Kongressen iler med rigsretssag og
krig men stikker af fra Wall Streets
store problem.
Den 20. oktober (EIRNS) – Det amerikanske senat er nu et krigsteater for
evindelige krigere, der kræver flere krige i Mellemøsten og afstraffelse af
præsident Donald Trump med den absurde påstand om folkemord på kurderne.
Repræsentanternes Hus kan nu prale af rigsretssags-tilhængere fra begge parter,
der foregiver at tro, at Vladimir Putin (eller Xi Jinping) kontrollerer Trump,
og som støtter en hemmelig gruppe af CIA-operatørers forehavende med at vælte
præsidenten. Mange af de store nationale medieorganisationer har forladt den
tynde fernis af at rapportere nyhederne, for simpelthen at udsende og fordreje
PR-meddelelser fra lederne af kuppet, der som udgangspunkt kommer fra
højtstående personer i den britiske efterretningstjeneste.
Hvis dette er situationen, er det amerikanske folk i deres gode ret, hvis de er
villige til at handle i egen interesse, til at smide det meste af denne kongres
af fupmagere og deres forfalskede synspunkter og falske nyheder ud. Men noget
andet ligger til grund for denne skøre opførsel.
Disse valgte embedsmænd skjuler for sig selv – og fra dig – de umiskendelige
rapporter om, at en ny finanskrise, allerede i et tidligt stadie, er på vej imod
os fra Wall Street, mens de industrielle økonomier i USA og Europa synker. Den
nye globale finansielle rapport fra Den Internationale Valutafond er fuld af
meget alvorlige advarsler om gældskrise og finansielt sammenbrud. Den
amerikanske Centralbank har dagligt pumpet 50-100 milliarder $ likviditetslån
ind i Wall Streets banker og kapitalfonde siden den 16. september, da man
opdagede en likviditetskrise på ’interbank’-lånemarkedet. Centralbankerne i USA,
Europa og Japan koordinerer deres udvidede program for banksubsidier i forsøget
på at udstede tilstrækkelig likviditet til at forhindre, at aktie- og
obligationsværdier dratter i afgrunden.
Men der er ingen omtale af disse udbrud af finansielle nødsituationer i
Kongressen og parlamenterne, og heller ikke henvisning til dem i de populære
medier. Der afholdes ingen høringer. Kompetente økonomer og bankfolk opfordrer
indtrængende til, at disse banker skal brydes op efter principperne i
Glass/Steagall-loven, og at store programmer med offentlige investeringer i
højteknologisk økonomisk infrastruktur må iværksættes hurtigt. Men disse
nødvendige tiltag diskuteres ikke engang.

Hvorfor? Alle de amerikanske embedsmænd, der er gået med på dette kup af den
britiske efterretningstjeneste, vil have Trump af vejen før ”økonomien”
diskuteres. De frygter, at han i en krise, under et økonomisk sammenbrud, vil
tage ansvar for det ved at handle i fællesskab med de andre nationale ledere
indenfor rumforskning, kernekraft-teknologi, infrastrukturopbygning – hvilket
vil sige Kina, Rusland, Indien og andre. Disse nationer er vores potentielle
partnere i international udvikling, men krigspartiet insisterer på, at de er
vores modstandere, vores fjender.
Lyndon LaRouche og hans organisations nuværende handlinger hjemsøger dette
krigsparti, fordi hans politik ligger lige for som løsninger på denne krise.
Dette gælder i allerhøjeste grad for hans ide om en “Fire-magts-aftale” (USA,
Kina, Rusland, Indien) for at konstruere de internationale rammer for at indføre
Glass/Steagall-principper, vigtige nye infrastrukturprojekter og investeringer i
kapitalgoder, vidtrækkende rumfarts-missioner og avancerede
kernekraftteknologier.
En amerikansk præsident, der ønsker at løse denne kommende krise, hvilket
præsident Trump vil, kan simpelthen gribe fat i hvad LaRouche allerede har
foreslået og påbegyndt, og følge hans lederskab. Dette vil partiet for
rigsretssag og krig udelukke ved at tvinge Trump ud. Men det amerikanske folk
har brug for disse LaRouche-løsninger, og burde nu handle i egen interesse.

Hemmeligheden bag, hvordan Trump
udmanøvrerede krigspartiet.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 18. oktober
2019
I denne uge drøfter Helga Zepp-LaRouche Trumps seneste træk for at afslutte
krigene for regimeskifte, hvilket han blev valgt til at udføre, og stiller den

amerikanske befolknings støtte til præsident Trump, der sås ved forskellige
stævner i hele landet, op imod de etablerede mediers forsøg på at fremstille en
helt anden virkelighed. Med en skrøbelig våbenhvile på den syriske/tyrkiske
grænse er det nu tid til at begynde genopbygningen af regionen ved at udvide
Bælte- og Vejinitiativet til Mellemøsten!
Helga Zepp-LaRouche understreger også den rolle, som vores bevægelse spiller i
USA og i Europa med at uddanne befolkningen i den forestående globale
finanskrise. DETTE er den virkelige baggrund for hastværket med at afsætte Trump
fra embedet. Han har bevist, at han er villig til at vælte skakbrættet med det
militærindustrielle kompleks’ årtier lange politik for regimeskifte; så hvilken
garanti har Wall Street for, at han ikke vil gøre det samme imod dem, i takt med
at finanskrisen fortsætter med at brede sig?
Det er nu vigtigere end nogensinde at organisere en ægte økonomisk renæssance på
planeten, begyndende med at omorganisere Wall Street og give de suveræne
nationer mulighed for at samarbejde om deres egne økonomiske skæbner.
Tak for at følge vores arbejde og for din støtte.

Timen er kommet
Den 17. oktober (EIRNS) – Igennem de fleste tidsperioder tillader historien kun
at der sker få ændringer til det bedre på kort sigt, og de klogeste hoveder
forbereder sig tålmodigt på de muligheder, som fremtiden måtte byde på. Så
kommer der andre, sjældnere tider, hvor årtier eller mere kastes ud af balance i
løbet af blot uger eller dage – revolutionære tider. To oprørende
videointerviews, der netop er frigivet af LaRouchePAC – om Syrien og de videre
udsigter for fred og eurasisk udvikling – viser, at der for indeværende virkelig
er [tale om] revolutionære tider: et interview med Hussein Askary fra EIR’s
Arabiske Redaktion og talsmand for det internationale Schiller Institut (“Peace
Breaks Out In Syria”: Et interview med Hussein Askary ”); og det andet fra
Virginia Commonwealth med senator Richard Black (R) (”Interview med senator
Black: The Real Story of What’s Happening Syria, Not the Fake News Version”).
Nu hvor præsident Donald Trump endelig er fritstillet til at opfylde sit

valgkampsløfte om at trække USA ud af de uendelige, håbløse krige påbegyndt af
Bush og Obama, og i stedet kan forhandle om fred med Rusland og alle andre
parter, igangsættes der en revolution af håb. Den har grebet Mellemøsten, og
amerikanerne, der valgte ham til præsident af samme grund, tillige med mange
andre, der ikke stemte for ham. (samtidig med at Gallup løgnagtigt vil vide, at
52% af amerikanerne ønsker, at præsident Trump bliver væltet ved en rigsretssag
og fjernet fra embedet.)
Nu opfordres amerikanerne til at afsløre og besejre den forræderiske farceagtige
rigsretssagsproces, og EIR vil fortsætte med at afsløre alle løgne og beskidte
efterretningsoperationer, der ligger bag den – alle, til syvende og sidst,
begået efter ordrer fra finansoligarkerne med centrum i London,
såsom bankdirektør for Bank of England, Mr. ‘Green Finance’ Mark Carney.
Men det levende eftermæle fra det afdøde amerikanske geni Lyndon LaRouche
fortæller os, at vi må gå videre, og at vi må gøre det nu. Opgaven er mere end
bare at overvinde geopolitikken, og det er heller ikke muligt at stoppe blot med
det. Den nuværende situation er en enestående mulighed for at basere fred på
økonomisk genrejsning og økonomisk genopbygning af Amerika og Verden.
Det var netop sådan en mulighed, som Lyndon LaRouche så i sammenbruddet af det
europæiske kommunistiske system (Warszawa-pagten) i årene 1989-1991. Han greb
lejligheden som han så, selvom næsten ingen andre så det klart på det tidspunkt,
for at overvinde det økonomiske forfald i Vesteuropa og Østeuropa, samtidig med
at han muliggjorde udvikling i den såkaldte Tredje Verden. Han kæmpede ihærdigt,
selv fra fængselscellen hvor han uretfærdigt var indespærret, for at få dette
til at ske. Som ene mand, med sin kone og et par venner, førte han denne kamp
til alle kontinenter. Han så forbundsfæller blive myrdet, som den tyske bankmand
Alfred Herrhausen – men han kæmpede videre. Det krævede de kombinerede styrker
af premierminister Margaret Thatcher og præsidenterne George H.W. Bush og
François Mitterrand at besejre denne ene mands initiativ, for det han kaldte
“den Europæiske produktive Trekant.” Det var en enorm infrastrukturplan med
henblik på at binde de mest produktive centre i Europa sammen, iværksætte
højteknologisk udvikling derfra, og lade det brede sig videre ud til Østeuropa,
Asien og videre.
Han tabte dengang, men den idé han forfægtede blev vedtaget som Kinas politik af
landets nye præsident Xi Jinping i 2013, efter mange års forudgående
diskussioner i Kina inspireret af Lyndon og Helga LaRouche. I løbet af de sidste
seks år har det dybtgående forandret Verden, blandt andet ved at bringe håb til
Afrika, hvilket aldrig før er set.

Nu står vi overfor en endnu større mulighed. De kræfter, der dengang knuste
LaRouches plan, eksisterer stadig, men de er meget svagere, og de er bragt ud af
balance. Muligheden er her for det 21. århundredes version af Franklin
Roosevelts genopretningsplan, som Lyndon LaRouche redegjorde for i sine “Fire
love” og andre steder (se EIR, 13. juni 2014, “Fire nye love for at redde USA
nu! Ikke en mulighed: En øjeblikkelig nødvendighed”).
Internationalt eksisterer der nu muligheden for (og hvor længe endnu?), at
stormagterne USA, Rusland, Kina og Indien kan skabe et nyt kreditsystem rettet
mod højteknologisk udvikling af verden, med massiv eksport af kapitalgoder fra
den udviklede sektor til de underudviklede, muliggjort af langsigtede, lavt
forrentede lån under et dollarsystem med guldreserver og relativt faste
valutakurser.
Det kan gøres nu – drivkræfterne er til stede. Og det skal gøres nu. Uanset hvad
dine yndlingsmedier måske fortæller dig og dine kontakter, er finanskrisen i
færd med at bryde ud. De eneste svar herpå ligger i de retningslinjer, som
LaRouche har udstukket. Giv agt!

Hvad der venter, efter en rigsretssag
mod Trump:
Dyb recession, finanskrak og en ny
grøn aftale.
Den 16. oktober (EIRNS) — Hvis amerikanere kræver, at de grundlæggende
principper i Lyndon LaRouches økonomiske love iværksættes nu – fra en
Glass/Steagall-lov for at opløse Wall Street, til lynprogrammer inden for
rumforskning og udvikling af fusionskraft – kan vi styre uden om den dybe
recession og det truende finansielle krak.
Uden dette, sker det nu. Den internationale Valutafond har netop udsendt en
meget stærk advarsel: 40% af samtlige selskabers gæld er klar til at eksplodere
på Wall Street og i Londons banker, så snart vi rammer den økonomiske recession
– hvilket de påpegede, at hele verdensøkonomien er på vej imod. Den amerikanske

centralbank har forsøgt at stoppe en “likviditetskrise” i banksystemet, ved at
pumpe 50-100 milliarder dollars af kortfristede lån ind i de store banker, hver
morgen i en måned. Wall Street kræver fortsat mere og mere; der er store
problemer der, og de afdelinger af bankerne, som specialiserer sig i
spekulationer, må omgående opdeles, så udlånsbankerne kan beskyttes. Dette
kræver, at Glass/Steagall-loven bringes tilbage.
Vi har brug for en langt større vækst i produktiviteten, kredit til nye
infrastrukturprojekter der kommer fra en nationalbank, en mission til Månen og
Mars for at fremme økonomien. Vi kan vende tilbage til hastig teknologisk vækst
og videnskabeligt fremskridt. Lyndon LaRouche formulerede denne politik som
grundlaget for USA’s samarbejde med andre højteknologiske, rumfarende nationer:
ja, Kina, Rusland og Indien.
USA går fortsat ind for industriel udvikling og teknologiske fremskridt, fordi
Donald Trump er dets præsident. Alle fortalere for en rigsretssag, alle hans
fjender, vil nu have den såkaldte Nye grønne Aftale: at bruge billioner af
dollars på tilbagestående energiteknologier, nedlægge industrien, slå mennesker
ihjel for at “redde planeten”. Medierne bag en rigsretssagsproces ledes af de
britiske og amerikanske efterretningstjenesters krigspartier – de bruger den
“Nye grønne Aftale” som et våben mod Rusland og Kina, såvel som mod Trump. De
grønne milliardærer, som Michael Bloomberg og George Soros, ønsker at se den
menneskelige befolkning reduceret. Enhver demokrat, praktisk talt enhver
europæer eller embedsmand i FN, der taler om “infrastrukturudgifter”, hentyder
til den jammerlige Nye grønne Aftale.
Præsident Trump er ikke blot, som han sagde, “alene” om at ville afslutte
krigene i Mellemøsten og Afghanistan; han står også i vejen for de vilde
antiindustrielle tiltag i “klimaændringernes” navn. På den måde udtrykte han
sandheden, da han tweetede i dag: “Vores rekordstærke økonomi ville bryde
sammen, ligesom i 1929, hvis nogen af disse klovner blev præsident!”
Hvis vi tillader at rigsretssagen lykkes, vil det koste os alle meget dyrt.
Forstå LaRouches fire love og hans foreslåede Nye Bretton Woods-kreditsystem,
måden at samarbejde på med disse andre rum- og videnskabelige magter. Vi kan gå
udover alt hvad menneskeheden hidtil har været i stand til at udrette; og
rigsretssags-kuppet vil blive besejret.

Systemet kollapser: Dette er årsagen
til optimisme!
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 11. oktober
2019
Zepp-LaRouche indledte med at drøfte, hvad hun beskrev som den historiske
pressekonference med præsident Trump den 9. oktober, hvor han gjorde det klart,
at han havde til hensigt at vende de sidste 50 års geopolitiske krige. Under
henvisning til præsident Eisenhowers identifikation af det “militære
industrielle kompleks” som årsagen til krig, afsluttede Trump med en bevægende
personlig erklæring, idet han identificerede omkostningerne ved disse krige,
hvad angår de amerikanske tab af menneskeliv, samt de millioner der går tabt på
den anden side i krigene.
Hun vendte flere gange tilbage til vigtigheden af to ting: For det første,
præsident Trump må nu samarbejde med Rusland gennem Astana-processen og inddrage
Kina, for at afslutte krigene via reel økonomisk udvikling; for det andet, at
vejledningen til denne udviklingsproces må være Lyndon LaRouches liv, hvis
renselse er den nødvendige ingrediens for at få det til at fungere.
LaRouches stemme er desuden vigtig, da det økonomiske sammenbrud er i gang, og
det er hans videnskabelige metode, nedfældet i hans Fire Love, som er nødvendige
for at forhindre sammenbruddet i at udløse global elendighed. Vi må direkte tage
fat på den panik og kulturpessimisme, som dominerer befolkningen – nu er tiden
inde til, at vores optimistiske synspunkt, baseret på en forståelse af
menneskets sande, kreative natur, former diskussionen.
Tak fordi I følger vores arbejde i et så spændende historisk øjeblik. Der står
meget på spil for menneskehedens fremtid, og vi gør en forskel.

Kampen er i gang
Den 29. august (EIRNS) – At vente med at sætte alt ind i kampen for LaRouches
genoprettelsesprogram indtil det næste finansielle krak rammer, ville være at
vente for længe. Hvis vi skal lykkes – og der er simpelthen ikke andet valg end
at lykkes – må vi begynde nu, i dag. I løbet af de kommende dage og uger vil
fremlægge dette program, ikke kun til den føderale kongres, men til delstatslige
lovgivende myndigheder, amtsråd og byråd samt fagforeninger og andre grupper.
Alle demokratiske præsidentkandidater må tage stilling til det. Vi vil gøre alt
dette for at sikre, at LaRouches genopretningsplan bliver vedtaget som lov under
den nuværende præsident, med hans støtte, før verden bliver kastet ud i en ny,
værre depression, end den der begyndte i 2007-08.
Hvis denne nye depression får lov til at bryde ud, sammen med de krige der
sandsynligvis vil ledsage den, hvad vil der være tilbage af menneskeheden, før
det slutter?

Det er der i virkeligheden ingen der ved.

Genopretningsplanen er afhængig af den påviste ekspertise af verdens mest
fremtrædende økonomiske prognosemager i det 20. og 21. århundrede til dato,
afdøde Lyndon H. LaRouche, Jr. (1922-2019). Det er vigtigt at mestre det
grundlæggende. Vi vil befordre denne proces på enhver måde.
Der er to overlappende områder involveret: nationalt og internationalt. Den
indenlandske del blev opsummeret af LaRouche i hans “Fire nye Love” af 8. juni
2014. (Se “The Four New Laws To Save the U.S.A. Now! Not an Option: An Immediate
Necessity,” EIR, June 13, 2014.)
Selv om artiklen har meget vidtrækkende implikationer, er den kun tre til fire
sider lang, og bør læses sammen med nærværende leder. Men for vores formål
opsummeres de fire love her: Den første lov er genindførelsen af Franklin
Roosevelts Glass/Steagall-lov fra 1933 for at adskille Wall Streets spekulative
‘junk’-aktiver fra hvad der skal forblive som et levedygtigt kommercielt
banksystem. Kun ærlig bankvirksomhed, ikke spekulation, vil, hvis det skulle
vise sig nødvendigt få føderal opbakning. Dette, snarere end den 23 billioner $
store hjælpepakke til Wall Streets spillegæld, burde have været det første
skridt, der blev taget i 2007-08. Denne gang vil de dårlige spille-gældsposter
simpelthen blive udskilt, og afskrevet på en måde der ikke skader realøkonomien.
Den anden er “en tilbagevenden til et topstyret og nøje defineret system for

nationalbankvæsen”, hvilket henviser til modellen for præsident Lincolns
“Greenbacks”-politik. Det vil sige, at den kredit, som Federal Reserve og vores
nuværende, syge banksystem nægter at yde til brug for industri og landbrug, i
stedet leveres til en lav rente af en føderal institution under det amerikanske
finansministerium, underlagt den følgende begrænsning.
Den tredje lov specificerer ”brugen af det føderale kreditsystem til at skabe en
udvikling med højproduktive forbedringer af beskæftigelsen, med det formål at
øge den fysisk økonomiske produktivitet og levestandard for personer og
husholdninger i USA.. ..”
Den fjerde kræver et forceret videnskabeligt program for at opnå kontrolleret
termonuklear fusionskraft og en ‘Måne-Mars-mission’, der fører til menneskelig
kolonisering af Mars. Kun sådanne videnskabelige lynprogrammer kan gennem
videnskabelige og teknologiske afkast tilvejebringe de spring i produktiviteten,
som kan genoplive vores økonomi efter årtiers forfald. (Samtidig giver det
anledning til lynprogrammer for uddannelse af vores stort set ødelagte ungdom og
vores arbejdsstyrke.)
Den internationale komponent af LaRouche-planen er integreret som en
uadskillelig del af den. Den kræver, at de fire stormagter, USA, Kina, Rusland
og Indien, indleder oprettelsen af et nyt globalt kreditsystem (ikke monetært,
men kreditsystem) til erstatning for det forfejlede, spekulative finanssystem i
London, Wall Street og IMF. LaRouche kaldte dette ”Det Nye Bretton Woodssystem”, fordi det genoptager den hensigt, som Franklin Roosevelt havde med det
oprindelige Bretton Woods-system, samtidig med at det også tager ved lære af de
fejl, der blev begået dengang. Systemet vil især være orienteret mod
udviklingskreditter, der tillader massiv højteknologisk kapital-vareeksport fra
den “avancerede” sektor til udviklingslande. På denne måde vil begge sektorer i
fællesskab blive velstående, som Roosevelt havde til hensigt. Ellers vil det,
som i det oprindelige Bretton Woods, være et system baseret på guldreserver, og
relativt faste, dollarbaserede, valutapariteter – uden hvilke langsigtede
kreditter med lave renter er umulige.
De fleste (men ikke alle) nutidige historikere er blinde for de rigelige beviser
på, at hele Roosevelts indfaldsvinkel begyndte med disse spørgsmål om
international udvikling. En større artikel planlagt til den kommende udgave af
EIR den 6. september vil sætte dette på plads.
Alt imens vi kæmper for denne LaRouche-plan, vil vi i de samme institutioner
fortsætte kampagnen for en renselse af LaRouches navn og frifindelse fra de
falske anklager, som han i 1988 blev dømt og fængslet i fem år for.

Efter otte præsidentkampagner med adskillige tv-informationsindslag, kombineret
med massecirkulation af nogle af hans skrifter og de store mediers dæmonisering
af ham – medier, som ikke desto mindre insisterede på, at han var “ubetydelig” –
har Lyndon LaRouche en massiv støtte i USA. De ’99 %’ af disse tilhængere er
ikke medlemmer af nogen organisation, som er offentligt forbundet med LaRouche,
men de har en tendens til at være de organiske ledere blandt deres venner og
medarbejdere. Sammen med disse ældre generationer bliver studerende på
universitetsområder på ny gjort bekendt med LaRouches ideer.
Nu er tiden inde til, at ældre veteraner deltager sammen med unge rekrutter i
den form for ubønhørlig, uindskrænket kampagne, som sjældent, hvis nogensinde
tidligere, er set i dette land. En kampagne vi skal vinde på trods af alle odds.

Helikopterpenge og grøn økonomi vil
ikke finansiere Måne-Mars-missionen,
Artemis
Den 28. aug. (EIRNS) — Den amerikanske præsident Donald Trump og den britiske
premierminister Boris Johnson opfordrer begge til massive infrastrukturelle og
industrielle udviklingsprojekter for deres nationer, men begge fortsætter blindt
med at ignorere den, nu meget åbent anerkendte, finansielle sammenbrudskrise,
som Europa og USA står overfor. Boris Johnson suspenderede i dag Parlamentet fra
den 9. september til den 14. oktober, med “dronningens tale” den sidste dag,
hvor den nye regering under Johnson vil annoncere sit program. Ifølge Johnson
vil dette omfatte enorme udgiftsstigninger til øgede lønninger, sundhedspleje,
teknologi, infrastruktur og mere til. Der nævnes ikke noget om hvorledes
programmet skal finansieres, eller det forhold, at City of London og Bank of
England i det væsentlige indrømmer, at systemet er bankerot og klar til at bryde
sammen, og kræver “helikopterpenge” (som den økonomiske kvaksalver Milton
Friedman og tidligere centralbankdirektør Ben Bernanke på bizar vis kaldte det),
flere kvantitative lettelser og negative renter, i et hektisk forsøg på at holde
tingene oppe i et par uger eller måneder yderligere. Endnu værre er det, at de
kræver, at kreditgivning omdirigeres fra produktive investeringer (som udleder
kulstof, ikke sandt) til spildte og uproduktive “grønne” molboprojekter.

Desværre kan meget af det samme siges om præsident Trump, der i dag i et tweet
roste de negative rentesatser, der nu er gældende i Tyskland: “På G-7 i Frankrig
var alle de andre ledere svimle over hvor lave deres renteomkostninger er
blevet. Tyskland “bliver faktisk betalt” for at låne penge – NUL RENTE PLUS! Den
amerikanske centralbank på bar bund! “Men som Lyndon LaRouche aldrig undlod at
påpege, er penge dumme, i modsætning til kredit, der er baseret på skabelsen af
en fysisk virkelighed i fremtiden. At pumpe penge ind i et vildt spekulativt
system, uden retning, uden at dirigere denne kredit mod et produktivt resultat
er årsagen til den voksende krise i det vestlige finanssystem. Det var det
geniale i Alexander Hamiltons kreditsystem, som kun anerkendtes af et par
værdifulde præsidenter, såsom Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt.
Men heldigvis har præsident Trump søsat et hasteprogram for at vende tilbage til
Månen og til at opbygge en industriel kapacitet dér for at forberede en
menneskelig kolonisering af Mars – Artemis-projektet. Jack Kennedys Apolloprogram skabte et afkast til den reelle økonomi på cirka 14:1, for hver dollar
der blev investeret, gennem nye teknologier med anvendelser på tværs af den
produktive platform i de nationale og globale økonomier. Det inspirerede en
generation af unge til den menneskelige races potentiale, for virkelig at
bemægtige sig herredømmet over Jorden og solsystemet. Denne inspiration blev
druknet i narkotika, miljøflip, konstante krige og kulturel dekadence, da de
britisk-styrede “68’ere” systematisk knuste det amerikanske system gennem den
britiske frimarkedsideologiske overtagelse af nationen. “Green New Deal” og
fanatikerne bag “Extinction Rebellion” er i dag en ond og folkemorderisk
udvidelse af “68ernes” degeneration.
Kan Trumps Artemis genoplive den amerikanske ånd? Hvis verdens rumfarende
nationer samles, er det absolut en mulighed. Hvis Rusland, Kina, Indien, Japan
og den europæiske indsats i rummet forenes i dette store amerikansk ledede
projekt, kan de sammen både erobre rummet for menneskeheden, mens de også
samarbejder om at håndtere sammenbruddet af det finansielle system gennem en ny
Bretton Woods-aftale – for at vende tilbage til et kreditsystem, eliminere de
1,5 billioner $ i værdiløs spillegæld og iværksætte en reel udvikling. Kinas
Bælte & Vej er modellen der, for udviklingslandene, beviser, at de omsider kan
gøre en ende på fattigdom og udvikle sig som moderne industrinationer.
Schiller Instituttet mobiliserer i begyndelsen af september internationale
aktionsdage for at bringe hele menneskeheden, især ungdommen, sammen om støtte
for Måne-Mars-missionen, for at skue til stjernerne, og for at afvise vor tids
flagellanter fra klimaforandringsbevægelsen. Vore børn må ikke misbruges og
plages af de psykotiske “dommedagskulter”, der nu betragtes, som om de var
baseret på videnskab. Vore børn fortjener at blive behandlet med menneskelig

værdighed, med potentialet til at opleve glæden ved kreative opdagelser, og at
stræbe efter at bringe udvikling til deres generation og deres efterkommere i
løbet af deres korte, men kostbare tid på denne Jord, eller på andre
himmellegemer. En fælleserklæring, der oversættes til mange sprog, vil blive
uddelt på universiteter i hele Europa, USA, Afrika, Asien og Latinamerika. Det
er tid til handling.

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

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

Forholdet mellem USA og Kina
Den 25. august (EIRNS) – Under den seneste runde med optrapning af handelskrigen
mellem USA og Kina, udstedte præsident Donald Trump en række tweets den 23.

august, herunder et der sagde: ”Vi har ikke brug for Kina, og ville ærligt talt
være langt bedre stillet uden dem.”
Dagen efter modtog dette synspunkt et hurtigt og utvetydigt svar fra Kina i en
ledende artikel i Xinhua, det officielle nyhedsagentur i Folkerepublikken Kina:
”Den amerikanske økonomi ville ikke være stærkere uden Kina. Enhver diskussion
om afbrydelse af bånd mellem USA og kinesiske virksomheder er i bedste fald
latterligt … konstruktivt engagement er stadig den rigtige vej frem.”
Helga Zepp-LaRouche gik endnu længere, og sagde, at det simpelthen er objektivt
forkert at tro, at USA eller verden kan løse sine økonomiske problemer uden Kina
og dets Bælte- og Vejinitiativ; ligesom det er objektivt forkert at tro, at det
er muligt at løse planetens strategiske problemer uden Rusland. Zepp-LaRouche
tilføjede, at det Britiske Imperium og de i Europa og i USA der deler deres
politik, har orkestreret en dramatisk forværring af den strategiske situation i
de sidste par uger. Det officielle Washington har bevæget sig fra at
karakterisere Kina som en konkurrent, sidenhen en rival, og nu er der åbenlyst
tale om, at Kina er en fjende.
Det samme sker med den kraftige optrapning af ballistiske missiltest, der er
rettet mod både Rusland og Kina.
Zepp-LaRouche sagde, at uanset hvilke punkter med pres eller manipulation der
måtte være omkring præsident Trump i disse spørgsmål, må de brydes for at ruske
ham og den amerikanske regering ud af den nuværende bane, som er ekstremt farlig
og vil være ødelæggende for USA generelt og for Trumps genvalg i særdeleshed.
Det er en bane, der er det præcis modsatte af, hvad Lyndon LaRouche med sit
‘Forslag til Fire Magter’ opfordrede til, nemlig at USA, Kina, Rusland og Indien
skulle samarbejde om at stoppe Det Britiske Imperiums krigs og udplyndring, og i
stedet etablere en ny verdensorden baseret på videnskab og klassisk kultur.
Drivkraften bag det strategiske faseskifte, som briterne på flere fronter har
iscenesat de sidste par uger, er den fuldstændige, overhængende bankerot af hele
deres finansielle system. De planlægger åbent ”et regimeskifte i
pengepolitikken”, der vil få de til dato 17 billioner $ i kvantitative lempelse
til at blegne i sammenligning. De har til hensigt at indføre en “syntetisk
dominerende valuta” for at få enhver antydning af national suverænitet over
monetær politik og kreditpolitik til at forsvinde, og tvinge alle kreditstrømme
til at holde deres spekulative boble på 1,5 billarder $ i live, inklusive med
“grønne” molbo-projekter, hvis eneste formål er at udslette de få produktive
industrielle økonomier der er tilbage.

Og dog, som Lyndon LaRouche endegyldigt beviste, er der ingen tænkelig måde,
hvorpå de kan redde deres system, uanset de hyperinflatoriske skovbrande, de
slipper løs. Kun en konkursbehandling af hele systemet med Glass-Steagall og
relaterede tiltag kan fungere, og få planeten væk fra sin nuværende
selvmordskurs.
Præsident Trumps næste tweet burde egentlige udsige: ”Vi har ikke brug for
London og Wall Street, og ville, helt ærligt, stå langt bedre uden dem.” Dette
ville være sandt; det ville være i overensstemmelse med Trumps egne
kampagneløfter; og vigtigst af alt, ville det være begyndelsen på den form for
omgående politisk skifte, som landet behøver.

Verden står ved en skillevej: En ny
mørk tidsalder eller en ny renæssance
Den 21. august (EIRNS) —Tegnene på det igangværende nedbrud af det
transatlantiske finansielle system eskaleres. Panikniveauet i den finansielle
sektor blev demonstreret med opfordringen til at udstede “helikopterpenge” til
bortforklaring af sammenbruddet af boblen af derivater og ‘gearet’ gæld til en
værdi af $ 1,5 billiarder. BlackRock, den største private kapitalforvalter i
verden, har udarbejdet et papir til mødet i Jackson Hole, Wyoming, der finder
sted i slutningen af denne uge, den 22.-24. August, og hvor mange af de øverste
bankfolk og finansielle regeringsembedsmænd fra hele verden samles. De kalder
deres forslag for en “regimeændring” af det finansielle system, idet de ophæver
centralbankernes såkaldte “uafhængighed” . Langt fra at være en opfordring til
national bankvirksomhed – som er en central del af Lyndon LaRouches program til
at gendanne det amerikanske system – er det, som de foreslår, at fusionere
regeringerne og centralbankerne og fremme det, de kalder “direkte
investeringer”, eller direkte levering af penge til enhver nødlidende bank, der
har brug for det. Hvad som helst, for at holde den afledte boble flydende i et
par uger eller højst måneder. Dette var præcis, hvad LaRouche advarede om med
sin berømte “Trippelkurve” eller “Typiske Kollaps Funktion”, det pædagogiske
redskab, som han udviklede i 1995, og som på en forbløffende, men enkel og
overbevisende måde viser, hvordan de økonomiske og monetære aggregater bevæger
sig i en hyperbolsk retning opad til et bestemt punkt, mens realøkonomien
bevæger sig nedad og slutteligt går under, hvilket forårsager sammenbruddet af

de finansielle aggregaters reelle, bagvedliggende, værdier. Vi er nu nået til
det punkt, hvor enhver form for likviditetstilførsel, man kan forestille dig,
ikke vil være tilstrækkelig til at opretholde denne boble. Vi er på vej mod den
‘perfekte storm’ uden andre

tilgængelige løsninger end omdannelsen af hele

systemet i retning af LaRouches Fire Love: Glass-Steagall; nationalisering af
centralbankerne og oprettelsen af nationale banker i overensstemmelse med
Alexander Hamiltons principper (eller ‘Kreditanstalt für Wiederaufbau’ i
efterkrigsopbygningsplanen i Tyskland) og derefter etablering af et nyt,
internationalt kreditsystem, et Nyt Bretton Woods-system. Dette vil skabe
kapaciteten til at etablere et forceret program for fusion, for
rumforskningssamarbejde og for samarbejde med Kina om den Nye Silkevej, og
dermed udvikling af hele verden.

I USA blev præsident Trumps opfordring til en forceret Måne-Mars-mission,
Artemis-projektet, præsenteret på et møde i ‘National Space Council’, der blev
afholdt i Virginia den 20. august; det blev fremført, at det haster med nukleare
fremdrivningssystemer, hvis man skal rejse til Mars uden den fysiske overlast
der følger af stråling, og som ville være resultatet af den ni måneders rejse
ved hjælp af kemisk fremdrift. (Faktisk vil alene en fusionsraket, der forkorter
turen til et antal dage, åbne mulighed for regelmæssige rejser til Mars –
hvilket er grunden til, at et forceret program for fusion skal lanceres
samtidigt med Måne-Mars-programmet.) For både Artemis Projektet og
fusionsenergiprojektets vedkommende, vil alene et uhindret internationalt
samarbejde mellem de førende videnskabelige nationer i verden kunne opnå de
nødvendige resultater. Det er netop denne form for internationalt samarbejde,
der også kræves for at gennemføre transformationen af det globale finansielle
system gennem et nyt Bretton Woods.
Mod denne håbefulde og optimistiske vision for fremtiden har de døende rester af
Imperiet iværksat den mest massive kampagne for adfærdsmodifikation – dvs.
hjernevask – i moderne historie. En uge med kulturel og videnskabeligt vanvid
skal gennemføres internationalt fra den 20. til 27. september, centreret i FN’s
generalforsamling på Manhattan, hvor man kræver, at alle disse ideer om
videnskabelig udvikling af den menneskelige race fuldstændigt skrottes – at
enhver videnskabelig indsats i grænseområderne for menneskelig viden… om rummet,
om at gentage solens vidunder gennem fusionskraft, om at fremme evnen af en
ekspanderende menneskelig race til at medvirke i universets udvikling – alt
dette sættes i stå for at “redde planeten” fra ikke-eksisterende antropomorfe
(menneskeskabte, red.) klimaændringer. ‘Den lille kylling’ fra børnehavens rim,
var ikke nær så sindssyg som denne massepsykose, der spredes af misbrugte børn,

stofmisbrugere, og onde hjerner, der ønsker at redde et døende økonomisk system
på bekostning af den menneskelige race. Valget er klart – vær med i udviklingen
af universet og frigørelsen af menneskelig kreativitet i de mange kommende
generationer gennem videnskabelig fremgang og kulturel skønhed, eller se
menneskeheden blive drevet ind i en ny mørk tidsalder og sandsynligvis
termonuklear krig. Vi befinder os nu i det øjeblik i historien, som Lyndon
LaRouche oprettede denne organisation med henblik på.

Et økonomisk nedbrud kommer som en
stor tsunami
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med helga Zepp-LaRouche den
21. august
I denne uges webcast gennemgik leder for Schiller Instituttet Helga Zepp
LaRouche den seneste økonomiske svindel, der udgår fra Black Rock-gruppen som et
eksempel på den desperate indsats for at købe

tid til forsvar for et system,

som er under sammenbrud. Alt imens dets initiativtagere omtaler denne plan som
en “regimeændring” i finanspolitikken, er det blot endnu et forsøg på at
oversvømme systemet med “helikopterpenge” for at beskytte værdiløse aktiver på
1,5 billiarder $. Dette blev afsløret i 1990’erne af Lyndon LaRouche, der med
sin “Triple Curve” udviklede det pædagogiske værktøj, der viser, hvorfor denne
tilgang ødelægger den fysiske økonomi og vil føre til kaos.
Dette er baggrunden for den eskalerede destabilisering af Kina, der demonstrerer
den ‘britiske hånd’ – og deres allierede som Bolton og Pompeo – i et forgæves
forsøg på at forhindre Kinas opkomst og dens BRI-politik (Bælt og VejInitiativ). Mens Trump ønsker en aftale med Kina, sætter hans modstandere – både
inden for og uden for hans administration – verden på en farlig kurs.
En markant, positiv udvikling, som hun identificerede, er dækningen i the
Guardian, Washington Post og Financial Times af den middelalderlige ideologi bag
økofascismen, og hvordan denne bruges til at skabe et grønt bonanza for ellers
konkursramte finansfolk.

Denne udvikling er en del af en utrolig proces, der viser, at systemet ikke
fungerer, og åbner udsigten til, at stigende antal mennesker kan bringes til at
se, at løsningen afhænger af udbredelsen af videnskabelige ideer og stor kultur
– og dette skaber grundlag for optimisme.

Hvad der ser ud til at være umuligt
ud i dag, kan blive uundgåeligt i
morgen
Den 20. august (EIRNS) – Røde lys blinker tværs over hele det transatlantiske
finansielle system, hvilket signalerer faren for et umiddelbart forestående
finansielt og banksammenbrud, der vil få 2008 til at blegne i sammenligning; og
dette sker nu, umiddelbart før det årlige møde den 22.-24. august i Jackson
Hole, Wyoming, hvor folk fra Verdens centralbanker og ledende internationale
finansfolk beslutter politikken, samt topmødet den 24.-26. August mellem statsog regeringschefer for G7 – gruppen af udviklede nationer – som afholdes i
Biarritz, Frankrig.
En uhyggelig, sygelig bleghed hænger over begge møder – i det mindste for de
ledere, der er villige til at indrømme, at det britiske imperiums hele
transatlantiske økonomiske system er håbløst bankerot, og at hver eneste
indsats, der hidtil er gjort for at redde dets spekulative boble på 1,5
billiarder dollars, er mislykkedes.
‘Bail-outs’ på steroider i form af over 15 billioner $ i kvantitative lempelser
(QE ‘quantitative easings’) er blevet forsøgt og er mislykkedes. ‘Bail-ins’
kollapsede endog inden de kom ud fra startblokkene, fordi de var politisk
umulige. Negative renter er nu den dominerende virkelighed i de fleste af G7nationerne – USA er den vigtigste undtagelse, men det er hurtigt på vej i den
retning – de negative renter, som er en form for landevejsrøveri mod de
befolkninger, der rammes, er en indikation af ekstrem økonomisk dysfunktion .
For billioner af dollars falske ”grønne obligationer” vil snart blive udstedt i
endnu et desperat forsøg på at udplyndre de fysiske økonomier for at redde City
of Londons og Wall Street’s spekulative boble. Brexit-adskillelsen mellem Det
Forenede Kongerige og Den Europæiske Union ligger nu fast til den 31. oktober,
og truer med at trække stikket ud for Londons kontrol over den globale handel
med derivater – der tegner sig for cirka 80% af den samlede internationale

finansielle boble.
Og nu er der til brug for slænget ved mødet i Jackson Hole udarbejdet en
politisk ‘hvidbog’ af top centralbankfolk og andre, der arbejder med BlackRock,
den største private gruppe af kapitalforvaltere på kloden, der frækt foreslår en
selvmorderisk “regimeændring i pengepolitikken, en aftale, der er lige så
omfattende, som den vi så mellem før-krisen og efter-krisen ”—dvs. den
hyperinflations-ordning med kvantitative lempelser, der blev sluppet løs efter
kollapset i 2008. Deres forslag er, at centralbanker skal sætte regeringer i de
facto-‘receivership’ (en slags betalingsstandsning, red.) og selv ”gå direkte”
med store økonomiske pengestrømme til de bankerotte modtagere indenfor den
offentlige og den private sektor. Dette kan bedst sammenlignes med at tilføre
finansiel heroin i venerne på et håbløst afhængigt, næsten dødt, lig – og det
vil have lignende resultater.
De mennesker, der har studeret den fysiske økonom Lyndon LaRouche, vil genkende
denne situation som en, hvor vækstraten for monetære aggregater (som f.eks.
‘QE’) – i forbindelse med LaRouche’s “Triple Curve” (eller ‘Typiske
Kollapsfunktion’) – hidtil har overgået vækstraten for de samlede finansielle
aggregater (f.eks. derivater), at der ikke er nogen mulig sats for yderligere
monetær hyperinflation, der kunne forhindre, at boblen med de finansielle
aggregater for 1.5 billiarder $ i at implodere – og dermed den fysiske økonomi i
de dele af verden, der ikke er tilsluttet Kinas Bælte og Vej-Initiativ.
Medmindre, naturligvis, at LaRouches konkursomlægning af det nuværende
transatlantiske system gennemføres i tide. Dette kræver, at De Forenede Stater
sammen med andre stormagter, såsom Kina, Rusland og Indien, sætter det britiske
imperium og dets økonomiske system permanent ud af drift.
Som den russiske præsident Vladimir Putin udtalte ved en fælles pressekonference
med den franske præsident Emmanuel Macron efter et topmøde mellem de to ledere i
går: ”Det, der ser umuligt ud i dag, kan blive uundgåeligt i morgen.” Putin
henviste til prospektet om at skabe et fælles Europa fra Lissabon til
Vladivostok. Men det samme princip gælder for verdensøkonomiens tilstand og det
finansielle system i dag.
Som Helga Zepp-LaRouche sagde til medarbejderne i går: ”Jeg tror, at [Putins] formulering også eftertrykkeligt gælder for implementeringen af Lyndon LaRouches
løsninger på den nuværende krise …. I takt med at krisen bliver så stor, vil
det, der synes at være umuligt nu – nemlig at implementere Glass-Steagall og en
Ny Bretton Woods og en Fire Magts-aftale med en opstilling af de fælles mål for
menneskeheden – blive uundgåeligt i morgen ….
”Situationen vil udvikle sig til en fuldstændig polarisering mellem [på den ene

side] økofascistisk ideologi, som dybest set er en ideologi, ligesom den
nazistiske ideologi var, og ikke mindre farlig. Alternativet er, at have et nyt
paradigme, hvor menneskehedens fremtid skal organiseres af forskere og klassiske
kunstnere, fordi dette essentielt er de eneste to grupper af mennesker, der tror
på verificerbare universelle principper. Lyndon LaRouche understregede hele
tiden dette: at ens politik skal være baseret på universets fysiske love, og de
eneste mennesker, der ved dette, er mennesker, der tror på at gøre nye
opdagelser, hvilket er universelt.”

Optimismen i LaRouches Fire Love og
Trumps Måne-Mars mission
Den 19. august (EIRNS) – En af nationens dominerende nyhedskilder fandt
anledning til at undersøge ligheden mellem de grønnes ideologi med “klimanødsituationen”, der hævder, at mennesker ødelægger Jorden – og gerningsmændene
bag masseskyderierne, der mener, at “nødsituationen” opfordrer til at dræbe
mennesker. Washington Post bekræftede vores beskrivelse af disse mordere som
“økofascister”; og bemærkede, at disse drastiske scenarier for klimanødsituationen kan medføre, at nogle mennesker foretager “alvorlige handlinger.”
LaRouches politiske aktionsudvalg, (LPAC), har forklaret denne virkelighed i
masseomdelte skrivelser for at redde landet fra de katastrofer, som en dyb
kulturel pessimisme forårsager. Denne ideologi, der fremkalder kulturel
pessimisme, især blandt unge, er ikke blot dødbringende, men forkert.
Menneskeheden forbedrer tilstanden af sit omgivende fysiske miljø. Dette gøres
ved at lave transformationer, fra videnskabelige gennembrud til nye teknologier
med højere energitæthed og større produktivitet. Vi kan også give dette miljø en
langt større udstrækning: vi kan tage ud i rummet, udforske og udvikle det.
Disse forandringer kræver flere mennesker, og understøtter en større menneskelig
befolkning.
På baggrund af sit livs arbejde for en kultur med videnskabelige gennembrud og
missioner med store menneskelige infrastrukturprojekter, udviklede den store
økonom og statsmand Lyndon LaRouche hans fire kardinal-love fra 2014. De
begynder med princippet om Glass-Steagall-bankregulering og den brug af
Hamiltons metode til at skabe nationale kreditinstitutter for industri og
infrastrukturudvikling. Men mere vigtigt specificerer LaRouches love brugen af
denne kredit til at fremme de mest avancerede teknologier, der befordrer de

største spring i energi-gennemstrømnings-tætheder og arbejdskraftens produktive
evner. Det indebærer et forceret lynprogram til udvikling af fusionsenergi og
plasmateknologier, og et forceret program for rummets udforskning, i lighed med
Apollo-projektet lanceret af præsident Kennedy.
Disse forcerede programmer, som LaRouche specificerede, skal ske i samarbejde
med andre stormagter, især Kina, Indien og Rusland; og han opfordrede disse
nationer til at gå i spidsen for oprettelsen af et ny Bretton Woods system for
kredit-og valuta for at gennemføre dem.
Lige nu, kan disse store handlinger trække USA og Europa ud af ‘kløerne’ af
endnu en “stor recession ” og væk fra vejen mod endnu et kommende finansielt
nedbrud. Med udgangspunkt i “Projekt Artemis ” Måne- og Marsmissionen, som er
annonceret af præsident Donald Trump, vil LaRouches tilgang skabe gennembrud,
der omdanner grænserne for menneskelige aktiviteter og økonomisk produktivitet.
Der er ingen grund til at presse ‘Federal Reserve Bank’ og andre centralbanker
til at trække os alle ned i det mørke skyggeland med negative rentesatser. Ved
at skabe stigende menneskelig produktivitet sikrer LaRouches tilgang faktisk ny
reel velstand og overskud af arbejdskraften!

Umiddelbart forude er en mur af ild
sat op af britiske brandstiftere –
vil I gå igennem den ?
Den 15. august (EIRNS) —I rapporten fra House of Lords, (det britiske overhus,
red.) fra december 2018, “Britisk udenrigspolitik i en skiftende verdensorden”,
udpegede det britiske imperium fire nationer: Kina, Rusland, Indien og USA som
mål for intervention og ‘disruption’. Amerikanerne er for deres vedkommende
bekendt med denne ’disruption’: det årelange russiagate-fupnummer, i første
omgang rettet mod præsidentkandidat Trump, og sidenhen mod præsident Donald
Trump. Det er nu gamle nyheder – MI6s Christopher Steele, der forfattede det
uredelige dossier mod Trump, en sværm af udenlandske informanter og
provokatører, fuldspektret ulovlig overvågning, lækager og informationskrig –
dette var alt sammen, som James Comey sagde, operationer udført af den ‘britiske
crown’ i forbindelse med Obamas Det Hvide Hus.

Idet de fortsætter med deres kriminelle indblanding i den amerikanske
valgproces, udelukker det britiske aristokrati i rapporten fra House of Lords
muligheden af, at Donald Trump kan modtage valg til en anden periode som
præsident. I afsnit 37-39 hedder det i rapporten: ”Den amerikanske
administration har truffet en række højt profilerede unilaterale
udenrigspolitiske beslutninger, der er i strid med Det Forenede Kongeriges
interesser. Især amerikansk tilbagetrækning fra Parisaftalen om klimaændringer …
de besværligheder, som briterne og deres allierede har været ude for i
forbindelse med forsøg på at påvirke USA, demonstrerer udfordringen ved at
arbejde med administrationen …. Skulle præsident Trump vinde en anden periode,
eller en lignende administration efterfølge ham, vil skaden på relationerne
mellem UK-USA vare længere …. ”Det betyder, at Det imperialistiske
Storbritannien planlægger at gribe ind igen for at besejre Donald Trump, og de
intervenerer allerede nu igen. Selvom man måske konkluderer, at de bavlende
fjolser der omfatter de demokratiske kandidater, aldrig vil være i stand til
det, ligger faren i det, man ikke ser i øjeblikket.
‘The Lords’ finansielle system, der består af City of London og Wall Street, er
endnu en gang ved at kollapse. Efter sammenbruddet i 2008, der frembragte
økonomisk blodbad i hele verden, rekonstruerede bankfolkene simpelthen den samme
økonomiske boble, denne gang næsten dobbelt så stor som den foregående. For at
bevare deres magt har City of London opfundet en gigantisk fidus – Green Finance
Institute (Det Grønne Finansieringsinstitut). Deres hensigt er at
afindustrialisere hele Europa, især Tyskland, udplyndre indtægterne fra
titusinder af virksomheder og endda personlige konti under dække af at ‘redde’
planeten. Yderligere midler vil finansiere en ny international økofascistisk
bevægelse, hvor befolkningerne, under truslen om magtanvendelse, accepterer
dødbringende nedskæringer og folkedrab imod sig selv for at bringe folketallet
ned på niveauer, som fuldstændigt afindustrialiserede nationer er i stand til at
oppebære. Under overskriften ‘Extinction Rebellion’ , en organisation drevet af
unge mennesker, planlægger de at udslette 6 milliarder mennesker.
Den nu afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche sagde, at der er fire lande
med tilstrækkeligt økonomisk potentiale, som, hvis de gik sammen, ikke alene
kunne overleve sammenbruddet af det britiske imperialistiske økonomiske system,
men også komme ud af sammenbruddet med et højere niveau af produktivitet og
kultur. Disse nationer er Rusland, Kina, Indien og USA. LaRouche foreslog, at
disse fire lande samarbejder fælles udvikling af avancerede teknologier,
grundvidenskab, rumforskning og udvikling af infrastruktur i stor skala. Han
foreslog, at disse fire lande samtidig skulle samarbejde om et Nyt Bretton Woods
system, ved at fiksere valutakurser og give mulighed for udstedelse af massive
mængder af kredit med lav rente til støtte for en verden af suveræne

nationalstater, der handler indbyrdes til gensidig fordel, og samarbejde om
hastig fysisk udvikling af underudviklede nationalstater. Dette forslag ville
fjerne den britisk-sponsorerede spekulative kasinoøkonomi, der har hærget
verden. Den udvidede produktivitet, der følger af dette forslag, understøtter
ikke kun verdens befolkning på et højere niveau, det ville fordre, at der bor
mange, mange, flere mennesker i Verden. Ikke overraskende er LaRouches fire
magter – De Forenede Stater, Rusland, Kina og Indien – nøjagtigt de lande, der
nu er mål for krig og undergravende virksomhed fra det britiske imperium:
• Der forekommer nu demonstrationer mod Vladimir Putin i Rusland orkestreret af
en NGO-baseret fredsbevægelse. Disse NGO’er (Non Govermental Organisations,
red.) er ‘frontorganisationer’ for de samme anglo-amerikanske
efterretningsvirksomheder og finansfolk, såsom George Soros, der promoverer det
falske ’russiagate’-fupnummer, der sigter mod at ødelægge præsident Trump, og
som har splittet vores land med krigshysteri imod Rusland, og imod denne
præsidents opfordring til fred.
• Kina bliver undergravet gennem den tidligere britiske kronkoloni i Hong Kong.
Voldelige ”demokrati” -demonstrationer sigter mod at kræve, at den kinesiske
regering reagerer militært og fanger præsident Trump i en umulig position, hvor
han, håber de, bliver tvunget til at opgive enhver form for samarbejde med sin
ven Xi Jinping, især som valget i 2020 nærmer sig, og demokrater og
republikanere fra etablissementet angriber præsidenten med påstande om, at han
ikke er barsk nok. Enhver, der ikke er vildledt, ved, at finansfolk i London og
Wall Street og de korrupte politikere, som de aktiverede, er de samme banditter,
der stjal den amerikanske økonomi og flyttede den til Kina og andre lavtlønsdestinationer. Præsidenten siger selv, at han ikke bebrejder Kina, og i stedet
peger på de globalistiske institutioner som Verdenshandelsorganisationen, som
vores elitære forrædere har bragt os ind i. Hvis Kina har stjålet noget som
helst fra USA, er det ideen om målrettet kredit til at støtte grundlæggende
videnskab, produktiv og moderne industri og transport og opbygning af store
infrastruktur-projekter – noget, som vi plejede at gøre før vi blev overtalt til
at blive et ”forbruger” -samfund.
• Briterne puster også til ilden i den gamle Kashmir-konflikt mellem Indien og
Pakistan, en konflikt, der er forankret i den racemæssige og religiøse opdeling,
som de oprindeligt selv skabte under kolonialismen.
• I USA er vi gået ind i ”fase to” af kuppet mod præsidentskabet, hvilket
involverer den ofte gentagne sætning, der regelmæssigt høres i de falske
nyheder, især MSNBC og CNN, at enhver, der stemte for Donald Trump eller støtter
Donald Trump er en ‘hvid supremacist’. Disse påstande sigter imod at

fremprovokere eller retfærdiggøre voldshandlinger.
Dem der mener, at det britiske imperium ophørte med at eksistere efter 2.
verdenskrig, er uvidende om, at City of London for indeværende kontrollerer
verdens pengestrømme. Det meste af det, der tidligere var Wall Street, huserer
nu indenfor den ene kvadratkilometer i London, der kaldes ‘City of London
Corporation’. Britiske tænketanke og efterretningsbureauer kontrollerer
‘ideologifabrikker’ og ‘propaganda-fronter’, som indoktrinerer og underkuer
befolkningerne og, ligesom med de gamle romere, trakterer med følelsesmæssige
shows og underholdning. Deres opgave er, for enhver pris at opretholde Citys
økonomiske magt . Det er denne kombinerede magt, der ofte – fejlagtigt –
refereres til som ‘the Deep State’.
Det britiske ‘Commonwealth, under Dronningens suveræne myndighed, udgør over 31%
af verdens befolkning, og hvert tredje land i verden. Det kontrollerer
international organiseret kriminalitet, narkotikahandel og fostrer og fremmer
islamisk terrorisme som en paramilitær styrke til hybrid krigsførelse og
regimeskifte-operationer. Det har infiltreret de udenrigspolitiske institutioner
i De Forenede Stater dybt, og vores førende universiteter siden slutningen af 2.
verdenskrig, hvilket har resulteret i, at ideer med britisk oprindelse, såsom
det postindustrielle samfund og menneskeskabte klimaændringer, er blevet
enerådende i vores samfund, har ødelagt vores engagement i videnskab, og hærger
det rationelle potentiale hos de unge sind.
Navnet Lyndon LaRouche har igennem fire årtier været synonymt med ideen om at
”knuse det britiske imperium” Det britiske imperium forstår LaRouches plan for
dets ødelæggelse og for fremkomsten af en kreativ menneskehed i dets kølvand,
ligesom det forstod og hårdt bekæmpede den samme hensigt fra Franklin Roosevelts
side. De forstår også, at præsident Trump truer deres flanker med sin støtte for
nationalstaten, hans bestræbelser på at skabe produktive job inden for
produktion og infrastruktur, hans bestræbelser på at afslutte deres krige, og
hans annoncering af det bemandede ruminitiativ – planen om at vende tilbage til
månen i 2024, for derefter at fortsætte til Mars. De forstår, at et økonomisk
mobiliseret og videnskabeligt avanceret USA – en situation, der er muliggjort af
præsidentens forpligtelse til at vende tilbage til Månen og kolonisere Mars –
kan føre til de nødvendige aftaler blandt de fire magter, – aftaler, der gør en
ende på det britiske imperium en gang for alle.
Det faktum, at dette præsidentskab modstod deres oprindelige fuldskala og
hensynsløse angreb, har nu efterladt dem på et meget udsat og meget svagt sted,
en svaghed, som de ikke har oplevet siden slutningen af 2. verdenskrig. De er
sårede, men alligevel fast besluttede og opsat på at nedlægge alt og alle, der
kommer i vejen for dem.

En præsident, der ved, at han kan stole på en rationel og progressiv befolkning,
og uden at gå ind på Washingtons ondskabsfulde spil, kan frembringe denne store
historiske ændring, en ændring, der nødvendiggøres af de kriseforhold, der er i
færd med at opstå.
Indenrigspolitisk har vi brug for LaRouches fire love for økonomisk
genopretning: Glass-Steagall bankadskillelse og en national bank eller lignende
plan for at skabe kredit, udelukkende rettet imod fysisk produktive formål –
enorme moderne infrastrukturprojekter, bygning og genopbygning af byer,
grundlæggende videnskab og forskning og udvikling. Vi har brug for finansiering
til lynprogrammerne – menneskelig udforskning af rummet, som præsidenten
allerede har skitseret sammen med et lynprogram for fusionskraft. Disse fire
love vil føre vores økonomi fremad og skabe reelle produktive job. Det store
eventyr i rummet vil tænde for vore unge menneskers fantasi og sind.
Internationalt bør de fire magter begynde at konferere om at etablere et nyt
Bretton Woods system, og om fælles planer for både at udforske rummet og fuldt
ud udvikle vores egen jordklode. I denne forandrede verden, er der ingen, der
længere vil lytte til de forhenværende magtfulde. Denne store forandring vil
derudover være den absolutte retfærdighed for denne præsident, imod fjenden, der
forsøgte at ødelægge ham. Vil I hjælpe os med at skabe et fællesskab af borgere,
der bakker voldsomt op om denne politik, så vi bliver i stand til at frembringe
denne store og vidunderlige forandring?

Desperation hos den anglo-amerikanske
finansielle elite ligger bag
fornyet pres for regimeskifteoperationer, øko-terrorisme
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
13. august 2019
Med alle indikationer af et nyt økonomisk sammenbrud, der i givet fald vil være
værre end det i 2008, er der et desperat pres undervejs fra de angloamerikanske
eliter for at afspore Bælte og Vej- Initiativet gennem at ramme Kina og Rusland

og at bruge fupnummeret med mennskeskabte klimaændringer til at overbevise folk
om, at der ikke er noget andet alternativ end passivt at acceptere brutale
nedskæringspolitikker og radikal befolkningsreduktion. Det er dette, der driver
farverevolutionen i Hong Kong, den farlige optrapning af spændingerne mellem
Indien og Pakistan, demonstrationerne i Moskva og en forøget mobilisering af
klimafanatikere, der bevæger sig i retning af terrorisme mod det industrielle
samfund.
Men der eksisterer et andet alternativ, hvilket Helga Zepp LaRouche udvikler i
dagens webcast med Schiller Instituttet. Faren for krig kan afværges ved en
‘fire-magts-aftale’, som vil omfatte samarbejde i rummet, og med vedtagelsen af
Lyndon LaRouches ‘Fire-Love’, som er en en forudsætning for at foretage et
skridt fremad i den fysiske økonomiske udvikling af menneskeheden. Dette
involverer et afgørende brud med geopolitik og neoliberalisme, og bevæger USA og
Vesteuropa til fuldt ud at støtte det nye paradigme, der tegner sig i Eurasia.
Mrs. LaRouche opfordrede til en ærlig debat om klimaet, tillige med en kampagne
for at vinde støtte til en fuld Månen-Mars-mission, såsom den, der i øjeblikket
støttes af præsident Trump, og som den oprindeligt blev udviklet af hendes mand,
Lyndon LaRouche. Vi befinder os ved et afgørende øjeblik i historien. Vores
mobilisering kan lykkes med at vende en eksistentiel krise til en ny mulighed
for menneskehedens fredelige fremskridt. (HCS)

Den unipolære verden er ved at gå i
opløsning;
bring verden sammen gennem
menneskehedens mission i rummet.
Den 17. juli (EIRNS) – På næsten alle fronter er paradigmet for en unipolær
verden, der bygger på begrebet om et imperium, ved at gå i opløsning, mens et
nyt paradigme af suveræne nationer, der samarbejder om udviklingen af hele
menneskehedens produktive kræfter, som spreder sig fra Asien gennem ideen om den
Nye Silkevej. Selv lederne af det døende finansielle imperium ser skriften på
væggen: Den franske finansminister, Bruno Le Maire, der talte i dag ved en
konference for lederne af IMF, Verdensbanken og den Europæiske Centralbank for
at mindes 75-årsdagen for Bretton Woods-Systemet, sagde følgende: “Bretton

Woods, som vi kender det, har nået sine grænser… medmindre vi formår at
genopfinde Bretton Woods, kan den Nye Silkevej blive den nye verdensorden.”
Sandt nok. Men Le Maires opfattelse af at et sådant nyt paradigme er en trussel
mod den vestlige verden er nonsens. Det begreb, som Franklin Roosevelt
forestillede sig på Bretton Woods-konferencen i 1944, hvor Roosevelts
“hamiltoniske” vision blev vedtaget frem for det Britiske Imperiums repræsentant
John Maynard Keynes’, er systematisk blevet undergravet af det britiske
“frihandels”-dogme og omdannelsen af det regulerede finanssystem til uhæmmet
spekulation i tiden efter Glass-Steagall. Den igangværende opløsning af Deutsche
Bank er et af tegnene på det hastige sammenbrud af den “billioner af dollar
store” boble af derivater og gearede lån, der nu hænger over det vestlige
finansielle imperium.
Det nuværende Bretton Woods-spøgelse er færdigt. Det kan ikke reformeres, men
stedes til hvile gennem en total reorganisering af verdens finansielle system,
som skitseret af Lyndon LaRouche for længe siden, med den enorme vækst og
udviklingsproces, skabt af Bæltet & Vejen som udgangspunkt for samarbejde mellem
Kina, Rusland, Indien, USA og andre i et helt nyt system. Den nuværende bølge af
kulturel optimisme, skabt af 50-årsdagen for menneskets heroiske landing på
Månen på lørdag, og den modige erklæring fra præsident Trump og hans NASAdirektør, Jim Bridenstine, om at en mand og en kvinde vil vende tilbage til
Månen inden for fem år, og at vi vil blive på Månen som en base for at nå Mars
og hinsides – denne bølge af optimisme må blive den kanal, gennem hvilken
verdens folk genvinder deres følelse af en fælles menneskehed.
Tusindvis af begivenheder finder sted rundt om i verden i denne uge til ære for
den store præstation for 50 år siden, og inspirerer folk og nationer til at
slutte sig sammen om det der virkelig forener hele menneskeheden – den
“udenjordiske forpligtelse”, at menneskeheden, og menneskeheden alene, kan
forestille sig et univers med 2 billioner galakser, og forestille sig en fremtid
hvor menneskeheden virkelig er udødelig, og bringer herredømme over stadig
større dele af universet i løbet af de næste tusinder af år. Som LaRouche sagde
i 1986: “Hvad er den gode persons ønske? Hvad, udover at opdage skabelsens love
mindre ufuldendte, med det mål at vores viden som vejledning for vores praksis
afviger mindre fra Skaberens vilje, som udtrykt i den lovmæssige orden i dette
univers. Hvem kan blive god, hvem længes ikke efter at komme overens med
Skaberen og på den måde mindske ufuldkommenheden i ens egen forståelse af den
lovmæssige orden i skabelsen?
I dag mødtes LaRouchePAC-organisatorer foran den amerikanske Kongres for at
kræve, at LaRouches navn bliver renset, for at hans dybtgående ideer kan blive

formidlet til de mennesker der lever i dag, som en nødvendig forudsætning for at
klare den store udfordring med at forberede menneskeheden til den forestående
opgave, som illustreret af Måne-Mars-missionen. Megen morskab kom fra at gøre
grin med den skøre prins Charles, der for nylig advarede om, at verden ikke kan
overleve, hvis vi ikke stopper kulstofudledninger inden for 18 måneder. En
organisator spurgte de underholdte og fornøjede forbipasserende: “Hvor mange
vindmøller skal der til for at flyve til Månen?” Lederne af den psykotiske
miljøplan i Kongressen, “Green New Deal”, (nu kendt som “Apokalypsens fire
Damer”) er blot marionetter for den britiske kongefamilie og deres håndlangere,
som Al Gore og George Soros, der forsøger at redde deres bankerotte finanssystem
gennem nedskæringer, affolkning og krig.
Deltag i Schiller Instituttets fejring af månelandingen lørdag den 20. juli kl.
19.00, på https://youtu.be/6G_mx9ix68I under overskriften: “Menneskehedens
fremtid må bestemme vores nutid – en dialog mellem kulturer om, hvordan man
udvikler befolkningen og de produktive kræfter for Jordens næste halvtreds år.”

Den bitre sandhed om det amerikanske
“økonomiske opsving”
De artikler, der følger efter denne introduktion, er blot en overfladisk ridse i
overfladen af det mest ødelæggende fysiske økonomiske sammenbrud, USA nogensinde
har oplevet. Når man læser følgende rapporter – og der er vigtige områder som
energiforsyning, vandforsyning, uddannelse og sundhedspleje, som ikke engang
berøres her – kunne man først tro, at man læser en rapport om en anden planet
midt i en mørk tidsalder. Men når du læser denne rapport, så spørg dig selv:
Oplever du ikke præcis de resultater, der er dokumenteret nedenfor?
Du kan så begynde at overveje hele hysteriet i de amerikanske medier om det
forfærdelige “autoritære regime” i Kina, hvor 800.000.000 mennesker, i
virkeligheden, er blevet løftet ud af fattigdom, der er blevet bygget hundreder
af skinnende nye byer, tog bliver udviklet som kører 600 km i timen, og
millioner af børn spiller violin og klaver, og du kunne se på dig selv, og de
forhold du har tolereret, i et nyt perspektiv. I 2017 blev det fastslået, at der
stadig var omkring 30 millioner fattige i Kina, der hovedsagelig boede i
landdistrikter og vanskeligt tilgængelige områder. Et målrettet program blev

gennemført, og Kina er på rette spor for fuldstændigt at eliminere fattigdommen
inden for sine egne grænser inden 2020. Overvej hvor langt Kina er nået i de
sidste 50 år.
Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, har ofte talt om den
økonomiske elendighed, hun oplevede i Kina, da hun rejste der som en ung
journalist midt i “Kulturrevolutionen” i 1971, men i dag er forholdene
fuldstændig forandrede. Betragt nu USA i samme tidsrum. Siden 1971 er forholdene
i USA gået i den stik modsatte retning: Den forventede levetid i USA er faldende
i den længste periode siden Første Verdenskrig; stofrelaterede overdoser og
selvmord har overgået bilulykker som dødsårsag; tidligere udryddede sygdomme er
i stigning; hjemløshed, skjult og åbenlyst, breder sig voldsomt; broer,
tunneller og anden vital infrastruktur kollapser; Metro-systemerne er
faldefærdige og farlige; mange af vores kommunale vandsystemer er over 100 år
gamle; tørke og oversvømmelse er hvad der er tilbage af vores landbrugssektor;
og energiforbruget pr. indbygger falder – alt sammen tegn på et døende samfund.
Den forfærdelige økonomiske opløsning af USA ville aldrig være sket, hvis det
amerikanske folk havde tilsluttet sig Lyndon LaRouches ideer. Da USA kæmpede med
1960’ernes paradigmeskifte, så voldsomt bebudet af mordet på Præsident Kennedy,
advarede Lyndon LaRouche sine medborgere, at medmindre man stoppede og vendte
denne udvikling, ville dette skifte føre til opløsningen af nationen. I årtier
siden, har han advaret igen og igen om, at afindustrialiseringen
(“liberaliseringen”) af økonomien og ledsagende modkultur med rock-sex-stoffer i
60’erne lagde vejen til et økonomisk sammenbrud, og til ødelæggelsen af det
kognitive potentiale i befolkningen. Da Nixon trak stikket på Bretton WoodsSystemet i 1971, og ændrede det internationale monetære system til flydende
valutakurser, meddelte LaRouche profetisk, at denne ændring af politikken –
givet til USA af det britiske imperium – enten ville føre til en ny fascisme,
eller ville fremtvinge oprettelsen af en ny økonomisk verdensorden.
Næsten 50 år – et halvt århundrede – senere er LaRouches advarsler blevet
bekræftet, som borgerne kan iagttage overalt. Det imperiale geopolitiske system,
der førte menneskeheden ind i to verdenskrige og har forårsaget mange gange mere
massedød gennem dets økonomiske imperialisme end Hitlers regime, kollapser nu
under vægten af dets egen selvdestruktion. Derfor står især befolkningen i USA
over for en presserende beslutning. Vi må se problemets omfang i øjnene for at
mønstre modet til at kræve en løsning. Efter de studier, som beskriver de
forskellige fysiske sektorers sammenbrud i den amerikanske økonomi, følger en
opfordring til handling, der ledsager en artikel skrevet af LaRouche, hvori han
fastsætter “fire love” for at redde USA. Han siger, at disse love er “ikke et
valg”, men ”en umiddelbar nødvendighed”. Vi tror, at du vil være enig i den

vurdering, når du er færdig med at læse denne rapport.
Rapporten kan læses her:
(https://larouchepub.com/eiw/public/2019/2019_20-29/2019-27/eirv46n27-20190712.p
df)

Vor tids store øjeblik må finde et
stort folk
Den 11. juli (EIRNS) – De overraskende og uventede udviklinger i de seneste uger
har ført USA og verden frem til et vendepunkt i flere nært beslægtede kampe,
eller flere aspekter af den samme kamp. Et aspekt er at skabe enighed blandt de
fire store anti-imperialistiske stormagter, USA, Rusland, Kina og Indien. Nu,
endnu en gang, befinder verdens spekulative, London-centrerede finanssystem sig
ved afgrunden af en krise, der er værre end den der brød ud i 2007. For at
afværge det havde den afdøde statsmand og økonom Lyndon LaRouche længe
foreslået, at de fire nationer skulle slutte sig til hinanden og indlede et nyt
globalt system, et kreditsystem snarere end et finansielt system. Værdiløse
spekulative beholdninger vil blive sat igennem konkursbehandling, og faste
valutapariteter genindføres. Den nye institution vil udstede lavt forrentede
kreditter i stor målestok til udviklingsprojekter rundt omkring i verden, som
Kinas enorme Bælte- og Vejinitiativ – et globalt program for infrastruktur som
123 nationer har underskrevet samarbejdsaftaler med. Det nye internationale
kreditsystem vil blive inspireret af Franklin Roosevelts design til det
oprindelige Bretton Woods-system, som blev forvansket efter hans død. Et sådant
nyt globalt kreditsystem vil bogstavelig talt gøre en ende på imperialisme fra
den ene dag til den næste, da dagens herskende London-centrerede spekulative
finanssystem, som omfatter Wall Street, Den internationale Valutafond og
lignende, er synonymt med imperialismen; det er faktisk den eneste imperialisme
der eksisterer i dag.
I takt med at disse fire stormagter retter ind efter hinanden, vil de kvæle

krigsprovokationer – som hovedsagelig er britiske, eller britisk orienterede, og
pacificere krigszoner.
Et andet aspekt er kravet om at menneskeheden er udfarende fra dens hjemmeplanet
med henblik på at udforske og i sidste ende kolonisere månen, solsystemet og
derudover, som Lyndon LaRouches samarbejdspartner, den store tysk-amerikanske
rumforsker Krafft Ehricke, kaldte “det udenjordiske imperativ” (forpligtelsen
fra det ydre rum –red), som en moralsk nødvendighed. Det er sådan 1. Mosebog må
forstås. Mennesket i Guds billede er ikke jordbundet; han er universel som sin
skaber og en udødelig art. Da de samme fire stormagter også er de store
rummagter (sammen med Japan og andre), åbner rumforskning og -kolonisering sig
øjeblikkeligt som et felt for deres samarbejde.
Tæt forbundet hermed er kampen for at sætte en stopper for det britisk
dirigerede kupforsøg mod den legitimt valgte amerikanske præsident, Donald
Trump, et kupforsøg som stadig fortsætter på trods af at Mueller-rapporten
fastslog, at der var “intet samarbejde [med Rusland]”. Som millioner af
amerikanere nu forstår, var den udenlandske magt, der blandede sig i valget i
USA i 2016 og senere, London, og ikke Moskva, fordi London vidste, at en
præsident Trump ikke ville være deres villige ‘skødehund’, ligesom vore seneste
præsidenter eller en Hillary Clinton, som ikke ville vove at bryde ud af det
“specielle forhold” med det Britiske Imperium for at samarbejde med Rusland,
Kina og Indien. De iværksatte i stedet uendelige udenlandske krige baseret på
britiske løgne, som tidligere premierminister Tony Blairs “uredelige dossier” om
irakiske masseødelæggelsesvåben.
Man kan forestille sig den rædsel, med hvilken London erfarede hvordan
gennembruddet i forhandlingerne mellem præsident Trump og Nordkoreas Kim Jong Un
i ‘den demilitariserede zone’ (DMZ) var blevet forberedt, igennem et tæt
samarbejde mellem præsident Trump og Vladimir Putin og præsident Xi Jinping i
Kina, og også Indiens premierminister Narendra Modi. Putin havde mødtes med Kim
under forberedelserne, og Xi foretog et statsbesøg i Nordkorea umiddelbart før
hans møde med Trump i slutningen af juni. Processen fortsætter intensivt, selv
om den falske nyhedspresse hellere ville ignorere det. I mellemtiden forsøger de
samme fire stormagter at forhandle om en eventuel fredsaftale i Afghanistan.
Den 4. juli mindede præsident Trump amerikanerne og andre om, hvorfor Den
amerikanske Frihedskrig blev udkæmpet, og mod hvem – det samme Britiske
Imperium. Millioner lærte også fra denne tale for første gang, at menneskeheden
vil rejse til månen igen i 2024, denne gang for at industrialisere Månen og
søsætte missioner til Mars, som Lyndon LaRouche forudsagde i sin berømte
halvtimes TV-kampagnevideo i forbindelse med det Demokratiske Partis

præsidentnominering i 1988, “The Woman on Mars” (Kvinden på Mars). Den 20. juli
fejrer verden 50-årsdagen for Apollo 11’s landing på månen, en dag der fejres
internationalt af Schiller Instituttet i denne ånd.
Derefter afslørede Storbritanniens ambassadør i Washington, Sir Kim Darroch, i
en række notater, der blev lækket den 7. juli, sig selv som en fjende og en
medsammensvoren mod den amerikanske præsident, og blev tvunget til at træde
tilbage den 9. juli.
Således har en række pludselige, uventede begivenheder afsløret, hvor tæt vi er
på sejr i denne mangesidige kamp. For alle dem, der tænker 50 år tilbage, til
Apollo 11, kan det virke som om vi er tæt på at realisere John Kennedys planer
og drømme, som blev afbrudt af det britisk inspirerede snigmord på ham, tillige
med mordene på hans bror Bobby og Martin Luther King.
På det tidspunkt syntes det som om, at ingen trådte frem for at bære faklen
videre fra de tre. På en måde er det sandt – ingen af deres nærmeste
medarbejdere trådte frem. Men i en dybere forstand var det Lyndon LaRouche, der
trådte frem. Han fulgte denne vej via en genopdagelse af de videnskabelige
principper for økonomi. Første gang han kom i rampelyset var da han fremlagde en
korrekt prognose for Nixons ødelæggelse af Bretton Woods-systemet i 1971, en
prognose der tidligere var blevet spottet af alle “anerkendte” økonomer.
LaRouche forstod den forfatningsmæssige institution i det amerikanske
præsidentskab, arbejdede indenfor denne, og deltog i otte præsidentkampagner.
Blandt andre historiske præstationer, fik han i 1983 præsident Ronald Reagan
overtalt til hvad sidstnævnte kaldte Det strategiske Forsvarsinitiativ
(“Strategic Defense Initiative”, SDI, -red.) som et alternativ til kernevåbnenes
“gensidigt sikret ødelæggelse”, samt en global udviklingspolitik.
LaRouches forslag til Moon-Mars-missionen stammer fra hans Strategiske
Forsvarsinitiativ.
For dette blev LaRouche udsat for falske anklager og sendt i fængsel i fem år af
den samme britisk inspirerede gruppe, som har forsøgt at ramme præsident Trump,
herunder den samme korrupte anklager, Robert Mueller. Men fængslingen stoppede
ham ikke. Fra fængslet udtænkte han planen, der dengang blev kaldt “Productive
Triangle” (‘den Produktive Trekant’), som senere blev til Kinas Bælte- og
Vejinitiativ, der i den grad har ændret verden, og for eksempel bragt håb til
Afrika. LaRouches navn må renses, befris for besudlingen fra de falske anklager,
så hans ideer kan udbredes yderligere for at sikre den sejr, der nu er inden for
rækkevidde.

Nu, i dag, er et stort øjeblik indtruffet, for at finde et stort folk der kan
vinde denne kamp.

Samarbejde mellem USA, Rusland og
Kina indvarsler et nyt paradigme for
menneskeheden
Den 2. juli (EIRNS) – Præsident Donald Trumps besøg i Nordkorea, hvor han mødtes
med Kim Jong Un, og genoprettede ‘ånden fra Singapore’ i de bilaterale
forbindelser mellem USA og Nordkorea, repræsenterer faktisk langt mere end det –
potentielt et stort skridt fremad for menneskeheden. Helga Zepp-LaRouche
bemærkede i dag, at mens mødet pludselig kom op søndag den 30. juni, “afspejler
det hele processen frem til mødet mellem Trump og Putin samt Trump og Xi
Jinping, og jeg tror, at der bag kulisserne har været en helt utrolig indsats
for at gå i denne retning. Dette er et stort skridt i retning af, at de fire
stormagter arbejder sammen.”
‘De fire stormagter’ refererer til samarbejdet mellem verdens største eurasiske
kulturer – Rusland, Kina, Indien og USA – som repræsentativt for den bedste
europæiske kultur, hvilket Lyndon LaRouche definerede som den minimale
kombination af politiske og kulturelle enheder med tilstrækkelig styrke til at
slukke det for det Britiske Imperiums sidste glød, og skabe et nyt paradigme for
menneskeheden baseret på samarbejdsvillig økonomisk udvikling og en ny
renæssance, der forener den positive arv i hver af verdens succesfulde kulturer.
Det kan ikke overses, at både Xi Jinping og Vladimir Putin for nylig mødtes med
Kim Jong Un, hvilket førte til de historiske private møder mellem præsident
Trump og både Xi og Putin i Osaka, hvor Trump hævdede sin personlige
diplomatiske kontrol. Den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton og
udenrigsminister Mike Pompeo blev holdt ude fra topmøderne – Bolton blev endda
sendt helt af vejen, til Mongoliet.
Som præsident Putin fortalte til Financial Times i sidste uge, kan fremskridt i
spørgsmålet om Nordkorea kun ske, hvis der stilles absolut solide
sikkerhedsgarantier for Nordkorea, især da nordkoreanerne er fuldt bevidste om,
hvad der skete med Irak og Libyen, da de opgav deres atomvåbenprogrammer. Af
indlysende grunde kan sådanne garantier kun gives af Rusland og Kina i

samarbejde med USA.
Det centrale udestående spørgsmål der fortsat skal behandles er: Kan samarbejdet
mellem USA, Rusland og Kina om strategiske spørgsmål udvides til det afgørende
spørgsmål om reformering af den vaklende internationale finansielle
infrastruktur? Selv Bank for International Settlements (BIS i Schweiz er
‘centralbankernes centralbank’ –red.) har i denne uge advaret om den vildt
overstrakte boble af virksomhedsgæld, opblæst ‘gearet’ gæld, der ligner den
boliglån-boble, som udløste sammenbruddet i 2008 og næsten et sammenbrud af hele
det vestlige finansielle system.
Zepp-LaRouche meldte ud i dag: “Jeg tror, at denne form for samarbejde, Rusland,
Kina og USA imellem, er ved at komme meget, meget tæt på potentialet for at
udvide det til områder der skal ses på, som den truende finanskrise, den Nye
Bretton Woods-aftale, den påtrængende reform af systemet, og det er muligvis
ikke så umuligt som folk måske tror”. Hun pegede på en artikel, der blev
offentliggjort mandag af CNBC, af Michael Ivanovitch, en tidligere embedsmand
ved OECD, en tidligere økonom på New York Federal Reserve og Columbia-professor;
artiklen bar titlen: “Trump gør det grundlæggende arbejde for en ny verdensorden
bygget op omkring USA, Kina og Rusland.”
Ivanovitch skriver, at de største forretningsdelegationer ved St. Petersburg
International Economic Forum d. 6-8. juni var fra USA (der er også den
kendsgerning, at den største udenlandske delegation til “Summer Davos” Forum,
der nu finder sted i Dalian i Kina, er fra USA). Ivanovitch peger på, at
indblandingen i præsident Trumps politik for at skabe tætte forbindelser med
Rusland og Kina, fra hans egen regering, er blevet kørt ud på et sidespor i de
nylige diplomatiske bedrifter, og at Trump er klar over, at opnåelsen af hans
hensigt i denne henseende er afgørende for hans genvalg i 2020.
Den næste afgørende begivenhed er halvtredsårsdagen den 20. juli for menneskets
månelanding. Schiller Instituttet afholder internationale festligheder for at
opildne det voksende momentum for det globale samarbejde i menneskehedens næste
50 år. Zepp-LaRouche pegede i dag på den presserende nødvendighed af at “omdanne
den amerikanske økonomi til en rumøkonomi, for at gøre det muligt at Trumps idé
om at sætte en mand og kvinde på månen inden 2024 faktisk lykkes …. “Hvis man
ser på kostprisen af materialer, der er nødvendige for at gennemføre programmet
for koloniseringen af Månen-Mars,” tilføjede hun, “vil det kun fungere, hvis man
øger produktiviteten i hele verdensøkonomien”, herunder et gennembrud i
fusionskraft. “Man har ikke tilstrækkelig industriel og teknologisk
videnskabelig kapacitet i verden lige nu, til at lave den slags transformationer
der kræves,” sagde hun. “Så der er ingen grund til at betragte noget land som en

fjende, for selv om hele verden samler den samlede industrielle kapacitet,
kræver det stadig et spring til en ny økonomisk platform, uddannelse af en eller
to generationer af mennesker – det kræver et enormt spring. Så det er ikke et
spørgsmål om at fordele en mindre kage blandt mennesker, ‘der mundhugges’: Det
er et spørgsmål om, hvordan man definerer en ny økonomisk platform, hvor nye
frihedsgrader er mulige.”
Det er på dette niveau af virkelighed, at vi finder nødvendigheden af at få
renset Lyndon LaRouche navn, samt gøre hans ideer tilgængelige for alle
verdensborgere.

Trump-Kim-møde genopliver Singaporeånden.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
1. juli 2019
Helga Zepp-LaRouche sagde i sin webcast den 1. juli, at mødet mellem Trump og
Kim i ‘DMZ’ (den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea –red.)
“genoplivede Singapore-ånden”, og demonstrerede potentialet når præsidenter fra
førende nationer handler i fællesskab. Mødet, der fulgte efter drøftelser på
G20-topmødet, som involverede Trump, Putin, Xi, Abe og Moon, vender tilbage til
ideen om politisk beslutningstagning på præsidentniveau. Ved at arrangere mødet
udmanøvrerede Trump de britisk-orienterede neokonservative krigshøge i sin egen
regering, og at dømme ud fra den latterligt fjendtlige reaktion fra
Demokrater, udmanøvrerede han også dem.
Alt imens G20-topmødet undlod at tage fat på den voksende økonomiske/finansielle
krise – hun sagde, at det ikke rigtigt er designet til at gøre dette – beskrevet
i den seneste BIS-rapport om risici forbundet med gæld, især virksomhedernes
gæld, og effekten af betalingsstandsninger af sådan gæld på bankerne – så
eksisterer potentialet for at anvende Lyndon LaRouches fire love for at standse
faren for et sammenbrud stadigvæk. De positive tegn fra møderne mellem Trump og

Xi samt Trump og Putin peger på betydningen af at tage LaRouches Fire-magtsaftale op, med henblik på at oprette et nyt finanssystem.
Hun opfordrede amerikanerne til at benytte Uafhængighedsdagen den 4. juli til at
reflektere over betydningen af at genskabe ånden af den amerikanske republik,
som blev skabt i opposition til det Britiske Imperium.

Styrer præsidenten udenrigspolitikken
igen? Godt!
Men hvem vil stoppe det globale
økonomiske sammenbrud?
Den 1. juli (EIRNS) – I en international strategisk webcast i dag noterede
Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche sig med glæde, at præsident
Donald Trump og den nordkoreanske formand Kim Jong Un genoplivede “Singaporeånden” i weekenden, som de tidligere havde etableret i juni 2018. I amerikanske
termer, sagde hun, kan den fuldstændige overraskelse, som Trump fremkom med i
DMZ (den demilitariserede zone) – efterfulgt af møder med præsidenterne Xi
Jinping i Kina og Vladimir Putin fra Rusland, som hjalp det med at ske –
repræsentere en tilbagevenden til politisk beslutningstagning fra præsidenten.
Dette flankerer de velkendte “høge” fra det Britiske Imperiums krigsparti. Det
er meget lovende, sagde Zepp-LaRouche, og blev opfattet således af de andre
stormagter på G20-mødet. Der er god grund til optimisme, at det også blev
betragtet sådan af det amerikanske folk. Den japanske regering kan også spille
en vigtig rolle i dette; måske bliver en ny “asiatisk sikkerhedsarkitektur”
diskuteret for at stoppe spredningen af atomare mellem- og kortdistancemissiler.
Men det afgørende er, at præsident Trumps møder med Xi og især med Putin ikke
blev saboteret denne gang af krigspartiet!
For kun to uger siden var præsidenten blevet presset til krig indenfor 10
minutter med Iran, og forræderisk holdt udenfor de hemmelige planer om at begå
cyberbombning af det russiske elektricitetsnet – en krigshandling mod en
supermagt. Storbritanniens regering har tidligere presset præsident Trump til
militære angreb med forfalskninger. I årtier har det amerikanske krigsparti i
Kongressen og Det Hvide Hus optrådt som så mange britiske imperiale Haushofere,
Churchill’er og Mackindere. I en republik er det en patriotisk præsident der

fører udenrigspolitik, især med andre stormagter. Hvis præsident Trump kan
genoprette dette, kan han få amerikanernes samlede støtte.
Men disse stormagter gjorde intet på G20-mødet for at håndtere krigens barske
oprindelse og følgesvend, økonomisk sammenbrud. Verdensøkonomien er i
tilbagegang, med truslen om endnu et, værre økonomisk tilbageslag. Se EIR’s
særlige 5. juli-udgave, “The Bitter Truth About The Economic” Recovery.”
Den nødlidende Europæiske Union er ubrugelig i denne krise. Lyndon LaRouche
insisterede i to årtier, indtil sin død, på at lederne i USA, Kina, Rusland og
Indien må tage føringen, om muligt med andre suveræne nationer, udelukke
briterne og iværksætte et nyt Bretton Woods-kreditsystem, lige som det Franklin
Roosevelt forestillede sig efter Anden Verdenskrig. LaRouches økonomiske
principper, herunder Glass/Steagall-bankopdeling og en hamiltonisk nationalbank,
er vejen ud af faren, og må omsættes til handling af disse magter.

Stormagtsledere samles på G20 i et
historisk øjeblik for at stoppe krig,
vende sig mod nyt paradigme
Den 26. juni (EIRNS) Statsoverhoveder er allerede på vej eller er ankommet til
Osaka, Japan, til G-20-topmødet den 28.-29. juni, hvor der på sidelinjen er
adskillige møder mellem stormagternes statsoverhoveder. Blandt de mange
bilaterale og multilaterale møder er de meget betydningsfulde samtaler på
tomandshånd mellem blandt andre præsident Donald Trump og de tre ledere, den
kinesiske præsident Xi Jinping, den russiske præsident Vladimir Putin og den
indiske premierminister Narendra Modi. Disse udgør den historiske mulighed for
at tilsidesætte de intense beskidte operationer som Russiagate eller Trumpgate,
rettet mod det amerikanske præsidentskab og det amerikanske folk, og
dæmoniseringen af Kina og Rusland via netværk fra det døende Britiske Imperium
og de finansielle kredse, hvis geopolitiske kneb for at sætte USA op imod
Rusland, Kina, Iran, Syrien, Venezuela og mange flere truer med altomfattende
krig.
I dag, samtidig med at Trump var på vej til Japan, var LaRouche PAC-aktivister i
Kongressen, Capitol Hill, for at distribuere vigtige oplysninger til alle de 535

kongreskontorer, især offentliggørelsen af de to nye videoer – “Schiller
Instituttets mindehøjtidelighedskoncert: Lyndon H. LaRouche, Jr. Triumf
(1922-2019)” og “dokumentarfilmen LaRouche: Robert Muellers Første Lejemord”;
samt 24. juni-erklæringen: “Stop Tredje Verdenskrig, rens LaRouche”. Lyndon
LaRouches historie viser tydeligt hans enestående udviklingsprogrammer og
interventioner, baseret på principper der er hårdt tiltrængte på nuværende
tidspunkt, og en rensning af hans navn vil frigøre ånden og modet til at
virkeliggøre hans vision.
LaRouche PAC uddelte også en ny national pressemeddelelse til Kongressen: “Når
fremtidige historikere ser tilbage på denne uge, vil de så se et vendepunkt
eller en nedstigning til vejen mod helvede?” Denne erklæring påpeger, at: “Mens
præsidenten tager til Osaka, hvor lederne af USA, Rusland, Kina og Indien har
brug for at være frie til at diskutere en firemagtsaftale for fred, udvikling og
en ny finansiel arkitektur, bliver spøgelset af den ultimative krig brugt til at
terrorisere verden og skifte emnet. Det må ikke tillades. “Faren for krig vil
være i fokus på LaRouche PAC’s fredags-webcast 28. juni med vært Matthew Ogden
og gæst Paul Gallagher, der vil rapportere om truslen om en gentagelse af den
cubanske missilkrise fra 1962.
Den særlige krigsrisiko som LaRouche PAC-erklæringen afslører, er, at nyligt
vedtagne love har givet bemyndigelse til et U.S. Cyber Command med beføjelser
til at udføre angreb på andre nationer uden præsidentens godkendelse eller endda
viden! Det fratager præsidenten muligheden for at udvise dømmekraft, for at
forhindre ubegrundede angreb, modangreb og total krig, netop som Trump heldigvis
gjorde i sidste uge for at stoppe et militært angreb på Iran. Den slags
lovløshed og korruption af institutioner, der ville oprette et sådant fordækt
Cyber Command opstod i løbet af de seneste år af den vanvittige Russiagateperiode, iscenesat af den britiske efterretningstjeneste og dens amerikanske
kriminelle partnere.
Så i går kommer der, fra de samme netværk af krigshøge i enten den neokonservative eller liberale fraktion, en ny trussel for at sabotere G20-mødets
“Fire Magts”-potentiale. NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, udstedte et
ultimatum til Rusland, at landet har fem uger til at afmontere sit “SSC-8”
missilsystem, “ellers”. Denne trussel står på dagsordenen for NATO’s
forsvarsministres møde i Bruxelles. Det vil sige, at inden den 3. august skal
Rusland destruere en bestemt klasse af missiler, som Stoltenbergs hævder er i
strid med traktaten om mellemdistanceraketter fra 1987 (INF). I dag kom det
russiske svar. Viceudenrigsminister Sergei Ryabkov sagde, at når NATO’s “trusler
begynder at udmønte sig i virkelige handlinger, bliver vi nødt til at træffe
militære modforanstaltninger.”

NATO har således startet en ny anti-russisk balancegang på randen krig
umiddelbart før det kritiske G20-topmøde. På trods af alt dette gav Trump i dag
udtryk for sin glæde over tanken om at rådføre sig med sine “venner” i den
kommende uge. Han sagde om Kina: “Jeg ønsker at have et godt forhold til Kina.
Xi er en tæt personlig ven – han er fantastisk.”

Renselse af Lyndon LaRouche er
afgørende for at stoppe det Britiske
Imperiums
fremstød imod 3. Verdenskrig
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
21. juni 2019
Det centrale tema for Helga Zepp-LaRouches webcast i dag er, at dagens udgivelse
af de to dokumentarer om Lyndon LaRouches liv og livsværk leverer vigtige våben
til at besejre det apparat, der har ført os frem til det punkt i går, der lå
mindre end ti minutter fra udløsningen af 3. Verdenskrig. Den internationale
mobilisering for at rense LaRouche, sagde hun, er den eneste måde at stoppe 3.
Verdenskrig på. Hun opfordrede gentagne gange seerne til at deltage i at opnå
det bredest mulige publikum for disse to videoer.
Præsident Trumps beslutning om at afblæse et angreb på Iran, ti minutter før det
blev iværksat, er en utrolig historie! Efter hans tweet som afbrød angrebet i
sidste øjeblik, et tweet der blev udsendt lige efter at New York Times
rapporterede om “den dobbelte magtsituation” i den amerikanske regering
vedrørende beslutningen om at optrappe cyber-krigsførelsen mod Rusland, er
spørgsmålet der bliver rejst af mennesker over hele verden: “Hvem er det lige,
der træffer beslutninger i Washington?
De britiske imperialistiske, geopolitiske netværk, der [i sin tid] stod bag
lanceringen af “Få-fat-på-LaRouche-udrykningsstyrken”, er de samme som dem der

står bag dagens krigskampagne. Målet, for dem der retsforfulgte ham, var
LaRouches ideer, som skinner gennem de to dokumentarer, der blev udgivet i dag.
Disse ideer kan realiseres, begyndende med topmøderne mellem Trump og præsident
Xi og med præsident Putin på topmødet i G20 næste uge. Som dokumentarerne viser,
er det apparat, der presser på for krig, efter dets bestræbelser på at fjerne
Trump, det samme som uberettiget gik efter LaRouche. Mens krig lige netop blev
undgået denne gang, vil der komme flere hændelser, der kan føre til krig, hvis
ikke dette apparat bliver stillet for retten.
Der er i dag ikke noget spørgsmål der er vigtigere, end at bringe en forståelse
af dette til det bredeste udsnit af befolkningen over hele verden.
Afskrift af uddrag:
HARLEY SCHLANGER: Goddag! Jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet, og
jeg vil gerne byde dig velkommen til denne uges webcast. Det er den 21. juni
2019. Vi taler med Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af, og præsident for,
Schiller Instituttet.
Dette er et utroligt historisk øjeblik. Der er en uge til G20-topmødet i Osaka,
Japan, hvor der er potentiale for et historisk vendepunkt omkring ideen om en
fire-magts-aftale om etablering af et nyt finansielt system – et ‘Ny Bretton
Woods’ – en idé som Lyndon LaRouche fremsatte for næsten to årtier siden.
Samtidig kommer der en utrolig krigsmobilisering fra krigspartiet, som forsøger
at forsvare et bankerot system.
Men jeg synes at vi, for at starte diskussionen, virkelig skal tage fat på
spørgsmålet om LaRouches frifindelse, og det initiativ der er blevet taget af
LaRouche PAC og Schiller Instituttet med frigivelsen af to nye videoer; den ene
hedder “LaRouche-sagen: Robert Muellers første Lejemord”; den anden er en video
om mindearrangementet, der fandt sted i New York City for to uger siden. Så,
Helga, vil du ikke give os en fornemmelse af mobiliseringen, der er i gang
omkring frifindelsen, og betydningen af at disse to videoer bliver udgivet, rent
faktisk, i dag?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jo, altså, for mange mennesker vil det sikkert ikke være
indlysende, men hvis Lyndon LaRouche ikke frifindes, tror jeg ikke at vi kan
stoppe de nuværende trommehvirvler for Tredje Verdenskrig: Fordi hans
frifindelse og neutralisering af krigsmaskinen, som driver Verden mod Tredje
Verdenskrig, det er en og samme ting. Fordi det netop er det apparat, der
retsforfulgte min mand på trods af at han var uskyldig i alle anklager, som nu
driver verden til randen af udryddelse.

I dag har vi, på samme tidspunkt i mange lande rundt om i verden, søsat en
international operation med udgivelsen, i særdeleshed, af dokumentarfilmen “The
LaRouche Case (LaRouche-sagen). Jeg vil opfordre alle seere, alle Jer som ser
dette program til straks at gå på vores hjemmeside, downloade videoen og se den;
send linket til enhver mulig kontakt, du har – e-mail lister, sociale medier,
bare nogen du kender – og hjælpe os med at sprede dette internationalt.
[https://schillerinstitute.com/blog/2019/06/20/feature-video-the-Larouche-case-M
uellers-først-hit-job /]
Denne video, som viser den fuldstændig uhørte bøjning af loven i sagen mod
Lyndon LaRouche, hvor vi har de absolut autoritative stemmer fra hans tidligere
advokat, Odin Anderson, og USA’s forhenværende justitsminister Ramsey Clark, der
kommer ind på årsagerne til, at LaRouche-sagen er det mest utrolige tilfælde af
bøjning af loven og destruktion af det amerikanske retssystem i USA’s historie.
Nu er det vores mål at få disse videoer ud overalt, og få handlet på dem;
hvilket betyder, at vi har brug for frifindelsen af Lyndon LaRouche. Grunden til
at dette er så absolut vigtigt er, at det efter min og mine kollegers bedste
dømmekraft, er den eneste måde hvorpå Tredje Verdenskrig kan stoppes. Årsagen er
meget enkel. Det apparat, der retsforfulgte min mand i 1980’erne, og fortsatte
med det i 1990’erne og 2000’erne, er den samme maskine, som lige nu er den
drivende kraft bag konfrontationen med Rusland og Kina. Blot for at nævne hvor
absolut påtrængende det er, og hvor tæt vi er på hvad der kunne blive Tredje
Verdenskrig, er det faktum, at ifølge et tweet af Trump, var ordren til at
angribe Iran – efter at de skød den amerikanske drone ned – allerede givet; og
10 minutter før angrebet, der havde tre steder i Iran som mål, aflyste Trump
angrebet. Ifølge hans eget tweet, spurgte han de relevante militære
kommandanter, hvor mange dødsfald et sådant angreb på Iran ville have, og de
sagde omkring 150. Så sagde han: “Dette er ude af proportion”, og han aflyste
angreb. Se, dette er en utrolig historie, for hvis det var sket, var vi måske på
vej til Tredje Verdenskrig; og dette er ikke nogen overdrivelse.
Trommehvirvlerne for krig var absolut utrolige. Tag blot et par skridt tilbage.
Man havde artiklen i New York Times, der sagde, at de amerikanske
sikkerhedsstyrker – Pentagon og så videre – har optrappet cyber-angrebene mod
Rusland bag ryggen på Trump, hvilket Trump kaldte forræderi. Så havde man
historien om at det angiveligt var den iranske Revolutionsgarde, der stod bag
angrebet på de to olietankskibe i Oman-bugten. Dette er efter al sandsynlighed
endnu en af disse falske nyheder, en falsk-flagoperation. Og det peger på det
faktum, at man i USA lige nu har en dobbelt magtsituation. Som du nævnte, eller
som vi vil diskutere mere, sker det en uge før G20-mødet, hvor, hvis dette
blæses op, den sidste chance for fred kan gå tabt. Og på den anden side har man

potentialet for Trump at mødes med Putin og Xi Jinping i særdeleshed og finde en
løsning på de mange problemer i denne verden. Så vi er i en nedtælling. Men som
jeg sagde, er frifindelsen af Lyndon LaRouche helt afgørende; fordi den eneste
måde man kan afvæbne og neutralisere krigspartiet i USA er at gøre denne sag til
det mest prominente problem. Fordi det peger på sammenhængen mellem krigspartiet
i dag og det apparat som er ansvarlig for mørklægningen af 11. september samt
‘Russiagate’, og folk er nødt til at forstå denne forbindelse.
Schlanger: Videoen er tilgængelig med et link på denne hjemmeside, og den er
også tilgængelig på LaRouche PAC [Https://action.larouchepac.com/exonerate].
Helga, hvad der står klart efter at have set denne video og talt med folk om det
er, at selvom høringerne er fra 1995 eller 1996 – mere end to årtier gamle – er
emnerne de samme, som det der sker i dag. Det er forbløffende, vil du ikke sige
det?
Zepp-LaRouche: Ja, jeg mener at tribunalet, der fandt sted i 1995, hvor mange
internationale VIP’er, amerikanske lovgivere gennemgik sagen og hørte vidnesbyrd
fra Odin Anderson og Ramsey Clark; jeg synes at det gør det helt klart, at der
må rådes bod på denne, min mands sag.
Jeg vil stærkt tilskynde folk til at se videoen om Lyndon LaRouches sag sammen
med den, ganske vist, lange video af mindearrangementet, fordi man bør se de to
ting sammen. Retsforfølgelsen og bagvaskelsen af min mand er i fuldstændig
modstrid til hans virkelige liv og livsværk, hvilket man får et glimt af i den
meget smukke video om mindehøjtideligheden. Det er i virkeligheden
nøglebudskabet, som skal ud til verden. Som jeg sagde i tribunalet, var uretten
mod Lyndon LaRouche ikke alene det, at han blev sat uskyldigt i fængsel; men
hvad der så at sige også blev sat i fængsel, var hele tankegodset af hans ideer
og løsninger til verdens kriser, og dette er endnu mere påtrængende i dag. Så
igen beder jeg om, at man tager sig tid; se disse to videoer
[https://action.larouchepac.com/exoneate]. Og hjælp os så med at få dem rundt om
kloden ad hvilken som helst kanal man overhovedet kan, fordi det er nøglen til
at løse faren for krig. Så det er min indtrængende appel til Jer alle.
Schlanger: Se, som du sagde, kunne vi have været i 3. Verdenskrig fra i aftes.
Alt imens det blev undgået, fortsætter presset for denne konfrontation fra
krigspartiet. Ser du nogen ændring i det, som følge af præsident Trumps
beslutning om at holde sig tilbage?
Zepp-LaRouche: Det må tiden vise. Jeg synes, det er en hel utrolig demonstration
af, at vi faktisk har en dobbelt magtsituation i USA. Det er blevet et emne for
offentlig diskussion. Bare for at gennemgå det igen, fordi især vores

internationale seere måske ikke har bemærket det på samme måde, men det faktum,
at New York Times havde en artikel, i hvilken de pralede af, og de henviste til,
at John Bolton sagde dette på et seminar afholdt af Wall Street Journal for et
par dage siden, at USA’s sikkerhedsstyrker, efterretningstjenesten,
Pentagon, optrappede den allerede eksisterende cyber-krigsførelse, som
oprindeligt blev bestilt af Obama; at de optrappede dette og gik efter el-nettet
i Rusland. Nu er dette ikke nogen lille affære, for naturligvis forsyner elnettet i ethvert land energi til hospitaler, til militærkommandoen og kontrol,
til vandforsyninger; så det må betragtes som en krigshandling.
Trump tweetede straks og sagde, at dette var forræderi. Han sagde også, at det
på eller anden måde var falske nyheder, når hele historien blev lækket på denne
måde. For eksempel påpegede professor Stephen Cohen, som er en meget kendt
Rusland-analytiker i USA, det faktum, at {New York Times} efter al sandsynlighed
lækkede denne historie i det øjemed at ødelægge potentialet for et topmøde
mellem Trump og Putin på det kommende G20-topmøde; ligesom medierne har gjort
det før ved mangfoldige lejligheder. Hver gang der er et potentiale for en
løsning, lækker de noget, eller gør noget uhyrligt for at sabotere et sådant
topmøde. Så dette er én ting; og det rejser helt åbenbart spørgsmålet om, at
hvis præsidenten ikke er informeret, hvem er det så, der styrer USA? Det er et
spørgsmål, der bliver stillet af mange menneske rundt om i verden; mennesker der
bemærker det faktum, at Trump er en ting – som demonstreret af at han holdt
angrebet mod Iran tilbage – men at sådanne medlemmer af hans kabinet som Bolton,
Pompeo og andre, klart er ‘noget andet’. Så det er ikke klart, hvem der giver
ordrerne.
Det samme synes at være sket i tilfældet med Iran – hvor, du ved, denne historie
er utrolig. Iranerne, som svar på beskyldningen om at de var ansvarlige for
angrebet på de to olietankskibe – for hvilket der ikke er noget bevis; flere
regeringer, herunder den tyske og japanske regering, har krævet beviser, fordi
denne video som Pompeo udsendte, klart ikke udgør noget bevis. Så nedskød
iranerne en drone. USA sagde, at denne drone var i internationalt farvand, men
iranerne har nu udgivet en video der viser, at ikke kun dronen, men også et
amerikansk fly lettede fra De Forenede Arabiske Emirater, gik ind i Oman-bugten,
vendte tilbage og kom derefter ind i, ikke alene internationalt farvand, men
iransk territorium. Ifølge de iranske militærkommandanter sendte de flere
advarsler om, at disse to amerikanske fartøjer – drone og fly – var kommet ind i
iransk territorium uden at få nogen respons. Derefter nedskød iranerne dronen,
men ikke flyet, som en advarsel til USA.
Dette er absolut – hvem vågner ikke op og indser, at vi er på randen af Tredje
Verdenskrig? – En sådan person befinder sig ikke virkelighedens verden. Vi er

tættere på Tredje Verdenskrig end på noget andet tidspunkt – jeg vil sige end på
noget tidspunkt i hele efterkrigstiden. Denne fare er endnu ikke drevet over.
Jeg synes det er en rigtig god ting, at Trump greb ind i sidste øjeblik, men det
var 10 minutter før angrebet! Folk bør virkelig indse, at dette ikke er nogen
vittighed. Men igen, på kort sigt er den eneste måde at respondere på at
opretholde processen for at få renset Lyndon LaRouche. Hvis man vil stoppe
Tredje Verdenskrig, så hjælp os med at få frifindelsen af LaRouche på
dagsordenen internationalt; men i særdeleshed i forhold til præsident Trump, som
har en meget god grund til at gøre det, fordi det ville tage sigte mod de samme
kræfter som står bag ‘Russiagate’, og dem der gør det vanskeligt for ham at
gennemføre hans hensigter med hensyn til at forbedre forholdet til Rusland og
Kina.
Schlanger: Helga, med korruptionen af medierne i USA, hvor disse ting ikke på
nogen måde dækkes i detaljer eller selv i virkeligheden, synes russerne at være
mere direkte end nogensinde før i at advare om krigsfaren. Hvad kan du sige om
det, som kan hjælpe med at vække folk op til at indse, hvor tæt vi er på denne
situation?
Zepp-LaRouche: Præsident Putin advarer om, at et angreb på Iran vil have
katastrofale konsekvenser. Han sagde også – umiddelbart efter St. Petersburg
International Economic Forum – i et interview til nyhedsbureauet Mir, at
situationen mellem USA og Rusland forværres for hver time der går. Jeg synes det
er en fair beskrivelse, i betragtning af hvad der er blevet offentliggjort netop
nu – nemlig at ‘The Joint Chiefs of Staff’ (den amerikanske overkommando for
hæren, flåden og luftvåbnet, red.) for første gang i flere år har offentliggjort
deres atomstrategi. Lad mig læse et citat for dig, der gør det helt klart. Dette
er en gennemgang af den atomstrategi, planlægning, målsøgning, kommando og
kontrol, som omfatter ideen om brug af kernevåben i enhver konfrontation.
Citatet, som jeg vil læse for dig er:
“Brugen af atomvåben kunne skabe betingelser for afgørende resultater og
genoprettelse af strategisk stabilitet. Specifikt vil brugen af et atomvåben
grundlæggende ændre omfanget af et slag, og skabe betingelser der påvirker
hvordan kommandører vil få overhånden i en konflikt. “[Fælles publikation 3-72,
Atomoperationer]
Dette er utroligt! Det er ideen om, at man kan bruge et enkelt atomvåben. Som om
mange eksperter, som for eksempel Ted Postol, ikke har skrevet lange og meget
overbevisende artikler om, at det ligger i atomvåbnenes karakter, at det ligger
i logikken af den slags våbensystemer, at når man en gang er startet på at bruge
et sådant våben, vil de alle blive brugt. Det ville med al sandsynlighed betyde

udryddelsen af vores civilisation.
Denne rapport var offentliggjort i en uge, og blev derefter pludseligt trukket
tilbage, og det blev kun genopslået på initiativ af ‘Føderationen af Amerikanske
Videnskabsfolk’, der ønskede at påpege denne doktrins faktum. Jeg tror, at alt
skal ses i sammenhæng, og det understreger den absolutte nødvendighed af at
neutralisere krigsfraktionen; hvis gruppering udtrykkeligt indbefatter briterne,
om hvem Craig Murray, den tidligere britiske ambassadør, sagde, at for det
britiske politiske system, regering og medier, er forskellen mellem fiktion og
sandhed helt udvisket; og det burde vække alvorlig bekymring hos alle, fordi den
britiske rolle i at anstifte alt dette er helt afgørende.
Det viser med al ønskelig tydelighed, at vi må ændre paradigmet; at
krigsfraktionen skal stoppes; at Trump må sættes i stand til at gennemføre sine
intentioner om at forbedre relationerne med Rusland og Kina, som han mange gange
har sagt. Det er i virkeligheden dette, som jeg beder Jer, seerne, om at hjælpe
os med at kommunikere ud: Fordi jeg tænker, at faren er virkelig som den var det
i 1914. Uden en dybtgående mobilisering af mennesker over hele kloden, men især
i Vesten, i Europa og USA, er vi i stor fare for – som søvngængere – at gå ind i
en ny krig, præcis som det skete i 1914. Så kom med i vores mobilisering for at
forhindre netop dette.
Schlanger: Hvis vi går tilbage til spørgsmålet om rensning af Lyndon LaRouches
navn, så var det netop under lignende omstændigheder i slutningen af 1970’erne
under Carter Administration, med galninge som Brzezinski og andre, der pressede
på for krig, at Lyndon LaRouche intervenerede med SDI (Strategic Defense
Initiative), og operationen imod ham kom som en konsekvens af Ronald Reagans
vedtagelse af hans politik. Jeg synes, at dette er en anden parallel, der er
ganske slående for at få folk til at forstå, hvorfor angrebet i dag er en
parallel til, hvad der blev gjort imod Lyn i 1980’erne.
Zepp-LaRouche: Den eneste måde, hvorpå man i dette sene stadium af det
strategisk spil, så at sige, kan komme ud af denne situation, ville være den
slags samarbejde mellem – ikke kun USA og Rusland, som min mand i sin tid
foreslog det mellem USA og Sovjetunionen – men som i særdeleshed også omfatter
Kina og Indien. Fordi hans argument var, at der er behov for [enighed mellem] de
fire mest magtfulde lande i verden for at afslutte det britiske system af
imperialistisk kontrol over verden. Dette er yderst vigtigt. Det ville dybest
set betyde, at der under G20-mødet forhåbentligt vil finde et topmøde sted, som
der er planer for; men vær på tæerne, for i ugen op til G20-topmødet må vi
forvente en indsats for at destabilisere dette potentiale indtil sidste øjeblik;
som vi netop har set det med dette aflyste angreb imod Iran. Forhåbentlig kommer

det til et topmøde mellem præsident Trump og Xi Jinping, og det ville ikke alene
[kunne] afslutte handelskrigen, men barsle med en omfattende aftale. skulle
forhåbentlig også komme et topmøde mellem Trump og Putin. Og hvis det skulle gå
rigtig godt, ville der være et topmøde mellem de fire ledere. Husk på, at efter
St. Petersborgs Internationale Økonomiske Forum og SCO’s [Shanghai
Samarbejdsorganisation] topmøde i Bishkek et par dage senere, mødtes de tre
ledere – Putin, Xi Jinping og Modi – allerede i Bishkek; og sagde at de ville
mødes igen i Osaka på G20-mødet.
Så det bedste der kunne ske ville være, at de inviterer præsident Trump til at
deltage i dette topmøde, og at Trump accepterer det. Fordi medmindre der er
enighed om at tage fat på det meget presserende spørgsmål om det truende
sammenbrud af det finansielle system, og en overgang til en Ny Bretton Woodsaftale, som især ville tage sig af det nødvendige kreditsystem til
industrialisering af udviklingslandene, samt afslutte det system med kasinoøkonomi, som vi har nu, ved at etablere et nyt kreditsystem og indføre et nyt
paradigme. Jeg tror vi vil diskutere spørgsmålet om et nyt paradigme lidt mere,
men der er brug for en helt anden tænkning om hvordan disse strategiske
spørgsmål gribes an, for hvis vi forbliver indenfor området af geopolitik, som i
forestillingen om at Europa skal blive en stærk, forenet bastion mod andre
stærke kræfter – USA, Rusland, Kina; og hvis USA mener, at Kina og Kinas
fremgang må inddæmmes – hvis man bliver hængende i den slags tænkning, så er det
kun et spørgsmål om tid, før hele denne strategiske situationen vil gå helt
grassat og komme ude af kontrol. Så lad os mobilisere for at sætte spørgsmålet
om en ‘fire-magts-aftale’ for G20 på dagsordenen, og hjælp os med at mobilisere
for det, fordi dette kan være den sidste chance for at gøre det. Fordi det står
meget klart, at vi både strategisk, militært, men også med hensyn til den
økonomiske situation sidder på en krudttønde. Derfor har vi brug for en akut
ændring i hele tilgangen…
Zepp-LaRouche: Folk husker muligvis Martins Niemöller ord, som lød: Først kommer
de efter dine naboer, så kommer de efter sigøjnerne, og så kommer de efter
jøderne. Ja, man kan blot tilføje: “De er allerede kommet efter Lyndon LaRouche;
de kom efter USA’s præsident; og nu må du hellere hjælpe os med at ændre hele
denne dynamik”. Så bring venligst disse videoer rundt, og studér dem. Mange
mennesker har været bange for at gå ud med ideen om at LaRouche repræsenterede
magtfulde begreber, som er nødvendige for at løse verdens kriser. Hele
retsforfølgelsen blev gjort med kun ét formål: At forgifte brønden, at gøre folk
bange. Men at overvinde frygten, lige nu, for at slutte sig til Lyndon LaRouche
og den bevægelse han skabte, er hvad der gør forskellen mellem krig og fred. Så
gå med i vores mobilisering ….

Briternes G20-‘krigsdiplomati’ går i
højt gear
Den 18. juni (EIRNS) – Det Britiske Imperium er fast besluttet på at forhindre
præsident Donald Trump i at sætte sig ned sammen med Ruslands Vladimir Putin,
Kinas Xi Jinping og Indiens Narendra Modi på det kommende G20-topmøde d. 28.-29.
juni i Osaka, Japan, for at tage fat på planetens største problemer i en
samarbejdsvillig ånd. De frygter, at en helt ny økonomisk verdensorden hurtigt
kunne blive resultatet af et sådant samarbejde og dermed bringe deres imperium
til dets velfortjente fald.
For at forhindre dette er briterne og deres allierede i Washington ude efter at
slippe krig løs i Mellemøsten, at foretage massive cyber-angreb mod Ruslands
infrastruktur, at føre økonomisk krig mod Kina og at udføre et de facto kup mod
præsident Trump, for at få frie hænder til at føre denne politik ud i livet. Som
følge heraf er faren for en optrapning til egentlig atomkrig mellem USA og
Rusland og Kina større end på noget tidspunkt siden den cubanske missilkrise i
1962.
Putin har advaret om, at “hvis vi ikke holder denne ‘ildsprudende drage’ under
kontrol, hvis vi lader den ‘slippe ud af sækken’ – Gud forbyde det – kan dette
føre til en global katastrofe.” Hans diplomater gentager substansen af disse
bemærkninger næsten dagligt. Kinas statsråd og udenrigsminister Wang Yi har
advaret USA om “ikke at åbne Pandoras æske” med dets eskalerende provokationer
omkring Iran.
På trods af denne farlige udvikling indledte præsident Trump den 18. juni en
telefonsamtale med præsident Xi, og meddelte senere at de to ledere ville have
et “udvidet møde” på sidelinjen af G20-topmødet. Xi sagde omvendt, at han var
parat til at “udveksle synspunkter om grundlæggende spørgsmål vedrørende
udviklingen af forholdet mellem Kina og USA.” Hvad angår et muligt møde mellem
Trump og Putin, er der endnu ikke aftalt noget i så henseende.
Bekræftelsen af mødet mellem Trump og Xi er et opmuntrende skridt, men alene god

vilje er ikke tilstrækkeligt til faktisk at finde en løsning på den nedbrydende
krise, der gennemsyrer hele det transatlantiske finansielle og politiske system.
Det kræver et skift til et helt nyt paradigme med hensyn til økonomi, politiske
relationer, til selve tænkningen – en ny renæssance af den slags der i
princippet findes i Lyndon LaRouches liv og værk.
Med denne vision klart i fokus og med den påtrængende nødvendighed af den
strategiske krise, der er over os, vil LaRouche-bevægelsen nu på fredag den 21.
juni vise to videoer om Lyndon LaRouche, den første er en rystende dokumentar om
hans retssag og fængsling; den anden om mindehøjtideligheden den 8. juni: “The
Triumph of Lyndon H. LaRouche, Jr.” – videoer, der sammen råber på LaRouches
fulde frifindelse, således at hans ideer kan tages op af præsidentskabet i USA,
og af hele verden i denne øjeblikkelige eksistentielle krise.
Helga Zepp-LaRouche kom til kernen i sagen i en kort videoindspillet besked, som
hun sendte til Forum for Bælte- og Vejinitiativet den 16. juni, en video der var
sponsoreret af Schiller Instituttet og Folkerepublikken Kinas Konsulat i Los
Angeles, og som omfattede det følgende:
“Det vi ønsker at anspore til er, at et helt kor af lande over hele verden
skulle udsende det samme budskab: Vi vil samarbejde med Bælte- og
Vejinitiativet, men vi insisterer kraftigt på, at USA skal være en del af det.
Fordi jeg mener, at der ellers ikke kan findes en løsning på verdens presserende
problemer, og der er mange presserende problemer, ikke kun handelskrigen mellem
USA og Kina, der har gjort folk meget foruroligede i Kina, men også, som
præsident Putin påpegede på det seneste Internationale Økonomiske Forum i St.
Petersborg, at modellen for globalisering i dag forværres.
“Vi håber derfor, at præsidenterne for USA, Rusland, Kina og Indiens
premierminister på det kommende G20-møde i Osaka senere denne måned vil beslutte
at gennemføre et nyt kreditsystem, et Nyt Bretton Woods-system, fordi det er
presserende nødvendigt at undgå faren for et kommende sammenbrud af det vestlige
finanssystem. Hvis det ville ske, kunne andre lande deltage.
“Og jeg mener, at vi befinder os i en sådan historisk epoke, hvor vi virkelig
ser udviklingen af et helt nyt potentiale for civilisationen. Vi bør se på, hvor
menneskeheden skal være om 100 år fra nu af. Jeg tror, at hvis vi fokuserer på
det og menneskehedens fælles mål, så kan præsident Xi Jinpings smukke vision om
at have et fællesskab for menneskehedens fælles fremtid blive en realitet.”

Det vil kræve et nyt kredit- og
pengesystem
Den 10. juni (EIRNS) – De store centralbanker fortsætter med at kæmpe sig
tilbage til de kvantitative lempelsesordninger, som de alle brugte til at trække
City of London og Wall Street-bankerne gennem det sidste sammenbrud – et varsel
om at et andet nærmer sig. Federal Reserve, som efter 10 år endelig øgede sin
diskonto i 2018, har igen sænket den; formand Jerome Powell sagde: Betragt ikke
de rednings-foranstaltninger der blev brugt under det sidste krak som
“ukonventionelle” – de vil blive brugt igen. Efter at Den Europæiske Centralbank
tilsyneladende ville fastholde sin diskonto uændret i et år den 6. juni,
tilbragte dets præsident Mario Draghi dagene derefter med at sprede rygter og
lækager om, at bestyrelsen i virkeligheden diskuterede rentenedsættelser og
øgede opkøb af virksomheds- og statsobligationer fra private banker. Den
Canadiske Centralbank vendte “modstræbende” tilbage til at sænke renten. Det
samme gælder for de andre.
Skal vi tro på, at centralbankerne, blot “støtter en fortsættelse af
udvidelsen”? Stagnerende og lav løn, som “udvidelsen” har bestået af siden
sammenbruddet i 2007-08, er stoppet i Europa, og aftager i USA. Centralbankerne
ved, og indrømmer, at billioner af gælden hos stærkt forgældede selskaber og
superforgældede “zombiefirmaer” nu vil misligholdes under disse forhold, hvilket
vil udløse et krak, der starter i en del af de finansielle markeder – “det
sædvanlige blodbad” som Bank of Americas administrerende direktør, Brian
Moynihan, tørt udtrykte det i en advarsel til den økonomiske klub i New York den
5. juni. Han burde vide det: BoA er den største gearede långiver siden
sammenbruddet af alle megabankerne, og har solgt sin “junk-gæld” til ikke-banker
som private kapital- og hedgefonde, hvilket nu “bekymrer” Moynihan.
Endnu et finansielt krak vil knuse realøkonomierne i Europa og USA, som endnu
ikke er blevet genoprettet, og efterlade dem fuldstændigt ødelagte. De “Fire
Love”, som Lyndon LaRouche kaldte en presserende nødvendighed den 8. juni 2014,
må vedtages hurtigt nu – i særdeleshed Glass/Steagall-adskillelsen af
kommercielle banker fra det spekulative kasino og udstedelsen af store mængder
af national kredit til ny, høj energitæt og højteknologisk grundlæggende
økonomisk infrastruktur.
Den russiske præsident Vladimir Putins nøgterne kommentarer til St. Petersburgs

Internationale Økonomiske Forum (SPIEF) var vigtige: Den korte globale vækst
(gennem flere alvorlige kriser) efter afslutningen af Den kolde Krig sluttede
resolut med den globale krise i 2008-09, og siden da er påstået “BNP-vækst”
afkoblet fra væksten i handel med fysiske varer, der næsten ikke er øget.
“Kvantitativ lempelse og andre foranstaltninger undlod at løse problemerne og
skubbede dem kun ud i fremtiden.” Ved at vende tilbage til den politik nu,
bekræfter centralbankerne, at Putin har ret.
Lyndon LaRouche sagde i en videooptaget tale til en konference i Rusland på
bunden af det økonomiske sammenbrud i 2009 efter den finansielle krise, at kun
et nyt kreditsystem – ikke et monetært, men et kreditsystem – kunne iværksætte
et reelt økonomisk opsving. Teksten til disse bemærkninger, “Aftale blandt fire
magter kan afværge et totalt sammenbrud”, offentliggøres i den 14. juni, 2019udgaven af Executive Intelligence Review. Ved at identificere de
initiativtagende magter som Kina, Rusland, USA og Indien, specificerede
LaRouche: “Menneskehedens fremtid, selv om det er nogle generationer borte,
afhænger nu af udviklingen af Månens kolonisering som et produktionscenter for
at bygge dele af udstyr, der vil bringe mennesket videre til koloniseringen af
Mars. Dette vil være en grundlæggende ændring i karakteren af menneskets
tilsyneladende skæbne i løbet af denne periode”. Denne “videnskabelige
drivkraft” for kreativitet og produktivitet udgjorde en anden af LaRouches
økonomiske “Fire Love” i 2014.
De store projekter på Jorden og i Solsystemet er der til at blive gennemført med
et nyt kreditsystem; Kina har med sit Bælte- og Vejinitiativ iværksat processen.
I USA ligger de store projekter umiddelbart foran os i udviklingslandene Mexico
og Mellemamerika, og er allerede blevet foreslået i en eller anden form til
Trumps regering. For at gennemføre dem – og for at forhindre det ødelæggende
forestående finanskrak – kræves der et nyt kreditsystem fra de fire magter, som
LaRouche foreslog det.

