Den strategiske krise er farligere end på højden af den Kolde Krig:
Helga Zepp-LaRouche:

Menneskehedens skønne fremtid –
hvis vi undgår dinosaurernes skæbne
Hovedtale på Schiller Instituttets internationale
konference i Berlin, 25. – 26. juni, 2016:
»En fælles fremtid for menneskeheden,
og en Ny Renæssance for klassisk kultur«

Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schiller Instituttet i Tyskland, holdt hovedtalen med titlen, »Menneskehedens fremtid bliver skøn – forudsat, at vi undgår at
dele skæbne med dinosaurerne!«, på konferencen i Berlin, den 25. juni. Det følgende er en let redigeret udgave
af talen. Se video med talen:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=13364

Mine damer og herrer, fremtrædende gæster, kære venner af Schiller
Instituttet: Jeg tror, at vi alle er
kommet til denne konference, fordi
enhver, der befinder sig i denne sal,
véd, at vi oplever en systemisk og
eksistentiel civilisationskrise, der er
absolut uden fortilfælde. Vi har sammenfaldet af en fare for krig, hvor
NATO konfronterer Rusland på en
meget, meget aggressiv facon – hvilket kan føre til en tredje verdenskrig.
Vi har en amerikansk konfrontation
mod Kina i det Sydkinesiske Hav.
Der er risikoen for en ny finanskrise
af samme type som i 2008, og som
kan sprænge det finansielle system; og så havde vi naturligvis for to dage siden Brexit – hvor Storbritannien
stemte for at forlade den Europæiske Union. Som vi alle
ved, så var dette ikke en stemme imod Europa som sådan, men derimod en stemme imod et komplet uretfærdigt system og en korrupt elite.
Denne konference har ét emne, eller ét underliggende
emne, og det er at definere løsninger på disse kriser: at
diskutere, hvad det nye paradigme skal være, og hvorvidt
menneskeslægten er i stand til at løse en sådan eksistentiel krise.
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Vi har fremtrædende talere fra fire
kontinenter og mange lande, og det er
selvsagt mennesker, eller repræsentanter
for den slags mennesker, der er fast besluttet på, at en løsning skal findes.
Før jeg kommer ind på disse forskellige dødbringende farer, så ligger løsningen ligefor. Så vær fattede og bevar
roen, og lad mig tale til jer. Hvis menneskeheden forenes omkring en god plan
og handler solidarisk og modigt, kan
enhver krise i den menneskelige civilisation overvindes, for det er menneskets
natur – at, når vi bliver udfordret af et
stort onde, vækkes en endog endnu større kraft for det gode i vores sjæl.
Lad os se på situationen. Storbritannien stemte i torsdags med 52 % for at
forlade EU. I de tidlige morgentimer
fredag kom der omgående en eksplosion
på de finansielle markeder – £5 billioner
forsvandt op i den blå luft. Det kunne have været årets
store udsalgsdag, ’Black Friday’. Turbulensen fortsætter.
Så nu er nogle mennesker absolut forfærdede og siger,
»hvordan kunne vi i den grad tage fejl? Bookmakerne
fortalte os indtil midnat det modsatte, at alting ville gå
godt. Hvordan kunne vi i den grad blive taget på sengen?«
Det vil jeg nu sige noget om, men lad mig indlede
med at sige, at denne Brexit muligvis er en velsignelse i
forklædning. For, det er et valgresultat imod et overnationalt bureaukrati, et sjælløst Bruxelles-diktatur. Det er en
stemme imod røveri af national suverænitet, imod en
komplet hjerteløs EU-kommission, der har været totalt
fremmedgjort over for folk i Europa; en Europæisk Union, der ikke på nogen måde er forenet. Den har ingen
menneskelighed. Og Brexit har skabt en mulighed for at
opbygge et helt nyt Europa.

Anklagede på bænken under straffedomstolen i Nürnberg.
Lad mig fokusere på den underliggende fare, der ikke
bliver fjernet af dette, men, som jeg sagde, så skaber det
nye åbninger for at finde en løsning.
Krudttønden
Vi sidder på en total krudttønde, og enhver af de forskellige nuværende strategiske kriser kunne blive en udløser for en atomkrig. Der er mange mennesker – ikke
mange, men i det mindste nogle mennesker, primært
militæreksperter – der har sagt, at vi nu befinder os i en
situation, som er farligere end under højdepunktet af den
Kolde Krig. Det var selvfølgelig Cubakrisen med de russiske missiler på Cuba. Efter at denne krigsfare af mangfoldige grunde har været til stede igennem lang tid, er det
kun inden for de seneste dage, at folk lige pludseligt et
begyndt at tale om det. Den tyske udenrigsminister
Frank-Walter Steinmeier omtaler NATO-øvelserne i de
baltiske lande som »krigsråb« og »sabelraslen«. Wolfgang Ischinger, chef for München Sikkerhedskonferencen og en trofast atlantist, siger, at der er fare for en optrapning til en militær konfrontation. NATO må holde sig
i ave. Gernot Erler, Tysklands særlige koordinator for
politikken i forhold til Rusland, siger, at NATO er i færd
med at optrappe situationen til en krig; det bør stoppe.
Professor Steven F. Cohen, Ruslandsekspert ved New
Yorks Universitet og Princeton: USA er den største trussel mod verden, og hvis Obamaregeringen skulle gøre
alvor af, hvad de 51 afvigere i Udenrigsministeriet, der
netop har offentliggjort et åbent brev til Obama, sagde –
nemlig at vælte Assad – ville ISIS i løbet af kort tid sidde
i Damaskus, og USA ville være involveret i en krig med
Syrien, Iran og Rusland.
Dernæst har man i tidsrummet fra nu og til juli – hvor
NATO-topmødet i Warszawa finder sted – fem NATOøvelser på den russiske grænse i Polen og de baltiske
lande, og som involverer mellem 50 og 60.000 mand.

Erinyes
Jeg husker en Schiller-konference i 2003 – det var
samme dag, som Irak-krigen startede – og jeg indledte
min tale ved at sige, »Er disse mennesker gale? Ved de
ikke, at de, ved at angribe et land baseret på løgne, vil
kalde Erinyes, erinyerne, frem, disse gudinder for naturlig lov, som muligvis ikke handler omgående – men der
findes en højere retfærdighed, der retter tingene.« Og jeg
finder, at det er historiens ironi, om man vil, at der er
sammenhæng mellem den britiske afstemning imod EUmedlemskab, og så den ulovlige krig imod Irak. Husk, at
det var Irakkrigen, der var én af hoveårsagerne til flygtningekrisen og til, at Europa er i en sådan nød, og at, af
alle folkeslag, så er det det britiske folk, der nu stemmer
for noget, der udgør ødelæggelsen af det Britiske Imperium og kan føre til, at Storbritannien bliver til et lillebitte
Britannien, nemlig, hvis Skotland og Irland går. Jeg mener, at dette er udtryk for en højere retfærdighed og bevis
for, at nemesis er en kraft i, hvordan historien forløber.
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gruppe af nationer, nogensinde at overgå USA’s magt,
hverken økonomisk eller militært.
Allerede i midten af 1990’erne blev østeuropæiske
lande, tidligere medlemmer af Warszawapagten – Polen,
Ungarn, Den tjekkiske Republik, De baltiske Lande,
indlemmet i NATO. Jeltsin, Medvedev og Gorbatjov
protesterede imod dette, både privat og offentligt. USA
krænkede aftalerne med Rusland om ikke-ekspansion
mod øst og satsede på regimeskifte. [USA’s viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender]
Victoria Nuland indrømmede offentligt, at Udenrigsministeriet havde brugt $5 milliarder alene på ’den farvede
revolution’ i Ukraine. Den nu afdøde tyske kansler Helmuth Schmidt sagde, at krisen i Ukraine begyndte med
EU’s Maastricht-aftale, for det var det øjeblik, hvor EU
forvandledes til et imperium med ideen om at få nye
medlemmer i en uendelighed, og at EU’s udvidelse mod
øst fandt sted parallelt med NATO’s udvidelse mod øst.

Samtidigt er USA i færd med at overføre angrebsgrupper
med hangarskibe ind i Middelhavet, krigsskibe af Aegisklassen ind i Sortehavet og andre amerikanske krigsskibe
ind i Østersøen. Efter Warszawa vil der blive deployeret
fire bataljoner til de baltiske lande. Der finder et fuldt
optrappet våbenkapløb sted, med en modernisering af
alle atomvåbenarsenaler på begge sider. Den samme
dynamik, men med andre prædikater, finder grundlæggende set sted mellem USA og Kina rundt om det Sydkinesiske Hav.
Der var ingen problemer i det Sydkinesiske Hav, før
den filippinske regering – det vil sige, den tidligere regering – i en komplet krænkelse af international lov, og
under pres fra USA, indbragte den territoriale tvist for
voldgiftsretten i Haag. Under påskud af sejladsfriheden
på havene krænker USA nu fortsat 12-mile-zonen og
overflyver kinesiske øer og rev. Og propagandaen for
begge konflikter – med Rusland og Kina – lyder, at Rusland ulovligt besatte Krim, og at Kina er involveret i
aggressiv landtagning i det Sydkinesiske Hav. Og at alle
USA’s og NATO’s manøvrer udelukkende er en respons
til Ruslands og Kinas aggressive opførsel.
Det er totalt løgnagtigt. Det spørgsmål, som man må
gå ud fra, er: Hvordan kan det være, at, 71 år efter afslutningen af Anden Verdenskrig, hvor en verden i ruiner
afgav et højtideligt løfte om »aldrig igen«, »aldrig mere
folkemord«, »aldrig mere krig« – hvordan kan det være,
at vi, 25 år efter Sovjetunionens opløsning, nu befinder
os på randen af Tredje Verdenskrig?

Krisen i Ukraine
Det, der udløste krisen i Ukraine, og derfor også krisen med Rusland – der dog allerede var ved at opbygges
– men det, der formelt udløste krisen, var en begivenhed
ved EU-topmødet i Vilnius i slutningen af 2013. EU foreslog at etablere Projektet om Øst-Partnerskab og associere Ukraine til EU. I sidste øjeblik indså den ukrainske
præsident Janukovitj, at dette ville give NATO adgang til
Ukraine og åbne Rusland op for indstrømning af alle EUprodukter, og at dette ville blive den russiske økonomis
ruin. Så han valgte fra i sidste øjeblik, og så kom aktiveringen af NGO’erne, finansieret af USA’s Udenrigsministerium; og man fik aktiveringen af de ukrainske nazister,
i traditionen efter Stepan Bandera. Dette førte til kuppet
den 22. februar 2014 og folkeafstemningen på Krim. Det
var ikke en russisk annektering; det var en flertalsafgørelse fra Krims befolkning, der indtraf som en reaktion på
det fascistiske kup i Kiev. Og den fremstilling skal føres
til protokols, for, med mindre vi erkender denne kronologiske orden, vil vi gå i krigspropaganda-fælden, der fører
til Tredje Verdenskrig.

Løftet
Mødeudskrifter er nu tilgængelige, der meget klart viser, at der, i perioden mellem 1989 og ’91, fandt en række møder sted, hvorunder USA afgav det klare løfte til
Sovjetunionen, at man ikke ville udvide NATO til Ruslands grænser. Den 9. februar 1990 sagde [den amerikanske] udenrigsminister James Baker, at, hvis Tyskland
blev genforenet med Vesten som en del af NATO, så
ville USA give »en skudsikker garanti for, at NATO ikke
ville udvide sig en tomme mod øst.«1
Dette udgjorde det væsentligste element for, at den
sovjetiske præsident Gorbatjov gik med til forhandlinger
om genforeningen. Indrømmet, man indgik ikke nogen
formel aftale, men der er mange øjenvidneberetninger,
som f.eks. den tidligere amerikanske ambassadør til Moskva Jack Matlock, og andre, der siger, at Baker den 18.
maj 1990 afgav løftet om, at USA ville samarbejde med
Sovjetunionen om udviklingen af et nyt Europa. I juni
1990 lovede Bush de sovjetiske ledere, at USA ville arbejde hen imod et inkluderende Europa.
Det er imidlertid klart, at, samtidig med, at disse løfter
blev givet, så arbejdede de neokonservative i USA på
doktrinen Projekt for et Nyt Amerikansk Århundrede
(PNAC). Denne doktrin sagde, at, med Sovjetunionens
sammenbrud, ville USA insistere på en unipolær verden:
nemlig, at USA ikke ville tillade nogen nation, eller

NATO’s ’Prompt Global Strike’
I mellemtiden er der for efterhånden en del år siden
sket det, at NATO har ændret sin doktrin fra Mutually
Assured Destruction (MAD) – Gensidigt Garanteret Ødelæggelse – som er den tankegang, at ingen kunne bruge
atomvåben, fordi det ville føre til menneskehedens tilintetgørelse – og til den utopiske forestilling om en begrænset atomkrig, der kan vindes. Dette er grundlaget for
NATO’s nuværende doktrin med Prompt Global Strike
(forebyggende førsteangreb). Dette er den tankegang, der
ligger bag opstillingen af det amerikanske antiballistiske
missilforsvarssystem i hele verden. At dette system ikke
har til formål at beskytte mod iranske missiler, turde stå
klart efter den succesfulde P5+1 aftale med Iran. Ideen
om et førsteangreb, der kan vindes, er også den tankegang, der ligger bag doktrinen ’Air Sea Battle’ – Luft-og
Søkrig – som er vendt imod Kina. Selvsamme Obama,
der i 2009 lovede, at han ville arbejde for en atomvåbenfri verden, har forpligtet sig til et budget på $1 billion

1

http://www.spiegel.de/international/world/nato-seastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-tomoscow-a-663315.html
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(1000 milliarder, -red.) til modernisering af
alle atomvåbenarsenaler, såsom B-61-12sprænghoveder, af hvilke der sandsynligvis
er udstationeret 200 i europæiske lande.
Ideen er, at disse moderniserede, taktiske
atomvåben er mere anvendelige, fordi man
kan montere dem på ’stealth’-bombefly og
gennembryde modstanderens luftforsvar.
Dette er tilfældet med de såkaldte ’Long
Range Standoff’-missiler2 (LRSW).
Senator Dianne Feinstein og vicesekretær
for våbenkontrol og international sikkerhed
Ellen Tauscher skrev for nogle uger siden i
deres åbne brev i New York Times, at disse
våbensystemer ikke burde bygges, fordi de
kraftigt forøger risikoen for atomkrig ved at
udviske forskellen mellem konventionelle
våben og atomvåben. Hele ideen om at bygge nye atomvåben i vores moderne tid er
unødvendig, kostbar og farlig, siger de, og
jeg ville sige, at det er kriminelt, fordi det
udgør en del af en forberedelse til en aggressionskrig, som under Straffedomstolen i
Nürnberg blev erklæret for at være den største forbrydelse mod menneskeheden.
Tiden er inde til at træde ud af NATO
Det er altså situationen. Og det, der driver mig til absolut vanvid, er, at man har en
situation, der af mangfoldige grunde er farligere end under den Kolde Krigs Cubakrise
– fordi den involverer atomvåben, og fordi
adfærdskodeksen mellem NATO og Østeuropa er blevet nedbrudt; der er ikke nogen
rød telefonlinje mellem Obama og Putin –
og til trods for alt dette sover offentligheden! Folk går som søvngængere atter imod
en verdenskrig, som de gjorde det i forbindelse med Første Verdenskrig. Og det er ét af denne konferences formål at ændre dette og få en offentlig debat ud fra vores
standpunkt om, at vi ikke vil have hverken
lod eller del i dette.
Det er grunden til, at jeg – ligesom vore
kolleger i andre lande – har udsendt en appel
om, at regeringerne nu bør erkende, at tiden
nu er inde til at træde ud af NATO.3 Det har
jeg, trods kritik, ikke gjort tidligere, men når
vi står med en klar fare for, at en fortsættelse
af den politik, som NATO forfølger lige nu,
kunne føre til udslettelsen af menneskeheden, så mener jeg, at det kun er muligt at
give ét eneste svar: Se at komme ud af en
organisation, der er involveret i en kriminel
forberedelse til verdenskrig. [bifald]
Schiller Instituttet mobiliserer borgere i hele Europa til
at fortælle deres regeringer, at tiden er inde til at forlade
NATO. På de to øverste fotos ses aktivister fra Danmark
på Folkemødet på Bornholm. Tredje foto viser aktivister i
Tyskland.

2

Et missil, der kan ramme et fjernt mål efter affyring fra
et fly, der befinder sig uden for rækkevidde af missilforsvar.
3

http://schillerinstitut.dk/si/?p=12940
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Europa, fra Chengdu, Xi'an, Chongqing, Yiwu og Lianyungang til sådanne destinationer som Madrid, Lyon, Herne, Duisburg, Hamborg og Rotterdam, og tallet vokser.
Præsident Xi Jinping har besøgt Republikken Tjekkiet,
Polen, Serbien, Tyskland og Frankrig; og alle de steder,
han har besøgt, er ideen om et samarbejde om den Nye
Silkevej mellem disse lande og Kina blevet en magtfuld
dynamik. Præsidenten for Schweiz besøgte Kina. Østrig
ønsker at blive et knudepunkt for den Nye Silkevej. Grækenland tilslutter sig den Maritime Silkevej – Kina er i
færd med at opbygge havnen i Piræus, nær Athen. Kina
bygger nu en jernbaneforbindelse mellem Budapest og
Beograd, som slutteligt vil opkobles til den Maritime
Silkevej i Piræus, ved at transportere mere gods ad denne
rute. Indiens præsident Pranab Mukherjee var i Kina,
hvor han talte meget, meget tappert om det indiskkinesiske strategiske partnerskab, så al denne snak om
store spændinger mellem Indien og Kina – glem det, det
er alt sammen vestlig propaganda.
Da præsident Xi Jinping besøgte Iran, aftaltes det, at
Silkevejen fra Kina skal forlænges til Iran. Kort tid derefter besøgte Indiens premierminister Narendra Modi Iran
sammen med den afghanske præsident Ashraf Ghani, og
de diskuterede ikke alene bygningen af havnen i Chabahar – som bliver et afgørende element i Silkevejen, der
sluttelig skal gå til Indien – men også Afghanistans ønske
om at blive et knudepunkt i bygningen af Silkevejen mellem Kina og Europa; på denne måde vil Afghanistan
blive genopbygget.
I 2013 indbød Xi Jinping alle lande i verden til at tilslutte sig ’win-win’-samarbejdet; præsident Putin har
mange gange tilbudt integrationen af Europa, fra Atlanterhavet til Stillehavet, fra Vladivostok til Lissabon.

Et finansielt Armageddon
Som vi alle ved, så findes der endnu en eksistentiel
krise: den umiddelbart overhængende mulighed for et
nedbrud af det transatlantiske finansielle system. Wells
Fargo, Bank of America m.fl. er involveret i de samme
aktiviteter som i 2008, med at udstede subprimeprioritetslån. De banker, der er ’For store til at lade gå
ned’, har alle opbygget gigantiske bobler inden for skifergas og -olie. De har bobler inden for andre områder –
biler.
Den eneste forskel fra 2008 er, at alle centralbankernes instrumenter er blevet opbrugt. Sænke renterne? Jamen, man kan jo sænke dem endnu mere – negative rentesatser. Man kan få folk til at betale 10 % for bare at
deponere deres penge i banken, hvilket omtrent er, hvad
der sker. Så mange virksomheder sætter ikke længere
deres penge i banken; de enten opbevarer dem i deres
madrasser eller i deres pengeskabe ... eller hvad de nu
gør. Så er der denne her idé med at trykke ’helikopterpenge’4 – som respons på Brexit-krisen arbejder Federal
Reserve, Den europæiske Centralbank (ECB) og Bank of
England nu 24 timer i døgnet for at afgøre, hvor mange
helikopterpenge, de skal trykke for at forhindre systemet
i at kollapse.
Den Nye Silkevej
Det er simpelt hen enden, og vi må se den kendsgerning i øjnene, at dette system er absolut færdigt. Nu er
der, som jeg sagde, ingen grund til at blive desperat, for
Brexit åbner en ny mulighed for at tilslutte sig et fuldstændigt nyt, strategisk system. Schiller Instituttet har
siden 2013, hvor præsident Xi Jinping annoncerede den
Nye Silkevej, ført kampagne for, at denne fremgangsmåde må blive til et globalt program for en rekonstruktion af
verdensøkonomien, og vi udgav en rapport med titlen
»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«.5
Se på, hvad der er sket efter annonceringen af den
Nye Silkevej: På under tre år har dette nye system udviklet en enorm dynamik. Der er nu 70 lande, der er med i
Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, som
er et banksystem, der er forbundet med den Nye Silkevej.
Ved årets slutning forventes det, at 100 lande vil have
tilsluttet sig dette nye system; 18 lande er allerede med i
Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO), der overlapper BRIKS og den Nye Silkevej. Der er adskillige nye
banksystemer: AIIB, den Ny Udviklingsbank, Banken for
Shanghai Samarbejdsorganisationen, den Maritime Silkevejsfond, Silkevejsfonden, SAARC-Banken – sidstnævnte er banken for den Sydasiatiske Association for
Regionalt Samarbejde.
Og Silkevejen går hastigt fremad. Der er for indeværende syv til otte nye togforbindelser mellem Kina og

Hvad skete der med EU?
OK, hvordan skal vi så anskue denne situation, og
hvordan kommer vi videre? Hvilken ånd, og hvilket historisk fortilfælde er nødvendigt for at gøre det muligt for
europæiske nationer at gå med i en alliance med den
Eurasiske Økonomiske Union og deltage i Ét bælte, Én
vej ’-politikken – for at gå ind i en ny geometri?
Først og fremmest må vi begynde med den erkendelse, at EU, som det udviklede sig fra Adenauers og de
Gaulles begreb om en politisk union bestående af nationalstater, og som, sådan som det blev udtrykt i den originale Elysée-traktat mellem Adenauer og de Gaulle, ikke
overlevede. Da EU desværre blev ændret i 1963 gennem
en indledende formålserklæring, førte det således ændrede EU dernæst direkte til Maastricht/Lissabon–traktatens
EU, og denne model er forbi.
Den er mislykkedes, og i betragtning af [EU] Trojkaens modbydelige fremfærd mod Grækenland og andre
sydeuropæiske lande, men især i betragtning af den måde, hvorpå EU har håndteret flygtningekrisen, så ser man
Bruxelles’ totale, moralske fallit. Schengen findes ikke
mere, det er overstået! Når man har pigtråd langs balkanlandenes grænser, er der ikke længere nogen fri bevægelighed inden for Europa, og der er ingen forening i den
Europæiske Union, ingen solidaritet, ingen løsninger og
ingen visioner. EU’s studehandel med den tyrkiske præ-

4

Billedet er her, at man smider ubegrænsede mængder af
nytrykte pengesedler fra en helikopter ud over det ganske
land. En tankegang, der blev gjort populær af den amerikanske økonom Milton Friedman i 1969. Er af Ben Bernanke, dir. for Federal Reserve 2006 – 2014, blevet
nævnt som en af Centralbankernes sidste instrumenter.
5
http://schillerinstitut.dk/si/?p=2661
5
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sident Recep Erdogan, hvor man giver
denne karl, der endnu frem til i dag finansierer ISIS, $6 milliarder, så han kan holde
folk i lejre for at forhindre dem i at nå til
Europa – og uden garantier for disse flygtninges rettigheder – er absolut afskyelig, og
en krænkelse af menneskerettighederne.
[bifald]. Læger uden Grænser gjorde helt
ret i at afvise at acceptere penge fra EU
overhovedet, på grund af denne optræden.
Fremvæksten i Europa af organisationer, der går lige fra at tilhøre den populistiske højrefløj og til at være decideret fascistiske, er et resultat af den europæiske elites fiasko og deres indordning under EUdiktaturet. Ambrose Evans-Pritchard, der er
et talerør for MI5, der skriver i Daily Telegraph, skrev for nogen tid siden, at dette
EU-Bruxelles præcist gennemfører britisk
politik. Og det, vi nu ser i EU, er det, Churchill altid har
ønsket. Han ønskede et forenet Europa, men hvor briterne ville stå udenfor for derved at kunne manipulere EU
udefra, og så styre verden på basis af den særlige, angloamerikanske relation.
I sommeren 1962, efter Adenauer tog til Frankrig, og
efter de Gaulles fantastiske besøg i Tyskland, hvor han
blev hilst med absolut kærlighed og beundring, foreslog
de to en union uden Storbritannien. De Gaulle spurgte
Adenauer: Er du parat til at arbejde sammen med Frankrig, om nødvendigt kun vore to lande? Og Adenauer svarede med et klart »Ja«. Unionen var det virkelige mål
med Elysée-traktaten af 22. jan, 1963, og med Fouchetplanen før den. Men desværre tabte de Gaulle og Adenauer kampen mod atlantisterne i den tyske Forbundsdag,
og i Frankrig blev gaullisterne stemt ud. På dette tidspunkt var Adenauer i forvejen svækket, for Ludwig Erhard var allerede blevet udpeget som hans efterfølger.
Den 16. maj, 1963 blev en indledning, eller et forord,
med en formålserklæring gennemtvunget, som indeholdt
følgende elementer: et tæt partnerskab med USA; et fælles forsvar i NATO-regi; Storbritanniens indtræden i den
Europæiske Økonomiske Kommission; en frihandelsaftale, GATT. Så atlantisterne (dvs. tilhængere af en tæt alliance mellem Vesteuropa og USA) vandt, og det udgjorde
Europas forspildte chance, der nu har ført frem til den
nuværende krise.
Det førte til en meget stenet vej, men det står meget
klart, at Europa må finde en måde at samarbejde på, og
selvfølgelig er City of London samt Wall Street, der altid
har været en britisk dépendance, altså kontrolleret af
briterne, dødelige modstandere af en sådan løsning.

Frankrigs præsident de Gaulle (venstre) møder Tysklands kansler Adenauer under et besøg i Tyskland i 1961.
Statslederne underskrev en traktat, der forsonede det
franske og tyske folk med hinanden.
mellem Adenauer og de Gaulle og det faktum, at det
originale Europæiske Økonomiske Fællesskab ikke omfattede Storbritannien og ikke havde nogen klar integration i NATO-strukturer. Ej heller havde hverken Europakommissionen eller Europarlamentet noget reelt ansvar.
Det var ideen om fædrelandet af europæiske fædrelande; det var Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland og Luxembourg. De Gaulle ønskede denne europæiske politiske union af suveræne stater, og han var bekymret over, at, skulle det komme til en alvorlig krise, så ville
USA alligevel kun forfølge sine egne interesser i Europa.
Klaus von Dohnanyi skriver i denne artikel, at han,
som chef for en NATO-øvelse i 1979, opdagede, at [det
var planen], at ved Sovjetunionens første fremrykning
ind i tysk territorium, ville USA anvende taktiske atomvåben på tysk territorium uden forudgående varsel; og
det var i øvrigt situationen under hele koldkrigsperioden,
og det ved enhver, der har undersøgt spørgsmålet. Og det
er grundlæggende set også situationen i dag.
Men selv i 1950 sagde Adenauer i et berømt interview
med Kingsbury Smith, at en union mellem Tyskland og
Frankrig ville give et betydningsfuldt nyt liv og en magtfuld og ny impuls til den europæiske idé. Dohnanyi siger,
at selv Helmut Schmidt, som til at begynde med støttede
forordet, i 1983 indså, at det var en stor fejltagelse, og at
der uden en alliance mellem Tyskland og Frankrig ikke
kunne ske fremskridt i Europa.
Så, kan den tyske regering, i lyset af den totalt forplumrede situation, påtage sig sådan et initiativ i dag?
Dohnanyi siger ja, men debatten må komme fra menige
medlemmer af samfundet og partierne. Den tysk-franske
alliance er og bliver Europas skæbne, men den eneste
måde, hvorpå man kan overvinde den pessimistiske

Gå tilbage til de Gaulle-Adenauer
Klaus von Dohnanyi, tidligere tysk undervisningsminister under kansler Willy Brandt fra 1972 og 1974, diskuterede i en meget interessant artikel i Frankfurter
Allgemeine Zeitung den 17. juni6 netop dette samarbejde
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stemning i Europa, er ved at vende tilbage til de to modigste mænd efter 1945: de Gaulle og Adenauer.
Det er måske et sammentræf, men Steinmeier har inviterede de 6 grundlæggende medlemmer til et topmøde i
Berlin: Tyskland, Frankrig, Italien og Beneluxlandene.
Det siges, at dette skal være planlagt for lang tid siden,
men jeg synes, det er meget interessant.
Cusanus og Konfucius: Et Nyt Paradigme7
Lad os nu, med denne historiske reference in mente,
se på det erkendelsesteoretiske grundlag for et nyt paradigme. Hvordan kan vi få vore samfund til at slutte sig til
menneskehedens fælles mål, blive enige om at få bugt
med geopolitik og indgå i et globalt partnerskab for udvikling? Jamen, hvem har ret? Er det de mennesker, der
siger, at der altid vil eksistere en geopolitisk konflikt, at
chauvinisme imod andre lande er OK, xenofobi imod
andre nationer, selv had imod andre etniske grupper?
Jamen, lad mig sige til jer, at problemet er, at disse mennesker tænker på et lavere niveau, nemlig niveauet for
sanseperception, eller logik og modsætninger, i henhold
til Aristoteles’ lære.
For at redde menneskeheden må vi have en tankegang
– en filosofi – der befinder sig på et helt andet niveau, og
til dette formål vil jeg gerne vende mig til Nicolaus
Cusanus, som formentlig var den mest lidenskabelige
fortaler for en forståelse mellem folkeslagene, som et
udtryk for forbindelsen mellem den Ene og de Mange,
for hvilket udtryk han udviklede en revolutionerende ny
måde at tænke på, som han kaldte coincidentia oppositorum – modsætningernes sammenfald.
For Nicolaus Cusanus havde nationer – der karakteriseres ved deres sprog – naturlige og umistelige rettigheder, fordi de som nationer er legitime, men de er forbundne gennem, hvad han kaldte spiritus universorum –
den universelle ånd – som han behandlede i De Docta
Ignorantia (Om lærd uvidenhed), og som er virksom
igennem hele Universet. »Nationer er udtryk for mangfoldighed og specificitet, men deres forening eksisterer
forud for deres forskellighed.« Dette finder man også hos
Konfucius (Konfutse), der siger, »der er forening i forskelligheden«.
Nicolaus sagde, at »hele Universets går forud for alle
andre ting, som det, der på den mest perfekt måde er
sammenfaldende, så det svarer til naturens (universets)
orden, således, at hver enkeltdel samtidig er en del af
alting. Quod libet in quo libet.« (Hvad du end ønsker;
hvad der behager i det, der behager). Det betyder rent
konkret, at enhver nation kan integreres i en højere, inkluderende orden uden at miste sit karaktertræk, fordi
helheden allerede eksisterer forud for mangfoldigheden.

Portræt af bedende Nikolaus von Kues (latin: Nicolaus
Cusanus, 1201-1264) foran den korsfæstede Kristus.
Udsnit af altertavle i kapellet i Bernkastel-Kues, Tyskland.
I sin berømte Prædiken 204 siger han, »Den lyshudede tysker og den mørkhudede etiopier er ligeværdige
mennesker«. Fremmede nationer var ikke noget ukendt
begreb for Nicolaus. Han rejste gennem næsten alle europæiske lande; han rejste til Konstantinopel. Da Mehmet
II overtog Konstantinopel i 1453, oplevede folk det som
et enormt sammenstød af civilisationer, men Cusanus
responderede med den smukke, økumeniske dialog De
Pace Fidei (Om troens fred), om fred og religion. Den
essentielle idé her er, at alle religiøse ledere og alle filosoffer i alle nationer kan enes om, at der kun er én sandhed, én gud og én religion, eller som Konfucius ville
sige, »én harmoni«.
»Overensstemmelse er den højeste form for sandhed«,
siger Nicolaus i Concordantia Catholica (Universel
overensstemmelse). En forståelse mellem forskellige
nationer og religioner er mulig, fordi de alle kan frembringe universelle opdagelser, der kan efterprøves og
anerkendes af alle andre.
I Lægmanden om eksperimenter foretaget med vægtskåle siger han, at alle opdagelser, der gøres af ét land,
omgående må gøres internationalt tilgængelige, så alle
andre kan få adgang til det, der havde været skjult.
Nicolaus brød bevidst med Middelalderens aksiomer
og populære overbevisninger, med det, der lærtes på
universiteterne blandt de uddannede eliter, hvilket var
skolastikken og peripatetikernes doktriner; folk, der udelukkende troede på logik og modsætninger.

Civilisationernes sammenstød, år 1453
For Nicolaus er der kun én menneskehed, i hvilken alle nationale udtryk er af en lavere rangerende betydning.

Højere end ’forståelse’
Nicolaus anså sansernes og forståelsens niveau for
blot at være redskaber til at sætte tingene i en orden. Men
på dette niveau vil der aldrig blive skabt noget nyt. Skabelse af noget nyt kan kun finde sted på fornuftens niveau, ved at tænke fra oven, tænke med udgangspunkt i

7

Helga Zepp-LaRouche: En hyldest til Nicolaus Cusanus,
http://schillerinstitut.dk/si/?p=5039
Temaartikel: Xi Jinpings Nye Silkevej: En genoplivelse af konfuciansk kultur, http://schillerinstitut.dk/si/?p=6366
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borgere, og hvor alle den menneskelige arts oprindelige
potentialer vil blive udviklet.
Schiller siger, »Der er rifter i de grænser, der isolerede stater og nationer, i fjendtlig selviskhed. Alle tænkende sind vil nu blive sammenbundne af et bånd af verdensborgerskab, og al århundredets lys vil nu oplyse en
ny Galileos og en ny Erasmus’ ånd.«
Jeg mener, at menneskeheden nu befinder sig nøjagtigt på dette punkt: Vi befinder os ved begyndelsen til en
ny æra, der er inden for rækkevidde, hvis vi handler på
den rette måde. Menneskeheden kan opnå det, Krafft
Ehricke kaldte »den udenjordiske forpligtelse«, hvilket
vil sige, at mennesket bliver voksent. Krafft Ehricke, den
tyske raketforsker, havde en smuk vision om kolonisering af rummet som evolutionens næste, naturlige fase i
universet.
Han udviklede på meget smuk vis ideen om, hvordan
evolutionen har fundet sted over længere tidsspand,
hvordan livets udvikling bevægede sig fra havene og op
på landjorden; hvordan planteliv opstod på Jorden ved
hjælp af fotosyntese; hvordan evolutionen foretog spring
fra padder og krybdyr til pattedyr, og sluttelig til mennesker; hvordan mennesker til at begynde med levede ved
kysterne af have og ved flodbredder og dernæst, gennem
infrastruktur, åbnede adgang til planetens indlandsområder. Og i dag kan jeg tilføje – i Krafft Ehrickes ånd – at
den Nye Silkevej, der nu bliver til Verdenslandbroen, vil
fuldende denne fase af evolutionen ved at åbne for adgang til alle indlandsområder i verden.
Krafft Ehricke sagde også, at fælles, international
rumforskning og rumrejser er den næste, nødvendige fase
af menneskehedens evolution i Universet, og at mennesket vil blive en rumbaseret art.

Friedrich Schiller, Frihedens Poet. (1759-1805). Maleri
af Gerhard von Kügelgen.
et højere niveau, hvor de lavere niveauers modsætninger
opløses. I det menneskelige intellekt findes der en forudanelse, der er uforgængelig, for, siger han, hvis ikke vi
havde den, ville vi ikke søge noget nyt, og hvis vi opdagede noget, ville vi ikke vide, at det, vi fandt, var, hvad vi
havde søgt. For denne forudanelse er ikke et resultatet af
deduktion, men er faktisk en form for intuition eller forudanelse, og den fører til skabelse af opdagelse af sande,
universelle principper inden for videnskab og klassisk
kunst.
Alle menneskelige væsner er fælles om en naturlig tilstand, en evne for menneskelighed, og i de fleste kulturer
er der en lære om, hvordan man opnår et sådant niveau af
kreativitet og fornuft, og hvordan man overvinder de
udannede følelsers barbarisme og den blotte logiske
tænkning. Hos Konfucius er der et forlangende om evig
læring og selvfuldkommengørelse. Hvert menneske bør
bestræbe sig på at blive en junzi, en ædel person, der har
helliget sig det almene vel.

Geni og godhed i vores fremtid
Så jeg mener, at vi bør være fuldt bevidste om, at der i
den nuværende krise ligger en himmelvid mulighed for at
opnå en Ny Renæssance, der er lige så betydningsfuld, og
muligvis endda mere betydningsfuld, end skiftet fra Middelalderen til moderne tid; at vi, hvis vi bryder med globaliseringens aksiomer, med deduktiv tænkning, med alt
det, der har ført til denne krise, og fokuserer på menneskets kreativitet som det, der adskiller os fra andre arter,
så vil vi leve længe nok til at se – mange af os vil sikkert
leve længe nok til at se – en verden, hvor hvert barn generelt bliver uddannet, og hvor menneskehedens normale
tilstand vil være den, at besidde genialitet!
Ved fuldt ud at udvikle det, der er menneskeligt – alle
den menneskelige arts potentialer, som skabende komponister, forskere, ingeniører og ekstraordinære mennesker,
der opdager svar på spørgsmål, som vi endnu ikke har
stillet, såsom Kina, der rejser til Månens bagside – vil vi
komme til at forstå universets hemmeligheder, som vi
endnu ikke engang har nogen forestilling om.
Og folk vil blive bedre mennesker. Jeg er overbevist
om, at menneskets sande natur er god, at ethvert menneskeligt væsen har en evne til grænseløs selvfuldkommengørelse og en sjælens godhed. Og denne opnåelse er inden for rækkevidde. Så lad os arbejde for dét. [bifald]

Schillers og Ehrickes borgerskab
I europæisk humanisme har Friedrich Schiller efter
min mening det dybeste og mest inspirerende program
for fuldkommengørelse af menneskeheden gennem æstetisk uddannelse eller opdragelse. Han foreslår at uddanne
følelserne op til fornuftens niveau, så hvert individ slutteligt kan blive en skøn sjæl, for hvem frihed og nødvendighed, pligt og lidenskab er samme ting. For Schiller
omfatter universalhistorien hele menneskeheden. Kulturens fakkel og kvalitative fremgang bæres snart af denne
nation, og snart af hin kultur, men de har alle potentialet
for udvikling, for at opnå en tilstand, hvor de er verdens-
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