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Esta e uma transcri<;ao editada do discurso de Helga 
Zepp-LaRouche na sessao plenaria da conferencia do 
lnstituto Schiller, de 9 de Abril de 2022, "Estabelecer uma 
Nova Arquitectura de Seguran<;a e Desenvolvimento para 
Todas as Na<;oes". A Sra. Zepp-LaRouche e a fundadora 
e lfder do lnstituto Schiller. 

Caros participantes da conferencia vindos de todo o 
mundo! 0 que nos reune hoje aqui, com participantes de 
mais de 60 paises de quatro continentes, e a nossa maior 
angustia de que a pr6pria existencia da humanidade 
esteja em grave perigo. 0 objective da nossa conferencia 
e despertar a consciencia das cada vez mais forc;as 
sociais em todo o mundo, de que, devido ao perigo de um 
confronto estrategico actualmente em escalada, podera 
em breve haver um envolvimento militar total entre a 
OTAN e a Russia que conduza a uma guerra mundial, o 
que muito provavelmente significaria a aniquilac;ao da 
humanidade num inverno nuclear ulterior. 0 objective da 
nossa conferencia e, portanto, demonstrar da forma mais 
poderosa, que existe uma alternativa imediatamente 
acessivel, um novo paradigma, que pode deixar para tras 
essa ameac;a mortal e iniciar uma nova era da hist6ria 
humana, em coesao com a verdadeira natureza da 
humanidade como a unica especie conhecida ate agora 
capaz de raciocinar. 

0 perigo dessa grande guerra nao comec;ou no dia 24 de 
Fevereiro deste ano. Como o meu falecido marido Lyndon 
LaRouche previu com presciencia em Agosto de 1971 -
depois de Nixon ter substituido as taxas de cambio fixas 
do Sistema de Bretton Woods por taxas de cambio 
flutuantes - que a continuac;ao desta politica monetaria, a 
menos que corrigida, conduziria inevitavelmente a um 
novo fascismo e a uma nova guerra mundial. E isto e, 50 
anos mais tarde, exactamente onde estamos neste 
momenta. 

0 perigo agudo de guerra, a guerra maior, vem do facto 
de o sistema financeiro neoliberal transatlantico ja se 
encontrar na fase avanc;ada de colapso de uma explosao 
hiper-inflacionaria de um sistema irremediavelmente 
falido, antes da guerra na Ucrania ter comec;ado. Para 
compreender as verdadeiras razoes da crise na Ucrania, e 
preciso voltar as razoes pelas quais se perdeu a grande 
oportunidade hist6rica que existiu ap6s a desintegrac;ao 
da Uniao Sovietica, para o estabelecimento de uma 
verdadeira ordem de paz, como entao propusemos com o 
programa da Ponte Terrestre Eurasiatica. Um born ponto 
de entrada, uma janela para obter uma visao, e um 
documento que foi originalmente divulgado ao New York 
Times por um delator em Marc;o de 1992 que ficou 
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conhecido como a Doutrina Wolfowitz, que foi escrita no 
espirito do anterior Projecto para um Novo Seculo 
Americana. Afirmava que parte da missao americana seria 
assegurar o seu papel como a unica superpotencia no 
mundo p6s-sovietico que teria poder militar suficiente para 
dissuadir qualquer nac;ao ou grupo de nac;oes de desafiar 
a primazia da America. A 8 de Marc;o de 1992, o New York 
Times escreveu: "Os documentos do Pentagono sao a 
mais clara rejeic;ao ate a data do internacionalismo 
colectivo, a estrategia que emergiu da Segunda Guerra 
Mundial quando as cinco potencias vitoriosas procuraram 
formar uma ONU que pudesse mediar disputas e policiar 
surtos de violencia". 

A Doutrina Wolfowitz foi a verdadeira razao pela qual a 
promessa feita a Gorbachev, pelo Secretario de Estado 
James Baker 111, em tres ocasioes diferentes em Fevereiro 
de 1990, de que a OTAN nao se expandiria "uma 
polegada para Leste", nao foi cumprida. A Doutrina 
Wolfowitz, baseada na relac;ao especial anglo-americana, 
foi o axioma basico para toda uma serie de politicas a 
seguir, a comec;ar pela chamada "terapia de choque" do 
FMI que apoiou as reformas liberais na Russia nos anos 
90, que a luz da riqueza de materias-primas e 
conhecimentos cientificos da Russia, visava 
explicitamente eliminar um potencial futuro concorrente no 
mercado mundial, e que reduziu a capacidade industrial 
da Russia de 1991-1994 para apenas 30%. Foi a base 
para as varias guerras intervencionistas no lraque, os 
bombardeamentos contra a Jugoslavia, as guerras contra 
o Afeganistao, Libia, Siria, bem como as cinco expansoes
da OTAN para o Leste. 0 discurso de Putin na
Conferencia de Seguranc;a de Munique, em 2007, foi um
protesto dramatico contra a promulgac;ao do mundo
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para beneficio mutuo de todos e de cada um. A 
caracterf stica mais crucial da actual implementa9ao de tal 
polftica de paz duradoura e uma mudan9a profunda nas 
rela96es monetarias, econ6micas e polfticas entre as 
potencias dominantes e as na96es relativamente 
subordinadas, muitas vezes classificadas como 'na96es 
em desenvolvimento'. A menos que as desigualdades que 
persistem ap6s o colonialismo moderno sejam 
progressivamente remediadas, nao podera haver paz 
duradoura neste planeta. 

"Na medida em que os Estados Unidos e a Uniao 
Sovietica [hoje, a Federa9ao Russa] - e a Republica 
Popular da China - reconhecem o progresso das 
potencias produtivas do trabalho em todo o planeta para 
estarem no interesse estrategico vital de cada um e de 
todos, estas potencias estao ligadas a esse grau, dessa 
forma, por um interesse comum. Este e o amago das 
polfticas de pratica polftica e econ6mica indispensaveis 
para a promo9ao de uma paz duradoura entre estas 
potencias." 

Condi�oes para a Paz Hoje 

0 compromisso de participar num programa global de 
erradica9ao da pobreza, tal como e delineado, por 
exemplo, no relat6rio do lnstituto Schiller, A Nova Rota da 

Seda torna-se na Ponte Terrestre Mundial; ou as 
propostas da China para uma coopera9ao entre a 
lniciativa Belt and Road e o programa Build Back Better 
dos Estados Unidos, e o programa Global Gateway da 
UE, podem tornar-se o verdadeiro sustentaculo para uma 
tal arquitectura de seguran9a global. 

A Ucrania, em vez de ser came para canhao num 
confronto geopolftico, pode ser a ponte entre a Europa e 
as outras na96es eurasiaticas. 

A luz da pandemia presente, e do perigo de futuras 
pandemias, devem ser construfdas um sistema de saude 
moderno em cada pafs. A luz da fome que amea9a a vida 
de mil milhoes de pessoas, e do crescimento populacional 
previsto, os governos devem tomar medidas de 

emergencia para duplicar a produ9ao mundial de 
alimentos, a fim de garantir uma dieta saudavel para todos 
os seres humanos. 

0 direito internacional, tal como se desenvolveu a partir 
da Paz de Vestefalia e foi estabelecido na Carta das 
Na96es Unidas, deve ser reinstitufdo sem quaisquer 
limita96es. Os Cinco Princf pios de Coexistencia Pacffica 
devem ser as directrizes para a coopera9ao entre todas 
as na96es. 

Dialogo dos Melhores da Cultura 

A presente crise existencial demonstrou que a 
humanidade tern um futuro comum ou nenhum, e que 
devemos colocar o interesse de uma humanidade acima 
de todos os interesses nacionais, e que a partir de agora 
todos os interesses nacionais devem estar em coesao 
com o interesse da humanidade como um todo. 

E uma expressao da riqueza da nossa civiliza9ao humana 
o facto de ter gerado diferentes culturas. Devemos fazer
avan9ar o dialogo das melhores tradi96es destas culturas,
as mais belas cria96es da ciencia e da arte, como
demonstra9ao da criatividade unica do homem, e assim
criar uma nova renascen9a, que dara infcio a uma nova
era da humanidade. Substituiremos o 6dio e o preconceito
contra outras culturas, que s6 existe se nao as
conhecermos, por um amor terno por toda a humanidade,
porque e o bem mais precioso do universo conhecido.
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