Aktionsdag for en enestående løsning:
Skab fred gennem et Trump-Xi-Putintopmøde
Helga Zepp-LaRouche bragte klarhed til en situation, som har efterladt mange
mennesker forvirrede, desorienterede og/eller fatalistiske, mens de prøver at
forklare den strategiske fare i kølvandet på USA’s snigmord på den iranske leder
Soleimani. Begyndende med Putins stærke advarsler i løbet af hans tale til
nationen, påpegede hun, at der er betydningsfulde personligheder, som forstår
hvorfor et hastetopmøde mellem Trump, Putin og Xi er nødvendigt, såsom den
tidligere tyske forsvarsembedsmand Willy Wimmer, der sagde, at snigmordet satte
verden på randen af tredje verdenskrig.
Hun gennemgik den britiske rolle i denne krises udvikling, fulgte dens rødder
tilbage til midten af det 19. og det 20. århundredes imperiale geopolitik, frem
til deres rolle i at forme krigsfraktionen i USA i dag. Krigskampagnen finder
sted samtidigt med, at det neoliberale finanssystem accelerer mod et kollaps. I
denne sammenhæng er det indtrængende nødvendigt, at vores seere og støtter
forstår hvordan et samarbejde imellem stormagterne, på de strategiske og
økonomiske områder, er den eneste måde hvorpå farerne skabt af imperiet kan
overvindes.
Hun opfordrede seerne til at deltage i mobiliseringen, og at mestre de store
idéer der er nødvendige for at forhindre at blive fanget i de fælder, der
stilles af dem der nægter at erkende, at hvis vi forbliver i deres paradigme,
vil det føre til menneskehedens udryddelse.

Kun et Trump-Putin-Xi-hastetopmøde
kan forhindre krig.
Schiller Instituttets ugentlige

webcast med Helga Zepp-LaRouche d. 8
jan. 2020
I denne uges webcast fremhævede Helga Zepp-LaRouche sin appel for et
hastetopmøde mellem præsidenterne Trump, Putin og Xi med henblik på at nedtrappe
spændingerne i Mellemøsten og skabe en omfattende fredsplan for regionen. Mens
chokket fra USA’s droneangreb, der dræbte den iranske general Soleimani,
skubbede verden i retningen af en endnu større konflikt, skabte det samtidig et
nøgternt øjeblik, som gjorde det entydigt klart, at en omfattende fredsplan bør
være prioriteten, og dette kan kun ske gennem samarbejdet mellem USA, Rusland og
Kina.
Helga henviser også til Patrick Lawrences nyeste artikel i Consortium News, hvor
han kalder droneangrebet for en ”paladsrevolution” af medlemmer fra udenrigs- og
forsvarsministerierne. Læs hele artiklen her.

PATRICK LAWRENCE: The Iranian General’s Intent

Helga Zepp-LaRouches nytårswebcast:
2020 – vil vi styre mod krig, eller
bringe verden i orden?
I Helga Zepp-LaRouches nytårswebcast indledte hun med at gennemgå de mest
markante udviklinger i de seneste uger, og hvad de betyder for det kommende år.
Hun fremhævede det positive potentiale for uddybning af samarbejdsrelationer
mellem præsidenterne Trump, Putin og Xi:
1. Udsigten til at forholdet mellem Trump og Putin kan forbedres ved Trumps
deltagelse i begivenhederne omkring fejringen af 75-årsdagen for sejren over
fascismen. Også samtaler om våbenbegrænsninger vil få betydning, idet Rusland
nu kan indsætte det hypersoniske missilsystem Avangard i operationel tjeneste,
hvilket gør eksisterende amerikanske modstrategier forældede;
2. Et forbedret forhold til Kina, begyndende med fase I af handelsaftalen. Dette
gøres til skydeskive for geopolitikerne, der ser Kinas opkomst som en trussel,

med præsentationen af den britiske krigsplan i seneste udgave af the
Economist.
Hun talte også om de beskidte tricks, som demokraterne laver for at afsætte
præsidenten ved en rigsretssag, hvilket sætter partiets fremtid på spil; og om
Damoklessværdet, der hænger over det finansielle system, som kræver
gennemførelsen af LaRouches fire love for at undgå et krak.
Afslutningsvis talte hun om, hvordan disse farer og muligheder bringer os til at
anerkende de absolut enestående bidrag fra Lyndon LaRouche, især hans
videnskabelige bidrag, der har tilbagevist den imperialistiske
neomalthusianisme, som nutidens fascistiske geopolitikere presser på med. Hans
‘There are no limits to growth’ (Der er ingen grænser for vækst) er vigtig
læsning for dem, der mener det alvorligt med at overvinde den anti-humane grønne
politik, som økonomiske nøglefigurer såsom Carney og Lagarde presser på med.
Fra os alle i Schiller Instituttet ønskes I et spændende nytår.

Forræderiet afsløret: Vil I slutte
jer til os for at besejre dette
oprørske kup?
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp LaRouche 1.
dec. 2019
Selv med den næsten totale mørklægning i de etablerede medier af den reelle
karakter af det kup, der pågår mod præsident Trump, er sandheden ved at komme
ud. Helga Zepp-LaRouche fremhævede betydningen af Scott Ritters artikel
i Consortium News denne uge, som viste, hvordan en relativt ung mand – den
”anonyme whistleblower” – blev placeret af John Brennan og andre i en position,
hvorfra han kunne manipulere USA’s politik over for Rusland og Ukraine, og
samtidig undergrave Trumps bestræbelser på at ændre USA’s politik ved at
koordinere med kupmagerne fra Obamas efterretningsteam.

Ritters artikel skal læses sammen med den tale, som justitsminister Barr holdt,
hvori han anklagede dem der presser på for en rigsretssag for at være en del af
et ”oprørsk kup”, samt de opdaterede udsagn fra Barbara Boyd, Bill Binney og
Larry Johnson, for at få begreb om hvorfor det nu er muligt at realisere
Schiller Instituttets mål om at knuse kuppet og bringe USA ind i det nye
paradigme.
I løbet af sin webcast langede hun ud imod den hidtil usete optrapning mod Kina;
præsenterede den sande historie om hvad der foregår i Xinjiang-provinsen, idet
hun gik tilbage til hvordan Brzezinski spillede det ”Islamiske kort”. Derved
imødegik bagvaskelserne imod Kina; forklarede hvordan “repokrisen” er et symptom
på sammenbruddet i det økonomisk/finansielle system, som kun kan vendes ved at
iværksætte Lyndon LaRouches politik; og latterliggjorde EU’s erklæring om en
”klimakrise”, som en del af en fuld offensiv til midlertidigt at redde bankerne,
og samtidig ødelægge hvad der er tilbage af den fysiske økonomi.
De objektive betingelser er til stede, konkluderede hun, for et stort øjeblik
med global transformation. Hvad der er nødvendigt er, at I, seerne, spiller
jeres rolle som aktive og velinformerede borgere, ved at gå sammen med os for at
sikre at det sker.

Afsløring! Dem, der leder kuppet mod
Trump, vil have krig med Rusland!
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp LaRouche 23.
nov 2019
På trods af PR virksomhedernes heftige bestræbelser for det militære
industrielle kompleks—også kendt som “massemedierne” – på at forhindre, at
sandheden om hensigten bag regimeskiftet bliver kendt, kommer sandheden frem.
Som Helga Zepp LaRouche specificerede i sin analyse af uroen og omvæltningerne

der fejer hen over kloden, er sammenbruddet af det Gamle Paradigme, det der
ligger bag de desperate handlinger udført af dem, der står bag
farverevolutioner, samt oprør mod regeringer, fx i Chile, Ecuador, Colombia og
Frankrig, hvor folk protesterer mod nedskæringer.
Zepp LaRouche hævder, at man ikke kan forstå absurditeten i anklagerne i
“Russigate” eller “Ukrainegate” uden at kende til den historiske baggrund. Dette
kommer nu frem i anklagerne mod Trump for “magtmisbrug” med hensyn til Ukraine –
der vil komme mere ud, når undersøgelserne af Horowitz, Barr og Durham bliver
frigivet. Hvad det vil vise, er, at de samme netværk bag Maidan-statskuppet i
Ukraine i februar 2014 er i centrum for kup-bestræbelserne mod Trump, og de
fortsætter med fuld intensitet på trods af faren for, at deres handlinger kan
føre til en krig mellem USA og Rusland.
Et vigtigt moment for at imødegå dette vanvid, var den ekstraordinære konference
hos Schiller Instituttet den 16. – 17. november i Bad Soden, Tyskland, hvor
aktivister fra mere end 30 lande mødtes til en mindehøjtidelighed for Lyndon
LaRouche. Helga understregede, at præsentationerne på konferencen demonstrerede
Lyndon LaRouche’s unikke vision for fremtiden og den videnskabelige og
kulturelle metode, han anvendte for at gøre de igangværende kampe forståelige og
derfor mulige at vinde.

Berlinmurens fald, anden chance for
en gunstig mulighed
Schiller Instituttets konference, 9.
november 2019
1989 – Berlinmurens fald og en mistet
mulighed
2019 – En anden chance for en stor
mulighed
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Vi fejrer i dag et tredobbelt jubilæum: 30-årsdagen for
Berlinmurens fald; Friedrich Schiller, den store tyske frihedsdigters 260-års

fødselsdag; og 35-årsdagen for grundlæggelsen af Schiller Instituttet. Og når
sådanne tre jubilæer falder sammen, er det faktisk værd at se tilbage på,
hvordan de hænger sammen.
Nu om dage kan mange mennesker ikke engang huske murens fald, fordi de enten
ikke var født endnu, eller fordi de var for unge til at følge med i det. Men det
er virkelig vigtigt at lære lektien om hvad der skete dengang, og hvad der gik
galt, i forhold til den situation som vi har i dag.
Jeg kan huske mange af begivenhederne, som om det var i går, fordi vi ikke bare
stod på sidelinjen og så på, men vi befandt os midt i disse begivenheder og
prøvede på at forme dem med vores ideer.
Der gives næsten ikke eksempler på en større forskel mellem den officielle
fortælling om, hvad der skete i forbindelse med den tyske genforening og murens
fald, [og hvad der egentligt skete]: Den officielle fortælling er en ting, og
hvad der virkelig skete er noget ganske andet. For hvis man lytter til den
officielle fortælling, så var dette demokratiets sejr over kommunismen, friheden
over diktaturet, og Fukuyama, historikeren, sagde to år senere, da Sovjetunionen
faldt sammen, at dette var slutningen på [verdens-]historien. Og opfattelsen var
generelt, at hele verden ville tage den vestlige model for “demokrati” til sig,
herunder menneskerettigheder og det parlamentariske system, og at det simpelthen
bare ville gå den vej.
Imidlertid advarede jeg i mange taler i 1990 om, at hvis man agtede at presse en
ligeså falleret vestlig liberal model ned over det sammenbrudte kommunistiske
økonomiske system, vil man over en vis periode kunne opleve et opsving, men at
det til sidst ville føre til et meget, meget større sammenbrud af systemet. Og
jeg tror, at det er præcist der hvor vi er i dag.
Hvis man betragter verden rundt om på hele kloden, har man et system i
fuldstændig uorden: Se på massedemonstrationerne i Chile, i Irak, i Libanon, se
på de ‘gule veste’ i Frankrig; se på hvad der foregår med Brexit; de tyske
landmænd er i totalt oprør. Efter min mening er det faktisk første gang i
historien, at det sker samtidigt i alle hjørner af verden. Og jeg tror virkelig,
at det i dag er sandt hvad Leibniz sagde i slutningen af 1600-tallet: Han sagde,
at hvis hele verden på et tidspunkt bliver domineret af utilitarisme, vil det
komme til en verdensrevolution.
Det vestlige etablissements intentioner i ’89 – og især efter Sovjetunionens
sammenbrud i ’91 – om at påtvinge verden en unipolær orden, hvilket var denne
idé om “demokrati-som-det-eneste”, har åbenlyst givet tilbageslag. De prøvede at

påtvinge denne unipolære verdensorden med regimeskifte-operationer, med
farverevolutioner, med interventionskrige; og ideen om at historien op til dette
punkt, i det væsentlige, kun drejer sig om den atlantiske sektor. Men
tilbageslaget mod denne indsats for at påtvinge en unipolær verden har ført til
fremgangen for en hel række forskellige nationer, Rusland, Kina, Indien, og
andre asiatiske nationer. Det har ført til en helt anden selvforståelse i
Afrika. Det har øget kløften mellem de rige og de fattige på en sådan måde, at
det ikke længere er bæredygtigt. Middelklassen forsvinder.
Så hvis man tager dette i betragtning, og spørger sig selv hvordan vi er nået
til den såkaldte ”enden på historien”, demokrati overalt, og så de gigantiske
omvæltninger, som finder sted lige nu?

Nuvel, ’89 var det man på tysk med rette

kunne kalde en “Sternstunde der Menschheit”, hvilket betyder en enestående
chance [for forandringer] i historien, en “stjernestund for menneskeheden.” Og
det var et af disse store øjeblikke, hvor man faktisk kunne forme historien,
fordi kommunismen var forsvundet, og man kunne have indført en fredelig
verdensorden i det 21. århundrede. Og den vision havde vi:
Allerede i ’84, da Sovjetunionen afviste hans tilbud om SDI (Strategiske
Forsvarsinitiativ –red.), efter at præsident Reagan havde gjort det (SDI) til
den officielle amerikanske politik, forudsagde Lyndon LaRouche, at hvis
Sovjetunionen ville fastholde deres daværende politik, hvilket var en indsats
for militær dominans, og ‘primitiv akkumulation’ imod deres egen økonomi, ville
Sovjetunionen kollapse i løbet af fem år. Og det skete: Lyndon LaRouche, der
også iagttog de økonomiske vanskeligheder i Comecon-landene, forudsagde i 1988
den snarlige tyske genforening, samt at det [gen-]forenede Tyskland skulle
udvikle Polen med vestlig teknologi som en model for at omdanne hele Comecon.
Da muren faldt – i grunden efter de tiltagende mandagsdemonstrationer – var vi
faktisk de eneste, der havde en forestilling [om det]. Husk tilbage på den
utrolige glæde – folk dansede på Berlinmuren, da den blev åbnet, og det var et
utroligt øjeblik med en potentiel forandring i historien. De officielle
dokumenter fra den tyske regering, der blev offentliggjort et par år senere,
viser, at til trods for at tysk genforening var det primære mål for tysk
politik, havde man ingen beredskabsplan! De troede i virkeligheden ikke, at det
nogensinde ville ske! Ingen troede for alvor på, at Sovjetunionen ville
forsvinde. Men vi havde en idé om det, og hr. LaRouche foreslog første gang i
1988, at det genforenede Tyskland skulle udvikle Polen, og jeg skrev en
løbeseddel, der blev offentliggjort i midten af november 1989, “Kære Tyskland,
gå videre med selvtillid,” og jeg foreslog nøjagtigt dette, at vi med vestlig
teknologi skulle udvikle Polen og de andre Comecon-lande.

Dette var naturligvis endnu ikke blevet til politik, men Helmut Kohl, Tysklands
kansler på det tidspunkt, tog et første ‘baby-skridt’ i retning af suverænitet,
ved den 28. november, et par dage efter min løbeseddel, at offentliggøre et 10punkts program, som endnu ikke var ideen om genforening, men en konføderation af
de to tyske stater.
To dage derefter, den 30. november, blev Alfred Herrhausen, lederen af Deutsche
Bank på det tidspunkt, myrdet af en meget tvivlsom – sandsynligvis ikke
eksisterede – ”tredje generation” af terrororganisationen Røde Armé Fraktion.
Det er i det mindste et spørgsmål, der stadig skal undersøges af historikere.
Men det var et budskab til Kohl, “vov ikke på at gå i retning af tysk
suverænitet.”
På det tidspunkt kom der en voldsom reaktion: [Den daværende britiske
premierminister] Margaret Thatcher igangsatte denne kampagne for “Det fjerde
Rige”; den franske præsident Mitterrand krævede, at Tyskland skulle opgive Dmarken og indføre Euroen; Bush Sr. krævede selvbegrænsning af Tyskland gennem
yderligere integration i NATO og EU, accept af Maastricht-traktaten, og dermed
det regime med nedskæringer der nu fører til sprængningen af EU, spændingerne
mellem øst og vest, nord og syd.
Vi foreslog den produktive ‘Paris-Berlin-Wien-trekant’, som var ideen om at
bruge vestlig teknologi til at transformere landene i Østeuropa, og dybest set
bruge deres produktive potentialer til at modernisere og integrere med Europa.
Det første sådant forslag offentliggjorde vi i januar 1990, og da Sovjetunionen
kollapsede i ’91 udvidede vi straks idéen om den produktive trekant til hele
Eurasien for at forbinde de produktive befolkningscentre i Europa med dem i
Asien gennem udviklingskorridorer, og vi kaldte det for ‘Den eurasiske Landbro’,
Den nye Silkevej. Dette skulle også [danne basis for] den fredelige verdensorden
i det 21. århundrede.
Naturligvis brød de neo-konservative, som ønskede at påtvinge deres unipolære
verdensorden, løfterne de havde givet til Gorbatjov, om, at NATO aldrig ville
blive udvidet til Sovjetunionens grænser. I ’91 offentliggjorde CIA ifølge en
tysk avis en rapport om, at Rusland havde en bedre uddannet arbejdsstyrke og
flere naturressourcer end USA, og at landet derfor ville blive en konkurrent på
verdensmarkedet, hvis man tillod økonomisk udvikling. Derfor skulle den
økonomiske udvikling afværges.
Hvad der trådte i kraft var chokterapien fra Jeffrey Sachs, den samme Jeffrey
Sachs, der nu befinder sig midt i den grønne klima-finansieringssvindel.
George Soros var involveret i en enorm hjerneflugt fra Rusland og de øvrige

tidligere sovjet-lande, og i Tyskland forsøgte de virkeligt at sprænge
potentialet for et godt forhold til Rusland på det tidspunkt. Den 8. marts 1990
var den sidste samling i DDR’s ‘Volkskammer’ [parlamentet i Østtyskland]. De
skabte ‘Treuhand Anstalt’, som senere skulle blive til den største industrielle
bedrift i verden. Og de skulle angiveligt beskytte DDR’s statsejede ejendom, men
et ‘koldt kup’ blev udført: Allerede den 26. juni 1990 offentliggjorde De
Maizière-regeringen vedtægter, der alene handlede om “privatisering” og
“omorganisering” af de statsejede industrier.
I august 1990 blev Detlev Karsten Rohwedder, som var en meget god og effektiv
industrialist, udpeget til at foretage en omlægning af førnævnte ‘Treuhand’, og
han havde en fremragende forståelse af kravene til realøkonomien, så han satte
genopretning før privatisering med det primære formål at beskytte
arbejdspladserne fra de tidligere statsejede virksomheder. Straks kom han under
ondskabsfulde angreb fra de britiske og amerikanske investeringsbanker, der
beskyldte ham for at blokere for udenlandske investeringer. Den 1. april 1991
blev han skudt af den samme tvivlsomme, sandsynligvis ikke eksisterende, “tredje
generation” af ‘Rote Armé Fraktionen’ af den terroristiske Baader-Meinhofgruppe. Han blev erstattet af Birgit Breuel, en datter af Alvin Münchmeyer, hvis
bank har en meget dyster historie, idet den var med til at finansiere NSDAP
[nazist-partiet] i 30’erne sammen med Harriman i USA og Montagu Norman,
bankdirektør for Bank of England.
Hvad der skete, var en gigantisk ekspropriation af den østtyske befolknings
ejendom. Pludselig betød alle disse menneskers livsværk intet; det blev erklæret
værdiløst; og dette er et chok, som disse mennesker i det tidligere Østtyskland
ikke er kommet sig over den dag i dag. Og jeg vil sige, at denne ekspropriation
har spillet meget ind på det faktum, at vi nu har fået fremkomsten af
Alternativet for Tyskland (AfD), en populistisk organisation som imidlertid har
en masse af alle de onde elementer, højreekstremisme, hvis ikke værre –
fascistiske elementer – i sig.
Se, etablissementet udnyttede grundlæggende det faktum, at kommunismen var
forsvundet, og der skete noget nyt. Da Sovjetunionen stadig eksisterede, så
oligarkiet i Vesten stadig et vist behov for videnskabelig og teknologisk
fremgang, for dybest set at holde trit med våbenkapløbet i Den kolde Krig, af
årsager, der allerede var blevet formuleret af Machiavelli: At man altid skal
forblive på samme teknologiniveau som ens modstander, eller være foran.
Men med Sovjetunionens sammenbrud gik det britiske imperium ind i en absolut
ubændig deregulering af de finansielle markeder, og de gik tilbage til den gamle
oligarkiske tankegang om befolkningsreduktion, og at holde befolkningen i

tilbageståenhed, og især efter at det lykkedes at eliminere Glass/Steagall-loven
i USA i 1999, fik vi en fuldstændig, uhæmmet deregulering af de finansielle
markeder på bekostning af industrien og velfærden, til fordel for spekulanternes
profitmaksimering.
I juli 2007, da den anden ejendomsmarkedskrise brød ud – faktisk en uge før –
optog Lyndon LaRouche en verdensberømt video, hvor han sagde, at ”Dette system
er absolut færdigt, og alt hvad vi vil se nu er, hvordan de forskellige aspekter
kommer til at manifestere sig”. Og som et resultat af det faktum, at folk ikke
lyttede til ham, fik vi så det store systemiske nedbrud i 2008. Intet blev gjort
af centralbanker for at eliminere de grundlæggende årsager til dette nedbrud, og
derfor står vi nu, ca. 11-12 år senere, overfor en endnu værre krise, fordi det
eneste man lavede var kvantitative lempelser, nulrenter, negative renter, og i
dag ser man et sammenbrud af hele systemet, i meget, meget værre grad end i
2008.
Men i mellemtiden udviklede sig også en anden tendens: I forbindelse med vores
forslag til den ‘Eurasiske Landbro’, arrangerede vi konferencer og seminarer på
fem kontinenter. I ’96 var der en stor konference i Beijing, hvor jeg forelagde
vores forslag om at bruge den Eurasiske Landbro som hjørnesten for en ny
verdensøkonomisk orden, og på det tidspunkt erklærede Kina, at den Eurasiske
Landbro skulle være det strategiske mål inden år 2010. Men så kom naturligvis
krisen i Asien i ’97. I ’98 kom den russiske statsbankerot, og disse lande – de
asiatiske lande – blev tvunget til at udvikle et alternativ for at forsvare sig
selv. Og siden da har der udviklet sig en hel række organisationer: BRICS,
Shanghai Cooperation Organization, Global South; og Schiller Instituttet
fortsatte med at afholde konferencer med forslag om, at den Eurasiske Landbro
skulle blive til en ‘Verdenslandbro’, der forbinder alle fem kontinenter.
I 2013 i Kasakhstan annoncerede præsident Xi Jinping så den Nye Silkevej. Og i
de forløbne seks år siden da, er dette blevet det største infrastrukturprojekt
nogensinde i historien. Det har allerede fået tilslutning fra 157 nationer og 30
store internationale organisationer. De har skabt et nyt paradigme, der er
baseret på respekten for national suverænitet og ikke-indblanding i de andres
landes sociale system. Det er en model for samarbejde, som ifølge præsident Xi
Jinping er åben for samarbejde med enhver nation på planeten.
Når man ser rundt omkring på kloden er der demonstrationer i mange lande, mange
af dem er større end ‘mandags-demonstrationerne’ i DDR. i ’89, og nogle af dem
er ikke så fredelige som de var. Vi konfronteres også med eksistentielle farer:
Det udgår især fra narkokartellerne, hvis man betragter situationen i Mexico,
eller hvis man ser på de overvejende Soros-sponsorerede farverevolutioner, såsom

i Hongkong og andre destabiliseringer rundt om i verden. Det er i realiteten de
samme kræfter, der står bag kuppet mod præsident Donald Trump, siden 2016. Men
der er også en modbevægelse. Den kriminelle efterforskning af kupmagerne mod
Trump ledes af justitsminister William Barr.
Så 30 år efter murens fald er vi præcist på det punkt, som jeg har påpeget i
mange taler, at hvis man påtvinger det liberale system, så vil man få et langt
større sammenbrud, og det er præcis, hvad vi ser i dag. Men vi har også den nye
konstellation med Bælte- og Vejinitiativet og præsident Trump, som mange gange
har sagt, og bevist gennem sine handlinger, at han ønsker at forbedre forholdet
til Rusland og Kina. Så faktisk oplever vi lige nu den store chance igen i 2019,
men hvad der [nu] må ske, for at tage ved lære af hvad der gik galt for 30 år
siden, er, at de fire [stor-]magter – USA, Rusland, Kina og Indien – skal
gennemføre Lyndon LaRouches recept:
– Vi skal have en global Glass-Steagall, adskillelse af bankerne.
Kasinoøkonomien må slutte, og dette bør ske inden sammenbruddet for alvor kaster
verden ud i kaos.
– Derefter har vi i brug for en nationalbank efter Alexander Hamiltons
principper i ethvert land.
– Der er brug for en ny Bretton Woods-aftale, et nyt kreditsystem til at
finansiere internationale projekter under Bælte- og Vejinitiativet.
– Og vi er nødt til at have en forøgelse af produktiviteten i økonomierne gennem
et fælles lynprogram til realisering af fusionskraft, samt internationalt
samarbejde om rumfart og -forskning.
Nu må disse lande – de fire stormagter – gå sammen med andre lande om den
økonomiske genopbygning af Sydvestasien, som er blevet ødelagt af disse
interventionskrige; og vi har brug for industrialiseringen af Afrika, fordi
dette er den store udfordring for hele menneskeheden. Vi må få bugt med
geopolitik, og vi må samtykke i hvad præsident Xi Jinping har foreslået igennem
mange år: Et fællesskab for hele menneskehedens fremtid.
Dette skal dog kombineres med en renæssance af klassisk kultur, og det er derfor
at Schiller Instituttets rolle og ideerne fra Friedrich Schiller er så absolut
uundværlige. Det var principielt for Schiller Instituttet, da det blev grundlagt
i 1984, at en ny økonomisk verdensorden i virkeligheden kun kan lykkes, hvis den
kombineres med en klassisk renæssance. Vi har brug for en dialog mellem de
bedste traditioner indenfor alle kulturer, og for europæisk civilisation betyder
det, at det smukke menneskebillede, som det blev udtrykt af Friedrich Schiller,
og som det blev fejret af Beethoven i ‘Ode til Glæden’ i den niende symfoni, må
blive grundlaget for vores uddannelsessystem og vores sociale liv. Fordi hvert

menneske, ifølge Schiller, har potentialet til at blive en smuk sjæl, og hans
definition af dette er, at ethvert menneske potentielt kan blive et geni. Han
har en idé om, at ethvert menneske har en ubegrænset evne til selvforbedring,
intellektuelt og moralsk.
Så hvis man ser på det, har den liberale model ikke bare fejlet økonomisk, men
også kulturelt. Hvis man ser på narkotikaepidemien, for eksempel i USA,
grimheden i ungdomskulturerne, volden i den såkaldte ”underholdning”,
skoleskyderier og lignende ting, er det meget, meget tydeligt, at hvis Vesten
ønsker at overleve, er der brug for en æstetisk uddannelse. Præsident Xi
Jinping har sagt ved mange lejligheder, hvor vigtig han betragter den æstetiske
uddannelse, fordi den fører til et smukt sind og en smuk sjæl, og det er kilden
til skabelsen af store kunstværker.
Så, I USA og Europa må vi til at genskabe de bedste traditioner for humanisme og
klassisk kunst; i traditionen fra den italienske renæssance, de tyske
klassikere, musikken fra Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Verdi og
andre. Dette er ikke en mulighed: Det er en nødvendighed. Civilisationer er
forsvundet, og hvis man går til museerne, er de fulde af eksempler på nationer,
kulturer og civilisationer, som moralsk var for anløbne til at klare sig. Europa
og USA kunne muligvis helt forsvinde! Og dette siger jeg ikke som en
pessimistisk prognose, men som et incitament for os til at ændre vores vaner og
antagelser. Vi er nødt til at genskabe vores civilisation baseret på de høje
idealer fra de store digtere, som Schiller, hvis 260 års fødselsdag vi fejrer i
dag.

Video og afskrift: Fejring af Berlin
murens fald og Friedrich Schillers
fødselsdag.
Konference i NYC med Helga ZeppLaRouche som hovedtaler den 11.
november 2019 (på engelsk)
A Three-Fold Anniversary

Address by Helga Zepp-LaRouche (Se afskriftet nedenunder)
Excerpt from video: “The Lost Chance of 1989”
Schubert/Schiller: Die Hoffnung
Michelle Erin, soprano – Margaret Greenspan, piano – Elliot Greenspan, speaker
Schubert/Schiller: An Emma
John Sigerson, tenor – Margaret Greenspan, piano
Shakespeare: Luciana’s Monologue from Comedy of Errors, Act 3, Scene 2
Leah DeGruchy
Max Caspar on Kepler as a Philosophical Mind
John Sigerson
Schiller: “Die Teilung der Erde”
Frank Mathis
Schubert/Schober: “An die Musik”
Lisa Bryce, soprano – Richard Cordova, piano

Download (PDF, Unknown)

At drage læren af den forspildte
chance i 1989 – denne gang kan det
blive anderledes
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
10 november 2019
Hvad var det i virkeligheden der skete i 1989, da Berlinmuren faldt, og hvad kan
vi lære af at undersøge begivenhederne i denne historiske periode? Ved en
gennemgang af hvad der rent faktisk skete for tredive år siden, da Berlinmuren

blev revet ned, i modsætning til den officielle fortælling fremsat af de
neoliberale og geopolitikerne, taler Helga Zepp LaRouche lidenskabeligt for,
hvorfor det vil være anderledes denne gang. Chancen for verdenshistoriske
forandringer findes kun kortvarigt, men denne gang, siger hun, er lejligheden
gunstigere. I modsætning til 1989, hvor alene kræfter, der var tilknyttet hendes
mand, Lyndon LaRouche, og Schiller Instituttet, havde en strategisk plan, er der
i dag Bælte- og Vejinitiativet og en voksende erkendelse af, at der kommer et
nyt [finansielt] krak, og at det vil være dødbringende at holde fast ved det
gamle paradigme, der blev påtvunget [verden] af det britiske imperium.
Hun præsenterer de afgørende spørgsmål fra 1989, som en der selv deltog i dem,
og forklarer hvordan det britiske imperium overlevede dengang ved hjælp af mord,
trusler og korruption, herunder fængslingen af hendes mand.

Men det nye

paradigme der dukker op globalt, udformet på basis af LaRouches ideer, ses i
stigende grad som den eneste levedygtige mulighed i dag, hvor faren for et
nyt krak er øget. De, der forsvarer den gamle orden i Europa og USA, bliver i
stigende grad afsløret, idet efterforskningen af Russiagates oprindelse dagligt
frembringer flere beviser.
Nu er tiden inde til at læse Schillers værker, sagde hun, for at blive opmærksom
på potentialet for hvert menneske – inklusive dig selv! – til at blive en smuk
sjæl, og bruge denne opdagelse til at blive en kraft til at skabe historie, og
sikre at menneskeheden ikke går glip af denne mulighed.

Folk er i globalt oprør over det
faldefærdige neoliberale system

Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
3. november 2019
Helga indledte sin ugentlige webcast med at insistere på, at folk faktisk bør se
præsident Trumps rally i Tupelo, Mississippi, da man her vil se en helt anden
dynamik, end hvad der formidles i medierne og af hans modstandere. Et betydeligt
udsnit af de amerikanske vælgere reagerer entusiastisk på hans præsentationer,
idet han fortsætter med at betone afslutningen på krigene, der blev indledt af
Bush og Obama, alt imens han bekæmper sammensværgelsen, der føres imod ham. Hun
kaldte demokraternes pres for en rigsretssag for et “højrisikabelt spil… som kan
give bagslag.”
Det vi gennemlever er et utroligt historisk øjeblik, et endeligt opgør mellem
millioner over hele verden der er vrede, og som i USA bliver mobiliseret af
Trump imod det britiske imperium, der har taget Det Demokratiske Parti [som
gidsel]. Hun mindede seerne om, at hendes mand – da Trump blev valgt – sagde, at
dette ikke var en amerikansk, men global begivenhed, hvilket vi ser nu med
masseprotesterne, der pågår verden rundt. Hun gennemgik udviklingen omkring
rigsretssagen, herunder bedraget med Schiffs “whistleblower”. Hun pegede på
fremskridtene i Syrien, der er baseret på et samarbejde mellem Trump og Putin,
samt handelssamtalerne med Kina, for at vise hvad det er som Trump gør, der
forårsager hysteriet bag rigsretssagen.
Da hun gennemgik det igangværende finansielle/økonomiske sammenbrud samt de
åndssvage løsninger der er foreslået af Lagarde, Carney m.fl., og som kun vil
gøre ondt værre, pegede hun på de enestående løsninger, der er blevet udviklet
af hendes mand Lyndon LaRouche. For Jer, vore seere, er tiden ikke til
passivitet, konkluderede hun, men til nu at blive involveret og støtte vores
organisation.

Rollerne er byttet om for kupmagerne
og centralbankerne
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
27 oktober 2019
Helga Zepp LaRouche leverede en fascinerende vurdering af forandringerne, der
fejer hen over kloden, og den gunstige lejlighed til at disse ændringer har
gjort det muligt at realisere et samarbejde, der indvarsler en ny æra med fred
og udvikling. Blandt de processer, som hun fremhævede, er:

1. Betydningen af Barr-Durham-efterforskningen, der overgår til en strafferetlig
efterforskning, som sætter spotlight på hele det britiske Obamaefterretningsapparat, alt imens den afslører bedrageriet bag
rigsretssagsprocessen omkring “Ukraine-[telefonsamtalen]”;

2. Accelerationen af finanskrisen og centralbankernes faktiske erkendelse af, at
de ikke har andet valg end at fortsætte den samme fejlslagne politik, som
skabte denne krise;

3. Urolighederne der breder sig imod den neoliberale nedskæringspolitik, som
centralbankerne har beordret for at beskytte deres faldefærdige system;

4. Omstillingen undervejs i hele Mellemøsten som et resultat af Trumps beslutning
om at samarbejde med Rusland om at afslutte de “evindelige krige”;

5. Til trods for det fortsatte anti-kinesiske idioti, der udvises i vicepræsident
Pences seneste tale, anerkendte selv han det positive potentiale for en
amerikansk-kinesisk handelsaftale, eftersom det er hvad præsident Trump
ønsker;

6. Topmødet mellem Rusland og en række afrikanske nationer, hvilket giver USA og
Europa en vision for hvad der vil være muligt, hvis man dropper de
imperialistiske grundsætninger.

Ignorer medierne, der forsøger at udføre ‘public relations’ for de kriminelle
britiske imperialistiske netværk – bliv aktiv med Schiller Instituttet, da tiden
er inde til at udbrede Lyndon LaRouches ideer og metoder.
Som altid, tak for at følge vores arbejde.

Hemmeligheden bag, hvordan Trump
udmanøvrerede krigspartiet.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 18. oktober
2019
I denne uge drøfter Helga Zepp-LaRouche Trumps seneste træk for at afslutte
krigene for regimeskifte, hvilket han blev valgt til at udføre, og stiller den
amerikanske befolknings støtte til præsident Trump, der sås ved forskellige
stævner i hele landet, op imod de etablerede mediers forsøg på at fremstille en
helt anden virkelighed. Med en skrøbelig våbenhvile på den syriske/tyrkiske
grænse er det nu tid til at begynde genopbygningen af regionen ved at udvide
Bælte- og Vejinitiativet til Mellemøsten!
Helga Zepp-LaRouche understreger også den rolle, som vores bevægelse spiller i
USA og i Europa med at uddanne befolkningen i den forestående globale
finanskrise. DETTE er den virkelige baggrund for hastværket med at afsætte Trump
fra embedet. Han har bevist, at han er villig til at vælte skakbrættet med det
militærindustrielle kompleks’ årtier lange politik for regimeskifte; så hvilken
garanti har Wall Street for, at han ikke vil gøre det samme imod dem, i takt med

at finanskrisen fortsætter med at brede sig?
Det er nu vigtigere end nogensinde at organisere en ægte økonomisk renæssance på
planeten, begyndende med at omorganisere Wall Street og give de suveræne
nationer mulighed for at samarbejde om deres egne økonomiske skæbner.
Tak for at følge vores arbejde og for din støtte.

Systemet kollapser: Dette er årsagen
til optimisme!
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 11. oktober
2019
Zepp-LaRouche indledte med at drøfte, hvad hun beskrev som den historiske
pressekonference med præsident Trump den 9. oktober, hvor han gjorde det klart,
at han havde til hensigt at vende de sidste 50 års geopolitiske krige. Under
henvisning til præsident Eisenhowers identifikation af det “militære
industrielle kompleks” som årsagen til krig, afsluttede Trump med en bevægende
personlig erklæring, idet han identificerede omkostningerne ved disse krige,
hvad angår de amerikanske tab af menneskeliv, samt de millioner der går tabt på
den anden side i krigene.
Hun vendte flere gange tilbage til vigtigheden af to ting: For det første,
præsident Trump må nu samarbejde med Rusland gennem Astana-processen og inddrage
Kina, for at afslutte krigene via reel økonomisk udvikling; for det andet, at
vejledningen til denne udviklingsproces må være Lyndon LaRouches liv, hvis
renselse er den nødvendige ingrediens for at få det til at fungere.
LaRouches stemme er desuden vigtig, da det økonomiske sammenbrud er i gang, og
det er hans videnskabelige metode, nedfældet i hans Fire Love, som er nødvendige

for at forhindre sammenbruddet i at udløse global elendighed. Vi må direkte tage
fat på den panik og kulturpessimisme, som dominerer befolkningen – nu er tiden
inde til, at vores optimistiske synspunkt, baseret på en forståelse af
menneskets sande, kreative natur, former diskussionen.
Tak fordi I følger vores arbejde i et så spændende historisk øjeblik. Der står
meget på spil for menneskehedens fremtid, og vi gør en forskel.

Schiller-konference i New York:
‘Menneskeheden som en galaktisk art:
Det nødvendige alternativ til krig’
Den 5. oktober (EIRNS) – Dagens konference i Schiller Instituttet på Manhattan
med ovennævnte titel, bød på seks udvalgte talere – enten via livestreaming
eller personligt i salen – overbragte hilsner fra den russiske ambassadør i USA,
Anatoly Antonov, en videohilsen fra Andrea Jones, direktør for NASAs
internationale månenats observation (5. oktober), samt et stærkt videosegment
fra en webcast med Lyndon LaRouche fra den 3. december 2009: “Lad os
industrialisere Månen nu som basis for fremtidig udforskning af rummet”. De
begivenheder, der blev streamet live, var både dybt informative indenfor
adskillige aspekter af videnskab og teknologi, og på samme tid en inspiration i
forhold til at aktivere en tilstand hos menneskeheden, “hvor fantasiens styrke
bliver nationernes politik”, som moderator Dennis Speed udtrykte det, idet han
citerede Lyndon LaRouche
Forinden livestreamingen begyndte kl. 13 EDT, startede konferencen med “Sangen
til Månen” fra operaen Rusalka af Antonin Dvorak.
Efter Speeds bemærkninger (se transkription,) Jones’ hilsener og LaRouches
video, blev hovedtalen dernæst afholdt af Schiller Instituttets præsident Helga
Zepp-LaRouche (se transkription). Hun startede med at udtrykke, at det er en
“fuldkommen glædelig dag i dag” og at erklære, at “Månefeber er en sund sygdom.”
Den næste taler var Dr. Xing Jijun, som er videnskabs- og teknologirådgiver ved
Kinas Generalkonsulat i New York. Han uddybede, hvad han betegnede som de to
nøgleord, innovation og samarbejde.

Benjamin Deniston fra LaRouches videnskabelige gruppe, “The Basement Team” -,
talte derefter – via videoforbindelse – over emnet “Menneskehedens fremtid
ligger ude blandt stjernerne”, der beskæftigede sig med implikationer af
videnskabelige resultater fra Månen med henblik på at forstå Universet.
Dr. Aaron Olson, tidligere NASA-forskningspartner, talte efterfølgende om
“Udvinding af Helium-3 på Månen” og fremviste udstyr og koncepter, der er
involveret for at få dette til at ske. Jason Ross’ præsentation havde titlen
“CO2-reduktionspolitik – dyrt, dødbringende og unødvendigt.” Han førte
tilhørerne gennem emnet med nådesløs ironi.
Joseph Foster, en signalspecialist fra New Jersey, holdt derefter en
præsentation med titlen “Fra Projekt Diana til Projekt Artemis”, hvor han gav en
livlig historisk gennemgang af den teknologiske udvikling, begyndende i 1946 med
de første radarsignaler, der blev reflekteret fra Månen under Projekt Diana, og
op til nutiden og hvad der er planlagt for Artemis-projektet. Konferencen blev
afsluttet med spørgsmål- og svar og afsluttende bemærkninger fra Helga ZeppLaRouche, som forblev online under hele konferencen på trods af en tidsforskel
på seks timer.

‘Et utroligt historisk øjeblik: Vi må
ændre dagsordenen fuldstændig!’
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-Larouche den
25. september 2019
Den 25. september (EIRNS) – Ovenstående ord blev udtalt af Helga Zepp-LaRouche i
dag i hendes strategiske webcast for Schiller Instituttet. Overvej de historisk
virkelig skelsættende begivenheder fra de sidste 48 timer.
I den anden uge med den amerikanske centralbanks tiltag for at afværge et
sammenbrud i banksystemet, blev yderligere 180 milliarder dollars pumpet ind i
systemet, hvilket bragte det samlede beløb op på over 500 milliarder dollars med
fortsatte opfordringer til at frigive nye kvantitative lempelser (QE), inden
hele det vestlige banksystem kollapser. Konkurser brød ud over hele Europa,
delvis på grund af kreditstramningen af realøkonomien, hvilket efterlod over
22.000 nye arbejdsløse.

På klimatopmødet i New York, scenen for det mishandlede og forvirrede barn,
Greta Thunberg, der af hendes kontrollører blev drevet til et næsten psykiatrisk
sammenbrud, mens hun skvaldrede op om dommedag, holdt den faktiske kontrollør af
den massive klimasvindel, Mark Carney, chef for Bank of England, hovedtalen ved
klimabegivenheden. Alt imens dette arrangement er beregnet på at skabe en ny
“grøn” boble til at oppebære den massive derivatboble, er den også beregnet på
at skabe en begrundelse, og måske endda love for at forhindre udlån til alt hvad
der producerer kulstof – dvs. stort set al industri, transport, byggeri og
landbrug i verden. Som det fremgår af den netop offentliggjorte EIR-rapports
overskrift: “‘CO2-reduktion’ er en massemorderisk politik udtænkt af Wall Street
og City of London.”
I USA står det forrykte Demokratiske Parti over for den snarlige afsløring af
Obama-regeringens kriminelle samarbejde med britiske og ukrainske
efterretningsnetværk i deres bestræbelser på at vælte USA’s præsident, samt
fiaskoen i deres “Russiagate”-svindelnummer og deres “racistiske” beskyldninger
for at afsætte Trump. Demokraterne bekendtgjorde en offentlig undersøgelse for
at indlede en rigsretssag, baseret på Trumps helt normale samarbejde med
præsident Volodymyr Zelenskijs nye ukrainske regering. Zelenskij kom til magten
på et løfte om at udrydde korruptionen i det nynazistisk tilpassede Poroshenkoregime, som var kommet til magten gennem et kup i 2014, der blev styret af de
samme kredse i Obamas regering, der nu er ivrige for at stoppe Trump.
I Storbritannien, hvor en krise nu sammenlignes med den engelske borgerkrig i
det 17. århundrede, tilranede den nyligt indrettede Højesteret (oprettet af Tony
Blair) sig magten fra premierministeren, for at omgøre hans ophævelse af
Parlamentet, mens Parlamentet for nylig også bemægtigede sig premierministerens
magt ved at presse et lovforslag igennem for at forhindre Brexit. Nu ønsker
Boris Johnson et parlamentsvalg, for at “give vælgerne mulighed for at
bestemme”, men oppositionen blokerer for et valg i den overbevisning (næsten
helt sikkert rigtigt), at de ville lide et alvorligt nederlag.
Sagen er, som fru Zepp-LaRouche påpeger, at ingen af disse kriser eller den
ekstreme fare for krig mellem atomvåbenmagterne, som menneskeheden nu står
overfor, kan løses hvor for sig. Det er et sandhedens øjeblik for menneskeheden,
hvor Lyndon LaRouches levned må anerkendes gennem hans renselse af præsident
Donald Trump, og hans politik må gennemføres, som de virkelig revolutionerende
ændringer de udgør. Systemet kan ikke repareres, det kan kun udskiftes. Donald
Trumps fjender er de samme fjender, der fængslede Lyndon LaRouche, men som nu
står afslørede med deres forræderiske hensigter. William Weld, den amerikanske
advokat der overvågede retsforfølgningen af LaRouche og hans medarbejdere,
forsøger nu at indlede en kampagne mod Trump i de republikanske primærvalg – og
i denne uge erklærede han Trump skyldig i forræderi og opfordrede til hans
henrettelse.
Helga Zepp-LaRouche sagde i sit webcast i dag: “Dette er bare helt ude på
overdrevet, og folk bør forstå nøjagtig hvem William Weld er. Han var den
amerikanske statsanklager i Boston, der var anstifteren i hele sagen mod min
afdøde mand, Lyndon LaRouche. Han var gerningsmanden for, hvad Ramsey Clark
korrekt kaldte den største uretfærdighed i amerikansk historie. Og han er nu den

samme person bag forsøget på at fjerne Trump fra embedet, på den ene eller anden
måde”.
Jeg tror, at alt dette kan give bagslag,” fortsatte hun, ”og det fremhæver
nødvendigheden af virkelig at gå efter Lyndon LaRouche renselse, fordi denne sag
vil give bagslag. Dette kan potentielt bringe hele sandheden frem om, hvad der
er foregået i amerikansk politik i de seneste mange årtier. Og jeg kan kun
fortælle folk, at dette kommer til at bringe sandheden frem om, hvad der skete,
og du burde være indstillet på det og hjælpe os med at få denne sandhed ud.”

Et økonomisk nedbrud kommer som en
stor tsunami
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med helga Zepp-LaRouche den
21. august
I denne uges webcast gennemgik leder for Schiller Instituttet Helga Zepp
LaRouche den seneste økonomiske svindel, der udgår fra Black Rock-gruppen som et
eksempel på den desperate indsats for at købe

tid til forsvar for et system,

som er under sammenbrud. Alt imens dets initiativtagere omtaler denne plan som
en “regimeændring” i finanspolitikken, er det blot endnu et forsøg på at
oversvømme systemet med “helikopterpenge” for at beskytte værdiløse aktiver på
1,5 billiarder $. Dette blev afsløret i 1990’erne af Lyndon LaRouche, der med
sin “Triple Curve” udviklede det pædagogiske værktøj, der viser, hvorfor denne
tilgang ødelægger den fysiske økonomi og vil føre til kaos.
Dette er baggrunden for den eskalerede destabilisering af Kina, der demonstrerer
den ‘britiske hånd’ – og deres allierede som Bolton og Pompeo – i et forgæves
forsøg på at forhindre Kinas opkomst og dens BRI-politik (Bælt og VejInitiativ). Mens Trump ønsker en aftale med Kina, sætter hans modstandere – både
inden for og uden for hans administration – verden på en farlig kurs.
En markant, positiv udvikling, som hun identificerede, er dækningen i the

Guardian, Washington Post og Financial Times af den middelalderlige ideologi bag
økofascismen, og hvordan denne bruges til at skabe et grønt bonanza for ellers
konkursramte finansfolk.
Denne udvikling er en del af en utrolig proces, der viser, at systemet ikke
fungerer, og åbner udsigten til, at stigende antal mennesker kan bringes til at
se, at løsningen afhænger af udbredelsen af videnskabelige ideer og stor kultur
– og dette skaber grundlag for optimisme.

Desperation hos den anglo-amerikanske
finansielle elite ligger bag
fornyet pres for regimeskifteoperationer, øko-terrorisme
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
13. august 2019
Med alle indikationer af et nyt økonomisk sammenbrud, der i givet fald vil være
værre end det i 2008, er der et desperat pres undervejs fra de angloamerikanske
eliter for at afspore Bælte og Vej- Initiativet gennem at ramme Kina og Rusland
og at bruge fupnummeret med mennskeskabte klimaændringer til at overbevise folk
om, at der ikke er noget andet alternativ end passivt at acceptere brutale
nedskæringspolitikker og radikal befolkningsreduktion. Det er dette, der driver
farverevolutionen i Hong Kong, den farlige optrapning af spændingerne mellem
Indien og Pakistan, demonstrationerne i Moskva og en forøget mobilisering af
klimafanatikere, der bevæger sig i retning af terrorisme mod det industrielle
samfund.
Men der eksisterer et andet alternativ, hvilket Helga Zepp LaRouche udvikler i
dagens webcast med Schiller Instituttet. Faren for krig kan afværges ved en
‘fire-magts-aftale’, som vil omfatte samarbejde i rummet, og med vedtagelsen af
Lyndon LaRouches ‘Fire-Love’, som er en en forudsætning for at foretage et
skridt fremad i den fysiske økonomiske udvikling af menneskeheden. Dette
involverer et afgørende brud med geopolitik og neoliberalisme, og bevæger USA og

Vesteuropa til fuldt ud at støtte det nye paradigme, der tegner sig i Eurasia.
Mrs. LaRouche opfordrede til en ærlig debat om klimaet, tillige med en kampagne
for at vinde støtte til en fuld Månen-Mars-mission, såsom den, der i øjeblikket
støttes af præsident Trump, og som den oprindeligt blev udviklet af hendes mand,
Lyndon LaRouche. Vi befinder os ved et afgørende øjeblik i historien. Vores
mobilisering kan lykkes med at vende en eksistentiel krise til en ny mulighed
for menneskehedens fredelige fremskridt. (HCS)

Briterne lancerer globale
destabiliseringsoperationer –
modtrækket er videnskabeligt
samarbejde i rummet
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
5. august 2019
Med protester i Hong Kong og Moskva; med skyderier i El Paso, Texas og Dayton,
Ohio; fra de truede amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger til afslutningen
af INF-traktaten om atomvåbenkontrol – de London-centrerede kræfter, der oplever
et sammenbrud af deres system, har lanceret en række destabiliseringer, der er
designet til at fremkalde en overvældende pessimisme for menneskehedens fremtid.
Selv om det kaos, som de slipper løs er farligt, skal det ses fra et strategisk
perspektiv. Deres mål er at sprede en kultur af død og vold, mens finansielle
svindelnumre i forbindelse med CO2-begrænsning er beregnet til at skabe en
pengestrøm, som skal tjene til – i det mindste midlertidigt – at redde deres
bankerotte system.
Ved gennemgangen af denne meget komplicerede globale krise, sagde Helga Zepp
LaRouche, at selv om der ikke findes nogle enkle forklaringer, kan vi
identificere promoveringen af kulturel pessimisme som et afgørende problem; et
problem, der afspejles i de anti-videnskabelige løgne om “menneskeskabte
klimaforandringer”, geopolitik og neoliberal økonomi. Det bedste modtræk,

understregede hun, er, at alle rumfarende nationer skal samarbejde om den
positive ekspansion af menneskeheden i rummet, og dermed bevise, at jorden ikke
er et lukket system. På denne måde kan vi gå fra konfrontation til samarbejde og
demonstrere, som hendes mand Lyndon LaRouche altid insisterede på, at den unikke
menneskelige kvalitet med forsætlig kreativitet tilbyder en løsning på alle
disse kriser.

50-årsdagen for månelandingen er et
’wake-up call’ for de unge:
Skab fremtiden med Schiller
Instituttet.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-Larouche den
21. juli 2019
Helga Zepp LaRouche karakteriserede den globale anerkendelse af betydningen af
menneskets første skridt på Månen for 50 år siden som et velkomment ‘wake-upcall’, der kan genoprette optimismen, som har været under angreb af den grønne
ideologi igennem de sidste halvtreds år. Mange nationer har nu store, spændende
rumprogrammer. At spejde ud i rummet og genkende den realitet, at der er et
stort univers, som skal udforskes, er i sig selv en “smuk afvisning af den
grønne ideologi”. Schiller Instituttets konference i New York var et stort
gennembrud, da denne realitet var grundlaget for en lidenskabelig diskussion om
det potentiale, som mennesket åbner op for, når det påtager sig den
’udenjordiske forpligtelse’, som defineret af rumvisionæren Krafft Ehricke.
Sæt dette i kontrast til stupiditeten hos dem, der presser på for konfrontation
og krig mod Kina, eller den åbenlyse britiske offensiv for krig imod Iran. Disse
eksempler på dårskab tyder på, at det finansielle oligarkis loyalitet ligger
over for det system, der er ved at bryde sammen, og ikke den menneskelige
befolknings ve og vel.
Vore seere bør hjælpe os med at bringe denne besked ud til alle – ingen bør
acceptere degenerationen, påtvunget af dem der har gavn af at bevare et system i

sammenbrud. Gå med i Schiller Instituttet for at skabe skiftet til det nye
paradigme!

Kunne menneskets fremtid i rummet
være nøglen til at besejre den
dødelige pessimisme
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
13. juli 2019
Helga Zepp-LaRouche åbnede dagens webcast med at diskutere “lyspunkter” i den
strategiske situation, der kommer fra diplomatiet på G20-topmødet og Trump-Kimmødet i den Demilitariserede Zone. Alligevel er det potentiale, der er ved at
opstå, for at bryde med den geopolitiske unipolære verden truet af
menneskehedens fjende, det Britiske Imperium, som er involveret i militære
provokationer mod Iran og Kina, men endnu vigtigere, gennem dets rolle i at
sprede pessimisme om fremtiden ved indførelsen af en anti-menneskelig grøn
ideologi.
Mens Vesten ødelægger sig selv, er Asien på vej op, og et centralt element i
Asiens fremkomst er vægten på rumforskning. Kina og Indien er begge involveret i
måneprojekter, og Trumps hensigt om at USA skal være tilbage på månen inden 2024
definerer et potentiale for bredt videnskabeligt samarbejde. Dette er modgiften
til pessimismen fra “grænser for vækst”, osv., hvorfra den grønne bevægelse blev
lanceret – den menneskelige kreativitet kan altid åbne nye horisonter, betonede
hun, ligesom Krafft Ehricke gjorde, med sin visionære idé om “den udenjordiske
forpligtelse”, og som Lyndon LaRouche viste i sine skrifter.
Vi kan bruge 50-årsdagen for Måne-landingen til at bringe fornyet optimisme til
mennesker, noget som i høj grad frygtes af de neoliberale imperiale netværk
centreret i London.

Kampen for et Nyt Paradigme: Den
amerikanske republik mod det
afslørede Britiske Imperium
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
8. juli 2019
Den usædvanlige lækage af telegrammer fra den britiske ambassadør i Washington
til udenrigsministeriet i London viser, at briterne stadig er involveret i en
massiv kampagne for at destabilisere Trump-administrationen, som de har været
siden hans valg. Helga Zepp-LaRouche advarede om, at Sir Kim Darrochs udtalelse
om, at Trump må foretage endnu en kovending mht. Iran, betyder, at vi skal være
opmærksomme på en ny provokation under falsk flag, udtænkt til at føre til et
amerikansk angreb mod Iran. De britiske styrkers beslaglæggelse af et iransk
tankskib på et falsk grundlag, er et eksempel på et sådant farligt geopolitisk
spil.
Det præsidentielle diplomati i Osaka fortsætter. Som opfølgning på det
strategisk betydningsfulde Trump-Kim-møde i den demilitariserede zone, kommer
udsendinge fra USA og Sydkorea til Europa for at rapportere om udviklingen.
Andre aktiviteter omfatter et møde mellem russiske og amerikanske embedsmænd om
nedrustningsforhandlinger; Putins besøg i Italien; og nye handelsforhandlinger
mellem amerikanske og kinesiske embedsmænd.
Dette er et ekstraordinært øjeblik, som blev forberedt af Lyndon LaRouches
livsværk, hvis bidrag omfatter hans profetiske vision for fremtiden. Trumps tale
den 4. juli fangede denne ånd, især med sin tale om Måne-Mars-missionen. For at
dette kan realiseres, må LaRouches værker studeres af flere mennesker, som så
kan bringe hans ideer til dem, der endnu ikke kender ham. Kampagnen for at rense
hans navn er et væsentligt element for at få dette til at ske.

Trump-Kim-møde genopliver Singaporeånden.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
1. juli 2019
Helga Zepp-LaRouche sagde i sin webcast den 1. juli, at mødet mellem Trump og
Kim i ‘DMZ’ (den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea –red.)
“genoplivede Singapore-ånden”, og demonstrerede potentialet når præsidenter fra
førende nationer handler i fællesskab. Mødet, der fulgte efter drøftelser på
G20-topmødet, som involverede Trump, Putin, Xi, Abe og Moon, vender tilbage til
ideen om politisk beslutningstagning på præsidentniveau. Ved at arrangere mødet
udmanøvrerede Trump de britisk-orienterede neokonservative krigshøge i sin egen
regering, og at dømme ud fra den latterligt fjendtlige reaktion fra
Demokrater, udmanøvrerede han også dem.
Alt imens G20-topmødet undlod at tage fat på den voksende økonomiske/finansielle
krise – hun sagde, at det ikke rigtigt er designet til at gøre dette – beskrevet
i den seneste BIS-rapport om risici forbundet med gæld, især virksomhedernes
gæld, og effekten af betalingsstandsninger af sådan gæld på bankerne – så
eksisterer potentialet for at anvende Lyndon LaRouches fire love for at standse
faren for et sammenbrud stadigvæk. De positive tegn fra møderne mellem Trump og
Xi samt Trump og Putin peger på betydningen af at tage LaRouches Fire-magtsaftale op, med henblik på at oprette et nyt finanssystem.
Hun opfordrede amerikanerne til at benytte Uafhængighedsdagen den 4. juli til at
reflektere over betydningen af at genskabe ånden af den amerikanske republik,
som blev skabt i opposition til det Britiske Imperium.

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
Det centrale tema for Helga Zepp-LaRouches webcast i dag er, at dagens udgivelse
af de to dokumentarer om Lyndon LaRouches liv og livsværk leverer vigtige våben
til at besejre det apparat, der har ført os frem til det punkt i går, der lå
mindre end ti minutter fra udløsningen af 3. Verdenskrig. Den internationale
mobilisering for at rense LaRouche, sagde hun, er den eneste måde at stoppe 3.
Verdenskrig på. Hun opfordrede gentagne gange seerne til at deltage i at opnå
det bredest mulige publikum for disse to videoer.
Præsident Trumps beslutning om at afblæse et angreb på Iran, ti minutter før det
blev iværksat, er en utrolig historie! Efter hans tweet som afbrød angrebet i
sidste øjeblik, et tweet der blev udsendt lige efter at New York Times
rapporterede om “den dobbelte magtsituation” i den amerikanske regering
vedrørende beslutningen om at optrappe cyber-krigsførelsen mod Rusland, er
spørgsmålet der bliver rejst af mennesker over hele verden: “Hvem er det lige,
der træffer beslutninger i Washington?
De britiske imperialistiske, geopolitiske netværk, der [i sin tid] stod bag
lanceringen af “Få-fat-på-LaRouche-udrykningsstyrken”, er de samme som dem der
står bag dagens krigskampagne. Målet, for dem der retsforfulgte ham, var
LaRouches ideer, som skinner gennem de to dokumentarer, der blev udgivet i dag.
Disse ideer kan realiseres, begyndende med topmøderne mellem Trump og præsident
Xi og med præsident Putin på topmødet i G20 næste uge. Som dokumentarerne viser,
er det apparat, der presser på for krig, efter dets bestræbelser på at fjerne
Trump, det samme som uberettiget gik efter LaRouche. Mens krig lige netop blev
undgået denne gang, vil der komme flere hændelser, der kan føre til krig, hvis
ikke dette apparat bliver stillet for retten.
Der er i dag ikke noget spørgsmål der er vigtigere, end at bringe en forståelse
af dette til det bredeste udsnit af befolkningen over hele verden.

Afskrift af uddrag:
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: Jo, altså, for mange mennesker vil det sikkert ikke være
indlysende, men hvis Lyndon LaRouche ikke frifindes, tror jeg ikke at vi kan
stoppe de nuværende trommehvirvler for Tredje Verdenskrig: Fordi hans
frifindelse og neutralisering af krigsmaskinen, som driver Verden mod Tredje
Verdenskrig, det er en og samme ting. Fordi det netop er 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, du har – e-mail lister, sociale medier,
bare nogen du kender – og hjælpe os med at sprede dette internationalt.
[https://schillerinstitute.com/blog/2019/06/20/feature-video-the-Larouche-case-M
uellers-først-hit-job /]
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 destruktion 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 frifindelsen af Lyndon LaRouche. 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 – allerede 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
angreb. 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 Trump at mødes med Putin og Xi Jinping i særdeleshed og finde en
løsning på de mange problemer i denne verden. Så vi er i en nedtælling. Men som
jeg sagde, er frifindelsen af Lyndon LaRouche 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 ….

Efterhånden som faren for global krig

vokser, er Lyndon LaRouches ideer
mere nødvendige
end nogensinde før
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
14. juni 2019
Mindehøjtideligheden til fejringen af Lyndon LaRouches kreative liv gjorde et
overvældende indtryk på de fleste deltagere, da det fulde omfang af de utrolige
bidrag som Lyn har ydet blev tydelige. Helga Zepp-LaRouche understregede, at
mens de fleste er fanget i en daglig kamp for at få enderne til at hænge sammen,
udfordrede Lyn dem til at tænke 50-100 år frem. Det nye paradigme, der nu dukker
frem, blev forudset af Lyn for årtier siden, og han viede sit liv til at
realisere sin smukke vision.
I dag identificerede Putin korrekt krisen, at de amerikanske og russiske
relationer forværres time for time, selv om muligheden for at USA under
præsident Trump, kan have “storartede relationer” med Rusland og Kina, stadig er
mulig. Dette blev gjort klart, sagde hun, i rækken af konferencer for nylig i
St. Petersborg og Biskek. Men det Britiske Imperium fortsætter med at presse på
for krig, med Iran som en seriøs, umiddelbar potentiel udløser.
Hun opfordrede lyttere til at se videoen fra mindehøjtideligheden og til at
sørge for, at den kommende dokumentar om LaRouche-sagen får den størst mulige
udbredelse. Løsningen på krisen findes, forudsat at folk påtager sig Lyndon
LaRouches mission og gør den til deres egen.

Lyndon LaRouches triumf, 1922-2019

Hovedtale og afsluttende bemærkninger
af Helga Zepp-LaRouche
Dennis Speed: På vegne af Schiller Instituttet vil vi gerne byde velkommen til
alle, der er her i dag, og byde velkommen til jer, som er samlet rundt omkring i
USA og forskellige steder i verden. Vi har kaldt denne dag og denne
mindehøjtidelighed for “Lyndon LaRouches Triumf”. I virkeligheden er denne
historie imidlertid fortællingen om to menneskers sejr. Den 12. oktober 1988 –
for over 30 år siden – på Tysklands Kempinski Hotel, et år før Berlinmuren
faldt, sagde Lyndon LaRouche til et forbløffet pressekorps: “Jeg kan forsikre
jer for, at det jeg nu fremlægger for Jer vedrørende udsigten til Tysklands
genforening er et forslag, som vil blive studeret nøje af de relevante kredse
inden for etablissementet i USA. Mange vil i dag være enige om, at tiden – under
de rette omstændigheder – er inde til de indledende skridt imod genforeningen af
Tyskland med en klar udsigt til, at Berlin kan genoptage sin rolle som
hovedstad.” Lidt over et år senere, den 9. november 1989, faldt Berlinmuren. Den
3. oktober 1990 blev Tyskland genforenet, Berlin skulle atter blive hovedstaden.
Inden for de timer der fulgte umiddelbart efter den 9. november, skitserede
Lyndon LaRouche, der på daværende tidspunkt sad i fængsel, så den politik som nu
går under forskellige navne i Verden, Den nye Silkevej, Bælte- og
Vejinitiativet, og Schiller Instituttet ville rejse til de tidligere Warszawa
Pagt-lande, og til Rusland og Kina for at tale for denne idé. Verden kom til at
kende denne idé som en ny dialog mellem civilisationer, i modsætning til det der
blev kaldt “civilisationernes sammenstød”. Som med personen Florestan, i
Beethovens opera {Fidelio}, havde LaRouche vovet at tale sandheden, og hans
belønning var at blive lænket gennem hans fængsling. Og som med Florestan og
Fidelio, førte Helga Zepp-LaRouche, grundlæggeren og lederen af Schiller
Instituttet, gennem sin utrættelige promovering af ‘Den nye Silkevej’, og hvad
der nu hedder ‘Verdens-Landbroen’, gennem sin udformning af ‘dialogen mellem
civilisationer’ og gennem sin hengivelse til ‘frihedspoeten’ Friedrich Schiller,
den vellykkede kampagne for at befri Lyndon LaRouche fra fængsel. I dag er
Lyndon LaRouches triumf mulig på grund af hende. Det er mig en ære, som altid,
at introducere Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet.
[stående bifald]

Helga Zepp-LaRouche: Dette er et enestående øjeblik i vore liv, hvor vi samles
her for at mindes og ære min elskede Lyn. Lyn ændrede livet for de fleste af os,
på den mest dybtgående måde. Og hvis vi spørger os selv: “Hvor ville jeg have

været, hvis ikke for det utrolige privilegium at have mødt Lyn, vor tids mest
kreative tænker?” Hvis man ser rundt i vores samfund i dag, ser man så mange
liv, der spenderes dårligt, mennesker, der er fortabt i materiel grådighed,
jagten på penge, genstande, underholdning – nogle er meget succesfulde. De
tjener mange penge, men deres sjæl har allerede længe været spist op af mere
begær. Mange er ikke så succesrige. De kan ikke få enderne til at mødes. For de
fleste af os åbnede Lyn døren til en sand medmenneskelighed, personligt, og i
utallige diskussioner han havde med mennesker i løbet af sit lange liv bevægede
han tusinder og atter tusinder af mennesker i USA, i Europa, i Afrika, i Asien
og i Latinamerika. Han ændrede rent faktisk deres liv, og bevægede dem på en
dybtgående måde… i de fleste lande på denne planet, på fem kontinenter. Lyn
talte med mange grupper og enkeltpersoner… unge mennesker. Han oplyste fiskerne
i Peru. Han fortalte skomagere i Italien om skomageri. Han talte med italienske
lovgivere og lovgivere rundt om i verden. Han underviste iværksættere om fysisk
økonomi. Han talte med fagforeninger, lærere, akademikere; verdens bedste
musikere. Han åbnede døren til sandhed og viden for mange, mange mennesker. Og
mange af dem sagde, at Lyn vidste mere om deres fagområde end dem, eksperterne
selv, og at han var i stand til at ændre retningen i deres tænkning. Lyns
eksistens er et mirakel. Han trodsede alle hindringer for forfægtelsen af sit
mægtige intellekt. Som ung følte han sig som en “grim ælling”, som ikke ville
passe ind i det banale miljø, der omgav ham. Men allerede som ung havde han den
indre styrke til at afvise enhver intellektuel korruption. Lyn tilføjede
imidlertid noget til det talent: Han havde en, for de fleste mennesker,
ubegribelig intellektuel omhyggelighed og stringens. Han var virkelig en
sandhedssøgende person, en universel tænker, der indtog og tilføjede noget til
næsten alle relevante grundlæggende vidensområder: naturvidenskaben, klassisk
musik, poesi, historie, og den store Norbert Brainin sagde, efter to dage med
meget intensive diskussioner: “Denne mand kender så meget mere til musik, end
jeg gør”. Man kunne sige det samme om Lyns viden om historie, den amerikanske
historie, Sovjetunionens historie, om Afrika, om den europæiske filosofi. Og på
alle disse områder, og jeg har sikkert glemt halvdelen af dem, gjorde han
enestående opdagelser og tilføjede kvalitative gennembrud i dem. Ud af al denne
universelle viden udviklede han sin egen videnskab om fysisk økonomi, og det
blev anerkendt af mange fremragende lærde i mange lande, at hans metode var den
mest dybtgående inden for økonomi som sådan. Lyns motivation for sit arbejde var
– og er – kærlighed til menneskeheden. Når han arbejdede på et projekt,
arbejdede han i 20 timer om dagen, og han kunne i sin bedste tider producere 60
til 80 sider med fodnoter, således at der ikke skulle ændres noget under
redaktionen. Han kunne ikke fordrage tanken om at undertrykke folks potentiale,
det være sig at de skulle leve i fattigdom, ligesom han ikke kunne fordrage
ideen om fattigdom i udviklingslandene, og han begyndte at hade imperialisme,
som den form for regering der gør netop det imod mennesker.

Men han kunne

heller ikke klare undertrykkelsen gennem fejlagtige ideer om det fysiske univers
love, fordi sådanne fejltagelser ville føre til selvdestruktion af kulturer og
civilisationer. Jeg har aldrig set eller hørt om nogen, der var så aldeles
fokuseret på de nødvendige forandringer i systemet af undertrykkelse, og så
aldeles fokuseret på at erstatte det med sin egen vision om en mere menneskelig
og smuk verden. Denne opfattelse gjorde det muligt for ham meget tidligt – i
60’erne – at erkende den ødelæggende fare, der lå i rock-sex-modkulturen. Og se
på USA i dag med hensyn til den kultur. Hvis Lyn ville have været præsident – og
det kunne han have været, fordi han var godt på vej i kampagnen i 1984,
og Illinois-kampagnen i ’86 – ville det aldrig være sket. Og havde det ikke
været for operationerne udført af de neoliberale og det neokonservative
etablissement, ville han have bragt verden i orden. Tænk på de ændringer, han
allerede påbegyndte i den retning: Udviklingen af Latinamerika gennem sit
samarbejde med López Portillo. Den smukke ide om at få bugt med fattigdom i
Indien gennem sit arbejde med Indira Gandhi for en 40-årig udviklingsplan for
subkontinentet. Han var i færd med at overvinde NATO’s og Warszawa-pagtens
militære blokke gennem sin ide om SDI (Strategic Defense Initiative –red.) ,
ideen om at gøre en ende på geopolitik og fortsætte med ideen om én menneskehed.
Tænk over hvad der ville være sket, hvis hans opfattelse af at bruge SDI som
drivkraft for videnskabelig udvikling og at bringe nye teknologier baseret på
nye fysiske principper til udviklingslandene, den gigantiske
teknologioverførsel, der gør det muligt for disse lande at springe fremad til de
mest avancerede produktionsformer. Igennem flere årtier ville en lettelse af
fattigdommen i Afrika, Asien og USA have fundet sted. Man ville have haft
universel uddannelse af ethvert barn, allerede i anden generation, og af den
uddannede ungdom i udviklingssektoren. I USA ville man have haft en offentlig
debat om de spørgsmål, som Lyn rejste i sin smukke tale i 1988 i Chicago på
konferencen ‘Food for Peace’ (Mad for fred), med henblik på at gøre de
afrikanske ørkener til en frodig have der er i stand til at producere mad nok
til verdensbefolkningen. Der ville være en debat i USA, ikke om “Game of
Thrones”, men om Einsteins Generelle Relativitetsteori og universets love. Han
ønskede af få musikere til at diskutere principperne for klassisk komposition, i
traditionen der rækker fra Bach til Brahms. Han ville have fået forskere til at
opnå en dyb forståelse af livets princip, hvor de ville have fundet en løsning
og kur mod de fleste sygdomme. Kreativiteten i sig selv ville være den højeste
værdi i samfundet, og alle ville opleve den intellektuelle glæde ved en ny
international renæssance. Og vi, der arbejdede med Lyn, havde det privilegium at
få en forsmag på hvad det betyder at leve i idéernes verden. Hvis Lyn var blevet
præsident, ville denne renæssance-ånd være blevet den intellektuelt
fremherskende magt over hele USA og i verden. USA er meget heldige at have sådan
en person med et så smukt sind og en sådan profetisk vision. Lyn og jeg havde
engang et møde med en biskop i Rom, og han sagde, at Lyn er en mand med forsyn,

og jeg er helt enig: Fordi Lyns liv og hans livsværk er i absolut
overensstemmelse med skabelsens hensigt. Det er en tragedie for befolkningen i
USA og resten af verden, at nutidens onde kræfter var i stand til at afspore
denne indsats, i det mindste midlertidigt. Og et gennembrud for hele
menneskeheden vil være forbundet med Lyns ideer. Men Lyns vision om, at en fuldt
udviklet verden bliver en realitet i form af en ‘Verdenslandbro, er nu ved at
ske: En ny form for internationale relationer mellem nationer, en dialog mellem
klassiske kulturer, der erstatter konfrontationen, og visionen om et
internationalt samarbejde med kolonisering af Månen og en fælles mission til
Mars. Hans fjender, som er menneskehedens fjender og fjender af folkets lykke,
kan sejre på kort sigt. Men de er allerede hjemsøgt af Erinyerne (‘hævnens
gudinder’, red.). De har muligvis kunnet dække over deres forbrydelser for en
kort stund, men der er denne højere magt indenfor naturlov, som vil bringe deres
forbrydelser for dagens lys. Lyn har tværtimod fortjent evigt liv. Hans liv har
udspillet sig i evighedens samtidighed. Hans sind og ideer svæver over alle
steder og tider. Lyn er nu i et rige, som det der er vist i Skolen i Athen (et
billede af maleren Rafael –red.): Han er sammen med Sokrates og Platon, med
Confucius, Kepler, Leibniz, Bach, Beethoven, Einstein og Vernadsky og alle de
bedste ’hoveder’ til alle tider, og indenfor alle kulturer.
Du er udødelig, elskede Lyn. Herefter følger Helga Zepp-LaRouches afsluttende
bemærkninger:
Speed: “Et stort menneskes gerninger fortsætter med at indvirke på andre
menneskers liv gennem tiderne. For det gode, som en dydig mand kan gøre, kan
ikke gøres indenfor en livstid. Således lever han videre efter sin død, og
virker videre som i livet. Den dydige handling, det veltalte ord kæmper videre,
udødeligt, sådan som han, der var dødelig, kæmpede. Lev således også du
videre igennem endeløse tider”. Denne idé er den idé, som Lyndon LaRouche levede
med, og levede for. Den sidste linje i dette digt, der er dedikeret til
komponisten Ludwig van Beethoven, lyder: “Glæd dig i al evighed”. For at
afslutte dagens proces har vi har flere andre ting, flere stykker musik, og i
øjeblikket uddeler vi et af dem til alle blandt publikum. Men hvad angår de
sidste ord, som vi gerne vil sige i dag, er det mig endnu engang en ære at
introducere Helga Zepp-LaRouche. [bifald]
Helga Zepp-LaRouche: Jeg vil gerne give jer et citat, som William Warfield gav
som bidrag til Festskrift til Lyns 80-års fødselsdag i 2002. “Ja, også for mig
har Vier Ernste Gesänge (Fire Alvorlige Sange –red.) af den store Johannes
Brahms været hans sidste vilje og testamente. Min ven, hvad kan være bedre end,
‘nu er der tro, håb og kærlighed, disse tre. Den største af dem alle, af disse
tre, er kærlighed. ‘Die Liebe er den største af dem alle”.

“Lyn, vi elsker dig så højt, så højt – du har elsket menneskeheden på en sådan
måde, at vi gør det til vores hellige engagement at udføre og realisere din
vision, at bidrage med hele vores potentiale for at gøre verden til et bedre
sted. Du er med os, og vi er med dig, for evigt. Og jeg siger til dig, som dine
sidste ord til mig lød: Ich liebe dich (Jeg elsker dig).” [stående bifald]

Helga Zepp-LaRouche i Kina: Øst/Vestsamarbejde er den eneste vej fremad
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
30. maj 2019
I denne uges webcast diskuterer Schiller Instituttets grundlægger, Helga ZeppLaRouche, hendes seneste rejse til Kina, hvor hun deltog i konferencen om dialog
mellem asiatiske civilisationer, den 15.-16. maj i Beijing, med præsident Xi
Jinping som hovedtaler. Zepp-LaRouche og vært Bill Jones diskuterer, hvad der
faktisk står på spil i den såkaldte handelskrig mellem USA og Kina, og hvordan
det er muligt at løse den, så begge nationer vinder ved det. Hun advarer om, at
det ikke er nogen fordel for Vesten at forsøge at indeslutte en nation som Kina,
der har givet så mange bidrag til den menneskelige civilisation. Den eneste vej
fremad, som vil være til gensidig gavn for begge lande og deres befolkninger, er
et samarbejde og en overvindelse af de vestlige neokonservatives strategi for
‘sammenstød af civilisationer’ – “Clash of Civilizations”.

