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ET 4-MAGTS-TOPMØDE
FOR GLOBAL GENOPBYGNING NU!
Schiller Instituttets internationale videokonference den 27. juni 2020:
Vil menneskeheden blomstre op eller gå til grunde?
Fremtiden kræver et ‘Fire-magts-topmøde’ nu
På en endags-konference med omkring to dusin oplægsholdere og paneldeltagere gennemgik Schiller Instituttet
den 27. juni de presserende spørgsmål, som lederne af verdens stormagter er nødt til at tage op inden for rammerne
af et hastetopmøde. De mest akutte af dem er: Behovet for
at oprette et globalt sundhedssystem, der er kapabelt til at
bekæmpe den aktuelle pandemi, og de, der måtte følge efter; at sikre tilstrækkelig mad og landbrugsforsyninger til
alle nationer og mennesker, frigjort fra de større kartellers
kontrol; at iværksætte et verdensomspændende økonomisk
udviklingsprogram i en win-win-samarbejdsånd, og i den
forbindelse at udmanøvrere udviklingen hen imod konflikt
og krig. Konferencen havde titlen, »Vil menneskeheden gå
fremad eller gå til grunde? Fremtiden kræver et firemagtstopmøde nu«. Disse fire stormagter er Rusland, Kina, In-

dien og USA.
Grundlæggeren og den internationale formand for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, slog i hovedtalen tonen an fra starten med advarslen: »Medmindre vi på meget
kort sigt indfører et Nyt Bretton Woods-system, nøjagtigt
som Franklin D. Roosevelt havde til hensigt, truer verdens
nuværende orientering mod stadig flere konflikter, både internt i mange nationer i verden, men også på strategisk plan,
med at eskalere til en ny stor verdenskrig, en Tredje Verdenskrig, som på grund af eksistensen af termonukleare våben
ville betyde udslettelsen af den menneskelige art«.
I de paneler der fulgte efter, sluttede nuværende og tidligere regeringsembedsmænd fra Rusland, USA, Kina og Japan sig til politiske ledere og samfundsledere for at diskutere
de handlinger, der er nødvendige for at gøre det muligt for
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menneskeheden at blomstre op (jf. nedenfor).

Infrastruktur er nøglen til sund udvikling

I det første panel foreslog Kinas administrerende direktør
ved IMF, Dr. Jin Zhongxia, at alle multilaterale udlånsbanker, såsom Verdensbanken, bør øge deres udlån meget nu
(inklusive til USA), for at bygge infrastruktur såsom hospitaler, højhastighedsjernbaner osv., og for at hjælpe nationale
regeringer med kredit. Tidligere japansk embedsmand i finansministeriet og IMF, Daisuke Kotegawa, understregede,
at Japan sigter mod opbygning af infrastruktur til industrialisering i udviklingslande og kan samarbejde om dette med
Kinas Bælte- og Vej-Initiativ.
Boris Meshchanov, rådgiver ved den russiske FN-mission i New York, talte om behovet for »opførelse af ny fysisk
infrastruktur«, og sagde, at Rusland ønsker at hjælpe med
dette i Afrika ved hurtigt at fordoble kapaciteten for elektricitet (dette indebærer at bygge mere end 150.000 MW ny
kapacitet). Han understregede også, at Rusland, der allerede
er en førende korneksportør, vil øge dets fødevareeksport.
To andre præsentationer fokuserede på sundhedsspørgsmål: Dr. Joycelyn Elders, den tidligere chef for sundhedsstyrelsen i USA (Surgeon-General, 1993-94) foreslog en slags
medicinsk ungdomskorps til at rekruttere unge amerikanere
til at tackle COVID-19-pandemien og manglen på infrastruktur i det offentlige sundhedsvæsen i udviklingslandene,
og også i nogle af de »udviklede« nationer. Dette ville involvere uddannelse i medicinsk pleje og folkesundhedsprincipper og praksis, og kunne imødekomme behovet for en
omfattende ny infrastruktur og personale til det offentlige
sundhedsvæsen i Afrika, sagde hun. Muligt et »medicinsk
fredskorps« ville kunne anvendes, siden de unge helt sikkert
ville trænes i at gå på arbejde internationalt.
Vicedirektør for »Forskningsinstituttet for Verdensudvikling« indenfor Kinas »Udviklingsforskningscenter«, Ding
Yifan, præsenterede et »Kinesisk perspektiv på et post-COVID-Paradigme«. Han anmodede om internationalt samarbejde og enighed for at overvinde epidemien, og foreslog
at de forskellige »stimulerings-pakker«, der nu iværksættes,
ikke alene skal yde øjeblikkelig hjælp til dem, der er ramt af
krisen, men også midler til investering i infrastruktur.
Mr. Ding blev fulgt af den tidligere borgmester for
Muscatine, Iowa, DeWayne Hopkins, der rapporterede om
det kulturelle samarbejde, der har udviklet sig mellem hans
by og Kina i forlængelse af Xi Jinpings første besøg i dette
landbrugsområde i 2012.

Den umistelige ret til mad og
sundhedspleje

Det andet panel fokuserede på forslaget om oprettelsen
af »1,5 milliarder nye, produktive job over hele verden«. Hovedtalen holdtes af Jacques Cheminade, præsident for det
franske parti »Solidarité & Progrès«. Cheminade begyndte
med at erklære, at to grundlæggende menneskerettigheder,
der må forsvares, er retten til at blive mæt og til at have et
godt helbred, for at være i stand til at »bidrage til det fælles gode og vores samfunds fremtid«. Desværre er snesevis
2 Schiller Instituttet

af millioner mennesker truet af sult og sygdom under det
nuværende finansielle diktatur af Wall Street og City of London, mens de landmænd, der ønsker at producere, bliver
kvalt og presset ud i konkurs.
Cheminade blev efterfulgt af Diogène Senny, grundlæggeren af den Pan-Afrikanske Liga, der fordømte »geopolitikken med sult og fattigdom« i Afrika. Han understregede
behovet for suverænitet på fødevareområdet i alle nationer.
Walter Formento fra Argentina, direktør for »Center for Politisk og Økonomisk Forskning«, gennemgik den succesrige
økonomiske udvikling i Sydamerika, før introduktionen af
den neoliberale monetaristiske model. Fra det lille caribiske
land Trinidad og Tobago bekendtgjorde dr. Kirk Meighoo,
at hans parti udvikler en platform med 150.000 nye produktive job for nationen, der tæller 1,3 millioner, så det bliver et
land med »producenter, og ikke kun forbrugere«.
Robert Baker, landbrugsekspert ved Schiller Instituttet
i USA, afviste processen med at spille en gruppe ud mod
andre – landmænd mod byfolk, nation mod nation – mens
finansfolkenes kartelsystem »høster penge« fra alle. Han blev
efterfulgt af den amerikanske landbrugsleder Mike Callicrate
fra »Organisationen for Konkurrencedygtige Markeder«, der
understregede, at hele strukturen i den nuværende fødevareproduktion, som er kendetegnet ved enorme multinationale
karteller, der dominerer forarbejdning og distribution, bør
opdeles, både for at muliggøre langt større fødevareproduktion, og for at landbrugserhvervet kan vende tilbage til at
skabe fremskridt og langt flere højteknologiske landmænd
over hele verden.
Dagens sidste panel blev brugt til at opbygge en ungdomsbevægelse over hele verden, med henblik på at videreføre debatten og handlingerne, der blev drøftet i løbet af
dagen. Efter en indledende præsentation af Daniel Burke fra
Schiller Instituttet i USA, bød panelet på indlæg fra unge
fra Tanzania, Yemen, Marokko, Mexico, Columbia, Peru og
Frankrig.
Den fornemmelse af presserende nødvendighed og beslutsomhed, der blev formidlet i løbet af webinaret, onlineseminaret, blev opsummeret af Helga Zepp-LaRouche i
hendes tale: »Når millioner af mennesker trues af sult, som
Verdens Fødevareprogram advarer om, hvorfor kan landmændene ikke fordoble fødevareproduktionen og blive betalt en paritetspris (produktionspris -red.), der garanterer deres eksistens, herunder i forhold til den forventede stigning
i verdens befolkning til over ni milliarder i 2050? Kan vi
ikke betragte os selv som en enkelt menneskeslægt, og hjælpe
med at opbygge menneskehedens fælles byggepladser med
den samme solidaritet, som hele den kinesiske befolkning
udviste til befolkningen i Wuhan og provinsen Hubei?«
»Er det ikke på høje tid, at vi stopper med at spilde billioner på militær oprustning, når vi kunne bruge disse ressourcer til at overvinde sult, sygdom og fattigdom, og til at
udvikle det kreative potentiale hos de nuværende og kommende generationer? Jeg tror, at det er tid for os, som menneskehed betragtet, stående over for en uhørt katastrofe, at
tage det kvalitative skridt for at gøre det 21. århundrede til
det første virkeligt menneskelige århundrede!«
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Talerlisten
Se hele konferencen her:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=29233
1. panel: »I stedet for geopolitik: Statsmandskunstens principper«
Hovedtaler: Helga Zepp-LaRouche: »Alternativet til en mørk tidsalder og en 3. Verdenskrig«
Dr. Jin Zhongxia, administrerende direktør
for Kina ved Den internationale valutafond, Washington D.C., USA: »Grundlaget for filosofiske
relationer mellem Øst og Vest«
Boris Meshchanov, rådgiver til den Russiske
Føderations mission ved FN, New York City,
USA: »Ruslands globale, økonomiske perspektiv
efter COVID-19«
Dr. Joycelyn Elders, forhenværende chef for
USA’s sundhedsstyrelse (Surgeon General)
Ding Yifan, vicedirektør ved Forskningsinstituttet for Verdensudvikling, Det kinesiske forskningscenter for udvikling, Kina: »Et kinesisk
perspektiv på paradigmet efter COVID-19«
Daisuke Kotegawa, forhenværende administrerende direktør for Japan ved Den internationale Valutafond; forskningsdirektør for Canoninstituttet, Japan
Borgmester DeWayne Hopkins (tidl.); forhenværende borgmester af Muscatine, Iowa;
Borgermesterens Muscatine-Kina-initiativ-komité, USA: »Et perspektiv fra Iowas landbrugsområde: Muscatines kulturelle forbindelse med
Kina«
Spørgsmål og svar
2. panel: »Hvordan et jobprogram til 1,5 milliarder mennesker kan stoppe krig, hungersnød, fattigdom og sygdom«
Jacques Cheminade, præsident for Solidarité
& Progrés, Frankrig: »Hvordan fødevareproduktion kan forene verden«
Diogéne Senny, grundlægger af den Pan-afrikanske Liga: »Opblomstring eller undergang: En
introduktion til geopolitikken bag hungersnød
og fattigdom«
Walter Formento, direktør for Centret for
politisk og økonomisk forskning, Argentina:
»Sydamerika på den nye multipolære vej«
Dr. Kirk Meighoo, politisk økonom, studiejuni-juli 2020

vært og forhenværende senator, Trinidad & Tobago: »Caribiens sande betydning i skabelsen og
transformationen af den moderne, globale økonomi«
Mark Sweazy, forhenværende fagforeningsleder af UAW, USA: »At bringe USA’s arbejdsstyrke tilbage til en kultur baseret på videnskabeligt
fremskridt«
Robert L. Baker, Schiller Instituttet, USA
Mike Callicrate, bestyrelsesmedlem i Organisationen for konkurrencedygtige Markeder, ejer
af Ranch Foods Direct, USA: »Mad forener folk
på hele planeten«
Alicia Díaz Brown, Borgerbevægelsen for
Vand, Sonora, Mexico: »Lad os vende tilbage til
de bedste øjeblikke i det amerikansk-mexicanske
forhold«
Spørgsmål og svar
3. panel – »Ungdommens opgave«
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttet,
Tyskland: Indledende bemærkninger
Hovedtaler: Daniel Burke, Schiller Instituttet, USA: »Hvis du sad, hvor de sidder, hvad ville
du gøre?«
Carolina Domínguez Cisneros, Mexico; Sebastián Debernardi, Peru; Andrés Carpintero,
Colombia; Daniel Dufreine Arévalo, Mexico:
»At genvinde de store idéer som blev taget fra os«
Franklin Mireri, YouLead-partnerskabets koordinator, Tanzania: »Verdens største mangelvare
er ægte lederskab«
Sarah Fahim, marokkansk student i Paris,
Frankrig
Chérine Sultan, Schiller Instituttet, Paris,
Frankrig
Lissie Brobjerg, Schiller Instituttet, Danmark
og USA: »Er du en storstilet geologisk kraft?«
Areej Atef, Vicepræsident for uddannelseskomitéen i BRICS’ ungdomsparlament, Sana’a,
Yemen: »Verdens ungdom er konfronteret med
to verdenssystemer: Det gamle og det nye«
José Vega, Bronx, New York, USA: »Et nyt
beskæftigelsesprogram for rumfarten«
Spørgsmål og svar
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Panel I: Til erstatning for geopolitik:
principperne for statsmandskab
DENNIS
SPEED:
Mit navn er Dennis
Speed, og jeg vil byde jer
velkommen til dagens internationale konference
og webcast.
Vi vil begynde dagen
med et videoudklip med
den afdøde økonom og
statsmand Lyndon LaRouche fra 2011. Han var hovedtaler på et panel ved en konference i Schiller Instituttet – det
var i Tyskland – og navnet på panelet ved denne lejlighed
var: »At redde vores civilisation fra afgrunden: Klassisk
kulturs rolle. En nødvendighed for menneskeheden.«
LYNDON LAROUCHE
(uddrag): Hvad er det ved
mennesker, som gør, at de
ikke bare er endnu en dyreart klar til at blive slagtet (at uddø), når deres tid
er kommet?
Svaret er et lidet kendt
spørgsmål. De fleste mennesker har ikke den fjerneste idé
om, hvad svaret er! Rent faktisk er vores samfund styret
af folk, der ikke har nogen som helst idé om, hvad menneskeheden er! Det eneste, de kan finde på, er en eller anden beskrivelse af et slags dyr, med dyriske karaktertræk
af nydelse, smerte og lignende, som måske kontrollerer
dette dyrs adfærd…
Navnet for den specifikke kvalitet, som vi kender
fra mennesket, og som ikke eksisterer i nogen anden
kendt levende art: Det er en egenskab af kreativitet, der
er absolut enestående i menneskeheden. Og hvis man
ikke er kreativ, og hvis ikke man forstår kreativitet, så

har man endnu ingen billet til overlevelse! Fordi kreativitet vil ikke redde dig, medmindre du bruger den.
DENNIS SPEED: Lad mig sige noget om Schiller Instituttet, og hvad vi har gjort med denne række af tre konferencer, som begyndte i april dette år. Disse konferencer var
viet til idéen om at skabe et firemagts-topmøde – Rusland,
Kina, Indien og USA. Der er forskellige processer, der allerede har været i stand til at bevæge sig i denne retning.
Faktisk er der, blandt de mange ting som vi vil snakke om
i dag, et nyt forslag, som blev fremsat af Præsident Vladimir Putin fra Rusland, i denne retning [for et topmøde
med de 5 permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd:
USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig -red.]…
Idéen om et firemagts-topmøde er ikke eksklusiv. Det betyder ikke, at andre ikke kan involvere sig….
Lad mig også sige, for især folk i USA, at krisen, der
har påkaldt sig folks opmærksomhed, som udstillet i den
sociale og politiske krise i Amerikas gader, blot er udtryk
for en bredere, international proces. Og det er grunden
til, at vi i dag begynder med det første panel for at give
dette bredere overblik, og tillade dig og andre at blive en
del af en international operation for at forandre denne situation….
Helga Zepp-LaRouche er grundlæggeren af Schiller
Instituttet – det var tilbage i 1984. Hun er selvfølgelig
også hustru til den afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche, som døde i februar 2019. Hun spillede
en vigtig, afgørende rolle i en række samtaler og dialoger
med den kinesiske regering i perioden fra 1993 til 1996;
som påbegyndte den proces, der blev til det vi nu kalder
Den Nye Silkevej. Og vi er glade for og stolte over at
præsentere hende for jer nu, for at tage denne dialog op
igen. Panelet som helhed har titlen: »I stedet for geopolitik, en ny form for statsmandskunst«. Så, det er altid en
ære at præsentere Helga Zepp-LaRouche.

Helga Zepp-LaRouches hovedtale:
Alternativet til en mørk tidsalder og Tredje Verdenskrig
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Efter denne svære
start er jeg så meget desto gladere for endelig at have forbindelse til jer. Og jeg vil tale om alternativet til en mørk
tidsalder eller faren for en ny verdenskrig. Og selvom det
for de fleste på dette tidspunkt er utænkeligt, så...[manglende lyd] ....medmindre vi på relativt kort sigt lykkes
med at erstatte det håbløst bankerotte finanssystem med
et New Bretton Woods-system, nøjagtigt som oprindeligt tilsigtet af Franklin D. Roosevelt. Det vil sige skabe
et kraftigt instrument til at overvinde underudviklingen
i den såkaldte udviklingssektor.
Jeg ved ikke, om I hørte, hvad jeg sagde før, fordi der
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var nogle tekniske problemer, men jeg sagde, at selvom
de fleste ikke kan forestille sig, at det kan forekomme,
så truer verdens nuværende orientering mod stadig
flere konflikter, både internt i mange stater, i verden,
men også på et strategisk niveau, med at eskalere til
en stor ny verdenskrig, en Tredje Verdenskrig, som
på grund af eksistensen af termonukleare våben ville
betyde udryddelse af den menneskelige art; det »store
drab«, omend det er ment på en lidt anden måde, end
vi netop hørte Lyn på dette videoklip.
Selvom det er helt forbløffende, hvor mange vildledte mennesker der stadig mener, at COVID-19-panjuni-juli 2020

demien enten ikke er værre end influenza, eller blot er
en konspirationsteori af Bill Gates, er det langt mere
sandsynlige perspektiv desværre, hvad epidemiolog Dr.
Michael Osterholm har sagt: at vi stadig har en utrolig
lang vej foran os. Indtil nu er ti millioner mennesker blevet inficeret, en halv million er døde af COVID-19, og
vi har stadig ikke nået toppen af den første bølge. De
så godt som ikke-eksisterende sundhedssystemer i mange
udviklingslande er allerede
håbløst overbelastede. Pandemien har hensynsløst
afsløret det faktum, at det
neoliberale økonomiske system ikke kun afhænger af
billig produktion i den såkaldte Tredje Verden, men
har skabt slavelignende arbejdsbetingelser selv i USA
og Europa, som det kan ses
af udbruddet af virusset på
de mange slagterier i Europa og USA.

COVID-19’s hærgen

Den økonomiske nedlukning har sat fokus på skrøbeligheden i det, der kaldes »globalisering«. I USA forsvandt ca. 40 millioner job på tre måneder; på utrolig
vis pumpede centralbankerne over 20 billioner dollars
ind i det finansielle system, og forskellige regeringsstøtteprogrammer kunne dårligt nok dække de tidsindstillede
bomber, der stadig tikker indtil udløbet af de kortvarige
arbejdsprogrammer. IMF forventer i øjeblikket, at den
globale produktion vil falde med 4,9% i år, og kun Kina
forventes at have en stigning i produktionen på 2%, hvilket naturligvis er meget mindre end det plejer at være,
men ikke desto mindre er voksende. Sektorer som flytrafik, catering, turisme, bilindustrien, har lidt store fald,
nogle af dem på lang sigt, men også et stort antal mellemstore virksomheder frygter, at de ikke vil overleve en
anden bølge og en ny økonomisk nedlukning. Resultatet
ville være en enorm stigning i arbejdsløshed, fattigdom
og prisdeflation, mens centralbankernes likviditetspumpe samtidig skaber hyperinflationsbobler. Redninger af
store systemiske virksomheder og banker, såvel som politisk eksplosive redningspakker, vil være yderligere desperate muligheder for regeringer at gennemføre, men
vil ikke kunne forhindre et sammenbrud af det globale
finanssystem. Et styrt ned i kaos og anarki ville følge.
I mellemtiden ville en fortsættelse af den nuværende
politik ikke alene føre til øgede dødsfald som følge af
pandemien, men vil absolut intet gøre noget for at imødegå sultkatastrofen, som David Beasley fra Verdens Fødevareprogram advarer om snart vil tage livet af 300.000
mennesker om dagen.
De, der muligvis mente, at en mørk tidsalder kunne
udelukkes i vores moderne tid, befinder sig i et realitetschok. Og sidst, men ikke mindst, den hedonisme, der
udøves af demonstranter, der forveksler frihedsprivilegier
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med frihed, minder om flagellanterne og beskrivelserne
fra det 14. århundrede, som de er fremstillet i Boccaccios
skrifter og Brueghels malerier.

Ødelæggelsen skabt af kuppet imod Trump

På denne baggrund kan det forventes, at forsøgene
– der oprindeligt blev anstiftet af de britiske hemmelige
tjenester – på at fjerne præsident Donald Trump fra embedet ved et kup, rigsretssag eller mord – sådan var
overskriften på den britiske
publikation The Spectator,
den 21. januar 2017 – eller
ved et »Maidan«-kup, som
præsident Putin advarede
om i 2016 – disse vil blive
intensiveret. Iscenesættelsen af forargelsen som følge
af mordet på George Floyd,
foretaget af voldelige grupper finansieret af George Soros, er en del af denne kampagne. Årsagen til den ubarmhjertige fjendtlighed fra
det neoliberale etablissement og de etablerede medier på
begge sider af Atlanterhavet mod Trumps efter hans, for
dem, uventede valgsejr, var, og er stadig, den intention
han udtrykte i begyndelsen af sin valgperiode om at etablere gode forbindelser med Rusland og et godt forhold
til Kina. Og selvfølgelig Trumps løfter om at afslutte sin
forgængeres »uendelige krige« og at bringe amerikanske
tropper hjem.
Hvad der derefter fulgte, var en tre og et halvt års
heksejagt mod Trump. Krigsråbet »Rusland, Rusland,
Rusland«, baseret på anklager, for hvilke der ikke eksisterer skyggen af bevis, blev efterfulgt af et forsøg på en
rigsretssag, atter efterfulgt af det ikke mindre ondsindede
krigsråb »Kina, Kina, Kina«, skønt der er lige så lidt hold
i anklagerne imod Kina, som der var i Russiagate.
I løbet af alt dette var repræsentanterne for det neoliberale system ikke så meget som et øjeblik parate til at
overveje, at det var de brutale konsekvenser af deres egen
politik for størstedelen af befolkningen på verdensplan,
der udløste den globale bølge af social protest, der inkluderer Brexit og Trumps valgsejr, såvel som masseprotester
over hele verden fra Chile til de »gule veste« i Frankrig.
Men denne elite er aldrig interesseret i at opdage sandheden, kun i at kontrollere den officielle politiske fortælling i overensstemmelse med Pompeos princip, som han
forklarede i sin tale i Texas: »Jeg var CIA-direktør. Vi løj,
snød, stjal ... vi havde hele uddannelsesforløb i det«.

Geopolitikere styrer NATO imod Kina

NATO’s officielle fortælling om Ruslands angiveligt
stigende aggressivitet, beskyldningerne om »med magt
at trække grænser i Europa igen«, nævner naturligvis
ikke de brudte løfter, der blev givet til Gorbatjov, om at
NATO aldrig ville udvide sine grænser helt til Ruslands
grænser, og den forudgående farvede revolution, der kan
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beskrives som en krigshandling, og til sidst kuppet i Kiev
med den åbne støtte fra Victoria Nuland, der udløste folkeafstemningen på Krim som reaktion.
Kinas »forbrydelse« er ikke kun, at man har løftet 850
millioner af sine egne borgere ud af fattigdom, og ved hjælp
af en økonomisk politik, der er baseret på videnskabeligt og
teknologisk fremskridt og en befolkning på 1,4 milliarder
mennesker, er blevet den næst mægtigste økonomiske nation, og på visse teknologiske områder, såsom højhastighedsjernbanesystemer, fusionenergi, aspekter af rumforskning og
5G-telekommunikation, allerede den førende. Derudover er
Kinas tilbud om samarbejde omkring Den Nye Silkevej og
Bælte- og Vej-Initiativet den første reelle mulighed for udviklingslandene siden kolonialismens tid for at overvinde fattigdom og underudvikling ved at bygge infrastruktur.
NATO’s reaktion på, at Kina genvinder sin rolle som en
førende nation i verden, en rolle den spillede i mange århundreder af sin 5.000-årige historie, har været global ekspansion
til Indo-Stillehavsregionen. Dette er det stof, som verdenskrige er gjort af. Og alligevel er det nøjagtigt den retning,
som NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, har angivet
i sin oversigt for »NATO 2030«, som han netop præsenterede på en videokonference med Atlanterhavsrådet og den
tyske Marshall-fond. Den tyske forsvarsminister Annegret
Kramp-Karrenbauer deltog i et andet webinar sidste onsdag
sammen med Anna Wieslander, direktør for Atlanterhavsrådet for Nordeuropa. Wieslander citerede under åbningen
af begivenheden Lord Ismay, NATO’s første generalsekretær,
der sagde, at formålet med NATO er »at holde russerne ude,
amerikanerne inde og tyskerne nede«. Men AKK (som hun
kaldes) forstod tilsyneladende ikke engang fornærmelsen i
disse bemærkninger. Det geopolitiske scenarie for et globaliseret NATO, der åbent er designet til at orkestrere NATO til
det britiske imperiums formål, baseret på Det britiske Statssamfund, Commonwealth, og som også ville indfange EU
til at spille denne rolle, og vil spille Indien ud mod Kina, må
afvises totalt af alle, der har interesse i at opretholde verdensfreden.

En sandfærdig forhistorie til 2. Verdenskrig

Præsident Putin har netop i anledning af 75-årsdagen
for afslutningen af 2. Verdenskrig skrevet en slående artikel om forhistorien til Anden Verdenskrig samt forløbet af
denne krig, og opfordret alle nationer til at offentliggøre
alle de indtil nu hemmeligholdte historiske dokumenter fra
den tid, således at menneskeheden, ved at studere årsagerne
til den hidtil største katastrofe i menneskehedens historie,
kan lære lektien for at undgå en endnu større katastrofe i
dag. Putin skriver i en meget personlig tone; han taler om
lidelsen i sin egen familie, om den enorme betydning som
den 22. juni har for den russiske befolkning, dagen hvor
»livet næsten går i stå«, og hvorfor den 9. maj, årsdagen for
sejren i Den Store Patriotiske Krig, hvor 27 millioner russere mistede deres liv, er Ruslands vigtigste mærkedag. Men
den indirekte besked er også, at lige som Sovjetunionen
besejrede Hitlers Tyskland med en gigantisk indsats, vil det
russiske folk aldrig overgive sig til fornyede trusler. Ligesom
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Napoleon gennem en lang forsvarslinje blev ført ind i den
ugæstfrie russiske vinter, og hans hær til sidst blev så godt
som udslettet, muliggjorde evakueringen i 1941 af befolkningen og industrikapaciteten mod øst, at Sovjetunionen
kunne overgå nazisternes militære produktion på kun
halvandet år.
Men også Versailles-diktatets kortsynethed, støtten til
Hitler fra medlemmer af aristokratiet og etablissementet
på begge sider af Atlanterhavet, og frem for alt Münchenaftalen, der i Rusland simpelthen kaldes »München-forræderiet« eller »München-sammensværgelsen”, betragtes som
den egentlige udløser af Anden Verdenskrig. Fordi det var
ved den lejlighed, at ikke alene eftergivenhedspolitikken for
Hitler, men hvor også den fælles opdeling af byttet fandt
sted, såvel som den iskolde geopolitiske beregning, at fokuseringen af Hitlers Tyskland mod øst uundgåeligt ville føre
til at Tyskland og Sovjetunionen ville sønderrive hinanden.

Et topmøde for verdens største magter

Hvad er ifølge Putin det vigtigste budskab til nutiden
ved studiet af Anden Verdenskrig? At det vigtigste var undladelsen af at påtage sig opgaven med at skabe et kollektivt
sikkerhedssystem, der kunne have forhindret denne krig!
Putins artikel slutter med en presserende påmindelse om
topmødet for statsoverhovederne for de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, som han har foreslået siden januar, og som netop skulle tage fat på disse principper for,
hvordan man opretholder verdensfred og overvinder den
verdensomspændende økonomiske krise.
Det vigtigste aspekt i denne forbindelse er, at dette format vil sætte USA, Rusland og Kina omkring samme bord
for at forhandle de principper, der skal danne grundlaget
for international politik, hvis menneskeheden skal undgå at
udslette sig selv! Og i går sagde Emmanuel Macron efter en
lang telefonsamtale mellem Putin og den franske præsident,
at han går ind for et Europa fra Lissabon til Vladivostok,
hvilket ikke alene åbner perspektivet for en integration af
Den europæiske Union, Den Eurasiske Økonomiske Union, Bælte- og Vej-Initiativet, men også etableringen af en
fælles sikkerhedsarkitektur baseret på fælles økonomiske
interesser.
Hvis vi imidlertid skal imødegå de enorme udfordringer
fra pandemien, den globale økonomiske krise og de dybe
sociale chok, der i mange af verdens lande har ødelagt store
dele af befolkningernes tillid til deres institutioner, er yderligere tiltag nødvendige. Det er klart, at samarbejde mellem
USA og Kina, som de to største økonomier, er uundværligt.
Selv hvis dette i øjeblikket ser ud til at være en uovervindelig hindring, må det ekstremt anspændte forhold mellem
USA og Kina erstattes af et samarbejde om menneskehedens fælles mål.
Hvem, om ikke regeringerne i de stærkeste økonomier,
de lande med den største befolkning og det største militære
potentiale, skulle løse problemerne? Denne verdens »Boltons« må fjernes fra disse regeringer og erstattes af ansvarlige
mennesker, der er i stand til, i de kulturelle faser i deres
respektive kulturer, at finde udgangspunkterne for et samjuni-juli 2020

LaRouches, livsværk, blev primært viet til at nå dette
mål; han udarbejdede sin første plan for industrialiseringen af Afrika i 1976, Oase-planen for industrialiseringen af Mellemøsten i 1975; derefter fulgte den
40-årige plan for Indien i samarbejde med Indira
Gandhi, Operation Juárez, med den daværende mexicanske præsident José López Portillo, for Latinamerika; en 50-årig udviklingsplan for Stillehavsområdet
og derefter til sidst, efter Sovjetunionens sammenbrud, »Den Eurasiske Landbro«, som en fredsplan
for det 21. århundrede. Mange af disse projekter gennemføres i dag takket være Kinas Nye Silkevej, og alle
nationer i verden opfordres til at bidrage til denne
»Verdenslandbro«! Dette er planen for oprettelsen af
de 1,5 milliarder jobs, der er nødvendige i dag for at
Lyndon LaRouche udarbejdede sin første plan for industrialiseringen af overvinde krisen! Det bør begynde med oprettelsen
Afrika i 1976, Oase-planen for industrialiseringen af Mellemøsten i 1975; af et moderne sundhedssystem i hvert enkelt land for
derefter fulgte den 40-årige plan for Indien i samarbejde med Indira Ganat bekæmpe de nuværende og fremtidige pandemier,
dhi, Operation Juárez, med den daværende mexicanske præsident José
López Portillo, for Latinamerika; en 50-årig udviklingsplan for Stille- hvilket ikke kun vil gavne fattige lande, men også de
havsområdet og derefter til sidst, efter Sovjetunionens sammenbrud, »Den såkaldte udviklede lande, der kun kan undgå nye bølger af infektioner på den måde. De fleste lande har et
Eurasiske Landbro«, som en fredsplan for det 21. århundrede.
stort antal arbejdsløse eller dårligt beskæftigede unge,
arbejde på et højere niveau. Benjamin Franklins beundring
der kan uddannes som medicinsk personale og indfor den konfutsianske filosofi og Sun Yat-sens orientering sættes til at opbygge sådanne sundhedscentre.
imod den amerikanske republiks idealer er bedre rettesnore
Når millioner af mennesker er truet af sult, som Verdensend Gene Sharps »Hvordan man starter en Revolution« el- fødevareprogrammet advarer om, hvorfor kan landmændene
ler Samuel Huntingtons forskellige skriblerier.
så ikke fordoble deres fødevareproduktion og få en »paritetsMan skal definere et plan, hvorpå løsningerne på disse pris« (produktionspris -red.), der garanterer deres eksistens,
ganske forskellige problemer bliver synlige. Der er en filo- tillige med hensyn til den forventede stigning i verdens besof, født i det 15. århundrede, kendt i Rusland som Nikolai folkning til over 9 milliarder i 2050? Kan vi ikke betragte os
Kusanskij, Nicolaus Cusanus, der udviklede netop denne selv som en enkelt menneskelig art og hjælpe med at opbygge
tænkemåde: Modsætningernes sammenfald, »coincidentia menneskehedens fælles byggepladser med den samme solidaoppositorum«. Dette begreb udtrykker den grundlæggende ritet, som hele den kinesiske befolkning hjalp folket i Wuhan
kvalitet af menneskelig kreativitet, der gang på gang, og på og provinsen Hubei? Er det ikke på tide, at vi stopper med
stadig mere udviklede niveauer, er i stand til at finde løsnin- at spilde billioner på militær oprustning, hvilket præsident
ger på et højere plan, hvorved de konflikter, der er opstået Trump sagde, at han snart ville drøfte sammen med Putin
på de lavere niveauer, opløses.
og Xi Jinping, når vi kunne bruge disse ressourcer til at overvinde sult, sygdom og fattigdom og til at udvikle det kreative
LaRouches bidrag til
potentiale hos de nuværende og kommende generationer?
global økonomisk udvikling
Jeg tror, det er på tide, at vi som en menneskehed, der står
Dette kan kun være den umiddelbare iværksættelse af over for en hidtil uset katastrofe, tager det kvalitative skridt til at
et kreditsystem, der tilvejebringer den globale økonomi gøre det 21. århundrede til det første virkeligt menneskelige årkredit til industrialisering, og dermed reel udvikling af alle hundrede!
nationer på denne planet. Hele min afdøde mand, Lyndon
Mange tak.

Se hele konferencen her: www.schillerinstitut.dk/si/?p=29233
Se de seneste analyser her:

På dansk: Politisk orientering med Schiller Instituttets danske formand Tom Gillesberg den 18. juni 2020:
COVID-19 vil være her en tid. 4-magtsalliance kan sikre samarbejde om global økonomisk opbygning.
www.schillerinstitut.dk/si/?p=29258
På engelsk: Schiller Instituttets ugentlige webcast med Schiller Instituttets internationale formand
Helga Zepp-LaRouche d. 25. juni 2020
Putin giver værdifulde historiske lektioner til at imødegå det transatlantiske etablissements geopolitiske dårskab
www.schillerinstitut.dk/si/?p=29309
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Schiller Instituttets internationale videokonference den 27. juni 2020:
Vil menneskeheden blomstre op eller gå til grunde?
Fremtiden kræver et ‘Fire-magts-topmøde’ nu
videoer og afskrifter: www.schillerinstitut.dk/si/?p=29233
Panel I: »I stedet for geopolitik: Statsmandskunstens principper«

Hovedtaler: Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og internationale præsident. Dr. Jin Zhongxia, administrerende direktør for Kina ved Den internationale valutafond,
Washington D.C., USA. Boris Meshchanov,
rådgiver til den Russiske Føderations mission
ved FN, New York City, USA. Dr. Joycelyn Elders, forhenværend chef for USA’s sundhedsstyrelse (Surgeon General). Borgmester DeWayne Hopkins; forhenværende borgmester af
Muscatine, Iowa. Ding Yifan, vicedirektør ved Forskningsinstituttet for Verdensudvikling, Det kinesiske forskningscenter
for udvikling, Kina. Daisuke Kotegawa, forhenværende administrerende direktør for Japan ved Den internationale Valutafond; forskningsdirektør for Canon-instituttet, Japan.

2. panel: »Hvordan et jobprogram til 1,5 milliarder mennesker kan
stoppe krig, hungersnød, fattigdom og sygdom«

Hovedtalen holdtes af Jacques Cheminade, fhv. fransk præsidentkandidat, præsident for partiet »Solidarité & Progrès«, og lederen af LaRouche-bevægelsen i Frankrig.
Cheminade begyndte med at erklære, at to grundlæggende menneskerettigheder, der
må forsvares, er retten til at blive mæt og til at have et godt helbred, for at være i stand
til at »bidrage til det fælles gode og vores samfunds fremtid«. Desværre er snesevis af
millioner mennesker truet af sult og sygdom under det nuværende finansielle diktatur
af Wall Street og City of London, mens de landmænd, der ønsker at producere, bliver kvalt og presset ud i konkurs.

3. panel – »Ungdommens opgave«

Schiller Instituttet opbygger en ungdomsbevægelse over hele verden, med
henblik på at videreføre debatten og handlingerne, der blev drøftet i løbet af dagen. Der var præsentationer af kandidat til senatet i New Jersey Daniel Burke
fra Schiller Instituttet i USA, Lissie Brobjerg fra Danmark (t.h.), og indlæg fra
unge fra Tanzania, Yemen, Marokko, Mexico, Columbia, Peru og Frankrig.
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