Perfide Albion: Det dødeligt
sårede, britiske bestie slår fra sig;
Forgiftningen af Skripal er
desperat britisk forsøg på at
genoplive deres amerikanske kup
Denne artikel vil udforske den strategiske betydning af betydningsfulde
begivenheder i verden, med begyndelse i februar, 2018. Vores formål er præcist
at placere Theresa Mays sindssyge bestræbelse den 12.-14. marts på at fabrikere
et nyt svindelnummer med »masseødelæggelsesvåben« med anvendelse af de samme
folk (MI6-efterretningsgrupperingen omkring Sir Richard Dearlove) og det samme
manuskript (en efterretningssvindel med hensyn til masseødelæggelsesvåben), som
blev brugt til at trække USA ind i den katastrofale Irakkrig. Svindelnummeret
med forgiftningen af Skripal involverer ligeledes direkte den britiske agent,
Christopher Steele, den centrale person i det igangværende kup mod Donald Trump.
Denne gang er den britiske operation for informationskrig direkte rettet mod at
provokere Rusland samtidig med, at de fastholder den amerikanske befolkning og
præsident Trump som mål for deres angreb.
Som den ophedede, krigstidslignende mediedækning og hysteriet omkring sagen gør
det klart, så synes en vist lag i den britiske elite at være parat til at
risikere alt på vegne af det døende imperiesystem. På trods af alt ståhejet, så
synes økonomisk krigsførelse og sanktioner at være briternes foretrukne våben.
Som vi vil få at se, så afslørede Putin for nylig Vestens atomare bluff.[1] Med
Russiagate-kuppet mod Donald Trump, der er ved at ebbe ud og eksponerer den
britiske agent Christopher Steele og et slæng af hans amerikanske venner til
retsforfølgelse for kriminelle handlinger, var der et desperat behov for et nyt
værktøj til at drive USA’s præsident ind i det britiske, geopolitiske hjørne,
som de har til fælles med det meste af det amerikanske establishment. Dette
værktøj er et efterretnings-svindelnummer, et gennemprøvet og pålideligt britisk
produkt.
Foto: Den britiske premierminister, Theresa May.
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NYHEDSORIENTERING MARTS 2018:
Rusland: Ven eller fjende?
Forgiftningen af den russiske/britiske eks-spion: Britisk
informationskrig forsøger at provokere Rusland og genoplive deres
amerikanske kup.
Vores formål er præcist at placere Theresa Mays sindssyge bestræbelse den
12.-14. marts på at fabrikere et nyt svindelnummer med »masseødelæggelsesvåben«
med anvendelse af de samme folk (MI6-efterretningsgrupperingen omkring
Sir Richard Dearlove) og det samme manuskript (en efterretningssvindel med
hensyn til masseødelæggelsesvåben), som blev brugt til at trække USA ind i den
katastrofale Irakkrig. Svindelnummeret med forgiftningen af Skripal involverer
ligeledes direkte den britiskeagent, Christopher Steele, den centrale person i
det igangværende kup mod Donald Trump.
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Hvad er geopolitik? Anden del: Er du
human,
eller Hume-an? Filosofien bag
geopolitik.
LaRouche PAC’s Undervisningsserie

2018,
»Hvad er det Nye Paradigme?«
Lektion 3, 3. marts, 2018; pdf,
dansk, og video
Så for Leibniz er mennesket ikke Gud, men det er i stand til skabende fornuft af
den form, som Gud har begavet det med i universets udvikling. Så for Leibniz er
mennesket skabende, som det også er for Cusanus. Denne kreativitet, og kun denne
kreativitet, er det, som skænker mennesket fri vilje. Med andre ord, så er
mennesket i stand til at gøre noget, eller ikke gøre noget; eller at gøre A
eller B; der er fri vilje. Og det er det samme som kreativitet, mener jeg, det
er rimelig indlysende. Men det er også kilden til moral. Så kreativitet, fri
vilje og moral er i realiteten det samme, videnskabelige begreb. Af den grund,
siger Leibniz, så er det, der er formålet med vores liv, eftersom vi har fået
denne kreative evne, at få det, han faktisk kalder lykke (happiness), at udvikle
stræben efter lykke. Han siger ikke ’liv, frihed og stræben efter nydelse’; han
siger ikke ’liv, frihed og stræben efter at undgå smerte’; han siger, ’liv,
frihed og stræben efter lykke’, som han undertiden også kalder ’felicity’ (det
betyder også lykke).
Dette er altså det stik modsatte af Benthams idé om nydelse; det er lige så
modsatrettet som Satan er til Gud.
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Billede: ‘Lysternes have’. Maleri af Hieronymus Bosch, 1403-15.

Hvad er geopolitik? Første del:
Historie.
LaRouche PAC’s Undervisningsserie
2018,
»Hvad er det Nye Paradigme?«,
Lektion 2, 17. feb. 2018
Der var de fortsatte provokationer i Mellemøsten, provokationer i Asien,
Koreakrigen, Vietnamkrigen – dette var geopolitik med det formål at bevare Det
britiske Imperium. Og desværre, med mordet på Kennedy, blev USA en partner i
det, man kunne kalde et »anglo-amerikansk geopolitisk imperium«.
Og hvad gik politikkerne ud på? Frihandel, neoliberal økonomi,
nedskæringspolitik. Svækkelse af regeringer, svækkelse af ideen om national
suverænitet og etablering af institutioner som den Europæiske Union, der ønsker
ikkevalgte bureaukrater til at bestemme politikker for det, der plejede at være
nationalstater.
Det så ud, som om alt dette kunne ændre sig i 1989, med den kommunistiske
verdens fald, med det østtyske regimes kollaps og Berlinmurens fald. På dette
tidspunkt intervenerede LaRouche-organisationen meget direkte, for et alternativ
til geopolitik. Lyndon LaRouche var blevet fængslet af George Bush, med
assistance fra den daværende vicestatsanklager i Boston, Robert Mueller. Men
Helga Zepp-LaRouche anførte kampen for det, vi dengang kaldte den Produktive
Trekant Paris-Berlin-Wien, og dernæst, så tidligt som i slutningen af 1990, det,
der blev kaldt den »Nye Silkevej« eller den Eurasiske Landbro, som et middel til
at bringe nationer sammen og overvinde disse kunstige opdelinger, skabt af Det
britiske Imperium.
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EIR: Man det britiske kup i
jorden: Muellers anklageskrifter
mod russiske sociale
medietrolde platter det
amerikanske folk
Som vi gentagne gange har vist, så er den strategiske sammenhæng for kuppet mod
Trump en fuldt optrappet bestræbelse på at bevare den anglo-amerikanske orden
imod det, der opfattes som Kinas fremvoksende magt, som nu er allieret med
Rusland. Kina har kontinuerligt og konsekvent inviteret USA til at gå med i dets
Bælte & Vej Initiativ, det største infrastrukturprojekt, man nogen sinde har
påtaget sig i historien. Præsident Trumps fornuftige fremgangsmåde over for både
Rusland og Kina ses som en eksistentiel trussel mod det fortsatte angloamerikanske partnerskab, der har domineret verden, siden Franklin D. Roosevelts
død.
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NYHEDSORIENTERING FEBRUAR 2018:
Forlæng den Nye Silkevej til
Vestasien og Afrika
Glæd dig til en optimistisk og konstruktiv løsning på det forfærdelige
fattigdoms- og underudviklingsproblem, som denne verdensdel er så hårdt ramt af,
og, som Helga Zepp-LaRouche så ofte har nævnt, den eneste humane og retfærdige
løsning på det umenneskelige flygtningeproblem, der nu også har ramt Europa.

Vi introducerer her Schiller Instituttets nye, danske

specialrapport,

“Forlæng

den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika; en vision for en økonomisk
renæssance”, som er en grundig

indføring i den 246 sider lange, engelske

rapport, af rapportens forfattere, Hussein Askary og Jason Ross.
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Helga Zepp-LaRouche:
Hvad er det Nye Paradigme?
LaRouche PAC’s Nyt Paradigme
Undervisningsserie 2018; pdf og video
H e l g a Z e p p - L a R o u c h e : Dagens emne er det Nye Paradigme for menneskelig
civilisation. Jeg har ofte fremført, at, hvis man ser på tilstanden i især den
vestlige verden i dag, dvs. USA, tilstanden i Europa, den tyske regering, der er
selvdestruktiv mens den forsøger at bygge en ny regering; vi har tydeligvis en
situation, hvor verden er i voldsom uorden. Jeg har fremført den pointe, at vi
må have et Nyt Paradigme, der er lige så forskelligt i forhold til de nuværende
antagelser og aksiomer, som de moderne tider var forskellige i forhold til
middelalderen. Hvor alle middelalderens antagelser med skolastik, Aristoteles,
overtro og lignende rod blev erstattet af et helt andet billede af mennesket og
et nyt begreb om samfundet.
Dette er nødvendigt for at sikre den menneskelige arts evne til at overleve på
lang sigt. Og spørgsmålet er, om vi kan give os selv et system for at styre os
selv, der garanterer, at den menneskelige art vil eksistere i kommende
århundreder eller endda årtusinder? Min mand, Lyndon LaRouche, helligede hele
sit livsværk til dette spørgsmål, med andre ord, til at spore de aspekter af det
nuværende system, som var forkerte, og hvordan de skulle erstattes med et bedre,
mere fuldendt system. Hvis man ser på de nuværende, såkaldte liberale
demokratier i Vesten, så benægter de, at man kan have et sådant nødvendigt
billede af mennesket, og nødvendigt [kan ikke høres]. For det er selve
liberalismens natur, at alt er tilladt, alt er gyldigt; men virkeligheden er, at
dette vestlige liberale demokrati ikke er den eneste situation i verden. En del,
et aspekt af dette Nye Paradigme er allerede ved at vokse frem. Det er ved at

vokse frem i form af den Nye Silkevej, der for ca. 4,5 år siden blev sat på
dagsordenen af Kina. Den såkaldte Ny Silkevejsånd, altså ideen om, at man kan
samarbejde på win-win-basis til alles gensidige fordel; denne idé har allerede
mange lande – faktisk hele kontinenter – taget til sig. Den Nye Silkevejsånd
stormer allerede frem i store dele af Asien, endda visse dele af Europa, Afrika
og Latinamerika.
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Den virkelige betydning af
infrastruktur: Fysisk-økonomiske
platforme.
Undervisningsserie i økonomi 2017,
Lektion 7; pdf og video
Vi vil se på hr. LaRouches omdefinering af, hvad infrastruktur virkelig betyder.
Dette er afgørende på det aktuelle tidspunkt, for infrastruktur er blevet et
meget populært spørgsmål, på både gode og dårlige måder. Så det er meget
vigtigt, at vi behandler dette nu; på det globale plan har vi Kina, der fører an
med Bælte & Vej Initiativet – vi ser her hovedkorridorerne i Bælte & Vej,
der viser den massive udvidelse af infrastruktur i hele Asien og ind i Afrika,
og som begynder at sprede sig til hele verden, under Kinas anførelse [Fig. 1].
Så infrastruktur er altså kommet til live igen, der er en
infrastrukturrenæssance på en meget god måde.
Infrastruktur er også et varmt emne for diskussion i USA, men noget af det
finder desværre ikke altid sted på højeste niveau. På den gode side har vi
præsident Trump, der har rejst spørgsmålet om nødvendigheden af at genopbygge
USA’s infrastruktur. Det er mange mennesker enige med ham i. Han har fremsat
ideen om en investering på $1 billion i ny infrastruktur. Men selve ordet
’infrastruktur’ er også blot blevet en del af mange andre folks narrativ,

fortælling, og det er blot et ord, der ikke rigtig har den hensigtsmæssige
betydning i den måde, ordet bruges på af mange mennesker. For et par år siden
lykkedes det Arnold Schwarzenegger mere eller mindre at udtale ordet i en af
sine taler, og selv han taler om, I ved, denne mand, der beundrer Hitler og de
degenererede ’greenies’ (miljøaktivister) og endda taler om betydningen af at
genopbygge infrastruktur. Men det er blot et slagord, der ikke har den samme
betydning, som det bør have i en fysisk-økonomisk betydning.
Så vi vil behandle hr. LaRouches omdefinering og højere forståelse af, hvad
infrastruktur rent faktisk betyder. Han definerede denne nye betegnelse med den
fysisk-økonomiske platform, som bliver emnet for vores diskussion i dag.
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Afslutningen af geopolitik:
Hvad er det nye, globale paradigme?
Ny video-undervisningsserie fra
LaRouche PAC, 10. feb. 2018
Lørdag, den 10. februar kl. 18 dansk tid vil Helga Zepp-LaRouche indlede den nye
video-undervisningsserie med ovenstående titel. Serien fortsætter frem til 28.
april.
Registrer for at deltage i denne online-undervisningsserie, inkl.
diskussionsklasser, der kræver særskilt indtegning.
Det amerikanske folk konfronteres med et historisk valg: Gå med i Kinas
revolutionerende Nye Silkevejsprogram og sikr et nyt paradigme med global winwin-udvikling, eller fortsæt Obamas og Bush’ selvmorderiske, geopolitiske
politikker, der vil garantere konfrontation med Rusland og Kina og truer med
verdenskrig. Alt imens præsident Trump hælder mod at gå i retning af samarbejde
med Kina og Rusland, trues han af et paladskup af dem, der desperat klamrer sig
til det gamle, geopolitiske standpunkt med uantastet, angloamerikansk, global
dominans.

Du kan spille en rolle på dette afgørende tidspunkt i historien. Vær med til at
sikre det Nye Paradigme.
LaRouche PAC lancerer en ny undervisningsserie, »Hvad er det Nye Paradigme?« for
at forberede dig til at lede befolkningen på dette afgørende tidspunkt. Året
2018 må være det år, hvor vi afslutter geopolitik.
Program:
2/10/18 – I n t r o d u c t i o n : W h a t i s t h e N e w P a r a d i g m ?
2/17/18 – W h a t i s G e o p o l i t i c s , P a r t I — H i s t o r y
2/24/18 – Follow up discussion, registered participants only
3/3/18 – W h a t i s G e o p o l i t i c s , P a r t I I — P h i l o s o p h y
3/10/18 – Follow up discussion, registered participants only
3/17/18 – C u l t u r e — B e a u t y & F r e e d o m v s . t h e C C F
3/24/18 – Follow up discussion, registered participants only
3/31/18 – C o n f u c i a n a n d W e s t e r n P h i l o s o p h y
4/7/18 – Follow up discussion, registered participants only
4/14/18 – S c i e n c e : M a n ’ s R e l a t i o n t o t h e U n i v e r s e
4/21/18 – Follow up discussion, registered participants only
4/28/18 – W r a p - u p a n d M o b i l i z a t i o n — E n d G e o p o l i t i c s
Du skal indtegne dig for at modtage pensum, hjemmeopgaver,
forberedende læsestof, samt særskilt indtegning, hvis du ønsker at
deltage i livediskussionerne, kun for tilmeldte deltagere.
Tilmelding kan ske på LaRouchePAC’s hjemmeside, her:
http://discover.larouchepac.com/2018_new_paradigm_signup
Du kan sende spørgsmål til lektionerne via e-mail her: classes@larouchepac.com

Schiller Instituttets Specialrapport:
Introduktion: Forlæng den Nye
Silkevej
til Vestasien og Afrika; en vision
for en økonomisk renæssance
Vi introducerer her Schiller Instituttets nye, danske

specialrapport,

“Forlæng

den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika; en vision for en økonomisk
renæssance”, som er en grundig

indføring i den 246 sider lange, engelske

rapport, af rapportens forfattere, Hussein Askary og Jason Ross.
Glæd dig til en optimistisk og konstruktiv løsning på det forfærdelige
fattigdoms- og underudviklingsproblem, som denne verdensdel er så hårdt ramt af,
og, som Helga Zepp-LaRouche så ofte har nævnt, den eneste humane og retfærdige
løsning på det umenneskelige flygtningeproblem, der nu også har ramt Europa.
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NYHEDSORIENTERING JANUAR 2018:
Macron tilslutter Frankrig den Nye
Silkevej
N u m å D a n m a r k p å b a n e n af formand Tom Gillesberg:
Den franske præsident Emmanuel Macrons besøg i Kina 8.-10. januar, hvor han
annoncerede, at Frankrig vil samarbejde tæt med Kina om Xi Jinpings Bælte og
Vej-Initiativ, er et glædeligt og dramatisk skifte i international politik. For
første gang markerede en vestlig stormagt, tilmed et af de fem permanente
medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, at man vil forlade det fejlslagne, gamle,
vestlige paradigme, hvor man har insisteret på en unipolær verdensorden med USA
som verdens politibetjent, der sikrer, at private finansielle interesser med

centrum i London og New York kan diktere, hvad der foregår i verdensøkonomien.
Hvem, der kan få udvikling og hvem, der skal leve på tredje klasse. Kina har de
seneste årtier formået at løfte 700 mio. kinesere ud af dyb fattigdom og ønsker
med Bælte & Vej-Initiativet at gøre det samme muligt for resten af verdens
nationer. Det anerkendte Macron og erklærede, at Frankrig vil deltage i denne
proces, særligt i Afrika, hvor Kina er i gang med at udvirke infrastrukturelle
mirakler, og hvor Frankrig har en lang kolonihistorie og (mener Macron) en
forståelse for, hvad der rører sig blandt afrikanerne. Han fremhævede, at man
ikke må gentage kolonialismens fejltagelser, som han mente, at Frankrig har sin
del af ansvaret for, men have en inkluderende investeringspolitik, hvor alle kan
være med. …
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Regn ikke med Wall Street!
Hvad præsident Trump har
brug for at forstå om økonomi.
pdf og video
Den fremgangsmåde, der er nødvendig, er at opgive denne idé om økonomi; at sige,
glem ’tilføjet værdi’, glem ’penge’. Ægte rigdom kommer af at forøge vores magt
over naturen, af at forbedre vores levestandard og at opdage mere om universet
og om os selv, gennem udvikling af videnskab og udvikling af en skøn kultur. Vi
kan få en sådan økonomisk genrejsning; vi kan gå med i dette nye paradigme for
økonomisk tankegang, som, baseret på årtiers organisering af LaRouche-parret, nu
i vid udstrækning er Kinas politik gennem dets Bælte & Vej Initiativ. Vi kan gå
med i dette. Vi kan få en økonomisk genrejsning; men vi bliver nødt til at
fortælle præsident Trump: Se ikke hen til Wall Street for en økonomisk
genrejsning. Forvent ikke, at $200 mia. i statslig finansiering vil blive
imødekommet af en entusiastisk strøm af $1 bio., der strømmer ud fra Wall Street
for at genopbygge vandsystemet i Flint, Michigan, blandt andet, eller til
oversvømmelseskontrol efter orkaner i Texas; det vil ikke ske. Den eneste måde,
vi kan gøre det på, er som en national prioritet, og det er ikke muligt at opnå

nogen af disse LaRouches fire politikker uafhængigt af hinanden. De følges ad:
Glass-Steagall; statslig bankpraksis; teknologiske snarere end monetære
målemetoder til at udfordre økonomisk vækst; og forcerede programmer for at
skabe dette næste niveau, som er det sande nettoresultat, den sande, økonomiske
aktivitet. Vi har brug for det som et samlet hele, som et nyt koncept for,
hvordan økonomi fungerer; i modsat fald vil vi ikke få en økonomisk genrejsning
i USA.
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Afgørelsens time er kommet
for amerikansk økonomi
– vil Trump vende tilbage til sine
kampagneløfter?
Præsident Trump vil få mulighed for en økonomisk ’genstart’ den 30. jan., når
han holder sin State of the Union-tale. Forud for dette vil han afholde møder
for at færdiggøre sine længe ventede infrastrukturplaner. Han er under et enormt
pres fra Wall Street-spekulanter for at begrænse infrastruktur-investeringer til
offentlig-privat partnerskaber (PPP’er), som, hævder deres fortalere, kan
generere profitter for dem samtidig med at undgå problemet med budgetunderskud.
PPP’er fokuserer primært på investering i lavomkostningsprojekter med allerede
eksisterende teknologi, såsom privatisering af køreveje og opførelse af
vejafgiftskabiner, som involverer få omkostninger, men store indtægter. …
Hvis han lytter til disse talsmænd for nedskæringspolitikker, med »det frie
marked« og minimalstatspolitik, og som omfatter yderligere afregulering af bankog finansvæsen, er det uundgåeligt, at aktie- og selskabsgældsboblerne, der nu
pumpes op til rekordhøjder, vil briste og indlede en depression, dybere end den
i 2008.

EIR-artikel af Harley Schlanger.
Foto: Præsidentkandidat Donald Trump i Charlotte, North Carolina, 27. okt.,
2016.
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LaRouches fysisk-økonomiske
målemetode,
Del II: Hvordan værdi defineres.
LaRouche PAC Videnskabsteams
undervisningsserie 2017 i økonomi:
Lektion 6. pdf og video.
Denne case study er også meget nyttig for at se på den omvendte proces og komme
med et par meget vigtige konklusioner i dagens diskussion – og dette er noget,
jeg aldrig har hørt hr. LaRouche ikke sige – og det er, at nulvækst, eller
såkaldt bæredygtighed, iboende vil slå samfundet ihjel. Det er en fundamental
naturlov; og i dette kapitel fastslår han denne pointe …
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Bernhard Riemann og formen på
økonomisk rum
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie i økonomi 2017.
Lektion 5. pdf
En forståelse af, hvad LaRouche tænker, af, hvad hans indsigter i økonomi og
hans fremgangsmåde er, og en hel del mere undersøgelse og udarbejdelse af en
fuld, økonomisk teori på denne basis, burde være et af de mest presserende behov
blandt økonomiske tænkere i verden i dag. Alle mennesker har brug for at vide,
hvordan Lyndon LaRouche kommer til sine konklusioner; hvad hans økonomiske
synsmåde, som nu i stigende grad er i færd med at forme en stor del af
politikken i verden, er.
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Kvalitativ forandring: Hvad tal ikke
kan måle
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie i økonomi 2017.
Lektion 4.
LaRouche: »Det sker på et tidspunkt, hvor det nuværende, monetære finanssystem
faktisk befinder sig, nu, i en disintegrationsproces. Der er intet mystisk ved

det, jeg har talt om det i nogen tid, det har været fremadskridende, det er ikke
i aftagende. Det, der er optegnet som aktieværdier og markedsværdier på de
internationale finansmarkeder er ’sorteper’ (buck). Det er rent fiktive
trosobjekter, der er intet sandt i det. Falskneriet er enormt. Der er ingen
mulighed for et ikke-kollaps af det nuværende finanssystem. Ingen! Det er
færdigt nu! Det nuværende finanssystem kan ikke fortsætte med at eksistere under
nogen som helst omstændigheder, under noget som helst præsidentskab, under noget
som helst lederskab, eller noget lederskab i nogen nation. Udelukkende kun en
fundamental og pludselig forandring i det globale, monetære finanssystem vil
afværge et generelt, omgående, kædereaktionslignende kollaps; i hvilket tempo
ved vi ikke, men det vil fortsætte, og det vil være ustoppeligt.«
Det var altså LaRouche i 2007. Tydeligvis et andet synspunkt end økonomernes
nationale undersøgelser viser, at de mente på det tidspunkt.
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Schiller Institute Special Report:
Extending the New Silk Road to West
Asia (Middle East) and Africa:
A Vision of an Economic Renaissance,
This 2 4 6 - p a g e special report was released in N o v e m b e r 2 0 1 7 . It was authored
by Hussein Askary and Jason Ross and a Schiller Institute team.
Here is the introduction to the report, followed by the Table of
Contents.
Order information:
Please order from The Schiller Institute in Denmark.
Tel: 53 57 00 51; 35 43 00 33, mich.ras@hotmail.com
Printed version: 400 kr. regular mail; 425 kr.via Quickbrev
Pdf: 200 kr.
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Se alle taler på Schiller
Instituttets konference,
»At opfylde menneskehedens drøm«
Se alle taler på Schiller Instituttets konference, »At opfylde menneskehedens
drøm«, i Bad Soden, Tyskland, 25.- 26. nov., 2017, her.
Opdateres løbende.

»Den Nye Silkevej er en ny model
for internationale relationer«
Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche
på Schiller Institut konference,
25.-26. nov., 2017, Frankfurt,
Tyskland:
»At opfylde menneskehedens drøm«
» Jeg mener, at den Nye Silkevej er et typisk eksempel på en idé, hvis tid er
kommet; og når en idé på denne måde først er ved at blive en materialistisk
virkelighed, bliver den til en fysisk kraft i universet. Jeg har personligt haft
mulighed for at se udviklingen af denne idé, der på mange måder reelt set
begyndte med dette store menneske – min ægtemand, Lyndon LaRouche; der, for
mange årtier siden – for næsten et halvt århundrede siden – fik ideen om en ny,
retfærdig, økonomisk verdensorden. Dette blev dernæst mere manifest i 1970’erne,
’80erne og især i 1991, da Sovjetunionen opløstes, og hvor denne idé om at skabe
en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden blev meget fremtrædende.«
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RESOLUTION:
»Europa må ende fattigdom for sine
120
millioner fattige frem til år 2020«
og
RESOLUTION:
»For en afslutning af krigen og den
humanitære krise i Yemen«.
Vedtaget på Schiller Instituttets
internationale konference, 25.-26.
nov., 2017
I den Europæiske Union lever omkring 120 millioner mennesker under
fattigdomsgrænsen, ifølge vore egne kriterier, der karakteriserer
leveomkostningerne. I betragtning af, at Europa stadig er et økonomisk
kraftcenter, er der ingen acceptabel grund til, at Europa ikke også skulle kunne
løfte disse 120 millioner mennesker ud af fattigdom frem til år 2020. Den bedste
måde, hvorpå dette kan opnås, er ved, at EU og alle europæiske nationer tager
imod Kinas tilbud om samarbejde med Kina om Bælte & Vej Initiativet på en »winwin«-basis.
RESOLUTION: »Europa må ende fattigdom for sine 120 millioner
fattige frem til år 2020«
Resolution vedtaget på Schiller Instituttets internationale konference i Bad
Soden, 26. nov. 2017.
Helga Zepp-LaRouche: Hvis der ikke er flere spørgsmål, vil jeg gerne oplæse mit
forslag til denne resolution, som jeg gerne vil have, I vedtager – eller én af
dem.

På denne konference, der havde titlen, »At opfylde menneskehedens drøm«,
drøftede vi den utrolige transformation i verden, der er blevet katalyseret af
det kinesiske initiativ for den Nye Silkevej; Bælte & Vej Initiativet, der
skaber optimisme i Asien, Afrika, Latinamerika, flere og flere stater i Europa
og, efter præsident Trumps statsbesøg til Kina, i flere stater i USA.
Bælte & Vej Initiativet har det konkrete perspektiv for, hvordan fattigdom og
underudvikling kan overvindes gennem investering i infrastruktur, industri og
landbrug, baseret på videnskabelig og teknologisk fremskridt. Den kinesiske
regering, der i løbet af de seneste 30 år har løftet 700 millioner mennesker ud
af fattigdom, har nu bekendtgjort målet om at løfte de tilbageværende 42
millioner mennesker, der lever i fattigdom, ud af denne tilstand og skabe en
anstændig levestandard for hele den kinesiske befolkning frem til år 2020.
I den Europæiske Union lever omkring 120 millioner mennesker under
fattigdomsgrænsen, ifølge vore egne kriterier, der karakteriserer
leveomkostningerne. I betragtning af, at Europa stadig er et økonomisk
kraftcenter, er der ingen acceptabel grund til, at Europa ikke også skulle kunne
løfte disse 120 millioner mennesker ud af fattigdom frem til år 2020. Den bedste
måde, hvorpå dette kan opnås, er ved, at EU og alle europæiske nationer tager
imod Kinas tilbud om samarbejde med Kina om Bælte & Vej Initiativet på en »winwin«-basis.
Vi, deltagerne på Schiller Instituttets konference, opfordrer alle folkevalgte
personer til at tilslutte sig denne appel til de europæiske regeringer. Skulle
vi i Europa ikke være stolte nok til at sige, at, hvis kineserne kan gøre dette,
så kan vi også? [applaus]

R E S O L U T I O N : »F o r e n a f s l u t n i n g a f k r i g e n o g d e n h u m a n i t æ r e k r i s e i
Yemen«
26. nov., 2017 – Deltagerne på Schiller Instituttets internationale konference i
Bad Soden, Tyskland, vedtog enstemmigt følgende resolution om krigen i Yemen:
»I betragtning af den dokumenterede kendsgerning, at krigen mod Yemen, der er
blevet ført af den saudiskledede koalition siden marts 2015, har været årsag til
en humanitær krise uden sidestykke i dette land som resultat af bombardement af
landets infrastruktur og den totale blokade til lands, til vands og i luften,
der er gennemført, kræver deltagerne på Schiller Instituttets internationale
konference i Bad Soden, Tyskland, den 25.-26. nov., 2017:

1. En øjeblikkelig våbenstilstand mellem alle parterne;
2. Ophævelse af blokaderne mod landet, især mod havnen i Hodeida og den
internationale lufthavn i Sana’a, og som muliggør omgående humanitærhjælp til
landet;
3. En tilbagevenden til den nationale forsoningsproces og dialog, som var i gang,
men som blev afbrudt af krigen. (Denne forhandlingsproces må føres under FNregi og udelukkende mellem nationale, yemenitiske grupperinger uden
indblanding fra regionale eller globale magter, men sponsoreret af Rusland,
Kina og USA som garanter for gennemførelse af det sluttelige resultat af
dialogen.) Formålet med sådanne forhandlinger er at finde en politisk løsning
på krisen i Yemen.
4. At hjælpe Yemen med en hurtig og storstilet genopbygningsproces, der fokuserer
på infrastrukturprojekter for at genvinde nationens levebrød og Yemens
integration i Bælte & Vej Initiativet.«

Den dybereliggende proces bag
Alma Deutschers musikalske geni (på
dansk).
Af Michelle Rasmussen
Jeg ønsker at skrive skøn musik – musik, som gør verden bedre. – Alma Deutscher.
… Vores politiske bevægelse (Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen) er
dedikeret til ideen om, at alle børn kan blive genier, hvis deres kreative
potentiale udvikles. Dette er Alma et bevis på.
Vi er overbevist om, at menneskehedens vigtigste udfordring består i at udvikle
en strategi for udløsning af kreativiteten hos alle mænd, kvinder og børn, og at
en afgørende metode til at opnå dette er gennem at genopleve fortidens kreative
opdagelser. Også dette er Alma et bevis på.
Og vi er fast besluttet på at skabe en ny, global renæssance, for hvilken
renæssance nye musikkompositioner, baseret på principperne for den mest
storslåede, klassiske musik, vil være med til at vise vejen. Og igen, Almas
unge, musikalske sind og sjæl beviser allerede, at dette er muligt.
See also the english version of the article here.
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Arven efter Friedrich Schiller og
Schiller Instituttet i Xis Nye
Silkevejs
konfutsianske koncept i dag.
Helga Zepp-LaRouches tale til
Schiller Instituttets Venners
Valgmøde
i København, 10. nov., 2017
Så der er mange punkter, hvor vi kan sige, »Lad os gå tilbage til vore bedste
traditioner, og så vil vi finde ud af, at Europas klassiske perioder, og Kinas
konfutsianske tradition og andre landes klassiske perioder virkelig skaber
grundlaget for en ny renæssance.
Jeg mener, vi befinder os ved et utroligt, historisk øjeblik, og vi bør erindre
os Friedrich Schillers ord, »Et stort øjeblik bør ikke finde et lille folk«. Så
lad os forsøge at løfte vort folk op til at tænke stort, tænke smukt, blive
skønne sjæle, skabe grundlaget for, at alle børn kan få mulighed for at blive
genier. Og at det ligger inden for vores viljes mulighed at gøre det, og derfor
er Toms kampagne og de andre medlemmer af Schiller Instituttet så absolut
vigtig, og at vi bør være glade for, at Schiller Instituttet eksisterer i
Danmark og skaber en mulighed for alle danskere til at gå med i dette utrolige,
historiske øjeblik og skabe en bedre verden for os alle.
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Trump, Xi og den Nye Silkevejsånd.
Schiller Institut Nyt Paradigme
Webcast
med Helga Zepp-LaRouche,
9. nov., 2017. Dansk udskrift.
Så jeg mener, at det, der tydeligvis er ved at vokse frem, er et mere og mere
integreret, nyt økonomisk system, hvor det grundlæggende set er meget klart, så
længe, europæerne, eller i det mindste EU og den tyske regering, fortsat har en
kold og uvenlig holdning, så er det, som en erhvervsmand for nylig sagde, »hvis
de ikke springer på toget, vil de se lysene fra den bageste vogn forlade
stationen, og de bliver stående tilbage«.
Centrum for strategisk betydning bevæger sig tydeligvis over mod Asien i
øjeblikket. Og denne amerikansk-kinesiske relation vil forhåbentlig fortsat
udvikle sig, og så er jeg meget optimistisk mht., at mødet mellem Trump og Putin
også vil blive succesfuldt. Jeg har faktisk grund til at tro, at dette også vil
blive et stort gennembrud, og så vil disse journalister fra denne
sensationspresse simpelt hen rive sig selv midt over, ligesom Rumleskaft. Og det
er, hvad de burde gøre.
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Stem på Schiller Instituttets Venner

– se her i vores Valgprogram,
hvorfor:
T o m G i l l e s b e r g : Mange vælgere, der er så heldige at stifte bekendtskab med
kampagnen fra Schiller Instituttets Venner til kommunalvalget i København og ved
valget til Region Hovedstaden, glæder sig over endelig at møde folk med store
visioner og ideer for fremtiden, noget, der i den grad mangler i den gængse
politiske debat. Men kort tid efter melder sig så næste spørgsmål: Hvorfor
stiller I op til de lokale valg med ideer, der ikke besluttes kommunalpolitisk,
men kun i Folketinget, i finansverdenen eller tilmed i international sammenhæng?
Det gør vi, fordi den største forhindring for, at vi her i København og resten
af Danmark kan få en langt bedre velfærd og et fremtidigt spændende liv, er den
mørklægning, som de offentlige institutioner og medierne har af både de
vigtigste negative og positive udviklinger, der finder sted i verden. De
katastrofer, der truer os, og de gigantiske muligheder, der er der for os.
På den ene side den akutte fare for et finanssammenbrud værre end i 2007-2008 og
den aktive kampagne for at få Danmark involveret i permanent konfrontation, og
på den anden en fantastisk chance for, at vi sammen med Kina, Rusland og
størstedelen af resten af verden skaber økonomisk udvikling og opbygning rundt
om i verden med Kinas politik for Den Nye Silkevej, en politik baseret på de
principper, som Schiller Instituttet har kæmpet for siden sin grundlæggelse i
1984. Den kinesiske politik for Den Nye Silkevej, eller Bælte og Vej
Initiativet, som den også kaldes, og som er en international fortsættelse af den
kinesiske politik, der har løftet 700 mio. kinesere ud af dyb fattigdom, vil
betyde enorme fremskridt for såvel fattige som rige overalt på kloden.
For fattige betyder den, at de bliver løftet ud af fattigdom og håbløshed gennem
brugen af moderne infrastruktur og teknologi. For rige lande, som f.eks.
Danmark, betyder den, at vi får moderne infrastruktur, som f.eks. magnettog, der
kører 550 km/t, eller højhastighedstog, der kører 300-380 km/t. Det vil gøre det
muligt at tage turen fra København til Århus på 35-60 min. alt efter togtype og
gøre det meste af Danmark til en forstad til København. Det vil betyde, at
Danmark som en del af et moderne infrastrukturnet har langt kortere til andre
lande og vil have en langt større og mere lukrativ samhandel med omverdenen. Det
vil betyde, at vi kan gøre op med det defekte paradigme baseret på nulvækst,
serviceøkonomi og finansspekulation, der har domineret Europa og USA alt for
længe, og som har betydet manglende fremgang for de fleste og en voksende
håbløshed og velfærdsreduktion for mange.

En overgang til Silkevejens nye paradigme indebærer en tilbagevenden til ideen
om videnskabeligt og teknologisk fremskridt, og at det er naturligt, at
levestandarden skal vokse fra årti til årti. F. eks. ved at sygdomme, der før
ville ødelægge vores livskvalitet eller slå os ihjel, pludselig kan besejres med
moderne medicin og teknologi, og fordi vi har råd til hele tiden at bruge flere
penge og ressourcer på vores sundhedssystem.
Det betyder også, at vi kan bruge flere ressourcer på uddannelse i alle aldre og
iværksætte tiltag, der vil øge evnen til selvstændig tankegang og kreativitet,
som f.eks. gratis instrumental- og sangundervisning til alle børn. Vi vil bruge
stadig flere penge på uddannelse, og det kan vi tillade os, hvis store
offentlige infrastrukturinvesteringer og en aktiv politik for at sikre maksimalt
videnskabeligt og teknologisk fremskridt sørger for en hurtig voksende
produktivitet i økonomien som helhed. Ikke skabt gennem nedskæringer og
smalhals, men gennem at investere maksimalt i den største ressource, vores
samfund har: Dets befolkning og dets fremtidige generationer.
Alle de øgede ressourcer, vi skal bruge lokalt og regionalt, vil ikke være til
rådighed, med mindre vi ændrer det nuværende defekte paradigme – med mindre vi
kan ændre den måde, folk her i København og i resten af Danmark tænker på.
Derfor skal du hjælpe vores kampagne og dermed hjælpe dig selv, din familie, dit
lokalsamfund, dit land og resten af verden.
Inden for kort tid kan den nuværende økonomiske optimisme herhjemme, drevet af
finansielle bobler og bygning af luksusboliger, de færreste i dag har råd til,
hurtigt være erstattet af en krise, der er værre end den i 2008. Derfor skal vi
handle nu, inden næste finanskrak, med gennemførelsen af en række tiltag, som vi
herhjemme og i resten af den vestlige verden burde have iværksat efter krisen i
2008. De findes beskrevet i programmet nedenfor, som LaRouches Fire Love. Mindre
kan ikke gøre det, men gennemfører vi disse reformer, og får vi Danmark til at
blive en del af Den Nye Silkevej og det optimistiske nye paradigme, så er der
ingen grænser for, hvad vi vil være i stand til, både lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt. Så kan vi bryde ud af nulsumsspillets evige
prioriteringer og nedskæringer og i stedet investere stadigt mere i den
nuværende og fremtidige befolkning.
Stem på Schiller Instituttets Venner, men tag også et ansvar for, at de
virkelige spørgsmål, der vil afgøre vores fremtid, kommer til offentligt skue.
Vær også med til at bryde mørklægning af de virkeligt spændende og afgørende
spørgsmål, som netop nu bliver holdt ude af medierne og diskussionen.
København, 10. nov., 2017.

Tom Gillesberg, kandidat til borgmesterpost og regionsråd i København for
Schiller Instituttets Venner; formand for Schiller Instituttet i Danmark.
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Kreativitet sluppet løs: Xis tid
Forestil jer engang den kombinerede virkning af den Europæiske Renæssance, den
Industrielle Revolution, Marshallplanen og Apollo-programmet. Gang dette med en
faktor på tusind, og I vil begynde at få en idé om størrelsesordenen af den
globale forandring, som Kinas præsident, Xi Jinping, har initieret. De
politiske, økonomiske, videnskabelige og kulturelle transformationer, der er
under udvikling, overgår allerede alt, hvad mennesket hidtil har oplevet.
China: Time of Xi, en dokumentar, der udkom 14.-16. oktober i tre afsnit, giver
blot en antydning af de forbløffende udviklinger, der nu finder sted i Kina. …
Der er en lang historie med amerikanske, og amerikanskallierede, grupper, der
står bag forholdsregler, som er taget for at promovere udviklingen af stærke,
uafhængige nationer på de amerikanske kontinenter, i Asien og Afrika, og som
kunne blive allierede imod det prædatoriske, politiske og økonomiske, britiske
imperiesystems hærgen.
Imperialisme er nu ved at blive overtaget af det, John Quincy Adams[1] kaldte et
fællesskab af suveræne republikker. Xi refererer til »fællesskabet for en fælles
skæbne«.
BRI er på mange måder uden fortilfælde. Kina er aldrig tidligere trådt frem på
verdensscenen og har taget en ledende rolle i globale anliggender. Men Kina er
nu stærkt nok rent fysisk, og har tilstrækkelig tillid til sine demonstrerede,
økonomiske metoder, til, at det tilbyder at dele sine beviste, succesfulde
metoder med hele verden.
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