LaRouches videnskab om fysisk økonomi
er stadig den gyldne standard
for at gøre en ende på sult og
pandemier
Den 23. februar (EIRNS) – Med verdens opmærksomhed – med rette – fastholdt på
COVID-19-epidemien, samt faren for at den, til trods for Kinas samlede
bestræbelser på at begrænse den, kunne vokse til en fuldgyldig global pandemi,
bliver de presserende nødvendige skridt for at stoppe den truende
græshoppeplage, der nu spreder sig over Afrikas Horn og dele af det sydlige
Asien, ikke taget, og er knapt nok på radarskærmen hos de fleste af verdens
nationer.
Dette til trods for den kendsgerning, at den ultimative årsag til begge disse
truende hhv. sundheds- og sultkatastrofer er den samme: det [sidste] halve
århundredes sammenbrud af den fysiske økonomi og levestandard for størstedelen
af verdens befolkning, som et resultat af det britiske imperiums politik for
finansspekulation og plyndring – et problem som Lyndon LaRouche på enestående
vis har drøftet.
Hvis det ikke var for det britiske imperiums geopolitiske politik for overlagt
folkedrab, ville det være relativt let for en gruppe af nationer i fællesskab at
tackle den øjeblikkelige græshoppekrise på Afrikas Horn – som trods alt har
været kendt i flere måneder. Og dog har FAO kun været i stand til at skaffe 22
millioner af de 76 millioner dollars, der er nødvendige for den mest elementære
sprøjtning fra luften og andre foranstaltninger, som er nødvendige for at stoppe
sværmene af græshopper, og redde de afgrøder hvis ødelæggelse nu truer med at
presse 30 millioner mennesker over tærsklen fra sult til hungersnød. Sådanne
kortsigtede nødforanstaltninger ville sidenhen åbne for mere grundlæggende
forskning og gennembrud inden for optisk biofysik, fusionsenergi og andre
områder, der er nødvendige for at tage fat på de underliggende problemer i den
fysiske økonomi.
Som Lyndon LaRouche gentagne gange advarede om, har mennesker, der tillader at
en sådan behandling af Afrika og andre fattige regioner fortsættes, mistet den
moralske egnethed til at overleve.
Dette tog LaRouche op i en knusende bredside mod malthusianisme, i en artikel
fra december 1981 med overskriften: “Det økonomiske behov for at øge den

menneskelige befolkning”, som blev bragt første gang i ugemagasinet EIR den 21.
februar 2020:
”Denne vidt udbredte folkemorderiske praksis med støtte fra indflydelsesrige
kredse og enkeltpersoner kombineret med den almindelige befolknings uhyrlige
tolerance af en sådan virksomhed må betragtes som en afspejling af det faktum,
at befolkningers og førende institutioners moralske habitus i dag er kvalitativt
værre end i 1930’erne og 1940’erne. Det foreliggende problem er ikke kun
spørgsmålet om at forhindre folkedrab; tolerancen for en [malthusiansk
affolknings]politik som ‘Global 2000’ i dag må ses som endegyldigt symptomatisk
for en civilisation, der må reddes fra tabet af den moralske egnethed til at
overleve.”
Igennem næsten et halvt århundrede har LaRouche identificeret arten af denne
folkemordspolitik, som nu skaber truslen om en ny bølge af globale plager og
pandemier, samt den påkrævede løsning. I en artikel den 7. maj, 1985 med titlen:
“Rollen for økonomisk Videnskab ved projicering af Pandemier”, skrev LaRouche:
”Betingelserne for økonomisk bestemte pandemier kan enten være det tilfælde,
hvor det gennemsnitlige forbrug bliver bestemt af et fald i potentiel relativ
befolkningstæthed til under niveauet for [opretholdelse af] den eksisterende
befolkning, eller i særlige tilfælde, at udviklingen i husholdningernes
‘markedskurv’ falder under energiniveauet i systemet for en stor del af
befolkningen. Vi er mest bekymrede over indvirkningerne på sundhedstilstanden,
når den ernæringsmæssige kapacitet per indbygger falder under et [givet]
relativt biologisk minimum, og også effekten af sammenbrud af sanitære forhold
og andre relevante aspekter af den grundlæggende økonomiske infrastruktur for
betingelserne for en underernæret befolkning.
”Den første antagelse om at dødelighedsprocenten vil stige ved underernæring,
kræver ingen særlig undersøgelse udtrykt på sproget for økonomisk videnskab som
sådan. Det er det andet alternativ, at den underernærede befolkning kan blive en
grobund for udbrud af epidemiske og pandemiske sygdomme, som kræver særlig
opmærksomhed.
”Det er blot nødvendigt at beregne faldet i befolkningspotentialet i retning af
sådanne tærskel-niveauer, og tage i betragtning hvor længe sådanne
omstændigheder historisk set skal stå på, før en ny stigning i pandemier er
under opsejling, for at forudse hvornår, hvordan og hvor en fortsættelse af
udviklingen fra 1974 i pengepolitikken og den økonomiske politik sandsynligvis
vil skabe sådanne frembrud.”

Som der argumenteres i begæringen, der opfordrer præsident Donald Trump til at
rense Lyndon LaRouches navn: Eftersom LaRouches politik for at erstatte Wall
Street og City of Londons dødbringende udplyndring med en retfærdig Ny økonomisk
Verdensorden for universel, højteknologisk udvikling ikke er blevet iværksat, er
hundredvis af millioner mennesker over hele verden forblevet i fattigdom og
snesevis af millioner omkommet unødvendigt. Det har kun været pga. Kinas nylige
politiske tiltag, der meget ligner dem, som blev foreslået af LaRouche for snart
50 år siden, at folkedrabet er stoppet – i det mindste på store dele af
planeten.”
Med frikendelsen af præsident Trump i den falske rigsretssag og med hans nylige
heftige angreb mod justitsmordene på Roger Stone, Rod Blagojevich og i andre
sager, er tiden nu inde til, at Trump endelig tager skridt til at rense Lyndon
LaRouches navn og hans ideer.

Usikkerhed under
sikkerhedskonferencen
Den 20. februar 2020,

Neue Solidarität

Af Alexander Hartmann
Medens disse linjer skrives, samles deltagerne i den 56. sikkerhedskonference i
München (MSC). Over 500 højtplacerede internationale beslutningstagere ventes at
deltage i konferencen, der finder sted mellem den 14. og 16. februar, deriblandt
over 35 stats-og regeringschefer såvel som omkring 100 udenrigs- og
forsvarsministre. De Forenede Stater repræsenteres af deres nykonservative
udenrigsminister Mike Pompeo.
Ikke for første gang vil diskussionen blive præget af en voksende følelse af
fortvivlelse hos de vestlige eliter over deres tiltagende uformåenhed til at
påtvinge resten af verden deres vilje. Wolfgang Ishinger, der har ledet møderne
siden 2008, offentliggjorde den 10. februar i Berlin Münchenmødets
sikkerhedsberetning og kundgjorde, at dette års mødetema ville hedde
“Westlessness” (“Vestløshed”). Hvad han mener med det, beskriver han således:
“Der optræder for tiden et dobbelt fænomen, nemlig for det første, at Vesten er

mindre vestligt, og for det andet, at verden som helhed er mindre vestlig. Hvad
betyder det for de tyske, europæiske og globale forhold, især for vor
sikkerhedspolitik?” Ischinnger sagde, at der eksisterer

“en vidt udbredt

følelse af ubehag og uro over den tiltagende usikkerhed angående Vestens
grundlægende betydning. Mange sikkerhedspolitiske udfordringer synes at
forekomme uadskilleligt forbundne med det, som nogle betegner som det vestlige
projekts nedgang.”
Desuden, fortsatte han, “synes vi at have mistet en fælles forståelse af, hvad
det overhovedet vil sige at være en del af Vesten. Selvom dette måske er den
vigtigste strategiske udfordring for de transatlantiske partnere, virker det
usikkert, om Vesten kan udvikle en fælles strategi for en ny æras
stormagtskonflikter.”
Når Ischinger klager over, at vi “har mistet en fælles forståelse af, hvad det
overhovedet vil sige at være en del af Vesten”, så tænker han øjensynligt først
og fremmest på holdningen hos den amerikanske præsident Donald Trump. Trump
vandt præsidentvalget i 2016 med et løfte om at bryde med doktrinen om de evige
krige og at oprette gode forbindelser til Rusland og Kina. Siden da har de
vestlige eliter forsøgt alt for at forhindre ham i at holde dette løfte og få
ham afsat fra embedet; men med det mislykkede forsøg på at få ham afsat, har
Trumps chancer for at beholde embedet også efter det næste præsidentvalg,
tiltaget betydeligt.
Dette er fra de vestlige eliters synspunkt næsten den “størst tænkelige ulykke”:
Hvis USA forlader sin afvisende holdning over for Rusland og Kina, så mangler de
vestlige eliter den politibetjent, der skal gennemtvinge deres krav over for de
genstridige nationer. Det britiske overhus offentliggjorde for godt et år siden
en rapport, i følge hvilken den britiske politiks vigtigste prioritet måtte være
at forhindre en ny præsidentperiode for Trump, fordi skaderne for det britiskamerikanske “særlige forhold” ellers ville blive uoprettelige. Og en del af
strategien for at forhindre et genvalg af Trump er at ophede krisecentre som
Irak og Syrien i et forsøg på at få draget Trump ind i en krig og derved
foranledige ham til at bryde sine valgløfter.
Tidligere udenrigsministre advarer om fare for atomkrig
Rent faktisk er det netop den geopolitiske holdning, hvormed de i München
forsamlede repræsentanter for de “vestlige” eliter prøver at påtvinge resten af
verden deres “liberale internationale orden”, selv den største trussel mod den
globale sikkerhed. Den 10. februar udsendte “Aspen Ministers Forum”, en forening
af tidligere udenrigsministre fra hele verden, en erklæring, hvor de forlangte
en forlængelse på 5 år af den nye START-nedrustningsaftale og advarede om, at

faren for en atomkrig er stor, hvis denne og tilsvarende forholdsregler ikke
gennemføres.
“I dag befinder verden sig i tilbagegang”, står der i erklæringen. “De
geopolitiske spændinger tiltager, og mange stormagter fremhæver atter
atomvåbnenes betydning i deres militærstrategier.” De tidligere udenrigsministre
konstaterer “en øget oprustningskappestrid mellem De forenede Stater og Rusland,
en øget risiko for militære uheld og en forringelse af de forhandlede aftaler om
reducering af våbnene og ikke-spredning af atomvåben. Alle disse ting bidrager
til en hurtigt aftagende kernevåbensikkerhed og en øget mulighed for anvendelse
af atomvåben, enten bevidst eller som følge af en utilsigtet eskalation.”
De henviser til den nyeste skarpe konfrontation mellem USA og Iran, der har
vist, “hvor hurtigt manglen på retningslinjer kan bringe os til kanten af en
krig. Som følge af en udhuling af de internationale aftaler og de diplomatiske
kanaler, nærmede vi os muligheden for en ulykke… Farerne for en fejlberegning er
for store til, at statslederne kunne gribe til tvetydig kommunikation, trusler
og militære aktioner.” De kræver derfor “et genoplivet internationalt
samarbejde, der hviler på den offentlige forståelse af farerne og mulighederne
for risikonedsættelse.”
Hovedophavsmændene til erklæringen er den tidligere amerikanske udenrigsminister
Madeleine K. Allbright og den russiske udenrigsminister Igor Ivanov. Blandt de
23 øvrige underskrivere er Alexander Downer, Anne Moussa, Joschka Fischer,
Malcolm Rifkind og Javier Solana.
Rusland agiterer for et topmøde mellem de fem stormagter
Netop af samme grund har grundlæggeren og forkvinden for Schiller Instituttet
længe anbefalet et nyt paradigme for internationale relationer, der ikke længere
grunder sig på konkurrencetænkning mellem stormagterne, men på et samarbejde i
menneskehedens fælles interesse. Efter mordet på den iranske general Soleimani
den 3. januar opfordrede hun til en hastekonference mellem præsidenterne Trump,
Putin og Xi for at arbejde for en bilæggelse af konflikterne. Helt tilsvarende
har Ruslands præsident Putin den 15. januar foreslået et topmøde mellem statsog regeringscheferne for de 5 faste medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, og ud fra
højtstående russiske diplomaters udtalelser fremgår det, at Rusland tager dette
forslag meget alvorligt.
Således har udenrigsminister Lavrov den 7. februar i en tale i anledning af et
særfrimærke til minde om 75-årsdagen for Jaltakonferencen mellem USA,
Sovjetunionen og Storbritannien hentydet til Putins forslag. Angående
betydningen af Jalta-konferencen bemærkede Lavrov: “Konferencen, som bragte

førerne af koalitionen mod Hitler sammen, fandt sted i en atmosfære af gensidig
forståelse og samarbejde. Førerne af de tre stormagter havde vilje nok til at
vokse ud over deres egne ambitioner og stridigheder og udarbejde konstruktive
forslag med henblik på en snarlig afslutning af krigen og opbygningen af en
efterfølgende international sikkerhedsarkitektur. Jeg føler mig overbevist om,
at det er rigtigt at kaste et blik tilbage på de fælles interesser i historien,
når verden i dag står over for talrige udfordringer og trusler”, understregede
Lavrov.
Under en audiens i anledning af det russiske diplomatis dag den 10. februar
talte Ruslands ambassadør i De forenede Stater, Anatolij Antonov, om styrkelsen
af forholdet til USA. Han understregede: “Vort land har aldrig unddraget sig
ansvaret for sikring af fred og stabilitet… Vi værner om principperne for ikkeindblanding i indre anliggender.” Og han erklærede også: “Vi vil gå vort stykke
af vejen til enhver stat, der forsøger at opbygge et forhold til Rusland på
grundlag af gensidig respekt og interesseudligning. Vi er overbeviste om, at
forbedringen af det russisk-amerikanske samarbejde ikke blot svarer til begge
landes interesser, men også vil få en produktiv indvirkning på verdens gang som
helhed.”
Angående præsident Putins opfordring til et topmøde mellem de fem faste
medlemmer af FN’s sikkerhedsråd sagde Antonov: “Hvad det angår regner vi med
hjælp fra vore partnere til at virkeliggøre initiativerne… Kina og Frankrig har
reageret positivt på indbydelsen, men Rusland har endnu ikke modtaget noget svar
fra De forenede Stater og Storbritannien.”
Også FN-sekretariatet anser sådant et topmøde for en god ide. “Vi vil hilse
ethvert møde mellem sikkerhedsrådets faste medlemmer velkommen, da det
forhåbentligt vil kunne føre til et øget samarbejde mellem disse fem lande i
sikkerhedsrådet”, udtalte FN’s generalsekretær Stéphane Dujarric den 13.
februar. Spørgsmålet om, hvorvidt den russiske side havde anmodet FN’s
generalsekretær om at arrangere et sådant møde under FN’s generalforsamling i
september, besvarede Dujarric ikke.
Da den russiske præsident Vladimir Putin allerede har tilkendegivet, at han vil
tale på generalforsamlingen i september, og da Kina og Frankrig har
tilkendegivet deres understøttelse af initiativet, behøver præsident Trump blot
at tage flyveren til New York. Og hvis det er sandsynligt, at et møde finder
sted mellem disse fire præsidenter, vil Boris Johnson formodentligt heller ikke
blive væk.
Der eksisterer altså en reel mulighed for, at “Vestens” geopolitiske

konfrontationsholdning kan afløses af et nyt mønster for globalt samarbejde.
Disse udsigter kan ligge til grund for Ischingers pessimistiske ytringer. Rent
faktisk bør de dog give anledning til optimisme, da det er en langt større
trussel mod sikkerheden i verden, hvis tilhængerne af den gamle orden
gennemfører deres hensigter.

Vupti! Bloomberg går i opløsning
Den 20. februar (EIRNS) – Efter at have brugt godt 300 millioner dollars på
annoncer til sin forsinkede opstart i den demokratiske præsidentkampagne, gik
Mike Bloomberg onsdag aften op i røg i Nevada, da han optrådte i sin første tvdebat. Bare over de sidste uger har han købt 2 milliarder annoncer på Facebook
og Google – ca. 30.000 annoncer i minuttet. Dette konstruerede portræt af
‘Mussolini Mike’, sammen med et par pæne fraser, løftede hans meningsmålinger
fra 4% til 19%, praktisk talt i løbet af natten og bragte ham på linje med
Bernie Sanders – indtil nationen så ham ’i aktion’ på scenen i går aftes.
Det større problem er, at de andre kandidater – selvom de tilsyneladende
midlertidigt har glemt Donald Trump i deres hektiske indsats for at angribe
Bloomberg – nægtede at angribe kernen i det onde, som den rigtige Mike Bloomberg
repræsenterer. Kun hvor det passede ind i deres ”identitetspolitiske” ideologi,
udfordrede de ham – at han er milliardær, hans kvindehad, hans racisme. Men der
blev ikke sagt et ord om hans nedgørelse af landmænd og maskinførere som
tankeløse idioter, der kun kan putte frø i jorden eller bruge en skruenøgle.
Kunne det tænkes, at de alle grundlæggende er enige med Bloomberg i det? Når alt
kommer til alt ser de ud til at dele Hillary Clintons opfattelse af, at Trumpbasen kun er dumme arbejdere, ”den sørgelige flok”. De udfordrede heller ikke
hans opfordring til aktiv dødshjælp, at der må spares penge ved at nægte at
behandle mennesker over en bestemt alder med medicin. Er det muligt, at de også
er enige med ham i det?
På et enkelt spørgsmål er der ikke tvivl om andet, end at hele banden af
demokratiske kandidater er fuldt ud enige – at verden snart vil brænde op på
grund af global opvarmning, hvis vi ikke lukker for den industrielle udvikling i
ind- og udland, stopper alle nationer fra at producere energi med fossile
brændstoffer, og i denne proces reducerer verdens befolkning til et niveau, der
betragtes som acceptabelt af prins Charles og prins Philip – et sted under 1
milliard. Her finder man Bloombergs virkelige akkreditiver som en tilhænger af

folkedrab, forpligtet til at tvinge hele det vestlige finanssystem til at
afskære kredit til alt, hvad der har et ”kulstofaftryk”.
Trump har med rette latterliggjort klimakulten – i går ophævede han den
vanvittige grønne politik om at nægte vand til landmændene, alt imens ferskvand
går til spilde og ledes i havet.
Og så er der Kina. Mens Trump indgår handelsaftaler med Kina og roser både deres
reelle utrolige fremskridt, og deres leder Xi Jinping, er både demokraterne og
republikanerne slaviske i gang med at føre konfrontationspolitik imod Kina,
velvidende at det hurtigt kan føre til krig. På sikkerhedskonference i München
var der ikke pause mellem Nancy Pelosi og Mike Pompeos fordømmelse af Kina for
stort set alle problemer i verden.
I pjecen, med titlen “Er Mike Pompeo moralsk egnet til at være
udenrigsminister?”, der nu cirkuleres internationalt af EIR, spørges der:
“Handler Mike Pompeo imod USA’s interesser ved at spille med i ‘The Great Game’
for krig og splittelse, inspireret fra London?
Præsident Trump konstaterede, at hvis han havde lyttet til sin tidligere
nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, “ville vi befinde os i 6. verdenskrig
nu.” Dette gælder lige så vel for Mike Pompeo – hans daglige løgne og trusler
mod Kina, ‘Bæltet og Vejen’, deres videnskabelige kapacitet og intentioner,
viser at han tror på den britiske geopolitiske tankegang – enten regimeskifte
eller krig. Trump identificerede korrekt denne mentale sygdom ved at erklære
Irak-krigen som den største fejl i historien, og ved at sværge på at få landet
ud af disse uendelige krige og at etablere venlige forbindelser med Rusland og
Kina.
For at Trump kan bruge sine betydelige forhandlingsevner, må han tillades at
indkalde til et hastetopmøde med sine venner Xi Jinping og Vladimir Putin, for
at sætte en stopper for de ”uendelige krige” og samarbejde om at afslutte de
adskillige plager, som menneskeheden står overfor i dette kritiske øjeblik:
terrorisme, coronavirus og græshopper, der truer millioner i Afrika og Asien.
Ved at stå sammen i bekæmpelsen af disse trusler imod menneskeheden kan disse
store ledere også iværksætte de påkrævede politiske nødforanstaltninger for at
opbygge verdensøkonomien, for sammen at vove sig ud i rummet og igangsætte en
kulturel renæssance, der trækker på historiens store epoker i Kina, Indien, den
arabiske verden, Afrika og Europa.

POLITISK ORIENTERING den 20. februar
2020:
Kina er i gang med at få nedkæmpet
coronavirus COVID-19.
Kan resten af verden følge Kinas
eksempel?
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Den, guderne vil tilintetgøre…
17. februar (EIRNS) – Fokuser ikke på et enkelt aspekt af de forskellige kriser,
som menneskeheden står overfor, advarede Helga Zepp-LaRouche i går. Denne
fremgangsmåde vil føre til en fejlagtig fortolkning af, hvad der foregår i
verden, og hvad der skal gøres ved det. Spørgsmålet er: Hvorfor truer COVID-19virusepidemien med at blive til en global pandemi, hvis den ikke begrænses?
Hvorfor kan det forpurrede forsøg på rigsretssag mod præsident Donald Trump
blive et endnu mere ubehageligt åbenlyst statskup? Hvorfor kan angrebet af
græshoppesværme, der fejer over Afrikas Horn, blive til en fuldstændig
græshoppeplage, der ødelægger fødevareforsyningen for nationer, der tegner sig
for næsten 2 milliarder af klodens 7,6 milliarder mennesker? Hvorfor er den
aktuelle dekonstruktion af musik og kunst på vej til at omdanne menneskehedens
kultur til en satanisk sekt? Og hvorfor sker alt dette på samme tid?
Svaret er, fortsatte Zepp-LaRouche, at “vi befinder os i en ekstraordinær
tumultarisk forandring af en historisk periode, hvor de fleste mennesker absolut
ikke er klar over, hvor gigantisk den transformation og det sammenbrud der
foregår faktisk er”. Det såkaldte ‘Vesten’ er i opløsning, det transatlantiske
finanssystem befinder sig i en sammenbrudskrise, og dets regerende
etablissement, centreret i City of London, er parat til at påtvinge diktatur og

fascistisk nedskæringspolitik for at forsøge at holde sig oven vande. De har
vist deres fuldstændige manglende evne til så meget som at overveje, hvorfor
deres liberale imperialistiske system kollapser, eller se på muligheden for at
det er deres egen politik, der har ført til den nuværende katastrofe.
Denne inkompetence blev udstillet til fulde på den netop afsluttede
sikkerhedskonference i München, hvor talsmænd for det gamle regime, såsom den
amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo og formand for Kongressen, Nancy
Pelosi, forsøgte at forvandle det til et skydetelt imod Kina, netop på et
tidspunkt, hvor dette land gør sit yderste for at begrænse COVID-19-virussen til
fordel for hele verden.
USA og Europa skulle samarbejde med Kina og Rusland, ikke true og angribe dem,
insisterede Zepp-LaRouche. Et topmøde med de fire magter, der er specificeret af
Lyndon LaRouche – USA, Kina, Rusland og Indien – må arrangeres i de kommende
uger for at håndtere den voksende kaskade af eksistentielle kriser, som planeten
står overfor, og løse dem ved at sætte det døende Britiske Imperium ud af
spillet og organisere et nyt paradigme til erstatning herfor. Det er en mission,
der kun kan opnås ved at tage fat på Lyndon LaRouches politik og metode;
LaRouche, hvis levende eftermæle af den grund må renses og mobiliseres.

Når skæbnen afhænger af en prognose
Den 12. februar (EIRNS) — Det er passende, at når vi markerer etårsdagen for
Lyndon LaRouches bortgang den 12. februar, 2019, tager fat på hans begreber og
metode for at evaluere den aktuelle strategiske situation og kortlægge vores
fremtidige kurs. Den 7. september 2007 offentliggjorde LaRouche en artikel i
magasinet Executive Intelligence Review med overskriften “Når Skæbnen afhænger
af en prognose” (When Fate Hangs on a Forecast), der begyndte som følger:
”Det egentlige strategiske formål med, og funktion af, en
kompetent økonomisk prognose er ikke at forsøge at forudsige hvad der vil ske,
men at få det til at ske.
”Dagens emne er et omtvistet felt, hvortil jeg har udviklet
visse enestående færdigheder, færdigheder inden for den gren af strategisk
indsigt, der kaldes langtidsprognose. Dette indebærer ikke blot passivt at
forudse hvad der sandsynligvis vil ske; det handler om at udforme en politik af

den type som jeg præsenterer, med den hensigt at iværksætte bydende nødvendige
handlinger, der muligvis kunne redde os fra en nuværende, fremstormende global
finansiel katastrofe, en kommende katastrofe, der nu er gået ind i sin sidste
fase.
”Det er ikke igennem ren sansning, at vi er i stand til at regne
ud hvilken viljemæssig kraft der, skjult for vores blik, ligger mellem disse
enkelte punkter på vores sansers skærmbillede. Det er gennem vores indvirkning
på universet, at vi tvinger dets hemmeligheder til at manifestere sig, ikke kun
som sanseindtryk, men som en højere, autoritativ manifestation i sindet, som må
teste den usete tilstedeværelse og de formodede intentioner af hvad end
viljemæssige kraft, der ligger bag den handling, som ellers muligvis blot ville
forblive et sanseindtryk.”
”Disse usynlige kræfter må således tvinges til at afsløre sig
selv. De må tvinges til at afsløre ikke alene den effektive tilstedeværelse, der
er skjult bag de fodspor, vi kalder sanseindtryk. Vi må teste de formodede
forsætlige intentioner fra disse kræfter, afprøve disse intentioner… hvilket
ægte videnskab anerkender som universelle principper, da sådanne principper blev
kendt som ‘dynamis’ af Pythagoræerne eller som ‘moderne dynamik’ af Nicholas
Cusanus, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz og Bernhard Riemann. Ud fra den
viden, som kun kan tilegnes på denne måde, får vi de midler, hvormed manden og
kvinden, formet i skaberens billede, er i stand til at handle mere eller mindre
effektivt på en måde, der opfylder vores skæbne som dødelige; på den måde, der
af Ham på enestående vis er tildelt os.
”På denne baggrund er det en kendsgerning, at jeg siden den tid,
i 1953, hvor jeg lagde mig fast på Bernhard Riemanns metode indenfor fysisk
geometri, ikke nogensinde har fejlet med en økonomisk prognose, som jeg har
fremlagt; og kun undtagelsesvis har denne prognose antaget formen af, hvad der
for nogle fejlagtigt kunne se ud som det der normalt betragtes som en simpel
forudsigelse.”
I dag, mere end 13 år senere, er den dominerende realitet der
former planeten, i høj grad som LaRouche forudsagde: det bankerotte sammenbrud
af det transatlantiske finanssystem, og den 50-år lange nedstigning til helvede
af de fysiske økonomier i dets værtslande med deres ofre. Græshoppesværmene, der
især plager store dele af Afrika og Sydvest- og Sydasien; fremkomsten af den nye
coronavirus (2019-nCoV), der – hvis det ikke havde været for de heroiske
foranstaltninger, som den kinesiske regering har taget – måske allerede havde
fejet over alle kontinenter og de fleste nationer med utallige ofre til følge –
disse er alle dødbringende problemer, der kan begrænses og overvindes med de

forholdsregler, som blev foreslået af LaRouche for årtier siden. Videnskabelige
lynprogrammer til udvikling af fusionsenergi og kolonisering af rummet samt
optisk biofysik er og bliver de mest presserende behov i dag for at hæve den
overordnede teknologiske platform for noosfæren, den menneskelige fysiske
økonomi, til at klare sådanne kriser.
Helga Zepp-LaRouche tog spørgsmålet om de forskellige
indikationer på den kollapsende fysiske økonomi op i sine bemærkninger den 11.
februar, hvor hun opfordrede til ”internationalt samarbejde med Kina” for at
besejre virusset. Ideen om at dette er et ‘kinesisk virus’ er udtryk for den
mest afskyelige racisme. Jeg er forbløffet over, at nogen ikke kan indse, at
sygdomme ikke har nogen nationalitet. Vesten burde snarere hjælpe til og sende
medicinske teams, tilbyde samarbejde og ellers gå sammen for at besejre sådanne
nye problemer som græshoppesværmene i Afrika. Lige nu ville det være muligt at
stoppe det, men hvis man ikke handler i tide, vil det udvikle sig til et enormt
problem, som det vil være meget vanskeligere at slippe af med efter et år. Mange
mennesker vil dø som et resultat af fødevaremangel, fordi disse græshopper har
en tendens til bare at æde enhver afgrøde og efterlade ødelæggelser.”
Zepp-LaRouche fortsatte: ”Der er et sammenbrud i Vesten… Hvad vi
har brug for er en ny model for samarbejde, et nyt paradigme, hvor man stopper
denne form for geopolitisk konfrontation, der kun kan føre til en katastrofe. Og
til det har vi brug for ‘De fire Love’ fra Lyndon LaRouche. Vi er absolut nødt
til at tænke på den menneskelige art ud fra et fremtidigt standpunkt.”
Hun afsluttede med at opfordre folk til at drage fordel af, at
dette er året for Beethoven, og at mange mennesker, som en følge heraf, lytter
til Beethovens musik. Den dybe kulturelle krise vi står midt i er en del af det
samlede forfald i hele den transatlantiske sektor, sagde Zepp-LaRouche, og det
at lytte til klassisk musik, især Beethoven, “er den bedste måde at få folk til
at opløfte deres sind. Vi har brug for en kulturel renæssance i Vesten.”

Formand Tom Gillesbergs tale til
Schiller Instituttets konference i

Paris
Jacques Cheminade, LaRouche-bevægelsens leder i Frankrig og fhv.
præsidentkandidat, og Tom Gillesberg på en tidligere konference.
Den 4. februar 2020 organiserede det franske Schiller Institut et meget
vellykket seminar i Paris med titlen: “Dialog mellem Kulturerne eller
Handelskrig: Frankrig ved en skillevej.” Tæt ved hundrede personer – kontakter,
diplomater, foreninger, iværksættere og Kinaeksperter – fyldte lokalet på
rådhuset i Paris’ 5. arrondissement. Såvel Schiller Instituttets internationale
grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche som formand for det danske Schiller
Institut, Tom Gillesberg, sendte varme hilsner samt meddelelser til
begivenheden.
Meddelelse fra Tom Gillesberg, formand for det Schiller Instituttet i Danmark:
Jeg er ked af, at jeg på grund af sygdom ikke kan være med jer i dag, men her er
nogle tanker jeg gerne vil dele med jer.
I Danmark, og i resten af Skandinavien, har vi gennem de sidste par år set en
voksende kampagne i medierne – og med støtte fra efterretningstjenester og
regeringsinstitutioner – for at dæmonisere Kina, i lighed med, hvad der igennem
nogen tid har været tilfældet for Rusland. Presset kommer fra USA og deres
kontrollanter i Storbritannien, og udøves ofte gennem “soft power” ved at sprede
historier om Kina såvel som Rusland der skal vise, at de er diktaturer, som man
virkelig ikke kan stole på. På det seneste er dette set i den massive kampagne
imod at lade det kinesiske firma Huawei, verdens førende leverandør af G5teknologi, levere udstyret til det nye G5-netværk i Danmark og på Færøerne.
Nogle prøver endda at bruge udbruddet af en ny form for koronavirus i Wuhan som
et eksempel på, hvordan Kina og dets indflydelse verden over bringer os alle i
fare.
Derfor besluttede Schiller Instituttet i Danmark i 2017 at imødegå denne
voksende fjendtliggørelse med et projekt for en “Dialog mellem Kulturerne”.
Sammen med venner, der var aktive i det dansk-russiske samfund, arrangerede vi
en koncert, hvor vi havde klassisk musik og dans fra Rusland, Kina, Afrika,
Indonesien og mange europæiske lande, for at vise, hvor berigede vi alle bliver
ved at få adgang til alle disse andre nationers kultur. Kinas Kulturinstitut i
København var også medsponsor, og arrangementet blev afholdt i det russiske
Center for Videnskab og Kultur.

Koncerten var en stor succes. Vi havde en fuldt pakket sal, og på trods af at vi
fik ekstra stole bragt ind, var vi nødt til at afvise mange der kom. Publikum
blev imponeret og bevæget af mangfoldigheden og skønheden af bidragene ved
koncerten. Især afsyngningen af en kinesisk folkesang af en kinesisk studerende
sammen med Feride Istogu Gillesberg, vicepræsident for Schiller Instituttet i
Danmark og hovedorganisator af begivenheden, betog publikum. Hvordan er det
muligt, at en europæer kan synge på kinesisk og skabe så bevægende og smuk
musik?
Siden dengang har vi haft yderligere to meget succesfulde koncerter, med
fremtrædende og smuk deltagelse fra både russiske og kinesiske musikere, og
musikere af høj kvalitet fra mange andre lande. Vi er blevet lovet, at den
årlige koncert i 2020 kan finde sted i Kinas kulturcenters nyistandsatte
faciliteter i København, som snart åbner.
Samtidigt har vi forsøgt at få information om Bælte- og Vej-Initiativet ud til
offentligheden på enhver måde, vi kan. I København afholdt Schiller Instituttet
et seminar sammen med ‘Confucian Business Institute’ ved CBS, og i Sverige har
Schiller Instituttet samarbejdet om stiftelsen af BRIX, Bælte- og VejInstituttet i Sverige. BRIX har afholdt en række seminarer med pæn deltagelse
fra akademikere og industrifolk, der er blevet adresseret i fællesskab af den
kinesiske ambassadør og ledende medlemmer af BRIX og Schiller Instituttet. På
samme tid har vi interveneret i mange møder og diskussioner om Kina, der finder
sted

i Danmark og Sverige, for at sikre, at den rigtige historie om Bælte- og

Vej-Initiativet – og nødvendigheden af at de vestlige landes aktivt deltager i
dette store foretagende for menneskeheden – kommer ud, så de løgne og falske
bagtalelser om det i ‘mainstream’ medierne bliver modsagt.
Som det ses med udbruddet af det nye koronavirus i Wuhan er der mange
udfordringer, når man søger at løfte 1,4 milliarder mennesker ud af dyb
fattigdom og at blive en moderne nation. På trods af fremragende nationalt
lederskab, kan lokal inkompetence skabe store problemer. Men jeg er sikker på,
at Kina vokser med udfordringen, og vi ser nu, at den kinesiske regering intet
sparer for at besejre denne trussel imod menneskeheden bestående af sygdom og
død.
Da den nationale regering først blev opmærksom på epidemien, handlede den
hurtigt for at besejre den. Oplysninger om koronavirus blev hurtigt sendt ud
over hele verden, og resten af verden kunne forsvare sig mod sygdommen på en
måde, som den lokale regering i Wuhan undlod at gøre. Og forhåbentligt vil
samarbejdet mellem Kina og medicinske forskningscentre i resten af verden snart
føre til behandling og en vaccine. I mellemtiden yder Kina enorme menneskelige

og økonomiske ofre for at få epidemien under kontrol, og udgør menneskehedens
bolværk imod en verdensomspændende pandemi.
Forhåbentligt vil de enorme ressourcer, som nu indsættes i Kina, og med hjælp
fra verdenssamfundet, bære frugt, og besejre den nye koronavirus. Og
forhåbentlig bliver det et eksempel på, hvordan Kina og verden kan arbejde
sammen om en endnu farligere dræber: fattigdom. Kina har vist, hvordan det har
været muligt at løfte 850 millioner kinesere ud af dyb fattigdom. Og med Bælteog Vej-Initiativet har de igangsat det største udviklingsprojekt, som
menneskeheden nogensinde har set. Vi behøver fuldt internationalt samarbejde for
at sikre sejr over fattigdom overalt i verden, ved at anvende videnskabeligt og
teknologisk fremskridt til først at etablere den nødvendige infrastruktur, og
derefter den nødvendige industrielle udvikling, til at løfte hele menneskeheden
ud af fattigdom.
Men hvis Danmark og andre vestlige lande skal deltage i disse, for menneskeheden
nødvendige tiltag, må vi først besejre det mentale angreb, der finder sted imod
befolkningens sindelag. Kina og Rusland er ikke vores fjender, men er vores
vigtige samarbejdspartnere i sikringen af den bedst mulige fremtid for hele
menneskeheden. Lad os derfor erstatte den kunstigt skabte frygt og splittelse
med en dialog mellem kulturerne, og lad os alle deltage i Bælte- og VeInitiativet. Så vil vi se en verdensomspændende renæssance af de bedste bidrag
fra alle de forskellige kulturer, og vi vil se en eksplosion af menneskelig
kreativitet og udvikling, der ikke alene forvandler livet på Jorden, men også
vores solsystem, og det der ligger derudover, når vi får ubegrænset billig
energi på Jorden ved at høste helium-3 på Månen og bruge det til fusionsenergi,
som kineserne har tænkt sig at gøre.
Se på ‘Verdens-Landbroen’. Dette er det levende billede af de smukke ord, som vi
hører i Beethovens 9. symfoni:
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! über’m Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen.
Vær omfavnede, millioner!
Dette kys til hele verden!
Brødre, over stjerneteltet
må der bo en kærlig far.
Og den kærlige far bliver realiseret gennem vores handlinger; mænds og kvinders

handlinger for at forandre verden til det bedre.

Schiller Instituttet intervenerer med
opfordring til topmøde mellem Trump,
Putin og Xi Jinping
på DIIS seminar om Kina og Europa
6. februar 2020 – I går blev et seminar med titlen ”Hvad er det næste skridt for
Kina og Europa?” afholdt af det Danske Institut for Internationale Studier
(DIIS). Talerne var fra DIIS (”Danmarks Kina-udfordring”); det tyske Mercator
Institut for Kina-studier (”Søgen efter Europas Kina-strategi”); det tyske
Globale Offentlige Politiske Institut (”Tyskland og Huawei-debatten”) angående
5G; og det britiske Internationale Institut for Strategiske Studier (”Kina, EU’s
forsvar og sikkerhed, og nyopstående teknologier”). Seminarets hovedindhold
handlede om Kinas (angivelige) trussel mod Europa, og de europæiske politikeres
modvilje mod at udfordre dette af frygt for at miste deres handel med kineserne.
I løbet af spørgerunden intervenerede en repræsentant for Schiller Instituttet.
Efter at have tilkendegivet hvor hun kom fra, sagde hun, at talerne havde
modstillet økonomisk samarbejde på den ene side, og geopolitik og strategiske
interesser på den anden, men vi har en anden forestilling. Efter mordet på den
iranske general opfordrede Schiller Instituttets leder til et omgående topmøde
mellem Xi Jinping, Trump og Putin, hvorefter Putin havde udvidet dette til at
inkludere Storbritannien og Frankrig for at forhindre en geopolitisk
konfrontation. Økonomisk udvikling må være en del af dette, inklusive mere
europæisk samarbejde med Bælte- og Vejinitiativet samt økonomisk udvikling i
Mellemøsten og Afrika. Hvad med økonomisk udvikling som en måde at mindske
strategiske konflikter på, og dermed skabe en håbefuld fremtid gennem økonomisk
samarbejde?
Taleren fra MERICS, som har spillet en negativ rolle i Kina-debatten i Tyskland,
indledte sine bemærkninger med at sige, at hun gerne ville vide mere om Schiller
Instituttets arbejde om og med Kina. Men selvom handelsrelationer vil fortsætte,
hvilket vi ønsker, så begyndte vi i 2016 at se de geopolitiske konsekvenser af
Kinas investeringer i Europa, da Grækenland og Ungarn udvandede EU’s kritiske
erklæring om Kinas opførsel i det Sydkinesiske Hav, fordi de ikke ønskede at

ophidse Kina; og visse Bælte- og Vejprojekter her havde ikke overholdt EU’s
spilleregler.
Seminaret blev sendt live, og en video kan ses på:
https://www.diis.dk/node/15207, så flere personer end dem tilstede i lokalet har
hørt udvekslingen. Schiller Instituttets spørgsmål begynder efter 2 timer og 35
minutter.
Schiller Instituttets danske nyhedsbrev, som indeholder Helga Zepp-LaRouches
opfordring til topmødet, blev uddelt, og en række kontakter blev etableret.

Udtalelse af præsidenten for det
Internationale Schiller Institut
Kina fortjener ros og samarbejde for
dets kamp imod coronavirusset
Af Helga Zepp-LaRouche
Den 7. februar 2020 – Navnet på det tyske ugeblad ‘Der Spiegel’ betyder på
engelsk: “The Mirror” (“Spejlet”). Og hvad man i denne uge rent faktisk ser på
forsiden af den trykte version af Der Spiegel – en person med en gasmaske,
beskyttelsesbriller, øretelefoner og en rød hættetrøje – er et spejlbillede af
de racistiske redaktørers grimme ansigter. Overskriften “Coronavirus Made in
China” skulle faktisk have været “Det racistiske monsters [der Spiegels] grimme
fjæs”.
Dette stykke ‘gule snavs’-journalistik var så slemt, at den kinesiske ambassade
i Tyskland udsendte en formel klage på deres hjemmeside. Den berygtede
‘Jyllands-Posten’ fra Danmark havde en lige så modbydelig såkaldt satiretegning,
der anbragte coronavirus på det kinesiske flag. Forskellige amerikanske såkaldt
‘mainstream-medier’ bruger det afskyelige, racistiske udtryk “Den gule Fare”.
Hvad alle disse skildringer viser, er den grimme virkelighed af en åbenlys
indgroet racisme under et meget tynd lag fernis af “vestlige værdier”.
Sagen er, at generaldirektøren for WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, gentagne
gange har rost Kina for en fremragende håndtering af epidemien, og har bemærket

at Kina har sat en ny standard for behandling af sådanne problemer. Andre
embedsmænd i sundhedssektoren oplyser, at responsen fra den regionale regering i
Wuhan og udbredelsen af information er ”moderne”, og at der er blevet
offentliggjort en ekstremt imponerende mængde nye oplysninger i deres daglige
opdateringer siden 31. december/1. januar.
At betegne en virus som “kinesisk” er lige så dumt som at sige, at det er en
persons egen skyld, hvis han smittes af influenza eller bliver syg i
almindelighed. Det kan ske overalt i verden, og det kan ske for enhver person på
planeten. Læren fra dette nylige tilfælde af reaktionen på udbruddet af
coronavirus er, at det viser hvem i det internationale samfund, der er i stand
til at reagere [hensigtsmæssigt] på farer, der truer hele menneskeheden; hvem
der er en ‘hulemænd’, og hvem der ikke er.
Hvis Europa og USA ønsker at være troværdige, når talen falder på
“menneskerettigheder” og “vestlige værdier”, burde de gå sammen med Kina og
samarbejde om at besejre coronavirus. Coronavirusset og det faktum, at 100.000
mennesker hvert år bliver dræbt af komplikationer fra influenza, viser hvor
presserende det er at gøre nye gennembrud i den grundlæggende forståelse af
livsprocesser for at overvinde hidtil livstruende sygdomme. Europa og USA bør
også samarbejde med den mest fremtidsorienterede vision på den internationale
dagsorden, nemlig udvidelsen af Bælte- og Vejinitiativet (BVI) til Sydvestasien
og Afrika og det internationale samarbejde om ‘Rum-Silkevejen’.
Man bør helt sikkert reflektere over aktualiteten i bedømmelsen fra Gottfried
Leibniz, der sagde: ”I hvert fald forekommer det mig, at forholdene hos os, hvor
det moralske forfald griber vældigt om sig, næsten gør det nødvendigt, at
kineserne sender os missionærer, som kan lære os den naturlige religions
anvendelse og praksis… Derfor tror jeg, at hvis en vismand blev valgt til dommer
– ikke angående gudinders skønhed, men de enkelte folks fortrin – ville han give
‘guldæblet’ til kineserne…”
Jeg synes Leibniz var langt klogere end eksempelvis Der Spiegel, Jyllands-Posten
og the New York Times.

POLITISK ORIENTERING den 7. februar
2020:
Efter rigsretssagfiasko: Samarbejde
mellem USA, Rusland og Kina
imod coronavirus og finanssammenbrud
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Trumps ‘Tale om Nationens Tilstand‘
og Senatets frikendelse skaber et
optimistisk øjeblik,
en åbning for LaRouches politik.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
5. februar 2020
Den 5. februar (EIRNS) – Den “overvældende optimisme” i præsident Donald Trumps
‘Tale om Nationens Tilstand’ tirsdag aften, kombineret med hans frikendelse i
Senatet ved en afstemning onsdag skaber et øjebliks optimisme, hvor der er
mulighed for at strategiske og økonomiske kriser, der truer menneskeheden, nu
kan løses, sagde Helga Zepp-LaRouche i sit ugentlige internationale webcast. Med
Trump frigjort fra den seneste trussel om at blive fjernet fra embedet,
opfordrede Helga Zepp-LaRouche seerne af hendes ugentlige webcast til at støtte
ham i et fuldstændigt brud med de britiske økonomiske og geopolitiske doktriner,
der har skabt kriserne. Hun understregede, at tiden nu er inde til at ”folk
virkelig burde gå videre med LaRouches Fire-punkts program, herunder Glass-

Steagall, en nationalbank, et hasteprogram for fusion og internationalt
rumsamarbejde, herunder mobilisering for at få fuld finansiering af Artemis
(NASA’s måneprogram, red.) presset igennem i Kongressen.” Zepp-LaRouche
understregede også behovet for et hastetopmøde mellem Trump, Putin, Xi og Modi,
og en rensning af hendes mands navn, Lyndon LaRouche, der døde for næsten et år
siden.
Frifindelsen af LaRouche, sagde hun, vil gøre det muligt for folk at studere
hans ideer inden for økonomi, historie og videnskab, at hæve sig op til det
niveau af strategisk tænkning, der er nødvendigt for at drage fordel af dette
øjeblik. Et af de virkelige problemer vi står over for, som kan overvindes ved
at være bekendt med LaRouches metode, er, at forbindelsen mellem ‘energigennemstrømningstæthed’ og ‘potentiel relativ befolkningstæthed’, et af
nøglebegreberne for succes i den fysiske økonomi, ikke forstås. I stedet tages
væksten i aktiemarkedet og andre finansielle aktiver, både internationalt og i
USA, med urette til indtægt for at repræsentere reel økonomisk værdi.
Virkeligheden er, at vi står over for en nedsmeltning af det britisk styrede
transatlantiske finanssystem, kombineret med et fysisk økonomisk sammenbrud,
hvilket gør det næsten umuligt for det meste af verden at håndtere kriser som
f.eks. græshoppesværmene, der nu hærger i Afrika og store dele af Sydvestasien
samt spredningen af den nye coronavirus (2019-nCoV). Sådanne kriser, såsom den
fortsatte fare for regional og endda termonuklear krig, kræver presserende et
topmøde mellem statsoverhovederne for USA, Kina, Rusland og Indien, sådan som
både Helga og Lyndon LaRouche gentagne gange har opfordret til.
Optimismen, der fejer hen over USA, og præsident Trumps demonstrerede vilje til
at kæmpe, har gjort sådanne politiske valg til en meget reel mulighed.
I modsætning til denne optimisme talte Zepp-LaRouche om Nancy Pelosis
“Rumleskaft-øjeblik” (tysk eventyr af brdr. Grimm, 1812, red.) under
præsidentens tale om nationens tilstand, hvor hun på teatralsk vis rev sin
skriftlige kopi af præsident Trumps tale i stykker; fiaskoen ved Demokraternes
primærvalg i Iowa; “spærreilden af racisme” imod Kina i forbindelse med den nye
coronavirus, samt Bloomberg-kampagnens ‘grønne fascisme’, som eksempler på
trusler der må overvindes.
Året 2020 er året, hvor det gamle system sandsynligvis vil kollapse – lad os
sørge for at det bliver erstattet af et nyt paradigme, der handler i interesse
for menneskehedens fælles mål, afsluttede Zepp-LaRouche.

Det Demokratiske Parti falder sammen
– er det forsætligt?
Den 4. februar (EIRNS) – Der blev brugt over 50 millioner $ i staten Iowa af
håbefulde Demokrater i det historiske første primærvalg i præsidentkampagnen i
2020. Resultatet var en total fiasko, hvor stemmeoptællingen faldt fra hinanden,
og officielle resultater først blev annonceret den følgende dag kl. 17.00.
Derudover rapporteres der at have været en meget lav valgdeltagelse for
Demokraternes vedkommende, skønt Republikanerne havde en rekorddeltagelse, med
over 97 % der støttede præsident Donald Trump.
Men mange mennesker spørger – skyldes det uheld alene? Det er velkendt overalt i
nationen, både blandt Republikanere og Demokrater, at alle de demokratiske
kandidater ikke alene var uinspirerede, men har kapituleret til den psykotiske
anti-vækst, anti-videnskab, grønne fascistiske dagsorden. Dertil kommer, at
befolkningen grundigt væmmes over de tre år hvor det samlede medie/etablissement
har haft uafbrudt fokus på at fjerne præsidenten fra embedet, først med den
russiske ‘and’, derefter skrønen med rigsretssagen. Meningsmålingerne for
primærvalget i Iowa viste, at Bernie Sanders var i spidsen, mens det sidste
store håb for Hillary Clinton-klanen og Wall Street, ‘Sleepy’ Joe Biden (som
Trump kærligt kalder ham), blev forudset til at komme ind på en vag fjerdeplads.
Umiddelbart før valgdagen blev den vigtigste endelige meningsmåling i
forbindelse med primærvalget i Iowa – ‘Des Moines Register-CNN poll’ annulleret.
Kilder siger, at meningsmålingen var på nippet til at annoncere det samme
resultat: “Bernie nummer 1, Biden på fjerdepladsen”. Så faldt selve
valghandlingen fra hinanden. Inkompetence? Måske. Men Mike Bloomberg,
milliardæren fra Wall Street, var slet ikke med i primærvalget. ‘Mussolini
Mike’, som han kaldes, deltog for sent i opløbet til at være med i de tidlige
primærvalg, skønt det Demokratiske Nationale Komité (DNC, red.) nu har ændret
deres egne regler for at være sikker på, at han kan deltage i de større
primærvalg, alt imens han bruger sine egne milliarder på reklamer, der angriber
Trump. Som New York Daily News skriver i dagens overskrift: “Michael Bloomberg
er muligvis den store vinder af fiaskoen i Iowa.”

Dette burde være et advarselssignal for Verden, og ikke kun for USA.

Bloomberg

og nationalbankdirektør for Bank of England, Mark Carney, er de internationale
ledere for bevægelsen ‘Grøn Finans’, som nu ganske åbent erklærer, at deres
hovedopgave er at indføre disciplin i det globale økonomiske system –
forretningsbanker, centralbanker, skyggebanker – med henblik på at afskære
kredit til enhver branche med ”kulstofaftryk.” Som Prince Charles sagde på
Verdensøkonomisk Forum i Davos: “Det er tid for både virksomheder, industrier og
lande at udarbejde og indføre hvordan de vil afvikle kul og olie og overgå til
netto nul …. I den finansielle sektor har mange centralbanker og
finansinstitutioner forpligtet sig til at integrere klimarisiko i stresstest,
tilsyn og oplysningspligt. Med disse fremskridt er der nu voksende tilslutning
fra både finansielle institutioner og virksomheder om at gøre oplysningspligt
obligatorisk. ”Et sådant program er for ‘Huset Windsor’ (det britiske kongehus,
red.) det tilsigtede middel til at opnå deres hovedmål: at reducere verdens
befolkningstal, så det svarer til jordens” bæreevne… som de anser for at være
mindre end 1 milliard.
Præsident Donald Trump har afvist og latterliggjort vanviddet med at afvikle
verdensøkonomien på grundlag af den “falske videnskabs” påstand om kulstofs
indflydelse på klimaændringer. Dette er en central årsag til de hektiske
bestræbelser i 3 år fra britiske og amerikanske efterretningstjenester for at få
ham fra embedet eller i det mindste forhindre genvalg for yderligere en
valgperiode. Igennem de sidste 50 år har Lyndon LaRouche været den ledende
fortaler for fornuft: for at genoprette amerikansk industri og landbrug;
genopbygning af nationens infrastruktur; genoplivning af det hamiltoniske
kreditsystem til erstatning af de britiske monetarister; opbygning af ”Den
tredje Verden” gennem infrastruktur og industrialisering; iværksættelse af
programmer for videnskabeligt fremdrift gennem rumforskning og forskning i
fusionskraft; og én gang for alle at sætte en stopper for det britiske imperium
ved at samle de fire stormagter, Rusland, Kina, Indien og USA, om at opbygge et
nyt globalt finanssystem.
I morgen, onsdag den 5. februar, slutter det treårige mareridt med inddæmning af
præsidenten, når det amerikanske Senat nedstemmer bedraget med rigsretssagen.
Dette betyder ikke, at Demokraterne vil opgive deres undergravende virksomhed,
men det frigør præsidenten og hans justitsminister William Barr til at afsløre
de virkelige kriminelle – dem der lancerede kupforsøget mod denne nation – og
til at bryde med neokonservative rådgivere, der har forhindret ham i at udføre
hans erklærede mål: at afslutte ‘regimeskifte-krigene’, at erstatte
globaliseringen med ægte national suverænitet for alle nationer, og etablere
venskabelige forbindelser med Rusland og Kina. Det er et skæbnesvangert øjeblik
i historien – nyd det …ved at agere på vegne af menneskehedens fremtid.

At indgyde optimisme – gør LaRouches
program til ’almen viden’
Uddrag fra leder i EIRNS d. 2. og 3. februar, 2020:
Gennem mange år har den afdøde økonom Lyndon LaRouche præcist forudsagt
sammenbruddet i USA’s økonomi (såvel som dem i Vesteuropa), i deres trinvise
nedgang efter 1945, efter 1971, 1989, 1998, 2008 og for nyligt. Hver gang han
lavede sådanne forudsigelser, fremlagde han også detaljerne for hvordan
økonomien kunne blive genopbygget og omorganiseret for en klar opadgående kurs.
Han forlangte genindførelsen af Franklin Roosevelts Glass/Steagall-beskyttelse
ved at udskille spekulative pyramidespil fra den sunde, nødvendige del af
banksystemet. Ligesom med Alexander Hamiltons design af Det amerikanske System
ved dets grundlæggelse, ville den nationale regering igen blive den vigtigste
udsteder af lavt forrentede kreditter, og sørge for vejledende planlægning af en
stor del af private kreditter gennem deltagende lån. Nationale kreditter med lav
rente ville begrænse sig til produktive anvendelser og nødvendig service, såsom
egentlig sundhedspleje, ikke hældt ud til kapitalfondes spekulation, som USA’s
centralbank (Federal Reserve) gør dette hver dag. Investeringer ville blive
øremærket til at løfte det videnskabelige og teknologiske niveau for produktion.
Alt dette vil være kombineret med nationale hasteprogrammer for videnskabeligt
og teknologisk fremskridt, såsom bestræbelser hen imod koloniseringen af Mars og
udnyttelsen af kontrolleret fusionskraft, som en ubegrænset og nærmest gratis
energikilde for menneskeheden.
Der er meget mere at lære, men dette burde give en delvis introduktion til
LaRouches plan.
LaRouches plan vil gøre det muligt at bygge alle former for moderne
infrastruktur, revolutionere vores industrier, genopbygge vores byer, og skubbe
grænserne for menneskehedens magt hinsides Jordens omløbsbane, og dernæst
hinsides solsystemet.
LaRouche demonstrerede hvordan USA, Rusland, Kina og Indien kunne igangsætte et
nyt internationalt kreditsystem efter disse principper, for at erstatte Den
internationale Valutafonds bankerotte system, der er baseret på City of Londons

og Wall Streets fallerede markeder. Tidligt i januar måned opfordrede Lyndon
LaRouches enke, Helga Zepp-LaRouche, til et hastetopmøde mellem USA, Rusland og
Kina for at tage sig af truslen mod fred, efter at USA dræbte Irans general
Soleimani. Hun gjorde det til en betingelse, at dette topmøde også må arrangere
indledende diskussioner for et sådant, nyt vækstorienteret internationalt
kreditsystem.
Det er klart at LaRouches idéer, blot et år efter hans død, er tættere på at
blive realiseret end på næsten noget tidligere tidspunkt.

Nyt internationalt kreditsystem eller
kaos: Trump bør tage initiativet til
det.
Den 3. februar (EIRNS) — Indvirkningerne på handel og produktion af den nye
coronavirus-epidemi i Kina rammer en global økonomi, der allerede er i recession
hvad produktion, industri og handel angår, og som hvert øjeblik er truet med
sammenbrud fra ubetalt selskabsgæld og derivatkontrakter, som kan bringe
banksystemerne ned. I løbet af fjerde kvartal sænkede 40 centralbanker renten 71
gange og forøgede deres opkøbsprogrammer af obligationer i en desperat kampagne
for at støtte aktie- og obligationsmarkeder. Federal Reserve, den amerikanske
centralbank, kan ikke undslippe de “kvantitative lempelser” og daglige enorme
injektioner af likviditet på interbank-udlånsmarkederne. I morges måtte Kinas
centralbank gøre det samme, i størrelsesordenen 170 milliarder $. Ethvert
alvorligt chok vil nu meget hurtigt kunne bringe hele det finansielle system
ned.
I dag er det kun lederne af enkelte stormagter, der [stadig] tror fast på et
udgangspunkt i reel, fysisk økonomisk vækst — videnskabeligt og teknologisk
fremskridt og deraf følgende forøget menneskelig produktivitet. Lederne for USA,
Rusland, Kina og Indien demonstrerer dette ved at afvise alle malthusianske “nye
grønne aftaler” (‘New Green Deal”) ved aggressivt at forfølge rumforskning,
fremskridt inden for kernekraft i og med den russiske præsident Vladimir Putins
opfordring til et internationalt hasteprogram for gennembrud i fusionskraft.

Disse fire må handle hurtigt; Præsident Donald Trump bør indkalde dem til et
topmøde for at iværksætte et nyt kredit- og pengesystem, og gøre det hurtigst
muligt.
Kinas nødvendige (minimum) to-ugers nedlukning af forretninger og arbejde i 24
provinser kunne sammenlignes med en “strejke”, der lukker ned for 70-80 % af
dets økonomi i to uger eller længere. Det er et chok. Det betyder, at alle fire
af disse førende magter nu står over for faldende produktion og beskæftigelse i
fremstillingssektoren. Dette omfatter i særdeleshed Indien; den amerikanske
fremgang i produktionssektoren stoppede i midten af 2019. Disse lande har også
alvorlige bobler af selskabsgæld; kun Kinas banker er delvist beskyttet af en
Glass/Steagall-bankadskillelse.
Det alvorlige problem med coronavirus-epidemien sætter fokus på den absolutte
nødvendighed af at få afsluttet det internationale valutasystems 45-årige
imperium med ”flydende valutakurser”, finansspekulation og nedskæringer rettet
mod industrier og husholdninger. Dette system blev skabt af finanskredsene i
City of London, da dets banker i 1971-73 lykkedes med at likvidere Franklin
Roosevelts pro-industrielle og progressive Bretton Woods-system. Nu barsler det
med “New Green Deals”, og Davos-milliardærer og de britiske royale planlægger
direkte nedlægninger af hele industrier og landbrugssektorer, hvilket truer med
affolkning forårsaget af sygdom og underernæring.
I lyset af nødvendigheden af et firemagts-topmøde for at vende denne krise, mest
hensigtsmæssigt på initiativ af USA, er det interessant, at RAND Corporation i
en kommentar den 30. januar til en undersøgelse foretaget af RAND Europe i
august 2018 kundgjorde en holdningsændring til Kinas Bælte- og Vejinitiativ
(BVI) med store projekter inden for jernbane-, havne- og energinfrastruktur i
hele Eurasien. Idet han noterede sig, at udviklingslandene har behov for
titusinder af milliarder af dollars i nye infrastrukturinvesteringer, sagde Hui
Lu, der også stod i spidsen for undersøgelsen i 2018: “Den foreslåede
investering i BVI øger ikke kun handlen i BVI-regionen, men også i områder uden
for initiativet, såsom EU. Samlet set stiger de samlede handelsmængder med 329
mia. $ for BVI-regionen og 133 mia. $ for EU. En forbedring af infrastrukturen i
regionen ser ud til at præsentere et win-win-scenarie med henblik på
indvirkningen på handel mellem mange lande.
”Kinas egentlige bevæggrunde for BVI kan stadig være uklare, men Vesten kunne
også overveje initiativets potentiale for at levere vedvarende økonomiske,
sociale og miljømæssige fordele for alle, og finde måder at støtte
infrastrukturforbedringer i de involverede lande.” (Se ”Økonomisk gevinst er
mulig for alle involverede, hvis infrastruktur forbedres i lande, der er

omfattet af Kinas BVI”, af Hui Lu, en kommentar i RAND-bloggen.)
Dette var formålet med FDR’s (Franklin D. Roosevelts, red.) originale ide om
Bretton Woods-systemet. Måden at realisere det nu begynder med et hastemøde med
statsoverhoveder for at afværge et nyt økonomisk sammenbrud, værre end i 2008,
ved at skabe et ‘nyt Bretton Woods’.

Trump på det økonomiske forum i
Davos: Med optimisme mod det “grønne”
folkemord
Udgivet den 27. januar 2020 på Harley Schlangers blog på LaRouchePAC.com
(www.harley.larouchepac.com)
Medens det amerikanske senat åbnede rigsretssagen mod Trump, holdt præsidenten
selv i Davos en tale for den årlige forsamling af selvtilfredse eliter,
milliardærer og mægtige, der regner sig selv som særligt udvalgte til at
bestemme menneskehedens fremtidige kurs. Dette års konference havde i første
række det formål at påtvinge regeringerne en “grøn” handlingsplan for at frelse
verden fra de angiveligt menneskeskabte klimaforandringer. Ud over “kendte”
grønne som den rasende teenager Greta Thunberg, Al Gore, Sir Nicholas Stern,
Bill Gates og prins Charles, spillede desuden direktøren for Bank of England,
Mark Carney, fremtidig ambassadør for FN for klimabeskyttelse og finans, en
vigtig rolle.
Carney, der i den forløbne sommer pludseligt svang sig op til en nøglefigur for
den grønne bevægelse, da han forkyndte, at bankerne skulle blokere for kreditter
til alle de firmaer og institutioner, der ikke ville deltage i den grønne
revolution – holdt hovedtalen. Han erklærede, at Bank of England sammen med de
andre centralbanker fra nu af ville nægte kreditter til finansinstitutioner og
foretagender, der ikke er CO2-neutrale – hvorved hanen ville blive drejet om for
kreditter til de energikilder, der leverer størstedelen af verdens energi.
Støttet på en pseudovidenskab, der påstår, at CO2-udslippet er hovedårsagen til
klimaforandringerne og at menneskeheden nærmer sig sin undergang, hvis ikke den

øjeblikkeligt giver fuldstændigt afkald på fossile brændstoffer, vil Carney og
hans forbundsfæller såsom chefen for kæmpefonden Blackrock, Larry Fink – der
sammen med andre topbankfolk kræver et regimeskift inden for finansverdenen. Det
skal ske med en kombination af skatter, økonomisk straf og statsstøtte for
ueffektive, “gammeldags” teknologier, og ved at gennemføre “nul-planen” som del
af en generel nedskæringspolitik.
Carney sagde i sin hovedtale i Davos, at fra nu af måtte man hele tiden stille
spørgsmålet: “Hvad er Deres plan for at stoppe kulstofudledningen? Det kommer
til at afgøre, hvor kapitalen flyder hen.” Bankerne vil spørge, “om De står på
den rigtige eller den forkerte side”. Og han besluttede med at sige, at alt
dette betød en grundlæggende omformning af finanssystemet”.
Carneys og Finks krav om et “regimeskift”, der kun, tillader investeringer i
såkaldt vedvarende energi – altså tilbagevenden til en lav
energistrømningsstæthed ligesom i tiden før renæssancen – er en opskrift på
ødelæggelse af industrien og på folkemord. Men her hører man ingen form for
selvkritiske ytringer, for dette er åbenbart den egentlige bagtanke med det
hele!
For at give det hele endnu større eftertryk, forbindes dette med et radikalt
politisk krav, som Finks gruppe af tidligere centralbankschefer fremsatte her i
sommers på Federal Reserves møde i Jackson Hole (Wyoming): Centralbankerne skal
overtage opsynet med statshusholdningerne for at sikre, at der skal tilflyde
mere kredit til den grønne spekulationsboble, medens kreditter til den reelle
økonomi indstilles. Dette er et frontalangreb på suveræne regeringers ret til at
stille kreditter til rådighed for programmer, der øger produktionen af den
reelle fysiske, økonomiske velstand, sådan som den er nødvendig for at forbedre
befolkningens levestandard. I stedet for skal regeringerne blot tjene som et
redskab til at betjene de bedragere, der profiterer af spekulationsboblen,
medens de pålægger den brede befolkning nye, tyngende skyldsbyrder.
I Davos førte milliardærerne endnu en gang den forstyrrede teenager Greta
Thunberg frem for at tilsværte alle dem, der ser kritisk på dette vrøvl.
Thunberg sagde, at der ikke er nogen tid at spilde, inden otte år må der finde
en fuldstændig omdrejning sted. “Vi vil ikke have, at disse ting skal finde sted
i 2050, 2030 eller i 2021. Vi vil have, at de skal ske nu” sagde hun. Hun
belærte de “voksne” i rummet: Vort hus brænder stadig. Jeres uvirksomhed forøger
flammerne for hver time, der går.”
På spørgsmålet, om han var enig med Thunbergs drastiske tidsplan, svarede Carney
bekræftende.

Trump talte et alvorsord til undergangsprofeterne. I disse omgivelsers
almindelige enighed om en politik, der vil ødelægge de resterende produktive
centre i verden, udløste Donald Trump bølger af hysteri, da han præsenterede en
optimistisk fremtidsvision, der udgik fra betragtninger over den proces, der
frembragte renæssancens kulturelle og videnskabelige landvindinger og dermed
lagde grunden for den moderne civilisation. Han tog her omhyggeligt sigte på
dem, der fører politik på grundlag af “klimahysteriet”.
“Dette er ikke tiden til pessimisme, dette er tiden til optimisme. Angst og
tvivl er ikke gode tankeprocesser, for dette er tiden for store forhåbninger og
glæde og optimisme og handling. Men for at gribe morgendagens muligheder, må vi
tilbagevise de evige dommedagsprofeter og deres forudsigelser om Jordens
undergang. De er arvtagerne til fortidens tåbelige spåmænd… og de ønsker, at det
skal gå os dårligt, men det tillader vi ikke. De forudsagde, at der ville komme
en overbefolkningskrise i 1960’erne, udbredt hungersnød i 1970’erne, og at olien
ville slippe op i 1990’erne. Disse panikmagere kræver altid det samme; absolut
magt for at beherske, forandre og overvåge hvert eneste aspekt af vore liv.”
Med denne spot over nutidens grønne “dommedagsprofeter”, der går ind for en
moderne udgave af den malthusianske befolkningsreduktion, hentydede han (om ikke
med navns nævnelse) til så grundlæggende værker som The Population Bomb af Paul
Ehrlich og Grænser for Vækst af Dennis Meadows og Jay Forrester og deres
kvaksalverkolleger i Romklubben(1972).
Hvad Trump ikke sagde, men hvad nogle af klimahysteriets forkæmpere formentligt
godt vidste, var, hvad der var fælles for alle disse kræfter – ud over deres
malthusianske had til menneskeheden – nemlig at Lyndon LaRouche i løbet af det
sidste halve århundrede igen og igen kritiserede og gendrev deres ondsindede
hensigter. I sin bog “Der er ingen grænser for vækst” fra 1983 påviste LaRouche
at vor tids vækstfjendtlige fanatisme lige siden 1960erne fabrikeredes ved hjælp
af fidusvidenskab og misvisende computerprogrammer. I vor tid fortsætter dette
med FN’s klimapanels (IPCC) dommedagsprofetier, der baserer sig på den samme
slags computermodeller, der igen og igen har vist sig at tage fejl.
Og endnu vigtigere: LaRouche satte den nødvendige modpol op imod disse
bedragere, nemlig den sande videnskab om menneskets fremskridt. Således
understregede han ofte, at vi bør kikke tilbage på renæssancens genier for at
finde løsninger på nutidens kriser, og han henviste ganske særligt til
Brunelleschis geniale bygning af kuplen på domkirken i Firenze, hvor de
nødvendige arbejdsmetoder udvikledes under opførslen. I 1991 skrev LaRouche i en
tid, hvor han var uskyldigt fængslet, i sin fængselscelle bogen “Kristendom og
Økonomi”, der bærer et billede af kuplen på sit omslag.

Præsident Trump henviste i sin tale i Davos til netop den samme ting, som
LaRouche benyttede som eksempel på optimisme om fremtiden.
“For århundreder siden, under Renæssancen, kikkede håndværkere og arbejdere op
og byggede strukturer, der stadig berører menneskehjertet. Nogle af de
bygninger, der stadig hører til blandt de største i verden, blev opført for
århundreder siden. I Italien begyndte borgerne engang på et projekt, der skulle
tage 140 år at opføre: Domkirken i Firenze. Et helt utroligt sted. Selv om
teknologien til at fuldende projektet endnu ikke var fuldt udviklet, gik byens
fædre alligevel i gang med det, i vished om at de en dag ville finde ud af det.
Disse indbyggere i Firenze accepterede ingen grænser for deres store
forventninger, og derfor blev den store kuppel til sidst opført.”
Trump fortsatte: “I Amerika forstår vi det, som pessimisterne ikke vil indse: at
en voksende og levende markedsøkonomi, der koncentrerer sig om fremtiden,
opløfter den menneskelige ånd og ansporer kreativiteten tilstrækkeligt meget til
at klare alle udfordringer… De store videnskabelige gennembrud i det 20.
århundrede – fra penicillin over hvedesorter med højt høstudbytte til moderne
transportmidler og banebrydende vacciner – har højnet levestandarden og reddet
livet for milliarder af mennesker i hele verden. Og vi arbejder videre på ting,
som I vil høre nærmere om i nær fremtid, og som I, sådan som I sidder her nu i
dag, ikke vil tro at vi har fundet svarene på… Men det sidste århundredes
mirakler blegner i forhold til de ting, som nutidens unge fornyere vil udvikle,
fordi de udretter ting, som ingen ville have anset for muligt. Vi fortsætter med
at påskønne teknologi, og skyr den ikke. Når mennesker har friheden til at være
opfindsomme, vil millioner af mennesker kunne leve længere, lykkeligere og
sundere.”
Hvad ligger der bag denne afstandstagen?
Den optimisme, der præger Trumps tale i Davos, stemmer overens med hans
engagement for et samarbejde med den russiske præsident Putin for at overkomme
de strategiske kriser i verden og samarbejdet med Kinas præsident Xi Jinping om
at overkomme spændingerne mellem de to førende økonomiske magter. Og det er ikke
tilfældigt, at de, der udnytter klimahysteriet til at retfærdiggøre et
“regimeskift” i finanssektoren, også forsvarer Londons imperialisme. De forsøger
at sabotere Trumps forsøg på et fredeligt samarbejde med Rusland og Kina ved at
ville fortsætte de “endeløse krige”, som Trump kæmpede mod i 2016, og som også
vil være en væsentlig del af hans valgkamp i 2020.
Det er ingen overraskelse, at det er de samme grupperinger, som agerer gennem et
forbund mellem de britiske og de amerikanske hemmelige tjenester i omkredsen af

Bush og Obama, som også organiserer regimeskift-operationen imod præsident
Trumps embede, sådan som det nu sker med det forsøg på afsættelse, der drives
frem af USA’s senat og hviler på falske anklager, udklækkede af disse netværk.
Truslen fra præsident Trump og hans sandsynlige genvalg mod den sammenbrydende
verdensorden, som disse netværk fik gennemført efter den kolde krig, bliver
endnu mere påtrængende, når Trump i sine taler griber tilbage til ideer, der
hænger sammen med LaRouche. Længe før Trump blev et mål for deres netværk,
fordømte og forfulgte de LaRouche. Men trods årelange fordømmelser og angreb
vækker LaRouches ideer yderligere genklang, fordi de genspejler de højere
principper, som inspirerede Amerikas grundlæggere under deres udarbejdelse af De
forenede Staters forfatning.
Det fortløbende forsøg på at få afsat Trump er ikke andet end et angreb på disse
principper, udført til tjeneste for disse eliter, der har forsamlet sig i Davos
for at organisere den største befolkningsreduktion i verdenshistorien. Derfor
reagerede de så hysterisk på Trumps tale, medens medierne fortav de ovennævnte
kernepunkter og forkastede dem som eksempler på “blind optimisme”. Deres største
frygt er, at de mennesker, der medvirker som borgere i udformningen af deres
stat for at regeringens politik skal genspejle deres virkelige interesser, vil
kunne afvise magthavernes farlige pessimisme, der går ud på at undertrykke deres
indflydelse.
Anmærkning:
Videoen af Trumps tale i Davos, som begynder 9 minutter ind i videoen:

Underskriftindsamling: Nej tak til
Jyllands Postens upassende
satiretegninger
København den 1 februar 2020. JP har tidligere udgivet en satiretegning, som
skabte voldsom uro og utryghed for folk i både ind- og udland.
JP har desværre den 27. januar 2020,
satiretegning,

igen bragt en særdeles upassende

som denne gang har stødt flere hundrede millioner mennesker i

Kina og internationalt. Dette skaber både sorg og vrede.

Dronning Margrethe har i en tidligere nytårstale gjort det danske folk opmærksom
på befolkningens tendens til dumsmarthed.
Det danske samfund er i disse år særdeles presset af nedskæringer, hvilket går
ud over især de svageste borgere.

Dansk økonomi har en meget stor og voksende

eksport til Kina. Den skal vi blive ved med at udbygge fremover, hvis vi skal
opretholde vores velfærdssamfund.
Automatreaktionen, med at undskylde alt med, at “vi må forsvare
ytringsfriheden”, bør siges imod.
Vi ønsker kineserne alt godt i deres meget omfattende og krævende bestræbelser
for at få styr på coronavirusen og udtrykker samtidig en opfordring til JP om at
mande sig op og sige det svære ord “undskyld”.
https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_jyllands_postens_upassende_og_landsskadel
ige_satiretegninger
Dokumentation: Her er Schiller Instituttets formand Tom Gillesbergs
pressemeddelelse om sagen med titlen

I stedet for Jyllands-Postens

konfliktskabende provokationer,
lad os samarbejde med Kina for at forsvare menneskeheden

Samarbejde for fred mellem USARusland-Kina-Indien
foreslået af Schiller Instituttet i
Danmark på regeringens rumkonference
København, den 26. januar – den 22. januar afholdt det danske Uddannelses- og
Forskningsministerium den anden årlige rumkonference med omkring 300 deltagere i
Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet. Den specielle gæstetaler var Danmarks
eneste astronaut, Andreas Mogensen, der fløj på en mission til ISS i 2015. Den
første del af konferencen handlede om partnerskaber i adskillige emner mellem
universiteter, offentlige institutioner og private virksomheder. Under
præsentationen om forskningspartnerskab i rummet, sagde taler Thomas E.
Andersen, at rumforskning var vigtig for verdensfreden og påpegede, at Andreas

Mogensen rejste til ISS ombord på et russisk rumfartøj.
I spørgetiden understregede en medarbejder fra Executive Intelligence Review og
Schiller Instituttet, at hvad Andersen sagde om betydningen af rumforskning for
freden, var meget sandt – at samarbejde mellem de fire førende rumnationer,
U.S.A., Rusland, Kina og Indien, er afgørende for verdensfreden, hvad enten det
er i Mellemøsten eller andre steder. Hun fremviste og læste op af teksten på en
af valgplakaterne fra de uafhængige kandidater fra Schiller Instituttets Venner
under det sidste valg:
“Helium-3 fra Månen til ubegrænset fusionsenergi på Jorden: Samarbejde, ikke
krig, mellem U.S.A., Rusland og Kina”, og spurgte om de i deres partnerskab
havde drøftet udvinding af helium-3 fra Månen. Andersen svarede, at det havde de
ikke, men at han vidste, at ressourceudvikling var et vigtigt emne i Luxembourg
og kunne inkluderes i det danske partnerskab, hvis der var interesse for det.
Desværre handlede den anden del af konferencen om, hvordan rummet kan hjælpe med
den grønne omstilling. Astronauten Andreas Mogensen henviste kun til den grønne
dagsorden et par gange, men primært gav en præsentation om Det Europæiske
Rumagenturs (ESA’s) programmer.
Talerne af forskningsministeren og en repræsentant fra FN’s Kontor for
Anliggender i det ydre Rum (UNOOSA) var ren hjernevask fra den grønne dagsorden.
EIR’s og Schiller Instituttets medarbejder talte kort med astronauten og skabte
mange kontakter, inklusive flere der var imod den grønne dagsorden.

Kinesisk nyhedsagentur Xinhua skriver
om vores koncert
“En Musikalsk Dialog mellem Kulturer”
31. januar 2020 — Vi har lige erfaret, at det kinesiske nyhedsagentur Xinhua
skrev om vores koncert “En Musikalsk Dialog mellem Kulturer”, som fandt sted
den 29. november 2019. Koncerten blev arrangeret af Schiller Instituttet,
Russisk-Dansk Dialog, Det Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter i
København.

Her er et link til koncertsiden med videooptagelsen og programmet: EN MUSIKALSK
DIALOG MELLEM KULTURER den 29. november 2019
Her er billeder og Google-oversættelser af dækning på:
1. Xinhuas hjemmesiden
2. MSN’s kinesiske hjemmeside
3. www.dzwww.com fra Shandong, Konfutses hjemby.
I bunden findes den kinesiske tekst.
1. Xinhuanet:

Bælte og Vej koncert i København. Anmeldelse
Xinhua News Agency, København, den 29. november (Reporter Lin Jing) Koncernen
“Bælte og Vej, Tvær-kulturel Dialogue” blev afholdt den 29. i det Russiske
Videnskabs- og Teknologicenter i København, Danmark. Dusinvis af musikere fra
Kina, Rusland, Polen, Danmark, Schweiz og andre lande præsenterede i fællesskab
en “musikalsk fest”, der kombinerede kinesiske og vestlige kulturer og
multikulturel kollision.
Koncerten blev arrangeret i fællesskab af Københavns Kinesiske Kulturcenter,
det tyske Schiller-Institut og det Russiske Kultur- og Videnskabskulturcenter.
Det viste charmen ved kunstnerisk fusion skabt af den multikulturelle kollision
på Silkevejen, hvilket gjorde det muligt for publikum at sætte pris på essensen
af forskellige kulturer i øst og vest.
Den indre mongolske folkesang “Hong Yan” udført af den kinesiske unge
violinudøvende kunstner Zhang Kehan og den polske pianist Dominic Wizjan
erobrede publikets hjerter. Et russisk publikum sagde: “Jeg føler nostalgi i
denne sang. Violinfortolkningen er så eufemistisk, lang, smuk og virkelig
underholdende.”
Derudover fremførte det danske Confucius Conservatory of Music to kinesiske

folkesange, “Dunhuang” og “Jiangnan Love Charm”, så publikum kunne opleve de
forskellige regionale skikker i det nordvestlige Kina og Jiangnan. Publikum
rapporterede varm bifald og kaldte det endda “fremragende og smukt!”
Zhang Li, direktør for Københavns Kinesiske Kulturcenter, sagde, at dette er
tredje år i træk, at der er afholdt en “interkulturel dialog” -koncert i
Danmark. Københavns kinesiske kulturcenter er villig til at samarbejde med
lokale kulturinstitutioner for at fremme udveksling og dialog mellem forskellige
kulturer og fremme sund fornuft blandt folk.
2. MSN’s kinesiske hjemmeside.

(XHDW) I n t e r k u l t u r e l d i a l o g k o n c e r t i K ø b e n h a v n
Den 29. november i København, Danmark, fremførte lærere og studerende fra
Confucius Conservatory of Denmark kinesisk folkemusik på koncerten “Belt og Vej,
Tværkulturel Dialog”.
Koncerten “Belt og Vej, Tværkulturel Dialog” blev afholdt den 29. i det russiske
videnskabs- og teknologicenter i København. Dusinvis af musikere fra Kina,
Rusland, Polen, Danmark, Schweiz og andre lande præsenterede i fællesskab en
“musikalsk fest”, der kombinerede kinesiske og vestlige kulturer og
multikulturel kollision.
Foto af Xinhua News Agency reporter Lin Jing
3. www.dzwww.com, som er fra Shandong, Konfutses hjemby.

Teksten er den samme som den første artikel på Xinhuas hjemmeside.
Her er den kinesiske tekst:
跨文化对话音乐会在哥本哈根举行
2019-11-30 10:00:47 来源： 新华网
新华社哥本哈根11月29日电（记者林晶）“一带一路·跨文化对话”音乐会29日在丹麦首都哥本哈根俄罗斯科技文化中心举行。来自中国、俄罗斯、波兰、丹麦、瑞士等国的数
十位音乐家联袂奉献了一场中西合璧、多元文化碰撞的“音乐盛宴”。
音乐会由哥本哈根中国文化中心联合德国席勒学会和俄罗斯科技文化中心联合举办，展现了丝绸之路上多元文化碰撞下产生的艺术融合魅力，让观众们领略到东西方不同文化的精粹。
中国青年小提琴表演艺术家张可函与波兰钢琴家多米尼克·维子扬共同演绎的内蒙古民歌《鸿雁》征服了现场观众的心。现场一名来自俄罗斯的观众说：“我感受到了这首曲子中浓浓
的乡愁，用小提琴演绎显得那么委婉悠长，很美，真的很享受。”
此外，丹麦孔子音乐学院演奏的两首中国民乐《敦煌》和《江南情韵》让观众体验到了中国西北与江南地区的不同地域风情。现场观众报以热烈掌声，连称“精彩、太美了！”
哥本哈根中国文化中心主任张力说，这是连续第三年在丹麦举办“跨文化对话”音乐会。哥本哈根中国文化中心愿同当地文化机构携手共同推动不同文化间的交流对话，促进各国间的
民心相通。

Formand Tom Gillesbergs respons til
JP’s coronavirustegning:
I stedet for Jyllands-Postens
konfliktskabende provokationer,
lad os samarbejde med Kina for at
forsvare menneskeheden
29. januar 2020 — Jyllands-Postens tegning af det kinesiske flag, med
coronavirus i stedet for stjerner, er ikke bare dårlig smag eller manglende pli.
Det er en hånlig og åbenlys tilsmudsning af det kinesiske flag, og bliver derfor
af mange kinesere over hele verden betragtet som en fornærmelse mod Kina som
nation og hele det kinesiske folk. Jyllands-Posten burde om nogen have lært, at
hvis man laver provokerende tegninger, så er det ikke nødvendigvis en vigtig del
af “en kamp for ytringsfriheden”, men kan lige såvel være med til at sætte en
destruktiv og konfliktskabende dagsorden, der ikke skaber noget godt, men kun
ødelægger.

På et tidspunkt, hvor menneskeheden er under angreb fra en coronavirus, der,
hvis den ikke besejres, kan være en ny spansk syge, der slukker millioner af
menneskeliv, er det ikke blot en tåbelighed, men en decideret menneskefjendsk
handling.
Jyllands-Postens tegning er da også blot den seneste dråbe i en vedvarende
kampagne fra konfliktsøgende kræfter, deriblandt efterretningstjenester, i den
vestlige verden, der ønsker at forpurre et samarbejde mellem Danmark, Europa,
USA og Kina, på samme måde som man længe har gjort det imod Rusland.
Kinas regering har indtil nu reageret meget resolut på udbruddet af en ny
coronavirus, uden at lade sig holde tilbage af de meget store menneskelige og
økonomiske ofre som Kina må betale, for at være menneskehedens bolværk imod
denne dødelige virus. Man har med uhørt hastighed delt al tilgængelig
information med resten af verden, så verden bedst muligt kunne beskytte sig imod
virussen, og Danmark burde være med i kapløbet om at få skabt en vaccine
hurtigst muligt. Det er den virkelige historie Jyllands-Posten bør bringe –
efter at have undskyldt, at man bragte en så tåbelig og destruktiv tegning.
Dernæst bør de danske medier fortælle om den endnu vigtigere kamp, som Kina har
indledt på menneskehedens vegne, i form af Bælte- og Vej-Initiativet, også kendt
som Den Nye Silkevej, hvor Kina samarbejder med indtil nu 176 andre nationer om
at sikre hele verden adgang til moderne infrastruktur og en tilhørende
industrialisering – et verdensomspændende projekt der allerede er mange gange
større end Marshallhjælpen efter 2. verdenskrig, og som kan udrydde sult og
fattigdom over hele verden, i lighed med hvad Kina allerede har gjort gennem at
løfte 850 millioner ud af dyb fattigdom derhjemme – en tilgang, der også kan
løse problemerne i Sydvestasien (Mellemøsten) og Afrika.
Danmark bør ikke blot støtte Kina på alle måder i den livsvigtige kamp for at
besejre den seneste coronavirus, men bør også strække hånden ud til et
fremtidigt tæt og venskabeligt samarbejde, der bør inkludere en meget mere aktiv
dansk deltagelse i Bælte- og Vej-Initiativet og andre tiltag, der tjener hele
menneskehedens interesse.
Med venlig hilsen
Tom Gillesberg
Formand for Schiller Instituttet i Danmark

Et topmøde mellem stormagterne i 2020
giver muligheden for
at sætte dagsordenen for et nyt
paradigme
Den 25. januar (EIRNS) – Forslaget den 15. januar fra den russiske præsident
Vladimir Putin om et topmøde i 2020 mellem stats- og regeringscheferne for de
fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd (USA, Rusland, Kina, Frankrig,
Storbritannien) – for at konferere om at sikre global fred, afspejler forslaget
fra Helga Zepp-LaRouche den 3. januar, der nu cirkulerer internationalt gennem
Schiller Instituttet og andre netværk. Hun opfordrer til et hastemøde mellem
præsidenterne Donald Trump, Xi Jinping og Vladimir Putin på grund af den
øjeblikkelige fare for konfrontation mellem Iran og USA, og desuden for ”at
etablere samarbejde på et højere niveau” for at kunne håndtere alle kriser
ordentligt.
Selvom de to forslag er forskellige hvad deltagende nationer angår, er konceptet
om et topmøde det samme, og en sådan aktion er afgørende på dette tidspunkt i
historien. Nu er tiden inde til at alle nationer og borgere organiserer for,
hvad der skal være indholdet på et sådant topmøde. Hvad skal der være på
dagsordenen? Dette er stedet og tiden for LaRouches politik og principper i
forbindelse med hans syn på, at “udvikling er forudsætningen for fred”: Et nyt
Bretton Woods-system, der gennemfører hans “Fire love” fra 2014 gennem så
konkrete tiltag som samarbejde med Bælte- og Vejinitiativet.
Efter alt at dømme er Putin gået ud over propagandafasen med blot forslag om et
topmøde, og ind i den aktive organiseringsfase. Potentielle tidspunkter for et
sådant topmøde blev påpeget den 24. januar af den russiske ambassadør i USA,
Anatoly Antonov. TASS rapporterer i dag, at Antonov sagde, ”et sådant møde kunne
arrangeres, enten før genforhandlingen af NPT-konventionen (atomar ikkespredningstraktat) i maj måned, eller før eller under fejringen af FN’s 75-års
jubilæum (i september under FN’s generalforsamling). “Jeg tror, at
gennemførelsen af dette initiativ ville være meget nyttigt for international
fred og sikkerhed.” Da Putin gentog sit forslag den 23. januar i Israel, sagde
han, at Rusland vil sende meddelelser til lederne uden forsinkelse.
Helga Zepp-LaRouche understregede under drøftelsen af situationen i dag, at et

sådant topmøde er presserende, og at selv om folk kan have kritik mod den ene
eller anden af de “Fem” [faste medlemmer af] FN’s Sikkerhedsråd, er det
dynamikken der tæller. For eksempel har den franske præsident Emmanuel Macron
gentagne gange understreget, at det er vigtigt at involvere Rusland i
overvejelserne for at løse store kriser. Kansler Angela Merkel tog for nylig
initiativ til samarbejde med Rusland og andre magter ved at afholde Berlinkonferencen den 19. januar samt andre foranstaltninger for at søge løsninger på
Libyen-krisen.
Vores opgave er at ophøje folk til at forstå, at vi kun gennem internationalt
samarbejde kan løse de problemer, vi nu står overfor, og at det må ske med
udgangspunkt i den politik, der på enestående vis er foreslået af Lyndon
LaRouche. Mange mennesker holder sig tilbage, fordi de bogstaveligt talt “ikke
ved hverken ud eller ind”, eller fordi de har opgivet at forandre verden. Men nu
er øjeblikket inde til at tage fat på alle relevante “spørgsmål”, i bredeste
forstand, som mennesker måtte have, og indgyde optimisme. Præsident Trumps tale
i Davos den 21. januar hjælper med til at åbne døren for netop en sådan tilgang.

Frankrig og Kina bakker op om Putins
opfordring til topmøde mellem 5
stormagter
Amerikansk præsidentkandidat
opfordrer til 3-parts topmøde
Den 24. januar (EIRNS) – Kina og Frankrig hilser præsident Vladimir Putins
forslag om et topmøde med stats- og regeringscheferne i Rusland, Kina, USA,
Frankrig og Storbritannien velkommen – de fem faste medlemmer af FN’s
Sikkerhedsråd – med henblik på at diskutere, hvordan man sikrer global fred.
Præsident Emmanuel Macron sagde i går på ‘World Holocaust Forum’ i Jerusalem:
”De fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd bærer i dag et historisk ansvar.

Kære Vladimir, jeg støtter dit forslag om at samle os alle sammen. Jeg vil gerne
have, at vi når dertil, da det er os, der er garanterne for verdensfreden.”
Talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, Hua Chunying, sagde ligeledes i
dag, at ”global ustabilitet og usikkerhed øges, mens multilateralisme og FN’s
rolle står over for klare udfordringer. Kina støtter Ruslands initiativ til at
afholde et topmøde med FN’s Sikkerhedsråds faste medlemmer”, og tilbyder at
koordinere aktiviteterne i forbindelse dermed.
Og i USA tweetede den demokratiske præsidentkandidat Tulsi Gabbard den 23.
januar: ”Min personlige forpligtelse over for jer er, at jeg på den første dag
af mit præsidentskab vil kontakte lederne af Kina og Rusland for at sætte et
topmøde op med henblik på at afslutte den nye kolde krig og atomvåbenkapløb, som
uundgåeligt vil resultere i et atomart holocaust”. Dette er et ekko af Helga
Zepp-LaRouches opfordring den 3. januar til et sådant trepartsmøde for at undgå
krig og iværksætte massiv økonomisk udvikling.

Trump imødegår grønne fascister i
Davos med renæssance-optimisme.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche d. 22
januar 2020
Alt imens 190 milliardærer og deres lakajer i erhvervsliv og institutioner er
forsamlet i Davos og presser på med en grøn fascistisk dagsorden, greb den
amerikanske præsident Trump ind med et anderledes sæt af grundregler. Mens hans
tale fremprovokerede hysteri, hvor nogle beskyldte ham for “meningsløs
optimisme”, priste han Firenzes borgere, der handlede med fantasi og dristighed
ved bygningen af den store kuppel – en bedrift, som Lyndon LaRouche ofte omtalte
som et eksempel på ånden i menneskelig kreativitet og engagement i fremskridt,
der resulterede i renæssancen – og understregede dermed atter, hvorfor
oligarkiet er opsat på at afslutte hans præsidentskab.

Helga dækkede en række emner, fra krigsfaren til den stigende sandsynlighed for
et økonomisk sammenbrud, og vendte tilbage til nødvendigheden af et hastetopmøde
mellem de tre præsidenter som et skridt i retning af et nyt paradigme for at
overvinde farerne. Hun opfordrede tilhørerne til at slutte sig til os for at
ændre dagsordenen, med henblik på at bringe menneskeheden tilbage til videnskab
og kultur for at imødegå krig og ødelæggelse. Udnyt muligheden i dette
jubilæumsår for Beethoven til at opdage den sande skønhed i den menneskelige
kultur.

Den globale orden har brug for helt
nye principper for at sikre
verdensfreden, af Helga Zepp-LaRouche
Den 18 januar. I timerne efter mordet på Qasem Soleimani, Irans vigtigste
general og i praksis nummer to i den iranske regering, ved et droneangreb nær
Bagdads lufthavn, holdt verden vejret i nogle timer. For de fleste tænkende
mennesker stod det klart, at vi befandt os på kanten af en potentielt
ukontrollerbar eskalation. Derefter fulgte den iranske regerings »moderate«
reaktion

–

et raketangreb på en militærbase i Irak, der benyttedes af de

amerikanske tropper, hvor der takket være den iranske advarsel til den irakiske
regering ikke var nogle amerikanske tropper, der mistede livet

–

og for mange

mennesker var krisen så overstået. Mit krise-opråb fra den 3. januar omhandler,
at kun et topmøde mellem de tre vigtigste kernevåbensmagters regeringschefer
præsident Putin, Xi Jinping og Trump

–

–

vil kunne skabe grundlaget for en

overvindelse af den akutte fare og for en varig fredsløsning i Sydvestasien.
Venner af Schiller-Instituttet har viderebragt dette under en international
aktionsdag den 15. januar i form af meddelelser, pressekonferencer og
interventioner i dusinvis af byer i Nord- og Sydamerika, Europa og Australien
til mange hundrede institutioner med den hensigt at skabe et verdensomspændende
kor af mennesker, der vil kræve et sådant krisetopmøde.
Men under denne mobilisering for sådant et nødtopmøde mellem de tre præsidenter
optrådte der et andet fænomen: Den allerstørste del af befolkningen i de
forskellige lande har absolut intet begreb om den akut eksisterende fare for, at
den strategiske situation nu som før kan eskalere til en tredje verdenskrig.

Slige advarsler er ikke andet end »forsøg på at skabe panik«, Trump har »styr på
det hele«, eller »det er alligevel for sent, den tredje verdenskrig finder sted
alligevel«: Hele spektrumet fra virkelighedsfornægtelse til pessimistisk
resignation udgjorde folkets røst, der i mindre grad udgår fra nogen gennemtænkt
analyse, men snarere fra ideologisk motiverede antagelser eller fra en mere
kontemplativ end en aktiv politisk holdning.
Men opretholdelsen af verdensfreden i brintbombens

tidsalder er det vigtigste

eksistentielle tema for menneskeheden overhovedet. Det drejer sig altså ikke om
at fremkalde panik, men om uden illusioner at gøre sig farerne klart for så
konsekvent at søge efter veje til at sikre en varig fred i verden. Lad os engang
tænke tilbage på dengang under Cubakrisen

i oktober 1962, hvor verden efter

udstationeringen af amerikanske mellemdistanceraketter på et NATO-støttepunkt i
Tyrkiet, og den derpå følgende transport af sovjetiske mellemdistanceraketter
mod Kuba befandt sig på randen af en atomkrig i 13 dage. Hvilket offentligheden
var fuldt bevidst om – men hvor kommunikationen mellem præsidenterne Kennedy og
Khrusjtjov og militære eksperter på begge sider, og dermed krisestyringen,
befandt sig på et helt andet niveau end i dag, hvor der mellem juni 2019 og 15.
januar 2020 har været omfattende »radiotavshed« mellem USA og Rusland.
Under missilkrisen i 1983, da Pershing II og SS20-missilerne i Europa befandt
sig i et konstant affyringsberedskab med en flyvetid reduceret til tre minutter,
talte politikere som Helmut Schmidt gentagne gange om faren for 3. Verdenskrig ,
og der var hundredetusinder af mennesker på gaderne, der protesterede mod denne
fare.
I dag er den strategiske situation langt mere kompleks og farlig, men
offentlighedens bevidsthed om det, eller endda bare en debat af det, er praktisk
talt ikke-eksisterende.
Det grænser til en hån og en fordummelse af befolkningen, når vestlige
tænketanke, politikere og medier taler om behovet for at forsvare de
demokratiske landes »regel-baserede orden« imod diktaturer og autokratiske
regimer i verden. Det vigtigste skridt i retning af dagens strategiske kaos var
Tony Blairs tale i Chicago 1999, hvor han udskiftede den internationale lov, der
er fastlagt i FN-pagten med »Blair-doktrinen«, dvs. retten til såkaldt
»humanitære interventioner«, som i USA igen førte til »Responsibility to
Protect«-doktrinen (Forpligtelsen til at beskytte). Som Rusland og Kina
imidlertid har insisteret på, og som Trump selv fremhævede i sin FN-tale i 2019,
er det alene respekten for absolut suverænitet, der garanterer en fredelig
sameksistens mellem staterne.

Blair-doktrinen dannede baggrunden for de efterfølgende interventionskrige, der
alle var baseret på løgne, og som førte til regimeskifte, farverevolutioner,
kaotiske tilstande og tab af millioner af liv, hvilket vi i dag oplever i
Sydvestasien. Under påskud af at forsvare demokrati og menneskerettigheder
fortsætter repræsentanter for denne »regel-baserede orden« med en politik med at
»regimeskifte« regeringer, der ikke ønsker at underkaste sig diktaterne fra en
»unipolær verden«, hvad enten det er den britiske ambassadør i Iran, der var
modig nok til at lede studerendes demonstrationer mod Rouhani-regeringen (!)
eller tænketanken for den tyske regering, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik (Det Tyske Udenrigsråd, DGAP), der skriver: »Først Hong Kong og derefter
Taiwan – demokratiet indtager Kina.« Det har længe været åbenlyst, at
regimeskifte-operationer mod stedfortræder-stater ultimativt er rettet imod
regimeskifte i Rusland og Kina.
Når man dertil lægger de af USA indførte og af dets forbundsfæller accepterede
ændringer i militærdoktrinerne, altså USA’s »Prompt Global Strike«-doktrin der
indførtes nogenlunde samtidigt med Blair-doktrinen, opbygningen af et globalt
raketforsvarssystem, som Rusland ser som en klar inddæmningspolitik, USA’s
ensidige opsigelse af INF-aftalen om mellemdistanceraketterne, USA’s ensidige
udtræden af JCPOA-atomaftalen med Iran, NATO’s udvidelse østpå og for eksempel
den provokerende planlægning af den forestående NATO-manøvre »Defender Europe
2020«, hvor der sidst i februar skal sendes op til 40.000 soldater til Polen og
De baltiske Lande, og hvor Rusland omvendt installerer nye våbensystemer, der
svækker USA’s raketforsvarssystem voldsomt, så bør det stå klart for enhver,
hvor usikker verdensfreden er.
Og når geopolitikerne taler om kappestriden mellem de vestlige demokratiers
højt priste idealer og de autoritære diktaturer, så er dette også drevet af
panik over, at det transatlantiske finanssystem står foran et »frygteligt
sammenbrud«, sådan som George Soros’ tidligere kollega Jim Rogers for nyligt
udtrykte det. Kinas program med Den Nye Silkevej, som 157 lande efterhånden
samarbejder med, er derimod yderst succesfuldt trods alle advarselsråb.
Den iranske revolutionsgardes nedskydning af det ukrainske fly ved en
fejltagelse oven på mordet af general Soleimani, bør få det til at stå klart for
enhver, hvor stor ret den tidligere øverste general i Bundeswehr Harald Kujat
har, der gentagne gange har advaret om faren for en atomkrig udløst af uheld, af
cyberangreb, hacking, tekniske svigt eller af misforståelser.
Præsident Putin reflekterede over denne fare i sin nylige tale om nationens
tilstand og fremsatte et ekstremt vigtigt forslag. Putin understregede:
»Vi kan se, hvordan uforudselige og ukontrollerbare forhold udvikler sig i
verden, sådan som det i de sidste uger og dage har fundet sted i Mellemøsten og

Nordafrika, hvordan regionale konflikter hurtigt kan udvikle sig til fare for
hele det internationale samfund. Jeg er overbevist om, at det er på høje tid med
en alvorlig og direkte diskussion om grundprincipperne for en stabil
verdensorden og om de øjeblikkelige problemer, menneskeheden står over for…… De
stater, der stiftede De Forenede Nationer bør gå foran som et eksempel. De fem
atommagter bærer et særligt ansvar for menneskehedens eksistens og efterfølgende
udvikling. Disse fem nationer bør begynde med at gennemføre forholdsregler, der
kan tilsidesætte forudsætningerne for en verdensomspændende krig og udvikle
tilløb til at sikre den stabilitet på planeten, der kan tage fuldt hensyn til de
politiske, økonomiske og militære aspekter af de moderne, internationale
forhold«.
Denne alvorlige diskussion af de principper, som en varig orden for hele
menneskeheden må hvile på, er bydende nødvendig. I stedet for at holde fast i
Geopolitikkens og i den nyeste tid også »Geoøkonomiens« tilbageskuende og
farlige begreber bør de europæiske stater tage del i Den nye Silkevejs store
muligheder.
Blot to eksempler på, hvad dette kan medføre: Kina har i de forløbne 40 år ikke
blot bragt 850 millioner af sine egne borgere ud af fattigdommen og givet
udviklingslandene et perspektiv for håb om at overvinde deres underudvikling.
Kina har i det samme tidsrum virkeliggjort det største skovplantningsprogram i
menneskehedens historie. Den nationale folkekongres forpligtede i 1961 alle
kinesere i en alder fra 11 år og opefter til hvert år at plante tre nye træer,
hvad der har haft til følge, at Kina har plantet flere træer end hele resten af
verden tilsammen; alene mellem 2000 og 2010 plantede kineserne 56 milliarder
træer.
De principper, som verdensordenen nødvendigvis må opbygges på, er menneskehedens
fælles mål. Den liberale elite i Europa og USA ville gøre klogt i at nytænke
præmisserne for deres eget, mod profitmaksimering indrettede system og et
samarbejde med Den Nye Silkevejs program om økonomisk opbygning af Sydvestasien
og Afrika. Det Europæiske Industri- og Handelskammer i Beijing frygter, at
Europa blot vil blive et påklistret, ubetydeligt marked i den ene ende af
Eurasien, dersom det ikke indtager en konkurrencebetonet rolle til Den nye
Silkevej. Lige det modsatte er tilfældet: Europa har kun et fremtidsperspektiv,
dersom det opgiver geopolitikken og i stedet samarbejder aktivt med Rusland,
Kina og USA på grundlag af principperne of den menneskelige verdensorden.
Det er derfor nødvendigt, at alle kræfter i Europa, der er interesseret i at
sikre verdensfred, støtter op om et hastetopmødet mellem Putin, Xi Jinping og
Trump.
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Et hastetopmøde mellem Trump, Putin
og Xi er den eneste løsning for at
undgå krig.
Dansk oversættelse af vigtigt webcast
fra 8 januar 2020.
STUDIEVÆRT HARLEY SCHLANGER: Hej, jeg er Harley Schlanger fra Schiller
Instituttet: Velkommen til den ugentlige webcast med vores grundlægger og
præsident, Helga Zepp-LaRouche. I dag er den 8. januar 2020, og man kan sige, vi
er gået ind i det nye år med både et enormt potentiale for positiv udvikling,
men også en ildevarslende advarsel om faren for atomkrig. Dette har at gøre med
mordet i sidste uge på Soleimani, lederen af den iranske »Revolutionsgardes Quds
Styrke«. Der er sket meget i de sidste par dage omkring dette, så vi vil starte

med en opdatering fra Helga om, hvad der udspiller sig mellem USA og Iran.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Vi er i en meget alvorlig situation, hvilket meget vel
kunne være optakten til 3. verdenskrig. Jeg tror, at alle fornuftige parter i
verden vil erkende dette, og kun krigsmagerne jubler over mordet på general
Qasem Soleimani. Jeg vil henlede jeres opmærksomhed – publikum og tilhørere – på
en meget vigtig video, som blev optaget med min afdøde mand, allerede for mere
end 20 år siden: Den blev kaldt »Storm Over Asien.« Og jeg vil gerne, at man vil
tage sig tid til at se den. For her peger han med forbløffende erkendelsesmæssig
klarhed på »the great game« – det store [geopolitiske] spil, som Det Britiske
Imperium kører imod Rusland og Kina, og det som vi ser udspille sig lige nu, er
faktisk netop dette scenarie.
[https://youtu.be/-695NtUNSII; https://larouchepac.com/20200107/video-three-time
s-larouche-forecast-todays-crisis-and-way-out]
Se, der er mange ting, der kan siges om det, og vi vil komme ind på noget af
det; der florerer mange historier, fortolkninger og så videre, men lad mig
starte med et andet punkt: Der er en løsning. Det lyder måske vanskeligt, men
efter min opfattelse er der kun èn løsning, og det er et hastetopmøde mellem
præsidenterne Trump, Putin og Xi Jinping med henblik på at diskutere og
planlægge en intervention. Fordi jeg mener, at intet mindre kan gøre det… intet
mindre vil være tilstrækkeligt til at nedtrappe denne ekstremt komplekse
situation.
For indeværende har den iranske respons været forholdsvis behersket. De advarede
den irakiske regering 30 minutter før de foretog deres begrænsede gengældelsesangreb mod to irakiske baser, der er hjemsted for amerikanske og, tror jeg, også
Nato-styrker. Se, dette korte øjeblik giver faktisk mulighed for en nedtrapning,
fordi iranerne foretog en gengældelse, så de kan redde ansigt internt og sige,
at de ikke lod dette attentat forblive ubesvaret. Det kan også give præsident
Trump en chance for at nedtrappe; faktisk holder han lige nu – mens vi taler –
selv en tale, så vi kan ikke tage hans ord med i betragtning. Men Trump har
mange gange sagt, selv efter attentatet imod Soleimani, at han ikke ønsker krig
og ikke ønsker regimeskifte; så vi er nødt til at vente og se. Vi ved endnu
ikke, hvad han vil sige.
Men, hvad jeg foreslår, er faktisk en løsning. Fordi, naturligvis er situationen
meget rodet. Det iranske folk er absolut i oprør. Der er en meget stor antiamerikansk stemning lige nu, så alt, der alene kommer fra amerikansk side, er
sandsynligvis ikke tilstrækkeligt. Men, hvis vi fik et topmøde mellem
præsidenterne Xi Jinping, Putin og Trump, og de udarbejdede en plan, en
omfattende plan med udstedelse af sikkerhedsgarantier til iranerne – og dette
vil være nødvendigt, fordi den eneste grund til, at iranerne ønsker et
atomvåbenprogram, er, fordi de ved, at Israel har omkring 200-300
atomsprænghoveder, og de føler sig ubeskyttet. Så hvis der kunne tilvejebringes
en sikkerhedsgaranti for Iran, ville det absolut være en vigtig ingrediens.
Men så skal der også etableres et samarbejde med disse – de tre vigtigste magter
i verden – for at lægge en omfattende fredsplan for hele Sydvestasien på bordet;
en plan som ret let kunne udformes, fordi Kinas politik med den Nye Silkevej
allerede spiller ind på forskellige aspekter af regionen. Der er investeringer i
så henseende i Iran og i Pakistan, og kineserne har forpligtet sig til at hjælpe
med genopbygningen af Syrien; Assad har netop sagt, at den eneste måde, hvorpå

man kan rekonstruere Syrien, er ved hjælp af den Nye Silkevej. Og der eksisterer
allerede en plan mellem den irakiske premierminister og Kina, et
aftalememorandum for en olie-for-teknologi-aftale, hvor Irak sælger olie til
Kina, og Kina på sin side vil opbygge infrastrukturen, industrien og
landbruget i Irak.
Så der er allerede elementer af dette til stede. Men for at sikre, at der
absolut ikke kommer en anden provokation, og at der ikke er andre ting, der går
galt, fordi det er egenskaben ved store krige, og i særdeles verdenskrigene, at
de aldrig opstår som en følge af, hvad folk har planlagt, men at der er stor
fare for en fejlkalkulation, for at ting går galt. Så for at forandre det
nuværende paradigme tilbundsgående, og få et hastetopmøde mellem de tre
præsidenter, må folk gøre sig klart, at vi befinder os på randen af 3.
verdenskrig. Og jeg appellerer faktisk til Jer, vore seere og lyttere, om at I
hjælper med denne mobilisering: Vi har startet en international mobilisering med
en erklæring, som jeg fremlagde sidste fredag, umiddelbart efter mordet på
Soleimani, hvori vi opfordrede til præcist dette hastetopmøde. Denne opfordring
er blevet til en underskriftsindsamling. Underskriftsindsamlingen udsendes bredt
i USA og internationalt, og jeg vil bede Jer om at få den via
linket [https://schillerinstitute.com/blog/2020/01/09/call-for-presidents-trumpputin-xi-to-convene-emergency-summit-to-address-danger-of-war/] – og downloade
den, cirkulere den i jeres egne netværk, e-mails, Facebook, Twitter, sociale
medier; få det rundt til venner og kolleger. For kun hvis vi har et
internationalt kor af mennesker og kræfter, der kræver, at et sådant topmøde
finder sted, kan vi sammen skabe momentum for at vende denne situation: Så dette
er min øjeblikkelige appel til Jer. Der bør ikke finde nogen diskussion sted,
som ikke kræver dette topmøde. Dette er et vigtigt, internationalt fokus for at
vende denne situation.
SCHLANGER: Helga, jeg blev interviewet på Radio Sputnik fra Washington DC i dag,
og værterne støttede denne idé, men de var meget fascinerede af, at du tog
initiativet til den, og de ønskede især at vide, hvad du mener Putin kan gøre,
som ikke kan udføres af en anden. Og jeg sagde til dem, at jeg ville spørge dig
for at få dit svar på det.

ZEPP-LAROUCHE: For det første har Putin vist sig at være en glimrende strateg.
Allerede for fem måneder siden bragte han hele regionen sammen; han lagde pres
på saudierne, på Israel, på Tyrkiet – faktisk er Putin i Tyrkiet i dag; han er
der for at deltage i en ceremoni med åbning af »TurkStream«-gasledningen. Han
var også i Damaskus. Han har selvfølgelig forbindelser til alle relevante
regeringer, og de har alle en interesse i at have et godt forhold til Rusland.
Jeg tror, at iranerne på nuværende tidspunkt under ingen omstændigheder vil
stole på Trump eller USA alene uden garantier fra Putin og Xi Jinping; men med
en kombination af disse tre ledere, mener jeg, at de reelt repræsenterer
lederskabet i verden, og at det er en intervention af den kaliber, der kræves
for at afvende faren for krig. Så jeg mener, at enhver, der tænker over det, kan
forstå, at det er, hvad der skal til for at nedtrappe en situation, der næsten
er ude af kontrol, og som har et enormt potentiale for at eskalere – at kun med
den tillid, som nogle lande har til Kina, andre til Rusland, og atter andre til
USA… men som du kan se det på »dødvandet« i FN’s Sikkerhedsråd, hvis man ikke
bryder det, vil den ene part altid stå hårdt over for den anden part, og man vil

ikke kunne løse det.
Der er brug for dette hastetopmøde. Og jeg tror, at der på præsidentniveau er en
klar intention om at løse det; ikke nødvendigvis overalt på regeringsniveau i
Washington, som er meget splittet, og det kan vi vende tilbage til om et
øjeblik. Men jeg mener, at Trump adskillige gange har gjort det meget klart, at
han ønsker at have et godt forhold til Rusland, på trods af alle vanskeligheder
med at forsøge at forbedre situationen i forholdet til Kina. Og jeg tror, at
hele kuppet, og alt fra Russiagate til rigsretssagen, blev udarbejdet netop for
at afspore Trumps intention. Så hvis man tænker det igennem, mener jeg, at det
er den eneste duelige løsning på problemet.
SCHLANGER: Du nævnte før den video din mand lavede, »Storm over Asien«. Selv før
det, 15-20 år tidligere, i 1975 mener jeg, rejste han til Irak og fremsatte et
forslag om olie for teknologi. Så dette nye forståelsespapir mellem Irak og Kina
er i virkeligheden noget, han lagde frem for mange år siden. Hvordan tror du, at
sådan noget kunne fungere?

ZEPP-LAROUCHE: Det er meget enkelt: Det, som min mand udviklede i 1975 efter
hans rejse til Irak, blev kaldt »Oasis-planen«, og det var idéen om den
nøgleingrediens, der mangler i hele regionen… hele ørkenstrimlen fra den
atlantiske kyst i Afrika gennem Sahel, Sahara, gennem Saudi-halvøen og
Mellemøsten, og derefter ind i Kina og helt op til det nordlige Kina… man har
denne utrolige strimmel af ørken, der vokser. Og der er ingen planter i hele
regionen. Jeg fløj en gang over det, og jeg kiggede ud af vinduet, og det er
forbløffende – man skimter efter en oase, og der er bare ingen. Så dette forslag
fra min mand [tilbage] i 1975 var ideen om, at man er nødt til at tilvejebringe
en masse nyt vand ved hjælp af moderne midler. Umiddelbart kan man aftappe
grundvandsmagasinerne, men de er begrænsede. Sidenhen er der brug for fredelig
energi, små atomreaktorer, for afsaltning af enorme mængder vand, som kan bruges
til kunstvanding; der kan også anvendes moderne teknologier såsom ionisering af
atmosfæren, som allerede bruges i nogle af Golfstaterne og Israel. Jeg tror
også, der kan skabes masser af nyt, frisk vand til kunstvanding, til landbrug,
til genplantning. Og så kan der bygges infrastruktur som en forudsætning for
industrialisering.
Og hvis man tager den eksisterende kinesiske plan for den Nye Silkevej, Bælteog Vej-Initiativet, som blev foreslået af præsident Xi allerede i 2016, da han
besøgte Iran, Saudi-Arabien og Egypten, og hvor han allerede da foreslog at
udvide Bælte- og Vej-Initiativet til hele regionen. Og i mellemtiden har man
Kina-Pakistan-Økonomiske Korridor (CPEC); man har Assad og Kinas løfte om at
rekonstruere Syrien på denne måde; Der var adskillige store konferencer i
Golfstaterne, hvor det står klart, at de arabiske stater også har en enorm
interesse. Iran har også gode forbindelser med Kina. Og naturligvis har Tyrkiet
mange gange udtrykt, at de ønsker at være en integreret del af det.
Så hvis blot man udvider Bælte- og Vej-Initiativet til hele regionen, ville det
være meget let. Og jeg sagde for mange år siden – lige som min ægtemand, vi har
altid arbejdet sammen om dette – at med de store naboer i regionen, Rusland,
Kina, Indien, Iran, Egypten, og også Tyrkiet, endog Saudi-Arabien og selv
Israel… alle kunne de indse, at det er til deres fordel at arbejde sammen for
udviklingen af hele regionens velstand.

Hvis USA ville indtage en positiv holdning til dette, kunne investorer tjene så
mange flere penge på at skabe det største »boom« man kan forestille sig, snarere
end at tillægge kontrollen med olien alt for stor betydning. Fossile
brændstoffer, olien, er begrænset, den burde alligevel ikke bruges til energi,
og hvis man havde et reelt økonomisk investeringsprogram, der var mange, mange
gange større end Marshall-planen, kunne der opnås langt større overskud, og det
ville være et incitament for mange iværksættere til at engagere sig. Desuden er
europæerne – Tyskland, Italien, Frankrig, alle disse lande er opsplittede på
grund af flygtningekrisen: Hvis man ville starte en fælles udvikling af alle de
store lande, som jeg lige har nævnt, inklusive Indien, der har en interesse i
det, f.eks. i Afghanistan, og naturligvis også situationen omkring Kashmir,
Pakistan, som kun kan løses, hvis man har en integreret udviklingsplan.
Flygtningekrisen kunne løses meget let, hvis man udvikler Sydvestasien og
naturligvis Afrika. Så jeg tror, at en sådan intervention er nødvendig.
Nogle gange, har man brug for et chok: Der er brug for den chokerende bevidsthed
om, at vi er ved at sprænge verden i luften, hvis vi ikke ændrer paradigmet; et
chok, der kan forvandles til en mulighed. Og mange mennesker har nævnt, at det
kinesiske skrifttegn for »krise« er det samme som for »mulighed«. Og jeg tror,
at hvis vi nu har et kor af mennesker rundt om i verden, folk der er bekymrede
over faren for krig, som er bekymrede over de uendelige krige, der må afsluttes;
ja, så arbejd sammen med os! Lad os slutte os sammen og skabe en atmosfære, hvor
det folkelige pres for et sådant topmøde er så overvældende, at det finder sted.
SCHLANGER: I forlængelse af, at du har præsenteret løsningen på krisen, er en af
de ting, der er kommet op, at præsident Trump tog skridt til… hans meddelelse
for flere måneder siden om tilbagetrækning fra Syrien, [hvor] alle forudsagde
forfærdelige konsekvenser, men det fungerede, og blev koordineret med Erdogan,
med Putin og selv med Assad. Derefter rejste han til Afghanistan og talte om at
trække tropper tilbage fra Afghanistan. De mennesker, der forsøger at afsætte
ham med rigsretssag, gik amok, krigshøgene i Repræsentanternes Hus og Senatet i
begge partier modsatte sig det. Jeg tror, at vi ud fra dette synspunkt er nødt
til at se på spørgsmålet om, hvordan denne nylige, denne nuværende krise blev
fremskyndet. Hvad var rækkefølgen af begivenheder, der førte til den? For der er
nogle meget klare indikationer på, at det er de samme mennesker, der er ude
efter at afsætte Trump og som er imod hans fredsprogram, og som der støtter en
krig med Iran. Kan du gennemgå en lille smule af denne rækkefølge, Helga?

ZEPP-LAROUCHE: Ja. Der er faktisk en meget interessant artikel af Patrick
Lawrence, der er en meget fængslende person; han var den første, der allerede i
2017 i det amerikanske magasin The Nation bragte historien af William Binney om,
at der ikke var noget russisk hack. Og så for to dage siden havde han havde en
artikel i Consortium News
[https://consortiumnews.com/2020/01/06/patrick-lawrence-the-iranian-generals-int
ent/], som jeg også vil opfordre vore lyttere til at læse, fordi der er mange
tvivlsomme kilder man ikke kan stole på; men læs denne artikel og dan jeres egen
mening: For det, han siger, er en meget interessant hypotese. Han siger, at der
faktisk er omstændigheder, som tyder på, at det ikke var Trump, der beordrede
mordet. Nu ved jeg, at der overalt er mange mennesker, der reagerer stærkt på,

hvad Trump sagde, og nogle af disse udsagn er ganske vist også utilgivelige –
jeg mener, man kan ikke sige, at et lands kulturarv nu skal ødelægges. De
forsøgte at trække i land på det punkt, og det er fint, men Trump er bare
undertiden lidt uberegnelig, og jeg tror, at alle i hele verden ved det. Men det
betyder ikke, at han organiserede dette snigmord.
Hvad Patrick Lawrence antyder, og han er selvfølgelig en kilde med gode
forbindelser i efterretningskredse, er at det var en »paladsrevolution«, at det
var den samme kombination af mennesker, der allerede forsøgte, og gentagne gange
effektivt saboterede Trumps politik over for Nordkorea, Syrien, den Persiske
Bugt generelt – han peger på aksen mellem Pompeo, forsvarsminister Esper og
Milley, formanden for generalstaben. Jeg tror, at Milley var den person, der
præsenterede Trump for »muligheder« for, hvad der kunne gøres, og drabet på den
øverste militære leder i et andet land, som tilfældigvis også er nummer to i det
pågældende land, sætter naturligvis gang i en række af begivenheder; der, hvis
der ikke er en seriøs indgriben for at nedkøle konflikten, potentielt kunne gå
helt ud af kontrol. Ingen ved deres fulde fem ville give præsidenten for USA en
sådan valgmulighed, men der burde have været bestræbelser for med bestemthed at
sige: »Dette er IKKE en mulighed.« Men det skete ikke.
I stedet fortalte Pompeo og Esper tilsyneladende Trump, at der var fare for et
umiddelbart forestående angreb på amerikanske installationer og personale; for
da Trump derefter offentliggjorde denne meddelelse, var det det, han sagde.
Hvis man nu ser på forløbet, hvordan det udviklede sig 10 dage før snigmordet,
var der adskillige bombeangreb på en militærbase i Irak, som tilhørte Kataib
Hezbollah, hvilket ikke er det samme som det libanesiske Hezbollah, men det er
en irakisk paramilitær organisation, der var meget involveret i at bekæmpe IS.
Efter disse angreb, som var en reaktion på en granatbeskydning – de var anklaget
for at have beskudt en irakisk base tidligere – efter disse bombeangreb, var
dernæst demonstrationerne foran den amerikanske ambassade, som blev afblæst. Men
dette var forspillet til angrebet på general Soleimani.
Adskillige personer, der inkluderede den irakiske statsminister Abdul-Mahdi,
fortalte det irakiske parlament, at Soleimani var på vej til at mødes med AbdulMahdi, og at han var på en diplomatisk mission for at forhandle mellem SaudiArabien og Iran for at forsøge at finde en eller anden måde at forsone sunni- og
shiamuslimerne på, og dette var faktisk beordret af det Hvide Hus, af Trump
selv. Med det samme stod Pompeo frem i går og sagde: »Nej, der var ingen sådan
mission«, men Abdul-Mahdi sagde, at der var en sådan mission, og hvem end der nu
udførte dette angreb, vidste tydeligvis præcis, hvor denne drone skulle ramme,
fordi de vidste, at Soleimani ville være til stede på dette tidspunkt, ligesom
den stedfortrædende leder af en vigtig milits, der også blev dræbt, og flere
andre personer.
Men som vi hørte fra andre militæreksperter, sker denne slags angreb ikke bare
ud af den blå luft. Der er faktisk en liste med mål, hvilket, i dette tilfælde,
er blevet udarbejdet af USA’s CENTCOM (USA’s centralkommando) Afdeling Orange,
som vidst nok er placeret i South Carolina lige nu. Og disse er, med andre ord,
lister på mulige mål, og dette skulle aldrig nogensinde være sket. Og Trump blev
simpelthen stillet i en situation, hvor han var nødt til at redde ansigt, fordi
alt var allerede forberedt.

Pompeo har ikke fremlagt nogen beviser, og naturligvis er dette alt sammen
stadig hypotetisk. Jeg synes, at der er brug for en seriøs efterforskning; jeg
mener, at der må fremlægges beviser. Men jeg tror, at dette er en meget
plausibel hypotese af, hvordan det skete, og konklusionen, som Patrick Lang
drager, er, at det er de samme personer, som er involveret i retsforfølgelserne
– dette kommer faktisk også fra en række Trump-tilhængere, og folk som ikke
støtter Trump – som siger: »Hvorfor skulle vi lytte til de samme aviser og samme
kredse, som folk generelt kalder den »dybe stat«, der er involveret i
»Russiagate«, i retsforfølgelserne, og imod Trump, og som tydeligvis nu udbreder
dette syn? Hvorfor skulle vi pludselig tro på disse personer?«
Så jeg opfordrer jer til at betragte situationen: Det er mere komplekst end det
ses ved første blik, og i betragtning af de absolutte uhyrligheder omkring
Trump, hvilket sker som et resultat af dette, tror jeg, at et klinisk syn på alt
dette er desto vigtigere.
SCHLANGER: Jeg synes, at et af de mere overbevisende argumenter om dette kom fra
oberst Lawrence Wilkerson, den tidligere stabschef for Colin Powell, da Powell
fremlagde de falske beviser om Iraks masseødelæggelsesvåben i FN. Wilkerson kom
med en kort erklæring, hvor han sagde: »Ubestridelige beviser?« Har vi ikke hørt
dette før? Ønsker vi at gentage de samme fejl igen og igen?
Og jeg tror at vigtigheden af en undersøgelse af dette er afgørende, men for
folk, der ønsker at støtte præsidenten, er det bedste ikke, at lade som om dette
er en amerikansk brydekamp, og at hoppe op og ned og heppe, hver gang der er
nogen som bliver ramt. Man må begynde fra det højere strategiske standpunkt. Og
jeg tror, Helga, at dette er det vigtige ved at kigge på ting som videoen »Storm
over Asien« og på, hvem der på længere sigt drager fordel af sådanne slags
krige. Og du har været meget oprigtig i din beslutsomhed om at overvinde den
geopolitiske doktrin. Er det ikke i sidste ende det, som vi har at gøre med, og
det, som Præsident Trump må affinde sig med?
ZEPP-LAROUCHE: Jo. Jeg mener, at Det Britiske Imperiums kontrol, hvis vi går
tilbage til »The Great Game«, til Sykes-Picot-aftalen, til Bernard Lewis-planen,
til Samuel Huntington, til Brzezinski; alt dette var geopolitik, som udtænkt af
Mackinder, af Haushofer-doktrinen, den ondskabsfulde idé, at man måtte forhindre
en sammenhængskraft af den eurasiske landmasse, fordi det ville være til skade
for de atlantiske magter, nemlig USA og Storbritannien – og at denne doktrin, at
man bliver nødt til at manipulere – og da briterne efter 1. verdenskrig opdelte
regionen, med Sykes-Picot-aftalen, gjorde de det bevidst! Samuel Huntingtons
latterlige bog »Civilisationernes sammenstød«, som jeg for mange år siden pinte
mig selv med at læse, – denne fyr havde intet kendskab til nogen af de kulturer
og religioner, som han snakkede om – men dette er en håndbog for manipulationer.
Dette må nu ophøre. Og grunden til, at jeg siger, at vi har brug for et
samarbejde i denne krise, nu, mellem Putin, Trump, Xi Jinping, og forhåbentlig
vil Narendra Modi også deltage i dette samme topmøde – og senere, det er ikke en
eksklusiv klub, men andre lande er bestemt også velkomne til at samarbejde – men
vi har brug for en kernegruppe, USA, Rusland og Kina som et minimum,
forhåbentlig tilslutter Indien sig, men de tre førstenævnte er de vigtigste;
hvis de ville gå sammen og sige: Vi forstår at menneskeheden har nået et punkt,
hvorfra der muligvis ikke er nogen vej tilbage, og at vi derfor må overvinde
dette, og udvikle en fredsplan for regionen, som har været plaget af 19 års krig
i Afghanistan, hvor mange millioner af mennesker har mistet livet. Trump sagde,

at dette har kostet USA syv billioner dollars, det har kostet millioner af
civile livet, mange tusinde amerikanere, og det bliver nødt til at stoppe. Og
jeg er absolut sikker, 100 % sikker på, at hvis der kunne skabes et
internationalt miljø, hvor man havde et kor af stemmer, af lande, af
fredsgrupper, af religiøse grupper, som – der er allerede flere som er
mobiliserede gennem underskriftsindsamlinger m.m. – hvis alle disse ville sige:
Vi har brug et højere niveau for samarbejde, da er det muligt.
Men jeg mener at vi har brug for en sådan verdensomspændende mobilisering for at
få dette til at ske, og det er derfor at jeg appellerer til Jer: Deltag i vores
bestræbelser, tilmeld Jer vores nyhedsbrev, del underkriftsindsamlingen med alle
I kender, og lad os virkelig få en sådan mobilisering. Fordi det er et meget
alvorligt øjeblik i historien.
SCHLANGER: Lad mig bare gentage hovedpointen igen: Løsningen er til stede, men
det kræver din aktive medvirken. Gå ind på vores hjemmeside, dér findes appellen
fra Helga Zepp-LaRouche; du kan underskrive denne, udbrede den, indsende den som
leder til aviser, gøre alt hvad du kan for at skabe en modpol til
krigskampagnen, som kommer fra de samme folk, der forsøger at afsætte
præsidenten. [https://schillerinstitute.]
Med dette sagt, så ses vi igen i næste uge.
Følg med i Schiller Instituttets ugentlige internationale webcasts med Helga
Zepp-LaRouche på:
www.schillerinstitut.dk

