Præsident Trump fortsætter sit angreb
på britisk imperialistiske uvaner
Leder fra LaRouchePAC den 16. oktober (EIRNS) – Mens præsident Trump holder
massive kampagnemøder flere gange om ugen rundt om i landet for at få direkte
forbindelse med befolkningen i ugerne forud for det afgørende midtvejsvalg den
6. november, har han også stillet sig til rådighed for den “falske presse “langt
oftere end før, hvor han direkte angriber de imperiale mentale konstruktioner
pålagt befolkningen af de tidligere regeringer og deres kontrollerede medier.
Søndag aften viste CBS ’60 minutter’ et interview med præsidenten af Lesley
Stahl, hvis modbydelige og respektløse fremfærd belejligt blev håndteret af den
stadig mere komfortable præsident Trump. Klimaforandring? Klimaet ændrer sig,
sagde Trump, men “jeg ved ikke, om det er menneskeskabt …. Forskere har også en
politisk dagsorden.” Dette afviser fuldstændig den folkemorderiske IPCC-rapport,
der kræver dekarbonisering og et stop for kødforbrug. Forsvar af den vestlige
alliance? “Hvad er en allieret? Vi har vidunderlige forbindelser med mange
mennesker, men ingen behandler os så dårligt som EU.”Vil du afgive løfte om ikke
at lukke Mueller-undersøgelsen? “Jeg behøver ikke at afgive løfte til dig …. Jeg
er præsidenten, og det er du ikke”. “Har Rusland blandet sig i valget? De
blandede sig, men jeg tror også, at Kina blandede sig. Og jeg tror andre lande”…
(hurtigt afbrudt af Stahl, som vender tilbage til Rusland). Vil du pålægge flere
kinesiske afgifter? “De ønsker at forhandle. Jeg har også en god kemi med
præsident Xi i Kina. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis vil fortsætte.”
Siden sin tale til FN den 25. september har præsident Trump taget
fløjlshandskerne af i forsvaret for de grundlæggende principper for den vestlige
civilisation, defineret ved den Westfalske Fred – nationernes suverænitet,
baseret på folkets vilje og i samråd med alle andre nationer. Dette er blasfemi
for imperiet i både London og Wall Street. Globalisering – den moderne eufemisme
for global imperial kontrol – har fejlet, siger Trump; det skaber udelukkende
økonomisk underdanighed for internationale finansielle institutioner,
imperialistiske krige, overnationale domstole, der pålægger imperialt styre,
kriminelle narkotikakarteller og økonomisk forfald. Trump lader det blive
meddelt – endnu uden bekræftelse – at han planlægger at møde Xi Jinping og
Vladimir Putin kort efter valget, forhåbentlig fri for Russiagate løgnene og
Demokraternes rigsretssagssvindel.
Det er vores ansvar at sikre, at han også vender tilbage til sin tidligere
støtte til en reform af det amerikanske system, med Glass-Steagall og
hamiltonisk nationalkredit, som blev kraftfuldt præsenteret i Will Wertz’

foredrag på ”Manhattan-projektet” i lørdags: “at skære den gordiske knude med et
Damoklessværd”. Kun dette kan frigøre det videnskabelige og teknologiske
potentiale i vores nation og alle andre nationer, i den Nye Silkevejs ånd.
Trumps hensigt om at genopbygge den amerikanske industri, at “gøre Amerika stort
igen” og “gøre deres nationer store igen” (som han sagde om de latinamerikanske
nationer i sin FN-tale), afhænger helt af succesen i vores indsats for at gøre
LaRouches Fire Love forståelige for det amerikanske folk og bringe USA til at
samarbejde med Bælte og Vej Initiativet (BVI). Japan har fuldt ud sluttet sig
til BVI; Italien har brudt med EU og støtter BVI; hele Afrika har tilsluttet sig
BVI på Forummet om Samarbejde mellem Kina og Afrika den sept. 3-4; og
latinamerikanske nationer vender sig nu mod Kina og BVI og kæmper for deres ret
til at deltage. I intet tilfælde betyder det at vende sig væk fra USA. Faktisk
blev præsident Trumps forsvar af suverænitet i FN entusiastisk modtaget af
nationerne i Asien, Afrika og Latinamerika.
Ikke desto mindre ved alle, at Trump er omgivet af magtfulde personer, der er
desperate efter at undergrave hans hensigter. I interviewet “60 minutter”
fortalte han Lesley Stahl: “Jeg stoler ikke på alle i Det Hvide Hus …. Det er en
hård forretning. Dette er et ondskabsfuldt sted. Washington, D.C. er et ondt,
ondt sted.”For at bevare det amerikanske folks tillid må han først besejre
kupmagerne og politikerne der vil afsætte ham; derefter genoprette sit
personlige forhold til Xi og Putin; derefter gendanne det Amerikanske System;
efterfølgende indkalde til en ny Bretton Woods-konference med verdens stormagter
for at skabe et nyt globalt kreditsystem, for at afslutte det Britiske Imperium
én gang for alle – fred gennem udvikling.

Finansielt sammenbrud truer, mens
krig eller fred står på spil i det
amerikanske midtvejsvalg
Leder fra LaRouchePAC den 11. oktober (EIRNS) – Verden er ved et vendepunkt, med
et finansielt sammenbrud der tegner sig så tydeligt, at selv Den Internationale
Valutafond advarer om en sandsynlig ny “stor depression”. Sammenholdt med den
netop udgivne rapport fra IPPC (Internationale Panel for Klimaændringer), der
kræver en folkemorderisk afindustrialisering og affolkning af planeten, så kunne

behovet for en hastig forandring til et helt nyt paradigme ikke være mere
tydelig, som Schiller Instituttets grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche
understregede i sin internationale webcast i dag.
“Der er brug for et nyt Bretton Woods-system; der er brug for Glass-Steagall; vi
er nødt til at slippe af med kasino-økonomien; vi skal have kredit til
finansiering af realøkonomien, og vi skal grundlæggende have et nyt kreditsystem
til at finansiere investeringer på multinationalt plan blandt alle verdens lande
for at bringe verden ud af denne fare for en økonomisk depression” erklærede
Zepp-LaRouche. Og tiden for handling er inde nu, på grund af det truende
økonomiske sammenbrud og de samtidige bestræbelser fra det britiske imperiums
side på at så økonomisk og politisk kaos, især i USA, hvor ‘pøbelens’ vold,
finansieret af George Soros, i de seneste uger har haft til formål at udløse en
“farverevolution” imod præsident Donald Trump for at sikre, at han ikke kan
følge op på sit løfte om at have gode forbindelser til Rusland og Kina samt
genindustrialisere USA.
Trump har korrekt sagt, at demokraterne er blevet “vanvittige og skøre”, hvortil
Zepp-LaRouche tilføjede, at de voldelige drengestreger omkring bekræftelsen af
dommer Brett Kavanaugh for Højesteret viser, at demokraterne har “mistet enhver
sans for grænser! Dette er en helt hysterisk situation og meget farlig … det
geopolitiske etablissement gik helt amok. Faktisk optrappede de deres kampagne,
både mod Rusland og Kina, på hidtil usete måder. Og dette er et spørgsmål om
krig eller fred. Folk bør forstå, at demokraterne virkelig er blevet vanvittige
i spørgsmålet om Rusland og også Kina, og at de ikke bør falde i denne fælde,
fordi “det ville betyde tredje verdenskrig.”
Zepp-LaRouche påpegede, at de finansielle eliter selv efter sammenbruddet i 2008
ikke drog nogle konsekvenser af deres egne fejltagelser og fortsatte med den
samme vanvittige politik, hvilket har skabt betingelserne for et nyt, værre,
nedbrud, som bekymrer selv IMF’s administrerende direktør Christine Lagarde. Men
chancen for at IMF “reformerer” sig selv er nul, advarede Zepp-LaRouche. “IMF er
virkelig en bankerot organisation”, og det blev udtalt af min mand, Lyndon H.
LaRouche, Jr., i 1975, da han foreslog at erstatte denne IMF med en
international udviklingsbank, som ville give langsigtet kredit med lav rente til
udviklingsprojekter i udviklingssektoren. “Hvis det var blevet gjort, ville vi
ikke have et flygtningeproblem”, bemærkede Zepp-LaRouche. “Vi ville have
velstående lande over hele kloden; men nu med Den Nye Silkevej går politikken i
den rigtige retning.”
I stedet fortsatte de imperialistiske bankfolk med “bare at pumpe penge ud –
kvantitative lempelser. Og nu har centralbankerne grundlæggende opbrugt og

udtømt alle disse instrumenter.” Deres forsøg på at tæske lande til
underkastelse, som det gøres med Italien, vil komme til at give bagslag. “Jeg
tror ikke man bør glemme, at begge den italienske regerings koalitionspartier,
Lega og Five Star Movement-partiet, har Glass-Steagall – ikke kun på deres
partiprogram – men også i koalitionsaftalen …. Hvis nogen udefra skubber dem ind
i et sammenbrud, vil jeg ikke udelukke muligheden for … eller rettere sagt er
det ganske sandsynligt, at de vil indføre Glass-Steagall som selvforsvar … der
er brug for Glass-Steagall; vi er nødt til at slippe af med kasinoøkonomien ”
Virkeligheden er, at der “lige nu finder et oprør sted i hele verden … imod
denne forfejlede neoliberale politik” observerede Zepp-LaRouche. Opstanden er af
en sådan karakter, at et politisk “jordskælv” er sandsynligt, når næste valg til
Europa-Parlamentet finder sted til april. Men Zepp-LaRouche advarede om, at vi
ikke kan vente til april, fordi “krisen er over os nu”.
Den netop offentliggjorte IPCC-rapport om at fjerne kul som brændstof fra
planeten, er til dels en reaktion på dette oprør, men især “en desperat indsats
fra imperiets styrker mod Trump … især rettet imod Den Nye Silkevej, imod Bæltog Vejinitiativet …. Og det er en indsats for virkelig at stikke en kæp i hjulet
på denne dynamik,” forklarede Zepp-LaRouche. “Hele diskussionen om hvorvidt
menneskets CO2-udledning forårsager klimaforandringer er fuldstændig absurd, men
også meget farlig, for, som man kan se, er befolkningen hjernevasket.” Pointen
er, understregede hun, “at dette intet har at gøre med reelle problemer. Dette
er en massepsykose, og det drives af hedgefondene, af Wall Street, fordi handlen
med CO2-udledningskvoter er kvaksalveri.”
Og “at pålægge en global kulstofafgift , som der også bliver presset på for, vil
betyde, at de (globalisterne, red.) atter har et godt instrument imod national
suverænitet, for når man engang er enig om, at de nationale økonomier skal
underkaste sig krav med hensyn til deres CO2-udledning, går man igen i retning
af globalistisk øko-fascisme. Det er ikke videnskabeligt. Jeg synes det er det
modsatte: Det er oligarkisk, og det er en indsats, der virkelig – efter min
mening – primært er rettet mod Den Nye Silkevej, men naturligvis også mod Trump,
imod Tyskland og mange andre lande.”
Og Zepp-LaRouche konkluderede: “Vi må have den modsatte tilgang: Vi skal være
optimistiske om menneskets evne til at overgå til fusionskraft, at udvikle helt
nye videnskabelige metoder til energi, sikkerhed for råvarer og rumrejser.”

IPCC viser os alle, hvorfor Trump
havde ret i at trække Amerika ud af
Paris-‘Klimaaftalen’
Leder fra LaRouchePAC den 8. oktober: Mindre end to år efter vedtagelsen af
Paris-Klimaaftalen trak præsident Donald Trump USA ud af den, idet han korrekt
anfører, at den ville medføre store økonomiske omkostninger og eliminere
beskæftigelse uden at nå sine angivne hensigter om forbedring af miljøet.
Nu har IPCC (FN’s Internationale Panel om Klimaforandringer) i realiteten
omstødt Paris-aftalen for ikke at føre tilstrækkeligt store økonomiske
omkostninger med sig. Panelet truer med skræmmende konsekvenser for planeten,
hvis ikke alle nationer “foretager hurtige, vidtrækkende og hidtil usete
ændringer i alle aspekter af samfundet.” At holde den ‘globale opvarmning’ under
2 grader celsius i det 21. århundrede er ikke nok, siger IPCC i sin nye rapport
udgivet den 7. oktober.
Løfterne om reduktion af kulstof-udledning fra alle landene bag Paris-aftalen
“er ikke nok.” I stedet skal der nu tages store skridt (tilbage) i menneskelig
produktivitet og industriel aktivitet samt i den menneskelige kost. Nedskæring
af industriel aktivitet, husdyravl og kødproduktion og nedskæring af CO2udledning med 1 mio. tons hvert år skal starte straks, og forfølges indtil der
ikke er nogen CO2-udledning mere – dvs. ingen kulbrinte-brændstoffer og heller
ingen kernekraft – i år 2050 eller tidligere.
Dette er et angreb på Trumps politik for vækst. Desuden er det et angreb på
Kinas politik for at sprede sin økonomiske vækst og fattigdomsreduktion til
Afrika; et angreb på dets Bælte og Vej-Initiativ som helhed, og især den
entusiastiske accept af initiativet i Afrika. IPCC-rapporten udtrykker Barack
Obamas modbydelige, absurde og dødelige trussel på et “ledelsesmøde” i Afrika
for flere år siden, om at “hvis I alle vil have klimaanlæg og en vestlig kost,
vil I få planeten til at koge over.”
IPCC angriber i høj grad fundamentet for selv videnskaben om den menneskelige
økonomiske udvikling, en videnskab der stammer fra universalgeniet Gottfried
Leibniz for tre århundreder siden, og som siden er genoplivet af Lyndon LaRouche
og hans politiske bevægelse som et modtræk til det Britiske Imperiums
efterkrigstids neo-malthusianisme.

Centralt for den videnskab er, hvad LaRouche kalder stigningen i potentiel
relativ befolkningstæthed, målt på fremskridt for både den menneskelige art og
for Jordens biosfære, som mennesket, som noget enestående blandt de levende
væsener, er i stand til bevidst at forbedre.
Stigende energi-gennemstrømningstæthed i menneskelige energikilder – hvilket
fører opad fra omdannelse af sol og biomasse gennem vind og skovdrift, videre
gennem petrokemikalier til nuklear fission, og nu i retning mod nuklear fusion
og plasma teknologier – betyder højere potentiel befolkningstæthed hos
menneskeslægten under en stigende levestandard. Denne “fremskriden opad fra
ilden” betyder også højere teknologisk industri og større potentiale for at
forbedre miljøet, jordens vandforsyning, dets landbrugsproduktivitet og
bæredygtighed – og dermed stadigt stigende potentiel befolkningstæthed.
Det er dette der er nødvendigt i Afrika, hvor fattigdomsreduktion endelig er
begyndt at finde sted sammen med stigende kinesiske investeringer i energi,
sammen med jernbaner, veje, vandoverførsler, havne – og samtidigt i Mellemøsten
og Sydamerika. Det er grunden til, at Asien går efter atomkraftteknologier, mens
det miljøaktivistiske paradigme i Europa opgiver atomkraft.
Amerika er heldige med, at præsident Trump har vendt mere af det amerikanske
folk imod IPCC’s miljø-terrorkampagner. Hvis “Russiagate”-kuppet imod ham kan
vendes afgørende ved dette midtvejsvalg og efterfølgende, kan han blive i stand
til at arbejde med de andre stormagter, som fremmer industrielt fremskridt (på
et højere niveau).
Disse lande, USA, Kina, Rusland og Indien, kunne lancere et nyt internationalt
monetært system designet direkte til udenlandske investeringer i højteknologi.
Så kunne de i fællesskab – med deres rumfarts- og kernekraftskapacitet –
koncentrere sig om den afgørende udvikling af små, sikre, modulære
atomkraftreaktorer, nøglen til at alle mennesker endelig kan få elektricitet.
Og mens de forbedrer denne planet, kunne de sammen arbejde på menneskeslægtens
evne til hurtigt at rejse andetsteds hen i solsystemet.
Lyndon LaRouche udarbejdede “fire love” for disse økonomiske handlinger. De
udtrykker potentialet for virkelig at vinde kampen om det amerikanske
midtvejsvalg.

Se så! Dette valg vil ikke være 2016
om igen – det er vi langt ude over
Leder fra LaRouchePAC den 7. oktober (EIRNS) – De, der som Hillary Clinton
aldrig har forstået hvad der skete ved valget i 2016, forventer (og håber)
naturligvis, at midtvejsvalget i 2018 vil markere en tilbagevenden til “normale”
amerikanske valg. De laver vrøvlede forudsigelser, som deres påstand om at en
statistik – den statistik der siger, at præsidenter i gennemsnit som regel har
tabt ved midtvejsvalg – garanterer, at Trump vil miste Repræsentanternes Hus.
Men intet kan være mere latterligt end at tro på, at en statistik fra fortiden
kan kontrollere, hvad amerikanerne gør nu. Det ville kun gøre indtryk, hvis man
var dum nok til at tro på et sådant argument. Men i virkeligheden er
amerikanerne generelt meget mindre stupide, end de var for to år siden – eller
for blot to måneder siden. Det er den virkelige historie om dette valg – omend
Hillary Clinton måske aldrig vil forstå den.
Navnet på dette fænomen er ‘massestrejken’, som Lyndon LaRouche formulerede
dette argument for præcist 50 år siden, idet han baserede sig på Percy Bysshe
Shelleys ufuldendte Et forsvar for Poesien (A Defence of Poetry) fra 1821 og
Rosa Luxemburgs Massestrejken, det politiske parti og Fagforeninger (The Mass
Strike, the Political Party and the Trade Unions) fra 1906. Store værker af to
af menneskehedens største ledere i den moderne æra. LaRouche citerede hyppigt et
afsnit i slutningen af Shelleys arbejde, idet hans tilhørere var bekendt med
skriftet som helhed. Idet han beskrev de historiske perioder, der gik forud for
eller ledsagende “en stor og fri udvikling af den nationale vilje” i England,
skrev Shelley: “I sådanne perioder er der en koncentration af evnen til at
kommunikere og modtage intense og lidenskabelige ideer, med hensyn til mennesket
og naturen.”
Udbredelsen af denne “evne” er ikke ligefrem frivillig, og foregår ofte
ubemærket af modtagerne. Dens umiddelbare årsager i det ene eller andet tilfælde
er normalt ukendte – som det ses i både Shelleys og Luxemburgs argumenter.
Faktisk ligner det en opfattelse snarere end en tanke – men ikke en opfattelse
stammende fra de sædvanlige sanseorganer. Fra ovennævnte sætning fortsætter
Shelley med at skrive: “De personer der besidder denne evne, kan ofte – med
hensyn til mange andre områder af deres natur – være tilsyneladende lidet i
overensstemmelse med den gode ånd, som de formidler. Men selvom de nægter og
afsværger, er de alligevel tvunget til at tjene den magt, der sidder på tronen i

deres egen sjæl.”
Hvis vi kan forhindre katastrofen med et flertal af det Demokratisk parti i
Repræsentanternes Hus, hvilket ville ødelægge landet, da præsidenten så vil
blive afsat; hvis vi kan lukke ned for Storbritanniens regimeskifte-operation,
og sætte konspiratorerne Obama, Mueller, Brennan og andre i fængsel; og hvis vi
kan bruge denne periode med massestrejke til at vinde opbakning for LaRouches
“Fire nye love” og et Nyt Bretton Woods-system, så vil hele verden nu gå ind i
en ny periode med dybtgående, vidtrækkende positive reformer, som kan
sammenlignes med Franklin Roosevelts ‘New Deal’, men med langt mere vidtrækkende
konsekvenser. National suverænitet vil blive bragt tilbage fra de døde, samtidig
med at suveræne nationer fuldt ud engagerer sig i at opnå “menneskehedens fælles
mål”, som udtalt af LaRouches samarbejdspartner, afdøde Dr. Edward Teller.
Hvad er alt dette – en forudsigelse for fremtiden? (“Undgå forudsigelser, især
om fremtiden,” sagde Casey Stengel.) Men virkningerne er her allerede i dag, på
den måde som Shelley kaldte “de gigantiske skygger, som fremtiden kaster på
nutiden.” Man kan kalde det fremtiden, hvis man vil, men det er allerede ved at
forme valget i 2018, og det har det været i nogen tid, før vi bemærkede det. Den
“evne”, som Shelley skrev om, kunne vi kalde en ‘intensivt vakt individuel
kreativitet’ – som er social, samtidig med at den er individuel. Det er den
eneste bevidste negativt-entropiske kraft, vi kender til i universet. Dens
virkninger ses hos de frivillige, der deltager i Kesha Rogers uafhængige
kampagne i Texas’ 9. kongresdistrikt, men lige såvel også på tusinde andre
måder, som måske ikke har noget med hinanden at gøre.
Hvordan virker det? Amerikanere (og ikke kun amerikanere) oplever – minut for
minut – de mest forskelligartede virkninger af alle de indirekte forgreninger af
det faktum, at det lange mareridt, som nåede det dybeste niveau i helvede under
George W. Bush og Obama, endelig bliver bragt til ende. (Der er også mange andre
velbegrundede måder at formulere dette på.) Dette afspejler sig – ubevidst – i
ændrede personlige relationer. I kulturelle faktorer og på andre områder, der er
for talrige til at nævne. De er ubevidste om det, men samtidig forandres de af
en opfattelse af noget “gigantisk”, som de ikke er bevidste om.
En form for argumentation, som ofte er implicit, snarere end bevidst, foregår i
deres sind. (Rosa Luxemburgs ‘Massestrejke’ udforsker dette aspekt fuldt ud.)
Tag for eksempel effekten af Kavanaugh-høringerne. Hvad er deres betydning for
titusindvis af amerikanere, selvom de måske ikke er opmærksomme på det? “Tænk på
hvor vi ville være nu, hvis Hillary havde vundet. Hvilken kloak! “Og hvor vi vil
være, hvis hun får banet sig vej tilbage.

De vigtigste “Russiagate”-dokumenter, der frigives af præsident Trump og
kongresudvalg, vil i løbet af de næste par dage ramme ind i denne
massestrejkeproces.
Massestrejken forekommer i regi af det igangværende valg. Hvad vil det komme til
at betyde for “valget i sig selv”? Ikke alene vil dette ikke være et normalt
‘før-2016’ valg. Det bliver heller ikke et ‘2016-valg’ om igen. Vi er nu i en
helt anden verden, end vi var i 2016. Blandt mange andre virkninger betyder
massestrejken, at der vil blive lavet unikke kreative interventioner af os selv
og andre, og af os selv sammen med andre, for at “ramme modstanderens flanke”,
og sådanne indgreb vil give genlyd og i stigende grad inspirere til atter andre
interventioner, som 6. november nærmer sig.

Hvilket jammerligt cirkus! Tyskland
har brug for en anden politik!
Af Helga Zepp-LaRouche, den 23. september 2018
Hvis man ved ”absurd teater” forestiller sig en fremstilling af retningsløse
mennesker i en meningsløs verden, så oplever vi netop nu en gallaopførelse af
den slags i Berlin. Skandalen om den forhenværende efterretningschef Maassen
demonstrerer at han som tak for sin blindhed på det højre øje, skal styrtes ned
fra karrierestigen. Seehofers hensynsløse adfærd og Merkels og Nahles
forveksling mellem egen magt og samfundets vel, viser med al tydelighed, at
eliten i Berlin befinder sig i den forkerte film. De handler ud fra et
manuskript om virkeligheden, der kun befinder sig i deres eget hoved og hverken
har noget at gøre med den almindelige befolknings virkelighed eller de
strategiske udviklinger. Hvis ikke Tyskland skal tage alvorlig skade, har vi
brug for en anden politik så hurtigt som muligt.
Når Seehofer udnævner migrationen til ”alle problemers moder”, så er han og det
geopolitiske, nyliberale mønster, som han foretræder, selv ”oldemoderen til alle
problemer”. For der ville ikke eksistere en flygtningekrise i denne form, hvis
ikke Bush, Obama, Blair og Cameron havde ført krige i Sydvestasien baserede på
løgne, hvis folkeretsstridige karakter aldrig er blevet kommenteret af den tyske
elite. Et slående eksempel på denne medskyldighed er det af økonomiminister

Altmeiers uhørte salg af nye våbensystemer til Saudi-Arabien, der netop er i
gang med en tilintetgørelseskrig mod Yemen. Hvis verden skal bestå, så bør dette
have et folkeretsligt efterspil!
Og denne krise ville ikke have udviklet sig under denne form, dersom Europa
havde distanceret sig fra kolonimagternes politik og fra den internationale
valutafonds efterfølgende politiske krav. Hvis Europa i de forløbne årtier havde
gennemført samme politik for industrialisering af Afrika, som Kina påbegyndte
for omkring ti år siden, så havde de afrikanske flygtninge ikke haft nogen grund
til at forlade deres hjemlande.
I betragtning af disse realiteter er teateret i Berlin ikke blot absurd, men
også afskyeligt: Maassen i rollen som ræven, der vogter gæs, Seehofer som
elefanten i porcelænsbutikken, der ikke tænker på dagen i morgen, Merkel som
dronningen, der bliver mindre og mindre, og Nahles som et mareridt for Kurt
Schumacher og Willy Brandt, der må vende sig i graven. Hvilken komedie! Og så
oven i dette Nahles som opfinder af en ny olympisk disciplin: baglæns roning!
Det er symptomatisk, at en gennemført kyniker som Spiegel-journalisten Jan
Fleischhauer sætter fingeren på det ømme punkt: Under overskriften ”feministisk
porno i stedet for proletariatet” skriver han, at SPD-ledelsen for længst har
mistet deres vælgere af syne. SPD i Berlin og deres ungdomsorganisation krævede,
at den slags pornofilm skal være ”afgiftsfrie, blivende og billige” og derfor
skal de optages i fjernsynskanalerne ARD’s og ZDF’s samlinger af film. Dette er
ganske simpelt vanvittigt! Det burde stå klart for enhver, at hele det
venstreliberale-grønne udbud af SPD-temaer, der fuldstændigt overser de
tidligere SPD-vælgeres eksistentielle problemer

–

såsom huslejepriser,

fattigdom i alderdommen, et uretfærdigt sundhedssystem og mangel på
fremtidsperspektiver

–

er grunden til, at SPD har mistet ti millioner vælgere

siden 1988.
Det virkelige problem er, at Seehofers, Merkels, Nahles osv. adfærd har øget
politikerleden her i landet endnu nogle grader. Hændelserne i Chemnitz og andre
overgreb kaster umiskendeligt skyggen fra Weimarrepublikken op på væggen.
Desværre kan man ikke længere nægte, at fascismen nu her kun 73 år efter anden
verdenskrigs afslutning atter kan blive en fare. Efter at Vesten i februar 2014
understøttede Nazi-kupmagerne i Kiev, hvor Tyskland også deltog i et vist
omfang, om end det fik tak af Victoria Nuland med ordene ”Fuck the EU” –
advarede præsident Putin om, at dette ville fremme fascistiske bevægelser i hele
Europa. Desværre er det dette, vi oplever lige nu.
Et væsentligt ansvar for den nuværende krises opståen bæres af de gængse medier,

der for længst er hørt op med at fremdrage sandheden, sådan som for eksempel
Seymour Hersh gjorde det med My Lai-massakren eller Robert Parry om løgnene om
præsident Assads angivelige brug af kemiske våben. I stedet for har disse medier
gennem længere tid leveret beretninger om regimeskift for mindre velsete
regeringer, forherliget betalinger til terrororganisationer som ”humanitær
hjælp” eller med gennemført negative beretninger skabt fjendebilleder af Rusland
eller Kina, alt efter som det passer ind i Vestens geopolitiske hensigter.
Og samtidig er EU i gang med at forstærke de centrifugale kræfter i Europa; de
nyeste eksempler er Bruxelles’ angreb på Polen og Ungarn

–

hvad der i det

sidstnævnte eksempel blot har opmuntret Orban til at aflægge et meget mere
velmodtaget besøg i Moskva. Og præcis fem år efter begyndelsen på Kinas
silkevejsinitiativ, som i mellemtiden for længst har inddraget størstedelen af
menneskeheden i et nyt paradigmes dynamik om samarbejde til gensidig fordel, så
kommer EU med sit modsvar til Den nye Silkevej med en ny måde at forbedre
sammenhængen med Asien på grundlag af klare ”regler”. EU’s udenrigsminister
Mogherini hævder, at hun har besøgt 20 lande i Asien, der alle har vist større
interesse for det europæiske forslag om forbedrede forbindelser end for
samarbejde med den kinesiske Silkevej. Det kunne være interessant at erfare,
hvilken planet de 20 lande ligger på, for de allerfleste stater i Eurasien har
længe arbejdet sammen med Kina og Rusland til deres egen fordel.
Kina reagerede derimod på EU’s fremstød på sin sædvanlige vis med forslag om
samarbejde til gensidig fordel og hilste det europæiske initiativ velkomment:
man burde række hinanden hånden og arbejde sammen om udbygningen af den
eurasiske infrastruktur, hvor EU og Kina burde optræde som partnere og ikke som
rivaler.
Det, der gælder for Eurasien, gælder så meget desto mere for mulighederne for
Europas samarbejde med Kina angående udviklingen af Afrika. Således skriver
professor Nader Habibi fra Brandeis-universitetet i China Daily, at trods
Europas påstand om at være dets vigtigste handelspartner, så har Afrika
øjensynligt ikke udviklet sig økonomisk, men i modsætning hertil åbner Kinas
engagement muligheden for at skabe millioner af arbejdspladser. Kinas økonomiske
aktiviteter i Afrika er derfor ubetinget i Europas interesse, hvis det vil se en
virkelig løsning på flygtningekrisen. Den nye italienske regering er allerede i
fuld gang dermed. Finansminister Tria og statssekretæren i handelsministeriet
Michele Geraci skulle lige have underskrevet en hensigtserklæring med Kina om at
samarbejde om industrialiseringen af Afrika for at overvinde flygtningekrisen.
Økonomiminister og vicestatsminister Di Maio udtrykte sin glæde over, at Italien
som det eneste europæiske land fører langt fremskredne forhandlinger med Kina om

Den nye Silkevej, der sandsynligvis kan afsluttes før årets udgang, Han sagde:
”Den mand, der indførte Kina i Europa, var italiener, og det er en usædvanlig
mand: Marco Polo… Ligesom Marco Polo vil jeg gå helt ind for Den nye Silkevej,
for som den kinesiske vicestatsminister Hu (Chunhua) sagde i går, så ankommer
Silkevejen til Rom, og Italien kan ikke andet end at være en fundamental partner
i Kinas initiativ om det økonomiske bælte.”
Dette burde være en inspiration for os her i landet. Hvad vi har brug for her i
Tyskland, er en ny kombination af kræfter, der uforstyrret af den nu ikke mere
helt så store Store Koalitions tilbagetrækningsvanskeligheder sætter en ny
politik på dagsordenen for samarbejde med Kina og Rusland til løsning af de
vigtigste strategiske udfordringer. I stedet for at modtage fortsatte afslag fra
de nordafrikanske stater, der vægrer sig ved at opføre koncentrationslejre for
afrikanske flygtninge, og at ødelægge EU’s ry helt gennem Frontex’s voldsomme
fremfærd mod bådflygtninge i Middelhavet
udstrækning er sket

–

–

hvad der allerede i stor

, så burde vi hellere straks gå ind på Xi Jinpings

tilbud om at industrialisere det afrikanske kontinent i samarbejde med Kina.
Det, der helt mangler i den nuværende tyske politik, er en storslået vision for
menneskehedens fremtid, og netop sådan én har Kina sat på dagsordenen i fem år.
Den nye Silkevejs ånd har for længst grebet størstedelen af denne verdens lande:
Ideen om en hidtil uset arbejdsdeling i gensidig interesse og for udformningen
af en fremtid, der ikke blot overvinder fattigdommen på hele planeten på kort
tid, men muliggør udviklingen af hvert enkelt menneskes muligheder her på
Jorden.
Det, der er brug for nu, er mennesker her i landet, der er i stand til at hæve
sig højt op over de ovennævnte politikeres smålighed, mennesker der praktiserer
en selvstændig tænkning frem for at tænke ligesom alle de andre, og mennesker
som ikke overdrager Tysklands skæbne til grupperinger, der har haft deres chance
og ikke har brugt den.
Der er al mulig grund til optimisme – men der må handles. Vi har mundheldet:
”Den nye Silkevej bliver til Verdenslandsbroen!”

”Tankerne er frie” – Men vi er nødt
til at tænke selv!
Af Helga Zepp-LaRouche
1.oktober 2018
Tyskland

–

(Bueso.de) — Man må indrømme, at det ikke er let for folk i

og ikke blot der

–

at beholde et optimistisk syn på fremtiden,

set i lyset af alle de dårlige nyheder, som de gængse medier dagligt udspreder.
Det er et uværdigt cirkus, som politikerne fra den såkaldte Store Koalition –
der i mellemtiden snarere er blevet til en Lille Koalition – har opført i de
sidste uger. Men alligevel er det dog muligt at gennemskue hele den komplekse
strategiske virkelighed

–

forudsat at man selv forsøger at udvikle sin egen

forståelse af de vigtigste af nutidens temaer. Og dette kræver åndeligt arbejde.
Eller har De måske allerede fået sat det hele på plads: Trump, Putin, Xi Jinping
og Kim Jong-un er alle diktatorer, hvor man overhovedet ikke behøver at bekymre
sig om, hvad de har til hensigt, da det hele allerede er klart; de kvinder i
Amerika, der pludseligt har samlet sig i MeToo-bevægelsen, er alle heroiske,
pludseligt befriede barbiedukker, der endelig har rejst sig mod årtiers
seksuelle undertrykkelse; og selvfølgelig er afrikanerne fattige, fordi de ikke
gider udvikle sig. Man kunne fortsætte listen af den slags uundersøgte påstande
med adskilligt flere fordomme.
Selv om en tysk læser dagligt ville følge ti aviser fra Bild til Tageszeitung og
Heute, ville han ikke have nogen chance for at forstå de yderst spændende
begivenheder under dette års FN-generalforsamling. Hvad Trumps tale til FN
angik, kommenterede de alle som én blot den latter, som én del af den fyldte
forsamling reagerede med oven på hans beretning om hans hidtidige regeringstid.
Rent faktisk så var det mest interessante ved Trumps tale kombinationen mellem
hans selvbevidste fremstilling af hans afvisning af ”gamle dogmer,
miskrediterede ideologier og såkaldte eksperter, der i årenes løb igen og igen
har ramt forkert” og hans egen vision om en bedre menneskehed, der var forbunden
af en fælles historie og arbejdet på en fælles fremtid. Trump præsenterede i
denne tale for den globale offentlighed grunden til, at den transatlantiske
elite havde reageret så fuldstændigt hysterisk på hans indtog i Det hvide Hus:
Her er en amerikansk præsident, der afviser den hidtil dominerende klasses
regler og tænker ”outside of the box”. Og virkelig, når man ser bort fra mindre
væsentlige forskelle, så ligger Trumps vision om folkenes fædrelandskærlighed og
menneskehedens fælles fremtid slet ikke så langt fra præsident Xi Jinpings
”kinesiske drøm” og ”den ene menneskeheds skæbnefællesskab”.

Men når man sammenligner Trumps tale i FN med de talrige komplekse diplomatiske
aktiviteter, som han samtidigt var indblandet i under mødet, så fremstår
løgnagtigheden af det ondsindede billede, hans modstandere forsøger at udbrede
om ham, skarpt.
Trump mødtes blandt andet med den koreanske præsident Moon Jae-in, der tilskrev
Trump hovedansvaret for det gunstige udfald af forhandlingerne med Nordkorea og
for denukleariseringen. Moon understregede det yderst intensive samarbejde, som
han havde haft med Trump under disse forhandlinger, hvor Trump var blevet ”mere
end en ven” for ham, og som han havde udviklet ”fuldkommen tillid” til.
Endvidere udtrykte han håb om, at udsoningsprocessen med Nordkorea allerede i
dette år kunne krones med en fredsaftale og en genforening af de to Koreaer.
Den russiske udenrigsminister Lavrov tilføjede for sit vedkommende, at Rusland
ville gøre alt for at garantere Nordkoreas økonomiske fremgang i et genforenet
Korea. Den japanske ministerpræsident understregede i sin tale i FN, at han
håbede, at der allerede i dette år kunne underskrives en fredsaftale mellem
Japan og Rusland. Hvad der vil forbedre betingelserne for fred og stabilitet
enormt i hele det østlige Asien.
Genforening af Korea og en fredsaftale mellem Japan og Rusland allerede i dette
år? Trump ”mere end en ven” for præsident Moon? Var De klar over det? Og passer
det sammen med Deres billede af Trump og Deres forståelse af, hvordan ”den nye
Silkevejs Ånd” har ændret forbindelserne mellem nationerne i Asien? Hvis ikke,
så klag til Tagesschau og Co.!
Trumps beskyldning mod Iran for at være hovedsponsoren for terrorismen rundt om
i verden er på den anden side en vanvittig påstand, når man tænker på SaudiArabiens tilintetgørelseskrig mod Yemen og USA’s årtier lange samvirke med
terrororganisationer, siden dengang Zbigniev Brzezinski spillede ”det islamiske
kort” ud mod Sovjetunionen engang i 80-erne. Men på den anden side understøttede
Trump i Sotji faktisk det kompromis, Putin og Erdogan havde udarbejdet om at
skabe en stødpudezone i Idlib og dermed dæmpe den truende eskalation mellem de
fem nationers stridskræfter, hvoraf tre er atommagter, nemlig Rusland, USA,
Tyrkiet, Israel og Syrien. Trump takkede også udtrykkeligt de statschefer, der
havde fremmet Astana-processen i Syrien

–

og dermed altså også Iran.

I måneder har der været tale om en samlet fredsplan for Sydvestasien, hvis
udarbejdelse Trump har igangsat, og som i betragtning af dens kompleksitet og
områdets karakter som slagmark for Det britiske Imperiums ”Great Game” er en
kæmpeopgave. Men også her giver et eksempel på Trumps diplomati sig til kende,
der helt overskygger de gængse mediers sort-hvide fremstilling: Den italienske

avis La Verita fortalte i denne sammenhæng om muligheden for, at Italien kunne
spille en formidlende rolle mellem USA og Iran i disse forhandlinger. Den
italienske ministerpræsident Giulio Conte, der mødtes med Trump under FN-mødet,
repræsenterer nemlig det eneste vestlige land, der både har opbygget et godt
forhold til Trump og også udviklet en fortrinlig forbindelse til Kina, hvilket
naturligvis påvirker dynamikken omkring Iran betydeligt.
Som man kan se, så er grå- og pastelfarver mere på plads ved betragtningen af
Trumps politik end de gængse mediers grelle neonfarver.
Både talskvinden for det russiske udenrigsministerium Maria Sakharova såvel som
Kina hilste Trumps understregning af alle nationers ret til suverænitet
velkommen, men understregede samtidigt eftertrykkeligt, at denne ret ikke blot
burde gælde for USA, men for alle. Rent faktisk står dette krav på suverænitet
over for fremmede overgreb i strid modstrid med USA’s administration, der ofte
mener at kunne gennemtvinge amerikansk ret overalt på Jorden, som for eksempel
med sanktioner mod de udenlandske firmaer, der ikke vil underkaste sig USA’s
sanktioner imod Rusland, Kina og Iran. Den kinesiske avis Global Times, der står
nær den kinesiske regering, betonede, at både princippet om suverænitet såvel
som princippet om ligeret for nationerne er udgået fra den westfalske fred, og
at det er meget nødvendigt at vende tilbage til disse principper i de
internationale forhold.
Det mest problematiske ved Trumps tale er det forhold, at han i høj grad
tilskriver den amerikanske økonomis fremgang siden hans tiltræden som præsident
til værditilvæksterne på børsen

–

en ”succes”, der ethvert øjeblik kan fejes

væk af en ny finanskrise, langt alvorligere end den i 2008. Og USA’s
handelsunderskud over for Kina skyldes ikke først og fremmest Kinas tiltræden
til WTO, men går tilbage til Council of Foreign Relations i New York og Den
trilaterale Kommissions politik i 1970-erne, hvor de begyndte at udarbejde og
virkeliggøre hele det projekt for 1980-erne, som udtrykkeligt tilstræbte en
”kontrolleret opløsning af verdensøkonomien”. Hermed var forbundent

”det

postindustrielle samfund”, og flytning af produktionen til lande med billig
arbejdskraft, sådan som Kina var det dengang. Hele områder i USA, fra Pittsburgh
til det såkaldte Rustbælte i Midtvesten vidner den dag i dag om følgerne af
denne principielt oligarkiske, neoliberale politik.
Hos os er tilstanden i Nordrhein-Westfalen, Tysklands fordums industricentrum, i
øvrigt et trist eksempel på denne bevidste afindustrialiseringspolitik.
For os i Tyskland er det med den øjeblikkelige elendighed med den ”Lille
Koalition” og den fuldstændige mangel på noget fremtidsperspektiv, der udgår fra

Merkels kanslerdømme, af yderste vigtighed at nå frem til et differentieret og
selvstændigt billede af Trump, Kina og andre vigtige emner. Det bør være
indlysende for ethvert tænkende menneske, at verdensfreden afhænger af, at først
og fremmest USA, Rusland og Kina og derefter andre vigtige nationer så som
Indien, Japan osv. kan etablere et positivt grundlag for samarbejde. Og derfor
bør vi udskifte de gængse mediers klicheer, udgående fra den geopolitiske elite,
med en selvstændig tankegang. Som sagt: ”Tankerne en frie…”

–

men kun når vi

selv gider at tænke.

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

Schiller Instituttets ugentlige
strategiske webcast med Helga Zepp-

LaRouche, 4. oktober, 2018:
Hvad kræver det at besejre
’Russiagate’-kuppet og bringe USA og
Europa ind i det nye paradigme
I en diskussion den 1. oktober identificerede Helga Zepp-LaRouche den nuværende
krise som en, hvor to modsatrettede dynamikker er sluppet løs, og er i direkte
konflikt. Den ene er defineret af det kollapsende finansielle/geopolitiske
system i den transatlantiske region, hvor accelerationen af den nedadgående
spiral er den faktor, der driver desperate ledere af det forfejlede paradigme
til at slippe flere konflikter løs, og derved øge faren for global krigsførelse,
herunder atomkrig. Samtidig tager det nye paradigme til i styrke, der er
forbundet med de globale økonomiske og diplomatiske initiativer fra Bælte og
Vej-Initiativet, og BRICS, et paradigme for fred og udvikling, idet et stigende
antal nationer vælger den nye Silkevejs-ånd over det dødbringende forløb af den
imperialistiske geopolitik.
Det spørgsmål som alle borgere i vesten stilles overfor er, om USA og Europas
nationer vil handle for at bryde med fortiden og dermed sikre succesen med det
nye paradigme. Præsident Trumps tale til De Forenede Nationer i sidste uge havde
mange af de samme temaer, som han gav udtryk for at vinde valget i 2016,
herunder afvisning af krige i Mellemøsten og regimeskifte-politik, nationernes
ret til suverænitet og afslutning af den koloniale praksis, der er blevet
påtvunget under dække af betegnelsen “frihandel”. Men på trods af disse positive
temaer, og det mod han har vist i hans igangværende kamp mod de britisk-styrede
korrupte embedsmænd fra Bush-Obama-Clinton-netværket af efterretningsfolk, der
kører Russiagate mod ham, er de neo-konservative og neo-liberale endnu ikke
blevet besejret, og de kan fortsætte med at udøve en betydningsfuld negativ
indflydelse på USA’s og NATO’s politik.
Det er derfor nødvendigt at optrappe kampen for at få ophavsmændene til
regimeskifte-kupforsøget imod Trump stillet for retten. Trumps ordre om at
frigive hemmeligt stemplede dokumenter relateret til de systematisk ulovlige
handlinger af højtstående embedsmænd i justitsministeriet/FBI, i kombination med
Kongressens høringer vedrørende mødet (eller møderne) i maj 2017, hvorunder
stedfortrædende statsadvokat Rosenstein – ifølge tidligere fungerende direktør
for FBI Andrew McCabe – drøftede en plan om at fjerne Trump ved hjælp af “den
25. forfatningsændring”, vil give flere beviser, der kan bruges til at lukke ned
for kuppet. Det kommende midtvejsvalg skal tages som et udgangspunkt for

mobilisering mod kuppet, og for at vise at amerikanerne er klar til at deltage i
det nye paradigme.
Hjælp os med at opbygge et publikum til denne torsdags webcast. Hver uge
tilbyder Helga et overbevisende billede af de seneste udviklinger, og giver
klare marchordrer om, hvordan borgerne kan gribe ind for at knuse kuppet og
bringe USA og Europa ind i det nye paradigme. Vi må ikke gå glip af denne
mulighed. (HCS)
schillerinstitute.com

NYHEDSORIENTERING SEPTEMBER-OKTOBER
2018:
Et nyt paradigme for udvikling//
Opdel Danske Bank
Indeholder: “Afslutningen på kolonialismen: En ny fælles fremtid for
menneskeheden”, Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved Schiller Instituttets
konference i New York: ”Hen imod en fire-magt-aftale for et ’Nyt Paradigme’ for
udvikling” den 13. september, 2018.
Opdel Danske Bank: “Hvorfor en Glass/Steagall-bankopdeling ville løse
finanskrisen og ødelægge Wall Street og ‘City of London'” af Tom Gillesberg.

Download (PDF, Unknown)

Det miskrediterede ”Russiagate”-

kupforsøg må slås ned for
menneskehedens skyld
Sept. 27 (EIRNS) – I den internationale webcast i dag på Schiller Instituttets
ugentlige “Nyt Paradigme”, præsenterede Schiller Instituttets præsident, Helga
Zepp-LaRouche, et dramatisk og optimistisk perspektiv på hvad verdensborgere kan
opnå, hvis de mobiliserer deres medborgere til handling, ved at gennemgå
præsident Donald Trumps tale i FN.
Helga LaRouche sagde, at præsident Trump understregede disse fire punkter i FN i
dag, hvilket de vestlige medier undlod at bringe:
1) Alle nationer har ret til at træffe suveræne beslutninger om økonomisk
politik. Han angreb frihandelsinstitutionernes fejlslagning, WTO’s fiasko, Den
Internationale Straffedomstol og FN’s Menneskerettighedsråd, som Schillerinstituttet har kritiseret.
2) Andre kulturer er vigtige for deres bidrag til menneskehedens fremskridt.
3) Et nyt tiltag af patriotisme er på vej.
4) Globale “frihandels”-institutioner har fejlet.
De ledere, som præsident Trump valgte at holde møder med ”i kulissen”, fortæller
den virkelige historie. Trump mødtes med den sydkoreanske præsident Moon Jae-in
for at diskutere Nordkoreas potentiale til at følge, hvad fru LaRouche havde
kaldt “Singapore-modellen” efter deres skelsættende topmøde den 12. juni i
Singapore, hvilket viser, at hurtigt fremskridt ikke bare er muligt, men også
undergår aktiv diskussion. Præsident Trump henviste til den sydkoreanske
præsident Moon som “mere end en ven.” Den russiske premierminister Lavrov roste
præsident Trumps succes i Nordkorea og lovede Ruslands hjælp. Efter præsident
Trumps møde med Moon Jae-in blev det oplyst, at præsident Trump og den
nordkoreanske formand Kim Jong-un vil mødes snart. Alt dette blev ignoreret af
medierne, ligesom præsident Trumps sidelinje-topmøde med den japanske
premierminister Shinzo Abe og det voksende håb om en fredstraktat mellem Japan
og Rusland inden årets udgang, der ville igangsætte en ny platform for økonomisk
vækst.
Præsident Trump mødtes med premierminister Benjamin Netanyahu fra Israel og
sagde, at han ville støtte enten en ”en-stats-løsning eller en “to-statsløsning” – hvilken som helst Palæstina og Israel ville blive enige om.
På præsident Trumps møde med den nye italienske premierminister Giuseppe Conte
diskuterede de ikke kun Libyen, hele Middelhavspolitikken, men ifølge nogle
italienske presserapporter blev det også diskuteret, at Italien kunne spille en

mæglingsrolle mellem USA og Iran. Helga LaRouche understregede, hvor ekstremt
vigtigt dette er, fordi Italien er den eneste europæiske nation, der har
vedtaget en samarbejdspolitik med Trumps Forenede Stater, og Italiens nye
regering har taget initiativet for at vise vejen i sin egen udvikling af
fremragende relationer med Kina.
Præsident Trumps understregning af ikke at påtvinge andre nationer amerikanske
værdier er afgørende.
Kinas udenrigsminister og statsrådsmedlem Wang Yi mødtes med amerikanske
virksomhedsledere, hvor han gentog nødvendigheden af at reetablere et positivt
forhold mellem USA og Kina. Han reagerede kraftigt og hurtigt på Trumps
beskyldning om, at kineserne havde blandet sig i midtvejsvalget, der
tilsyneladende henviser til en indbetaling fra et kinesisk selskab, der blev
omtalt i Des Moines Register den 23. september, med henvisning til told.
Helga LaRouche gjorde opmærksom på en advarsel i China Daily om faren for, at
sådanne beskyldninger ville bevæge sig ud over handel og ødelægge den gensidige
tillid mellem Amerika og Kina. Det er godt, at præsident Trump talte om
suverænitet, sagde Helga LaRouche, men suverænitet er for alle, ikke kun USA.
Hun henviste til, at Global Times havde en leder, der citerede principperne om
den Westfalske Fred, som afsluttede Trediveårskrigen (1618-1648) med en traktat,
der præciserer, at ethvert land er suverænt og ligestillet, og skal “arbejde til
gavn for hverandre.”
Fru LaRouche påpegede ligeledes præsident Trumps fejlagtige overbevisning om den
økonomiske succes som hans akilleshæl, mens selv nogle i USA peger på et
potentielt sammenbrud allerede før midtvejsvalget, der henviser til væksten i
alle former for gæld siden sammenbruddet i 2008: stats-, forbruger-, studie- og
virksomhedsgæld. Helga LaRouche mindede det verdensomspændende publikum om, at
Lyndon LaRouche har udtalt, at årsagen til at USA gik forkert skyldes ændringen
væk fra 1960’ernes paradigme, der er indbegrebet i de “Fire Love”, og
understregede, at USA må reindustrialisere ved at fremme de mest moderne
teknologier så som fusionsenergi.
Helga LaRouche bemærkede, at britiske efterretningsoperationer, ledet af deres
topeksperter, “Five Eyes”-stjerner såsom britisk prof. Stefan Halper og den
australske diplomat Alexander Downer, begge involveret i at mistænkeliggøre
Trumps kampagnemedarbejder, George Papadopoulos, er nu blevet afsløret for at
stå bag “Russiagate”. Nu er den ulykkelige amerikanske viceadvokat, Rod
Rosenstein, blevet afsløret for at have deltaget i et møde i marts 2017 med FBI
og Justitsministeriet, hvor man diskuterede om at bruge den 25. ændring af den

amerikanske forfatning for at bevise Trumps mentale inkompetence til at fungere
som præsident, og hvor anvendelsen af overvågning for at kompromittere
præsidenten blev diskuteret. Men hvis Rosenstein deltog i et sådant møde,
afslørede han det ikke, men hyrede i stedet den berygtede Robert Mueller for at
undersøge Trump. Alt omkring dette møde i 2017 burde offentliggøres, og
præsidenten burde frigive dokumenterne – lægge dem frem! Som den amerikansk
klummeskriver Patrick Buchanan skrev: “Den amerikanske republiks integritet er
vigtigere end briternes indvendinger mod at frigive de hemmelige dokumenter.
Helga LaRouche konkluderede: “Jeg opfordrer Jer alle til ikke at sidde på
sidelinjen … fordi dette er tiden, hvor der bliver skabt historie: Trump
udretter yderst vigtige ting, og hvis han ikke er korrekt i alle spørgsmål, så
er det ikke pointen – hvornår har en præsident nogensinde angrebet det Britiske
Imperiums institutioner? … Vi bør virkelig forstå, at midtvejsvalget er vigtigt
i forhold til krig og fred, … [hvilket] er yderst vigtigt. Hjælp os med at
rejse den økonomiske diskussion om fysisk videnskab, som den blev udviklet af
Lyndon LaRouche; behovet for straks at have en ny Bretton Woods-konference
mellem de vigtigste magter – USA, Rusland, Kina og Indien – er af største
vigtighed. Dette er fokusset på vores mobilisering … hvor vi cirkulerer vores
underskriftsindsamling.

Møde i Sotji om sikkerhed i Syrien
Efter et møde i Sotji om sikkerhed i Syrien meddelte Ruslands præsident Vladimir
Putin og den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan, at der ikke vil komme et
almindeligt overgreb mod Idlib i øjeblikket mod terroristerne, men der vil være
et samarbejde mellem den syriske regering, Rusland og Tyrkiet for at isolere
jihadierne dér, samtidig med at man beskytter civilbefolkningen så meget som
muligt. Dette er et betydeligt slag mod den britisk ledede mobilisering for krig
i Syrien.
Krigspartiet har hævdet, at ethvert syrisk regeringsovergreb mod Idlibterrorister – som er medlemmer af al-Qaida og dets forlægninger – ville være
grundlag for USA, Storbritannien og Frankrig til at rette angreb mod Syrien,
hvilket muligvis kunne udløse en fuldstændig krig. Putin har således overlistet
krigshøgene. Selvom de ikke er jaget på flugt, har han afsløret dem. Hvad der
ikke er afklaret på denne front er imidlertid, om det kan lykkes de britiske

styrker at foretage et gasangreb under falsk flag på civile i Syrien og placere
skylden hos Assad-regeringen, og fremskynde militær gengældelse. Et sådant
angreb har været i forberedelse i flere uger, og forberedelserne til det er
blevet observeret og dokumenteret af den russiske regering i advarsler til det
internationale samfund.

POLITISK ORIENTERING den 20.
september 2018:
Stormagtskonfrontation i Syrien
afværget og
den britiske hånd bag kupforsøg imod
Trump afsløres//
Opdel Danske Bank og alle andre
Video:

Lyd: 1. del:
Lyd: 2. del:

Mere om Putins planer ved ’Eastern
Economic Forum’
Putins tale på det Østlige økonomiske Forum i Vladivostok, som endte i dag,
rejser nogle interessante spørgsmål. Forummet blev afholdt på Russky-øen, som i
2010 havde en befolkning på kun 5.360 mennesker. Russky-øen er hjemsted for Det
Fjernøstlige Forbundsuniversitet og det sydlige spændvidde af Russky-broen,
verdens længste kabelbrudte bro, der forbinder øen med fastlandsdelen af
Vladivostok. Det er klart, at præsident Putin har til hensigt at gentage en

version af hvad han i 2014 gjorde med byen Sotji ved Sortehavet, nær den anden
ende af Rusland vældige udstrækning. Dengang blev russerne chokerede over, at
det havde kostet 50 milliarder dollars at være vært for OL, men Putin sagde, at
det i sidste ende ville gavne Sotji og Rusland, og det har det gjort – hvilket
selv Washington Post har indrømmet. Investeringerne har muliggjort Sotji at
blive et helårs opholdssted, snarere end blot et sommer-badested. Der var seks
og en halv millioner besøgende i 2017.
Putin har til hensigt at udnytte det Østlige økonomiske Forum til at
gøre Vladivostok, og især Russky-øen, til et stort center for videnskab og
teknologi for hele Nordøstasien. (Nordøstasiatisk samarbejde og med-udvikling
var et stærkt tema for kinesiske, syd- og nordkoreanske samt japanske
repræsentanter i Vladivostok.)
Putin sagde: “Vi mødes her på Russky-øen ved Det Fjernøstlige
Forbundsuniversitet, hvor vi har til hensigt at starte et uddannelses- og
forskningscenter i verdensklasse og udvikle det yderligere. Dette omfatter
selvfølgelig opførelsen af en teknologipark og en ’mega-videnskabelig’
forskningsfacilitet, der vil muliggøre løsning af helt nye grundlæggende
videnskabelige og anvendte videnskabelige opgaver indenfor lægemidler,
materialevidenskab og andre sfærer.”
“Jeg mener, at vores store virksomheder og virksomheder, der er
involveret i fjernøstlige projekter, som Rosneft, Gazprom, Rosatom og Roscosmos,
luftfarts-industrielle virksomheder og andre, bør bygge deres tekniske
faciliteter, forskning og udviklingscentre på Russky-øen. Regeringen og den
øverste ledelse af disse virksomheder bør betragte dette som en direkte
instruktion.”
Mere bredt sagde Putin, at Ruslands ‘fjernøsten’, som førhen har
været tilbagestående, nu har fået en “ny rolle” som “lokomotiv for den nationale
økonomi, innovationer og kultur,” og som “vil fortsætte med at udvide sig i de
kommende år. “Forbedringer i livskvaliteten vil muliggøre, at en region med
faldende befolkningstal, kan stabilisere sig og begynde at vokse.

Aftaler til en værdi af 42,07

milliarder dollar er blevet
underskrevet på ’Eastern Economic
Forum’
Mere end 6.000 delegerede besøgte det fjerde ‘Eastern Economic Forum’ i
Vladivostok, som bød på 100 forretningsmøder i løbet af 11.-13. september.
Derudover er 175 aftaler for i alt 2,9 billioner rubler, eller 42,07 milliarder
dollar, blev underskrevet ifølge Jury Trutnev, den russiske vicepremierminister
og præsidentens befuldmægtigede udsending til det ‘Fjernøstlige føderale
Distrikt’. “Kl. 09:00 (lokal tid) var 175 aftaler til en værdi af 2,9 billioner
rubler blevet underskrevet. Hvis vi genkalder tallene fra de foregående fora –
på det første forum nåede tallet 1,3 billioner rubler, det andet 1,8 billioner
rubler; det tredje 2,5 billioner rubler,” sagde han ifølge TASS.
Disse projekter omfatter oprettelsen af minedrift og industriel
virksomhed baseret på det malmrige Baimsky-område i Chukotka; den asiatiske
investeringsfond GenFund investerer i de fjernøstlige projekter under det
russiske ’agro’-holdingselskab Rusagro og gødningsfabrikken Nakhodka; leverancer
af 100 SSJ-100 russiske regionale passager-jetfly til Aeroflot; og opførelsen af
en omladningsterminal til Novatek LNG (Liquid Natural Gas, flydende naturgas red.)

ved Betjevinskaya-bugten i Kamtjatka.
“Inden for rammerne af forummet blev der afholdt 100

forretningsmøder med fire hovedtemaer: støtteværktøjer til investeringer,
prioriterede områder i Fjernøsten, globale fjernøstlige samarbejdsprojekter samt
skabelse af livsbetingelser for mennesker … 6.002 delegerede og 1.300
repræsentanter for massemedier deltog i konferencen,” sagde han.
Trutnev udtalte også til Sputnik, at Rusland vil undersøge
omkostningseffektiviteten ved opførelsen af en bro mellem den russiske ø
Sakhalin og Hokkaido, den nordligste af Japans hovedøer.
“Vi har for nærværende forskellige vurderinger af lastbasis. Vi vil
forsøge at udligne evalueringerne. Det er svært at forudsige ‘cost recovery’ af
et stort investeringsprojekt. En vanskelig proces er i gang,” sagde Trutnev på
sidelinjen af ‘Eastern Economic Forum’.
Putin har tilbage i juli beordret den russiske regering til at
studere planer for at bygge en bro fra det russiske fastland til Sakhalin-øen,

hvilket giver særlige vanskeligheder. Men disse to broer tilsammen ville gøre
Japan til en kontinental stat!
Idet han talte om Ruslands initiativ til en fredsaftale med Japan,
bemærkede Trutnev: “Freden skaber fundamentet for relationerne …. Det er ikke et
spørgsmål om udveksling …. vi vurderer ikke den økonomiske effekt her.”

60 nationer deltager i Putins
’Eastern Economic Forum’,
alt imens Storbritannien forsøger at
starte en krig med Rusland i Syrien
Leder fra LaRouchePAC den 12. September 2018 — Det Russiske Center for Forsoning
i Syrien meddelte i dag, at arabiske og amerikanske tv-kamerahold er blevet
sendt til Jisr al-Shughur i Syriens Idlib-provins for at påbegynde optagelserne
af det planlagte ‘false-flag’ angreb med kemiske våben, som er blevet forberedt
af britiske aktiver med det formål at trække præsident Donald Trump ind i et
militært angreb på Syrien. Russerne har overfor FN, OPCW og det amerikanske
udenrigsministerium fremlagt beviser for den planlagte iscenesættelse af et
angreb, men briterne, franskmændene og neokonservative i USA gentager til
bevidstløshed, at Syrien planlægger et kemisk våbenangreb, og at der vil komme
et totalt militært angreb på Syrien, så snart det sker. Det faktum at der for
regeringen absolut ikke er noget militært formål med at dræbe nogle få civile
med kemiske våben, bliver negligeret for blot at gentage til det kvalmende, at
Assad er et monster, der dræber sit eget folk. Den kendsgerning at Idlib stort
set er under kontrol af terrororganisationer, som er forbundet med al-Qaida,
som i dag for 17 år siden myrdede uskyldige i New York, Washington og
Pennsylvania, er en ironi der ignoreres af krigsfraktionen, som er villig til at
slutte sig til den samme al-Qaida for at vælte endnu en vestasiatisk regering,
der ikke udgør en trussel mod nogen. Det ignoreres, at en sådan invasion kunne
starte en krig med Rusland og Kina, hvilket kunne betyde enden på
civilisationen, som vi kender den.
Det egentlige mål for dette britiske skrækscenario er faren, i deres øjne, for
at præsident Trump vil følge op på sin hensigt om at etablere venlige
forbindelser med præsidenterne Vladimir Putin og Xi Jinping.
I Rusland i dag, i den fjerntliggende østlige by Vladivostok, er 6.000

politikere og erhvervsledere fra 60 lande forsamlet for at deltage i det fjerde
årlige ‘Eastern Economic Forum’ (EEF), der er organiseret af præsident Putin.
Konceptet er, at det store russiske ’fjernøsten’ udgør en ny grænseegn for hele
Asien – og faktisk for hele verden, hvis de vælger at deltage. EEF følger
præcist en uge efter det historiske forum for Kina-Afrika-samarbejde (FOCAC),
der blev beværtet i Beijing af præsident Xi, med tilstedeværelse af alle på nær
en enkelt af de afrikanske nationer, næsten alle repræsenteret af stats- og
regeringschefer.
Hvad der demonstreres af disse to internationale fora er, at flertallet af
verdens nationer og mennesker vender sig til Rusland og Kina som ledere af et
nyt paradigme, en håbefuld fremtid baseret på transformation af fattigdommen og
underdanigheden hidrørende fra koloni- og neokolonial-tiden til en æra af fred
og udvikling over hele verden. Til talsmændene for imperiet – både i
Storbritannien og i USA og Europa – opfattes denne håbefulde fremtid for
menneskeheden som dødsens farlig, selve imperiets endeligt. Den kendsgerning, at
præsident Trump ønsker at være en del af det nye paradigme, og afviser de
særlige bånd (‘special relationship’ -red.) med Perfidious Albion (‘briterne’ red.), er årsagen til både det britiske kupforsøg mod USA’s præsident og den
vanvittige provokation for krig mod Syrien og potentielt mod Rusland.
I mellemtiden er den amerikanske økonomi i opsving, set i forhold til det sidste
årti, som reaktion på stimuleringen gennemført af Trumps skattelettelser, told
på stål og aluminium og nedskæringer på både reguleringer og de sindssyge
miljømæssige begrænsninger baseret på falsk klimavidenskab. Men den økonomiske
boble på over en milliard dollars, der er skabt gennem årtier med spekulation og
trykning af penge, vil ikke forsvinde alene gennem vækst, og truer med at trække
verdensøkonomien ned når den brister.
Trumps hensigt med at være venner med Putin og Xi er derfor essentiel, ikke blot
for fred, men også for udvikling. Kun denne kombination af store nationer og
store kulturer kan skabe en ny Bretton Woods-konference, der kan gøre en ende på
Casino Mondial (‘verdenskasinoet’, det nuværende finanssystem -red.) og etablere
et nyt globalt finansielt system baseret på menneskehedens fælles mål. Dette er
vores opgave. Som Friedrich Schiller skrev i sit digt ‘The Artists’
(kunstnerne): “Menneskets værdighed er lagt i dine hænder, oprethold den! Den
falder med dig! Med dig vil den rejse sig!”

Vil amerikanske styrker hjælpe Al-

Qaida i Syrien på årsdagen den 11.
september ?

LaRouchePAC den 9. september 2018 — Senator Richard Black fra Virginia
rapporterer om hans netop afsluttede 6-dages tur til Syrien, herunder hans møde
med præsident Bashar al Assad. Black siger, at hvis USA, Storbritannien og
Frankrig afstår fra deres position, hvor de hjælper og bevæbner al-Qaidaterroristerne i deres forsøg på at vælte Assad, kunne krigen i Syrien bringes
til ophør inden årets udgang.
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LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i udviklingen af forslag til
international økonomisk udvikling og sat retningslinjer for politiske
beslutninger, som nu i stigende grad er udbredte i verden. Ved slutningen af Den
kolde Krig, og den deraf følgende mulighed for internationalt samarbejde om
menneskehedens fælles mål, foreslog Lyndon og Helga LaRouche i 1997 “Den
Eurasiske Landbro” som en “Ny Silkevej … for Global Økonomisk Udvikling”. Efter
bekendtgørelsen af Bælt- og Vejinitiativet fra den kinesiske præsident Xi
Jinping i 2013 (et forslag i samklang med LaRouche-forslaget) offentliggjorde
LaRouche-bevægelsen det første bind af “Den Nye Silkevej bliver til VerdensLandbroen”, en 374-siders rapport der indbefatter store udviklingsprojekter fra
hele verden under rammerne af den økonomiske tilgang, som er grundlagt af Lyndon
LaRouche.
Vi er glade for at annoncere udgivelsen af dette andet bind, “Den
nye Silkevej bliver til Verdens-Landbroen: En fælles fremtid for menneskeheden”,
hvor vi giver dig et opdateret billede af fremskridtene i Kinas Bælt- og
Vejinitiativ, herunder detaljerede analyser region for region og nyligt
opdaterede kort. Vi fremhæver også principperne for fysisk økonomi og økonomiske
metrikker opdaget af Lyndon LaRouche; metrikker, på hvilke muligheden for at
hæve levestandarden for menneskeheden afhænger. Vi undersøger de vestlige
nationers strategiske forhold til det nye paradigme, og hvilke udfordringer der
skal imødegås for at overvinde det gamle paradigmes tilgang med britisk
geopolitik, og erstatte det med LaRouches overordnede program for at overvinde
det truende økonomiske kollaps i Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche har sagt:
“Jeg tror, at den Nye Silkevej er et typisk eksempel på en ide, hvis tid er
kommet; og når en idé på den måde bliver til en materiel realitet, manifesterer
det en fysisk kraft i universet.
“Udnyt dette kraftfulde værktøj til politisk beslutningstagning og politisk
organisering!
Helga Zepp-LaRouches introduktion til rapporten:
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Trump og USA må sammen med Kina,
Rusland og Indien

etablere et nyt Bretton Woods
fastkurs kreditsystem
Med formand Tom Gillesberg
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Stop det britiske angreb på
præsidenten,
og gør en ende på Londons pengesystem
Leder fra LaRouchePAC d. 20. august: Blot uger fra det vigtige amerikanske
midtvejsvalg, har vi afsløret de amerikanske aktører i ‘Russiagate’-kupforsøget
mod præsident Trump – hos FBI, i justitsministeriet, blandt lederne af
overvågningsstaten såsom John Brennan – så grundigt, at de kan ende med at blive
retsforfulgt for forbrydelser begået i forbindelse med deres “undersøgelse”. Den
juridiske snigmorder Robert Mueller ser i stigende grad desperat ud i sine
bestræbelser på at lokke præsidenten i en fælde, og udarbejde en betænkning der
lægger op til, at den nye Kongres skal afsætte ham.
De britiske bagmænd for dette kup, med undtagelse af den radioaktive MI6-officer
Christopher Steele, er imidlertid stadig skjult for det overvældende flertal af
amerikanerne. Disse er lederne for MI6 og GCHQ – den britiske forløber til NSA –
der, fra det øjeblik Donald Trump overvejede at gå ind i præsidentkampen, bad de
amerikanske efterretningstjenester og politiske cirkler om at stoppe ham, fordi
han kunne engagere sig i stormagtsamarbejde med Rusland og Kina. I denne proces
har de, som præsidenten sagde søndag, skabt en rasende ny ”McCarthyisme” i
Amerika.
Londons monetære system, som ved at ødelægge præsident Roosevelts Bretton Woodssystem, atter gjorde byen til verdens mest fremtrædende finanscenter, har ikke
frembragt andet end afindustrialisering og frihandel i USA og Europa og

konstante gældskriser rundt om i verden. Det er i krise nu igen, forklædt som en
“valutakurs-krise i de fremvoksende markeder” (’emerging markets’ –red.).
Vi forsvarer præsidentskabet, indtil Mueller er endeligt besejret, fordi det, i
den finanskrise der nu er under opsejling, med præsident Trump er muligt, med en
akut tilbagevenden til en Glass-Steagall bank-reorganisering. Samarbejde med
andre stormagter og BRICS-lande for at udstede store kreditter til nye
infrastrukturprojekter er muligt med præsident Trump. Selv et {seriøst} angreb
på briternes frihandelssystem ved at afskære muligheden for valutaspekulation og
vende tilbage til principperne for FDR’s Bretton Woods-system, er muligt, hvis
der eksisterer et samarbejde mellem præsident Trump og lederne af Kina, Indien,
Rusland og andre større økonomier.
Vi forsvarer præsident Trump mod det britiske angreb, for at gøre en ende på det
forfejlede britiske monetære system og indføre Lyndon LaRouches “fire love” for
at genskabe kreditsystemet under Bretton Woods.
Præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, sagde i et webcast d.
17. august: “Gennem årene har min mand gentagne gange opfordret til en
reetablering af Bretton Woods-systemet for at vende tilbage til en økonomi efter
Hamiltons principper, at vende tilbage til et kreditsystem for dybest set at
udslette kasinoøkonomien, slippe af med derivat-boblen og overgå til national
bankvirksomhed; at have suveræne regeringer til at stå for kreditudstedelsen, og
dernæst have et internationalt kreditsystem …. Senere specificerede han det
mere, og sagde at den eneste kombination af lande, der har magt til at afvikle
det britiske imperialistiske finanssystem baseret i City of London og Wall
Street, ville være en fire-magts kombination bestående af USA, Rusland, Kina og
Indien.
Så vi har skrevet denne nye appel, som faktisk er en opfordring til lederne af
disse fire lande, ikke for at udelukke andre, men for at lade disse fire lande
være den centrale gruppe af nationer, som kunne udforme et nyt Bretton Woodssystem, og sidenhen kunne invitere andre; og alle lande, der gerne vil slutte
sig til, ville være velkomne til at deltage.
Se, det haster. Der er mange mennesker der siger, at den næste økonomiske storm
vil ramme godt og vel inden midtvejsvalget. Der er mange analytikere der siger,
at Federal Reserves “tapering” – den såkaldte renteforhøjelse – skal stoppes
hurtigt, fordi den er ved at få gældsboblen til at eksplodere. Instituttet for
International Finans i Washington har netop offentliggjort tal der viser, at
Verdens samlede gældsætning har nået 247,2 billioner $, og det er en stigning på
11,1 % indenfor bare det sidste år. Så vi sidder på en krudttønde, og alting kan

i princippet udløse et sammenbrud af boblen der, hvis den ikke bliver behandlet,
vil medføre fare for økonomisk kaos med uforudsigelige konsekvenser…
Vi ønsker at foretage en verdensomspændende mobilisering af hvert enkelt land,
enhver magt, enhver person på planeten, til at appellere til disse ledere –
nemlig præsident Trump, præsident Putin, præsident Xi Jinping og premierminister
Modi – om at foretage denne handling; og helst at bruge FN’s generalforsamling,
som vil starte i september, til at sætte dette på dagsordenen.”

Erstat ‘London-dollaren’ med Nyt
Bretton Woods
før valutakrisen eksplodere
Leder fra LaRouchePAC d.19. august: For ti år siden, da det globale finanssystem
var i færd med at bryde sammen, sagde grundlægger af EIR, Lyndon LaRouche, i en
webcast: “Det nuværende internationale monetære system kan ikke reddes. Hvis man
forsøger på at redde det, vil man miste planeten.”
Nu, ti år senere, har centralbanker – der har trykt 14 billioner $ i nye
bankreserve-penge for at forsøge at redde det monetære system – således
effektivt afstedkommet en ny international ‘valutakrise’, der leder i retning af
bølger af ‘defaults’ (misligholdelse –red.) på selskabs- og statsgæld,
bankfallitter og det der er værre – værre end i 2008. Den misledende betegnelse
‘den tyrkiske krise’ maskerer en tredobling af global virksomhedsgæld siden
2010, med 75 % af den samlede gældsudvikling i de såkaldte ‘avancerede’ lande,
hvis reelle lønninger og levestandard er faldet siden 2008 på tværs af Europa og
Latinamerika og i USA. Den kan ikke betales tilbage. Som LaRouche sagde dengang:
“Man må vælge: Udskift systemet eller få en ny planet …
Vores mål må være at opmuntre lederne for mindst fire stormagter – USA, Kina,
Rusland og Indien – til at føre an i at vende tilbage til Bretton Woodssystemet, der blev påbegyndt af Franklin Roosevelt i 1944. Dette var, som
LaRouche sagde i broadcastet den 18. november 2008, et kreditsystem, ikke et
monetært system.
Det står klart, hvad det monetære system har været, siden Bretton Woods i
1971-73 blev erstattet af et system med ‘flydende satser’: Skabelsen af enorme

mængder af dollars i London og Londons ‘offshores’ gennem eurodollar- og
petrodollarmarkederne, til trods for at det var meningen, at dollaren skulle
være den internationale reservevaluta. 5 billioner $/dag i spekulative
valutatransaktioner. London er igen verdens finansielle center, med hovedvægten
lagt på spekulativ aktivitet på bekostning af reelle økonomiske investeringer,
og yderligere faldende levestandard, både op til og efter krakket i 2007-08.
Hvad et Nyt Bretton Woods-‘kreditsystem’ betyder, er også klart: En fast
vekselkurs, et guldreservesystem, som kanaliserer en international strøm af
kredit fra industrielt udviklede lande til udviklingslande og eksporterer
kapitalgoder til sidstnævnte “til formidling af teknologi; hvorledes? Ved
forbedring af infrastrukturen … hvilket er nødvendigt for at gøre det muligt at
forbedre produktiviteten af arbejdskraften med en vis grad af færdigheder.”
Dette er blevet påbegyndt af Kinas Bælt- og Vej-Initiativ, som tydeligt har vist
forskellen mellem udstedelse af kredit, og udstedelse af centralbank-penge,
bankreserver.
Nu hvor nationerne, der er blevet påvirket af krisen, diskuterer handel i
nationale valutaer, skal de fire nøglemagters ledere gøre springet til et Nyt
Bretton Woods. Den internationale appel, som netop er blevet lanceret på
Schiller Instituttets hjemmeside, opfordrer dem til at gøre dette:
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/nbw_petition
Som LaRouche sagde om dette presserende projekt: “Vi kan skabe et nyt
kreditsystem blandt nationer, som jeg tror – hvis USA, Rusland, Kina og Indien
enes – de fleste nationer i verden gerne vil tilslutte sig, især i betragtning
af alternativet. Og derfor kan vi skabe et nyt verdenssystem, et nyt
kreditsystem, i modsætning til et monetært system. Og under disse betingelser
kan vi fortsætte med at udstede kredit i stor skala til genopbygning af verdens
fysiske økonomi. Vi kan organisere en genopretning af samme type, som vi
gennemgik under Præsident Franklin Roosevelt tilbage i 1930’erne og 1940’erne.
Og det vil vi ikke afvige fra, tænker jeg, når først vi har gjort det.”

Medvedev advarer om, at yderligere

amerikanske sanktioner vil være en
‘økonomisk krigserklæring’
Den russiske premierminister Dmitry Medvedev advarede om, at yderligere
amerikanske sanktioner mod Rusland ville udgøre en “erklæring om økonomisk
krig.” Han talte til journalister i fredags.
“Alt imens jeg ikke vil kommentere på talen om fremtidige sanktioner, kan jeg
sige, at hvis vi ender med noget som et forbud mod bankaktiviteter eller
anvendelse af visse valutaer, kan vi klart kalde dette en erklæring om økonomisk
krig,” blev Medvedev citeret for at sige, som anført af Interfax nyhedsbureau.
“Og vi må absolut reagere på denne krig. Ved økonomiske midler, politiske midler
og om nødvendigt med andre midler”, sagde han. “Vores amerikanske venner skal
forstå dette.”
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Trump og Italiens Conte enige om
dialog med Rusland;
Trump siger han er villig til at
mødes med Iran
På deres fælles pressekonference i eftermiddags i Det Hvide Hus gjorde den
amerikanske præsident Donald Trump og den italienske premierminister Giuseppe
Conte det klart, at de har etableret et venskab og et samarbejdsforhold om en
række vigtige spørgsmål, selvom de ikke var enige om alle detaljerne.
Præsidenten beskrev Conte som “min nye ven … Vi kom overens lige fra
begyndelsen.” Han understregede, at “vi er begge udenforstående”, og at de hver
især føler et ansvar overfor de borgere, der har valgt dem. Han sendte sine
varme lykønskninger til Conte med valget som premierminister.
På sådanne strategiske spørgsmål som forholdet til Rusland understregede Conte,
at han favoriserer dialog, hvilke, som han også sagde, er grundlæggende i
forholdet mellem USA og Rusland. Rusland er en nøglespiller internationalt og
geopolitisk, bekræftede han, og mens en ophævelse af sanktionerne er betinget af
gennemførelsen af Minsk-aftalerne, kan sanktioner ikke være det sidste ord i
sagen. Trump var mere ubøjelig. “Sanktionerne vil forblive i kraft.”
Da han af en journalist blev spurgt vedrørende Iran, om han ville møde præsident
Hassan Rouhani for at lette spændingerne med dette land, svarede Trump: “Jeg vil
mødes med alle og enhver,” især når der er spørgsmål om krig og død på spil. Se
på hvad der skete som et resultat af mødet med Nordkoreas Kim Jong-un, sagde
han. Og “Jeg havde et godt møde med Putin med hensyn til fremtiden og sikkerhed.
Jeg tror på at mødes.” Han understregede, at han til enhver tid ville mødes med
Iran hvor som helst, og “uden forudgående betingelser “. Hvis en ny, meningsfuld
aftale kan udarbejdes med Iran, så meget desto bedre, sagde han.
De to ledere understregede, at de ønsker at samarbejde i Middelhavsområdet og i
bestræbelserne på at stabilisere Libyen. Både Italien og USA’s ledende roller er
afgørende, sagde præsidenten. Begge herrer sagde, at der skulle ske store
forandringer i indvandringspolitikken for deres respektive lande: Trump sagde,
at han ville være villig til at lukke regeringen, hvis Kongressen ikke kommer
med ændringer i indvandrerpolitikken og den nødvendige finansiering; og Conte

understregede, at Italien ikke kan bære hovedparten af indvandringsstrømmen fra
Nordafrika alene. Han meddelte, at han snart vil indkalde til en konference om
Libyen, herunder invitere alle interessenter og økonomiske interesser, for at
drøfte strategier for stabilisering af landet med respekt for befolkningens
rettigheder, for derved at bringe det til det punkt, hvor valg kan afholdes
“under betingelser af total stabilitet.” Han uddybede ikke den præcise karakter
af amerikansk samarbejde i denne indsats.

