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Renselse af Lyndon LaRouche er afgørende for at stoppe det Britiske
Imperiums fremstød imod 3. Verdenskrig
Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche den
21. juni 2019
HARLEY SCHLANGER: Goddag! Jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet, og
jeg vil gerne byde dig velkommen til denne uges webcast. Det er den 21. juni
2019. Vi taler med Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af, og præsident for,
Schiller Instituttet.
Dette er et utroligt historisk øjeblik. Der er en uge til G20-topmødet i Osaka,
Japan, hvor der er potentiale for et historisk vendepunkt omkring ideen om en
fire-magts-aftale om etablering af et nyt finansielt system – et ‘Ny Bretton
Woods’ – en idé som Lyndon LaRouche fremsatte for næsten to årtier siden.
Samtidig kommer der en utrolig krigsmobilisering fra krigspartiet, som forsøger
at forsvare et bankerot system.
Men jeg synes at vi, for at starte diskussionen, virkelig skal tage fat på
spørgsmålet om LaRouches frifindelse, og det initiativ der er blevet taget af
LaRouche PAC og Schiller Instituttet med frigivelsen af to nye videoer; den ene
hedder “LaRouche-sagen: Robert Muellers første Lejemord”; den anden er en video
om mindearrangementet, der fandt sted i New York City for to uger siden. Så,
Helga, vil du ikke give os en fornemmelse af mobiliseringen, der er i gang
omkring frifindelsen, og betydningen af at disse to videoer bliver udgivet, rent
faktisk, i dag?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: For mange mennesker vil

det sikkert ikke være indlysende, men hvis Lyndon LaRouches
navn ikke renses, tror jeg ikke, at vi kan stoppe de nuværende
trommehvirvler for Tredje Verdenskrig. At rense hans navn og
neutralisere den krigsmaskine, som driver verden mod Tredje
Verdenskrig, er en og samme ting. For det er netop det apparat,
der retsforfulgte min mand på trods af, at han var uskyldig i alle
anklager, som nu driver verden til randen af udryddelse.
I dag har vi, på samme tidspunkt i mange lande rundt om i
verden, søsat en international operation med udgivelsen, i særdeleshed, af dokumentarfilmen »The LaRouche Case (LaRouche-sagen)«. Jeg vil opfordre alle seere, alle Jer som ser dette program, til straks at gå på vores hjemmeside, downloade videoen og
se den; send linket til enhver mulig kontakt, I har – e-mail lister,
sociale medier, bare nogen I kender – og hjælp os med at sprede
dette internationalt (se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27712).
Denne video, som viser den fuldstændig uhørte bøjning af
loven i sagen mod Lyndon LaRouche, hvor vi har de absolut
autoritative stemmer fra hans tidligere advokat, Odin Anderson,
og USA’s forhenværende justitsminister Ramsey Clark, der kommer ind på årsagerne til, at LaRouche-sagen er det mest utrolige
tilfælde af bøjning af loven og ødelæggelse af det amerikanske
retssystem i USA’s historie.
Nu er det vores mål at få disse videoer ud overalt, og få handlet på dem; hvilket betyder, at vi har brug for at rense LaRouches
navn. Grunden til at dette er så absolut vigtigt er, at det efter
min og mine kollegers bedste dømmekraft, er den eneste måde
hvorpå Tredje Verdenskrig kan stoppes. Årsagen er meget enkel.
Det apparat, der retsforfulgte min mand i 1980’erne, og fortsatte
med det i 1990’erne og 2000’erne, er den samme maskine, som
lige nu er den drivende kraft bag konfrontationen med Rusland
og Kina. Blot for at nævne, hvor absolut påtrængende det er, og
hvor tæt vi er på, hvad der kunne blive Tredje Verdenskrig, er
det faktum, at ifølge et tweet af Trump, var ordren til at angribe Iran – efter at de skød den amerikanske drone ned – al-

lerede givet; og 10 minutter før angrebet, der havde tre steder i
Iran som mål, aflyste Trump angrebet. Ifølge hans eget tweet,
spurgte han de relevante militære kommandanter, hvor mange dødsfald et sådant angreb på Iran ville have, og de sagde
omkring 150. Så sagde han: »Dette er ude af proportion«, og
han aflyste angrebet. Se, dette er en utrolig historie, for hvis
det var sket, var vi måske på vej til Tredje Verdenskrig; og dette
er ikke nogen overdrivelse.
Trommehvirvlerne for krig var absolut utrolige. Tag blot et
par skridt tilbage. Man havde artiklen i New York Times, der
sagde, at de amerikanske sikkerhedsstyrker – Pentagon og så
videre – har optrappet cyber-angrebene mod Rusland bag ryggen på Trump, hvilket Trump kaldte forræderi. Så havde man
historien om at det angiveligt var den iranske Revolutionsgarde, der stod bag angrebet på de to olietankskibe i Oman-bugten. Dette er efter al sandsynlighed endnu en af disse falske
nyheder, en falsk-flagoperation. Og det peger på det faktum,
at man i USA lige nu har en dobbelt magtsituation.
Som du nævnte, eller som vi vil diskutere mere, sker det
en uge før G20-mødet, hvor, hvis dette blæses op, den sidste
chance for fred kan gå tabt. Og på den anden side har man
potentialet for at Trump mødes med Putin og Xi Jinping i særdeleshed og finder en løsning på de mange problemer i denne
verden. Så vi er i en nedtælling.
Men som jeg sagde, er rensning af Lyndon LaRouches navn
helt afgørende; fordi den eneste måde man kan afvæbne og
neutralisere krigspartiet i USA er at gøre denne sag til det mest
prominente problem. Fordi det peger på sammenhængen
mellem krigspartiet i dag og det apparat som er ansvarlig for
mørklægningen af 11. september samt »Russiagate«, og folk er
nødt til at forstå denne forbindelse.
Schlanger: Videoen er tilgængelig med et link på denne hjemmeside, og den er
også tilgængelig på LaRouche PAC [Https://action.larouchepac.com/exonerate].

Helga, hvad der står klart efter at have set denne video og talt med folk om det
er, at selvom høringerne er fra 1995 eller 1996 – mere end to årtier gamle – er
emnerne de samme, som det der sker i dag. Det er forbløffende, vil du ikke sige
det?
Zepp-LaRouche: Ja, jeg mener at tribunalet, der fandt sted i 1995, hvor mange
internationale VIP’er, amerikanske lovgivere gennemgik sagen og hørte vidnesbyrd
fra Odin Anderson og Ramsey Clark; jeg synes at det gør det helt klart, at der
må rådes bod på denne, min mands sag.
Jeg vil stærkt tilskynde folk til at se videoen om Lyndon LaRouches sag sammen
med den, ganske vist, lange video af mindearrangementet, fordi man bør se de to
ting sammen. Retsforfølgelsen og bagvaskelsen af min mand er i fuldstændig
modstrid til hans virkelige liv og livsværk, hvilket man får et glimt af i den
meget smukke video om mindehøjtideligheden. Det er i virkeligheden
nøglebudskabet, som skal ud til verden. Som jeg sagde i tribunalet, var uretten
mod Lyndon LaRouche ikke alene det, at han blev sat uskyldigt i fængsel; men
hvad der så at sige også blev sat i fængsel, var hele tankegodset af hans ideer
og løsninger til verdens kriser, og dette er endnu mere påtrængende i dag. Så
igen beder jeg om, at man tager sig tid; se disse to videoer
[https://action.larouchepac.com/exoneate]. Og hjælp os så med at få dem rundt om
kloden ad hvilken som helst kanal man overhovedet kan, fordi det er nøglen til
at løse faren for krig. Så det er min indtrængende appel til Jer alle.
Schlanger: Se, som du sagde, kunne vi have været i 3. Verdenskrig fra i aftes.
Alt imens det blev undgået, fortsætter presset for denne konfrontation fra
krigspartiet. Ser du nogen ændring i det, som følge af præsident Trumps
beslutning om at holde sig tilbage?
Zepp-LaRouche: Det må tiden vise. Jeg synes, det er en hel utrolig demonstration
af, at vi faktisk har en dobbelt magtsituation i USA. Det er blevet et emne for
offentlig diskussion. Bare for at gennemgå det igen, fordi især vores
internationale seere måske ikke har bemærket det på samme måde, men det faktum,
at New York Times havde en artikel, i hvilken de pralede af, og de henviste til,
at John Bolton sagde dette på et seminar afholdt af Wall Street Journal for et
par dage siden, at USA’s sikkerhedsstyrker, efterretningstjenesten,
Pentagon, optrappede den allerede eksisterende cyber-krigsførelse, som
oprindeligt blev bestilt af Obama; at de optrappede dette og gik efter el-nettet
i Rusland. Nu er dette ikke nogen lille affære, for naturligvis forsyner elnettet i ethvert land energi til hospitaler, til militærkommandoen og kontrol,
til vandforsyninger; så det må betragtes som en krigshandling.

Trump tweetede straks og sagde, at dette var forræderi. Han sagde også, at det
på eller anden måde var falske nyheder, når hele historien blev lækket på denne
måde. For eksempel påpegede professor Stephen Cohen, som er en meget kendt
Rusland-analytiker i USA, det faktum, at {New York Times} efter al sandsynlighed
lækkede denne historie i det øjemed at ødelægge potentialet for et topmøde
mellem Trump og Putin på det kommende G20-topmøde; ligesom medierne har gjort
det før ved mangfoldige lejligheder. Hver gang der er et potentiale for en
løsning, lækker de noget, eller gør noget uhyrligt for at sabotere et sådant
topmøde. Så dette er én ting; og det rejser helt åbenbart spørgsmålet om, at
hvis præsidenten ikke er informeret, hvem er det så, der styrer USA? Det er et
spørgsmål, der bliver stillet af mange menneske rundt om i verden; mennesker der
bemærker det faktum, at Trump er en ting – som demonstreret af at han holdt
angrebet mod Iran tilbage – men at sådanne medlemmer af hans kabinet som Bolton,
Pompeo og andre, klart er ‘noget andet’. Så det er ikke klart, hvem der giver
ordrerne.
Det samme synes at være sket i tilfældet med Iran – hvor, du ved, denne historie
er utrolig. Iranerne, som svar på beskyldningen om at de var ansvarlige for
angrebet på de to olietankskibe – for hvilket der ikke er noget bevis; flere
regeringer, herunder den tyske og japanske regering, har krævet beviser, fordi
denne video som Pompeo udsendte, klart ikke udgør noget bevis. Så nedskød
iranerne en drone. USA sagde, at denne drone var i internationalt farvand, men
iranerne har nu udgivet en video der viser, at ikke kun dronen, men også et
amerikansk fly lettede fra De Forenede Arabiske Emirater, gik ind i Oman-bugten,
vendte tilbage og kom derefter ind i, ikke alene internationalt farvand, men
iransk territorium. Ifølge de iranske militærkommandanter sendte de flere
advarsler om, at disse to amerikanske fartøjer – drone og fly – var kommet ind i
iransk territorium uden at få nogen respons. Derefter nedskød iranerne dronen,
men ikke flyet, som en advarsel til USA.
Dette er absolut – hvem vågner ikke op og indser, at vi er på randen af Tredje
Verdenskrig? – En sådan person befinder sig ikke virkelighedens verden. Vi er
tættere på Tredje Verdenskrig end på noget andet tidspunkt – jeg vil sige end på
noget tidspunkt i hele efterkrigstiden. Denne fare er endnu ikke drevet over.
Jeg synes det er en rigtig god ting, at Trump greb ind i sidste øjeblik, men det
var 10 minutter før angrebet! Folk bør virkelig indse, at dette ikke er nogen
vittighed. Men igen, på kort sigt er den eneste måde at respondere på at
opretholde processen for at få renset Lyndon LaRouche. Hvis man vil stoppe
Tredje Verdenskrig, så hjælp os med at få frifindelsen af LaRouche på
dagsordenen internationalt; men i særdeleshed i forhold til præsident Trump, som
har en meget god grund til at gøre det, fordi det ville tage sigte mod de samme
kræfter som står bag ‘Russiagate’, og dem der gør det vanskeligt for ham at

gennemføre hans hensigter med hensyn til at forbedre forholdet til Rusland og
Kina.
Schlanger: Helga, med korruptionen af medierne i USA, hvor disse ting ikke på
nogen måde dækkes i detaljer eller selv i virkeligheden, synes russerne at være
mere direkte end nogensinde før i at advare om krigsfaren. Hvad kan du sige om
det, som kan hjælpe med at vække folk op til at indse, hvor tæt vi er på denne
situation?
Zepp-LaRouche: Præsident Putin advarer om, at et angreb på Iran vil have
katastrofale konsekvenser. Han sagde også – umiddelbart efter St. Petersburg
International Economic Forum – i et interview til nyhedsbureauet Mir, at
situationen mellem USA og Rusland forværres for hver time der går. Jeg synes det
er en fair beskrivelse, i betragtning af hvad der er blevet offentliggjort netop
nu – nemlig at ‘The Joint Chiefs of Staff’ (den amerikanske overkommando for
hæren, flåden og luftvåbnet, red.) for første gang i flere år har offentliggjort
deres atomstrategi. Lad mig læse et citat for dig, der gør det helt klart. Dette
er en gennemgang af den atomstrategi, planlægning, målsøgning, kommando og
kontrol, som omfatter ideen om brug af kernevåben i enhver konfrontation.
Citatet, som jeg vil læse for dig er:
“Brugen af atomvåben kunne skabe betingelser for afgørende resultater og
genoprettelse af strategisk stabilitet. Specifikt vil brugen af et atomvåben
grundlæggende ændre omfanget af et slag, og skabe betingelser der påvirker
hvordan kommandører vil få overhånden i en konflikt. “[Fælles publikation 3-72,
Atomoperationer]
Dette er utroligt! Det er ideen om, at man kan bruge et enkelt atomvåben. Som om
mange eksperter, som for eksempel Ted Postol, ikke har skrevet lange og meget
overbevisende artikler om, at det ligger i atomvåbnenes karakter, at det ligger
i logikken af den slags våbensystemer, at når man en gang er startet på at bruge
et sådant våben, vil de alle blive brugt. Det ville med al sandsynlighed betyde
udryddelsen af vores civilisation.
Denne rapport var offentliggjort i en uge, og blev derefter pludseligt trukket
tilbage, og det blev kun genopslået på initiativ af ‘Føderationen af Amerikanske
Videnskabsfolk’, der ønskede at påpege denne doktrins faktum. Jeg tror, at alt
skal ses i sammenhæng, og det understreger den absolutte nødvendighed af at
neutralisere krigsfraktionen; hvis gruppering udtrykkeligt indbefatter briterne,
om hvem Craig Murray, den tidligere britiske ambassadør, sagde, at for det
britiske politiske system, regering og medier, er forskellen mellem fiktion og
sandhed helt udvisket; og det burde vække alvorlig bekymring hos alle, fordi den

britiske rolle i at anstifte alt dette er helt afgørende.
Det viser med al ønskelig tydelighed, at vi må ændre paradigmet; at
krigsfraktionen skal stoppes; at Trump må sættes i stand til at gennemføre sine
intentioner om at forbedre relationerne med Rusland og Kina, som han mange gange
har sagt. Det er i virkeligheden dette, som jeg beder Jer, seerne, om at hjælpe
os med at kommunikere ud: Fordi jeg tænker, at faren er virkelig som den var det
i 1914. Uden en dybtgående mobilisering af mennesker over hele kloden, men især
i Vesten, i Europa og USA, er vi i stor fare for – som søvngængere – at gå ind i
en ny krig, præcis som det skete i 1914. Så kom med i vores mobilisering for at
forhindre netop dette.
Schlanger: Hvis vi går tilbage til spørgsmålet om rensning af Lyndon LaRouches
navn, så var det netop under lignende omstændigheder i slutningen af 1970’erne
under Carter Administration, med galninge som Brzezinski og andre, der pressede
på for krig, at Lyndon LaRouche intervenerede med SDI (Strategic Defense
Initiative), og operationen imod ham kom som en konsekvens af Ronald Reagans
vedtagelse af hans politik. Jeg synes, at dette er en anden parallel, der er
ganske slående for at få folk til at forstå, hvorfor angrebet i dag er en
parallel til, hvad der blev gjort imod Lyn i 1980’erne.
Zepp-LaRouche: Den eneste måde, hvorpå man i dette sene stadium af det
strategisk spil, så at sige, kan komme ud af denne situation, ville være den
slags samarbejde mellem – ikke kun USA og Rusland, som min mand i sin tid
foreslog det mellem USA og Sovjetunionen – men som i særdeleshed også omfatter
Kina og Indien. Fordi hans argument var, at der er behov for [enighed mellem] de
fire mest magtfulde lande i verden for at afslutte det britiske system af
imperialistisk kontrol over verden. Dette er yderst vigtigt. Det ville dybest
set betyde, at der under G20-mødet forhåbentligt vil finde et topmøde sted, som
der er planer for; men vær på tæerne, for i ugen op til G20-topmødet må vi
forvente en indsats for at destabilisere dette potentiale indtil sidste øjeblik;
som vi netop har set det med dette aflyste angreb imod Iran. Forhåbentlig kommer
det til et topmøde mellem præsident Trump og Xi Jinping, og det ville ikke alene
[kunne] afslutte handelskrigen, men barsle med en omfattende aftale. skulle
forhåbentlig også komme et topmøde mellem Trump og Putin. Og hvis det skulle gå
rigtig godt, ville der være et topmøde mellem de fire ledere. Husk på, at efter
St. Petersborgs Internationale Økonomiske Forum og SCO’s [Shanghai
Samarbejdsorganisation] topmøde i Bishkek et par dage senere, mødtes de tre
ledere – Putin, Xi Jinping og Modi – allerede i Bishkek; og sagde at de ville
mødes igen i Osaka på G20-mødet.
Så det bedste der kunne ske ville være, at de inviterer præsident Trump til at

deltage i dette topmøde, og at Trump accepterer det. Fordi medmindre der er
enighed om at tage fat på det meget presserende spørgsmål om det truende
sammenbrud af det finansielle system, og en overgang til en Ny Bretton Woodsaftale, som især ville tage sig af det nødvendige kreditsystem til
industrialisering af udviklingslandene, samt afslutte det system med kasinoøkonomi, som vi har nu, ved at etablere et nyt kreditsystem og indføre et nyt
paradigme. Jeg tror vi vil diskutere spørgsmålet om et nyt paradigme lidt mere,
men der er brug for en helt anden tænkning om hvordan disse strategiske
spørgsmål gribes an, for hvis vi forbliver indenfor området af geopolitik, som i
forestillingen om at Europa skal blive en stærk, forenet bastion mod andre
stærke kræfter – USA, Rusland, Kina; og hvis USA mener, at Kina og Kinas
fremgang må inddæmmes – hvis man bliver hængende i den slags tænkning, så er det
kun et spørgsmål om tid, før hele denne strategiske situationen vil gå helt
grassat og komme ude af kontrol. Så lad os mobilisere for at sætte spørgsmålet
om en ‘fire-magts-aftale’ for G20 på dagsordenen, og hjælp os med at mobilisere
for det, fordi dette kan være den sidste chance for at gøre det. Fordi det står
meget klart, at vi både strategisk, militært, men også med hensyn til den
økonomiske situation sidder på en krudttønde. Derfor har vi brug for en akut
ændring i hele tilgangen…
Zepp-LaRouche: Folk husker muligvis Martins Niemöller ord, som lød: Først kommer
de efter dine naboer, så kommer de efter sigøjnerne, og så kommer de efter
jøderne. Ja, man kan blot tilføje: “De er allerede kommet efter Lyndon LaRouche;
de kom efter USA’s præsident; og nu må du hellere hjælpe os med at ændre hele
denne dynamik”. Så bring venligst disse videoer rundt, og studér dem. Mange
mennesker har været bange for at gå ud med ideen om at LaRouche repræsenterede
magtfulde begreber, som er nødvendige for at løse verdens kriser. Hele
retsforfølgelsen blev gjort med kun ét formål: At forgifte brønden, at gøre folk
bange. Men at overvinde frygten, lige nu, for at slutte sig til Lyndon LaRouche
og den bevægelse han skabte, er hvad der gør forskellen mellem krig og fred. Så
gå med i vores mobilisering ….

