’Miljø’-lobby er ansvarlig for
rekordhøjt CO2-udslip
17. oktober (EIRNS) – Tysklands manglende evne til at reducere dets udslip af
kuldioxid siden de dristige løfter i 2015 på Paris-klimakonferencen – eller
for så vidt siden 2009, inden man begyndte ændringen væk fra atomkraft –
illustrerer bedraget med de frygtskabende “menneskeskabte klimaændringer” i
rapporter fra FN’s Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC).
Tyskland har omstillet mere aggressivt til såkaldte vedvarende energikilder, pr.
indbygger end nogen anden større nation. De har siden 2017 investeret omkring
225 milliarder dollar i vind, sol, biobrændstof og geotermiske energikilder; og
hvis borgernes ekstra elregninger – som nu løber op i mindst 50 milliarder
dollar/år højere end for et årti siden – tilføjes, – er deres investeringer plus
udgifter i vedvarende energi i størrelsesordenen 400 milliarder dollars. Men ved
at “udfase” atomkraft og lukke sin eksisterende atomkraftflåde, har denne store
investering ikke opnået noget mht. CO2-emissioner; i 2018 vil det svare til
2009-niveauet, og eksperterne anslår, at det efterfølgende vil overstige 2009niveauet.
Havde landet investeret det samme beløb i løbet af det sidste årti i nye, tredje
generations atomkraftværker, og samtidigt opretholdt den eksisterende flåde,
kunne de hurtigt have installeret mere end 50 gigawatt kernekraftkapacitet og
erstattet hele den kulfyrede og oliefyrede kapacitet. Hvor stor kunne
reduktionen i Tysklands CO2-, CO- og NOx-emissioner have været, hvis det var
blevet gjort?
Det samme gør sig gældende i resten af verden. Det går tilbage til sabotagen i
slutningen af 1970’erne af hvad der havde været planerne – centreret i USA’s
atomindustri og Atomenergi-kommissionens “Atomer for Freds”-program—for at de
industrielle nationer skulle føre an i opbygningen af 5.000-7.000 reaktorer
verden over.
I stedet har verdens kernekraftskapacitet endnu ikke nået 1.000 GW, og det er
Kina, Indien og Rusland – alle under angreb fra IPCC, Verdensnaturfonden, Paris
Climate Alliance osv. for afbrænding af kul – som årtier senere går forrest med
at opbygge en ny atomkraftbaseret kapacitet.
Hvis der nu er 40 milliarder tons CO2-udslip om året, er det den anti-nukleare
miljø-lobbys ansvar, specielt efter den verdensomspændende frygtskabende

promovering af det berygtede Hollywood-bedrag “China Syndrome” fra 1979IPCC og
Klima-konferencen i Paris er ansvarlige for disse emissioner. Præsident Donald
Trumps tilbagetrækning fra Paris-klimaaftalen var det rigtige at gøre for en
amerikansk præsident, som vil beskytte og forbedre miljøet. Enhver
“dekarbonisering” af vores produktion af el og varme må gøres med atomkraft. Alt
andet er en ofring af industrialisering og menneskelige produktive kræfter – og
en ofring af selve den menneskelige befolkning . Det gennembrud, der er brug for
nu, er masseproduktion af små fjerde-generations modulære reaktorer (SMR’er), og
at gå hurtigt fra design til prototype til produktion kræver samarbejde mellem
de store atomkraftproducerende lande i et forceret program.
Dette er det væsentligste krav for iværksættelsen af et “Nyt Bretton Woods”
valutasystem af USA, Rusland, Kina og Indien i, som vil stoppe international
spekulation og fremme infrastrukturinvesteringer og vareeksport. Det var i
perioden fra FDR’s Bretton Woods, at storstilet eksport af atomkraft til
udviklingslandene blev planlagt – men derefter stoppet af miljøbevægelsens
svindel, og ved at det Britiske Imperium nedlagde Bretton Woods.

POLITISK ORIENTERING den 18. oktober
2018:
Udbytteskat skandalen understreger
behovet for Glass/Steagallbankopdeling.
Her er også supplerende materiale.
Med næstformand Michelle Rasmussen
Lyd:

LaRouchePAC video som sætter spørgsmål ved global opvarmning fra februar 2017.

75 år for redningen af de fleste danske jøder: fra mindehøjtidlighed

i

synagogen i København den 11. oktober 2018.

Personer EIR talte med ved mindehøjtidligheden i synagogen i København den 11.
oktober 2018.
1. Jan Willem Norden som flygtede til Sverige.
2. Torbjörn Adelsson, en svensk mand, hvis dansk kone havde flygtede til
Sverige.
3. En mand som blev født i Sverige et par måneder efter hans forældre havde
flygtet.
4. Moses Schwartz, en polsk mand som overlevede fem koncentrationslejre.
5. En mand som flygtede til Sverige, nu bosat i Israel, som kom til København
for mindehøjtidligheden.
6. En modstandsmand som var aktivt med Sorø akademiets gruppe og blev interneret
i Neuengamme koncentrationslejre. Hans kone var ansat ved plejehjemmet
Bernadottegaarden for modstandsfolk.
7-8. Modstandsmænd Uffe Preuss og Poul Høeg fra Nybodergruppen.
9. Modstandsmand fra Odense.
Musiken er en vuggevise skrevet af den tjekkisk-jødisk forfatter og digter Ilse
Weber, da hun var i Theresienstadt med hendes mand og ældste søn. Deres yngste
søn kom med “kinderstransport” via Storbritannien til Sverige. Ilse insisterede
at komme med sin mand til Auschwitz, hvor hun og sønnen blev dræbt så snart de
ankom. Hun har skrevet andre sange og tekster i Theresienstadt.
Anne Sofie von Otter synger.

Befolkningens genvundne kampgejst er
Londons værste fjende: Optrap imod
det Britiske Imperium
Leder fra LaRouchePAC den 17. oktober (EIRNS) – “Krigen for at besejre det
Britiske Imperium og skabe et klassisk nyt paradigme er tydeligvis overkommelig,
så længe vi holder mobiliseringen i højt gear i den nærmeste periode”,
understregede Helga Zepp-LaRouche i dag i en diskussion med medlemmer. Hun
betonede to nylige udviklinger, der understreger dette potentiale.
For det første leverede den tidligere amerikanske statsadvokat for D.C. Joe
diGenova en ødelæggende bredside mod briterne for at sammensværge sig med exCIA-direktøren John Brennan og FBI i et kriminelt kupforsøg mod Trumps
præsidentskab. “Britisk MI6 gennemførte ulovlig elektronisk overvågning af
amerikanske statsborgere efter anmodning fra FBI og Brennan …. Derfor er
briterne ved at blive vanvittige …. Det puster virkelig til ilden. Det åbner op
for et enormt strafansvar for amerikanske efterretningstjenestefolk.”DiGenova
understregede også, at Trump nu er “en anden præsident. Han har nu fuld kontrol
over præsidentskabet”, men at det fortsat er afgørende at sikre det den 6.
november.
For det andet skrider Bælte og Vej-Initiativet hastigt frem i de fleste områder
på planeten. I dag blev et aftalemorandum

om Transaqua-projektet underskrevet i

Rom af den italienske regering og Lake Chad Basin Commission, et epokegørende
stort infrastrukturprojekt, der vil ændre hele det afrikanske kontinent, og som
LaRouche-bevægelsen har støttet i årtier.
“Tag det som et eksempel på hvordan vores ideer, som vi har presset på for i
40-50 år, og som var i vores rapporter om Verdenslandbroen, der går tilbage til
1991, kan ændre verden og gøre den til et bedre sted”, understregede Helga ZeppLaRouche.
Hun fortsatte: “Det er klart, at det gamle paradigme er ude, den gamle
geopolitiske, unipolære verden fungerer ikke længere. Vi er vidne til en
planetarisk proces, præcis som Lyndon LaRouche sagde, med Brexit-afstemningen,
valget af Trump, den nye italienske regering osv.
“Nu må vi sørge for, at Trump-administrationen tager den næste, nært

forestående, afgørende strid. “Vi må absolut bevæge os i retning af den Fire
Magts-aftale, der er specificeret af Lyndon LaRouche, for hvis verden går i den
retning, som kræves af IPCC, ville det være folkedrab, da de hævder, at jordens
bæreevne kun er 1 milliard mennesker.
“Hvis du tænker på potentialet for Verdenslandbroen, har man brug for 50-100
gange mere energi i næste generation, og det kan naturligvis kun ske med den
fulde udvikling af sikker fission og et storstilet program for fusionsenergi. I
mellemtiden har vi brug for moderne kulkraftværker, som mange lande i verden er
afhængige af. Den næste økonomiske platform vil blive defineret af nye fysiske
principper, defineret af et forceret program og samarbejdet mellem USA, Rusland,
Kina, Indien og andre lande for at udvikle disse fælles mål for menneskeheden.”
Zepp-LaRouche konkluderede: “Det finansielle sammenbruds Damoklessværd hænger
over verden. De næste tre uger til midtvejsvalget i USA vil være af afgørende
betydning. Vi kunne få en nedsmeltning udløst af bevidste handlinger; vi kunne
have et utilsigtet sammenbrud – der er så mange miner i det finansielle system.
Men hvis vi fokuserer på at gøre det af med det Britiske Imperium, og på den
anden side den absolutte ånd fra den Nye Silkevej der breder sig, kan vi vinde.
“Dette er helt klart et ”punctum saliens” i historien, for mellem nederlaget til
det Britiske Imperium og det nye paradigme er disse sjældne øjeblikke i
historien, hvor man faktisk kan se, hvordan en epoke bliver erstattet af en
anden. Vi har de objektive forhold for en verdensomspændende revolution eller en
verdensomspændende ny æra af civilisation. Så det giver mig en meget optimistisk
følelse, og jeg tror, at ud af denne optimisme burde vi virkelig lade gigantiske
kræfter vokse.”

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.

Det kommende valg: En kamp imod Wall
Street og London
Leder fra LaRouchePAC den 15. oktober 2018 — Dagen for det amerikanske
midtvejsvalg nærmer sig hastigt, med den amerikanske befolkning kraftigt
opildnet over forsvaret af Donald Trumps præsidentskab imod “Russiagate” og
relaterede angreb. Det er afgjort demokratiske angreb, men det er nu blevet
klart for mange, at de blev lanceret af britisk efterretningstjeneste.
Organisatorer i LaRouches Politiske Aktionskomité har mødt stor interesse ved de
store valgmøder, afholdt af og for præsidenten, med uddelte skrifter, der
‘nagler’ det britiske kupforsøg og forklarer LaRouches “Fire Love ” for at redde
økonomien fra endnu et økonomisk nedbrud.
Denne interesse går ud over partihensyn. Der er også gæring i mange mere eller
mindre partiuafhængige kongreskampagner. Vigtigst er den uafhængige Kesha
Rogers’ kampagne i Texas’ 9. distrikt, hvor repræsentant Al ‘Afsæt Trump’ Green
– der sidder på den hidtil sikreste af de demokratiske pladser – ser til, og
bekymrer sig over hver eneste bevægelse, som Rogers gør, og alle nye vigtige
anbefalinger, hun modtager.

Den underliggende sandhed – uanset hvor mange der forstår det – er, at en
økonomisk krise, lige så stor eller større end den store finansielle krise
2007-08, truer på den anden side af valgdagen; og derfor er det reelle mål for
de mange millioner vælgere, der forsvarer præsidenten, Wall Street og City of
London. Denne gang er årsagen det enorme ocean af ny virksomhedsgæld, som er
skabt gennem centralbankernes trykning af penge efter den sidste krise – senest
også forbrugslån – og den måde, de er blevet ‘pakket’ på, med sikkerhed, og
forklædt med en langt større masse af afledte finansielle instrumenter –
derivater. En lille ‘forsmag’ på dette sammenbrud finder nu sted i Indien, hvor
kollapset og nationaliseringen af et selskab på 13 mia. $, der er garanteret af
regeringen, forårsager ‘smitte’ i form af tab på tværs af landets finansielle
system. Kursfaldet på nationale valutaer i nogle af de største
udviklingsøkonomier skubber hen imod det større sammenbrud, der kommer.
Det, der i virkeligheden er nødvendigt for at forsvare præsidentskabet, er at
møde og overvinde den finansielle krise og derved slå Wall Street og London.
Det betyder at få præsident Trump til at gennemføre de afgørende løfter, som han
endnu ikke er rykket på: Glass/Steagall-Lov for det 21. århundrede; den
‘funklende’ nye højteknologiske økonomiske infrastruktur, der kræver billioner i
investeringer fra et nationalt kreditinstitut. (Dette er, hvad der takket være
Kina, har trukket verden ud af den såkaldte ‘Great Recession’ fra nedbruddet i
2008). Og lanceringen af en ny æra for rumforskning, som lovet i den smukke
video fra 25. marts 2017, der var præsidentens “ugentlige tale” den lørdag.
“Hvis vi kan opnå disse ting i rummet”, konkluderede han, “er der ikke det
problem, som vi ikke kan løse”.
Det omfatter ‘handelskrigen’ mellem USA og Kina. USA og Kina kan sammen med de
store rumfartsnationer Indien og Rusland oprette et nyt monetært system, slippe
for IMF og WTO, og bruge det nye system til at skabe fælles investeringer i
store infrastrukturprojekter i mange lande, og i rumrejser.
LaRouches “fire økonomiske love” skitserer retningen for de aktioner, som den
indeværende politiske gæring i den amerikanske befolkning kræver.
Faktisk er situationen i Europa, med fremgangen for “nationalister” og
tilbagegangen for de traditionelle partier, en meget tilsvarende kamp imod
Bruxelles og London, og afgrænset af det samme igangværende økonomiske
sammenbrud. Således også vigtigheden af det kommende valg til Europa-Parlamentet
den 23.-26. maj, 2019.

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.”
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Afskrift på engelsk:
Schiller Institute New Paradigm Webcast, October 11, 2018
With Helga Zepp-LaRouche
The Stakes In the U.S. Midterm Elections: War or Peace
HARLEY SCHLANGER:
Schiller Institute.

Hello, I’m Harley Schlanger with the

11, 2018:

Welcome to our webcast for today.

It’s Oct.

Our webcast will feature, as always, Helga

Zepp-LaRouche, our founder and chairwoman Helga Zepp-LaRouche.
We were just reviewing events prior to this webcast, and
there’s so much going on, as we come now with less than five
weeks to the midterm election in the United States, which is
going to be an extraordinarily important in determining whether

the American people are going to step up to the responsibility of
joining the New Paradigm, or whether they’re going to succumb to
the demoralization and the media control.
We’re also seeing things that the LaRouche movement is
famous for, which is economic forecasting.
we start with that:

And Helga, why don’t

We saw a very big drop in the stock market

yesterday, there’s jitters on Wall Street, anxiety around the
world.

What’s going on?

HELGA ZEPP-LAROUCHE:

The system is disintegrating, and it’s

just a question of time when this will happen.

I find it very

remarkable that the IMF is pronouncing the famous “D” word.
Remember that the “D” word was never to be mentioned, because the
market would supposedly follows the psychology of the markets,
and when you mention the word “Depression,” then that could bring
it on and so was the tale. But now the IMF meeting in Bali,
Indonesia has been warning that challenges are to be faced,
otherwise, the second Great Depression would be looming.
Now, I find this really remarkable, and I think what they’re
trying to somehow prepare the population that thing is really
coming down.

This stock market plunge of more than 800 points —

I think something like 820 — you had President Trump who
basically said the Federal Reserve is “crazy” with their interest
rate policy, which caused a complete reaction by [IMF Managing
Director Christine] Lagarde and so forth, but he kept repeating
it twice.
this.

He said the situation is much too tense to continue

Naturally, this is the reason why you have the reverse

carry trade from the emerging markets, which was mentioned by the
IMF as the biggest threat to the system, and the second biggest
threat or maybe on an equal level, being the indebtedness. Now,
Lagarde also mentioned the indebtedness of the governments, the
corporate firms, and also other categories, like student loans
and car loans and all of this, is 60% higher than it was in 2008.
Then, in addition to all of these things, you have the
collapse of the real economy, with for example home-building
peeked in the United States in January and has been in a free
fall and since about May this was also the case for copper and
timber — all of these have lost between 15 and 20% since the
beginning of the year.

So, these are all markers that this thing

is not continuing.
And then, you have, naturally, on top of that the growing
fight between the EU and Italian government.

You had the famous

letter, or infamous letter by the two EU Commissioners [Pierre]
Moscovici and [Valdis] Dombrovskis, to the Italian government
warning them that their intention not to stick to the EU-imposed
budget deficit of 2.4%, that this would not be allowed, which was
the trigger for a run on the Italian bond, and as a result, the
spread between the Italian and the German values have gone up to
300 points; and it is generally said if it goes up to 400 —
basically that means that the Italians have to pay 3% and more to
refinance their loans — and that could actually really all
contribute to a crisis.
On top of it, by the 15th of this month, that is in four
days, the Italian government will publish the details of their
budget.

And it is expecting that the rating agencies immediately

afterwards will put out some rating, in all likelihood
downgrading the Italian bonds, or downgrading Italy as a country,
which then basically, depending how they are formulating it, if
the outlook is basically neutral, people say this could just go
through; but if they put a negative outlook on it, then that
could lead to a big banking crisis — actually not only of Italy,
but of the entire Western financial system.
It is clear that some of these people in the European
Central Bank and EU Commission obviously think they can force the
Italian government to capitulate, that they can control the
consequences of this, but this is playing with fire:

Because you

have a highly, highly volatile financial system, and I can only
say, in 2008, the whole world was more or less unprepared for the
crash, because they were not listening to the warning this my
husband had already put out, very clearly, on July 25th, 2007

—

this was one week before the secondary mortgage crisis in the
United States exploded.
system is finished.

And he had said at that time, this

All you can see now, is how it comes down.

And people didn’t listen to it. So the crash occurred in 2008 and
they didn’t draw any conclusions out of their own mistakes, and
just kept pumping money — quantitative easing.

And basically

all these instruments of the Central Bank are now completely
exhausted and used up.
And contrary to 2008, when everybody was unprepared, those
people who are now trying to cause the Italian government to
capitulate and continue with the austerity, which the Italian
government was voted in, because they rejected that austerity.
So, if they push too hard, I think one should not forget that
both Italian government coalition parties, the Lega and the Five

Star Movement party, they have Glass-Steagall in not only their
party program, but also in the coalition treaty.
Now, obviously, the Italian government knows what they’re up
against.

They have seen speculators moving in on countries,

driving them into the ground, so they are relatively careful, and
they’re not saying anything terribly provocative.

But if

somebody from the outside pushes them into a crash, I would not
exclude the possibility, or I would actually say it’s quite
probable that they would implement Glass-Steagall as a
self-defense.
So it is quite different from 2008, and I think the only
lesson that one can draw out of all of this, is we need to
amplify our efforts to go for a New Bretton Woods system, which
we have a campaign on internationally, we have a petition; this
has been signed by many people in the meantime, and I would urge
you, our viewers, sign this petition, get it around, prepare
anybody you know — elected officials, mayors, parliamentarians,
congressmen — to prepare for Glass-Steagall, and not only that,
but the Four Laws of Lyndon LaRouche.

Because unless we

reorganize this entirely bankrupt financial system in an orderly
fashion, the danger is an uncontrolled collapse.
You need a New Bretton Woods system, you need
Glass-Steagall, we need to get rid of the casino economy; we have
to have credit for the financing of the real economy, and we have
to have a new credit system to basically finance investments on a
multinational level among all the countries of this world, to get
the world out of this danger of a depression.
So, if the IMF talks about the danger of a Great Depression,
people should take it to heart. Think about what happened in the
Great Depression in the ’30s

— in the United States it was

devastation, but in Europe it was even worse, because it led to
fascist movements and that to world wars.
take these things lightly:

So people should not

Get onboard with us.

Join the

Schiller Institute, join our campaign for New Bretton Woods,
because that’s the only answer one can give to this danger of a
looming crash.
SCHLANGER:

I had a chance to read through the Executive

Summary of the IMF report, and there were two omissions — they
were there in a sense, but they didn’t really acknowledge them,
— both of which your husband was out in front of for many, many
years, in dealing with the IMF.

On the one side, it’s clear that

it’s {their} policy which has failed.

The austerity regime which

the IMF is famous for, these have never led to any economic
development.

And then, secondly, the quantitative easing, the

low-interest credit for speculation, instead of Glass-Steagall —
the IMF was promoting that.

And so, the two things they

promoted, they’re now admitting are failed. Do you have any
thoughts on that, Helga?
ZEPP-LAROUCHE:

I think the possibility that the IMF would

reform itself is probably going in the probability towards zero.
I think it requires a different kind of action.

In a certain

sense, you have right now in the whole world, already, a revolt
against these failed neo-liberal policies.

This was expressed in

the Brexit; this was expressed in the election victory of
President Trump; the new Italian government is an expression of
that; also the Austrian government.

And I think that

— in a

certain sense, national sovereignty has to be reasserted, and I
don’t think these supranational institutions which were the main
reason why these policies were imposed, which had created havoc:
Look at what happened to Greece.
diminished by one-third.

The Greek economy was

The Italian economy was destroyed.

The

fact that we have now a totally different government in Italy,
which is pro-growth for the most part, which is for the
relationship with China, for the relationship with the New Silk
Road, all of this is a response to the failure of these policies.
And there are many people in Europe who are expecting that, given
the fact that the EU is basically doing exactly the same thing in
principle, namely, sticking to the neo-liberal austerity, that
you will have an earthquake in the coming European Parliament
elections [in April] which will show that these present policies
will be absolutely out.
I think this is much too long term.

I think the crisis is

upon us now, so I can only say: The only solution is for the
package I just said before:

The IMF is really a bankrupt

organization, and that was stated by my husband in 1975, when he
proposed to replace this IMF with an International Development
Bank, which would provide large-scale, low-interest credit for
development projects in the developing sector; and if that would
have been done, we would not have a migration problem, we would
have prosperous countries around the globe; but now, with the New
Silk Road, this policy is on a good way.
So I can only say, “listen to the wise words of Lyndon

LaRouche,” belatedly, but better late than never.
SCHLANGER: And that was a very popular item, “How the
International Development Bank Works,” that Lyn wrote back in
’76, I think it was.

We used it as part of his campaign — for

his first campaign for President.
Coming up on the midterm elections, there’s a lot of turmoil
that’s been unleashed.

What’s clear is that Hillary Clinton has

not learned anything from the results of November 2016.

You have

a real civil unrest that’s being built, deliberately, because the
Mueller case, the Mueller Russiagate story, is collapsing.
can become a very dangerous situation.

This

Let’s start with what

Trump said — Trump said, the Democrats have gone crazy.

I

assume you would share that assessment, Helga?
ZEPP-LAROUCHE:

If calling for violence is a sign of

insanity, then I would agree with him.

And it’s funny, I was

looking at the German media, and they all portray this fight,
this very hot situation in the United States, as if it’s all just
electioneering by Trump that he would call the Democrats a “mob.”
But, it is a fact that Maxine Waters already some months ago,
called on everybody to get into the face of Trump cabinet
members, whenever you them — there were some actually violent
incidents; people were not served in restaurants; and also some
other Democrats basically called that you should be “in their
faces” of the Trump camp. And that has created a complete
hysteria, which was amplified by the Kavanaugh case, where even
Alan Dershowitz, who said that he’s a liberal Democrat, he said
that the attempt, for example, Senator Feinstein and Eric Holder,
they said that Kavanaugh should not be accepted, that this would
put into question the legitimacy of the Supreme Court!

I mean

this is really incredible. Dershowitz then correctly said, forget
it, Kavanaugh is now Supreme Court Justice and he will be there
for his lifetime; this was due process, and the Democrats should
go back to being civilized and not violate all the norms and
rules.
I mean, this is incredible:

I’m not an expert on American

constitutional questions, but it seems to me if the Senate, or
some Senators, are putting into question the legitimacy of the
Supreme Court, this is heading towards a constitutional crisis,
or some kind of a state crisis if these people are not stopped.
I think they have lost all barriers, and they have lost all

sense of limit!

This is a completely hysterical situation, and I

can only say that this is very dangerous.

And we have said many

times that Trump is being attacked, essentially,

— I mean, you

can pick on tiny points here and there — but that’s not the
point: The main reason why Trump is being attacked, is because he
tried to get the relationship with Russia on a good basis.
had a very successful in Helsinki with Putin.

He

And at least, in

the initial phase, he had an excellent relationship with China
and Xi Jinping.

And that is why the geopolitical establishment

went absolutely crazy — as a matter of fact, they’re escalating
their campaign, both against Russia and against China, in
unprecedented ways.

And it is the question of war and peace, and

people should really understand that, that the Democrats have
really gone crazy on the issue of Russia and also China, and they
should not fall into this trap, because in the consequence, this
would mean World War III.
SCHLANGER:

One of the other important points, I think is

that what we’re seeing, is again, people like George Soros
funding these rent-a-mobs.

And Soros, of course, has been

involved in this for many, many years.

And I believe, Helga, you

first identified the operation against Trump after the election,
as similar to the “color revolutions” that Soros, combined with
people like John McCain, the National Endowment for Democracy,
the Clinton State Department, to run coups and regime changes,
throughout the former Soviet bloc countries.

I think we’re now

seeing that what you said about the “color revolution,” is
totally accurate, including the danger of a Maidan Square-type
chaos being unleashed.

Sen. Rand Paul said yesterday that he

fears that there could be assassinations.
Is this pretty much what you had seen two years ago, this
color revolution scenario?
ZEPP-LAROUCHE:

Yeah, because whenever you have George Soros

involved in such, and he financed, according to reports, $50
million to a private group which, according to these reports,
which was called into being by a “senator,” not named, but the
individual involved was formerly an aide to Senator Feinstein, so
the speculation naturally goes in this direction.

This was an

outsourcing of the whole Steele operation to a private group,
basically using $50 million so that this could go on, after
Steele was officially fired from his liaison with the FBI.

Now, this is incredible.

I think this will all come out,

and also following the James Baker testimony, which even if it
was behind closed doors, nevertheless, what came out in various
Fox TV programs and various other revelations, that it was
Michael Sussman, the lawyer of Hillary Clinton’s campaign and the
lawyer for the DNC, which was the original trigger for the whole
Russiagate affair.

I find this absolutely incredible and I can

only hope that the American voters draw their conclusion out of
it, because that means that the Hillary Clinton campaign was
involved with a foreign power, namely great Britain, against her
opponent in the election campaign, and then afterwards, basically
against an elected President.

Now, I don’t find this very

“democratic,” to say the least, to use these kinds of secret
service methods, deep state methods, to work against your own
President, who has been democratically elected.
This, in my view, is the biggest scandal, and if it is all
coming out, if all the documents are being declassified, I think
it will go down in history, as the biggest scandal in American
history.
SCHLANGER:

And that is what’s at stake with this midterm election.
I think it’s very important that Baker, who was

the legal counsel to Comey and the FBI, in his testimony before a
private Congressional hearing, that he acknowledged that Sussman
gave him the Steele report, which was then incorporated into the
original FISA warrant against [Trump campaign advisor] Carter
Page.

That just makes clear that all these Democrats who have

been protesting what Representative Nunes did in his House
Intelligence Committee, that they were wrong, they were lying;
they were trying to cover up for the connection between the
British, the Clinton campaign, and the FBI.
Now, Helga, a couple of other things we need to cover before
we finish today:

One is the very significant stopover in Beijing

by Secretary of State Pompeo.

He had just come from North Korea,

where there was what appears to be quite a successful meeting
with Kim Jong-un.

But when he got to China, it was a slightly

different environment, largely because of the moves toward trade
war.

What happened when Pompeo got to Beijing?

ZEPP-LAROUCHE:

This was shortly after Vice President Mike

Pence had made this absolute diatribe at the Hudson Institute,
attacking China in the {worst} possible way, and this was taken
very badly by the Chinese government and Chinese media, who

really questioned, does that mean there is a shift in the Trump
Administration, in a total hostile attitude towards China?
Basically, when then Pompeo arrived in Beijing, just a few days
afterwards, he basically reiterated that it is the policy of the
United States to have a good relationship with China, to agree to
the One-China policy, and that the United States is not trying to
stop the rise of China.

And there were several Chinese media

which noted the fact that this was an extremely important
statement to come at this moment.
There was one interesting article in the {Global Times} by
the American analyst and expert, Clifford Kiracofe, who made the
point that there is a clear difference between Pence, who sort of
speaks for the deep state, and Trump, who is trying to change the
U.S. foreign policy, but is being “hamstrung” by this crew on the
side of the deep state.

And Kiracofe basically said the U.S.

establishment is unwilling to learn the lesson from what’s going
on strategically, that the world is changing and that there is a
multipolarity already now.
Now, the significance of this is not only Kiracofe saying
that, but that the {Global Times} is publishing that, which is a
paper which is very close to the Chinese government.

So I think

it’s important that the Chinese are still, despite the trade war
and the escalation coming from ridiculous — like Elizabeth
Economy, who was already on a rampage in 2014, came out with
another major piece, accusing China of all kinds of things — I
don’t need to repeat this stuff;

and I already in 2014 said that

Elizabeth Economy obviously has an “economy-class mind” if she
says these things, and obviously, she has not improved since.
But in any case, I think it is very important that Pompeo
was there to set the record straight, because obviously, the need
to find solutions to the world does require the collaboration
among the major powers of the world.

Those people who are

pushing this insane confrontation, like Hillary Clinton did in
her speech in Oxford, where she was on an absolute rant against
Russia, I mean, these people should really not be listened to, at
all.
SCHLANGER: Another group that shouldn’t be listened to, but
unfortunately is, is the IPCC, which is in the news again, with
the so-called “manmade climate change” theories they have,
demanding that carbon dioxide be eliminated from the universe.
This goes back to the campaign you waged against the

British-backed, German figure John Schellnhuber, who has been
pushing these policies.

And now it looks as though this is going

to be aimed as dagger at the heart of the German auto industry.
And it’s a good thing that Trump pulled the United States out of
the Paris climate change agreement.
ZEPP-LAROUCHE:

But where is this heading?

This is report which says the climate accord

from Paris was not good enough, we need not stop 2% temperature
increase, but we should stop at 1.5% by 2050.

And obviously,

this is basically what Schellnhuber put out some years ago with
the “great transformation” as he called it, the decarbonization
of the world economy, getting rid of nuclear, getting rid of
coal, oil, gas, just go to “renewable” energy sources; and there,
it is very, very clear that what my husband has developed in
terms of the cohesion and the correlation between energy
flux-density in the production process, and the potential
relative population density, which can be maintained with that
energy flux-density, means that the goal which Schellnhuber set
forth that the Earth can only carry 1 billion people, that that
is what they now want to put back on the agenda.

It’s a

desperate effort by the forces of the Empire against Trump, who
has promised to reindustrialize the United States; especially
against the New Silk Road, against the Belt and Road Initiative,
which now is the new spirit which has captured more than 100
countries already, which work with the Belt and Road Initiative
to their benefit.

And it’s an effort to really throw a monkey

wrench into this dynamic.
But I think it’s desperate, I think it’s dangerous, but I
don’t think it will work.

I don’t think that these people will

convince China, India, Latin America, Africa, the Asian nations,
even some of the European nations, to lie down and die, because
this is what that would mean.
It’s dangerous anyhow, because you can see that it’s needing
a mass hysteria on the CO2 question.

I mean, first of all, we

have long debated that the CO2 emissions is really a minimal
factor in climate change.

Climate change is taking place,

there’s no question about it, but as we have documented many
times in the past, it has to a very large extent to do with the
position of our Solar System in the Galaxy, and it is long-term
cycles from Ice Ages to warming periods, and within that, you
have still smaller fluctuations; and this is determining the
climate.

So the whole discussion of whether the CO2 emission of man
causing these climate changes is just completely absurd.

Now,

it’s very dangerous, because, as you can see, this brainwashing
of the population

— in Europe, for example, one day after the

IPCC put out this quack report, the EU Environment Ministers met
and they decided that the CO2 emission from cars should not be
30%, like they had previously argued, but it should be 35%; and
the German government, which basically initially said 30%, and
then agreed to this compromise — it’s just crazy.
Now, what will that do?

The boss of VW, the largest German

carmaker today came out and said that if this aim is being
implemented to have 35% cut in cars’ CO2 emissions, then this
will cause, alone for VW, 100,000 jobs — and that’s just one
carmaker.

Now, you can add all the other ones, and you will end

up with millions of people going unemployed and the whole
industry collapsing!

Germany, as an economy, is already on

extremely fragile ground because of the exit from nuclear energy,
and if they now are pushing to eliminate coal altogether, this
will be the death of Germany as an industrial country.
Obviously, we will make a big campaign against that.
There is a big worry, because obviously, for example, Poland
is 90% dependent on coal in terms of its electricity production.
And if they force countries to implement that, you will have a
populist explosion in the next vote, if not earlier.
So this is all completely crazy, and it should be stated
very clearly, that with the presently existing technologies, for
a very long time, the world population cannot be maintained
without coal, and there are safe and modern coal plants which are
completely environmentally friendly; and it’s completely
motivated by, not the environment, but by an anti-population
attitude.

We had put out in 2015, a report “‘Global Warming’

Scare Is Population Reduction, not Science,” and in that report,
we had the Queen of England on the cover, because obviously,
Schellnhuber, who wants to be addressed all the time as “CBE,”
Commander of the British Empire,

— we had documented in that

report that these are British policies.

And I think what we see

with this IPCC report, and anti-coal emission campaign; and in
Berlin, they now forbid diesel cars, cars which fueled by diesel
are forbidden from driving in 11 zones in Berlin! Now, the
craftsmen’s association has said that this means that 50,000 cars
of craftsmen will not be allowed to drive in the city, and
everybody who needs the services of a craftsman, who needs a new

roof, or needs a new pump, or whatever, they will not be serviced
any more.
This has nothing to do with real issues:

This is mass

psychosis, and it’s driven by the hedge funds, by Wall Street,
because the CO2 emission trade is a quackery:

We denounced that

in the past, and now, to impose a global carbon tax, which is
also what is being pushed, would mean they have again a good
weapon against national sovereignty, because once you agree that
national economies have to submit to the policing in terms of
their carbon emission, here you go again in the direction of this
globalist eco-fascism.
It’s not scientific, I think it’s the opposite:

It’s

oligarchical and it’s an effort, really aimed, in my view
primarily against the New Silk Road, but naturally also against
Trump, also against Germany, and many other countries.

So, we

should really denounce that, and we will have a whole bunch of
articles about that on this webpage; we will have a whole section
on the Schiller page, where we will have interviews and
statements.

And we invite you, if you have some scientific

contribution to make to this subject, we will publish it on this
website and have a public debate.

Because this is really

dangerous for the future of civilization.
And we have to have the opposite approach:

We have to have

an optimism about man being able to go into fusion power, to
develop completely new scientific methods for energy, safety, for
raw materials security, space travel — I think we should not get
into this scare which is really a tool of the oligarchy to try to
stop the development of the people.
SCHLANGER:

Helga, we’ve gone on a little bit longer than

usual, but I think there’s one other thing we have to bring up,
because we teased it last week, which is endorsements for
Independent Congressional candidate Kesha Rogers in Texas.

In

case, people don’t know this, in the last couple of days, we’ve
two very prominent American Republicans and conservatives —
actually, they may not even be Republicans in the party sense —
but Roger Stone, a longtime friend of Donald Trump, a
self-proclaimed “political provocateur” issued a very strong
endorsement of Kesha Rogers.

And then, Senator Richard Black, a

Virginia state senator, who’s been very involved in exposing the
coup and also exposing the deep state operations against Syria,
he issued a statement endorsing Kesha Rogers.

Helga, do you have

any thoughts on these two endorsements?
ZEPP-LAROUCHE:

I think it’s great, and I can also add that

the French former Presidential candidate Jacques Cheminade also
endorsed Kesha Rogers, saying that even though he’s not an
American, Kesha’s campaign has international significance,
because she is the flagship against everything which is going
wrong in the United States, right now.

So I think we will have

more such statements, and I really wish all of you to come out
and support Kesha Rogers, because this is a campaign of national
importance and international importance.

[Rogers is an

Independent running in the 9th CD in Texas, against incumbent
Democrat Al Green, who promotes impeaching President Trump
regardless of whether he has committed a constitutionally defined
crime or not — ed.]
SCHLANGER: OK, I think that about does it.

Until next week,

Helga, we’ll see you.
ZEPP-LAROUCHE:

OK, till next week.

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.

”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.

Briterne Storbritannien og i USA er
desperate for at omskrive historien
Leder fra LaRouchePAC d. 3. oktober (EIRNS) – Siden det chokerende nederlag til
Hillary Clinton – den udkårne efterfølger til briternes mand, Barack Obama, ved
USA’s præsidentvalg i november 2016 – har det Britiske Imperium forsøgt at
omskrive historien for at gøre resultatet mere spiseligt efter deres egen smag.
De nægter simpelthen at acceptere realiteterne, og hyler i stedet op om at
Donald Trump vandt i valgkollegiet med snyd; russerne er ansvarlige for
resultatet; Trump samarbejdede med Rusland som bevist af Steele-dossieret; Trump
er et seksuelt rovdyr; hans tilhængere er seksuelle rovdyr; han er “uegnet” til
embedet, fordi vi ikke kan lide ham og bør derfor fjernes ved brug af den 25.
ændring. Og så videre til kvalmegrænsen.
Nu slås de for at overbevise amerikanerne om, at de bør vælge et demokratisk
flertal til Repræsentanternes Hus i næste måned for at fortsætte med Trumps
afsættelse ved en rigsretssag. Og de opfordrer åbenlyst til jakobinsk vold mod
alle og enhver af Trumps tilhængere eller valgte embedsmænd (Jakobinere:
indflydelsesrig politisk klub under den franske revolution, red.)
Det bemærkes, at den britiske imperialistiske hob også nægter at acceptere

virkeligheden i selv Storbritannien, hvor den britiske befolkning i 2016 stemte
for Brexit og dermed for at forlade Den Europæiske Union og dens destruktive
politik. Først nægtede hoben i City of London at acceptere afstemningen og
ønskede en ny folkeafstemning; så sagde de, at afstemningen blot skulle
ignoreres; og nu foreslår deres lakaj, premierminister Theresa May, at
gennemføre en version af Brexit, som efterlader landet aldeles underdanigt i
forhold til Bruxelles, til gengæld for at beholde City of Londons kontrol over
verdens derivathandel.
Det Britiske Imperium ved bare ikke, hvordan man tager nej for et svar.
Og dog holdes den globale tidevandsbølge af vred afvisning af imperiets
forfejlede politikker og institutioner i løbet af det sidste halve århundrede –
en tidevandsbølge, der er udtrykt i Brexit-afstemningen, Trumps valgsejr, det
italienske valg, det mexicanske valg osv. – ikke tilbage af disse britiske
udtalelser. Den er derimod voksende, både i Storbritannien og i USA, som det ses
i det eksplosive fremmøde til præsident Trumps ‘MAGA’-valgmøder og i den hidtil
uhørte åbenhed i befolkningen overfor Lyndon LaRouches ideer og politiske
forslag. På samme måde med Den Nye Silkevej, hvis ånd, uanset det britiske
hysteri, vokser dagligt.
Det er her, at gennemførelsen af Lyndon LaRouches ideer og politik haster for at
sikre, at raseriet hos etablissementet og dets bankerotte institutioner vil
lykkes med at virkeliggøre et levedygtigt nyt paradigme.
Denne proces blev forudset og udtalt offentligt af Lyndon LaRouche, bogstaveligt
talt dagen efter Trumps valgsejr den 8. november 2016. LaRouche understregede
derefter, at de kræfter, der var i spil i forbindelse med det amerikanske valg,
ikke på kompetent vis kunne forstås som værende inden for USA som sådan.
“Valget var ikke nationalt, det var internationalt i hele sin karakter,” udtalte
LaRouche. “Så det er mønsteret. Det er ikke mønsteret for lokale grupper i USA,
selvom de har betydning. Men de er ikke noget man kan dele op i kategorier. Man
skal se på det større samlede gode. Og det vil blive tydeligt, når vi begynder
at behandle økonomien seriøst. Med andre ord, i stedet for at forsøge at finde
ud af hvordan man får det pågældende produkt ud på en bestemt måde og så videre,
er sagen den, at man skal starte med et globalt udgangspunkt. Vi har at gøre med
et globalt grundlag.
“Se, dette har været den egentlige tilstand i nogen tid. Men det er ikke
fremgået tydeligt, fordi folk ikke har kategoriseret disse ting på den rigtige
måde. Hvad de har gjort er, at de præcist har søgt efter ting, som de mente var

vigtige, og de er vigtige; men det styrende princip her er internationalt, det
er globalt.”
LaRouche understregede: “Hvad vi ser her, er et sammenbrud af tidligere
eksisterende livsbetingelser i verden. Og når man indser det, så får man hele
billedet …. Og derfor må man betragte alt dette fra standpunktet – ikke om
hvilken person der er vigtig i dette område eller ej; men man må se på det
overordnede billede, ellers får man ikke det rigtige svar.”

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

Faseskift fejer hen over Amerika –
’landet kommer før partipolitik’
Den 2. oktober (LaRouchePAC) – Der er en hurtigt voksende realitetssans i den
amerikanske befolknings hjerter og sind, at en virkelig revolutionær forandring
ikke kun er nødvendig i denne nation, men også mulig. Det begyndte med valget af
Donald Trump, en outsider i forhold til begge politiske partiers politik, og en
‘fighter’, der er villig til at gå i lag med de globalistiske institutioner, der
er pålagt nationen af det Britiske Imperium, institutioner som er “af imperiet,
ved imperiet og for imperiet.” Trump erklærede krig mod disse institutioner i
sin tale til FN den 25. september. WTO, Den Internationale Straffedomstol,

Frihandelspagten, fupnummeret med den globale opvarmning, regimeskifte under
dække af menneskerettigheder med mere. Suveræniteten er gået tabt, sagde han, og
skal genoprettes for alle nationer.
En af de mest destruktive af disse britiske institutioner er topartisystemet i
sig selv. Den 9. september 2012, dagen efter sin 90-års fødselsdag, talte Lyndon
LaRouche til dem, der var forsamlet ved fejringen. Med henvisning til George W.
Bush og Barack Obamas præsidentskaber sagde han: “Præsident George Washington og
andre forsøgte ved grundlæggelsen af vores selvstændige republik at forhindre
dannelsen af et partisystem. Og jeg tror tiden er kommet for at eliminere
partisystemet. På nuværende tidspunkt er det den eneste måde – formelt igennem
en juridisk proces – hvorpå at vi kan eliminere muligheden for sådanne to slags
præsidenter …. Vi har en forfatning, som er defineret, men hvorfor skal vi have
partier til at gribe ind i processen med at vælge et præsidentielt lederskab i
den nationale regering? Hvilken idiot opfandt den slags nonsens? Folk bliver
partipolitiske, og siger, at det parti der vinder skal bestemme nationens
skæbne! Idéen om at gå til en europæisk regeringsform, der er korrupt i kraft af
sin natur, ikke nødvendigvis på grund af folks hensigt eller politikkernes
hensigt, de ved bare ikke bedre!” (Se EIR, 21. september 2012).
Faktisk viste valget af Trump, at befolkningen afskyr det kontrollerede miljø
med æsler og elefanter. Imidlertid er det Demokratiske parti – som Trump
fortalte til vælgerskaren ved hans valgmøde i Tennessee i mandags – gået
‘bananas’ siden valget i 2016, og støtter nu fuldt ud op om det britiske
kupforsøg imod regeringen i vort land, og lover at afsætte Trump, hvis de kan
overtage Kongressen ved midtvejsvalget til november. De må derfor besejres,
hvilket betyder at stemme på republikanske kandidater til november for at
forsvare Trump og forhindre kuppet.
Trump må derfor kæmpe for republikanske kandidater. Imidlertid er Kesha Rogers
uafhængige kongres-valgkamp i Houston, imod den mest ubehagelige af
“afsætnings”-kandidaterne, Al Green, baseret på “landet frem for partiet” og de
tre punkter i LaRouchePAC-programmet for at vinde Amerikas fremtid: Stop kuppet;
få USA til at deltage i den Nye Silkevej; og implementering af LaRouches fire
love. Nogle republikanske kandidater støtter dette program og byder velkommen
til LaRouchePAC’s aktive støtte til deres kampagner.
Vi skal mobilisere hele landet med denne ånd, herunder eftertrykkeligt opfordre
folk til at stå til tjeneste. Det er et revolutionerende øjeblik i historien.
Folk har ingen grund til ikke at slippe hvad som helst de måtte have på deres
dagsorden, og deltage i Kesha Rogers valgkamp, enten i Houston eller i deres
hjembyer. Deltag i LaRouchePAC-kampagnen for at vinde fremtiden, hvilket – som

et første skridt – sikrer, at ‘afsættelses-partiet’ bliver besejret den 6.
november. Forestil dig en nation uden fattigdom, en nation der arbejder hånd i
hånd med russere, kinesere, indere og andre om at opbygge nye byer på Jorden og
kolonier på Månen og Mars. Helga Zepp-LaRouche refererede i dag til denne
virkelig patriotiske ånd, der stiger op over hele nationen, og sagde: “Lad os
skabe et mirakel – vi bør kun tro på de mirakler, som vi selv skaber.”

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

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

Schiller Instituttets ugentlige
strategiske webcast med Helga ZeppLaRouche, 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

Senatorer: Feinstein og hendes stab
samt Fords advokater vil blive
efterforsket.
Den 30. september (EIRNS) – Senator Tom Cotton (R-AR) fortalte i dag til CBSprogrammet ‘Mød pressen’, at ”Demokraterne i deres håndtering af Brett
Kavanaughs nominering til højesteret har vendt rådgivnings- og
godkendelsesprocessen til en søg-og-destruer-mission” og “har vanæret denne
proces og det amerikanske senat.” Han sagde, at vidnet Christine Blasey Fords
advokater “kan imødese en retsundersøgelse af deres opførsel,” og at “[Senator]
Dianne Feinstein og hendes personale står overfor en undersøgelse af, hvorfor de
lækkede” brevet med beskyldninger, som Blasey Ford havde sendt i fortrolighed.
Cotton forklarede, at Senatets retsudvalg har en “veletableret procedure med
fortrolighed,” men at Feinstein og andre demokrater – snarere end at følge denne
proces for at imødekomme Blasey Fords anmodning om fortrolighed – skabte det
cirkus, som nationen var vidne til torsdag den 27. september. Snarere end at
arrangere en diskret undersøgelse af anklagerne, som var indeholdt i brevet,
lækkede de det til nyhedsmedierne. Efter at have gjort det anbefalede
de advokater til Blasey Ford, der, som formand for retsudvalget Charles Grassley

(R-IA) forklarede under høringen, undlod at oplyse Ford om, at udvalget ville
være villigt til at sende repræsentanter til Californien for at interviewe
hende, så hun kunne undgå det offentlige skuespil, der opstod. Dette bedrag imod
deres klient er grundlaget for retsundersøgelsen, som Cotton henviste til.
Intervieweren fra CBS, John Dickerson, demonstrerede karakteren af “knus
Kavanaugh”-kampagnen ved gentagne gange at afbryde Senator Cotton med
beskyldningen om, at hans manglende evne til automatisk at acceptere Blasey
Fords ubegrundede anklager afskrækkede alle ofre for misbrug fra at fremsætte
deres klager.
Også i dag fortalte senator Lindsey Graham (R-SC) til Fox News-programmet
‘Søndag morgen Fremtid’, at han ville bede retsudvalgets formand, Charles
Grassley”, om at komme til bunds i, hvordan denne høringsproces blev kapret.
“Han læste op fra notater om en diskussion med Blasey Ford, hvori hun sagde:
“Jeg sætter pris på, at du tilbød det [at blive interviewet i Californien]. Jeg
var ikke klar over hvad tilbuddet gik ud på.” Han læste derefter op fra
korrespondancen mellem udvalget og Fords advokater, hvori tilbuddet blev fremsat
tydeligt, og advokatens svar var, “Dr. Ford har bedt mig om at lade dig vide, at
hun værdsætter de forskellige tilbud, der er fremsat.” Han var bekymret for
Fords erklæring under høringerne om at Senator Feinstein havde anbefalet advokat
Debra Katz til Ford, fordi det er upassende for en senator at anbefale en
advokat til en vælger.

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)

Trumps tale ved FN’s
generalforsamling: Hvad du ikke læste
i medierne
LaRouche PAC Webcast

MATTHEW OGDEN: God eftermiddag! Det er den 28. september 2018. Mit navn er
Matthew Ogden, og du lytter til vores ugentlige fredag aftens webcast
fra larouchepac.com.

Det har mildt sagt været en meget dramatisk uge. Den måske vigtigste udvikling,
der har fundet sted i denne uge, er gået tabt i et hav af mediernes 24-timers
nyhedsdækning af høringerne vedrørende Kavanaugh, af Rod Rosenstein osv. osv.
Hvad vi er her for at diskutere i dag, er den meget dramatiske udvikling, som er
kommet ud af mødet i FN’s generalforsamling i New York City. På skærmen her ser
man grafikken: “Trumps tale ved de Forenede Nationers generalforsamling; hvad
man ikke læste i medierne.” Måske så du dækningen af hvad der skete i mødesalen
i FN’s generalforsamling i New York City; men det meste af dækningen var nok en
fnisen af hvordan der blev grinet af Trump i begyndelsen af hans tale, og så
videre og så videre. Hvad du ikke hører om, er det faktiske indhold af talen, og
også hvad der skete uden for: nemlig en meget stærk tilstedeværelse af LaRouchebevægelsen, som talte med diplomater, meget højtstående repræsentanter fra lande
rundt om i verden, for at sætte det på dagsordenen, som bevægelsen har
insisteret på skal være det samlende opråb for nationer rundt om i verden,
herunder de fire stormagter – USA, Rusland, Kina og Indien – at samles for at
danne en Ny Bretton Woods. Dette er naturligvis emnet for appellen, som vi læste
op i sin helhed under udsendelsen i mandags, og som allerede modtager i

hundredvis af meget betydelige underskrifter fra højtstående personer i USA og i
udlandet.
Men du har sikkert heller ikke hørt det centrale indhold af hvad præsident Trump
havde at sige. Lad mig læse et citat for jer, som jeg mener sammenfatter det
generelle underliggende princip i hans tale. Dette er hvad han sagde:
“Amerikas politik med principiel realisme betyder, at vi ikke vil holdes som
gidsel af gamle dogmer, miskrediterede ideologier og såkaldte ‘eksperter’, der
igen og igen er blevet modbevist over de forløbne år.”
Jeg tror, at dette måske opsummerer præsident Trumps tilgang til politik, som
han har udvist det i den seneste periode af hans administration. Både strategisk
og økonomisk, både indenlandsk og internationalt. Det går lige til kernen af,
hvad det geopolitiske etablissement, der som minimum har gennemsyret de seneste
to præsidentskaber, både demokratiske og republikanske, hvad dette
etablissement, hvad denne geopolitiske fraktion – er så bange for. Hvad man
frygter allermest. Hvad Trump faktisk kan finde på at gøre. Han er faktisk uden
for boksen; han er ikke begrænset af ideologier, dogmerne og de såkaldte
“ekspertudtalelser”, som har dikteret hvad tidligere præsidenter har gjort. Ikke
at alle præsident Trumps impulser er korrekte; overhovedet ikke. Men at hans
grundlæggende impuls er den korrekte; at sparke til det fremherskende
geopolitiske skakbræt; det skakbræt der har bragt os til et krisepunkt både
økonomisk og strategisk, hvilket har bragt os til tærsklen af tredje verdenskrig
og til tærsklen af den fuldstændige økonomiske ruin i USA. At sparke til det
skakbræt, og vende tilbage til noget principielt, som han definerer det. Derfor
er dette et præsidentskab med et meget rigt, omend urealiseret, potentiale. Et
præsidentskab som kan blive, og som fortsat må uddannes med det lederskab og de
ideer, som LaRouche-bevægelsen er i en enestående position til at tilvejebringe.
Så, hvad vi vil gøre er, at vi vil afspille nogle få uddrag fra præsident Trumps
tale på FN-generalforsamlingen; sandsynligvis de uddrag, som du ikke hørte, med
mindre du lyttede til talen i sin helhed. Og så vil vi også afspille Helga ZeppLaRouches ekspertanalyse af talen og hendes marchordrer for, hvad vi skal gøre
for at fortsætte med at opfylde vores ledelsesansvar nationalt og på
verdensplan. Så her er præsident Trump på FN’s Generalforsamling i New York.

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.

Aldeles miskrediteret Russiagate-kup
må lukkes ned for menneskehedens
skyld.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche 27.
september 2018
Schiller Instituttet den 25. september – I sidste uges webcast gennemgik Helga
Zepp-LaRouche betydningen af præsident Trumps ordre om at frigive hemmeligt

stemplede ‘Russiagate’-dokumenter relateret til det amerikanske
justitsministeriuma/FBI’s kupforsøg imod ham. Frigivelsen af disse dokumenter –
kombineret med afsløringerne fra George Papadopoulos, der fortalte Fox News, at
det var briterne og deres australske modparter, der udpegede ham som mål ved at
plante løgnene om russernes ‘hacking’ – tilvejebringer beviser, der kan føre til
ikke alene en opbrydning af det britisk-styrede kup, men også til at sende
gerningsmændene fra Obamas efterretningsapparat i fængsel for indblanding i
præsidentvalget.
Den hysteriske reaktion fra gerningsmændene – herunder direkte intervention fra
de britiske og australske regeringer, der kræver, at der ikke frigives noget –
førte til en udsættelse af udførelsen af Trumps ordre. Men præsidenten gav en
forsikring for, at de vil blive frigivet. På trods af de eksplosive konsekvenser
af Trumps ordre dækker de vestlige medier det ikke. De vælger i stedet at køre
nonstop dækning af påståede seksuelle teenage-eskapader af højesteretskandidat
Kavanaugh, sammen med den igangværende bevidst provokerende og forvirrende
historie om, hvorvidt kupdeltager Rod Rosenstein – vicestatsadvokaten, der
udpegede Mueller som specialundersøger, og som har foreslået at bruge den 25.
forfatningstilføjelse til at fjerne Trump – har sagt op, eller vil blive fyret.
En sådan dækning er designet til at desorientere læserne og seerne, i et øjeblik
hvor klarhed er afgørende.
Og mens dette udfolder sig er FN’s generalforsamling trådt sammen midt i
betydelige diplomatiske initiativer, som vil afgøre om det nye paradigme
forbundet med Kinas Bælte- og Vejinitiativ vil afslutte æraen med geopolitiske
destabiliseringer og krige.
Lyt med på fru LaRouche webcast i denne uge, hvor hun giver den nødvendige
klarhed for at mobilisere med henblik på at afslutte kupforsøget, og dermed
sætte en endelig stopper for imperialistisk geopolitik.

Stormagtssamarbejde for at vende
tilbage til de westfalske principper
Leder fra LaRouchePAC sept. 26 2018—Den igangværende generalforsamling i FN i
New York er ved at blive et vigtigt forum for en tilbundsgående drøftelse af de

afgørende ideer om ledelse, som er nødvendig for at sætte en stopper for æraen
med britisk geopolitik og globalisering, og frem for alt for at fastlægge
principperne for fysisk økonomi, der kræves for menneskehedens overlevelse.
Ikke mindst det vigtige input fra LaRouche-bevægelsen – både i gaderne udenfor
FN og blandt de delegationer, der er indenfor – af LaRouches videnskab om fysisk
økonomi og hans opfordring til oprettelsen af et nyt Bretton Woods gennem en
konkursbehandling af det nuværende døende system.
Som en del af denne diskussion havde Kinas halvofficielle Global Times i går en
leder om præsident Donald Trumps tale til FN’s generalforsamling, der roste hans
forsvar for national suverænitet, men tilføjede at dette skal gå hånd i hånd med
lighed mellem suveræne stater. “Historisk set blev begrebet suverænitet og
lighed blandt nationer født på samme tid i Den Westfalske Fred, en fredsaftale
der først indførte og sikrede lighed af national suverænitet,” bemærkede
lederen.
En anden leder i de kinesiske medier, i China Daily, omtalte nødvendigheden af
USA og Kinas samarbejde om at skabe en win-win fremtid for hele menneskeheden,
og understregede at den reelle fare med gengældelses-handelssanktioner og andre
konflikter ikke er detaljerne i hvert enkelt problem, men “det stigende dræn af
gensidig velvilje”, som de forårsager. Dette er et punkt som Helga Zepp-LaRouche
gentagne gange har understreget i forholdet mellem USA og Kina: at det nære
samarbejde, skabt af Trump og Xi Jinping, er af afgørende betydning for at løse
den strategiske krise, og at begge sider må kæmpe for at bevare det – især med
Trump i skudlinjen af et igangværende britisk kupforsøg.
Zepp-LaRouche understregede også i dag i hendes ugentlige tysksprogede webcast,
at den farligste akilleshæl i hele den strategiske situation fortsat er det
fallerede derivat-tyngede transatlantiske finanssystem, som kan implodere når
som helst. Det er derfor endnu mere presserende, understregede hun, at ledere af
alle nationer forstår, at virkelig rigdom ikke er aktiemarkedet eller andre
finansielle instrumenter, men snarere at reel fysisk-økonomisk rigdom skabes af
menneskesindets kreative evner, på en måde der er unikt forklaret af Lyndon
LaRouche.

‘Singapore-Modellen’ med
stormagtssamarbejde for fred og
udvikling
lever i bedste velgående; det gør
London ikke
Leder fra LaRouchePAC 21. septeber 2018 — Hvert hjørne af planeten bliver nu
revet med af den politiske, økonomiske og kulturele forandring,som Kinas Bælte
og Vej-Initiativ har igangsat – og de ideer der ligger til grund for denne
politik.
Det sker på den koreanske halvø, hvor den sydkoreanske præsident Moon Jae-ins
tre dages besøg i Nordkorea er ved at føre til nye gennembrud for fred og
udvikling, i hvad der formentlig var verdens farligste brændpunkt, før præsident
Trump og formand Kim modigt mødtes i juni 2018 og iværksatte, hvad Helga ZeppLaRouche kalder “Singapore-Modellen”.
Det er på vej i Europa, hvor Italiens regering – fra Beijing – har meddelt at:
“Vi er meget glade for at være det eneste G7-land, der har gennemført så
avancerede forhandlinger om Bælte og Vej-Initiativet”, og at de planlægger at få
forhandlet en aftale med Kina på plads, inden året er omme. Og hvor Ungarns
premierminister Viktor Orbán “gav EU fingeren” ved at rejse til Moskva for at
mødes med den russiske præsident Vladimir Putin.
Det er i gang i Mellemamerika og Caribien, hvis nationer bruger Kinas samarbejde
med Afrika som en model for, hvad de håber at opnå, når de deltager i Bælte og
Vej-Initiativet. Det foregår også i USA, selvom de involverede oftest ikke
genkender sammenhængen. Da Donald Trump besejrede Hillary Clinton, det britiske
etablissements ophøjede efterfølger til Barack Obama, karakteriserede Lyndon
LaRouche straks dette som en international udvikling – ikke en national – det
var en del af den samme globale proces, der havde ført til Brexit-afstemningen i
Storbritannien. Til trods for den mest ondskabsfulde løgnagtige kampagne mod det
amerikanske præsidentskab siden fængslingen ved lynjustits og falske anklager af
Lyndon LaRouche i 1989, væltede Donald Trump skakbrættet ved at oplyse, at han
ville frigive de dokumenter, der vil bevise det britiske fingeraftryk bag hele
kupforsøget imod ham. Hvert træ i skoven kunne falde, efterhånden som disse
dokumenter kommer frem i dagens lys: Hele det britiske kontrolapparat over USA,
som har været på plads siden mordet på JFK og tidligere, kunne meget vel blive

afmonteret.
Er det en overraskelse, at der er udbrudt fuldstændig politiske krigsførelse i
Washington og i udenlandske hovedstæder for at forsøge at stoppe Trump fra at
handle? Kan det undre, at Storbritannien og dets medsammensvorne lancerer bølge
efter bølge af sanktioner og angreb på Rusland og Kina for at forsøge at bringe
dem til standsning, eller i det mindste forhindre Trump i at arbejde med disse
regeringer? Er det en overraskelse, at de liberale medier er drevet til vanvid
for at blokere for nogen rigtige nyheder om Trumps frigivelse af hemmeligt
stemplede dokumenter, eller om Korea, eller Bælte og Vej-Initiativet, med
endeløse pornografiske fortællinger om dommer Kavanaughs påståede ungdommelige
sidespring?
Men allermest alarmerende for den britiske imperialistiske tankegang, er
spredningen af de ideer, der ligger til grund for den nye globale renæssance,
som er etableret omkring Den nye Silkevej. Hvad er disse ideer? De blev
kortfattet udtalt af den kinesiske præsident Xi Jinping i sin tale den 25. juli
til BRICS-topmødet: “Videnskab og teknologi, som de primære produktive kræfter,
har givet uudtømmelig fremadrettet kraft til den menneskelige civilisation …. I
den igangværende nye runde af videnskabelig og teknologisk revolution og
industriel transformation vil nye ting uundgåeligt komme frem og erstatte det
gamle …. I lyset af nye muligheder og af ny videnskab og teknologi, har hvert
land lige rettigheder til udvikling. De, der ikke holder sig ajour med tendensen
i tiden, vil sakke bagud og blive irrelevante.”
Ingen kyndige borgere kan undlade at genkende aftrykket fra Lyndon LaRouches
tankegang og et halvt århundrede af strategiske interventioner i sådanne
formuleringer. Tilbage i 1983 skrev LaRouche i sin banebrydende sønderlemmende
afvisning af Romklubbens forfalskede “grænser for vækst”, offentliggjort under
titlen “Der er ingen grænser for vækst”:
“Mennesket er fundamentalt forskelligt fra dyrene …. Mennesket har potentialet
til fornuft, evnen til at gøre kreative opdagelser, der fremmer dets
videnskabelige erkendelse og omdanner sådanne videnskabelige fremskridt til
teknologiske fremskridt. Vi er i stand til at opdage, med stigende perfektion,
de lovlige universelle principper, som bestemmer universel skabelse, og at
mestre naturen med stigende kraft.”
Dette er dagens strategiske tema.

Erklæring fra Pressesekretæren i Det
Hvide Hus
Pressesekretærens kontor i Det Hvide Hus udsendte følgende erklæring fra
pressesekretæren, som vi bringer her i sin helhed:
ERKLÆRING FRA PRESSESEKRETÆREN
Udstedt den: 17. september 2018.
Efter anmodning fra en række udvalg i Kongressen og af hensyn til
gennemsigtighed, har præsidenten instrueret direktørens kontorfor national
efterretning og justitsministeriet (herunder FBI) med henblik på at imødekomme
frigivelse af følgende materialer: (1) siderne 10-12 og 17-34 i juni 2017,
ansøgning til FISA-retten i sagen om Carter W. Page; (2) alle FBI-rapporter om
interviews med Bruce G. Ohr, forberedt i forbindelse med Rusland-undersøgelsen;
og (3) alle FBI-rapporter af interviews udarbejdet i forbindelse med alle FISAansøgninger om Carter Page. Desuden har præsident Donald J. Trump instrueret
justitsministeriet (herunder FBI) til offentligt at frigive alle uredigerede
tekstbeskeder, der relaterer til Rusland-undersøgelsen af James Comey, Andrew
McCabe, PeterStrzok, Lisa Page og Bruce Ohr.
Ifølge pressemeddelelser mandag aften vil dokumenterne blive frigivet “hurtigt”,
hvor FISA-ansøgningen kommer først sammen med FBI-interviews af Bruce Ohr og
Carter Page. Det forventes at tekstbeskederne vil tage længere tid at frigive.
Denne dramatiske handling fra præsidenten foregår samtidig med, at en storjury i
District of Columbia overvejer strafferetlige anklager mod tjenestemænd for at
lække hemmeligt stemplede oplysninger fra Russiagate-undersøgelsen til
nyhedsmedier, ifølge udbredte presseforlydender.
Efter alt at dømme, vil frigivelsen af disse dokumenter gøre det muligt for
offentligheden for første gang at få indsigt et klart billede af det mest
skræmmende politiske misbrug af magt i amerikansk historie. Obamaadministrationen, der handlede på foranledning af den britiske regering, var
opsat på at ødelægge Donald Trumps kandidatur påvegne af hans modstander,

Hillary Clinton, ved hjælp af allenationale sikkerheds- og
retshåndhævelsesmæssige beføjelser i USA til at gøre det, og derefter at
ødelægge hans præsidentskab.
Britisk efterretningstjeneste producerede, via MI6’s Christopher Steele, et
politisk smædeskrift mod Donald Trump, som blev betalt af Hillary Clinton.
Steeles beskidte dossier hævdede, at Trump havde forbryderiske forbindelser til
Rusland, og at Putin havde kompromitteret ham. Ved fire forskellige lejligheder
gik ansatte ved Obamas justitsministerium til den tophemmelige FISA-domstol, der
er oprettet i henhold til loven i 1978 om overvågning af udenlandske
efterretninger, for at opnå en fuldstændig overvågning af Trumps frivillige
kampagnedeltager Carter Page, og gennem ham, af selve Trumps kampagne. Ifølge
Steeles forsætligt falske påstand var Carter Page en central figur i
Trump/Moskva-forbindelsen.
De samme tjenestemænd i justitsministeriet vidste, da de fremsatte ansøgningen,
at Steeles dossier var falsk med hensyn til Page. De underrettede aldrig retten
om, at Steeles oplysninger var blevet betalt af Hillary Clinton, Trumps
modstander, og at de aldrig havde været bekræftet, som krævet ved FISAprocedurer.

Trump i FN: Institutionerne har
fejlet –
vi skal gøre alle nationer store
Leder fra LaRouchePAC 25. September 2018 – Præsident Donald Trump talte på FN’s
Generalforsamling i dag. Efter at have taget æren for sine bedrifter igennem de
første to år – især udvidelsen af produktion og jobskabelse i USA – udvidede han
derefter sit “gør Amerika stort igen”-slogan, idet han gentagne gange
understregede den afgørende betydning af hver nations kultur og værdier i
forhold til at skabe fred og udvikling internationalt. Som han sagde med hensyn
til narkotikabanderne og menneskehandlerne i Latinamerika: “I sidste ende er den
eneste langsigtede løsning på migrationskrisen at hjælpe folk med at skabe en
mere håbefuld fremtid i deres hjemlande. Gør deres lande store igen”

I over 50 år har Lyndon LaRouche identificeret den krise, som menneskeheden i
det 20. århundrede, og stadig i dag, står over for, som den fortsatte eksistens
af de nedarvede imperialistiske institutioner, der er oprettet og ledet af (og
til fordel for) det britiske imperium og dets finansielle institutioner. Dette
omfatter den elendige WTO (World Trade Organisation), der håndhæver
“frihandelspolitikker”, der tjener til at fastholde de tidligere koloniserede
nationer i evig fattigdom, og sikre at de aldrig opnår industrialisering. Det
omfatter sådanne imperialistiske domstole som Den Internationale Straffedomstol
(ICC), der udelukkende anvendes til at straffe de afrikanske og andre
udviklingslandes ledere, der nægter at følge diktaterne fra deres tidligere
koloniale herrer. Det omfatter mange af FN’s agenturer, der udgiver sig for at
være håndhævere af “menneskerettigheder”, men som faktisk bruges til at
retfærdiggøre økonomiske og militære indgreb mod suveræne stater under Tony
Blairs imperialistiske “ansvar for at beskytte”-doktrin (R2P, Responsibility to
Protect, red.)
Efter 16 år med Bush og Obamas underdanighed til London er der endelig en
præsident, der har modet til at gå i lag med disse institutioner og at insistere
på, at menneskeheden kan gøre det bedre. Ligesom præsident Trump har fastholdt
sin insisteren på, at USA skal være venner med Rusland, har også hans åbne
afvisning af den britiske “globalisering” – der er oprettet for at opretholde
imperiet – gjort briterne og deres aktiver i USA, som kører det britiske
kupforsøg mod præsidenten, rasende. Deres panik er tydelig, da den åbenlyse
britiske rolle i kupforsøget, der fra starten af blev identificeret af LaRouche
og EIR, ikke længere kan skjules. George Papadopoulos, et af målene for Muellers
undersøgelse, tog i sidste uge bladet fra munden, og sladrede om briterne og
deres “Five Eyes”-kontrol over kuppet mod Trump. I mandags sagde den tidligere
amerikanske statsanklager for Washington DC, Joseph DiGenova, på WMALradiostationen, at “Storbritannien er centrum for konspirationen om at ramme
Donald Trump, Carter Page og George Papadopoulos”, alt imens han pegede på både
MI6 og GCHQ, som han identificerede som “Storbritanniens hovedefterretningsoperation”.
Trump har decideret forkastet frihandelspagterne, fupnummeret med “global
opvarmning”, ICC, “menneskerettigheds “-mafiaen og den imperialistiske opdeling
af “øst mod vest”- alt sammen skabt af imperiet, for at påtvinge diktater fra
London og Wall Street over suveræne nationers rettigheder. Forsvaret af disse
rettigheder, som var frugten af den Westfalske Fred og den europæiske
renæssance, kræver den endelige afslutning på imperiet og den geopolitiske
tænkning, som ligger bag.
LaRouches ‘Politiske Action Commitee’ afholdt i dag en demonstration i

forbindelse med FN’s Generalforsamling, og bød delegerede fra hele verden
velkommen med en smuk plakat, der bar teksten: “Salige er Fredsmagerne” med
billeder af Trump, der udveksler håndtryk med Vladimir Putin, Xi Jinping og Kim
Jong- Un. I sin tale undsagde Trump Iran, idet han hævdede, at de er sponsorer
for terror og undertrykker deres eget folk. Det skal genkaldes, at Trump i sin
tale sidste år ved samme FN-begivenhed skældte ud over “Rocket Man” Kim Jong-Un
som en trussel mod menneskeheden. Dette er Trumps stil. I et tweet i dag sagde
han, at Irans præsident Hassan Rouhani ikke havde accepteret hans invitation til
at mødes, men at “han måske gør det en skønne dag i fremtiden – jeg er sikker på
at han er en helt igennem elskværdig mand.” Præsident Rouhani sagde i sin tale,
at dialogen er mulig og nødvendig, samtidig med at han forkastede Trumps
afvisning af JCPOA. En sådan dialog er nødvendig hvis den betændte krise på
tværs af det såkaldte Mellemøsten skal løses – ikke stykke for stykke, men i
vidt omfang, inklusiv den syriske krise og den israelsk-palæstinensiske
konflikt. Dette ville fratage briterne deres primære ‘hanekampplads’, ligesom
den koreanske fredsproces har forpurret de imperialistiske bestræbelser på at
tvinge asiatiske nationer og andre til at “vælge side,” frem for at slutte sig
sammen i Ånden af Den Nye Silkevej.
LaRouchePAC-demonstrationen uddelte også appellen: “Lederne for USA, Rusland,
Kina og Indien skal skabe en ny Bretton Woods!” Appellen identificerer den
ventede eksplosion af den finansielle boble i Vesten, samt den voksende panik i
Europa i takt med at EU selv falder fra hinanden. Trump fortsætter med at
sammenblande aktiemarkedet med den reale økonomi, hvilket vil komme tilbage og
hjemsøge ham, især hvis børsboblen eksploderer før det afgørende midtvejsvalg –
en fare, som briterne muligvis beslutter at fremprovokere netop af den grund.
Det kunne løses, hvis Trump handlede nu sammen med de andre nationer i “FireMagts”-gruppen og andre, der vælger at deltage, og indkaldte til en Ny Bretton
Woods-konference for at gennemføre den nødvendige internationale omorganisering
af finanssystemet i henhold til Hamiltons principper, som præsenteret i
LaRouches foreslåede fire love.

Sejr over det desperate Britiske
Imperium er nu inden for rækkevidde!

Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche 20
september 2018
Begyndelsen af videoen:
HARLEY SCHLANGER: Hej, jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet.
Velkommen til denne uges webcast med vores grundlægger og præsident Helga ZeppLaRouche. Der var et par afsløringer i de sidste par dage, som faktisk former et
helt nyt potentiale for den strategiske situation, især at overvinde kuppet i
USA, med præsident Trumps frigivelse af hemmelige dokumenter. Jeg tror det er
vigtigt, at vi starter med det, fordi det er i overensstemmelse med hvad vi har
opfordret til, nemlig frigivelse af hele historien om, hvem der står bag dette,
og hvorfor. Kan du opdatere os på dette emne?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Ja. Jeg tror at dette er den vigtigste strategiske
udvikling, fordi, som vi har sagt mange gange, mens lande i verden allerede er
på vej mod et helt nyt sæt af internationale relationer, omkring den Nye
Silkevej og et win-win samarbejde, er det også klart, at det hele afhænger af
USA: Afhængig af hvordan den indre situation i USA udvikles, tror jeg, at det er
et spørgsmål om krig og fred. For to uger siden nævnte vi Willy Wimmers
erklæring, som jeg er enig i, hvilket er, at den eneste ting som står mellem os
alle og 3. Verdenskrig er personen Trump. Og det er ikke en fuld opbakning af
Trump, det er bare den virkelighed, som de mennesker der har været involveret i
et kupforsøg mod ham, sammen med den britiske regering og den britiske
efterretningstjeneste, disse er krigsmagere, og det er de folk der presser på
for fuldstændig konfrontation med Rusland og Kina.
I denne strategiske sammenhæng er det meget vigtigt, at mindre end syv uger før
midtvejsvalget, frigiver præsident Trump faktisk mange hemmeligt stemplede
dokumenter vedrørende FISA-rettens garantier baseret på den svigagtige
cirkulation af Steeles dossier, en rigtig efterretningsoperation, og også en
masse e-mails, men også interviews med 70 individer involveret i affæren.
Selvom dette endnu ikke er offentligt, vil det blive offentligt, og nu vil det
komme for Kongressen, og vi skal i grunden vente til de behandler alle disse
oplysninger, og det kommer ud. Det er meget klart, fra gerningsmændenes
reaktion, at Trump virkelig har ramt det absolutte ømme punkt. Der er en helt
hysterisk reaktion fra lederne af det demokratiske parti, Nancy Pelosi, Chuck

Schumer, Adam Schiff, Mark Warner og andre, og de siger dybest set, at “under
ingen omstændigheder må disse oplysninger blive frigivet. Dette risikerer
kildernes liv, osv.”, sagde Pelosi, og alle de tidligere intelligenschefer er
alle kommet ud med skrig og skrål. De indrømmer alle, at præsident Trump har
autoritet til at gøre det, så alle disse forbrydelser vil blive offentliggjort.
Den britiske efterretningstjenestes rolle vil være helt krystalklar: At der ikke
var aftalt spil med Rusland, men der var skam et kriminelt aftalt spil mellem
det demokratiske partiapparat, efterretningslederne fra Obama-administrationen,
og en fremmed magt, nemlig, Storbritannien. Jeg mener, at Trump har helt ret, da
han sagde, at dette vil være en af de stolteste bedrifter i hans præsidentskab,
fordi hele dette apparat var en form for kræft, der har skadet USA i meget lang
tid. Så det er stort. Det er virkelig skandaløst, at noget, som meget vel kunne
være den største skandale i USA’s historie, ikke bliver rapporteret bredt af de
internationale medier. Hvis de rapporterer det, er det kringlet og har et spin,
og normale mennesker, der ikke undersøger sagen i dybden, har ingen chance for
at forstå betydningen af dette. Jeg ved det ikke forholder sig sådan i USA, men
for eksempel de tyske medier, jeg kiggede virkelig efter, og de har næppe noget
om det overhovedet, hvilket fortæller dig, at det ikke bare er fake news, som de
rapporterer, det er især undertrykkelsen af virkelig væsentlige historier, som
er hvordan de forsøger at manipulere befolkningen. Så det er stort.
SCHLANGER: Helga, selv i USA, efter første dag faldt dækningen drastisk, i
betragtning af vigtigheden af dette. {The Hill} lavede et interview med Trump,
hvor han kommenterede om den største skandale, men det er værd at nævne, at
Pelosi, Schumer, Warner, Schiff-brevet, i grunden var en appel til
efterretningsvæsenet, DOJ, Justitsministeriet og FBI, om at trodse Trumps ordre
og skabe en potentiel forfatningsmæssig krise Den anden del af dette er LaRouche
PAC’s offentliggørelse af de britiske dokumenter, e-mails, kommunikation mellem
briterne og folk som Brennan og Clapper og andre: Det er de andre brikker, som
stadig mangler at falde på plads.
ZEPP-LAROUCHE: Ja; men jeg tror, at den første brik allerede er faldet på plads,
og jeg finder det ganske interessant at det var George Papadopoulos, af alle
mennesker, som angiveligt var personen, der udløste hele denne undersøgelse pga.
fuldskab på en bar i London. Han fortalte, at der var russisk hacking af
demokraternes computere; så denne Papadopoulos gav for to dage siden et
langvarigt interview på Fox TV. Jeg vil opfordre alle vore seere og lyttere til
at gøre anstrengelsen og lytte til dette, fordi det er virkelig afslørende.
Grundlæggende sagde han, at han blev snydt, at han blev lokket ind i dette ved
en kombination af australsk, britisk, tyrkisk og amerikansk

efterretningstjeneste; at han blev fanget i dette, og nu lægger han kortene på
bordet. Og han siger det er briterne, det er australierne, der forresten er mere
eller mindre det samme, på grund af Five Eyes-forbindelsen blandt landene i det
britiske statssamfund. Papadopoulos siger stort set, at alt dette var et setup,
og at det var briterne. Dette er virkelig vigtigt, og folk burde virkelig lytte
til det, fordi det var, så vidt jeg ved, en af de såkaldte forudsætninger for at
hele skandalen brød ud, og nu vender han omkring og siger: Jeg blev vildledt,
jeg blev lokket ind i dette. Hvis dette fortsætter, vil vi se flere ting, og
samtlige kongresmedlemmer, der undersøgte dette, udtalte: hvis det amerikanske
folk kendte til omfanget af denne forbrydelse, ville de blive virkelig berørte.
Dette kunne blive den store forløsning i amerikansk historie.
Se resten på engelsk på videoen ovenover.

