POLITISK ORIENTERING den 4. oktober
2018:
Trump i FN: Afskaf supranationalt
diktatur og vend tilbage til national
suverænitet
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Fra arkivet: Hvordan Frihedsgudinden
blev bygget
“Frihedsgudinens sande historie er, at den var en transatlantisk sammensværgelse
for at udbrede idéerne bag den amerikanske revolution tilbage til det europæiske
kontinent, hvor de blev født.”
“The real story of the Statue of Liberty is one of a transatlantic conspiracy to
spread the ideas behind the American Revolution back to the European continent
where they were born.”
af Michelle Rasmussen (Michelle Magraw) publicerede i The Campaigner i september
1981.

Download (PDF, Unknown)
Eller klik her for at læse artiklen på The Campaigner arkiv. Klik bagefter på
siderne 53-56 på venstre siden (på engelsk).

Bælte og Vej-’styregruppe’ for
Sverige lanceret.
D.1. oktober 2018 (EIRNS) – Den 28. september blev den nystiftede ‘Belt & Road
Initiative Executive Group’ for Sverige (BRIX) lanceret under det prominente
‘Kina-Sverige Business Forum’, der blev afholdt i Grand Hotel i den svenske
hovedstad Stockholm. I år fokuserede Business Forum på Bælte og Vej-Initiativet.
Ordstyrer Hussein Askary åbnede arrangementet ved at citere det kinesiske
ordsprog: “Hvis du vil være rig, så byg først en vej.” Som formand for BRIX, bød
Ulf Sandmark velkommen til de over hundrede deltagere, og forklarede formålene
for BRIX. Ambassadør for Folkerepublikken Kina, Mr. Gui Congyou gav en
entusiastisk åbningstale til forummet, og bød oprettelsen af BRIX velkommen.
Myndighederne og medierne i Sverige har hidtil været uvidende om Bælte & VejInitiativet. B & R Business Forum leverede den nødvendige indsigt for at ændre
på dette. BRIX, foreningen der blev lanceret på dette forum, vil fremme en åben
dialog og større bevidsthed om Bælte & Vej-Initiativet (BVI) og dets fordele for
Sverige.
Et vigtigt punkt vedrørende BVI er, at det ikke kun handler om forbindelser til
Kina, men er et initiativ til at fremme global sammenhængskraft. Alle nationer i
verden inviteres til at deltage i BVI på deres egne vilkår. Den første taler,
Stephen Brawer, næstformand for BRIX, pegede på et verdenskort, hvor alle
kontinenter vil blive forbundet i fremtiden, selv med forbindelser ud til
Australien. Han pegede på Forum for Kina-Afrika samarbejde (FOCAC) i Beijing d.
3.-4. september, hvor 53 afrikanske nationer koblede sig på BVI for at opfylde
den Afrikanske Unions Agenda 2063 for et verdensomspændende moderne
infrastrukturnetværk, der vil gøre en ende på fattigdommen på kontinentet.
BVI bør ikke kun ses som et “praktisk” transportsystem for handel, understregede
Kitty Smyth i den efterfølgende præsentation. Fru Smyth, en britisk strategi- og
PR-seniorrådgiver for kinesisk-europæiske forretningsforbindelser,
understregede, at BVI, siden det blev lanceret af præsident Xi Jinping i 2013,
også har en filosofisk dimension med at fremme harmoni: “At fremme en ny type af
internationale forbindelser” og “at skabe partnerskaber med dialog uden
konfrontation, og venskab snarere end alliance.” Hun rådede Sverige til at
etablere faste kontorer, der er i stand til at udvikle det langsigtede Bælte og

Vej-samarbejde med Kina, præcist som Storbritannien også har gjort, med et
kontor for BVI-banken AIIB, et regionalt samarbejde kaldet ‘Northern
Powerhouse’, den parlamentariske gruppe og regeringens faste udsending til BVI.
De typiske misforståelser om BVI i svenske virksomhedskredse blev dissekeret af
Ali Faramandeh, formand for CSBC. BVI er meget, meget mere end kinesisk
produktion af svenske varer. Den nye Silkevej er heller ikke noget, som befinder
sig langt borte, som mange i det nordlige hjørne af Europa ellers tror. Blandt
de 70 medlemsstater i BVI, er der også naboer i Europa, som allerede er ved at
opbygge deres del af det globale forbindelses-netværk, projekter, hvor svenske
virksomheder kan deltage med det samme.
At arbejde sammen med Kina er udfordrende for den gamle verden, forklarede Ying
Wu – en tidligere ingeniørstuderende i Stockholm, som nu er direktør for SinceUs
– i den afsluttende præsentation på forummet. Hun trak mange indsigtsfulde og
humoristiske eksempler på problemer frem, som hun er stødt på i forbindelse med
at hjælpe svenske forretningsklienter med at komme ind og udvide sig på det
kinesiske marked med 437 millioner shoppere på e-handel. Hun præsenterede et
”skoleeksempel” med det svenske varemærke Airnum, som hun har hjulpet med at
udvikle sig fra et ukendt ‘brand’ til det bedst sælgende mærke i løbet af et år.
Det er vigtigt at gøre disse muligheder for små og mellemstore virksomheder
(SMV’er) velkendte som bedste praksis; for at fremme forståelsen i Sverige af
betydningen af BVI, og de muligheder som det åbner for innovative virksomheder i
mange lande verden over.
Den nye sammenslutning, BRIX, udspringer af succesen med seminaret om BVI d. 30.
maj, arrangeret af Schiller Instituttet sammen med CSBC, ambassadørerne i Kina
og Pakistan, såvel som Chargé d’affaires i Sydafrika. Efter succesen med dette
seminar, besluttede arrangørerne og nogle af deltagerne, herunder svenske
iværksættere, at danne en aktionsgruppe til fremme af BVI i Sverige. Flere
rapporter og informationer er på vej.
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2018:
Et nyt paradigme for udvikling//
Opdel Danske Bank
Indeholder: “Afslutningen på kolonialismen: En ny fælles fremtid for
menneskeheden”, Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved Schiller Instituttets
konference i New York: ”Hen imod en fire-magt-aftale for et ’Nyt Paradigme’ for
udvikling” den 13. september, 2018.
Opdel Danske Bank: “Hvorfor en Glass/Steagall-bankopdeling ville løse
finanskrisen og ødelægge Wall Street og ‘City of London'” af Tom Gillesberg.

Download (PDF, Unknown)

Ny rapport kan bestilles: 2. bind,
Den Nye Silkevej Bliver til
Verdenslandbroen;
En fælles fremtid for menneskeheden
English: See below
Bestil vores nye rapport på engelsk!: 500 kr. for den trykte
rapport, 374 sider
Forsendelse: porto 50 kr. pr. rapport.
Rapporten kan også hentes på vores kontor: Sankt Knuds Vej 11,
kld. t.v., Frederiksberg
Rapporten kan bestilles fra Schiller Instituttet i Danmark:
tlf. 53 57 00 51 eller 35 43 00 33 eller email si@schillerinstitut.dk

Homebanking: 1551-5648408; Giro: 564-8408
Dankort/Paypal: via vores butik

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:

Download (PDF, Unknown)

English:
Table of Contents and Helga Zepp-LaRouches introduction to the report:

Download (PDF, Unknown)

Omgivet af mange farer, hold fokus på
at muliggøre et ‘Nyt Bretton Woods’system
Leder fra LaRouche PAC d. 23. august (EIRNS) – Der er mange farer i Verden lige
nu. Der er den verserende økonomiske krise, som er meget værre end i 2008. Der
er det forværrede forhold mellem USA og Kina, toldkonflikten taget i
betragtning, og det kinesiske synspunkt, at motivationen bag konflikten er at
begrænse Kinas mulighed for at blive verdens ledende inden for visse
højteknologiske områder inden 2025. Og der er det fortsatte britiske angreb på
det amerikanske præsidentskab med Robert Muellers Trumpgate og Russiagate.
Helga Zepp-LaRouche uddybede disse og andre farer i hendes ugentlige
strategiske Schiller Institut webcast i dag, og bemærkede om de britisk skabte
beskidte anti-Trump-operationer, at “den eneste gode ting er, at Trump hidtil
har holdt hovedet koldt.” Men alle former for udenrigspolitiske spørgsmål går i
skuddermudder, og det er naturligvis en yderst farlig situation.”
Zepp-LaRouche opfordrede folk til at handle og fokusere på det
højeste niveau af den politik, der kræves. Hun sagde: “Det store spørgsmål er,
hvordan kan man tage fat på [disse farlige processer] på en sådan måde, at hele
diskussionen løftes til et højere niveau? Derfor har Schiller Instituttet
udsendt en appel, der opfordrer til et Nyt Bretton Woods, og især appellerer til
de fire ledere i USA, Rusland, Kina og Indien – nemlig Trump, Putin, Xi Jinping
og Prime Minister Modi – om, at de grundlæggende set straks enes om at løse

dette problem, komme faren for et finansielt krak i forkøbet ved at gå tilbage
til et Nyt Bretton Woods, fastkurssystem, og etablere et nyt kreditsystem for at
formidle samarbejdet i forbindelse med det nye paradigme og samarbejdet med
Bælt- og Vejinitiativet.
“Er det så realistisk? Nuvel, jeg tror det. Fordi Rusland, Kina og
Indien allerede har et meget stærkt samarbejde i denne henseende. Og Trump har
med sine indledende skridt i forhold til Kina og sit venskab med Xi Jinping
vist, at han er i stand til at gå i denne retning, og også hans bestræbelser på
at forbedre forholdet til Rusland, og især hans møde med Putin i Helsinki, viser
disse muligheder. Og det er derfor, at dette vanvid fra det politiske
etablissement [for at fortrænge Trump] er så utroligt hysterisk, fordi de ser
dette potentiale.”
I diskussionen om ideen om et Nyt Bretton Woods i internationale
kredse, er der allerede dem i Japan, som mener, at denne nation burde give sin
fulde støtte til dette initiativ.
Italien bevæger sig meget dramatisk i tråd med ideen om at tilslutte
sig Kina for at starte fælles udviklingsarbejde. Zepp-LaRouche beskrev dette som
“en meget forfriskende udvikling, fordi den nye italienske finansminister,
Giovanni Tria, har en delegation i Kina. Og der er en anden delegation ledet af
Michele Geraci, vicehandelsministeren, og han annoncerede dannelsen af en sådan
kinesisk arbejdsstyrke, med det formål, ikke bare passivt at se på hvad der
foregår, men at holde trit med forandringen af innovation og teknologi i Asien
og især Kina.” Og der er også andre lande, der er i gang.
Zepp-LaRouche opsummerede: “Jeg ved ikke hvad der vil ske længere hen ad vejen,
men vi organiserer for at få alle de europæiske lande og USA til at samarbejde
med det nye paradigme, og vi behøver naturligvis at få mange folk til at forstå,
at menneskeheden har nået et punkt, hvor civilisationens udryddelse kan være
meget tæt på, hvis vi fortsætter med det geopolitiske hysteri. Så folk skal
vågne op og virkelig forstå, at der ikke er nogen grund til, at verdens største
magter ikke kan eller ikke bør samarbejde om at overvinde fattigdom ved at
overvinde underudvikling. Når nu USA stadig har mange lommer med livsbetingelser
som et uland – hvis man tager til Alabama eller Tennessee eller nogle af disse
sydlige stater, finder man områder, der minder om Den tredje Verden! På samme
måde hvis man tager Tyskland: Et såkaldt rigt land, som har 4,4 millioner
fattige børn, og dette tal er stigende! I Grækenland har EU’s nedskæringspolitik
halveret finansieringen af sundhedsudgifter, og 25.000 arbejdspladser i
sundhedssektoren blev fjernet, da Trojkaen begyndte at ødelægge dette land.

Se, sammenlign nu dette med den absolut utrolige rekord for Kina, som i 1978
havde omkring 97,8 % af alle mennesker i de fattige landdistrikter; og i de
sidste 40 år, eller 39 år, er lykkedes med at få 740 millioner mennesker ud af
fattigdom. Den samlede fattigdomsrate i Kina for indeværende er 3,1 %, og de
ønsker at udrydde fattigdommen helt og hæve levestandarden for disse mennesker
inden 2020, således at der ingen fattigdom er tilbage i Kina.
Så folk burde ikke blive så absolut hysteriske, men de bør se på fakta: Måske
gør Kina noget rigtigt, hvilket det neoliberale monetaristiske system gør
forkert! Og Kina tilbyder nu sin egen model for økonomisk transformation og
deler denne oplevelse, for eksempel med Afrika. Der kommer i starten af
september en meget stor konference, der involverer Kina og, tror jeg, alle
statsoverhoveder i Afrika, og det blev netop meddelt, at dette vil blive
overværet af Xi Jinping. Og at han der vil bekendtgøre nye initiativer mellem
Kina og Afrika; mange, mange områder af fælles videnskab, fælles uddannelse, og
mange andre nye ting.
Der er to dynamikker: Den ene er udvikling og samarbejde, og den anden er
konfrontation med faren for krig.”

POLITISK ORIENTERING: Den gamle
verdensorden disintegrerer –
BRIKS og det nye paradigme vinder
frem
Se også 2. del (30 min)
Med formand Tom Gillesberg
Video 1. del:

Video 2. del:

Lyd:

Bankerot City of London truer med at
forblive i kontrol over verdens
derivater, til trods for Brexit
“Storbritannien har advaret Bruxelles om, at tusindvis af europæiske
investeringsfonde vil blive truet, hvis Bruxelles nægter at bøje sig for kravet
om en omfattende handelsaftale med City of London efter Brexit”,
rapporterede The Times of London den 30. juli. “Den britiske ‘lige for lige’
advarselsstrategi er designet til at fremhæve den skade der kan opstå, hvis
Storbritannien ikke får en særlig aftale for the City.”
‘Lige for lige’ truslen fra Storbritannien går ud på, at hvis
firmaerne i City of London ikke får lov til at sælge derivatkontrakter i EU, vil
EU-firmaer blive udelukket fra Storbritannien.

En unavngivet britisk

regeringsembedsmand hævdede næsvist, at “dette ikke var ment som en trussel. Vi
ønskede snarere at angive, hvad begge sider kunne tabe, hvis vi ikke får en god
aftale, og det blev også modtaget i den ånd.”
Realiteten bag Londons mafia-lignende trussel blev sagt ligeud
tilbage i juli 2017 af Jeremy Browne, som tidligere var City of Londons særlige
repræsentant i EU, tilknyttet udenrigsministeriet og ‘Colonial Office’, og
medlem af parlamentet fra London. “London er Europas finansielle adgang til
verdensmarkederne. Det er uden tvivl det vigtigste finansielle center i verden
overhovedet. Hvis Europa ikke har London som dets indgang til globale
finansielle markeder, vil det ikke have adgang til globale finansmarkeder.”
City of London er også kendt som ‘the Square Mile’, Londons
finansielle distrikt og det historiske centrum med sin egen borgmester og
regering. Teknisk set er City of London et af de 33 lokale myndighedsområder,
som London er delt op i.

Videoer fra vores musikalske dialog
mellem kulturer koncert den 27. juni
2018 i København
Se videoerne her.

POLITISK ORIENTERING den 26. juli
2018:
BRIKS-topmøde i Sydafrika: Kina viser
Afrika vejen ud af fattigdom
Se også 2. del.
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del 5 min.:

Lyd:

Trump trumfer Theresa May, bukker
ikke for dronningen
14. juli (EIRNS) – Præsident Donald Trump efterlod sig et hærget politisk
landskab, da han efter sit “arbejdsbesøg” hos den britiske premierminister
Theresa May fløj bort fra England og til sin skotske golfbane. I betragtning af
det faktum at briterne har brugt deres efterretningstjeneste til at vælte Trumps
præsidentskab, har May selvfølgelig i høj grad fortjent det. Den britiske presse

giver udtryk for, hvor udflippet oligarkiet er.
The Guardian siger det hele: “Den præsidentielle orkan har fejet igennem det
sydlige England, brudt protokoller, forstyrret institutioner og efterladt
politikere med en fornemmelse af piskesmæld. Da forstyrrerens MV-22 Ospreyhelikoptere fløj væk, kunne man ikke fortænke Theresa May i at slippe et
lettelsens suk, så velkendt for enhver hårdt testet vært. “Dette var langt fra
Bill Clinton, der spadserede gennem Hyde Park under hans præsidentielle
svanesang eller Barack Obama, der droppede ind på en folkeskole i Newport …
“Storbritannien må muligvis ydmygt acceptere, at det for Trump blot var en
mellemlanding mellem afklapsningen af den tyske kansler Angela Merkel på NATOtopmødet i Bruxelles og fornyelsen af hans varme forhold til Ruslands præsident
Vladimir Putin i Helsinki ….”. the Guardian satte også Mays anti-russiske
bemærkninger op imod Trumps vedrørende hans topmøde den 16. juli med præsident
Vladimir Putin: “Jeg tror, at jeg kan få et meget godt forhold til præsident
Putin, hvis vi tilbringer tid sammen. Jeg tager muligvis fejl. Andre folk har
sagt, at det ikke fungerede. Men jeg er anderledes end andre mennesker. Jeg
tror, at heksejagten skader os slemt, jeg vil kalde det den iscenesatte
heksejagt.” {Trump refererer her til Russiagate, red.}
Trump-familiens te-aftale med dronningen kom også under kritik. The Express
anklagede Trump for at spærre vejen for dronningen, da de gik hen foran
‘Coldstream’-livgarden efter deres udveksling af hilsner på ‘Windsor Castle’.
Dronningen syntes at blive blokeret af præsidenten, da de først mødtes ved
‘Windsor Castle’. Før dronningen kom op på siden af ham, så Trump sig om, som
for at se, hvor den gamle hejre befandt sig, og ventede derefter på, at hun
indhentede ham, før parret fortsatte på deres tur. Det anses for uhøfligt at
vende ryggen til Hendes Majestæt, når man møder hende. Det er imidlertid uklart,
om præsident Trump fik besked på at gå videre, før dronningen indhentede ham.
Hverken præsident Trump eller førstedamen Melania bukkede eller nejede da de
første gang hilste på dronningen, men valgte i stedet et håndtryk. Den kongelige
korrespondent Richard Fitzwilliams fortalte the Express, “Det var en upassende
opførsel.”

Åh du godeste…

Fremtiden for de europæiske lande
Konferencens 3. panel søndag formiddag præsenterede en optimistisk og
entusiastisk diskussion om de reformer og ændringer, der er nødvendige, for at
Europas nationer kan tage del i det nye paradigmes win-win-diplomati og
samarbejde.

Jacques Cheminade, formand for Solidarité et Progrès og 3 gange kandidat til det
franske præsidentvalg, åbnede panelet med en udfordring, nemlig at Europa må
vende tilbage til ideen om at bidrage til “den menneskelige civilisation”,
hvilket, som han sagde, er “helt anderledes og i modsætning til EU. “Europa har
underkastet sig imperiet i London og Wall Street, sagde han, hvilket ødelægger
nationerne her og dets naboer i Afrika og Mellemøsten. EU-topmødet om
indvandringspolitik den 28.-29. Juni blev baseret på et princip om udvælgelse,
som er i overensstemmelse med en EU-politik, der har accepteret ideen om et
univers baseret på nulsumsspil reglen. Svaret er, at se på den nye model for
relationer mellem større lande, nemlig modellen for Den nye Silkevej. I modsat
fald er Europa i fare for at blive tilintetgjort på grund af manglende
kreativitet.”
Cheminade blev efterfulgt af professor i filosofi, og præsident for den
internationale fremskridtsorganisation, Dr. Hans Köchler (29:17), som talte om
“genoprettelsen af international lov.” Hvorfor, spurgte han, er nationer og
deres ledere ikke blevet holdt ansvarlige i en æra, der siden 2003 har været
karakteriseret ved destruktive krige, invasioner, regimeskifte? Den juridiske
norm er, at når en lov overtrædes, har det konsekvenser. Håndhæver vi normer for
international ret i dag?

Svaret han gav, er “Nej.” Selv om international lov

siger, at brugen af magt og trussel om magt er ulovlig, bliver dette ikke
håndhævet. Han pegede på en modsigelse i forbindelse med dannelsen af FN’s
Sikkerhedsråd, hvilket er at hvis et af de 5 permanente medlemmer engagerer sig
i aggressiv handling, kan medlemmet nedlægge veto imod enhver indvending imod
dets brug af magt, sådan som det er sket flere gange. Hvis det ikke er muligt at
ændre FN’s vedtægter, sagde han, så burde det måske erstattes af en ny
institution, som ikke er underlagt “diktaterne for magtpolitik”.
Marco Zanni (1:01:57), italiensk medlem af Europa-Parlamentet, efterfulgte dr.
Köchler og talte om EU’s manglende evne til at løse problemer på mange områder
som bank- og finanspolitik, sikkerhed og indvandring. Fra 2010 og fremefter har
EU ikke genoprettet den økonomiske vækst, men snarere skabt “makroøkonomiske
ubalancer og stigende polarisering” inden for Unionen. Efter at have gennemgået
disse forsømmelser spurgte Zanni: “Kan vi genoverveje en anden institutionel
ramme?” Idet EU er over-afhængig af andre i økonomiske og sikkerhedsmæssige
forhold, foreslog han et alternativ baseret på at gøre Europa til en “bro mellem
USA og de fremvoksende magter i øst”, hvilket ville være muligt med Trumpregeringen. Han gentog flere gange, at EU burde se på “Kina-modellen”, især i
forbindelse med kreditpolitik og i forbindelse med indvandringskrisen. Det
nuværende system er dysfunktionelt. Hvad angår den nye italienske regering, er
målet, ifølge Zanni, at “reformere” EU og blive et eksempel på, hvordan man

arbejder sammen med Kina.
En anden taler fra Italien, professor Michele Geraci, var programsat til at tale
på samme panel om betydningen af det europæiske samarbejde med Kina for at
udvikle Afrika, men i midten af juni blev han udnævnt til viceminister for det
økonomiske udviklingsministerium for den nye regering, hvorved hans deltagelse
blev forhindret. Han sendte en kort lydhilsen, som blev afspillet for
konferencens deltagere.
Præsentationerne blev afsluttet af Dr. Armin Azima(1:30:40) fra Hamborg
Universitet. Azima præsenterede et kortfattet og knusende angreb på omlægningen
til “vedvarende energi” indenfor EU, og foreslog i stedet at Tyskland skal
mestre fusionsteknologi, hvilket “vil åbne porten til en ny og vidunderlig
verden med muligheder, der for øjeblikket er utænkelige”. Han bemærkede, at
problemet med kerneaffald fra fissionsteknologier kan løses af en ny
reaktortype, BN-800, der nu er i brug i Rusland, og som kan afbrænde ” nukleart
affald “som om det var konventionelt nukleart brændsel. Han afsluttede med at
spørge alle om, hvad det ville være muligt at gøre, hvis energi var ekstremt
billigt og rigeligt, som tilfældet ville være med udviklingen af nuklear fusion.
I diskussionen efter disse præsentationer blev der rettet adskillelige spørgsmål
til Zanni, herunder en udveksling mellem Hussein Askary, Zanni og Cheminade om
den triangulære udvikling i Afrika. Askary protesterede mod den almindelige
opfattelse af, at afrikanere “stiller sig i kø for at tigge om penge” fra
Europa. Zanni var enig, idet han sagde, at de afrikanske lande skal bemyndiges
ved at indføre den kinesiske model med at yde kredit direkte til udvikling
snarere end at give penge til private virksomheder, som EU gør det for
nærværende. Cheminade formulerede problemet således, at Europa har indført den
britiske monetaristiske politik, mens Kinas udvikling ikke er baseret på
“penge”, men på at fremme kreditpolitikker, der igen er fremmende for menneskers
kreative kræfter, hvilket Lyndon LaRouche altid har insisteret på, er grundlaget
for økonomisk udvikling.
Det andet hovedtema var en dialog mellem professor Köchler og Helga Zepp
LaRouche om, hvordan man genopretter retsprincippet. Det underliggende
spørgsmål, som LaRouche rejste, er at basere love på principper, der afspejler
den kosmologiske orden, hvilket, som Zepp-LaRouche bemærkede, altid har været
Lyndon LaRouches tilgang. Köchler tilsluttede sig denne opfattelse og tilføjede,
at menneskerettighedserklæringen fra 1948 erklærer, at ethvert menneske besidder
“naturlige rettigheder”, en doktrin som “forener alle racer og etniske grupper”.

Europæiske regeringer står over for
eksistentiel krise uden løsninger
indenfor det gamle paradigme
Krisen i Den Europæiske Union var aldrig afgrænset til Grækenlands, Spaniens,
Italiens eller nogen anden nations evne til at tilbagebetale deres gæld.
Begyndende med Maastricht-traktaten, der blev undertegnet i februar 1992, har
Helga Zepp LaRouche og Schiller Instituttet gentagne gange påpeget, at EUinstitutionerne i høj grad var fejlbehæftede fra starten af, alene i kraft
af deres design, idet de blev oprettet for at tjene neoliberale finansielle
spekulanters interesser i City of London og på Wall Street, og spekulanternes
allierede, de unilateralistiske neokonservative, og ikke folket i Europas
nationer.
Siden Brexit har vælgerne i land efter land i Europa været i oprørstilstand og
afvist de etablerede parter, ligesom amerikanske vælgere gjorde ved at vælge
Donald Trump, som lovede at afslutte æraen med virksomhedernes
frihandelspolitik, nedskæringsspolitik, bailouts af banker og regime-skifte
krige. Mest betydningsfuld var Trumps afvisning af Obama-politikken for
konfrontation med Rusland og Kina, en politik, som blev støttet af de fleste EUlande. Trumps vilje til at mødes med den russiske præsident Putin for at opnå et
samarbejdsforhold med ham har skabt et nyt hysterisk niveau, og med mødet mellem
de to, der nu vil finde sted i Helsinki, udløses der ny og endnu mere ekstrem
panik blandt regeringer, der kæmper for at overleve. At fremtrædende ministre i
den britiske May-regering træder tilbage i denne uge er et eksempel på et styre
i kaos, hvor embedsmænd ikke er i stand til at tænke uden for aksiomerne i de
hurtigt disintegrerende institutioner.
Helga Zepp LaRouche var aldrig tilfreds med at blot påpege manglerne ved disse
institutioner. Hun har ledet en effektiv international kampagne for at få støtte
til et nyt paradigme baseret på hendes mand Lyndon LaRouches økonomiske ideer,
hvoraf mange nu er med til at forme den globale udviklingsplan for Kinas
præsident Xi Jinping, Kinas Bælte og Vej Initiativ (BRI). Hun har spillet en
ledende rolle i at indføre principperne bag denne plan for vestlige regeringer,
hvoraf mange nu deltager på et eller andet niveau i BRI. Hendes seneste
opfordring til, at EU slipper sin modstand mod Kinas BRI og i stedet bruger
“Singapore-eksemplet” til at arbejde med Kina for at udvikle Afrika, diskuteres
i mange lande, selv om mange regeringer stadig viser sig at være ude af stand

til at bryde fra det gamle paradigmes begrænsninger.
Hør fru LaRouche denne torsdag og hver torsdag efterfølgende, når hun
præsenterer den seneste opdatering af denne dynamiske proces der folder sig ud,
og giver strategisk vejledning til borgere, der ønsker at flytte deres nationer
væk fra diktaturet repræsenteret ved den gamle underdanige tænkning, og bringe
dem ind i det nye paradigme.

POLITISK ORIENTERING:
Før Trump-Putin møde:
Schiller Instituttets konference
markerer overgang til det nye
paradigme.
Se også diskussionen.
Med formand Tom Gillesberg
Video, indlæg:

Video, diskussion:

Lyd:

Europa har fået et nyt lederskab:
Schiller
Instituttets konference opnår alle
sine mål
Leder fra LaRouchePAC, 2. juli, 2018 – Schiller Instituttets netop afsluttede
konference i Tyskland den 30. juni -1. juli gjorde præcis det, som stifter og
præsident Helga Zepp-LaRouche offentligt havde foreslået, at EU’s »migrationstopmøde« 28. – 29. juni burde gøre.[1]
Det var at fokusere det europæiske lederskab på udvikling af økonomi og
infrastruktur i Afrika, gennem samarbejde mellem Europa og Kina og forlængelse
af Bælte & Vej Initiativet ind i Mellemøsten (Sydvestasien) og Afrika. Således
vil den eneste, reelle løsning på krisen med strømme af migranter, der flygter
ind i Europa fra terroristkrige og forarmelse i disse områder, begynde.
(Naturligvis vil der komme en genoplivning af europæisk, højteknologisk industri
fra denne proces.)
Men EU-topmødet blev holdt uden at behandle LaRouches forslag og gjorde efter
alt at dømme ingen verdens ting. Men Schiller Instituttets møde, der gik ud fra
det høje standpunkt i fr. LaRouches åbningstale – et nyt paradigme for
internationale relationer, baseret på nationernes gensidige udvikling – opnåede
det, som EU-topmødet ikke satsede på, og etablerede sig selv som et nyt
lederskab for Europa.
Konferencen bragte 300 europæiske ledere og aktivister sammen til to dages
nonstop-drøftelse af en forlængelse af Bælte & Vej Initiativet, og med
afrikanske ledere, kinesiske og russiske diplomater og ekspertrepræsentanter,
europæiske eksperter inden for økonomi og militær, der talte, samt en dynamisk
»Ny Silkevejsorganisation« fra det krigshærgede Yemen. GBTimes, et medieselskab
med base i Finland, der fokuserer på at »bringe Kina nærmere«, har leveret en
udstrakt dækning af begivenhederne.
Desuden udtalte to amerikanske talere fra politiske kredse, og som støtter
præsident Donald Trump, deres stærke støtte til Schiller Instituttets kampagne
for at erstatte krige med udvikling i disse områder. Deres præsentationer kan
ligeledes blive bredt cirkuleret i USA.
Planlægningsdokumenterne for at opnå dette arbejde er udgivet af EIR og Schiller

Instituttet: Anden udgave af Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen;
forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika[ 2 ] , og den arabisksprogede
rapport Operation Felix: Yemens mirakuløse genopbygning og tilslutning til den
Nye Silkevej.[ 3 ] Konferencens begivenheder vil blive udgivet i Executive
Intelligence Review i de kommende uger. Helga Zepp-LaRouche havde forudsagt, at
topmødet mellem USA og Korea 12. juni ville blive en »game-changer« for det nye
paradigme, og hun påberåbte ånden fra dette møde i sin hovedtale.[4] Med endnu
et Trump-Kim-møde, der allerede er bragt på bane til FN’s Generalforsamlings
sammentræde til september i New York, vil den næste, potentielle game-changer,
især for en afslutning af »evindelig krigsførelse« i Mellemøsten, blive tomødet
mellem præsidenterne Trump og Putin den 16. juli.
Den britiske modstand mod dette Helsinki-møde er ekstraordinært voldsom; britisk
efterretnings »Russiagate«-kampagne mod præsident Trump, der har til formål at
gøre samarbejde mellem USA og Rusland umuligt og at tvinge præsidenten ud af
embedet for blot at overveje et sådant samarbejde. Forsvarsminister Mattis har
netop skriftligt truet med at afslutte den amerikansk-britiske særlige
forsvarsrelation; og, med Trump, der efter planen skal mødes med den britiske
premierminister May tre dage før sit topmøde med Putin, må vi være i højeste
alarmberedskab med hensyn til britiske sabotagehandlinger mod dette topmøde.
Men Helga LaRouche pegede også på en langt mere generel trussel mod det nye
paradigme – et truende finanskrak, der eksploderer ud af en superophedet, global
boble af selskabsgæld, der er blevet pustet op af de »fire store« centralbanker
siden krakket i 2007-08. Trump har midlertidigt afværget dette krak med en enorm
selskabsskattelettelse, men har herved formodentlig blot gjort krakket værre,
når det rammer.
At stoppe dette krak betyder omgående at gennemføre Glass/Steagall-bankopdeling
sådan, som vælgere i USA og Europa bliver ved med at kræve. Og det kræver
oprettelsen af nationale kreditinstitutioner for at erstatte den spekulative
kasinogæld, som sandsynligvis blot vil fordampe under Glass-Steagall.
En sådan statskredit udstedes af Kinas offentlige, kommercielle banker til at
være drivkraft for Bælte & Vej Initiativets udviklingsprojekter. Men USA og de
europæiske lande har endnu ikke genopdaget Alexander Hamiltons metode til at
gøre dette. Det forklares i Lyndon LaRouches »Fire Love til Nationens – og
Verdens – Redning«[5] fra 8. juni, 2014, og er dét, der gør LaRouches bevægelse
til det nye lederskab.
[1] Se: Helga Zepp-LaRouche: »EU-topmødet må følge Singapores eksempel!«

[2] Se: Helga Zepp-LaRouche: »En fælles fremtid for menneskeheden«. Introduktion
til bind II af rapporten, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«
[3] Se: Introduktion til rapporten af dens forfatter, Hussein Askary
[4] Se: Helga Zepp-LaRouche: »Modsætningernes Sammenfald – Morgendagens verden«
[5] Se: LaRouches Fire Love, feature

Schiller Instituttets internationale
konference 30. juni-1. juli,
Tyskland: Panel I, alle taler (video)
Med Helga Zepp-LaRouches åbningstale, Modsætningernes sammenfald – Morgendagens
verden, samt andre taler.

Hussein Askarys tale på Schiller
Instituttets konference, 30. juni:
Hvordan Bælte & Vej Initiativet
er i færd med at forandre Afrika;
den eneste humane løsning
på flygtningekrisen
Så, hvad enten du er flygtning, en indfødt, en borger, er bosiddende i Europa
eller USA eller et andet sted, så bør du gå med i Schiller Instituttet: For
dette er den eneste måde, som jeg har erfaret, at skabe forandring i verden på,

og som har en indvirkning på alle levende skabninger på planeten.
Nu er vi mange. Vi har hele nationer, der også tilslutter sig det Nye Paradigme,
og vi kan alle se, at udsigterne til en fremgangsrig og smuk fremtid for alle
nationer er inden for rækkevidde. Jeg beder derfor hver og én af jer til, at,
midt i den værste lidelse, må vi altid have vort blik rettet, ikke på mudderet
under vore fødder, men mod de lysende stjerner foroven.
Mange tak.
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Helga Zepp-LaRouche:
Modsætningernes sammenfald
– Morgendagens verden.
Schiller Instituttets Internationale
konference, 30. juni, 2018, Tyskland
Hvis alle europæiske nationer ville gå sammen med Kina, Indien, Japan og også
USA og gøre alt dette sammen med de afrikanske stater, der ønsker at blive en
del af et sådant forceret program, og annoncere det som en fælles forpligtelse,
kunne vi vende flygtningekrisen omkring. Men denne fremgangsmåde kræver en
passioneret kærlighed til menneskeheden; præcis, som premierminister Abiy Ahmed
fra Etiopien for nylig sagde under et massemøde med en halv million mennesker,
kort tid, før han blev udsat for et attentatforsøg; han sagde, »Den eneste måde
at gå fremefter på, væk fra al denne historie, er tilgivelse og kærlighed. Hævn
er for de svage. Og fordi etiopiere ikke er svage, har vi ikke bug for hævn. Vi
vil vinde med kærlighed«.
Så lad os handle ligeså. Verden befinder sig i en utrolig oprørstilstand. Det er
meget kompliceret, og jeg mener ikke, at problemerne vil blive løst ved at have
en zillion delvise løsninger. Vi har brug for et højere fornuftsgrundlag, som
vil forene hele menneskeheden. Jeg mener, vi har nået vejs ende for en epoke,
enden på geopolitik. Og vi må nå frem til det Nye Paradigme, hvor vi tænker i

banerne for coincidentia oppositorum; det, Xi Jinping har kaldt et »fællesskab
for menneskehedens fælles fremtid«. Hvis Europa er villig til at overleve, vil
vi organisere de europæiske lande til at gå med i denne indsats.
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Aftale om migranter på EU-topmøde er
ingen aftale
29. juni, 2018 – Topmødet i den Europæiske Union sluttede kl. 5:30 her til
morgen med det, man har kaldt en »aftale« om det eksplosive migrantspørgsmål.
Alt imens deltagerne snakkede om solidaritetens »ånd«, så var den eneste ’ånd’ i
aftalen, at holde så mange migranter ude af Europa som muligt. Europarådet
kalder officielt sådanne taler om specifikke, større spørgsmål på dets topmøde
for »Rådsbeslutninger«.
På trods af snakken om solidaritet og at fortsætte med at gøre det samme, så er
det nye, hvis man kan kalde det sådan, sandsynligvis ikke opnåeligt. Dokumentet
skriver kynisk, at, for at »forhindre tab af liv« og at »fjerne ansporingen« hos
migranter til at gøre forsøg på at krydse havet, kræver det skabelsen af
»udskibningsplatforme« i tredjelande, som imidlertid selvfølgelig først skal
forhandles igennem med disse ikke-EU-lande. Dernæst kræver det, at der i selve
EU skabes »kontrolcentre« til registrering af de migranter, der er blevet reddet
i henhold til international lov, men eftersom disse centre skal etableres på
»frivillig basis«, betyder det, at de slet ikke vil blive etableret. Italienske
ledere har allerede gjort det klart, at de ikke melder sig frivilligt.
Dokumentet argumenterer dernæst for en styrkelse af EU’s grænser for at holde
migranter ude, og for en »signifikant accelerering af en effektiv hjemsendelse
af irregulære migranter« til deres hjemlande.
Herefter følger et afsnit i blomstrende sprog om behovet for at samarbejde med

Afrika om økonomisk udvikling af landene, så folk ikke rejser. Der er
naturligvis ingen omtale af nogen finansiering – til hvilket en New Yorker ville
sige: »Det og 15 cents skaffer dig ikke en tur i undergrundsbanen«.
I en særskilt erklæring aftalte EU at forlænge deres sanktioner mod Rusland i
yderligere seks måneder.

Trump-Putin-topmøde aftalt!
Geopolitik kan knuses!
Leder fra LaRouchePAC, 27. juni, 2018 – Det længe ventede topmøde mellem
præsident Donald Trump og præsident Vladimir Putin er nu officielt blevet
aftalt, og dato og sted annonceres i Washington og Moskva den 28. juni. Næsten
to år efter, at britisk efterretning orkestrerede skabelsen af FBI’s »Få-ram-påTrump-specialstyrken« under James Comey, med Peter Strzok et al., vil Det
britiske Imperiums mareridt – et topmøde mellem disse to præsidenter – nu finde
sted.
Assistent til præsident Putin, Yuri Ushakov, annoncerede aftalen efter USA’s
nationale sikkerhedsrådgiver John Boltons møder i dag med den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov, præsident Vladimir Putin, forsvarsminister,
general Sergei Shoigu og Ushakov. »Dette er faktisk, hvad John Boltons besøg var
planlagt for, og det har givet de resultater, vi havde forventet«, rapporterede
Ushakov yderligere og sagde, at diskussionen var »særlig nyttig netop i
sammenhæng med at forberede et topmøde«. Diskussioner dækkede alt fra strategisk
stabilitet i verden, kontrol med atomvåben og nedrustning generelt, og til
regionale spørgsmål, med fokus på Syrien, den interne, ukrainske krise,
Nordkorea og USA’s tilbagetrækning fra den Fælles Omfattende Handlingsplan med
Iran, rapporterede Ushakov. Og så, naturligvis, anden med »russisk indblanding i
USA’s valg«.
Annonceringen fremprovokerede sådanne hyl fra geopolitiske ’diehards’ som
udtalelsen i den tyske, konservative avis Die Welt om, at dette topmøde var en
absolut katastrofe, fordi der er fare for, at Trump og Putin kunne indgå en
aftale, hvorved NATO-øvelser i Østeuropa reduceres, og at Trump kunne fremstille
sig selv som den store fredsskaber.
»Det viser, hvor absolut sindssyg denne neoliberale/neokonservative fraktion på

begge sider Atlanten er«, udbrød Schiller Instituttets præsident Helga ZeppLaRouche i dag i sin ugentlige webcast. »Hvad kunne nogen, der ønsker
verdensfred, ønske sig mere, end at Rusland og USA, der trods alt er de to
mægtigste atommagter på planeten, kunne komme frem til en strategisk aftale?
Dette er en meget vigtig, god udvikling.«
Efter hendes mening »vil de to præsidenter komme godt ud af det med hinanden,
for de har grundlæggende set en bedre forståelse af den strategiske situation
end deres kritikere«.
Føj til dette billede, at, ligeledes i dag, modtog den kinesiske præsident Xi
Jinping den amerikanske forsvarsminister James Mattis i Beijing med det formål
at opbygge strategisk tillid mellem de to lande. »Det er præcis, hvad der bør
ske, at vi får et voksende samarbejde mellem verdens største magter: USA, Kina,
Rusland og, som vi tidligere har diskuteret, så kommer der også en langsommere
bevægelse fra Indiens side, for at komme frem til en sådan aftale«, erklærede
Zepp-LaRouche.
Med hensyn til Europa, så, alt imens det europæiske etablissement fortsat er ude
af stand til at erkende, at deres vestlige model står foran kollaps, mener
Schiller Instituttets præsident, at hendes forslag om et EU-topmøde med
præsident Xi og afrikanske ledere for at nå frem til en aftale om samarbejde
omkring udviklingen af Afrika til at blive et moderne kraftcentrum, vil modnes
og give frugt. »Man kunne få en situation, hvor et antal europæiske lande kunne
indkalde til et sådant hastetopmøde i juli eller august. Man kunne sætte dette
på dagsordenen i FN’s Generalforsamling i New York, og man kunne i mellemtiden
danne en ’koalition af de villige’ – for nu at give denne frygtelige sætning en
mere positiv mening – og man kunne begynde at gå i denne retning«, sagde hun.
Dette forslag fra 18. juni cirkuleres nu i hele verden på mindst 10 sprog.
Og tilføj også resultaterne af de nylige amerikanske primærvalg, der viser, at
der er »ganske god grund til at mene, at ikke alt kontrolleres af
finansoligarkiet; at penge ikke længere køber alle pladser, som det plejede i
lang tid, og at der er en mulighed for virkelig at ændre situationen i verden
til det bedre«, sagde Zepp-LaRouche.
Hvis flere mennesker »tilslutter sig den optimisme, at mennesket virkelig er
større end dets skæbne, og hvis mange mennesker af god vilje slår kræfterne
sammen, så – som Schiller siger det i et af sine skrifter om opstanden i
Nederlandene mod Spanien – så kan man bringe selv den stærkeste tyrans arm til
fald ved at forenes omkring en god plan«, sluttede hun.

Foto: Præsidenterne Trump og Putin giver hinanden hånden under et møde på
sidelinjen af G20-topmødet i Hamborg, Tyskland, 7. juli, 2017.

Det forestående Trump-Putin-topmøde
kan ændre historiens gang
mod det Nye Paradigme.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller
Institut
Webcast, 27. juni, 2018
Jeg kan kun gentage det: De personer, der er vant til at tænke i baner for
geopolitiske planer eller paradigmer, de bør virkelig forstå, at, i en verden,
der har så mange problemer og så mange presserende opgaver, der skal løses, så
er det bedste virkelig, at stormagterne finder frem til en strategisk forståelse
og forhåbentlig sluttelig vil arbejde sammen for at løse alle disse problemer.
Og disse mennesker er stadig indfanget i det gamle, geopolitiske nulsumsspil –
den ene vinder, og den anden må tabe – og som er en fuldstændig latterlig,
gammeldags, forældet idé. Jeg krævede ved årets begyndelse, at dette må blive
året, hvor vi overvinder geopolitik, og med Kinas Nye Silkevej har vi allerede
en win-win-model for relationer, hvor alle vinder. Så jeg vil blot opfordre folk
til at gentænke den måde, de anskuer verden på.
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Trump vil mødes med Putin på trods
af stormen over immigration,
der har til hensigt at stoppe ham
25. juni, 2018 – Det bliver stadig mere sandsynligt, at præsident Trump vil
holde det »umulige topmøde« for anden gang på en måned, med at mødes med den
russiske præsident Putin i Wien 15. juli. Der er allerede tegn, der viser mødets
potentiale med afslutning af mange års krig og terror i Syrien og Afghanistan.
Trumps beslutsomhed mht. fremme af stormagtssamarbejde med Rusland, Kina (på
trods af fejltagelser og handelsspændinger), Indien og Japan fortsætter med at
gå fremefter og har det amerikanske folks støtte. »Russiagate« er ved at blive
et bandeord.
Der bør ikke herske nogen som helst tvivl om, at det aktuelle hysteri over
immigranter, som er blevet udløst af et par liberale folkevalgte og en masse
nationale og internationale medier, er det ’sidste udfald fra skyttegraven’ for
at række ud efter Trumps afsættelse fra embedet – impeachment – eller endda
skabe omstændighederne for fysiske angreb imod ham – før han og ledere som Putin
og Xi Jinping totalt river den britiske, geopolitiske »verdensorden« ned. Denne
verdensorden, med dens enkeltstående supermagt og ingen begrænsninger for krige
for regimeskifte, er langsomt ved at vige for fred. Sammen med fred kommer
muligheden for, at produktivitet og økonomisk vækst kan blive frigjort i hele
verden, såsom igennem Kinas Bælte & Vej Initiativ for store
infrastrukturprojekter – selv, når Trump-administrationen endnu ikke har vist
forståelse for dette aspekt.
London, stadig verdens dominerende finanscentrum, kan ikke stå imod dette. Endnu
for blot to måneder siden arbejdede UK for den totale isolation af Rusland med
sagen om Skripal-forgiftningen – som Theresa Mays regering nu gerne ser gå i
glemmebogen. Storbritannien var i færd med at trække Trump ind i et britiskfransk missilangreb mod Syrien og arbejdede hårdt på at få en permanent
amerikansk besættelse og store militærstyrker i det land. Så var der City of
Londons finansavis, The Economists spotske overskrift, »Kim Jong Won« (Kim Jong
Vandt): mildest talt lovlig smart, usandt, og som alt for tydeligt viser Londons
had til den historiske forandring, der nu opnås omkring Trump-Kim-topmødet.
Det er grunden til, at, når Trump-administrationen gør nøjagtig det samme, som
Obama-administrationen gjorde med familierne, der immigrerede illegalt, så
bliver Trump kaldt for fascist af den Demokratiske fraktion, der forsøger at

afsætte ham fra embedet. Fakta er, at Obama aldrig nævnte menneskehandelen, som
bragte børn fra Mellemamerika til den amerikanske grænse; præsident Trump har
imidlertid fordømt det for at indhøste $500 mio. om året – sandsynligvis et
ekstremt konservativt skøn – ved at handle med menneskeliv.
Den førende fortaler for »impeachment«, kongresmedlem Al Green fra Texas, vil nu
selv blive smidt ud af embedet af den uafhængige LaRouche-kandidat, Kesha
Rogers, i Houstons 9. kongresdistrikt. Det er sådan, man skal tackle denne
falske impeachment-kampagne.[1]
Men, den eneste måde til fundamentalt at angribe disse operationer for
menneskehandel fra lande, der ligger ned økonomisk, er udvikling, der skaffer
produktiv beskæftigelse og produktive gennembrud, både i USA og i disse lande.
Det er, hvad Kinas Bælte & Vej Initiativ gør for Kina og for mange
udviklingslande, inklusive i Latinamerika. Hvis Trumps Amerika går med i dette
store infrastrukturinitiativ, vil det også have grundlaget for at afgøre
uoverensstemmelserne vedrørende handel. USA må udstede statslig kredit til
byggeri af infrastruktur og til produktive gennembrud for at gøre dette. Og, USA
må bryde Wall Street-bankerne op, før de i stedet udløser endnu et spekulativt
finanskrak.
15. juni udgav Helga Zepp-LaRouche et forslag om, at de store, europæiske lande
gik med i Kinas Bælte & Vej-udvikling i Afrika, i stedet for at flå den
Europæiske Union fra hinanden over immigration.[2] Hendes forslag peger
ligeledes på grundlaget for den nødvendige handling i USA.
Men, præsident Trump må forsvares imod det britiskanførte fremstød for at
afsætte ham eller stoppe hans politikker for stormagtssamarbejde. Lad der komme
endnu flere »umulige topmøder«.
Foto: For næsten et år siden på dagen mødtes præsidenterne Trump og Putin sidste
gang ansigt til ansigt på G20-topmødet i Hamborg, Tyskland. 7.-8. juli, 2017.
(en.kremlin.ru)
[1] Se Kesha Rogers erklæring, »Den økonomiske løsning på immigrantkrisen«.
[2] Se Helga Zepp-LaRouches appel: »EU-topmødet må følge Singapores eksempel«.

EU’s ’Migrations-Minitopmøde’ udviser
ingen nåde for flygtninge
25. juni, 2018 – Med betydelig armvridning fra den tyske kansler Angela Merkels,
den franske præsident Emmanuel Macrons og EU-kommissionens præsident Jean-Claude
Junckers side blev 16 regeringer trukket ind i søndagens »mini-topmøde om
migration« i Bruxelles – men af de i alt 28 EU-medlemmer, udeblev de 12 altså.
Hvad angår Merkels position, så siger alene den kendsgerning, at Luxembourgs
premierminister Xavier Bettel forsøgte at spøge med medierne med, at mødet »ikke
handlede om, om fr. Merkel fortsat var kansler i næste uge«, allerede en hel
del. Og minitopmødet gav ingen konkrete resultater, men blot nogle vage ideer om
at etablere »udskibningscentre« på europæisk jord nu, og senere i selve Afrika,
for at registrere indkommende flygtninge fra Afrika og andre områder med det
formål at administrere en tvungen hjemsendelse af alle de mennesker, Europa ikke
ønsker.
FN’s Internationale Organisation for Migration (IOM) har allerede kritiseret
ideen om »udskibningscentre« i Afrika og sagde, at den kun ville samarbejde med
kommissionen omkring etablering af lejre til migranter på EU’s jord. »I er
forpligtede til ikke at sende folk tilbage, før de lander et eller andet sted«,
sagde Eugenio Ambrosi, direktør for IOM’s regionale EU-kontor. Den manglende
afklaring af, hvor disse centre skal placeres i Europa, føjer yderligere
friktioner til den interne situation i EU: Den italienske indenrigsminister
Matteo Salvini advarede den franske præsident Macron, der er førende fortaler
for konceptet med disse centre, »Hvis fransk arrogance tror, den kan
transformere Italien til at blive Europas flygtningelejr og måske give et par
euro i drikkepenge, så har de fået det helt galt i halsen«.
Men det værste aspekt ved EU’s anti-flygtningepolitik er imidlertid
militariseringen af spørgsmålet: I sammenhæng med den intensiverede diskussion
om et »robust mandat« for den planlagte europæiske grænsebeskyttelsesstyrke
Frontex, sagde den tidligere, tyske NATO-general, Egon Ramms, »Hvis der er
mandat til det fra Bundestag, kunne man overveje at lade Bundeswehr overtage
udenrigssikkerhedstjeneste for sådanne Frontex-missioner, så vel som for
flygtningelejre i Nordafrika«. Det tyske EU-parlamentsmedlem Elmar Brock (CDU;
Merkels parti) foreslog en fællesmission bestående af Frontex og FN’s blå hjelme
i Nordafrika, og Bundestag-medlem fra CDU Armin Schuster opfordrede til, at
Frontex foretog en væbnet intervention i Nordafrika imod menneskehandlere.

Eurogruppe indgår aftale med
Grækenland om gæld
22. juni, 2018 – Mens Grækenland har bedt om seriøs gældssanering, har
Eurogruppen, der består af finansministre i Eurozonen, kun indgået aftale om at
frigive endnu en låneportion på €15 mia., af hvilke €3,3 mia. vil gå direkte til
den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond. Snarere en at
nedskrive gælden, aftalte de simpelt hen en 10-årig forlængelse af
tilbagebetalingen af lån fra den Europæiske Finansielle Stabilitetsmekanisme
(EFSF) og desuden en 10-årig afdragsfri periode med hensyn til betaling af
renter. IMF hilste aftalen velkommen, men tog forbehold for gældens
erholdelighed på lang sigt.
»De nye forholdsregler til gældslettelse, som i dag blev annonceret, vil afbøde
Grækenlands finansielle risici på mellemlang sigt og forbedre gældsudsigterne på
mellemlang sigt«, sagde adm. dir. for IMF, Christine Lagarde, iflg. Kathimerini.
Men hun sagde også, at Fonden ikke vil tilslutte sig de €86 mia. i bailouts, der
nu udløber, idet »tiden er udløbet« og IMF tog forbehold for den græske gælds
erholdelighed på længere sigt. Gælden løber frem til 2060.
Foto: Græsk graffiti: Befri Grækenland for det europæiske fængsel.

En forandring til det bedre kommer,
hvis I kæmper for det.
Helga Zepp-LaRouche i Schiller
Institut
Webcast, 21. juni, 2018
Hvis man således havde de europæiske ledere, Xi Jinping og et halvt dusin
afrikanske ledere, der talte for kontinentet, og de tilsammen ville erklære et
forceret program for infrastrukturudviklingen af Afrika, så ville det ikke alene
have troværdighed pga. Xi Jinpings tilstedeværelse, men det ville også sende et

signal til alle disse regeringer og til alle unge mennesker om, at der vil være
store muligheder for at samarbejde om opbygningen af deres eget land, så de ikke
ville føle sig tvunget til at rejse tværs over Sahara og dø af tørst, eller at
drukne i Middelhavet, eller blive fanget af Frontex’ [EU-grænse-]politi for at
blive anbragt i noget, selv paven har karakteriseret som »koncentrationslejre«.
Jeg mener, dette kan gøres. Nu er det ikke særlig sandsynligt, at EU vil gøre
dette, i betragtning af den kendsgerning, at de er, hvad de er, men det er en
absolut rigtig idé, og skulle dette EU-topmøde forpasse denne mulighed, så kan
man få et topmøde, hvornår, det skal være, i juli eller august, eller man kan
tage FN’s Generalforsamling i september og gøre dette spørgsmål til det eneste
punkt på dagsordenen.
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