
För det sjunde: Den nya globala säkerhetsarkitekturen måste avskaffa begreppet geopolitik 

genom att sätta stopp för uppdelningen av världen i block. Varje suverän nations 

säkerhetsintressen måste beaktas. Kärnvapen och andra massförstörelsevapen måste 

omedelbart förbjudas. Genom internationellt samarbete måste metoder utvecklas för att göra 

kärnvapen tekniskt föråldrade, vilket ursprungligen avsågs i det förslag som blev känt som 

SDI, som föreslogs av LaRouche och som president Reagan erbjöd Sovjetunionen. 

För det åttonde: Förr kunde en civilisation i ett hörn av världen gå under och resten av 

världen fick reda på det först flera år senare, på grund av de långa avstånden och tiden det tog 

att resa. Idag sitter hela mänskligheten på grund av kärnvapen, pandemier, Internet och annan 

global påverkan för första gången i samma båt. Därför står en lösning på det existentiella 

hotet mot mänskligheten inte att finna i sekundära eller partiella arrangemang, utan lösningen 

måste sökas på det högre Enas nivå, som är mäktigare än de Många. Det kräver ett tänkande 

på Nicolaus Cusanus nivå, Coincidentia Oppositorum, motsatsernas sammanfallande. 

För det nionde: För att övervinna konflikterna som uppstår genom meningsskiljaktigheter 

som imperier använder för att behålla kontrollen över sina underlydande, måste den 

ekonomiska, sociala och politiska ordningen bringas i samklang med det fysiska universums 

lagar. I den europeiska filosofin diskuterades detta som ett Vara i överensstämmelse med 

naturrätten, i den indiska filosofin som kosmologi, och i andra kulturer finns motsvarande 

begrepp. Moderna vetenskaper som rymdvetenskap, biofysik och termonukleär fusion 

kommer att ständigt öka mänsklighetens kunskap om denna lagbundenhet kontinuerligt. Stora 

klassiska konstverk i olika kulturer återspeglar samma lagbundenhet. 

För det tionde: Grundantagandet i det nya paradigmet är att människan i grunden är god och 

kapabel att oändligt fullända sin kreativitet och sin själsliga skönhet, och att hon är den högst 

utvecklade geologiska kraften i universum, vilket bevisar att den mänskliga tankens 

lagbundenhet är i överensstämmelse och samklang med det fysiska universums lagbundenhet, 

och att allt ont beror på brist på utveckling och därför kan övervinnas. 

En ny ekonomisk världsordning håller på att växa fram, som omfattar den stora majoriteten av 

länderna i det globala syd. De europeiska nationerna och USA får inte motarbeta denna 

strävan utan måste samarbeta med utvecklingsländerna om att forma nästa epok i 

mänsklighetens utveckling till att bli en renässans för de högsta och ädlaste uttrycken för 

kreativitet! 

Låt oss därför skapa en internationell rörelse av världsmedborgare som tillsammans arbetar 

för att forma nästa fas i mänsklighetens utveckling, den nya epoken! Världsmedborgare i alla 

länder, förena er! 

Helga Zepp-LaRouche lade fram sina tio principer i perspektivet av en enad mänsklighet. Det krävs nu en bred 

diskussion om detta förslag till en grundval för en Ny internationell arkitektur för alla nationers säkerhet och 

ekonomiska utveckling. Alla som vill förtydliga och utveckla dessa förslag välkomnas i den internationella 

dialog som Schillerinstitutet dragit igång tillsammans med parlamentariker och andra förespråkare för en ny 

rättvis ekonomisk världsordning. Här finns talarlistan och videon från hela konferensen där hon lade fram sina 

Tio principer: “Stoppa hotet av kärnvapenkrig: Tredje seminariet med politiska och sociala värdsledare.” 

https://schillerinstitute.com/blog/2022/11/21/conference-stop-the-danger-of-nuclear-war-now/ Konferensen finns 

tillgänglig med översättning till spanska, engelska, franska och tyska 

Schillerinstitutet www,schillerinstitutet.se, schiller-institutet@nysol.se,   Box 6057,   

SE-129 06 Hägersten, 08/983010, Pg: 580049-5, Swish1230462218. 
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