APEC og COP25 er aflyst
– det gamle paradigme er brudt
sammen, og vi må bygge det nye
Den 30 oktober (EIRNS) – Enhver der stadig måtte have den misforståelse, at
verden på en eller anden måde “klarer sig”, uden behovet for at skulle påtage
sig noget personligt ansvar for handling, må vågne op og se på verden som den er
i dag, “fra oven”, som man siger.
I dag kollapsede nationen Chile og “Chile-modellen” i bund og grund, som City of
London og Wall Street elskede. Præsident Sebastián Piñera, med millioner af
mennesker på gaden der kræver en afslutning på den økonomiske model, som blev
indført for 45 år siden af det fascistiske Pinochet-diktatur og hans
kontrollører af “Chicago Boys”, bekendtgjorde her til morgen, at topmødet i den
Økonomiske Samarbejdsorganisation for Asien og Stillehavsområdet (APEC) mellem
statsoverhovederne fra 21 lande fra Stillehavsområdet, planlagt til den 16.-17.
november i Santiago, er blevet aflyst.
Derudover er også FN’s klimakonference, COP25, den centrale institution i den
økofascistiske bevægelse for at afvikle industriel udvikling og reducere verdens
befolkning, der er planlagt den 2.-13. december i Santiago, også blevet aflyst.
Ikke alene er stakkels Greta Thunberg og tosserne i Extinction Rebellion
fortvivlede, men Bank of Englands bankdirektør, Mark Carney, der står i spidsen
for det folkemorderiske grønne finansinitiativ, river sig selv i håret.
Denne masseopstand mod den ondartede nedskæringspolitik i Chile er ikke en
isoleret begivenhed. Faktisk oplever alle dele af verden en eller flere sådanne
omvæltninger, hvoraf mange er ganske voldelige.
Hariri-regeringen i Libanon trak sig tirsdag den 29. oktober, da befolkningen
kræver en afslutning på den sekteriske opdeling af nationen, der er udartet i
massekorruption og økonomisk forfald. Iraks regering bryder sammen, da store
dele af befolkningen har haft begrænset adgang til elektricitet og endog vand,
siden ødelæggelsen af dens land for to årtier siden af George Bush og Tony
Blair. Argentina har nedstemt IMF’s marionetregering under Mauricio Macri, med
de sejrrige tilhængere af den nye regering, der vifter med chilenske flag i
solidaritet. Overalt i Europa kollapser de gamle etablerede partier, der har
regeret siden Anden Verdenskrig, uden lederskab i sigte til at vende den
økonomiske nedgang.

Måske tror du, at du er sikret, fordi du har en god pension? Disse pensioner er
investeret i spekulative papirer, som er ved at forsvinde. Den amerikanske
centralbank, der har trykt penge med en hastighed, der ikke er set siden
sammenbruddet i 2008, forsøger krampagtigt at holde »bankerne, der er for store
til at gå ned«, oven vande i et par uger eller måneder mere, med en tilførsel på
over 100 milliarder dollars dagligt, og tallet er stigende. Men den finansielle
boble, der nu er på 1,5 billarder dollars, en halv gang større end i 2008, kan
ikke “reddes” denne gang. Ti år med nulrente og “kvantitative lempelser” (QE)
for billioner af dollars har kun gjort realøkonomiens bankerot langt værre.
Og alligevel er løsningen på dette problem tættere på at blive gennemført end på
noget andet tidspunkt i nyere tid. Lyndon LaRouche advarede for 50 år siden om
præcis disse katastrofer, såfremt hans kloge ord blev ignoreret: Stop
finanssystemets omdannelse til et globalt kasino for spekulativt affald; gendan
det hamiltoniske “Amerikanske System” med statslig kredit til realøkonomien;
samarbejd internationalt for at nå ud til Månen, Mars og videre; og iværksæt et
lynprogram for at gøre fusionsenergi tilgængeligt for hele menneskeheden.
En ønskedrøm? Langt fra. Med Donald Trump har vi for første gang siden Jack
Kennedy en præsident, der tror på videnskabeligt fremskridt; som atter har
forpligtet nationen til et Måne-Mars-program; der afviser den falske britiske
myte om “overbefolkning”, som styrer den grønne dagsorden; der er modstander af,
at vores børn bliver overmedicineret; og som insisterer på, at Amerika skal være
venner med Rusland, Kina og alle nationer, der tror på fremskridt for deres
folk.
Derfor er der en hektisk indsats for at starte en rigsretssag mod præsidenten,
binde hans hænder, blokere hans bestræbelser på at afslutte krigene for
regimeskifte og opbygge venlige forbindelser med andre suveræne stater. Det
vigtigste er, at disse oligarker er bange for, at når den økonomiske boble
brister, vil han ikke følge diktaterne fra Wall Street og City of London, men
vil følge LaRouches politik, hans “Fire Love”, der sætter det økonomiske
imperium centreret i London under konkursbehandling, snarere end at redde det.
De er bange for, at han ikke kun vil genoprette forbindelserne med Rusland og
Kina, men også tilslutte sig dem i det største foretagende nogensinde, Den nye
Silkevejs omdannelse af de tidligere koloniserede nationer til moderne
industristater, der bekæmper fattigdom, som det er lykkedes for Kina, den
største nation på Jorden.
Vær opmærksom på de forstandige ord fra Lyndon og Helga LaRouche. Nu er tiden
inde.

Britisk centralbankdirektør lancerer
‘grønne’ angreb på USA og på dollaren
Den 26. aug. (EIRNS) – Direktøren for Bank of England kom til Federal Reserves
bankkonference i Jackson Hole, Wyoming, i sidste uge og sagde, at den
amerikanske dollar, indenfor handel og investeringer, burde udskiftes med en
digital verdensvaluta. Mark Carney lovpriste den digitale valuta “Libra” –
foreslået udstedt af Facebook – som den amerikanske kongres forsøger at stoppe.
Men Mark Carney sagde, at de globale digitale penge ville blive bedre
kontrolleret af Bank of England og andre store centralbanker. Han gjorde dermed
Facebooks “Zuck Bucks” til sin forsøgskanin.
Værdien af dollaren, beklagede Carney, gør det sværere og sværere for hans Bank
of England, Fed og andre centralbanker, at vedblive med at redde City of London
og Wall Street og Tokyos megabanker, som de har gjort i mere end 10 år siden den
globale finansielle nedsmeltning i 2008. Selv “kvantitative lempelser”, endog
negative renter, fungerer ikke mere, og endnu et finansielt krak truer.
Carney bebrejdede regeringerne og især den amerikanske dollar. Han fik støtte
til sin britiske imperiale arrogance fra den enorme (6.5 milliarder $) private
kapitalfond på Wall Street, BlackRock LLP, som kom til symposiet i Wyoming med
et forslag om at overføre styringen af de offentlige budgetter til centralbanker
som Bank of England og Federal Reserve. Disse ville blot trykke pengene og få
deres “eksperter” til at fortælle regeringerne, hvordan de skal bruge dem,
foreslog BlackRock.
Og investeringerne ville være “grønne”, hvilket ville smide billioner af kroner
væk til tilbagestående “grønne” teknologier som enorme solfarme, mens kulkraft
og olie blev afviklet med tunge “kulstofafgifter”.
Dette ville gøre det af med hvad der er tilbage af amerikansk industriel kraft,
som allerede er blevet trukket ned af årtier med britiske frihandelsaftaler,
“afindustrialisering,” narkotikaepidemier…
Man må forstå, at Det amerikanske Systems økonom og statsmand Lyndon LaRouche
ikke ville have fundet sig et minut i Mark Carneys arrogante imperialistiske
krav. Han var den store modstander af britisk imperialisme – finansiel og
geopolitisk – i et halvt århundrede. Hvis præsident Donald Trump ville bane

vejen for en posthum frifindelse af den uforskyldt retsforfulgte Lyndon
LaRouche, måtte Bank of Englands Carney og BlackRock æde deres ord.
I virkeligheden er den amerikanske dollars dominerende rolle i international
handel og investeringer – en hindring, efter hr. Carneys mening, for
centralbanker der styrer verden med deres digitale verdensvaluta – i dag den
eneste rest der er tilbage af præsident Franklin Roosevelts vellykkede kreditog valutasystem fra Bretton Woods. Bretton Woods tillod stabile valutaer og en
stærk vækst i produktivitet og produktion i USA og Europa i 30 år efter anden
Verdenskrig.
Richard Nixon opgav Bretton Woods-systemet i 1971 under pres fra Londons banker,
hvilket gav dem det spekulative kasino med “flydende valutakurser”, som de
ønskede, med 5,5 billioner $ per dag i valutahandel, hvoraf 99 % er ren
spekulation.
LaRouche foreslog at genskabe et Bretton Woods-system, denne gang med kredit
også for udviklingslandene, til grundlæggende infrastruktur og industrialisering
– lige som Kina yder i Asien og Afrika under sit Bælte- og Vejinitiativ. Han
sagde, at dette nye Bretton Woods kunne iværksættes af de fire magter, der i dag
ikke bøjer sig for “nye grønne aftaler” – USA, Kina, Rusland og Indien. I
spidsen for Måne- og Mars-rummissioner og nye nukleare og fusionsteknologier,
kan disse nationer, og andre der slutter sig til dem, revolutionere den
menneskelige arts kræfter og menneskets kreative åndsevner. Lad hr. Carney blive
grøn af misundelse.

NYHEDSORIENTERING AUGUST 2019:
Samarbejde om en Måne-Mars-mission
eller krig?
plus dokumentation
Download (PDF, Unknown)
Indhold:

Et nyt kapitel for menneskeheden:
Principper for en holdbar fremtid, af Helga Zepp-LaRouche
Grønland: Geopolitisk kamplads eller omdrejningspunkt for økonomisk og
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Krafft Ehricke:

1. Forskellige artikler på Schiller Instituttets hjemmeside
2. In celebration of Krafft Ehricke’s 100th birthday, 2017
John F. Kennedy:
1. Video: JFK’s full speech about space at Rice University.
Harrison Schmidt:
1. Mining the Moon, 2005
2. Will the United States join the Helium-3 fusion revolution?, 2014

Hvad der ser ud til at være umuligt
ud i dag, kan blive uundgåeligt i
morgen
Den 20. august (EIRNS) – Røde lys blinker tværs over hele det transatlantiske
finansielle system, hvilket signalerer faren for et umiddelbart forestående
finansielt og banksammenbrud, der vil få 2008 til at blegne i sammenligning; og
dette sker nu, umiddelbart før det årlige møde den 22.-24. august i Jackson
Hole, Wyoming, hvor folk fra Verdens centralbanker og ledende internationale
finansfolk beslutter politikken, samt topmødet den 24.-26. August mellem statsog regeringschefer for G7 – gruppen af udviklede nationer – som afholdes i
Biarritz, Frankrig.
En uhyggelig, sygelig bleghed hænger over begge møder – i det mindste for de
ledere, der er villige til at indrømme, at det britiske imperiums hele
transatlantiske økonomiske system er håbløst bankerot, og at hver eneste
indsats, der hidtil er gjort for at redde dets spekulative boble på 1,5
billiarder dollars, er mislykkedes.
‘Bail-outs’ på steroider i form af over 15 billioner $ i kvantitative lempelser
(QE ‘quantitative easings’) er blevet forsøgt og er mislykkedes. ‘Bail-ins’
kollapsede endog inden de kom ud fra startblokkene, fordi de var politisk
umulige. Negative renter er nu den dominerende virkelighed i de fleste af G7nationerne – USA er den vigtigste undtagelse, men det er hurtigt på vej i den
retning – de negative renter, som er en form for landevejsrøveri mod de
befolkninger, der rammes, er en indikation af ekstrem økonomisk dysfunktion .

For billioner af dollars falske ”grønne obligationer” vil snart blive udstedt i
endnu et desperat forsøg på at udplyndre de fysiske økonomier for at redde City
of Londons og Wall Street’s spekulative boble. Brexit-adskillelsen mellem Det
Forenede Kongerige og Den Europæiske Union ligger nu fast til den 31. oktober,
og truer med at trække stikket ud for Londons kontrol over den globale handel
med derivater – der tegner sig for cirka 80% af den samlede internationale
finansielle boble.
Og nu er der til brug for slænget ved mødet i Jackson Hole udarbejdet en
politisk ‘hvidbog’ af top centralbankfolk og andre, der arbejder med BlackRock,
den største private gruppe af kapitalforvaltere på kloden, der frækt foreslår en
selvmorderisk “regimeændring i pengepolitikken, en aftale, der er lige så
omfattende, som den vi så mellem før-krisen og efter-krisen ”—dvs. den
hyperinflations-ordning med kvantitative lempelser, der blev sluppet løs efter
kollapset i 2008. Deres forslag er, at centralbanker skal sætte regeringer i de
facto-‘receivership’ (en slags betalingsstandsning, red.) og selv ”gå direkte”
med store økonomiske pengestrømme til de bankerotte modtagere indenfor den
offentlige og den private sektor. Dette kan bedst sammenlignes med at tilføre
finansiel heroin i venerne på et håbløst afhængigt, næsten dødt, lig – og det
vil have lignende resultater.
De mennesker, der har studeret den fysiske økonom Lyndon LaRouche, vil genkende
denne situation som en, hvor vækstraten for monetære aggregater (som f.eks.
‘QE’) – i forbindelse med LaRouche’s “Triple Curve” (eller ‘Typiske
Kollapsfunktion’) – hidtil har overgået vækstraten for de samlede finansielle
aggregater (f.eks. derivater), at der ikke er nogen mulig sats for yderligere
monetær hyperinflation, der kunne forhindre, at boblen med de finansielle
aggregater for 1.5 billiarder $ i at implodere – og dermed den fysiske økonomi i
de dele af verden, der ikke er tilsluttet Kinas Bælte og Vej-Initiativ.
Medmindre, naturligvis, at LaRouches konkursomlægning af det nuværende
transatlantiske system gennemføres i tide. Dette kræver, at De Forenede Stater
sammen med andre stormagter, såsom Kina, Rusland og Indien, sætter det britiske
imperium og dets økonomiske system permanent ud af drift.
Som den russiske præsident Vladimir Putin udtalte ved en fælles pressekonference
med den franske præsident Emmanuel Macron efter et topmøde mellem de to ledere i
går: ”Det, der ser umuligt ud i dag, kan blive uundgåeligt i morgen.” Putin
henviste til prospektet om at skabe et fælles Europa fra Lissabon til
Vladivostok. Men det samme princip gælder for verdensøkonomiens tilstand og det
finansielle system i dag.
Som Helga Zepp-LaRouche sagde til medarbejderne i går: ”Jeg tror, at [Putins] formulering også eftertrykkeligt gælder for implementeringen af Lyndon LaRouches

løsninger på den nuværende krise …. I takt med at krisen bliver så stor, vil
det, der synes at være umuligt nu – nemlig at implementere Glass-Steagall og en
Ny Bretton Woods og en Fire Magts-aftale med en opstilling af de fælles mål for
menneskeheden – blive uundgåeligt i morgen ….
”Situationen vil udvikle sig til en fuldstændig polarisering mellem [på den ene
side] økofascistisk ideologi, som dybest set er en ideologi, ligesom den
nazistiske ideologi var, og ikke mindre farlig. Alternativet er, at have et nyt
paradigme, hvor menneskehedens fremtid skal organiseres af forskere og klassiske
kunstnere, fordi dette essentielt er de eneste to grupper af mennesker, der tror
på verificerbare universelle principper. Lyndon LaRouche understregede hele
tiden dette: at ens politik skal være baseret på universets fysiske love, og de
eneste mennesker, der ved dette, er mennesker, der tror på at gøre nye
opdagelser, hvilket er universelt.”

POLITISK ORIENTERING den 25. april
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Nyt Bælte og Vej-Forum i Beijing
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Opdel Danske Bank: Hvad er
Glass/Steagall-bankopdeling? Fra
arkivet.
Schiller Instituttet har kørt en kampagne i mange år for at indføre
Glass/Steagall-bankopdeling i alle nationer. F. eks. stillede aktivister fra
Schiller Instituttets Venner op til folketingsvalg i 2013 udenfor partierne med
det berømte slogan: “Glass-Steagall — eller kaos”.

“En Glass/Steagall-bankopdeling vil fritage staten og skatteyderne for
at skulle dække insolvente bankers spillegæld. Vi vil opdele bankerne
i banker, der kun laver normal ind- og udlånsaktiviteter, og som vil
have et statsligt sikkerhedsnet, og investeringsbanker a la Saxo-bank,
der må leve på egen risiko. Realkreditten skal igen adskilles fra
bankerne og yde billige realkreditlån til kunderne i stedet for være
en malkemaskine for bankerne. Der skal ikke længere være »banker, der
er for store til at gå ned«, som får bail-out, i form af statslige
bankhjælpepakker, eller bliver hjulpet af bail-in-aktioner, som den på
Cypern, hvor bankerne får lov til at stjæle bankkundernes penge….”
Klik her for at læse mere om Glass/Steagall-bankopdeling fra Schiller
Instituttets kampagneavis 16 fra 2013 (html-versionen), eller læs pdf-versionen
nedenfor.
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LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i udviklingen af forslag til
international økonomisk udvikling og sat retningslinjer for politiske
beslutninger, som nu i stigende grad er udbredte i verden. Ved slutningen af Den
kolde Krig, og den deraf følgende mulighed for internationalt samarbejde om
menneskehedens fælles mål, foreslog Lyndon og Helga LaRouche i 1997 “Den
Eurasiske Landbro” som en “Ny Silkevej … for Global Økonomisk Udvikling”. Efter
bekendtgørelsen af Bælt- og Vejinitiativet fra den kinesiske præsident Xi
Jinping i 2013 (et forslag i samklang med LaRouche-forslaget) offentliggjorde
LaRouche-bevægelsen det første bind af “Den Nye Silkevej bliver til VerdensLandbroen”, en 374-siders rapport der indbefatter store udviklingsprojekter fra
hele verden under rammerne af den økonomiske tilgang, som er grundlagt af Lyndon
LaRouche.
Vi er glade for at annoncere udgivelsen af dette andet bind, “Den
nye Silkevej bliver til Verdens-Landbroen: En fælles fremtid for menneskeheden”,
hvor vi giver dig et opdateret billede af fremskridtene i Kinas Bælt- og
Vejinitiativ, herunder detaljerede analyser region for region og nyligt
opdaterede kort. Vi fremhæver også principperne for fysisk økonomi og økonomiske
metrikker opdaget af Lyndon LaRouche; metrikker, på hvilke muligheden for at
hæve levestandarden for menneskeheden afhænger. Vi undersøger de vestlige
nationers strategiske forhold til det nye paradigme, og hvilke udfordringer der
skal imødegås for at overvinde det gamle paradigmes tilgang med britisk
geopolitik, og erstatte det med LaRouches overordnede program for at overvinde
det truende økonomiske kollaps i Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche har sagt:
“Jeg tror, at den Nye Silkevej er et typisk eksempel på en ide, hvis tid er
kommet; og når en idé på den måde bliver til en materiel realitet, manifesterer
det en fysisk kraft i universet.
“Udnyt dette kraftfulde værktøj til politisk beslutningstagning og politisk
organisering!

Helga Zepp-LaRouches introduktion til rapporten:
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Table of Contents and Helga Zepp-LaRouches introduction to the report:
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To systemer foreligger nu for
verden: Hvad du skal vide om
økonomi for at skabe en fremtid
for menneskeheden
LaRouchePAC undervisningsserie 2018 i LaRouches økonomi
Introduktion og disposition
To systemer foreligger for verden. Det ene, det transatlantiske, City of
London/Wall Street-finansimperium, har befundet sig i en tilstand af »frit fald«
siden krakket i 2007-2008, et finanskrak, som Lyndon LaRouche forudsagde i et
webcast, 25. juli, 2007:
»Det, der er optegnet som aktieværdier og markedsværdier internationalt på
finansmarkederne, er vrøvl! Dette er rent fiktive trosobjekter. Der er intet
sandt i det; falskneriet er enormt. Der er ingen mulighed for et ikkekollaps af
det nuværende finanssystem – ingen! Det er færdigt, nu! Det nuværende
finanssystem kan ikke forsætte med at eksistere under nogen omstændigheder,
under noget præsidentskab, under noget lederskab eller noget lederskab af

nationer. Udelukkende kun en fundamental og pludselig ændring af det globale,
monetære finanssystem vil forhindre et generelt, kædereaktionslignende kollaps.
I hvilket tempo, ved vi ikke, men det vil fortsætte, og det vil være
ustoppeligt! Og jo længere, det står på, før det stopper, desto værre bliver
tingene.«
Hvordan kunne LaRouche forudsige dette?
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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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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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LaRouche PAC’s intervention i Valg
2018
– kampagnen for at vinde fremtiden
9. jan., 2018 – LaRouche PAC har udgivet følgende erklæring i dag, til
massedistribution:
Vores fremtid vil blive bestemt af valgene i 2018. Ingen af de to partier har et
program for på fundamental vis at føre nationen fremefter, og da slet ikke for
blot at sikre vores overlevelse på kort sigt. LaRouche PAC fremlægger den
følgende politiske platform, og vi annoncerer hermed, at vi vil gennemføre en
økonomisk uafhængig kampagne for at få det til at ske. Vi vil føre kampagne ud
fra dette program og støtte eller være imod kandidater, baseret på, om de vil
føre kampagne for disse ideer. Vi søger at skabe store blokke af vælgere i
afgørende kongresdistrikter til at slutte sig til os.
Begge partier kontrolleres af Wall Street. Begge partier er tilhængere af
imperiesystemet efter Anden Verdenskrig for relationerne mellem nationer, et
system, der har frembragt evindelige krige og folkemord og nu, en farlig, ny
kold krig. Demokraterne har til hensigt at bruge disse midtvejsvalg til at
stille præsidenten for en rigsret (impeachment). Republikanerne er fanatiske
tilhængere af økonomiske aksiomer, der vil ødelægge Trumps præsidentskab,
samtidig med, at de nominelt støtter præsidenten.
Vort program har to flanker. Afslut kuppet imod præsidenten og retsforfølg de

ansvarlige. Gennemfør LaRouches Fire Love for USA’s økonomiske genrejsning, og
slut USA til Kinas store Bælte & Vej Initiativ for økonomisk udvikling.
Dette vil skabe millioner af produktive jobs, her og internationalt, samtidig
med, at det også vil skabe en særdeles fundamental og bydende nødvendig
forandring i de strategiske relationer. Under LaRouche-programmet vil nationer
samarbejde omkring store projekter, der fremmer menneskehedens fælles mål,
snarere end at konfrontere hinanden som geopolitiske modstandere i hybridkrige,
hvor selve menneskeheden konstant står og vipper på randen af termonuklear
udslettelse.
Her er LaRouches Fire Love. De er ikke adskilte planker. Hver og én af disse
love må forstås og gennemføres sammen.
Genindfør Franklin Roosevelts Glass/Steagall-lov, og gør det nu, forud for det
umiddelbart overhængende kollaps af finansboblen, som Wall Street har opbygget i
kølvandet på 2008.
Vend tilbage til et system for et topstyret, nationalt (statsligt) banksystem,
der skaber den nødvendige kredit til at sætte vores infrastruktur på en
fuldstændig moderne platform. Modellerne for et sådant program findes allerede i
form af Hamiltons Nationalbank for USA, Lincolns system med ’greenback’-dollaren
og Franklin Roosevelts Reconstruction Finance Corporation (kreditanstalt for
genopbygning).
Brug det statslige kreditsystem til at skabe en trend for højproduktivitet i
forbedringer af beskæftigelsen, med den ledsagende hensigt at øge den fysiskøkonomiske produktivitet og levestandarden for individer og husstande i USA.
Fremskridt er afhængigt af at opbygge en moderne, national infrastruktur og en
kulturel platform, der er befordrende for at nære menneskelig kreativitet.
Skab en fusionskraftbaseret økonomi og dediker atter nationen til udforskning af
rummet. Fusionskraft repræsenterer et kvalitativt spring i befolkningens
potentielle, produktive evne og vil blive energikilden til en forberedt
udforskning af rummet. Fundamentale videnskabelige fremskridt er hjørnestenen i
al økonomisk fremskridt.
Hensigten med disse love, taget sammen, er at skabe en afgørende nødvendig, ny,
menneskelig renæssance.

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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Online-brochure:
LaRouches Fire Love & Amerikas
fremtid på den Nye Silkevej.
Opdateret version
Se opdateret version af brochuren: LaRouches Fire Love & Amerikas Fremtid på den
Nye Silkevej.
Online-version.

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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Lyndon LaRouche:
»En dialog mellem eurasiske
civilisationer:
Jordens kommende 50 år« og
»Om LaRouches opdagelse«.
pdf; engelsk

»Kreativitet, som jeg her har identificeret det, er
forskellen på dig og en abekat. Der er faktisk to
egenskaber ved denne forskel. For det første, så kan et
medlem af den menneskelige art øge hans eller hendes
arts potentielle, relative befolkningstæthed gennem sin
viljemæssige anvendelse af kreativitet, som ingen form
for dyr kan gøre. For det andet, så afhænger samfundets
fremskridt hen over successive generationer af, at
disse generationer gen-vedtager, eller atter sætter i
kraft, den skabende opdagelse af denne form for
universelle, fysiske principper. Sammen kan disse to
udtryk for kreativitet (som jeg definerer det)
fastlægge grundlaget for det, vi kunne kalde naturlig,
menneskelig moral, den form for forskel, der adskiller
menneskelig moral fra aberigets kultur.«
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»Det centrale træk af mit originale bidrag til Leibniz’ videnskab om fysisk
økonomi, er at give en metode til at adresse den årsagsmæssige sammenhæng
mellem, på den ene side, enkeltpersoners bidrag til aksiomatisk revolutionerende
fremskridt i videnskabelige og analoge former for viden, og, på den anden side,
de heraf følgende forøgelser af den potentielle befolkningstæthed i de
korresponderende samfund. I sin anvendelse i politisk økonomi, fokuserer min
metode på analyse af den centrale rolle af den følgende tretrins rækkefølge: For
det første, aksiomatisk revolutionerende former for videnskabelig og analog
opdagelse; for det andet, de heraf følgende fremskridt i principper for
maskinredskaber og analoge ting; sluttelig, de heraf følgende fremskridt i
arbejdskraftens produktive evne.«
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Fysisk kemi: Stadier i menneskets
udvikling.
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie 2017 i økonomi.
3. lektion
J a s o n R o s s : En af de ting, jeg tænkte på, var, hvor utroligt meget, folk tager
fejl, hvor meget, folk undervurderer, hvor meget politikerne tager fejl, hvor
meget, økonomer tager fejl, hvor meget, folk i almindelighed tager fejl i
grundlæggende spørgsmål om ikke alene økonomi og politik, men endda om
menneskeheden: Hvad er det, der gør et individ til et menneske? Hvis man
interviewer den såkaldte ’manden på gaden’ og blot spørger folk, hvad er det,
der gør os forskellige fra dyrene? Den kendsgerning, at Renæssancens gennembrud
besvarede disse spørgsmål på en måde, der førte til skabelsen af utroligt,
videnskabeligt fremskridt, det største fremskridt i menneskelig civilisation, i
menneskelig velfærd, i levestandard, som verden endnu havde set; den
kendsgerning, at denne grundlæggende viden, der gjorde dette gennembrud muligt,
er næsten totalt fraværende i dag, er virkelig forbløffende.
I sit økonomiske arbejde husker jeg, at hr. LaRouche engang sagde, at noget af
det, der gav ham en fordel, var, på en måde i sammenligning med andre, at de
fleste økonomer rådgiver dig om økonomi ligesom en person, der fortæller dig, at
du skal tage dine bukser over dit hoved, som det første skridt til at få dem på
dine ben. Man begynder i den forkerte retning lige fra begyndelsen.
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LaRouches fysisk-økonomiske

målemetode, Del I:
Arbejdskraftens produktive evne vs.
jobs.
LaRouche PAC Videnskabsteams
undervisningsserie 2017 i økonomi. 2.
Lektion
Hvordan kommer vi ud af denne krise? Som vi har diskuteret, så finder der et
massivt program for vækst sted i hele verden, under anførelse af Kinas Bælte &
Vej Initiativ, og med et åbent tilbud til USA om at gå med i denne proces. Det
kan sikre en storstilet genopbygning af USA i samarbejde med andre nationer ved
at tilslutte sig dette Bælte & Vej Initiativ. Det er den politiske handling, der
ligger på bordet. Men det, vi ønsker at behandle i denne undervisningsrække;
det, vi gerne vil diskutere, er de underliggende, videnskabelige principper, der
ligger til grund for det, som faktisk vil skabe vækst og udvikling. Hvad er det
for underliggende principper, der er årsag til, at Kinas aktuelle Bælte & Vej
Initiativ rent faktisk fungerer og i vid udstrækning er succesfuldt? Hvad er
videnskaben bag; hvad er det, der faktisk får dette til at fungere, i modsætning
til andre programmer, som ikke fungerede? Dette går tilbage til spørgsmålene om,
hvad virkelig økonomi er.
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LaRouches videnskab om økonomi er
grundlaget for,
at USA kan tilslutte sig det
historiske Nye Paradigme.

LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie 2017 i økonomi. 1.
Lektion
4. oktober, 2017 – USA har nu muligheden for at opgive et dødt,
mislykket, geopolitisk og økonomisk system og gå sammen med Kina,
Rusland og andre nationer i et win-win-paradigme for fælles
udvikling. Standardlærebøger i økonomi formidler imidlertid ikke
den nødvendige, videnskabelige forståelse af menneskeligt
fremskridt og menneskelig udvikling. Vi må vende os mod Lyndon
LaRouches videnskab om økonomi som grundlaget for dette nye,
historiske paradigme, at begynde med hans opdagelse af Potentiel
Relativ Befolkningstæthed.
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Video: Introduktion til
LaRouches økonomiske
metode. Dansk udskrift.
I denne korte video vil jeg præsentere to grundlæggende koncepter for Lyndon
LaRouches økonomiske teori. Disse to koncepter er energigennemstrømnings-tæthed
og potentiel, relativ befolknings-tæthed. Men lad os først se på dette centrale
økonomiske mysterium: denne menneskelige evne til at gøre opdagelser.
LaRouche PAC lancerer ny online-undervisningsserie om LaRouches økonomiske
metode. Start onsdag 4. okt.
Sept. 28–The 2017 economics class series will start next Wednesday (Oct. 4)! The
PDF leaflet version of the public invitation is available on the registration
page, LPAC.co/econ2017.
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Ikke flere Houston-katastrofer:
Lyndon LaRouche siger, hvad det er,
der må ske ’lige med det samme’
Leder fra LaRouche PAC, 31. august, 2017 – I dag udstedte LaRouche PAC en
erklæring om, hvad der må gøres i betragtning af, at orkanen Harveys
ødelæggelser ikke er en »naturlig« katastrofe, men er et resultat af kriminelle
politikker. Erklæringen vil ligeledes udkomme på tryk i næste nummer af The
Hamiltonian, LaRouche-bevægelsens plakat-avis, der uddeles i New York, sammen
med hele Helga Zepp-LaRouches tale på konferencen den 26. august i New York
City, om den amerikanske infrastruktur-nødsituation. Erklæringen kan læses på
engelsk her.

Ik ke f l e r e Houston-katastrofer:
Ly nd o n L a Rouche siger, hvad det er, der må ske ’l i g e
me d d e t samme’
Katastrofen i Texas er en menneskeskabt katastrofe, der skete som følge af denne
nations valgte repræsentanters kriminelle neglekt; de valgte repræsentanter, der
har fortsat med at støtte Wall Streets spekulationsøkonomi og imperieambitioner,
alt imens de samtidig fremfører, at nationen ikke har råd til at genopbygge og
erstatte sin forældede og nedbrudte, økonomiske infrastruktur. For tredje gang
siden 2005 er store, amerikanske byer blevet oversvømmet og deres indbyggere
bragt til fortvivlelse, fordi planerne for ny infrastruktur, der kræver
investeringer for titals milliarder, til beskyttelse af befolkningen, er blevet
ignoreret og afvist. Orkanen Harvey er nu den overhængende, værste, nationale
katastrofe i nationens historie, og det er en katastrofe, som ikke behøvede
indtræffe.
I 2005 dræbte orkanen Katrina næsten 2.000 mennesker og anrettede økonomiske
skader for $130 mia. Først da, og langsomt, blev nye sikkerhedsforanstaltninger
til oversvømmelseskontrol og barrierer mod havet langt om længe bygget for New
Orleans, til en brøkdel af de menneskelige omkostninger og omkostningerne for
skaderne, som stormen forårsagede. Hvor mange unødvendige dødsfald og lidelser
kunne dette projekt have afværget?

Fire år senere mødtes det Amerikanske Civilingeniør-selskab i Manhattan for at
diskutere flere muligheder for barrierer mod flodbølger i New York City-området.
Det økonomiske overslag for den største af disse muligheder lød på $9 mia.
Regeringen besluttede ingenting at gøre. Så dræbte superstormen Sandy i 2012
flere end 100 mennesker og forårsagede økonomiske tab for $65 mia. Netop nu
gennemlever indbyggere i New York-området »Helvedessommeren«, med det 100 år
gamle, regionale transportsystem, der for fem år siden blev oversvømmet og
beskadiget, og som heller ikke blev repareret eller erstattet i det nødvendige
tempo.
De svimlende økonomiske og menneskelige lidelser, forårsaget af orkanen Harvey i
Texas’ og Louisianas golfområde, kendes endnu ikke, men vil vokse i
størrelsesorden i takt med, at vandet trækker sig tilbage; men, hvad man i mange
år har vidst, er, at Texas’ byer ved golfen er i fare for oversvømmelser, og
gentagne gange er blevet oversvømmet. Alligevel er der ikke blevet bygget nogen
sikkerhedsforanstaltninger mod oversvømmelser eller infrastruktur til
beskyttelse mod orkaner, siden slutningen af Anden Verdenskrig. Man havde
udarbejdet planer for et nyt system for Houston-området, men omkostningerne på
$25 mia. blev vurderet til at være »for høj« en pris for vore Wall Streetdominerede regeringskontorer og valgte repræsentanter. Nu er hundrede af
milliarder af dollars, og uvurderlige menneskeliv, gået tabt.
Alle disse katastrofer, samt andre i den seneste tid, kunne have været afværget
for en brøkdel af de sluttelige omkostninger i tabt rigdom, for slet ikke at
tale om tabte liv. Medierne insisterer over for amerikanerne, og katastrofen i
den enkelte by skyldes byens særlige økonomiske vaner, dens beliggenhed, dens
jurisdiktioners indbyrdes skænderier, dens ignorering af klimaforandring eller
dens beliggenhed tæt på vand! Dette er nonsens. Wall Street, der gentagne gange
er blevet reddet ved statslige midler (bail-out) til billioner af dollars uden,
at det har medført noget som helst andet end øget forarmelse for det amerikanske
folk, må ikke længere have lov at diktere USA’s økonomiske politik.
»Nationen kræver handling, og handling nu!«, med præsident Franklin Roosevelts
ord. Under hans præsidentskab og op igennem 1940’erne blev ny infrastruktur –
såsom Tennessee Valley Authority – til afværgelse af sådanne »naturkatastrofer«
finansieret af statslig kredit, såsom via Reconstruction Finance Corporation og
Works Progress Authority.
Orkanen Harvey, der drukner byer i det østlige Texas, bør være den alarmklokke,
der afslutter 70 år, hvor landet har været uden sådanne statslige
kreditinstitutioner.

Et kursskifte er nødvendigt
Den 30. august krævede Lyndon LaRouche et »kursskifte« i politikken »med det
samme«. Han krævede den omgående skabelse af en national (dvs. statslig)
kreditinstitution til ny, højteknologisk infrastruktur, ligesom det, Franklin
Roosevelt anvendte, da langt størstedelen af vores nuværende infrastruktur blev
bygget. Der er intet alternativ til skabelse af en statslig kreditinstitution
som den, Alexander Hamilton brugte, og som er i overensstemmelse med vores
Forfatning, til at finansiere de nødvendige billioner i nye
infrastrukturinvesteringer.
Vi må ligeledes handle for at genindføre Glass/Steagall-bankopdeling med det
samme, med endnu en overhængende finanskrise, og med Wall Street, der fortsætter
med at forhindre reel, produktiv investering. At gøre det muligt for Wall Street
at fjerne Glass/Steagall-loven i 1990’erne førte til et krak, der var årsag til
tabt rigdom for $10 billioner, massearbejdsløshed og ufortalte tab og afkortning
af menneskeliv.
LaRouche insisterer på, at hans »Fire Økonomiske Love til at redde
nationen« omgående må gennemføres, hvis dette land skal komme sig over orkanen
Harvey og forebygge lignende katastrofer, der stammer fra vores rådnende,
fysiske økonomi, der er som en tikkende bombe:
Genindfør Glass-Steagall: bryd Wall Street og dets magt op;
Skab statslige kreditinstitutioner baseret på FDR’s Reconstruction Finance
Corporation og Alexander Hamiltons nationalbanker;
Investér kreditten i ny infrastruktur med frontlinje-teknologier, inklusive
højhastighedsjernbaner, fjerde generations fission, samt teknologier til
fusionskraft og moderne systemer til beskyttelse mod storme og til
vandmanagement;
Vedtag et »forceret program« for opnåelse af fusion, som økonomisk drivkraft:
lad en stor udvidelse af NASA’s rumforskningsprogram forsyne os med drivkraften
bag produktivitet og produktiv beskæftigelse.
Et Nyt Paradigme begynder at virke
Kinas Bælte & Vej Initiativ, et internationalt projekt for nye »jernbanelandbroer« og store projekter for infrastrukturudvikling, tilbyder omgående
samarbejde om kreditten til og byggeriet af ny infrastruktur i USA. Dette
initiativ iværksætter nu store projekter, som de længe har identificeret som
værende absolut nødvendige, såsom Kra-kanalen i Sydøstasien og genoplivningen af
Tchadsøen i Subsaharisk Afrika, projekter, som Lyndon LaRouche og hans hustru,
Helga Zepp-LaRouche, længe har været fortalere for.

Helga og Lyndon LaRouche leder en national mobilisering, der fokuserer på at få
præsident Trump til omgående at bringe Amerika ind i det af Kina initierede
Bælte & Vej Initiativ for byggeri af ny infrastruktur i hele verden. Dette »winwin«-initiativ, og USA’s tilslutning til dets projekter i hele verden, samt
ligeledes USA’s byggeri af sin egen, nye infrastruktur, betyder genoplivningen
af USA som en industrimagt.
Den 26. august talte Helga Zepp-LaRouche på en konference i Manhattan om
infrastruktur-nødsituationen i USA, hvor hun kom med følgende forslag:
»Tænk engang på det enorme potentiale, der åbner sig, hvis USA ville samarbejde
med Bælte & Vej Initiativet«,
sagde Zepp-LaRouche til konferencen.
»Jeg mener, det er vigtigt, at man forestiller sig et helt andet system. Hvis
USA i dag ville gøre, hvad Franklin D. Roosevelt gjorde – en New Deal, GlassSteagall, samarbejde med Kina – kunne USA opleve en industriel revolution,
større end på noget andet tidspunkt i sin historie. Folk må simpelthen
forestille sig, at vi nu befinder os ved et systems afslutning, et system, der
ikke kan reddes. Vi må erstatte det med et totalt andet system, og det har de
fleste mennesker simpelthen svært ved at forestille sig, men der er eksempler på
sådanne forandringer. Marshallplanen i Europa var f.eks. et sådant eksempel, og
Meiji-restaurationen i Japan var et sådant eksempel – det, som Roosevelt gjorde
med New Deal, så folk må simpelthen tænke, at en sådan dramatisk forandring
absolut er mulig i dag.«[ 1 ]
LaRouche PAC har påtaget sig ansvaret for at få præsident Trump og Kongressen
til at udføre denne handling. Men det er ligeledes alle amerikaneres ansvar, der
tænker på sig selv som borgere: de, der aktivt har støttet præsidenten eller
senator Bernie Sanders; de, der ikke støttede nogen, på grund af afsky for
manipulationen, og den fortsatte manipulation, af valget, men som har ønsket en
drastisk ændring i politikken med afindustrialisering og Wall Streetspekulation, der styrer landet; de, der kender mennesker, der blev dræbt eller
gjort hjemløse og forarmede af de af Wall Street forårsagede »naturkatastrofer«.
De må nu alle handle og lade deres stemmer blive hørt.
For, at se på, hvad der, nu igen, sker med store, amerikanske byer, fører alle
ved deres fulde fem til den samme konklusion: Der er intet alternativ.
Foto: Oversvømmelser forårsaget af orkanen Harvey nær Houston Downtown. 27.
august, 2017. (Youtube Screengrab / Evan Mallett)

[1] Citatet er fra ’Spørgsmål til Helga Zepp-LaRouche’, efter hendes indledende
indlæg. (-red.)

Videopræsentation v/Jason Ross;
dansk udskrift.
Vi gennemgår vi de fire aspekter af
LaRouches Fire Love
Når vi opererer økonomisk på den måde, der er karakteristisk for den
menneskelige art som helhed over lang, historisk tid, over økonomisk tid, kan vi
få enorm udvikling og omskabe vores forhold til naturen. For at gøre dette, er
der nogle skridt, der kræves; nogle aspekter af lovgivning og nogle specifikke
forslag til en politik. I denne brochure om Amerikas rolle i Silkevejen
gennemgår vi de fire aspekter af LaRouches Fire Love. Det første skridt er en
genindførelse af Glass-Steagall; dette er den afgørende lov, som I netop hørte
blev rejst som et spørgsmål under pressekonferencen i Det Hvide Hus. Dette var
Roosevelts politik, der opdelte bankerne i kommercielle banker og
investeringsbanker; som gjorde det muligt at få udlån ud til realøkonomien på en
sikker måde.
(Sidste halvdel af LaRouchePAC webcast, 10. mrs., start på 25 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=J7z9NfI_Ns0
(Se webcast første del, ‘Hvorfor briterne hader Trump’, her).
J a s o n R o s s : Det, du netop har gennemgået, Mike, gør det virkelig meget
klarere, hvorfor der er så meget opposition til det potentiale, vi har netop nu,
som virkelig er enormt. Nogle mennesker siger, at det Demokratiske Parti nu er
en ulmende ruinhob. Det er en ret god beskrivelse af det, synes jeg. At de, i
stedet for at tænke på, hvilken politik, de bør forfølge, hvad deres mission
burde være, så er det blevet til en masse beskyldninger mod Rusland for alt
muligt. Dårligt vejr? Giv Rusland skylden. Dårligt valgresultat? Giv Rusland
skylden. Hacking af valget? Præsidentvalget var én. Hvad med Senatet? Hvad med
Huset? Hvad med delstatskongresserne? Hvad med guvernør-skaberne i hele landet?
Dette var generelt set ikke noget godt valg for det Demokratiske Parti.

Tænk på de muligheder, der kunne være, mht. at samarbejde med Trumppræsidentskabet om initiativer, der nu er mulige. Lad og tage et eksempel. Dette
er et klip fra pressekonferencen i går med Det Hvide Hus’ pressesekretær, Sean
Spicer. Manden, der stiller spørgsmål, er Newsmax’ John Gizzy. Det handler om
præcis den form for samarbejde, som burde finde sted. Lad os høre:
John Gizzy: Tilbage under mødet og Deres åbningstale om bankerne, i den sidste
kampagne, førte kandidat Trump en hård kampagne for en genindførelse af
Glass/Steagall-loven, som ville opsætte en barriere mellem kommercielle banker
og store investeringsbanker. Den blev selvfølgelig ophævet i 1999, ophævelsen
underskrevet af præsident Clinton. Senator Sanders førte også valgkampagne over
dette, bemærkede, at det var i Republikanernes valgplatform i Cleveland, og
sagde i december, at han med glæde ville arbejde sammen med Trumpadministrationen om genindførelse af Glass-Steagall.
Er der planer om, at præsidenten skal mødes med senator Sanders? Og er en
ophævelse [han ville have sagt »genindførelse«] af Glass-Steagall på hans
dagsorden?
Sean Spicer: Der er ingen aktuel plan om at møde ham. Jeg er sikker på, at, som
han har gjort med flere andre kongresmedlemmer på begge sider af midtergangen,
et møde vil blive aftalt på et tidspunkt. Vi har ikke noget på bogen lige nu,
men hør, han har vist – og jeg mener i dag, eller i går, var endnu et eksempel;
i dag endnu et eksempel – hans beredvillighed til at række over midtergangen,
hans beredvillighed til at se til begge kamre, og ikke blot i erhvervslivet, men
også fagforeninger og andre industrier, hvor vi kan finde fælles jordbund. Jeg
mener, at, hvis senator Sanders og andre ønsker at arbejde med Det Hvide Hus
inden for områder, om måder til at forbedre finansindustrien, så vil vi gøre
det.
Gizzy: Er I stadig forpligtet over for at genindføre Glass-Steagall?
Spicer: Ja.
R o s s : Der var det! Det er atter blevet bekræftet ved en pressekonference i Det
Hvide Hus, at Trump officielt har støttet Glass-Steagall. Dette er den mest
afgørende lov, der kan få vort land på fode igen. Vi er meget glade her i
LaRouchePAC; vi har netop udgivet en digital version af en brochure om LaRouches
Fire Love og Amerikas Fremtid på Silkevejen. Det kan vi se på nu. Den vil også
blive udgivet på tryk for at komme ud i landet i titusinder af eksemplarer. Det,
vi her har sat sammen, er en introduktion, en gennemgang af, hvor vi står i
verden lige nu, og en detaljeret gennemgang af politikken for LaRouches Fire

Love.
De, der har fulgt vores webside, eller hvis man er en nytilkommen, kan dette
være en introduktion. Hr. LaRouche udgav i juni 2014 et politisk program, »Fire
Love til USA’s omgående redning«, som, tilføjede han, »ikke er en valgmulighed,
men en uopsættelig nødvendighed«. Når vi ser på disse love, når vi ser på den
idé, der udgør den overordnede ledetråd, så ser vi, at der er en idé om, hvad
det vil sige at være menneske. Dét er nøglen til dette. Hr. LaRouche diskuterer
dette mod slutningen, efter at have forklaret, hvad de Fire Love er for love.
Han beskriver Vernadskijs anskuelse (faktisk LaRouches egen anskuelse) af, hvad
det vil sige at være menneske – om mennesket og skabelsen. Han forklarer, at der
er en idé, som man må forstå, når man tænker på økonomi set fra et menneskeligt
standpunkt.
Som Mike fremhævede, så er resurser for menneskene ikke noget, vi finder i den
vilde natur, ligesom en ko, der vandrer rundt og leder efter græs eller noget
kløver at spise. Vi skaber resurser. Vi er den eneste art på Jorden, der skaber
resurser. Faktisk, så er de fleste af de resurser, som vi benytter i dag, de
fleste af de resurser, som vores liv foregår omkring, de fleste af de
betingelser, som vi lever i, skabt, det er et menneskeskabt miljø; det er
menneskeskabte resurser.
Tænk på alt det, der er en del af dit liv på daglig basis. Tænk på
elektriciteten; tænk på de materialer, du kommer i kontakt med. Disse er for det
meste slet ikke naturlige i den forstand, at de ikke er naturlige for en
biologisk organisme som mennesket. Det vil sige, de er ikke resurser for lad os
sige en flok chimpanser, eller sådan noget. Elektricitet, som vi frembringer ved
hjælp af kul; ved at tage et klippestykke fra jorden og forvandle det til
elektricitet, som vi kan overføre gennem tynde ledninger og bringe ind i hjem og
foretagender og fabrikker for at skabe bevægelse, for at bringe lys,
kommunikationer, varme, afkøling, alle disse ting. Dette er en resurse, vi har
skabt. Resursen uran; et klippestykke i jorden, der nu er en kilde til utrolig
energi for os. De materialer, som vi bruger – metaller, substanser, der aldrig
har eksisteret nogetsteds på Jorden, undtagen når vi skaber dem; plastik skabt
af olie. Man finder ikke plastik nogen steder i Jordens skorpe; man finder olie.
Aluminium, metallet, findes ikke på planeten – undtagen måske på en meteorit;
aluminium er en ren, menneskelig skabelse. Der findes intet, ikke så meget som
et gram af det i Jordens skorpe. Så vi skaber resurser.
Når vi opererer økonomisk på den måde, der er karakteristisk for den
menneskelige art som helhed over lang, historisk tid, over økonomisk tid, kan vi
få enorm udvikling og omskabe vores forhold til naturen. For at gøre dette, er

der nogle skridt, der kræves; nogle aspekter af lovgivning og nogle specifikke
forslag til en politik. I denne brochure om Amerikas rolle i Silkevejen
gennemgår vi de fire aspekter af LaRouches Fire Love. Det første skridt er en
genindførelse af Glass-Steagall; dette er den afgørende lov, som I netop hørte
blev rejst som et spørgsmål under pressekonferencen i Det Hvide Hus. Dette var
Roosevelts politik, der opdelte bankerne i kommercielle banker og
investeringsbanker; som gjorde det muligt at få udlån ud til realøkonomien på en
sikker måde. Hvor banker kun var engageret i typiske lån og ejendomslån og den
slags ting; ikke i spekulativ investering. Når banker gør det, kan regeringen
forsikre dem. Med Glass-Steagall genindført vil vi gøre det muligt at få
finansiering derud til langfristede projekter. Som de grafiske kort i dette
afsnit indikerer, har vi haft en enorm mængde – billioner af dollars; jeg mener,
det var $4,5 billion fra Federal Reserve (USA’s centralbank), og lige så meget
eller mere fra den Europæiske Centralbank. Enorme mængder penge er blevet skabt
og sat ind i banksystemet; og næsten ingen af dem kommer ud i realøkonomien.
Så hvis man skal forsøge at finansiere en økonomisk genrejsning, hvis man
forsøger at skaffe kredit til langfristede projekter, som at genopbygge
dæmningerne, der er forfaldne i hele landet; som at påbegynde byggeriet af et
højhastighedsjernbanenet; dette er projekter, der koster billioner. Men,
billioner af dollars er blevet smidt ind i banksystemet, og de er ikke gået til
noget; de bliver bare dér. Med Glass-Steagall gør vi det muligt for banksystemet
igen at agere på en langsigtet måde; og vi skiller os fra disse bankers
bankerot. Lige nu er hele banksektoren ved at nedsmelte totalt; en smule mere i
Europa, ser det ud til, end her, men det er en offentlig hemmelighed. Dette
banksystem vil ikke eksistere ret meget længere i verden. Hvad skal erstatte
det; og hvad vil grundlaget for den måde, dette nye banksystem opererer på,
blive?
Dette bringer os til den anden lov; en ny nationalbankinstitution. Alexander
Hamiltons principper, det, han gjorde som grundlaget for økonomi – og i den
digitale brochure kan I finde links, hvor I selv kan læse Alexander Hamiltons
hovedrapporter til Kongressen. De er tilgængelige. Det er ting, der er et
virkeligt højdepunkt i økonomisk fremgangsmåde. Vi gennemgår, hvordan en ny
nationalbank ville operere. Dette er virkelig afgørende. For at gøre det muligt
at få langfristede investeringer til billioner af dollars, må vi have en ny
fremgangsmåde. I har måske hørt i pressekonferencen, hvis I lyttede til det
hele, at et tema gentagne gange tages op fra Det Hvide Hus lige nu, uheldigvis;
det er ideen om partnerskaber mellem det offentlige og det private. At dette
skulle være måden, hvorpå de billioner af dollars til infrastruktur, som
præsident Trump har krævet, kan finansieres. Det vil ikke fungere; det vil ikke
fungere. For det første, med mindre man får Glass-Steagall, så vil man ikke få

en sådan finansiering; men et andet aspekt er, at offentlige/private
partnerskaber kræver projekter, som man kan investere i, som direkte vil
tilbagebetale investeringen. Et offentlig/privat partnerskab for at restaurere
LaGuardia Lufthavnens terminaler; OK, det kunne måske tiltrække finansiering.
Men hvad med projekter, der ikke vil betale sig tilbage i flere årtier? Hvad med
et nationalt højhastighedsjernbanenet? Hvad med byggeri af nye kraftværker? Hvad
med investering i langfristet forskning og udvikling, såsom rumprogrammet? Det
er her, hvor der ikke kommer en direkte tilbagebetaling, at der er en specifik,
unik rolle, som skal spilles gennem et nationalbanksystem; hvor nationens
forøgede produktivitet som helhed er tilbagebetalingen, så at sige. Ved at
dirigere investeringer på måder, der gør hele nationaløkonomien mere produktiv,
så er der faktisk ingen omkostninger ved at opbygge infrastrukturen. USA’s
transkontinentale jernbane kostede noget mht. den fysiske indsats, det krævede
at bygge den; men indkomsterne for denne investering, [var] den nye
nationaløkonomi, som den skabte. Den nye nation, som den skabte, hvor man kunne
rejse fra kyst til kyst på under en uge, i modsætning til de tre uger, som det
ville have taget før. Man skulle tage til Panama over land, og dernæst fortsætte
med skib op igen til USA’s vestkyst. At få en jernbaneforbindelse i stedet
forandrede nationen rent samfundsmæssigt; den forandrede nationen økonomisk på
en dybtgående måde. Udviklinger kunne nu finde sted; økonomi var mulig. Adgang
til forsyninger og materialer og markeder og ideer og infrastruktur; dette
udvidedes.
Så igennem et nationalt (statsligt) banksystem gør vi det muligt at tiltrække
den form for kredit, der eksisterer rent potentielt, og dirigere den til
projekter, der har langsigtet gavn og tilbagebetaling. Og vi bliver ikke bundet
af at lede efter måder, hvorpå disse projekter kan omsættes til penge; hvilket
er en afgørende fejl ved synspunktet om offentlig/privat partnerskab. Ofte, hvad
disse ting gør, er, at de tjener penge på allerede eksisterende programmer ved
at privatisere dem og så få brugerbetalingen eller indkomsten fra dem. Så vi må
have en ny nationalbank. De $1 billion, som præsident Trump har nævnt, er alt
for lidt.
For et par uger siden mødte jeg lederen af det Amerikanske Selskab for
Civilingeniører. Det var dagen efter talen om nationens tistand (28. feb.), hvor
Trump havde gentaget sit krav om $1 billion. Denne ingeniør sagde, »Det er
ingenting! Det er ingenting, sammenlignet med, hvad vi har brug for«. Det
Amerikanske Selskab for Civilingeniører har udgivet deres rapport, der siger, at
vi har brug for $3,6 billion i investeringer blot frem til 2020. Og det er uden
tanke for sådan noget som et helt nyt højhastighedsjernbanenet; det er kun til
reparationer og til at få vores infrastruktur op i en anstændig form. Så med de

enorme mængder, der er involveret, så er dette ikke noget, der vil få nogle
mennesker til at udstede nogle lån til rentesatser, man vil have råd til. Det
vil blive gennem national kredit på Hamiltons måde; og vi gennemgår [i
brochuren], hvordan vi får dette til at ske.
Dette bringer os frem til den tredje lov, som vi diskuterer. At, når man
investerer kredit, så må man have en måde, hvorpå man kan måle, om man forøger
produktiviteten. Hvad er standarden for produktivitet i en nationaløkonomi? Er
standarden for økonomisk værdi, at man tjener penge? Er det, at man sætter noget
til salg, som folk er villige til at betale for? Det kan det ikke være! Folk
betaler for alle mulige værdiløse ting; folk begår fejltagelser, når de bruger
penge. Ideen om, at penge er et mål for værdi, er simpelt hen usand. Den måde,
som LaRouche ser dette på, er i stedet med ideen om en økonomisk platform. At,
når vi går til et højere niveau af energi, for eksempel, en højere kilde til
energi, så har vi ikke alene mere af en energiresurse, men den lader os også
gøre nye ting. På denne grafiske fremstilling [Fig. 1] ser man overgangen fra
træ til kul, som fandt sted hen over en 50-årig periode fra 1850 til 1900. Kul
er mere praktisk end træ, for man kan gøre en masse fine ting med træ, som man
ikke kan gøre med kul; såsom at lave møbler eller bygge et hus. Man bygger ikke
et hus med kul. Men kul lader én gøre nye ting. Olie og naturgas er mere
energitætte; de lader én gøre nye ting – forbrændingsmotoren, elektricitet,
flyvning. Man vil ikke have en flyvemaskine, der flyver på kul; og slet ikke på
træ. Så kommer det potentiale, man kunne have for nutiden – fission, fusion;
højere energiniveauer, der er tusinder, ja hundrede tusinder af gange mere
kraftfulde end den kraft, der er tilgængelig i kemiske substanser.
Her ser man et eksempel fra før den transkontinentale jernbane [Fig. 2], hvor
man ser, hvordan rejsetiden fra New York var forskellig fra 1830 til 1857.
Hvordan vejbyggeri, men faktisk for det meste udvidelsen af jernbanen, gjorde
det muligt at integrere denne del af nationen på en langt tættere måde. Tænk på
denne storslåede, nye idé, du har fået; en ny måde at gøre tingene bedre på. Kan
man tjene flere penge, hvis man kan udskibe ens varer længere og hurtigere og
lettere? Selvfølgelig. Men tænk over det, det betyder, at en god idé, en bedre
måde at gøre tingene på, kan spredes lettere. Folk kan lettere bevæge sig rundt.
Vi er ved at blive en ny slags nation.
Når vi tænker på den form for platform, som vi skaber, så må vi først og
fremmest tænke på, hvad vores energikilde er. Hvad er vores evne til at forandre
naturen, så den passer til vore behov og vore forhåbninger for fremtiden? Og det
er hævet over enhver tvivl, at de største fordele, den største chance for at
opnå dette, ligger i fusionskraft. Mængden af potentiel energi i fusion er
bogstavelig talt over en million gange over det, man får fra kemisk energi.

Sidstnævnte vil ikke forbedres gennem større effektivitet, med bedre gasturbiner
eller sådan noget; det er simpelt hen forskellen mellem de elektronbindinger,
der holder et molekyle sammen, versus det, der foregår i en atomkerne, som
holder den sammen. Energimængden i en atomkerne er simpelt hen over en million
gange større end de elektriske bindinger, der holder et molekyle sammen.
Som Mike nævnte, så bliver deuterium i havvand til en resurse; bliver til et
brændsel for fusion. Bliver til et vidt udbredt tilgængeligt fusionsbrændsel, i
modsætning til den form for geopolitik, vi ser i dag, mht. adgang til
energiresurser. At energi til at blive til en virkelig art, der rejser i rummet,
kun vil fremkomme med fusionskraft. Hvis det tager flere måneder at komme til
Mars, er det ikke rigtigt under ens kontrol. Hvis det er umuligt at afbøje en
asteroide, der vil tilintetgøre alt liv på Jorden, fordi man ikke kan nå den i
tide; tænk på den grundlæggende set uendelige værdi, det har at have udviklet
fusion.
Det, vi dækker i denne brochure, er i sin kerne en idé om, hvad det vil sige at
være menneske. Vi afslutter med en forståelse af, hvad denne menneskelige
identitet er; hvad kreativitet er; og hvordan den bliver angrebet. De britiske
angreb, som Mike netop har fortalt om, og som eksplicit ses inden for områderne
af politik eller i Opiumkrigen, i felterne som militæret eller økonomi. Det
eksisterer også i kulturens verden, i videnskabens verden, i de kulturelle
forandringer, vi har set i løbet af de seneste 100 år eller så; med
omdefineringen af videnskab, der begyndte omkring år 1900, hvor Bertrand Russell
– i en æra, hvor Planck og Einstein var i færd med at revolutionere verden –
forsøgte at dræbe videnskaben og forvandle den til matematik. Denne britiske
intrige var utroligt succesrig; som det i dag bevidnes af den totale beundring
for ideen om kunstig intelligens, for eksempel. Folk forstår ikke naturlig
intelligens; hvad det vil sige at være et skabende menneske.
Dette aspekt er noget, som universet responderer på. Vore opdagelser er aldrig
fuldt ud korrekte; vi ved aldrig alting fuldt ud. Men de opdagelser, vi kan
komme frem til, har stadig en voksende magt over naturen; på trods af, at de
aldrig helt er ligesom, aldrig helt indfanger essensen af, hvordan universet
fungerer. Det faktum, at denne aftagende ufuldkommenhed korresponderer til en
voksende magt, uden nogensinde helt at få alting rigtigt, mener jeg taler stærkt
for det faktum, at det er en skabende proces i sig selv, som er en fællesnævner
mellem vort intellekt og universet som helhed. Hvis vi kan få adgang til dette,
er de økonomiske potentialer uendelige. Vi kan udvikle fusion som en
energikilde; vi kan revolutionere vores forhold til råmaterialer. Vi kan gøre en
ende på truslen om tørke ved at udvikle kontrol over vandcyklussen; på samme
måde, som vi ikke blot håber på, at der vil vokse noget mad i vores køkken, som

vi kan spise. Vi sår og planter mad, vi har landbrug, vi transporterer det. Vi
kan udvikle et lignende forhold til vand, hvor vand er noget, vi transporterer,
hvis det er nødvendigt; at vi kan ændre vejret, hvis vi kan styre det; at vi
tager direkte fra havene, når det behøves. Vi kan virkelig transformere os selv
som art; og vores nuværende potentiale er virkelig enormt. Med åbningen for
samarbejde med Rusland, som vi ser fra Trump-administrationen, med møder mellem
militære topfolk i USA og Rusland. Med den forestående konference om Bælt & Vejinitiativet i Beijing i maj, som vil være en virkelig chance for USA til at
ophøre med at spille en fjendtlig rolle over for dette Nye Paradigme, som under
Obama og Bush; og i stedet gå med i det og give en særlig form for lederskab,
som faktisk kun kan komme fra USA. En unik form for potentiale, som vi kan
tilbyde verden, som i rummet, som i fusion, og som i andre ting.
Har du noget at tilføje?
B i l l i n g t o n : To korte bemærkninger. Med hensyn til national bankpraksis, slog
det mig, da du talte om det, at vi har hørt fra folk i USA’s regering, der har
været involveret i at forsøge at få kinesiske investeringer til USA, at de altid
løber ind i det anti-kinesiske, anti-russiske, neokonservative hysteri i
Kongressen, så snart, det drejer sig om et større projekt. De siger, »Åh, nej,
vi kan ikke lade kineserne få dit og dat«. Men de sagde til os, at kineserne
selv ville være absolut lykkelige for at tage deres enorme reserver i amerikansk
statsgæld, der nu intet indtjener med de nulrentesatser, der anvendes; og, da de
ikke så godt, projekt for projekt, kan sætte dem i noget i USA, da at sætte dem
ind i en nationalbank – en infrastrukturbank – hvor de sandsynligvis ville få et
højere afkast. Men, hvad der er vigtigere, så ville disse penge komme ud at
arbejde; de ville komme ud at arbejde for at opbygge en nation. Ikke deres
nation i dette tilfælde – vores; hvilket, som civilingeniørfolkene sagde, vi har
desperat brug for. Så kapitalen, ud over at generere national kapital, så er der
institutioner i verden, der ville være mere end villige til at sætte kapital ind
i en sådan bank; som bliver forvandlet til faktisk rigdom. Pengene udgør ikke
værdien; værdien ligger i infrastrukturen, i transformationen af naturen, der
finder sted som følge af en kreditpolitik, der kommer fra en nationalbank.
Og ellers vil jeg blot gentage, at dette er et tidspunkt i historien, hvor vi,
faktisk for første gang, har chancen for at tilintetgøre ideen om imperium.
Helga Zepp-LaRouche siger ofte, at folk vil sige, »Det er en ønskedrøm; den
menneskelige natur er trods alt ond. Der vil altid være onde mennesker«. Jo,
selvfølgelig; men pointen er, at vi står på randen af, at menneskeheden som
helhed kommer ud af barndommen – bliver voksen. I stedet for søskende, der
skændes med hinanden og kaster spaghetti efter hinanden, så har man en verden,
der anerkender den andens fordel – som det blev sagt ved den Westfalske Fred –

og ideen om, at vi kan lære at mestre de store kulturer på Jorden; det være sig
den konfucianske kultur, Gupta-kulturen eller Abbaside-kalifatet i Bagdad. At vi
forstår, at Jordens store kulturer alle har perioder med storhed og perioder med
mørke tider. Men ved at række ud for at finde disse store øjeblikke i alle
kulturer, har vi potentialet til at skabe en verden, hvor ideen om den
darwinistiske bedst egnedes overlevelse kan blive smidt på historiens
skrotbunke; og vi begynder rent faktisk at have muligheden for, at alle
mennesker kan opleve deres virkelige menneskelighed – deres skabende evner til
at gøre noget, der vil få varig værdi for menneskehedens fremtid.
Der står vi. Vi har denne mulighed i vore hænder. Folk må lære at bryde gennem
pessimisme, kynisme, frygt, og erkende det enorme potentiale, som vi har lige
foran os, i vore hænder på dette tidspunkt i historien; og leve op til dette
ansvar, og til denne enorme chance.
R o s s : Storartet! Vi viser websiden endnu engang på skærmen, så I kan finde
vores rapport om Amerikas rolle i den Nye Silkevej. Hvis I lytter, så er det
lpac.co/us-joins-nsr for den Nye Silkevej. Nyd rapporten! Jeg håber, den er til
hjælp i jeres organisering.
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I november 2014 inviterede den kinesiske præsident Xi Jinping officielt USA til
at opgive konfrontations-geopolitik og gå med i det største initiativ for
infrastruktur og økonomisk udvikling i menneskehedens historie, centreret
omkring programmet for den Nye Silkevej. Dette »win-win«-samarbejde vil, sammen
med LaRouches Fire Love, være den hurtigste måde, hvorpå USA kan genopbygge sin
smuldrende infrastruktur, skabe produktiv beskæftigelse og sikre en blomstrende
fremtid. Dengang afviste præsident Obama dette tilbud. Vil præsident Donald
Trump nu tage imod det?
Året 2017 indleder en ny æra for menneskeheden. Det markerer skiftet, bort fra
seksten år med George W. Bush’ og Barack Obamas vildledte og destruktive
lederskab, den gamle orden, der har drevet de transatlantiske nationer ud i
økonomisk ruin og en proces med uophørlig krigsførelse under Det britiske
Imperiums gamle mentalitet med »regimeskifte«. Dette arkaiske system med
nulsums-geopolitik bragte os i risikabel grad tæt på krig med Rusland og Kina og
drev verden frem mod randen af Dommedag.
Men denne gamle orden er døende. Kernen i det døende system er resterne af Det
britiske Imperiums »for store til at lade gå ned«-banker i City of London og på
Wall Street, der er oppustet af værdiløs spillegæld, alt imens de
transatlantiske nationers fysiske økonomier er blevet drænet for produktiv
kredit, deres befolkninger drevet ud i ledighed og arbejdsløshed, alkohol og
narkoafhængighed, vold og fortvivlelse. De seneste seksten års ulovlige krige
har kostet hundrede tusinder af uskyldige liv, været årsag til en
flygtningekrise i Sydvestasien og Europa og nedtrykt og demoraliseret de
vestlige nationers befolkninger.
Der er nu et totalt oprør imod dette vanvid. Det britiske folk stemte for Brexit
og brød det overnationale EU-diktaturs lænker; det italienske folk stemte imod
en folkeafstemning, der tilsigtede at yderlige stramme disse EU-lænker; og det
amerikanske folk stemte imod Wall Streets krigsmager-marionet, Barack Obama, og
hans klon, Hillary Clinton. Hvilken retning, Donald Trump vil gå, er langt fra

sikkert, men han blev valgt på et løfte om at genopbygge nationens forfaldne
infrastruktur og industrielle kapacitet, og om at etablere et samarbejde med
Rusland om bekæmpelse af terrorisme samtidig med at afslutte imperiepolitikkens
»regimeskifte«.
Hvorvidt Trump-administrationen vil opfylde disse løfter eller ej, afhænger af
jer, det amerikanske folk, og af mennesker i hele verden, der ønsker at gå
sammen for at skabe et nyt paradigme, baseret på menneskehedens fælles mål –
gensidig økonomisk udvikling, fælles videnskabeligt fremskridt og en renæssance,
der bringer alle verdens store klassiske kulturer sammen.
Begyndelsen til dette nye paradigme eksisterer allerede. I september 2013
meddelte den nyligt valgte, kinesiske præsident Xi Jinping, under en tale på
Nazarbayev Universitetet i Kasakhstan, at han nu ville lancere udviklingen af
det »Nye, økonomiske Silkevejsbælte«, der havde til formål at bringe Kinas,
igennem de seneste årtier åndeløse udviklingsproces, der ikke har fortilfælde,
til resten af verden. Kina har løftet over 700 millioner af landets befolkning
ud af fattigdom på blot 30 år, samtidig med, at de har transformeret nationen
til at blive Jordens næststørste økonomi og har indtaget en førerposition inden
for videnskabelig forskning og udforskning af rummet.
Kina har, med sit Økonomiske Silkevejsbælte og 21. Århundredes Maritime
Silkevej, tilsammen kaldet Bælt & Vej-initiativet (一带一路), og sammen med en vifte
af nye, internationale finansmekanismer, såsom BRIKS’ Nye Udviklingsbank (NDB)
og Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), på ganske få år bragt enorme
infrastrukturudviklingsprojekter til de eurasiske, afrikanske og sydamerikanske
nationer og har givet ny vitalitet og nyt håb til verdens tidligere europæiske
kolonier, der var blevet efterladt fattige og uden håb af nedskæringspolitikken,
gældsslaveriet og nægtelse af kredit, der var blevet dem påtvunget af deres
tidligere koloniherrer og det herskende IMF/Verdensbank-regime. I ånden fra
erklæringen fra De Alliancefri Landes Bevægelses nationer i 1976, har Kinas
forpligtende engagement over for programmet med den Nye Silkevej for global
udvikling endelig igangsat skabelsen af en »ny, international, økonomisk
verdensorden«.
Dette initiativs skala og dybde har i sandhed intet fortilfælde. Direkte
omfattende flere end 60 nationer, og med næsten 70 store infrastrukturprojekter
uden for Kina (med utallige yderligere supplerende projekter), berører den Nye
Silkevej fire og en halv milliard mennesker og er allerede tolv gange så stor
som Marshallplanen (det massive program for at genopbygge Vesteuropa efter Anden
Verdenskrig).

Vil USA omsider tage imod Kinas tilbud om at tilslutte sig?

LaRouchePAC’s APPEL:
USA har brug for »win-win«-udvikling;
gennemfør LaRouches Fire Love
og gå med i Kinas Nye Silkevej
»Til præsident Trump og medlemmerne af Kongressen:
Underskriverne af denne Appel erkender, at det transatlantiske finanssystem er
på randen af en ny nedsmeltning, der er værre end den fra 2007-08.
Livsbetingelserne for det store flertal af amerikanere er støt og roligt brudt
sammen i løbet af de seneste to årtier. USA’s økonomiske politik har fokuseret
på at beskytte Wall Streets spekulative boble i stedet for at beskytte d e t
a l m e n e v e l og d e t a m e r i k a n s k e f o l k s f r e m t i d i g e e f t e r t i d . Vi erkender,
at der nu må træffes nødforanstaltninger for at komme en ny finanskrise i
forkøbet, og for atter at sætte amerikanere i arbejde for at genopbygge vores
nation og vores fremtid.
For at opnå dette, anmoder vi præsident Donald Trump og den 115. Kongres om at
vedtage og implementere programmet for LaRouches Fire Love for Økonomisk
Genrejsning, som en hasteforanstaltning; og at tilslutte sig Kinas program for
en Ny Silkevej for globalt samarbejde og storstilede infrastrukturprojekter og
økonomisk udvikling.
De Fire Love definerer et sammenhængende program for økonomisk genrejsning, der
har sine rødder i det Amerikanske System for økonomi:
1. Genindfør Franklin Roosevelts oprindelige Glass/Steagall-lov, som adskiller
kommercielle udlånsaktiviteter fra Wall Street spekulation.
2. Vend tilbage til et nationalt banksystem i Hamiltons tradition.
3. Direkte statslig kredit til projekter og initiativer, der skaber stigende
niveauer af produktivitet og indkomster.
4. Lancér et forceret program for udvikling af fusionskraft og en hurtig
udvidelse af vores rumprogram.
USA’s økonomiske genrejsning vil blive meget fremskyndet, hvis USA tilslutter
sig den globale udvikling af infrastruktur og den økonomiske renæssance, der

strømmer fra Kinas Nye Silkevejsprogram.«

