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USA: Den amerikanske offentlighed
køber ikke
salgstalen om ikke at bekymre sig
over Ebola
31. okt. 2014 – Den kurren over for offentligheden, som kommer fra regeringsfolk
fra præsident Obama og nedefter, har forsikret befolkningen om, at Ebola er
besværlig, men ikke udgør en fare for amerikanere, og Mor tager sig af det.
Delstatsregeringsfolk, som har forsøgt at tage skridt til mere aggressiv
handling over for den mulige smittespredning, er kommet under pres for ikke at
gøre det. Den seneste salgstale var præsidentens bemærkninger om Ebola den 28.
okt., hvor han differentierede politikken over for militært og civilt personale,
som vendte hjem fra Afrika fra missioner mod sygdommen. Forsvarsministeriet
meddelte fornylig, at soldater, som vendte hjem fra Vestafrika, vil blive
underkastet en 21-dages karantæne, men præsidenten sagde, at dette er for
besværligt med hensyn til de frivillige civile. Der er udspyet afpresning i
nyhedsmedierne imod dem, som ved, at krigen mod Ebola skal udkæmpes og vindes i
Afrika: hvis sundhedspersonale, som vender hjem fra Afrika, kommer i karantæne i
USA, vil de fravælge bekæmpelsen, fordi karantænen er frygtelig ubelejlig.
I går rapporterede CBS News resultaterne af en amerikansk opinionsundersøgelse,
som de havde foretaget fra den 23. okt. om spørgsmålet om karantæne imod mulig
Ebolasmitte. Resultaterne er i skarp modstrid med den føderale regerings
forsikringer:
»Firs procent mener, at amerikanske borgere og folk med lovligt ophold, som
vender hjem fra Vestafrika, bør sættes i karantæne ved ankomsten til USA,
indtil det er sikkert, at de ikke har Ebola. Kun 17 % mener, at de burde have
tilladelse til at komme ind i landet, så længe de ikke udviser symptomer på
Ebola.« Med hensyn til udenlandske besøgende fra Vestafrika rapporterede CBS,
»Kun 14 % mener, at en udenlandsk besøgende bør have tilladelse til at komme
ind i USA, så længe de ikke udviser symptomer på Ebola. De fleste adspurgte –

56 % – mener, at de bør sættes i karantæne ved ankomsten, mens lidt over en
fjerdedel (27 %) mener, at de slet ikke burde få tilladelse til at komme ind
i USA, indtil Ebola-epidemien i Vestafrika er ovre.«
Mens dette skrives har otte delstater indledt en offentlig sundhedspolitik over
for personer, som ankommer til dem fra Vestafrika, og som ikke udviser symptomer
på Ebola. Disse delstater er Californien, Connecticut, Florida, Georgia,
Illinois, Maine, New Jersey og New York. Delstaternes politik er forskellig, men
differentierer, efter et interview af den ankommende rejsende, mellem dem, som
har haft kontakt med en person med Ebola, og dem, som ikke har haft denne
kontakt. De fleste af disse stater har en obligatorisk, 21-dages karantænetid
for personer, som har haft kontakt med sygdommen – som regel hjemme. De, som
ikke har haft kontakt, er under observation for kropstemperatur og begyndende
symptomer, en undersøgelse, de som regel selv udfører og indrapporterer til
sundhedsministeriet (i delstaten) mindst en gang om dagen.
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Ebola: Cuba er den største
enkeltleverandør af sundhedsarbejdere

til Vestafrika
28. okt. 2014 – Cubas regering har leveret det, for et enkelt land, største
antal sundhedsarbejdere til Vestafrika for at bekæmpe Ebola-krisen, rapporterer
Caribbean 360 den 27. okt.
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO har Cuba bidraget med mere end Røde
Kors, eller nogen anden rig nation. Cuba
»har stillet antallet af relevante folk til rådighed. Der er flere
menneskelige ressourcer fra Cuba end fra mange, mange NGO’er tilsammen«,
rapporterer dr. Jose Luis DiFabio, WHO’s repræsentant på Cuba.
Sidste uge ankom yderligere 91 cubanske læger og sygeplejersker til Liberia og
Guinea i tillæg til de 165, som allerede befinder sig i Sierra Leone. Cuba har
forpligtet sig til at levere flere professionelle sundhedsarbejdere til
bekæmpelse af Ebola, end nogen anden regering. Jorge Lefebre Nicolas, Cubas
ambassadør til Liberia, sagde til Reuters,
»Vi kan ikke se vore brødre fra Afrika i vanskelige tider og stå der med
armene over kors.«
Ronaldo Hernandez Torres, en af de cubanske læger, som fornylig er ankommet til
Liberia, skrev på sin Facebook-side den 23. okt., at
»vi snart vil befinde os ved frontlinjen, hvor vi er med til at betale den
taknemmelighedsgæld, som hele menneskeheden skylder Afrika. Den eneste måde
at stoppe denne epidemi i at nå frem til resten af verden, er ved at stoppe
den her. Lad os arbejde, så der ikke forekommer et eneste, yderligere
dødsfald på dette storslåede kontinent«,
rapporterede CubaSi den 27. okt.
Sean Casey, direktør for det Internationale Lægekorps’ nødberedskabsteam i
Liberia, sagde,
»den internationale respons har været langsom … virussen spreder sig
hurtigere, end vi alle sammen bliver parate. Det er godt, at cubanerne
kommer. Vi har brug for, at flere lande kommer frem.«

Billede: Cubansk sundhedspersonale på vej til Sierra Leone

Kina fortæller Obama, han skal
bekæmpe Ebola,
ikke angribe Rusland
28. okt. 2014 – I dag publicerede Kinas officielle avis Global Times en kronik,
som angreb »Obamas russiske kommentarer« i FN. Obamas tale sammenkædede Rusland,
Ebola og ISIS som »tre trusler« mod verden. Reporteren byggede artiklen på et
interview med Li Xing, en professor i russiske og asiatiske anliggender fra
Regeringsskolen ved Beijings Almene Universitet. Kronikken sammenkæder Obamas
vanvittige bemærkning med George Soros’ ditto, som i denne uge advarede om
»Europas falliterklæring « over for russisk »ekspansionisme«. Artiklen svarer:
»Faktisk er det de 28 EU-bloklandes hastige ekspansion, som overskrider deres
kapaciteter, som er en trussel mod Ruslands fundamentale interesser, og ikke
omvendt.«
Artiklen slutter med en henvisning til den alvorlige Ebola-krise:
»Lande som USA og Rusland må påtage sig deres ansvar som store magter og
samarbejde om at håndtere sådanne globale trusler, i stedet for at udveksle
bidende bemærkninger.«

Værre end byldepest;
Samantha Power rejser til Guinea
26. okt. 2014 – Det er det sidste, Guinea, Liberia og Sierra Leone har brug for,
men nu må de tolerere et opvisningsstykke af et besøg af Obamas FN-ambassadør,
Samantha Power. Ved afrejsen sagde hun til NBC News, at alle lande i verden –
med undtagelse af USA og Storbritannien – manglede at leve op til deres
forpligtelser over for Ebola. »Nationer, hvor jeg hver dag arbejder, skriver
under på resolutioner og priser det gode arbejde, som USA og Storbritannien og

andre udfører, men selv har de endnu ikke taget ansvaret for at sender læger,
senge, samt sende det rimelige pengebeløb.«
Dette kommer fra en minister i Obamaregeringen, som har løjet om, hvor alvorlig
Ebola-krisen er, løjet om, hvordan sygdommen overføres, promoveret en økonomisk
politik, der fører til sådanne epidemier, og i øvrigt på anden måde favoriseret
folkedrab i overensstemmelse med Malthus-filosofien.[1]
Faktisk gik Power ikke glip af lejligheden til også at angribe den nye
karantæne-politik, som delstaterne Illinois, New York og New Jersey har indført,
hvor man gennemfører en 21-dages karantæne af sundhedsarbejdere, som vender hjem
fra behandling af ebola-patienter i Vestafrika – en minimal, men fornuftig
forholdsregel.[2] Power sagde, at denne nye politik var »tilfældig og
uigennemtænkt«, og at de, der vendte hjem, skulle behandles som »helte«.
NBC’s telegram bemærker, at »det stod ikke umiddelbart klart, om Power ville
blive anbragt i karantæne ved hjemkomsten til USA.« Det ville være passende – i
25 år til livstid – sammen med sin boss Obama, for at forhindre dem i yderligere
at udbrede den skadelige, britiske ideologi med overlagt affolkning.

[1] Se: Med deres egne ord: Imperiet kræver folkemord
JFK tilbageviste Malthus

[2] Se: LaRouche-bevægelsens Nødplan til besejring af Ebola-pandemien

Leder fra LaRouche-bevægelsen 30.
okt. 2014:

LaRouche kommer med en meget ligefrem
vurdering af faren for krig
»Det betyder ikke, at dette er en forudbestemt begivenhed. Det
betyder, at sandsynligheden for en sådan begivenhed er stor. Og
det betyder, at hele verden snart kunne være i krig, med generelt
folkemord, som et resultat af den kædereaktion af virkninger, som
en sådan handling forårsager.«
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Putin siger sandheden i
Valdai Internationale Diskussionsklub
24. okt. 2014 – Under det afsluttende plenarmøde i Valdai Internationale
Diskussionsklub over temaet »Verdensordenen: Nye regler, eller et spil uden
regler«, talte den russiske præsident Vladimir Putin om den internationale
situation i udiplomatiske, sandfærdige vendinger. Valdai Klub havde i år
deltagelse af 108 eksperter, historikere og politiske analytikere fra 25 lande,
inklusive 62 udenlandske deltagere. Det følgende er uddrag af hans bemærkninger:
»Noget af det, jeg siger, kan synes lidt for barsk, men hvis vi ikke taler
direkte og ærligt om det, vi virkelig tænker, er der i det hele taget ikke meget
mening i at mødes på denne måde. I det tilfælde ville det være bedre ganske
enkelt at holde sig til diplomatiske sammenkomster, hvor ingen siger noget, der
virkelig giver mening, og hvor, med en berømt diplomats ord i erindringen, man
erkender, at diplomater har tunger for ikke at sige sandeheden.
For det første er ændringer i verdensordenen … sædvanligvis blevet ledsaget af,
om ikke globale krige og konflikter, så af en kæde af intense konflikter på
lokalt plan. For det andet, så drejer global politik sig frem for alt om

økonomisk lederskab, spørgsmål om krig og fred og den humanitære dimension,
inklusive menneskerettigheder.
Ulykkeligvis findes der ingen garanti for, at det nuværende, globale og
regionale sikkerhedssystem er i stand til at beskytte os fra omvæltninger. Dette
system er blevet alvorlig svækket, fragmenteret og forvansket.
Den Kolde Krig endte, men den endte ikke med underskrivelsen af en fredstraktat
med klare og gennemskuelige aftaler om at respektere eksisterende regler, eller
om at skabe nye regler og standarder. Dette skabte indtrykket af, at de såkaldte
sejrherrer i den Kolde Krig havde besluttet at forcere begivenheder og omforme
verden til fordel for deres egne behov og interesser.
International lov er blevet tvunget til retræte om og om igen af angrebet fra
legal nihilisme. Objektivitet og retfærdighed er blevet ofret på alteret for,
hvad der var politisk formålstjenligt. Arbitrære fortolkninger og partiske skøn
har erstattet legale normer. Samtidig har den totale kontrol over de globale
massemedier gjort det muligt, når det var ønskeligt, at portrættere hvidt som
sort og sort som hvidt.
I en situation, hvor et land og dets allierede, eller rettere sagt dets
satellitter, dominerede, forvandledes søgen efter globale løsninger ofte til
forsøg på at gennemtvinge deres egne, universelle opskrifter. Denne gruppes
ambitioner voksede sig så store, at de begyndte at præsentere den politik, som
de smedede sammen i magtens korridorer, som hele det internationale samfunds
anskuelse. Men det er ikke tilfældet.
Selve begrebet om national suverænitet blev en relativ værdi for de fleste
lande. Det, som essentielt blev foreslået, var følgende formel: Jo større
loyalitet mod verdens eneste magtcentrum, desto større dette eller hint
regerende regimes legitimitet.
De forholdsregler, som man tog imod dem, der nægtede at underkaste sig, er
velkendte og er blevet prøvet og testet mange gange. Det omfatter
magtanvendelse, økonomisk og propagandamæssigt pres, indblanding i interne
anliggender og påkaldelse af en slags overlegal legitimitet, når man havde brug
for at retfærdiggøre ulovlige interventioner i denne eller hin konflikt eller
vælte ubelejlige regimer. På det seneste har vi fået voksende beviser for, at
decideret afpresning er blevet brugt over for flere ledere. Det er ikke for
ingenting, at Big Brother bruger milliarder af dollars på at overvåge hele
verden, inklusive de nærmeste allierede.

Lad os spørge os selv: Hvor veltilpas føler vi os med dette, hvor trygge er vi,
hvor lykkelige er vi for at leve i denne verden, og hvor retfærdig og fornuftig
er den blevet? Vi har måske ingen virkelig grund til at være bekymrede, gøre
indvendinger og stille ubelejlige spørgsmål? Måske er USA’s exceptionelle
position, og den måde, de udfører deres lederskab på, virkelig en velsignelse
for os alle, og deres indblanding over hele verden bringer fred, fremgang,
fremskridt, vækst og demokrati, og vi burde måske bare slappe af og nyde det
hele?
Lad mig sige, at dette ikke er tilfældet, det er absolut ikke tilfældet.
Et ensidigt diktat og tvangsgennemførelsen af ens egne modeller frembringer det
modsatte resultat. I stedet for at bilægge konflikter, fører det til en
optrapning af konflikterne, i stedet for suveræne og stabile stater ser vi en
voksende spredning af kaos, og i stedet for demokrati støtter man særdeles
tvivlsomme, offentlige skikkelser, som rangerer lige fra åbenlyse neo-fascister
til radikale, islamiske elementer.
Hvorfor støtter de sådanne personer? Det gør de, fordi de har besluttet at bruge
dem som redskaber på vejen til at opnå deres mål, men så brænder de fingrene og
reagerer med chok. Jeg holder aldrig op med at forundres over, at vore partnere
simpelt hen bliver ved med at træde på den samme rive, som vi siger i Rusland,
det vil sige, at gøre den samme fejl om og om igen.
Engang sponsorerede de islamiske ekstremistbevægelser for at bekæmpe
Sovjetunionen. Disse grupper fik deres kamptræning i Afghanistan og affødte
senere Taliban og al-Qaeda. Hvis Vesten da ikke ligefrem støttede dem, så
lukkede de øjnene og, må jeg sige, gav informationer, politisk og finansiel
støtte til internationale terroristers invasion af Rusland (vi har ikke glemt
dette) og landene i det centralasiatiske område. Først efter, at forfærdelige
terrorangreb blev begået på selve USA’s egen jord, vågnede USA op og erkendte
den fælles terrortrussel.
Det var udelukkende kun det nuværende, egyptiske lederskabs beslutsomhed og
visdom, som reddede det arabiske hovedland fra kaos og hæmningsløst hærgende
ekstremister. I Syrien begyndte USA og dets allierede, som vi også har set det i
fortiden, direkte at finansiere og bevæbne oprørere og tillade dem at fylde op i
rækkerne med lejesoldater fra diverse lande. Lad mig stille spørgsmålet, hvorfra
får disse oprørere deres penge, våben og militærspecialister? Hvor kommer alt
dette fra? Hvordan er det lykkedes det berygtede ISIL at blive en så magtfuld
gruppe, grundlæggende set en virkelig, væbnet styrke?

Med hensyn til de finansielle kilder, så kommer pengene i dag ikke kun fra
narkotika, hvis produktion er vokset med ikke blot et par procentpoint, men er
mangedoblet, siden de internationale koalitionsstyrker har været til stede i
Afghanistan. Dette er I klar over. Terroristerne får også penge fra salg af
olie. Olie produceres i territorier, som kontrolleres af terroristerne, som
sælger den til dumpingpriser, producerer og transporterer den. Men nogen køber
denne olie, sælger den videre og tjener på det og tænker ikke på den
kendsgerning, at de således finansierer terrorister, som før eller siden kunne
komme til deres egen jord og så ødelæggelse i deres eget land.
Rusland har gentagne gange advaret mod farerne ved ensidige militæraktioner,
intervention i suveræne staters anliggender og flirt med ekstremister og
radikale elementer. Vi insisterede på, at de grupper – og her først og fremmest
Islamisk Stat – som bekæmpede Syriens centralregering, skulle indbefattes på
listen over terrororganisationer. Men så vi nogen resultater? Vi appellerede
forgæves.
Grundlæggende set er den unipolare verden simpelt hen et middel til at
retfærdiggøre diktatur over folk og lande. Den unipolare verden viste sig at
være en byrde, som var for ubehagelig, tung og vanskelig at håndtere for selv
den selvudråbte leder.
Fælles, økonomiske projekter og gensidige investeringer bringer lande sammen på
en objektiv måde og hjælper med at udglatte aktuelle problemer i forholdet
mellem staterne.
Jeg tror, at vore amerikanske venner simpelt hen er i færd med at save den gren
over, som de sidder på.
Vores aktive politik i det asiatiske Stillehavsområde begyndte ikke i går, og
den er ikke en respons på sanktioner, men er en politik, som vi har forfulgt i
efterhånden en hel del år. Ligesom mange andre lande, inklusive vestlige lande,
så vi, at Asien spiller en stadig større rolle i verden, i økonomien og i
politik, og vi har simpelt hen ikke råd til at ignorere denne udvikling.
At udvikle økonomiske bånd med disse lande og at gennemføre fælles
integrationsprojekter skaber også et stort incitament for vores nationale
udvikling. De demografiske, økonomiske og kulturelle tendenser i dag indikerer
alle, at afhængigheden af kun en enkelt supermagt vil aftage. Dette er også et
spørgsmål, som europæiske og amerikanske eksperter har talt og skrevet om.
Hvad kan vi så forvente, hvis vi vælger ikke at leve efter reglerne, selv om de

måske er strenge og ubelejlige – men vælger hellere at leve uden nogen regler
overhovedet? Og det er et scenarie, som er helt igennem muligt; vi kan ikke
udelukke det, i betragtning af spændingerne i den globale situation. Vi kan
allerede nu komme med visse forudsigelser, når vi tager de aktuelle tendenser i
betragtning, og disse forudsigelser er desværre ikke optimistiske. Hvis vi ikke
skaber et utvetydigt system af gensidige forpligtelser og aftaler; hvis vi ikke
opbygger mekanismer til håndtering og løsning af krisesituationer, vil
symptomerne på globalt anarki uundgåeligt vokse.
Rusland har truffet sit valg – vi ønsker at udvikle vores økonomi og udvikle
demokratiske værdier. Vi arbejder sammen med vore modstykker i f.eks. Shanghai
Cooperation og BRIKS-fællesskabet. Vi ønsker, at vore meninger ligeledes
respekteres. Vi må alle udvise forsigtighed for ikke at tage forhastede og
farlige skridt. Nogle af aktørerne på den globale front har glemt nødvendigheden
af dette.«
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Helga Zepp-LaRouche:
Hvordan tyskerne kan overvinde deres
pessimisme:

Vi behøver en folkelig mobilisering!
26. okt. 2014 – Der er ufejlbarlige, umiskendelige træk, som giver oplysning om,
hvorvidt en regering fører en god politik eller ej: Når den overvejende del af
befolkningen er tilfreds og optimistisk med hensyn til fremtiden, så opfylder
regeringen tydeligvis sin opgave med at tjene det almene vel. Hvis de fleste
mennesker derimod er pessimistiske med hensyn til muligheden for at kunne ændre
og forbedre noget for fremtiden, så fører denne regering tydeligvis en dårlig
politik. Målt med denne målestok, fører f.eks. Kinas og Indiens regeringer en
fremragende politik, mens Europas regeringer fører en afgrundsdyb politik. I
Tyskland har omkring 90 % af folk denne opfattelse: »Jamen, man kan jo alligevel
ikke gøre noget.« Denne diffuse følelse af afmagt er sammensat af forskellige
årsager, men her skal blot en fremhæves, og det er en opfattelse af en bevidst
eller ubevidst diskrepans i mange spørgsmål, mellem de erklæringer, som
politikerne kommer med offentligt med hensyn til deres planer og vigtigheden af
en bestemt politik, og så den helt personlige erfaring, som den berørte person
selv har af denne politiks virkning på ham.
Konfucius gav engang en fyrste følgende svar på et spørgsmål om, hvilke
forventninger, mesteren havde til den, der skulle regere:
»Uden tvivl, at idéerne berigtiges. Når idéerne ikke berigtiges, så stemmer
ordene ikke; stemmer ordene ikke, så bliver arbejdet ikke sat i værk; sættes
arbejdet ikke i værk, så trives hverken moral eller dygtighed; men hvis moral
og dygtighed ikke trives, så rammer straffene ikke; rammer straffene ikke, så
ved folket ikke, hvad de skal rette sig efter. Derfor drager den ædle omsorg
for, at han absolut kan udtrykke sine idéer i ord, og at han absolut kan gøre
sine ord til handlinger. Den ædle skjuler ikke, at der i hans ord er noget,
som er i uorden. Det er det, alting kommer an på.« Konfucius, Lun Yi (3.13)
Et godt eksempel på denne problematik med idéerne, som ikke stemmer, er den
amerikanske regerings reaktion på den underskrivelse af en traktat til
etablering af den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), som fandt
sted den 24. oktober, og hvor 21 asiatiske stater skrev under: Bangladesh,
Brunei, Kina, Indien, Cambodja, Kasakhstan, Kuwait, Laos, Malajsien, Mongoliet,
Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Fillippinerne, Katar, Singapore, Sri Lanka,
Thailand, Usbekistan og Vietnam. Efter at den amerikanske udenrigsminister John
Kerry på FN’s generalforsamling, og på sin seneste rejse til Asien, udøvede
maksimalt pres for at overtale Asiens regeringer til ikke at deltage i AIIB,
erklærede den amerikanske finansminister Jacob Lew:

»Spørgsmålet er jo, om de følger de samme praksisser, som hjælper med at få
nationaløkonomien til at vokse sig stærk og med et stabilt fundament?«
I virkeligheden drejer det sig imidlertid mindre om voksende nationaløkonomier,
men derimod om, at AIIB, ligesom yderligere tre nye banker, som skal etableres –
BRIKS’ Nye Udviklingsbank, Shanghai-samarbejdsorganisationens (SCO)
Udviklingsbank og en Bank for den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt
Samarbejde (SAARC) – trækker sig tilbage fra praksissen med »Washington
konsensus«. Disse nye banker deltager ikke længere i kasinoøkonomien, men vil
udelukkende kun udstede kredit til investeringer i realøkonomien. AIIB vil
fortrinsvis finansiere projekter i den Nye Silkevej og den Maritime Silkevej.
Kinas præsident Xi Jinping opsummerede det under stiftelsesceremonien:
»I Kina har vi et ordsprog: ’Hvis du vil være rig, byg først en vej.’ Og jeg
mener, at det er en meget levende beskrivelse af den store betydning,
infrastruktur har for den økonomiske udvikling.«
Netop dette princip har Kina anvendt i en økonomisk udvikling uden fortilfælde,
hvor det på tre årtier er lykkedes og skabe et økonomisk spring frem til noget,
som det tog industrinationerne flere århundreder at nå frem til. Kina har ikke
blot opbygget et netværk af fremragende byggede hovedveje, som USA og Europa
blot kan drømme om, men landet er også blevet verdensførende inden for
konstruktion af højhastighedsjernbaner og har derudover klaret springet til at
blive et innovationssamfund og uddannet tusinder af studerende inden for
højteknologi, hvor kun en håndfuld kvalificerer sig i USA og Europa.
Virkeligheden er den, at det transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran
et kæmpekrak, som vil få sammenbruddet af Lehman Brothers og AIG i 2008 til at
se ud som de berømte »peanuts«. Ingen anden end Den internationale
Betalingsbank, BIS, centralbankernes centralbank, advarer om det nye krak, som
er fremkaldt af de mange, billige penge (pengetrykning) og de herigennem udløste
bobler og den tøjlesløse adfærd. Den tidligere BIS-cheføkonom William White
regner, i betragtning af stigningen (på 50 %) af den globale gældsbyrde,
situationen for at være mere skrøbelig end i 2007.
I øjeblikket tyder alt på, at, som følge af Den europæiske Centralbanks
stresstest af de europæiske banker, vil de såkaldte TBTF-banker – altså de
banker, som er ’for store til at lade gå fallit’ – blive endnu større, fordi de
får mulighed for at overtage nogle af investeringerne fra de kommercielle og
regionale banker, såvel som sparekasser, som ikke vil bestå stresstesten. Det
betyder, at enhver forlængelse af det nuværende, kriminelle finanssystem gennem

de samme, fortsatte midler, som er pengetrykning, en brutal nedskæringspolitik
og en omfordeling fra de fattige til de rige, vil resultere i endnu mere
katastrofale trusler mod menneskeheden. Den totale disintegration af det
transatlantiske finanssystem er uundgåelig. Allerede i 1974, altså tre år efter,
at Nixon, gennem ophævelsen af de faste vekselkurser og frakoblingen af dollaren
fra guldstandarden, havde foretaget det sporskifte, som førte til den nuværende
kasinoøkonomi, ledede Lyndon LaRouche en videnskabelig arbejdsgruppe, som kom
til det resultat, at den allerede daværende, begyndende tendens med Den
internationale Valutafonds og Verdensbankens betingelsespolitik over for
udviklingslandene på længere sigt ville føre til et biologisk holocaust.
LaRouche advarede dengang om, at man ikke ustraffet kunne sænke levestandarden
dramatisk for hele kontinenter, uden at befordre udbrud af gamle og nye,
smitsomme sygdomme, som fra et bestemt punkt at regne ville true hele
menneskehedens overlevelse.
LaRouche har i de forløbne årtier gang på gang gentaget disse advarsler, blandt
andet også under høringer i den amerikanske Kongres. Men også
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, offentligjorde i 2001 en prognose, der
sagde, at der endnu var et tidsvindue på ca. ti år til at tage initiativ til
effektive forholdsregler mod spredning af gamle og nye epidemier og fremkomsten
af antibiotikaresistente, sygdomsfremkaldende bakterier. Men som bekendt blev
der hverken iværksat udviklingsprogrammer for at befri den såkaldte tredje
verden fra fattigdom, eller investeret midler fra regeringer og farmaceutiske
koncerner i den nødvendige forskning for at forstå faren for et biologisk
holocaust, gennem en dybere forståelse af spørgsmålet om liv i biosfæren i det
hele taget af, og for at forstå de forskellige organismers biokemiske
interaktioner, som Vladimir Vernadskij således identificerede.
Hvis vi overhovedet skal gøre os håb om at inddæmme ebola-epidemien og
forhindre, at den spredes over hele planeten, må der omgående etableres en
international styringskomite, som koordinerer alle indsatser – og vel at mærke
militære forsvarsindsatser mod biologisk krigsførelse, såvel som for inddæmning
af smitsomme sygdomme. Der må etableres en luftbro til transport af
sundhedspersonale, medicinsk udstyr og levnedsmidler til de vestafrikanske
stater. Denne luftbro må, i betragtning af katastrofens omfang, værre større end
luftbroen til Berlin efter Anden Verdenskrig. Gennem en kombination af denne
luftbro og udsendelsen af hospitalsskibe fra alle lande, der har sådanne, må der
så hurtigt som muligt stilles omkring 10.000 hospitalssengepladser på niveau 4
til rådighed på stedet. Og alle videnskabelige ressourcer fra den private
industri, universiteter og militæret må omgående indgå i et internationalt
samarbejde for at udvikle og på en sikker måde teste vacciner gennem et forceret
program i stil med Manhattan-projektet.

Hvis vi skal forhindre, at en kombination af en verdensomspændende ebolaepidemi, det transatlantiske finanssystems sammenbrud – for slet ikke at tale om
konsekvenserne af en spredning af IS-terrorismen, ikke blot i Mellemøsten, men i
hele den strategiske situation – skal føre til et ukontrollerbart kaos og en ny,
denne gang termonuklear, verdenskrig, så må vi sætte et fundamentalt
paradigmeskift i gang.
På baggrund af dette udgør AIIB og de andre, nye banker i Asien ingen konkurrent
til IMF, Verdensbanken eller Deutsche Bank, men de er derimod med sikkerhed en
redningsbåd på det tidspunkt, hvor det transatlantiske Titanic går ned. Vi må
holde op med at lade politikerne slippe af sted med deres ordskvalder, når vi i
grunden godt ved, at de lyver eller blot forsøger at bringe finansoligarkiets
geopolitiske interesser til torvs gennem behændige PR-tricks, som det var
tilfældet i det citerede eksempel med Jacob Lew. Konfucius havde ret: Når
idéerne ikke stemmer – ikke er rigtige – bliver arbejdet ikke sat i værk, og det
tjener hverken moral eller dygtighed.
For tyskernes yndlingssætnings vedkommende – »Jamen, man kan jo alligevel ikke
gøre noget« – gælder det:
For det første, så kan man meget udmærket forandre noget. Vi kan nemlig sørge
for, at Tyskland samarbejder med BRIKS-staterne om opbygningen af den Nye
Silkevej og hjælper med at besejre betingelserne for fattigdom, som er dér, hvor
årsagen til udbruddet af denne livstruende pandemi skal findes.
Og for det andet: Hvis vi holder fast i denne pessimistiske anskuelse, så vil
den blive til en selvopfyldende profeti, for så vil der muligvis snart virkelig
ikke være nogen tilbage, som kan gøre noget!
Det første skridt må være at indrømme IMF’s, Verdensbankens og finansoligarkiets
mislykkede politik, og også vores egen, indre tankefordærvelse, som har bragt så
mange af os dertil, at vi så længe har været passive tilskuere til dette
kriminelle systems aktiviteter – og, i nogle tilfælde, har nydt godt af det.

Island: Forslag om genfremsættelse af
et
Glass/Steagall-lovforslag i det
islandske parlament
I sidste uge genfremsatte Álfheiður Ingadóttir sit forslag om et lovforlag med
Glass-Steagall-loven som model til vedtagelse i det islandske parlament,
Althingi. Siden sidste valg har Álfheiður været suppleant i parlamentet, og fik
en mulighed for at genfremsætte forslaget, mens hun afløste i en periode på to
uger. Her følger teksten til forslaget (der er også en 3-sides rapport, som
begrunder forslaget, men som ikke er oversat til engelsk):
»Forslag til en parlamentsvedtagelse af opdelingen af kommercielle
bankaktiviteter og investeringsbankaktiviteter.«
[Medstillere:]
Álfheiður Ingadóttir, Ögmundur Jónasson, Helgi Hjörvar, Birgitta Jónsdóttir,
Óttarr Proppé, Sigriður Ingibjörg Ingadóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Lilja
Rafney Magnúsdóttir, Jón þór Ólafsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
»Parlamentet har udpeget Finans- og Økonomiministeriet til at fremlægge et
lovforslag, som garanterer adskillelsen af kommercielle bankaktiviteter og
investeringsbankaktiviteter, med det formål at minimere risici for
nationaløkonomien pga. bankaktiviteter, og reducere offentlighedens risiko
for finansielle tab, forårsaget af bankkriser. Lovforslaget skal fremlægges
for parlamentet i løbet af den 145. parlamentsforsamling.«
(Link til forslaget nedenfor.)
Denne ordlyd er stærkere end det forslag, som komiteen kom med under den forrige
parlamentsforsamling. Dengang opfordrede forslaget ministeren til at oprette en
komite, der skulle overveje, om man skulle vedtage en bankopdeling, idet man
overvejede udviklingen i andre lande.
De ti PM’er, som er medstillere af forslaget, kommer fra fire forskellige
partier. Regeringspartierne har 38 ud af 63 medlemmer i parlamentet, og
finansminister Bjarni Benediktsson påstås at være imod en bankopdeling. Men i
henhold til pålidelige kilder mener mindst tre af hans partifæller imidlertid

noget andet, og i 2010-2012 var medlemmer fra Centerpartiet, af hvilke to nu er
ministre (Eygló Harðardóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson), medstillere af
forslaget. Så forslaget kan måske blive vedtaget.
Fremsættelsen af forslaget blev dækket i Internetversionen af den største,
islandske avis, Morgunbladid (se link nedenfor).
Link til forslaget på Althingis hjemmeside:
http://www.althingi.is/altext/144/s/pdf/0410.pdf
Link til artiklen i Morgunbladid:
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/10/23/bankastarfsemi_verdi_adskilin/

En Prometheus-tilgang til udvikling
af nye former for ild:
Udvinding af helium-3 på Månen
for en menneskehed med fusionskraft
Den seneste opgave, som hr. LaRouche har givet os, har været at udvikle
menneskeheden som en målestok for universet, gennem en dybere forståelse af
kreativitet som en naturkraft ud fra den russisk-ukrainske videnskabsmand
Vladimir Vernadskijs anskuelser. Afslører opdagelser ting, som allerede
eksisterer i naturen – principper, fysiske love og lignende? Eller endnu bedre:
er opdagelsens substans i sig selv en del af det, der udgør naturen? Er det ikke
et naturfænomen? Kan en verdensanskuelse anses for at være fuldendt, som ikke
inkluderer denne forandringsproces som en fundamental, substantiel del

af naturen? Det vil jeg senere sige noget mere om.
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Radio Schiller den 27. oktober 2014:
Efter valget i Brasilien og
Ukraine//Ebola nødplan

Fra LaRouche-bevægelsen 25. okt.
2014:
En nødplan til besejring af en ebolapandemi
Se pdf-versionen nedenfor.
Michael Osterholm, nuværende direktør for Centeret for Forskning og Politik
vedr. Smitsomme Sygdomme ved Minnesotas universitet, og én af verdens førende

eksperter i folkesundhed og biosikkerhed, er blevet meget citeret for sin
identificering af de tre faser af en epidemisk kontrol:
P l a n A : At kvæle virussen dér, hvor den i øjeblikket forekommer epidemisk.
Dette er afhængigt af, at man har tilstrækkeligt med hospitalssengepladser og
sundhedspersonale til at tage sig af hver enkelt patient. I et ideelt scenarie
isoleres hver patient, som konstateres smittet, for at sikre, at virussen ikke
overføres til familie, venner og samfundet generelt. Når en patient først er
konstateret smittet, går sundhedsarbejdere i gang med at opspore kontakt
således, at enhver kontakt, som begynder at udvise tegn på infektion, ligeledes
kan isoleres, og så gentages processen. Dette er en klassisk fremgangsmåde inden
for folkesundhed, som har succes med at standse spredningen af en virus i
enkelttilfælde af sygdommen. Det har ved tidligere udbrud af ebola og andre
smitsomme sygdomme haft held til at inddæmme sygdommene. Det var, hvad man
gjorde i sidste måned, da en diplomat fra Liberia kollapsede ved ankomsten til
Lagos’ lufthavn i Nigeria og blev diagnosticeret med ebola. Hvis personen
imidlertid når frem til områder med mange mennesker, især, hvis det drejer sig
om områder, hvor folkesundhedsinfrastrukturen og sundhedsydelserne er begrænset,
er der fare for en eksponentiel smittespredning. Så er det tid til Plan B.
P l a n B består i at mobilisere ethvert aspekt af sundhedsinfrastruktur og den
lægefaglige infrastruktur for at identificere de smittede, for dernæst hurtigt
at isolere og behandle dem for at standse yderligere smittespredning. For at
Plan B kan virke, skal mindst 70 % af de smittede personer identificeres,
isoleres og behandles.
P l a n C involverer den eneste, garanterede løsning på en epidemi med smitsomme
sygdomme: at vaccinere størstedelen af befolkningen i et område, ramt af en
epidemi, med en effektiv vaccine.
Da den første bølge af ebola-tilfælde forekom i Guinea i marts måned med
mistanke om tilfælde i Sierra Leone og Liberia, var det første gang, virussen
optrådte i Vestafrika, og første gang, den optrådte uden for et isoleret område.
Men hvis man havde responderet korrekt, så kunne Plan A have været iværksat til
at inddæmme spredningen af denne dødelige infektion. Det skete ikke.
I september var epidemien ude af kontrol og spredes vildt i Guinea, Sierra Leone
og Liberia. Under FN’s generalforsamling i New York blev epidemien erklæret for
en international sundhedsnødsituation. USA og andre nationer forpligtede sig til
omgående at mobilisere hjælp. Men i dag, næsten to måneder senere, er meget lidt
hjælp nået frem.

Præsident Obama lovede at udstationere op til 4.000 amerikanske tropper, som
skulle oprette hurtige forsyningslinjer og omgående opføre 17 behandlingscentre
med hver 100 sengepladser, så vel som også testlaboratorier og faciliteter til
at skaffe sig af med affald. Til dato er kun ét af disse behandlingscentre
blevet færdige, og det er endnu ikke åbent pga. af mangel på personale. I
mellemtiden fortsætter infektionen med at spredes så hurtigt, at selv
Verdenssundhedsorganisationen er blevet tvunget til at indrømme, at de ikke har
pålidelige tal på hverken antallet af nye tilfælde, eller antal døde. Personalet
i marken er alt for overbebyrdede til at rapportere nye smittetilfælde, selv når
det lykkes at konstatere disse, men deres bud lyder på, at de fleste tilfælde
ikke er blevet konstateret eller indrapporteret. Blandt de tilfælde, som er
rapporteret og bekræftet af laboratorieprøver – og det skal indrømmes, at det er
et lille mindretal af tilfældene derude – er der kun behandlingspladser til
under 20 % af dem.
Mere alarmerende er den dystre kendsgerning, at epidemien også spreder sig
geografisk og sandsynligvis vil sprede sig til langt større områder i de
kommende måneder. Som det gentagne gange er blevet bemærket, så falder regn, som
er fordelagtig for afgrøder, i Vestafrika fra maj til oktober, som udgør
vækstsæsonen, med en høstsæson fra august til oktober. I denne periode arbejder
tusindvis af vestafrikanske mænd og drenge i deres hjemlandsbyer. Når høsttiden
er forbi, rejser de til jobs i guldminer i Burkina Faso, Mali, Niger og Ghana;
til kokosnød- og palmeolieplantager i Ghana og Elfenbenskysten; til dadelhøsten
og fiskeri i Mauretanien og Senegal; og til ulovlig fremstilling af trækul i
Senegal, Mali, Elfenbenskysten, Ghana, Burkino Faso og Niger. De rejser for det
meste til fods for at undgå kontrolposter ved grænsen, og har som regel ECOWAS
ID-kort, som giver fri indrejse til alle medlemsstater i Det Økonomiske
Fællesskab af Vestafrikanske Stater. Rejsen tager som regel et sted mellem en
dag og tre dage. Dette sætter selvfølgelig scenen for en endnu mere udbredt
katastrofe.

HVAD MÅ DER GØRES?

Foreløbig er Plan B tydeligvis mislykkedes. De lovede hospitalssengepladser kan
efter det mest optimistiske skøn ikke etableres før om mere end en måned. Selv,
hvis hele den lovede hjælp blev leveret, og alle de behandlings- og
testfaciliteter, som foreløbig er planlagt, blev etableret og omgående bemandet,
ville det stadig være alt for lidt til at inddæmme denne epidemi.

Med hensyn til Plan C, udviklingen af en effektiv vaccine, så er målet, alt
imens der på nuværende tidspunkt flere forskellige steder er adskillige
testforsøg i gang, af hvilke nogle er lovende, at have adskillige tusinde doser
effektiv vaccine til rådighed for sundhedsarbejdere omkring begyndelsen af næste
år – hvilket er langt fra tilstrækkeligt til at forhindre epidemien i at sprede
sig over hele Afrika og dernæst uundgåeligt til resten af planeten.
Baseret på rådføringen mellem hr. LaRouche og de fremmeste, globale specialister
inden for kontrol med smitsomme sygdomme er det tydeligt, at intet mindre end en
fuldt optrappet mobilisering efter militært forbillede i tilfælde af en
inddæmning af en global, biologisk terrorhandling eller biologisk krigsførelse,
vil være tilstrækkeligt. Hidtil har alle eksisterende mekanismer og
institutioner vist sig enten at være utilstrækkelige eller inkompetente til at
opfylde de nødvendige krav.
En plan, som virker og er effektiv, kræver, at i det mindste følgende
forholdsregler omgående etableres:

* Etableringen af en international styringskomite under ledelse af
amerikanske og russiske militærplanlæggere og specialister i biologisk
inddæmning, til koordinering af en global, topstyret indsats, idet alle til
rådighed stående ressourcer, til inddæmning og besejring af ebola-udbruddet,
tages i brug.
* Hvis der skal være noget håb om at forhindre en geografisk spredning af
epidemien til andre dele af Afrika, Caribien og andetsteds, må situationen i
de nationer, hvor de nuværende brændpunkter findes, bringes under kontrol.
Dette vil kræve en nødhjælps-luftbro efter samme model (men i endnu større
omfang) som luftbroen til Berlin i 1948, for at levere lægeudstyr, uddannet
personale og tilstrækkelige fødevareforsyninger til at behandle den relevante
befolkning på stedet. Derudover må hospitalsskibe fra USA, Rusland, Kina og
andre nationer sejles til Vestafrikas kyst og stilles til rådighed til
behandling af de smittede. Blot to amerikanske hospitalsskibe ville alene
fremskaffe 2.000 fuldt bemandede sengepladser i et fuldstændig inddæmmet
miljø. Når dette kombineres med de udstrakte lægefaglige faciliteter om bord
på flådens hangarskibe af Nimitz-klassen, samt amfibie-angrebsskibe, med
tilslutning fra kapaciteterne på lignende skibe fra Rusland, Kina og andre
nationer, så ville vi kunne begynde at fremskaffe de tusinder af nødvendige
sengepladser og nedbringe dødstallene, og samtidig forhindre den geografske
spredning af smitten.

* Lanceringen af et globalt Manhattan Projekt, som omfatter alle
forskningsspecialister fra hele verden for hurtigt at udvikle, teste og
masseproducere en vaccine. Et sådant initiativ ville fjerne den tid, som i
øjeblikket spildes på dobbeltbestræbelser, og også fjerne barriererne mellem
private og statslige laboratorier, samt etablere og opretholde den højeste
standard af kontrolgrupper på samme videnskabelige niveau, samt standarder
for sikker og effektiv testning. Det byder også på den eneste mulighed for at
producere den kvantitet af doser, som er nødvendig for effektivt at besejre
virussen. Flere en 1 milliard mennesker bebor det afrikanske kontinent,
hvilket betyder, at det, som rent faktisk kræves, er i størrelsesordenen 500
millioner doser af en eller flere former for effektiv vaccine.
* Sluttelig må forebyggende planer, der muliggør en omgående konstatering og
behandling af nye ebola-tilfælde uden for det nuværende brændpunkt, etableres
over hele verden, hvor hver enkelt nation etablerer en standard svarende til
den gamle, amerikanske Hill-Burton-standard for forskellige former for
behandlingsfaciliteter på hvert sted. Den nylige række af fejl i håndteringen
af det første smittetilfælde med ebola i USA i Dallas, Texas, tjente som
bevis for den kendsgerning, at det offentlige sundhedssystems infrastruktur,
og sundhedsydelserne og beredskabet i verdens vitterligt mest fremskredent
udviklede nation, er brudt totalt sammen.
For at USA skal kunne imødegå den standard, som kræves for at fremskaffe
biosikkerhed til vores egen befolkning, kræves der, at man erklærer et
nødmoratorium for Obamacare og i stedet leverer et generelt sundhedssystem for
alle amerikanere, som inkluderer et generelt vaccinationsprogram mod de aktuelle
influenza-strenge, som nu truer Nordamerika.
Alle disse handlinger vil, til trods for deres indledningsvise natur, i det
mindste bevæge verden frem til et effektivt paradigme for at afvende en
katastrofe på niveau med det 21. århundredes Sorte Død. Det er i sig selv ikke
tilstrækkeligt til at løse problemet med den økonomiske disintegration, som er
blevet påtvunget verden af et britisk-centreret finansoligarki, som er
hensynsløst besluttet på at reducere verdens befolkning; det løser heller ikke
de andre, eksistentielle kriser med krig og finanssammenbrud, som vi alle står
overfor. Men det er en begyndelse.
For os i USA kan vi ikke komme uden om den barske kendsgerning, at, så længe,
Barack Obama fortsat har kontrol over præsidentskabet, hvor han agerer som et
redskab for det samme, britisk-centrerede finansoligarki, som har bragt os til
denne eksistentielle krise, så vil intet af alt dette ske. Barack Obama bør
fjernes fra embedet gennem de midler, som Forfatningen giver os.
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Fra LaRouche-bevægelsen 22. okt.
2014:
Brug videnskaben om noosfæren for at
standse
Det britiske Imperiums Nye Sorte Død
Lyndon LaRouche tilbragte eftermiddagen i møde med en gruppe medarbejdere, hvor
han fastlagde de afgørende træk af en global krigsplan for at besejre den
dødelige ebola-epidemi, som er begyndt at feje hen over planeten med
udgangspunkt i Vestafrika. En politisk erklæring fra EIR med en sådan plan, som
er udarbejdet i samråd med ledende specialister i folkesundhed, vil blive
præsenteret i løbet af de næste 24 timer og vil blive cirkuleret videst muligt i
både USA og internationalt, og som vil samle de kræfter, som har helliget sig
standsningen af den britiske imperiepolitik med overlagt folkedrab. Det
politiske momentum, som er blevet skabt gennem BRIKS og dets allierede nationer,
og som er et resultat af BRIKS-topmødet i Brasilien den 15.-16. juli d.å.,
kombineret med LaRouche-bevægelses idéer og aktiviteter, internationalt og i USA
– inklusive fjernelsen af Barack Obama fra embedet – udgør en kombination af
kræfter, som muligvis vil være tilstrækkelige til at vinde denne krig, og som
muligvis kan gøre det i tide. Men det vil afhænge af, om du, som læser disse
linjer, handler i denne dødelige krisestund.
De afgørende forholdsregler, som kræves for at konfrontere ebola-epidemien, er
forhånden og findes opført nedenfor, men »hele jeres plan vil ikke virke«,
understregede Lyndon LaRouche i dag, medmindre den er centreret omkring »den
afgørende forskel mellem dyrisk og menneskelig adfærd«.

Som Vladimir Vernadskij

viste, så
»er menneskehedens adfærd ikke i overensstemmelse med dyrenes adfærd; eller,
hvis den er, så er der noget i vejen med den. Kun menneskeheden kan gøre
opdagelser af principper, som intet dyr kan forstå.«
Hovedtræk af planen, som i dag blev gennemarbejdet sammen med Lyndon LaRouche,

inkluderer det følgende:
* En international styringskomite, med repræsentanter fra passende
amerikanske og russiske militærplanlæggere og lægefaglige specialister, må
omgående oprettes for at koordinere en global, topstyret indsats for at
anvende alle til rådighed stående, internationale ressourcer for at besejre
ebola-udbruddet.
* Idet det er mislykkedes at inddæmme det oprindelige udbrud i Vestafrika, må
Plan B omgående iværksættes for at forhindre den geografiske spredning fra
det umiddelbare »brændpunkt« til andre dele af Afrika, Caribien og
andetsteds. Dette må indbefatte en nødhjælpsluftbro med lægeligt udstyr,
uddannet personale og tilstrækkelige fødevareforsyninger til at behandle den
relevante befolkning på stedet. Hospitalsskibe fra USA, Rusland og andre
tilgængelige nationer må omgående sejles til Vestafrikas kyst for at hjælpe i
indsatsen for omgående at nedbringe dødsraten, samtidig med at forhindre den
geografiske spredning.
* Et internationalt »Manhattan Projekt« må lanceres, som involverer alle
forskningsspecialister i hele verden for hurtigt at udvikle, teste og
masseproducere en ebola-vaccine. Globale standarder for afprøvning må
opretholdes, alt imens processen må kraftigt fremskyndes.
* Forebyggende planer for omgående at detektere og behandle nye tilfælde af
ebola uden for det vestafrikanske »brændpunkt« må iværksættes over hele
verden, hvor hver enkelt nation – inklusive USA – etablerer Hill-Burtonstandarder for behandlingsfaciliteter på hver enkelt lokalitet. Denne indsats
bør også omfatte universel vaccination for de aktuelle virusstrenge af
influenza, som nu er ved at nå til Nordamerika.
* Alle ovenstående tiltag forudsætter en fjernelse af Obamacare og, hvad der
er vigtigere, at Barack Obama omgående fjernes fra embedet gennem
forfatningsmæssige midler.
Men, understregede LaRouche,
»uden den menneskelige adfærdsfaktor vil hele jeres system ikke virke. Så I
må opdrage og uddanne folk i overensstemmelse hermed, i modsat fald vil hele
jeres plan ikke virke, undtagen nærmest ved et tilfælde. Og jeg tror ikke, vi
ønsker tilfældigheder i denne sag.«

Fra LaRouche-bevægelsen 21. okt.
2014:
Den humane og den inhumane respons på
truslen fra ebola
Måden, hvorpå man, herunder nationer, responderer på det eskalerende udbrud af
den ødelæggende ebolavirus i Afrika, kan skarpt opdeles mellem en human måde –
hvor man udtrykker solidaritet og videnskabelig forpligtelse konfronteret med
denne dødelige trussel – og så en inhuman måde, hvor man søger at benægte
truslen og lulle folk ind i en tilstand, hvor de vil blive dræbt af denne
trussel.
Den cubanske præsident Raul Castro kom, på et møde i går for sydamerikanske
embedsfolk fra sundhedssektoren, med en ekstraordinær opfordring til global
handling. Han gik videre end til de læger, som Cuba har sendt, og stadig sender,
til Afrika, og til at begynde at organisere et skjold i sundhedssystemet for de
caribiske nationer, inkl. Haiti, og udstedte en særdeles specificeret opfordring
til global, koordineret handling, som involverer hver eneste nation i henhold
til dens kapaciteter, for at bekæmpe det, som med passivitet kan blive til en
dødbringende, verdensomspændende pandemi. Castro sagde, at Cuba var parat til at
koordinere denne mission sammen med USA. Samtidig opfordrede dr. Michael
Osterholm, som arbejder sammen med et internationalt velgørenhedsprogram for et
»Manhattan Projekt« for udvikling af en ebola-vaccine, regeringer til på forhånd
at bestille 500 millioner vaccinedoser for at sikre, at det sker.
Disse ting sker i ånden af Helga Zepp-LaRouches hovedtale til Schiller
Instituttets 30-års jubilæumskonference i Frankfurt, Tyskland, hvor hun kalder
på »en ny æra for menneskeheden«; en ånd, der markeres af økonomisk udvikling
»for den andens fordel«, og ikke til for geopolitiske fordele; en ånd, der
markeres af den nye »BRIKS-dynamik«, som hun talte om. Denne konference samlede
personer fra offentlige institutioner fra hele verden, og især fra Kina.
Samtidig masseuddeler LaRouchePAC over hele USA en flyveseddel om ebola med
opfordring til handling, »Lad ikke Obamas løgne om ebola slå dig ihjel«, i går
på begivenheder fra et forum om ebola i Washington til et politisk møde med Bill
Clinton i Louisiana. Under en diskussion i LaRouchePAC’s politiske komite i går
demonstrerede Diane Sare rent grafisk, hvor nemt sundhedspersonale kunne blive

dræbt af ebola ved at følge de slappe »procedurer« fra det amerikanske Center
for Kontrol og Forebyggelse af Sygdom.
Den inhumane respons kom fra dr. Anthony Fauci, som er en af nationens førende
eksperter inden for smitsomme sygdomme, og som sagde, at han »ikke kunne sige
noget om ebola uden først at cleare det med Det hvide Hus«, efter at han først
havde sagt til det amerikanske folk, »Lad være med at bekymre jer«. Det
tidligere medlem af Obamas regeringsstab Cass Sunstein skrev i en leder, at
ebola var mindre farligt end trafikulykker, og at pressen burde holde op med at
skrive om det.
Og så er der Obama, som intet har gjort, og som ikke har anmodet Kongressen om
noget til at bekæmpe ebola, selv om han var meget hurtig til at anmode om 1 mia.
dollars i sidste måned – til at træne jihadister i Saudi Arabien til at bekæmpe
andre jihadister.
»Obama er i færd med at blive en diktator!« udbrød økonom og statsmand Lyndon
LaRouche, da han fik en briefing om Faucis indrømmelse af, at han ikke kunne
tale frit. Obama er også en britisk marionet, som kan stilles for en rigsret, og
som må stilles for en rigsret, hvis USA og verden skal overleve ham.

Trailer:
Den Nye Silkevej og Kinas Måneprogram

Schiller Instituttets 30-års
jubilæumkonference den 18.-19.
oktober, Frankfurt:
Den nye Silkevej og Kinas

Måneprogram: Mennesket er den eneste
skabende art.
Følgende resolution skrevet af Schiller Instituttets præsident,
Helga Zepp-LaRouche, blev vedtaget:
Menneskeheden oplever i øjeblikket en dyb civilisationskrise, hvor
samfundsfundamentet i mange dele af verden er blevet udhulet, og hvor etablerede
regler for internationale relationer er blevet nedbrudt. Oven i dette står vi
over for dødbringende farer, som hver for sig kunne føre til den menneskelige
arts mulige udslettelse.
* For det første er der Ebola-epidemien, som allerede er ude af kontrol i
Afrika, som der ikke findes nogen helbredende behandling for, og som truer
med at blive en større trussel end det 14. århundredes Sorte Død.
* For det andet er der terrortruslen mod hele verden, samt folkedrab, som
breder sig fra det såkaldte IS-kalifat, og som ikke blot udviser et
umenneskeligt barbari, men som udrykkeligt truer Rusland og Kina og derfor er
i færd med at blive til den potentielle udløsermekanisme, der kan få hele
Sydvestasien til at eksplodere og endog føre til en ny verdenskrig.
* Og for det tredje er der absolut vished for, at det totalt bankerotte,
transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran at eksplodere og således
også true med at kaste en stor del af verden ud i en ny Mørk Tidsalder.
I lyset af disse tre, dødelige farer er det et spørgsmål om liv eller død for
menneskeheden at sætte en stopper for den umoralske og tåbelige politik, der går
ud på geopolitik og konfrontation over for Rusland og Kina. I stedet må vi have
en anden dagsorden med menneskehedens fælles mål og samarbejde med Rusland,
Kina, Indien og andre nationer for at besejre disse dødelige trusler.
Vi opfordrer alle fornuftige kræfter i Europa og USA til at tilslutte sig den nu
fremvoksende, ny økonomiske verdensorden, som repræsenteres af BRIKS og den Nye
Silkevej. Lad os arbejde på at etablere en inkluderende fredsorden, med
deltagelse af hver eneste nation på kloden, en fredsorden for det 21.
århundrede, som er en menneskehed værdig, der er den eneste, kendte, kreative
art i universet. Lad os blive voksne i menneskehedens manddomsår, hvor
kærlighed, kreativitet og skønhed definerer værdierne for vor fælles,
menneskelige familie.
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»Tiden er inde til at skabe en verden uden krig«
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Resolution vedtaget på Schiller
Instituttets 30-års
jubilæumskonference
den 19. okt. i Frankfurt, Tyskland:
»Den Nye Silkevej og Kinas
måneprogram: Mennesket er den eneste,
kreative art!«
Følgende resolution blev oplæst af Schiller Instituttets præsident, Helga ZeppLaRouche:
Menneskeheden oplever i øjeblikket en dyb civilisationskrise, hvor

samfundsfundamentet i mange dele af verden er blevet udhulet, og hvor etablerede
regler for internationale relationer er blevet nedbrudt. Oven i dette står vi
over for dødbringende farer, som hver for sig kunne føre til den menneskelige
arts mulige udslettelse.
* For det første er der Ebola-epidemien, som allerede er ude af kontrol i
Afrika, som der ikke findes nogen helbredende behandling for, og som truer
med at blive en større trussel end det 14. århundredes Sorte Død.
* For det andet er der terrortruslen mod hele verden, samt folkedrab, som
breder sig fra det såkaldte IS-kalifat, og som ikke blot udviser et
umenneskeligt barbari, men som udrykkeligt truer Rusland og Kina og derfor er
i færd med at blive til den potentielle udløsermekanisme, der kan få hele
Sydvestasien til at eksplodere og endog føre til en ny verdenskrig.
* Og for det tredje er der absolut vished for, at det totalt bankerotte,
transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran at eksplodere og således
også true med at kaste en stor del af verden ud i en ny Mørk Tidsalder.
I lyset af disse tre, dødelige farer er det et spørgsmål om liv eller død for
menneskeheden at sætte en stopper for den umoralske og tåbelige politik, der går
ud på geopolitik og konfrontation over for Rusland og Kina. I stedet må vi have
en anden dagsorden med menneskehedens fælles mål og samarbejde med Rusland,
Kina, Indien og andre nationer for at besejre disse dødelige trusler.
Vi opfordrer alle fornuftige kræfter i Europa og USA til at tilslutte sig den nu
fremvoksende, ny økonomiske verdensorden, som repræsenteres af BRIKS og den Nye
Silkevej. Lad os arbejde på at etablere en inkluderende fredsorden, med
deltagelse af hver eneste nation på kloden, en fredsorden for det 21.
århundrede, som er en menneskehed værdig, der er den eneste, kendte, kreative
art i universet. Lad os blive voksne i menneskehedens manddomsår, hvor
kærlighed, kreativitet og skønhed definerer værdierne for vor fælles,
menneskelige familie.

Helga Zepp-LaRouche:

Hovedtale ved Schiller Instituttets
30-års Jubilæums-konference i New
York, juni 2014:
»Tiden er inde til at skabe en verden
uden krig«
Årsagen til, at jeg gav navnet Schiller til indsatsen for at få en totalt anden
idé om relationerne mellem nationer – og jeg vil gerne sige dette, fordi jeg
ønsker at opmuntre folk til at gå på biblioteket, eller Internettet, og læse
Schiller – er fordi han, efter min bedste overbevisning, har det skønneste
billede af mennesket. Han var overbevist om – og han er overbevist om, for han
er udødelig –, at ethvert menneske har potentialet til at blive en skøn sjæl. At
ethvert menneske har potentialet til at blive et geni, og at menneskeheden i
tidens fylde vil nå frem til denne tilstand, hvor alle mennesker, der fødes, vil
blive i stand til at udfolde hele deres potentiale.
Hans idéer var en slags rød tråd i mit liv fra den tidligste skoletid og
fremefter, og da jeg tænkte på, hvordan man skulle skabe en ny æra i
civilisationen, kunne jeg ikke komme i tanke om et bedre synonym end ham.
_________________________________________

Introduktion ved Jeffrey Steinberg.
Jeffrey Steinberg:
For nøjagtig 30 år siden var Helga Zepp-LaRouche dybt bekymret over, at det
transatlantiske forhold var i dyb krise. Folk husker måske, at man dengang havde
striden over opstillingen af Pershing-missiler i Europa. Der var stor bekymring
over risikoen for en situation, der kunne eskalere ud af kontrol og føre til en
potentiel verdenskrig, en potentielt set katastrofal, termonuklear krig. Og det
var i denne sammenhæng, og i en periode med en vis bitterhed frem og tilbage
mellem USA og Europa, at Helga påtog sig den opgave at grundlægge Schiller
Instituttet med det formål at skabe de historiske og kulturelle grundlag for en
genoplivelse af transatlantisk samarbejde omkring de store principper om frihed
og retfærdighed, som var hjørnestenene i den store Frihedens Poet, Friedrich

Schillers skrifter.
Her er vi så, hvor vi ulykkeligvis igen står over for en alvorlig, global krise;
truslen om krig, endda termonuklear krig, er igen en stor, overhængende fare, og
det er i denne sammenhæng, at vi indkalder til denne konference i dag, både for
at fejre Schiller Instituttets 30 års ekstraordinært vigtige arbejde, men også
for endnu engang at udstede et opråb om nødvendigheden af globalt samarbejde for
at forhindre udbruddet af endnu en potentielt overflødig og ødelæggende krig.
Faktisk behøver Helga ingen yderligere introduktion. Hun er grundlægger af
Schiller Instituttet, hun er hustru til den amerikanske statsmand Lyndon
LaRouche, og jeg vil gerne præsentere Helga, der skal holde denne konferences
åbningstale.

Helga Zepp-LaRouche:
I er kommet her på denne konference for at drøfte, hvordan man skaber en verden
uden krig, og det kan synes at være et meget usandsynligt forslag, i betragtning
af verdens aktuelle tilstand. Men før jeg kommer nærmere ind på en diskussion
om, hvorfor jeg stadig er dybt optimistisk over, at vi kan opnå dette mål, så
lad mig blot referere et par idéer, som spillede en rolle ved grundlæggelsen af
Schiller Instituttet for 30 år siden.
Som Jeff nævnte, så var det en tid med en forøget fare for krig. Folk talte om
de muligheder, som lå i mellemdistancemissilerne, Pershing-2 og SS-20, som kun
befandt sig et minuts afstand fra hinanden i Centraleuropa; at der ved et uheld
kunne ske en affyring af blot et missil, og i det tilfælde ville hele arsenalet
blive affyret af modstanderen, fordi der var så kort tid. Mange mennesker talte
om, at vi befandt os på randen af Tredje Verdenskrig, og jeg tror, at folk var
langt mere bevidste, end de er i dag – til trods for, at vi ved den mindste
anledning kunne stå over for civilisationens udslettelse.

Hvorfor Schiller?
Årsagen til, at jeg gav navnet Schiller til indsatsen for at få en totalt anden
idé om relationerne mellem nationer – og jeg vil gerne sige dette, fordi jeg
ønsker at opmuntre folk til at gå på biblioteket, eller Internettet, og læse
Schiller – er fordi han, efter min bedste overbevisning, har det skønneste

billede af mennesket. Han var overbevist om – og han er overbevist om, for han
er udødelig –, at ethvert menneske har potentialet til at blive en skøn sjæl. At
ethvert menneske har potentialet til at blive et geni, og at menneskeheden i
tidens fylde vil nå frem til denne tilstand, hvor alle mennesker, der fødes, vil
blive i stand til at udfolde hele deres potentiale.
Hans idéer var en slags rød tråd i mit liv fra den tidligste skoletid og
fremefter, og da jeg tænkte på, hvordan man skulle skabe en ny æra i
civilisationen, kunne jeg ikke komme i tanke om et bedre synonym end ham.
Idéen om Schiller Instituttet var den, at udenrigspolitik ikke længere skulle
være baseret på statskup, undergravning, sabotage og mord – som ulykkeligvis
dominerer meget af udenrigspolitikken i dag –, men at hver nation skulle
referere til den anden på det højeste niveau af deres bedste kulturelle og
videnskabelige præstationer. Når man således taler med USA, så bør man ikke
tænke på slaveri og Vietnamkrigen, og mange andre ting, men man bør tænke på
Benjamin Franklin, Uafhængighedserklæringen, Forfatningen, John Quincy Adams,
Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Martin Luther King, John F. Kennedy –,
og at det bør være billedet af Amerika.
På samme måde, når man taler om Tyskland, så bør man ikke reducere det til 12
års nazistisk terror, men man bør tænke på alle de store tænkere og digtere og
komponister, som Tyskland har frembragt: den klassiske kultur og de
videnskabelige bidrag.
Schiller Instituttet blev således grundlagt på basis af denne idé, på den 3. og
4. juli for 30 år siden, i Arlington, Virginia, og dernæst, to måneder senere, i
Wiesbaden, Tyskland. Og ved den stiftende konference i Arlington havde vi noget
af et deltagerskare med 1200 mennesker fra 50 nationer, som alle sammen kom
marcherende ind med deres flag, deres nationale hymne blev spillet, og vi
besluttede, at vi ville arbejde utrætteligt på idéen: »Nu kommer Schillers tid«
–, at vi skal skabe en tid, hvor Friedrich Schillers idéer ville dominere
verden.
I begyndelsen var det meningen, at det skulle være en tysk-amerikansk indsats,
men det blev meget klart, at forholdet mellem Europa og USA var i en forfærdelig
forfatning, og med den såkaldte Tredje Verden stod det endnu værre til. Så det
blev meget hurtigt en international indsats.
Siden da har vi virkelig afholdt hundredvis af konferencer over hele verden. Vi
arbejdede på udviklingsplaner for hele verden: for Afrika, Latinamerika, en
Oaseplan for Mellemøsten, et 40-årigt udviklingsprogram for Indien, hvor vi

arbejdede med Indira Gandhi, sammen; en 50-årig Plan for Stillehavsbækkenet, og
efter 1989, efter Berlinmurens fald, havde vi den idé at forene Europa og Asien
gennem den såkaldte Eurasiske Landbro, gennem infrastruktur-korridorer. Og i
mellemtiden, hen over de seneste 25 år, har vi udvidet dette til
Verdenslandbroen, som betyder en virkelig, dybtgående udvikling af alle dele af
verden, og det er stadigvæk absolut konceptet for en fredsorden for det 21.
århundrede.

Rødderne til ’regimeskifte’
Dette er tydeligvis ikke verdens tilstand netop nu. Så jeg vil gerne stille
spørgsmålet, hvordan kom vi, 69 år efter afslutningen af Anden Verdenskrig, til
det punkt, hvor vi nu befinder os på randen af Tredje Verdenskrig, som, hvis den
kommer, iflg. tingenes natur ville blive en termonuklear krig og derfor føre til
civilisationens udslettelse.
Årsagen er, da vi havde denne idé om den Eurasiske Landbro i 1989, og især, da
vi udvidede idéen efter Sovjetunionens sammenbrud, hvorfor blev den afvist?
Ja, ved et ulykkeligt, historisk sammentræf havde vi Margaret Thatcher som
premierminister for Det britiske Imperium; og i USA havde vi de neokonservative.
Og snarere end at bruge den mulighed, som bød sig med kommunismens forsvinden,
til at skabe en sådan ny fredsorden, besluttede de at satse på den såkaldte nye
amerikanske århundrede-doktrin, som i virkeligheden var en opskrift på et angloamerikansk domineret verdensimperium.
Disse menneskers første mål var at reducere Rusland fra at være en tidligere
sovjetisk supermagt til at være et Tredjeverdensland, som producerede
råmaterialer. Og de midler, hvormed de opnåede dette, var den såkaldte
chokterapi, ved hjælp af hvilken, f.eks., Ruslands industrielle kapacitet blev
reduceret til 30 % fra 1991 til 1994.
Det andet hovedmål var at eliminere Rusland som en potentiel konkurrent på
verdensmarkedet. Efter at den anden supermagt var forsvundet, satsede de på det,
der kaldes globalisering, eller ubegrænset globalisering, hvilket betød den
totale afregulering af finanssystemet, skabelsen af markeder med billig
arbejdskraft og forvandlingen af hele verdensøkonomien til en kasinoøkonomi, der
blev beskyttet af private sikkerhedsfirmaer, forvandlet til det, som min afdøde
ven J.C. Kapur, en stor, indisk filosof, kaldte »pansret kapitalisme.«

Dernæst besluttede de at satse på regimeskift imod alle lande, som ikke ville
underkaste sig dette nye verdensimperium. Det var den grundlæggende årsag til
den første Irakkrig i 1991, som blev ført af Bush, sr. Dernæst havde vi otte år
med Clintonregeringen, som var en slags blandet form – en lille smule imperial,
en lille smule mere republikansk. Men efter dette satsede de på idéen om at
eliminere alle suveræne nationalstater, som blev anset for at være en hindring
til dette verdensimperiums magt.
Og så begyndte regimeskift. Det skete i Irak, Afghanistan, Libyen. De forsøgte i
Syrien. De har opnået det i Ukraine, for indeværende. Og med hensyn til Europa
har de besluttet at forvandle Den europæiske Union til det regionale udtryk for
dette imperium. Man krævede af kansler Kohl, at han skulle opgive D-marken for
at etablere Den europæiske monetære Union, som prisen for Tysklands genforening
– især med den hensigt at forhindre Tyskland i at udvikle stærke bånd til
Rusland, som det historisk set ofte havde gjort.
Dernæst transformerede de EU med Maastricht-traktaten i 1991 til et imperium.
Man aftalte kriterierne for Den europæiske Møntunion, Stabilitetspagten, som
forvandlede EU til grundlæggende set at være et instrument i bankernes
interesse.
I 1992 introducerede man den monetære version af EU, og i 2002 euroen som en
kontantvaluta.
Så havde man i mellemtiden, den 4. november 1999, ophævelsen af Glass-Steagall,
som var begyndelsen til den totale afregulering af finanssystemet, og samtidig
afklarede disse kræfter de endelige idémæssige støttepiller for imperiet.
Af ekstrem vigtighed var Tony Blairs tale i 1999 i Chicago, hvor han de facto
erklærede den post-Westfalske orden; grundlaget for international lov var forbi
og skulle erstattes af såkaldte humanitære interventioner over hele verden, som
i USA førte til doktrinen om Ansvar for at beskytte.
Nu begyndte Blair-doktrinen omgående at komme i total konfrontation med Putindoktrinen. Putin, som sagde, at international lov skulle respekteres, at FN’s
charter skal opretholdes, at ethvert lands suverænitet ikke kan krænkes – i
sammenligning med Blair, som sagde nej, vi kan finde påskud til at intervenere
militært over hele verden.
Så igen, de besluttede grundlæggende set at satse på regimeskift over for alle
nationer, der ikke ville underkaste sig, og EU var forvandlet til et totalt
imperium. Hvis man ser på tilstanden i EU i dag, som begår folkemord mod de

sydeuropæiske folk, kan man se, at der ikke er nogen sandhed i noget af det, de
siger.

Farverevolutionerne og 11. september
Med hensyn til især landene i det tidligere Sovjetunionen besluttede de at
udvikle »farverevolutioner«. Farverevolutioner er et synonym for et helt udvalg
af forskellige metoder til regimeskift. Det er en ikke-erklæret krigsførelse,
men det er krig, som har forskellige karaktertræk, der passer til hvert land.
Det, jeg siger, vil sandsynligvis komme som en overraskelse for de fleste
mennesker, men min mand, hr. LaRouche, sagde for nylig, at 11. september i USA
var en form for »farverevolution«, fordi det forvandlede det amerikanske folk,
som allerede tidligere havde nogle problemer, til et instrument for imperiet. Og
at forvandle USA til den militære gren, til muskelkraften, med briterne som
hjernen, var en slags forudsætning for, at de øvrige regimeskift kunne lykkes.
Under Clintonregeringen var USA stadig væk en slags halvrepublik, men efter 11.
september blev USA til dette imperies spydhoved.
For en god ordens skyld; nogle af Jer vil huske, at hr. LaRouche holdt et
profetisk webcast den 3. januar 2001, tre uger før Bush jr.-regeringen
tiltrådte, hvor han sagde, at denne regering ville blive konfronteret med så
mange problemer med finanssystemet, at de ville satse på en ’Rigsdagsbrand’. Det
var nøjagtig ni måneder før 11. september.
Og I husker alle, hvad der skete med 11. september, det hysteri, som greb
befolkningen med deres gule bånd (’yellow ribbons’), med de gentagne Tv-indslag,
om og om igen, som viste flyene flyve ind i World Trade Center, og alle de andre
billeder. Og det blev dernæst brugt til at gennemføre Patriot Act (den
patriotiske lov), Nationale Defense Authorization Act (loven om bemyndigelsen af
forsvarsbudgettet) [2012], den totale udvidelse af NSA’s udspionering til at
omfatte hele verdens befolkning og derved især krænke praktisk enhver borgers
menneskerettigheder på hele kloden. Og det, der så skete, mere og mere; at Bush,
og senere præsident Obama, regerede ved dekret og således eliminerede
regeringsmagtens tredeling.
Efter 11. september blev der erklæret krig mod Afghanistan ved at påkalde sig
NATO’s artikel 5; og hvis man så tænker på det, der virkelig er kommet frem for
dagens lys – og det vil vi høre mere om i dag, hvad der virkelig var involveret

i 11. september, hvilket var nøjagtig, hvad der vil blive afsløret, når de 28
sider, som er blevet hemmeligstemplede i den oprindelige Fælles [Kongres-]
Undersøgelse af 11. september, endelig bliver frigivet – og det vil vi høre om
senere med budskaber fra Walter Jones og Terry Strada, at der er en kraftig
grund til at mene, at det blev ledet af briterne, og at saudierne havde en hånd
med i et.
Se så hvad der er sket efter 13 års krig i Afghanistan. I Afghanistan er der nu
en 40 gange så stor produktion af opium i forhold til før krigen. Med Irak og
Afghanistan har man fået 120.000 traumatiserede [NATO-]soldater, hvis liv er
ødelagt. I Afghanistan ligner træningen af de såkaldte sikkerhedsstyrker mere en
mafia, som allerede nu, mens soldaterne fra USA og NATO stadig er til stede,
terroriserer befolkningen.
Så havde man i 2003 den anden Irakkrig, der, som vi nu ved, var fuldstændig
baseret på løgne. Der var ingen masseødelæggelsesvåben. Der var ingen missiler,
som kunne nå alle byer i verden på 45 minutter. Det, man lovede under begge
Irakkrige, skete: bombningen af landet tilbage til stenalderen, og alt dette var
i overvejende grad baseret på denne mands løgne (Figur 1), som instruerede MI-5
og MI-6 i at udarbejde det berømte dossier, som dernæst blev brugt af Colin
Powell i hans berygtede tale i FN.
Nogle af Jer husker, at præsident Bush jr. på et tidspunkt ankom til Irak i sin
bombepilotjakke og erklærede »Missionen er udført«. Hvis man ser på, hvad der
sker i Irak i dag, så har man ISIS’ overtagelse af magten, denne ekstremistiske
udbrydergruppe af al-Qaeda, en gruppe, hvis terror, selv for al-Qaeda, er for
voldelig, som nu har indtaget Mosul og adskillige andre byer i Irak.
Og iflg. diverse artikler i den britiske presse betyder dette, at den gamle
opdeling af Mellemøsten i henhold til Sykes-Picot-traktaten, der blev etableret
under Første Verdenskrig (1916), er død. De er allerede nu i færd med at tegne
kortet om. Olien i Mosul er nu sunni-olie og tilhører saudierne. Alene fra Mosul
er 1 mio. mennesker på flugt, og ISIS har meddelt, at de vil vælte Kong Abdullah
af Jordan. De vil forsøge at besætte Sinai, Gaza og Libanon. Og der er
selvfølgelig en umiddelbar fare for en fuldt optrappet krig i hele området.
Og dette er naturligvis også et sikkerhedsproblem for Europa og USA, fordi der
blandt disse mennesker befinder sig tusinder af europæere og amerikanere, som
har sluttet sig til dem [der flygter].
Farverevolutionen imod Rusland og Kina startede allerede på en måde i 1970’erne
og 1980’erne med Projekt Demokrati og National Endowment for Democracy (NED),

der blev stiftet i 1983 og finansieret af International Republican Institute,
National Democratic Institute og Open Society of George Soros. De gik frem med
opbygningen af såkaldte »demokratiske« bevægelser imod regeringer, som gjorde
modstand mod globaliseringstendensen. Det fulgtes ad med idéen om et
frihandelssystem for at forvandle befolkningerne til billig arbejdskraft og
grundlæggende set organisere hele verdensøkonomien omkring princippet »køb
billigt, sælg dyrt«, og behandle mange folk i mange lande som heloter, som
»unyttige spisere«, sådan, som de anses for at være af Prins Philip, der mange
gange har meddelt, at han ønsker en reduktion af verdens befolkning fra 7 til 1
milliard mennesker, og som offentligt har udtalt, at han gerne vil reinkarnere
som en virus for bedre at kunne være med til at reducere befolkningen.
Hele dette system har mere og mere ført til et svælg mellem de superrige og de
fattige. Det blev for nylig offentliggjort, at 85 individer på denne planet ejer
lige så meget, som 3,5 milliarder mennesker!

Den britiske ’moder’
Dette optrappedes så selvfølgelig efter Sovjetunionens sammenbrud, hvor de samme
kræfter gik frem med opbygningen af »civilsamfund«, som de kalder det, i
Central- og Østeuropa. Mens hovedfinansieringen kom fra amerikanske
institutioner, så stammede koncepterne og strategien faktisk fra britiske
universiteter, især Oxford og Cambridge, som er en slags intellektuelle
hovedkvarterer for Det britiske Imperium.
Mens Cambridge stod mere for den teknologiske side, ting, der har med
informationsalderen at gøre, Internettet, de sociale medier, spionapparatet,
GCHQ, som modsvarer NSA i Storbritannien, så stod Oxford mere for den
operationelle side. De var basis for operationer allerede ved overgangen til det
20. århundrede for Cecil Rhodes, som havde temmelig dystre planer for den Tredje
Verden; de var oprindelsen til Round Table (klub); de udvalgte Rhodesstipendiater fra hele verden, og det primære formål med dette var at generobre
den tidligere koloni USA.
Efter at et ikke lykkedes dem at annullere den Amerikanske Revolution med
militære midler i Krigen i 1812 og Borgerkrigen, besluttede de at undergrave det
amerikanske etablissement, så det vedtog modellen for Det britiske Imperium som
dets egen, for at skabe et verdensimperium, baseret på det særlige, angloamerikanske forhold. Enhver, der ønsker at undersøge dette, bør læse bogen af
H.G. Wells fra 1928, The Open Conspiracy (Den åbne sammensværgelse).

En mentor, der kom ud af dette, var William Yandell Elliott, som var professor
og mentor for sådanne folk som McGeorge Bundy og Sir Henry Kissinger, Zbigniew
Brzezinski og Samuel Huntington. Og de har naturligvis en ny generation, hvor
man finder fortalerne for interventionisme omkring [national sikkerhedsrådgiver]
Susan Rice og andre.
Oxford-projektet, hvor alt det her kom fra, havde navnet »Civil modstand og
magtpolitik«, ledet af Sir Adam Roberts, som var en af Susan Rices mentorer, og
som er en af hovedfortalerne for »liberal internationalisme«. Og de tilskriver
sig tilbage til Lord Palmerston-doktrinen i det 19. århundrede.
Samarbejdspartnere til Sir Adam Roberts og Timothy Garton Ash ledede dette
projekt på Oxford University, som hed »Oxford Universitetets Program om den
ændrede karakter af krig.« Idéen var at opbygge civil modstand i forbindelse med
militærstrategi, og i marts 2007 afholdt de en konference i St. Anthony College,
i Oxford, med titlen »Civil modstand og magtpolitik, erfaringen om ikkevoldelig
aktion fra Gandhi til nutiden.« De besluttede at udvikle nye teknikker, og i
kataloget over disse nye teknikker spørger de, »Er økonomiske sanktioner nyttige
til at støtte de civile modstandsbevægelsers handlinger?«
En af talerne på denne konference var Michael McFaul. Her har I Nadia Diuk fra
National Endowment of Democracy og McFaul (Figur 2); en anden deltager var Gene
Sharp (Figur 3), som er den virkelige ophavsmand, forfatter, til
farverevolutioner. Han sidder i Albert Einstein Institute i Boston,
Massachusetts, og er forfatter til et trebindsværk, The Politics of Non-Violent
Action, som han skrev som en disputats allerede i 1968; Fra Diktatur til
demokrati, En konceptuel rammeplan for frihed, som blev udgivet i 1993.
Dette værk er blevet udgivet på 40 sprog, finansieret af George Soros, og det
underviser i teknikkerne for politisk trods. Han nummererer 198 taktikker, fra
boykot, til symbolisme, og – led ikke efter en teoretisk understøttelse; jeg
prøvede at finde det, men det kunne jeg ikke – det reducerer alting til et
enkelt ord, eller sætning, som en farve, »orange« eller »rosa«, eller
uforskammede fagter, eller en eller anden symbolik, som en knytnæve. Dernæst
ville de forsyne disse aktivister i de lande, der er udset som mål, med mærker,
med flyveblade, undertiden med rockbands, med beklædning, og de ville bruge
falske henvisninger til folk som Mahatma Gandhi og Martin Luther King, men i
virkeligheden er det i bund og grund blot betalte aktivister.
Der er en videotale af Gene Sharp fra 1990, som man kan se på YouTube (den har
ikke noget indhold, det er bare »modstand«, nærmest monotont), men dette har nu
spredt sig som såkaldte »farverevolutioner« til dusinvis af lande over hele
verden.

International Republican Institute (IRI) og American Enterprise Institute (AEI)
afholdt træningsøvelser, f.eks. i 2000 i Ungarn, hvor de skabte den serbiske
farverevolution »Otpor!«, som betyder »Modstand!« De var ansvarlige for at vælte
Slobodan Milosevic. Så indrømmede NED, at de finansierede Otpor! for Georgien og
Ukraine, og på YouTube kan man finde en video af Otpor!, hvor deres nuværende
leder i Serbien indrømmer, at de har trænet aktivister over hele verden. De
tager ansvaret for det Arabiske Forår. Gene Sharp siger, at han også var en
nøglefigur i oprøret på Tiananmen-pladsen i 1989 i Kina.
I Ukraine har dette apparat rekrutteret 2.200 NGO’er! De lavede den Orange
Revolution før; de lavede Rose-revolutionen i Georgien, og så, det, der brød ud
på Maidan i Kiev efter, at præsident Janukovitj annullerede EUassocieringsaftalen i november sidste år, var præcis dette apparat, en blanding
af sådanne NGO’er, fortrinsvis finansieret af USA, og neonazister, som havde en
ubrudt tradition tilbage til Stephan Bandera, som var en af nazisternes
kollaboratører, som hjalp nazisterne med at invadere Ukraine i 1940’erne.
I henhold til dette koncept bliver disse millitanter forstærket af lejesoldattyper, som har trænet med al-Qaeda og ISIS i Syrien. De blev afskibet til
Ukraine, og de var for en stor del ansvarlige for de ugerninger, som blev begået
der; barrikaderne, molotovcocktails, snigskytterne, som skød på begge sider,
både politi og demonstranter, og som var ansvarlige for kuppet i Ukraine den 22.
februar.
Den aktuelle »Jats«-regering – jeg kalder ham ikke Jatsenjuk, men »Jats«, for
det er det navn, Victoria Nuland gav ham, og hun satte ham til magten; dette var
en regering baseret på et kup. De har nu syv medlemmer af Svoboda i deres
regering, og det er en nazistisk organisation; Sektor Højre er tæt integreret i
den Ukrainske Hær, og de udfører i øjeblikket luftangreb imod deres egen
befolkning i det østlige Ukraine.
Alt dette har ledt frem til en situation, hvor der nu, i dag, kunne blive mere
militæraktion, efter at de østlige pro-føderaliststyrker i Ukraine nedskød dette
angrebsfly, og nu er der fare for et virkeligt udbrud af en større konflikt
mellem Ukraine og muligvis Rusland, hvis dette forsætter.

Ruslands nye doktrin
Som respons på alt dette har det russiske militær bebudet en ny militærdoktrin,
som er af den største vigtighed. Dette var i sammenhæng med

Sikkerhedskonferencen i Moskva, som fandt sted den 23. maj, hvor de erklærede,
at anvendelsen af farverevolutioner er en form for krigsførelse imod Eurasien.
Ruslands gen. Vladimir Zarudnitsky, som er operationel chef i de Russiske
Væbnede Styrkers Division for Militærstaben, erklærede, at
»farverevolutionerne er en fuldstændig lovløs, middelalderlig og afskyelig form
for aggressionskrig. En ny form for Trediveårskrig, med samme taktik, men langt
værre end det, nazisterne gjorde.«
Og ser man på, hvad disse andre farverevolutioner foretager sig i Irak eller
Syrien, eller i det østlige Ukraine, kan man kun være enig. De bruger nye
aggressionsteknikker, med det geopolitiske mål at destabilisere lande, som har
en uafhængig politik, og de har, iflg. denne general, udset Rusland, Kina,
Sydvestasien, Afrika og Central- og Sydasien som mål.
En af amerikanerne, som deltog i konferencen, Anthony Cordesman fra CSIS, var så
imponeret over fremgangsmåden på konferencen, at han offentliggjorde sine
notater i en 52-siders rapport på sin webside, hvor han grundlæggende siger, at
det russiske militær nu anser farverevolutionerne for at være en ny amerikansk
og europæisk metode til krigsførelse imod Rusland og Kina, baseret på minimale
omkostninger og tab, men at det alt sammen fører til en væsentlig kilde til
terrorisme. (Figurerne 4 og 5). Dette er fra Power Point-præsentationen, som
blev vist der.
Dernæst understregede forsvarsminister Shoigu ligeledes, at disse protester, som
angiveligt skulle komme fra befolkningen, i virkeligheden er støttet gennem
militære midler og irregulær krigsførelse (Figur 6). De bruges i Serbien,
Libyen, Ukraine og Venezuela, og det såkaldte »Arabiske Forår«, som har
destabiliseret (Figur 7) hele det nordafrikanske område. Som et resultat er
flere afrikanske lande i færd med fuldstændig at disintegrere, som et resultat
af det, der skete i Libyen, for så flygtede tuaregerne og andre til Mali og
andre lande, og spredte terrorismen.
Den russiske generalstabschef gen. Gerasimov sagde også, at dette er en ny
metode til krigsførelse, som gennemføres af USA. Det begynder med de ikkemilitære taktikker i farverevolutionerne, og så bag det, militærstyrke, og hvis
der ikke er tilstrækkelig potentiale i opstanden, så intervenerer militære
styrker åbenlyst for at frembringe regimeskift, som vi har set det i Ukraine,
Syrien og mange andre steder.
Den hviderussiske forsvarsminister, Juri Zhadobin, pegede på Gene Sharp som

forfatteren til disse farverevolutioner og erklærede, at disse revolutioner
altid startes udefra.

Den russiske general Zarudnitsky sagde også, at Vesten

anser farverevolutionerne for at være et fredeligt middel til regimeskift, men
begivenheder i Mellemøsten og Nordafrika »viser, at militærstyrkerne er en
integreret del« af det, og hvis ikke sanktioner er tilstrækkeligt, så fortsætter
de med militære operationer.
Dette er selvfølgelig fuldstændig ulovligt, det overholder ikke Genèvekonventionerne, som har etableret regler for krigserklæringer, og derfor er det
så meget desto mere farligt og kriminelt, og det udføres desuden af åbenlyse
terrorister og private sikkerhedsfirmaer, som vi har set det i Ukraine, hvor
lejesoldater fra Blackwater og Academi er blevet udstationeret.
Det er meget lig den måde, som John Perkins beskriver afsættelsen af regeringer
i sin berømte bogConfessions of an Economic Hit Man (En økonomisk lejemorders
bekendelser), hvor man anvender forskellige teknikker til at narre lande, først
til at komme i gæld, og dernæst med bestikkelser; hvis bestikkelserne ikke
virker, brug destabilisering; og hvis det alt sammen ikke fungerer, sats på
militære midler, som Perkins meget detaljeret beskriver.
Betydningen af denne nye russiske og hviderussiske militærdoktrin er absolut
enorm, og den kendsgerning, at man ikke har læst om det i New York Times betyder
ikke, at det ikke er sådan. For hvis Rusland siger, at farverevolutionerne er en
ikke-erklæret aggressionskrig, så betyder det, at vi i øjeblikket er i krig! Så
hvis man lægger dette oven i alle de andre situationer, i Mellemøsten og i
Stillehavsområdet, tror jeg, folk bør blive bange og gøre noget ved det, snarere
end at udvise ligegyldighed[1].

NATO’s inddæmning af Rusland og Kina
Dette skal ses i sammenhæng med NATO’s og EU’s inddæmningspolitik over for
Rusland og Kina.
Man har også ændret USA’s og NATO’s militærdoktrin, for da vi havde krisen med
mellemdistancemissilerne i begyndelsen af 1980’erne, som var den sammenhæng, i
hvilken Schiller Instituttet skabtes, havde man stadig MAD, Mutually Assured
Destruction (Gensidigt Garanteret Ødelæggelse), som gik ud på den idé, at
anvendelsen af atomvåben var fuldstændig umulig, fordi det ville føre til hele
menneskehedens udslettelse.

Men i mellemtiden har man ændret dette til en doktrin om førsteangreb
(forebyggende angreb), som er grundlaget for ABM-systemet (Anti Ballistic
Misile, missilforsvar) i Østeuropa, der som sådan er blevet fordømt af russerne.
Det danner grundlag for Prompt Global Strike-doktrinen, som gå ud på den idé, at
man, med moderne midler, cyberkrig, og andre moderne teknologier, på en eller
anden måde kan snige sig bag om et fjendelands forsvarslinjer og gøre det af med
deres gengengældelsesangrebs-kapacitet (Figur 8). Og det er også idéen bag AirSea Battle-doktrinen imod Kina.
Det er den utopiske idé, at man kan vinde en atomkrig. Og der er militærfolk,
selv i USA, som har påpeget, at disse førsteangrebsdoktriner opmuntrer begge
sider til at satse på et førsteangreb, for hvis man venter for længe, er man
forsvarsløs, så det er bedst at komme først.
Allerede for to år siden på Sikkerhedskonferencen i Moskva sagde daværende
præsident Medvedev, og også på et juridisk forum i St. Petersborg, at denne, de
vestlige staters politik med at bruge humanitære interventioner som påskud,
fører til regionale krige, inklusive brugen af atomvåben. På den samme
konference sagde daværende generalstabschef gen. Nikolai Makarov, at Rusland
ikke vil acceptere videreopførelsen af det amerikanske ABM-system til dets
tredje og fjerde fase, fordi det så ville give en førsteangrebsevne, som ville
gøre Rusland forsvarsløs.
I sammenligning med denne erklæring fra for to år siden er den nye, russiske
militærdoktrin er klar skærpelse, for de har nu bekræftet, hvad vi har sagt i
mange, mange år, men som nu er blevet officiel russisk doktrin.
Og hvis man ser på hele det billede, jeg har fremlagt, og det bør man, kan man
kun komme til én konklusion: Vi befinder os i øjeblikket på randen af Tredje
Verdenskrig, og følgelig på randen af menneskehedens udslettelse. Vi har et
uopsætteligt behov for en international debat om dette. Vi må erklære
farverevolutioner for absolut illegitime. Vi må fordømme den farce, at disse
personer går rundt i verden og intervenerer militært overalt og kalder det
»demokrati«, »frihed« og »menneskerettigheder«, når det i virkeligheden er mord,
forbrydelse, terror og aggressionskrig.
Hvis man dræber nogen i en officielt erklæret krig, så er det nok forfærdeligt
og tragisk, men det sker i overensstemmelse med reglerne i fastlagte,
internationale konventioner, som Genève-konventionen. Men hvis man dræber nogen
i en ikke-erklæret krig, så er det mord. At anstifte en aggressionskrig gør den
person, som gør dette, til en forbryder for Nürnberg-domstolen.

Den kendsgerning, at vi allerede er i krig, i en slags global krig, betyder, at
vi sidder på en global krudttønde, hvis lunte er blevet antændt mange steder – i
Ukraine, i Mellemøsten, i Stillehavsområdet. Og spørgsmålet er så: Kan vi
standse dette i tide, før menneskeheden udsletter sig selv?

Grib Alternativet!
Lykkeligvis er det potentielle alternativ allerede på plads: Det, som LaRouchebevægelsen har arbejdet for i 39 år, som hr. LaRouche foreslog for første gang i
1975, nemlig at erstatte Den internationale Valutafond (IMF) med Den
internationale Udviklingsbank, og dernæst især, efter at vi for 25 år siden
fremlagde forslag til den Eurasiske Landbro (Figur 9), så er den nu på bordet.
De gode nyheder er, at den kinesiske regering har lagt den Eurasiske Landbro,
eller den Nye Silkevej, på bordet. På en konference i Kasakhstan sidste
september, i siden på det nylige russisk-kinesiske topmøde i Shanghai, indgik Xi
Jinping og Putin ikke alene den 30-årige aftale om levering af gas, som blev
meget omtalt i medierne, men også 46 aftaler om samarbejde omkring den Nye
Silkevej, og den kendsgerning, at der på højeste niveau, nemlig mellem
præsidenterne for de to lande, er en aftale om samarbejde, som giver håb om, at
man også på lavere og regionale niveauer kan overvinde stadig eksisterende
spændinger.
Alt imens det transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran en eksplosion,
så er der en gigantisk dynamik omkring en meget, meget hastig udvikling af den
Nye Silkevej. Den nye, indiske premierminister Narenda Modi har givet udtrykt
for, at han fuldt ud har til hensigt at samarbejde med Rusland og Kina om denne
Nye Silkevej og hjælpe med at bygge Silkevejens nord-sydgående ekstension. For
nylig var udenrigsminister Wang Yi i Indien, hvor han lovede fuld støtte til den
indiske udvikling for at opgradere jernbanerne og motorvejene, anlægge
industriparker og bygge mange atomkraftværker i Indien. I mellemtiden var den
kinesiske premierminister Li Keqiang i Bukarest, hvor han mødtes med 16
statsledere fra Central- og Mellemeuropa og annoncerede, at Kina vil bygge et
højhastigheds-jernbanenet i Øst- og Centraleuropa, noget, som EU tydeligvis ikke
er i stand til.
Han besøgte også flere afrikanske stater og lovede, at Kina ville forbinde alle
afrikanske hovedstæder gennem et system af højhastigheds-jernbaner. Og ved det
kommende BRICS-topmøde i juli vil Xi Jingping og Putin indlede en rundrejse i
Latinamerika for at engagere hele Latinamerika i konceptet om den Nye

Silkevej/Verdenslandbroen.
Dette udgør vores eneste håb om at standse og vende udviklingen imod krig og
terror, som nu eksploderer i Mellemøsten, og forhindre, at det kommer til
Europa, Asien og Afrika. På en Schiller-konference i november 2012, som vi
ligeledes havde indkaldt på grund af den voksende krigsfare, præsenterede vi en
omfattende plan for den Eurasiske Landbro for hele området mellem Afghanistan og
Middelhavsområdet, Centralasien og Golfen.
Hvis man ser på dette fra den afrikanske, atlantiske kyst, hele vejen over Den
arabiske Halvø og ind i Kina, så har man et stort, sammenhængende bånd af ørken.
Det meste af Mellemøsten er ørken. Og det eneste håb om fred i dette område er
at gøre ørkenen grøn ved hjælp af grundvandsmagasiner, omdirigering af floder,
storstilet afsaltning af havvand ved hjælp af den fredelige anvendelse af
atomkraft (Figur 10), og have det håb, at Rusland, Kina og Indien, Iran, nogle
europæiske nationer, som har gjort sig fri af EU-kommissionens åg, samt et
ændret USA, vil arbejde sammen om udvikling, som den nye verden for fred.
Den nye Centralasiatiske Ekspertklub for Eurasisk Udvikling afholdt for nylig en
todages konference i Dushanbe, Tadsjikistan[2], hvor direktøren for Centret for
Strategiske Studier, Sayfullo Safarov, og ligeledes Juri Krupnov fra
Tilsynsrådet for Ruslands Institut for Demografi, Migration og Regional
Udvikling (IDMRD), talte, og de fremlagde et økonomisk udviklingsprogram for
elimineringen af narkotikaproduktionen i Afghanistan, et program, som Victor
Ivanov (direktør for den russiske narkotikakontroltjeneste, -red.) allerede i
marts måned havde foreslået i Moskva, og som atter blev præsenteret i Islamabad,
Pakistan, som et udviklingsprogram for Pakistan og Afghanistan.
Juri Krupnov fremlagde fire hovedområder for en sådan udvikling af Afghanistan:
landbrug og fødevareforarbejdning, maskinfremstilling, transportinfrastruktur,
hurtig opførelse af vandkraftværker på floden Panj og uddannelse i forskning og
teknologi. På denne konference blev det også besluttet at gennemføre
forebyggende foranstaltninger til afværgelse af et ukrainsk scenarie i området.
Dette er altså, hvad Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen foreslog for 50
år siden, hvor vi lagde ud med den såkaldte »Produktive Trekant« for Øst- og
Vesteuropa, og, efter Sovjetunionens opløsning, med den Eurasiske Landbro, som
vi i mellemtiden har udvidet til Verdenslandbroen (Figur 11). Grundlæggende set
et globalt program for genrejsning af verdensøkonomien, og dette program er ved
at blive virkeliggjort. Dette repræsenterer et meget konkret perspektiv for alle
nationer på denne planet.

Problemet er Det britiske Imperiums dominans i USA. Og hr. LaRouche har på det
seneste mange gange erklæret, at den eneste måde at stoppe Tredje Verdenskrig er
gennem USA’s tilbagevenden til sin forfatningsmæssige karakter af en republik –
og det kan kræve en udskiftning af regeringen, som vi også vil høre mere om
senere i dag.
Hr. LaRouche har præsenteret et firepunktsprogram: Det er et videnskabeligt
dokument, et lovgrundlag, som USA kan vedtage.

Bail-in versus Glass-Steagall
Dette er ikke et teoretisk spørgsmål, men, som jeg sagde, så står det
transatlantiske finanssystem umiddelbart foran en eksplosion. Det er meget,
meget mere bankerot end i 2008. Den europæiske Centralbank, ECB, har netop
gennemført negative rentesatser, og chefen for Hamborgs Institut for
Verdensøkonomi Thomas Straubharr, som er en meget konservativ økonom, erklærede,
at dette var »afslutningen på kapitalisme.«
Det, som de har planlagt i Europa og i USA, er den såkaldte »bail-in«, Cypernmodellen[3], men vi har beregnet, at selv, hvis man eksproprierer alle mennesker
i Europa og USA, en ’hårklipning’ af indehaverne af bankkonti og
forretningsbankkonti, så ville dette kun give 1 % af de udestående
derivatkontrakter. Så det, vi i virkeligheden står over for, er faren for et
pludseligt sammenbrud af realøkonomien, og min mistanke går på, at dette kun kan
håndteres under krigsforhold – eller dette er, hvad disse mennesker håber på.
Så derfor, siger hr. LaRouche, er vort eneste håb om at standse denne fare, at
gøre en ende på Imperiet, gøre en ende på dette monster, som har udviklet sig
efter Sovjetunionens sammenbrud. Og den eneste måde at gøre det på er at drive
Wall Street bankerot, erklære Glass-Steagall, og gøre det nøjagtigt som Franklin
D. Roosevelt gjorde det, og dernæst gå over til et program for en Nationalbank i
traditionen efter Alexander Hamilton, Det amerikanske, økonomiske System, og
erstatte det nuværende, monetaristiske system.
Alt dette må gøres ud fra hr. LaRouches fjerde punkts perspektiv, som er
Vladimir Vernadskijs idé[4], og som grundlæggende set definerer loven for
evolution i universet: nemlig, at noösfæren, indflydelsen fra den menneskelige
erkendelse og evne til at gøre opdagelser, i stigende grad dominerer biosfæren;
at den menneskelige erkendelses (tænknings), den menneskelige evne til at gøre
opdagelsers rolle i stigende grad vil indvirke på universet.

En ny videnskabelig standard
Dette sætter også en helt ny standard for fysisk videnskab. Mennesket er den
eneste art, som er i besiddelse af skabende fornuft, og det adskiller sig fra
alle andre skabninger; at det var i stand til at have magt over ilden – det kan
intet dyr – og øge sin magt over naturkræfterne gennem en konstant
opdagelsesproces, som følger en linje med en højere og højere energigennemstrømningstæthed, som kan anvendes i produktionsprocessen. Og denne
menneskelige evne har ført til en stigning i den relative, potentielle
befolkningstæthed, og må derfor være målestok for den fysiske økonomi, for
afgørelsen af, hvorvidt en investering er god eller dårlig.
Pobisk Kuznetsov, den afdøde russiske videnskabsmand, bebudede for flere år
siden på en videnskabskonference i Moskva, at hr. LaRouche vil blive kendt for
sin opdagelse, nemlig ved at betegne potentiel, relativ befolkningstæthed med
ordet »La«, fra »LaRouche«, på samme måde, som andre opfindere og opdagere har
lagt navn til deres opfindelse, som »watt«, »ampere« osv.
Menneskeligt fremskridt er universets hensigt! Det er et fysisk princip, og det
er selve universets lov. Vernadskij grundede sig på Nikolaus von Kues (Nicolaus
Cusanus)[5], den store tænker fra det 15. århundrede, som var den første til at
opdage evolutionens biogenetiske lov. Han var den første til at skelne mellem
det uorganiske, det organiske eller biologiske, og det tredje niveau, skabende
fornuft, og han definerede dernæst også et fjerde niveau, som er Skaberen. Han
sagde: Evolutionen i universet finder sted på en sådan måde, at enhver art kun
opnår kulminationen af sin karakter, hvis den, på mindst et punkt, er delagtig i
den næste, højere art.
Så evolution fremkommer ikke fra neden, som en Darwinistisk ’den stærkeres
overlevelse’, men, iflg. Cusa, fra oven. Det højere niveau river det lavere
opad, næsten som et voldsomt, opadgående træk. Derfor kan man aldrig måle det
højere domæne med det laveres målestok; man kan ikke måle det biologiske rige
med det uorganiskes målestok, og man kan ikke måle det menneskelige sind med den
biologiske sfæres redskaber. Derfor er det menneskelige princip for en
opadgående evolution, for noösfærens forøgede magt, den eneste målestok, hvormed
menneskelige anliggender kan måles.
LaRouche siger i dette fjerde punkt: Mennesket er menneskehedens eneste sande
målestok i universet, og det er denne idé, som må lede den fysiske økonomis
praksis.

Nicolaus Cusanus diskuterede allerede princippet i denne opfattelse, ved at
sige, at Skaberen skabte det fysiske univers, men efter, at Han skabte
mennesket, fortsatte mennesket skabelsen af det fysiske univers som imago Dei (i
Guds billede) gennem sin vis creativa, sine skabende evner.
Problemet med det nuværende Imperiesystem, med globalisering, er, at det måler
hele menneskeheden ud fra det organiske niveau, eller det uorganiske, med penge
som udgangspunkt: Det er derfor, det fører til så inhumane resultater. Det, som
Verdenslandbroen og Silkevejen er synonym for, er den bevidste beslutning om den
næste fase i menneskehedens opadgående evolution, det er udelukkende kun
fuldførelsen af Verdenslandbroen, som indbefatter samarbejde mellem mange
nationer omkring bemandet og ubemandet rumfart, koloniseringen af det såkaldte
»Nære Udland« i rummet. Det er den endelige del af Verdenslandbroen.
Nicolaus Cusanus sagde allerede i det 15. århundrede, at ethvert menneskeligt
individ opsummerer hele universets evolution i sit sind, og når det bliver
bevidst om det, kan det, med absolut videnskabelig præcision, determinere, hvad
der må være det næste, nødvendige skridt inden for opdagelse. Det er grunden
til, at Lyndon LaRouche, som udviklede dette koncept med potentiel, relativ
befolkningstæthed, som følges med den absolutte nødvendighed af højere energigennemstrømningstæthed i den produktive proces, har determineret, at
menneskeheden kun kommer ud af krisen, hvis vi satser på et forceret program for
termonuklear fusionskraft. For kun da kan vi håbe på, at mennesket har en
fremtid som en art i universet, for vores planet er ikke den eneste planet i sig
selv, men vi er beliggende i et Solsystem, i en galakse, og de udfordringer, som
stammer derfra, må imødegås.

Befri verden for Imperium
Vi må altså skabe en situation, hvor menneskets sande identitet er at være en
skabende art. Hvis vi ønsker at overleve, må vi befri vore institutioner for
oligarki og Imperium, som er blevet sataniske. Krig kan ikke længere være et
middel til konfliktløsning. Den må derfor forbydes, straffes, udslettes, kendes
ulovlig, bandlyses og fordømmes. Og vi må skabe en international kampagne for at
gøre præcis dette.
Gerningsmændene til denne krig må stilles for retten, og jeg foreslår en ny
Nürnberg Domstol. Selv den britiske indenrigsminister Norman Baker sagde, mht.
Irak, at det var Blairs og Bush’ intervention, som har ødelagt dette land og
blottet det for ekstremister, og at det, vi nu ser i Irak, er arven efter Tony

Blair.
Blair forsøger netop nu at kæmpe for at blive den nye præsident for Den
europæiske Kommission, ved at lave intriger for, at Jean Claude Juncker ikke
skal få posten, og jeg er fuldstændig helliget til, og opfordrer Jer alle til at
hjælpe, så det ikke sker, og at Blair bør have en helt anden plads, måske knap
så komfortabel, men sikker. Enhver, der grundlæggende set støtter denne person,
som efter min mening er en krigsforbryder, lever ikke selv op til en moralsk
standard.
Vi har derfor en enorm situation, og jeg kan blot sige, at efter i 40 år at have
været i denne bevægelse, LaRouche-bevægelsen, og efter at have været igennem
nogle temmelig ubehagelige oplevelser, som Ramsey Clark også ved en masse om,
men ikke desto mindre må jeg sige, at verden befinder sig i stor fare. Og jeg
kan ikke give nogen en garanti for, at vi vil være her om et par uger eller
dage, for dette er meget, meget farligt. Men ikke desto mindre kan jeg fortælle
Jer, at jeg aldrig har mistet min dybe optimisme omkring menneskets sande
karakter, og jeg mener, at Leibniz havde absolut ret, da han sagde, at et stort
onde også i mennesket frembringer et større ønske om, og evne for, det gode. Og
derfor, efter 30 år med Schiller Instituttet, tror jeg stadig på:
Nu kommer Schillers tid!

Specialrapport: Helga Zepp-LaRouche:
Den Nye Silkevej fører til
menneskehedens fremtid!
Den kommende fusionsøkonomi baseret på helium-3. En introduktion til en kommende
EIR-rapport om Verdenslandbroen.
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Helga Zepp LaRouche i avisen Xinhua
om kinesisk-tyske relationer
15. oktober 2014 – Mens premierminister Li Keqiang var i færd med at afslutte
sit historiske tredages besøg i Tyskland, gennemførte Xinhua et interview med
titlen (i Google-oversættelse): »Grundlæggeren af Schiller Instituttet i
Tyskland: 2015, Det tysk-kinesiske samarbejde om innovation, vil føre til en
yngre generation af innovation«, som offentliggjordes på deres webside i dag.
Journalisten Zhang Yi Zhang stillede en række spørgsmål, som fokuserede på
premierminister Lis besøg i Tyskland, den »Kinesisk-tyske platform for handling«
over de næste 5-10 år, med bilateralt samarbejde i forskellige felter, som blev
underskrevet mellem de to lande, og ligeledes spørgsmål om de kinesisk-tyske
relationers virkning på resten af Europa og verden.
Fru LaRouche talte om den katastrofale krise, som Tyskland står overfor med
politikken imod atomkraft, euro-krisen og de russiske sanktioner, og som gør
samarbejde mellem Kina og Tyskland inden for højteknologi, fusion og rumfart
afgørende for fremtiden og for lanceringen af en ny renæssance. Hun henviste til
Leibniz’ arbejde og hans berømte udtalelse om de to store civilisationer i hver
sin ende af Eurasien, som rækker ud mod hinanden og hæver alt op, som befinder
sig imellem dem, og hun sagde, at Xi Jinpings Nye Silkevej og Nye Maritime
Silkevej netop er baseret på dette princip, og at Konfucius’ verdensanskuelse er
den samme som Leibniz’. Hun sagde, at den hurtige kinesiske udvikling vil
genoplive Europas tiltro og håb.
Fru LaRouche opmuntrede til de tættest mulige konsultationer mellem Kina og
Tyskland for at håndtere den strategiske krise, som verden står overfor, og hun
tilføjede, at kernen i Kinas og Tysklands interesser er at sikre verdensfreden.
Et samarbejde mellem de to lande om idéen om Silkevejen er bydende nødvendigt
for at løse krisen i Mellemøsten.
Hun sagde afslutningsvist, at samarbejdet mellem Kina og Tyskland burde fokusere
på at opnå hele menneskehedens fælles mål således, at de kinesisk-tyske
relationer kan blive en model for alle relationer stater imellem, til gavn for
hele menneskeheden.

