-alliancen. BRIKS-landene alene repræsenterer 43 % af hele verdens befolkning; når man tilføjer Latinamerika, repræsenterer de 48 % af menneskeheden, samt en tredjedel af Jordens landareal.
På BRIKS-topmødet opsummerede den kinesiske præsident Xi Jinping BRIKS-politikken:
Historien fortæller os, at jungleloven ikke den menneskelige sameksistens’ måde. Hver eneste nation bør
adlyde princippet om lighed, gensidig tillid, at lære af hinanden, at samarbejde og at søge gensidig gavn …
for opbygningen af en harmonisk verden, vedvarende fred og fælles fremgang.
Under topmødet forklarede den argentinske præsident, Cristina Fernández de Kirchner, en nær allieret til
BRIKS:

Vi udgør en ny, global, finansiel orden, der ikke blot er retfærdig og ligeværdig, men også uundværlig … Det,
vi kræver af verden, er netop skabelsen af en ny, global, finansiel orden, der vil tillade vedvarende og global,
økonomisk vækst … Appellen til alle nationer er således at slå kræfterne sammen i dette virkelige korstog for
en ny, global, politisk, økonomisk og finansiel organisation.
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Lyndon LaRouche opsummerede betydningen af den udvikling, der var blevet indledt:

BRIKS og deres allierede er i færd med at opbygge et verdenssystem, baseret på virkelig værdi, ikke falske
papirværdier. De er i færd med at bestemme, og gennemføre, hvad virkelig værdi er; og det er omkostningerne ved arbejdskraftens produktive evne i en situation, der er under forandring.
Det underliggende problem, som vi må løse i dag, forklarede LaRouche, er »asymmetrien af verdens værdier«, der kommer fra to, klart forskellige systemer, der opererer med forskellig logik og forskellige målestandarder: De er totalt uforenelige.
Det første system er det transatlantiske system: »disse sjovere«, erklærede Larouche, »der ejer papirstykker, som de siger, er billiarder værd, og de er parate til at dræbe for det«, som tilfældet med Argentinas kamp
imod gribbefondene attesterer. Disse finanspapirer er fuldstændig værdiløse.
På den anden side har vi et fremvoksende system, der er uforeneligt med det første, og som er i færd med
at opbygge et marked, baseret på virkelig værdi. Og virkelig værdi – realværdi – forklarede LaRouche, kommer fra, og måles ved, udviklingen af arbejdskraftens produktive evne – det vil sige gennem indførelsen af
videnskabeligt skabte nye teknologier, der implementerer produktive processer, som øger energigennemstrømningstætheden i den fysiske økonomi på en sådan måde, at det øger arbejdskraftens produktive evne
enormt. Dette nye system vil skabe en proces, hvorved øgningen af energigennemstrømningstætheden i sig
selv vil øges i et accelererende tempo.
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Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen

Foreslået for over to årtier siden af Helga Zepp-LaRouche efter Berlinmurens fald, er de politiske og økonomiske betingelser nu ved at vokse frem for at bygge Verdenslandbroen, som vil udvikle nogle af de mest
underudviklede områder på planeten med højhastighedsjernbaner og udviklingskorridorer i første verdensklasse.
Orienteringen af denne nye, internationale alliance blev udtrykt bedst af den indiske premierminister Narendra Modi, da han til BRIKS-topmødet sagde:
Det unikke ved BRIKS som en international institution er, at den, for første gang, bringer en gruppe nationer sammen omkring et parameter for »fremtidigt potentiale«, snarere end allerede eksisterende rigdom eller
fælles identitet. Selve idéen om BRIKS er således fremadskuende … Deres Excellencer, vi har muligheden for
at definere fremtiden – ikke blot for vore lande, men for verden som helhed … Jeg tager dette som et stort
ansvar.
Den russiske præsident anslog en lignende tone i sine kommentarer til pressen den 17. juli, hvor han evaluerede sin rejse: »BRIKS er alle unge stater, og fremtiden tilhører de unge.« Men BRIKS-landenes topmøde i
Fortaleza var blot vendepunktet i en udvikling, der begyndte et år tidligere, og fortsat accelererede i de efterfølgende måneder.
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I september 2013 rejste den nyligt valgte, kinesiske præsident Xi Jinping til Kasakhstan og meddelte, at
Kina var i færd med at vedtage en eurasisk udviklingspolitik, som han kaldte »Det Nye SilkevejsUdviklingsbælte«.
For at smede tættere økonomiske bånd, uddybe samarbejde og udvide udvikling i det euro-asiatiske område, bør vi følge en innovativ fremgangsmåde og i fællesskab bygge et »økonomisk bælte« langs med Silkevejen.
En måned senere rejste præsident Xi til Indonesien for at annoncere den »Maritime Silkevejspolitik« for at
komplementere Silkevejs-Udviklingsbæltet. Dernæst, på et topmøde mellem den russiske præsident Vladimir
Putin og den kinesiske præsident Xi den 20. maj 2014 i Shanghai, blev vidtrækkende planer for samarbejde
mellem de to stormagter underskrevet, inklusive en 30-årig aftale om levering af naturgas, samt yderligere 46
bilaterale overenskomster. De erklærede, at deres mål blandt andet omfattede:
En forøgelse af effektiviteten inden for samarbejde om højteknologiske områder, prioritetsprojekter inden
for international anvendelse af atomkraft, civil flyvning og et program for samarbejde inden for grundforskning i rumfart, satellitobservation af Jorden, satellitnavigering og forskning i rumfart og bemandet rumfart…
Rusland anerkender den enorme betydning af det kinesiske initiativ for at bygge det »Økonomiske Silkevejsbælte«.
Revolutionen i den globale finansarkitektur fortsatte dernæst efter BRIKS-topmødet den 16. juli 2014 på
APEC-topmødet i Beijing i november. Her gav præsident Xi sit særdeles udtrykkelige tilbud til USA om at gå
med i det nye system, på en fælles pressekonference med en særdeles ukomfortabel præsident Obama.
(Præsident Xis invitation til USA om at gå med i Silkevejen begynder ved 5:58)
Vi byder USA’s og andre relevante landes aktive deltagelse velkommen, så vi sammen kan fremme og dele
fremgang og fred i det asiatiske Stillehavsområde.
På APEC-topmødet gik yderligere et halvt dusin nationer med i BRIKS-revolutionen og bragte således
yderligere en halv milliard mennesker ind i den nye arkitektur. Henved fire milliarder mennesker er nu blevet
optaget i denne nye dynamik.
Amerika, lytter du?
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