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Den følgende artikel er baseret på et foredrag, som Megan Beets holdt den 20.
oktober 2018 under den ugentlige Manhattan-Project-Dialog, som LaRoucheaktionskomiteen afholdt.
Den 8, oktober udgav IPCC, De forenende Nationers ”verdensklimaråd”, en ny
beretning, hvori det forlanges, at verdens befolkning er nødt til undgå en
forhøjelse af den globale temperatur, på mere end 1,5 mod tidligere 2.0 grad C.
For at opnå dette, bør alle lande sænke deres industrialisering endnu mere og

foretage endnu større anstrengelser for at mindske befolkningstilvæksten.

Jeg vil redegøre for, hvorfor det alt sammen er én stor løgn, der ikke har spor
med videnskab at gøre. Det hævdes godt nok, at 99 % af alle videnskabsmænd
mener, at menneskeheden fremkalder ødelæggende klimaforandringer på planeten med
sin hensynsløse industrialisering, og at man må stoppe al videre udvikling. Men
grunden til at disse videnskabsmænd er nået frem til denne opfattelse, har intet
som helst med videnskab at gøre! Det er det britiske imperiums politik.
Hvorfor bringes dette spørgsmål frem netop nu? Hvorfor er de så fortvivlende?
Da Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg i 2016, bemærkede Lyndon
LaRouche næste morgen, at dette ikke var noget lokalt amerikansk fænomen, men et
globalt fænomen. Vi kunne se tegnene på sammenbruddet af paradigmet med årtiers
globalisering, geopolitik og imperial arrogance. Hele systemet ville bryde
sammen. Han sagde, at vi ikke blot måtte mobilisere den amerikanske, men hele
verdens befolkning for at virkeliggøre dette nye paradigme.
Den største sygdom, der har bredt sig i de sidste årtier især i Vesten og De
forenede Stater efter mordet på Kennedy, er fjendtligheden over for vækst og
udvikling. Dette må ændres, begyndende med hjernevasken i skolerne, i
fjernsynsannoncerne, i hele kulturen. Vi må gøre op med den forestilling, at
verden er overbefolket. Virkeligheden er, at verden er betragteligt
underbefolket, ikke blot i betragtning af, hvad vi er i stand til at udrette med
nutidens teknik, men også i betragtning af, hvad vi må opnå som menneskehed i de
næste generationer. Det er der ikke nok mennesker til på Jorden!
I dag lever der ca. 7,6 milliarder mennesker på Jorden. Hvilket tal vil være det

rigtige tal? Er 10 milliarder nok, eller 20 milliarder? Lad os kaste et blik på
det, som Lyndon LaRouche anslår som et godt udgangspunkt: ”Lad os vende tilbage
til den indstilling, der var den fremherskende i De forenede Stater i tiden
under Kennedys rumfartsprogram – ja endda siden 1958 under Eisenhower, og under
reaktionen på Sputnik – og indtil ca. 1965. Hvis vi bibeholder denne indstilling
og kombinerer den med passende skattebegunstigelser og en fornuftig
videnskabelig undervisning i vore skoler og tilsvarende andre ting…, hvis
menneskeheden på denne planet har den politiske vilje til at virkeliggøre de
projekter, der bedst udtrykker det videnskabelige fremskridt, så forsikrer jeg
Dem, at den mulige befolkningstæthed vil vokse mindst 40 gange i forhold til den
nuværende, og det med en højere levestandard. I de kommende tre generationer med
en faktor 10. Efter to generationer kan vi forsørge en mulig befolkning i
størrelsesordenen 100 milliarder, og det med en højere velstand, bedre ernæring,
større sikkerhed og frihed og mindre indskrænket end i dag.”
Er hundrede milliarder for mange? Lad os prøve at forestille os en verden, der
gør det muligt, at hundrede milliarder mennesker kan leve med højere forventet
levealder, større sundhed, et mere meningsfyldt liv, mindre indskrænkede og i
renere luft. Hvad må der ændres ved menneskeheden, for at vi kan nå dette? Er
det muligt?
Oprindelsen til fjendtligheden mod udvikling.
For at besvare dette, vil jeg godt påvise, hvor den udviklingsfjendtlige,
menneskefjendtlige og nykoloniale holdning og bevægelse egentlig kommer fra.
Hvad er dens rødder? Mod slutningen af anden verdenskrig herskede der den
største angst i Storbritannien for at blive inddraget af USA. Under krigen havde
Franklin Roosevelt igen og igen gjort det klart for Winston Churchill, at der
ikke ville finde nogen tilbagevenden til kolonialismen sted efter krigen.
Roosevelt døde godt nok før krigens afslutning, men den britiske frygt forblev,
for at efterkrigsordenen ville blive et system af nationalstater, hvor ethvert
lands befolkning ville benytte sine ressourcer for sin egen udvikling. Hvert
eneste menneske på jorden burde få den højest mulige levestandard.
Efter krigen var ideologien bag Hitlers folkemordspolitik – nemlig Eugenikken,
racelæren, forestillingen om en herrerace, der i øvrigt oprindeligt var et
britisk produkt, – gerådet temmelig meget i miskredit. Men briterne forsøgte
ganske enkelt at give eugenikken et andet navn. Eugenik blev nu til økologi og
miljøbeskyttelse. Én af miljøbevægelsens grundlæggere var Julian Huxley, den
første generalsekretær i UNESCO, FN’s organisation for dannelse, videnskab og

kultur. I stiftelsesdokumentet fra 1945 skrev Huxley
”Selv om det er rigtigt, at al radikal
eugenisk politik vil være politisk og
psykologisk umuligt i mange år, vil det være
vigtigt for UNESCO at tage hensyn til, at
det eugeniske problem undersøges med den
største grundighed, og at offentligheden
informeres sådan om de spørgsmål, der står
på spil, at meget, der er utænkeligt nu, i
det mindste kan tænkes.”

To år senere erklærede Huxley under grundlæggelsen af den økologiske ideologi og
af miljøbevægelsen: ”Menneskenes udbredelse må komme i anden række i forhold til
bevarelsen af andre arter.”
Der er meget andet, der kan siges om Huxley, her blot dette: I 1930-erne hjalp
han med til at grundlægge den britiske tænketank ”Political and Economic
Planning”, der gjorde propaganda for den fascistiske økonomiske politik, der så
blev taget op af Mussolini. Huxley arbejdede også for det britiske eugeniske
selskab, først som medlem, siden som præsident, og fra det udgik der to andre
organisationer: 1) The Population Policy Committee og 2) The Royal Commission on
Population. Begge udgav rapporter om ”befolkningstilvækstens ødelæggende
indflydelse på ressourcerne”.
En anden velkendt forsvarer af miljøbevægelsen var Lord Bertrand Russell, der
gjorde sig sine egne tanker om menneskeheden. I 1951 forfattede han et skrift
med titlen: The Impact of Science on Society, hvori han siger: ”Over for dette
kan man indvende, at dårlige tider ikke er noget varigt, men
undtagelsestilstande, og at man også må imødegå dem med usædvanlige midler. I
industrialiseringens hvedebrødsdage var denne adfærd mere eller mindre rigtig;
men når befolkningsvæksten ikke længere kan begrænses væsentligt, så mister

denne indvending sin betydning. For tiden
formerer verdens befolkning sig med 58.000
mennesker om dagen. Krigene har indtil videre
ikke haft nogen væsentlig indvirkning herpå,
for tilvæksten fortsatte uændret under begge
verdenskrige… Krigene har som bemærket hidtil
vist sig som et skuffende middel, men måske er
en bakteriologisk krig mere virkningsfuld. Hvis
man én gang i hver generation kunne udsende den
sorte død over verden, så kunne de overlevende
formere sig lystigt, uden at gøre verden alt
for tætbefolket… Der ville godt nok udvikle sig
nogle ubehagelige tilstande, men hvad betyder
det? Virkeligt afklarede mennesker er immune
over for lykken, især over for andres lykke.”
Denne holdning er ingenlunde nogen undtagelse.
Den samme massemorderiske indstilling finder
man hos prins Philip, dronning Elisabeths
ægtefælle, der engang udtrykte ønsket om at måtte genfødes som en dødelig virus
”for at bidrage til løsningen af overbefolkningens problem”.
I 1960 berejste Julian Huxley Afrika i flere måneder. Efter at være vendt
tilbage skrev han flere avisartikler, hvor han hævdede: ”Man kan ikke overlade
beskyttelsen af naturområder og truede arter til de nyligt uafhængige afrikanske
stater. Vi har derfor brug for en international indretning, der kan overtage
forvaltningen af disse områder.” Og dette omsatte Huxley senere i praksis, idet
han i 1969 sammen med prins Philip og Max Nicholson, præsidenten for det
britiske statsråd, grundlagde Verdensnaturfonden, World Wildlife Fund. I øvrigt
var prins Philip ikke den første præsident for Verdensnaturfonden, WWF, fordi
man ville skjule dennes nære forbindelser med det britiske kongehus, og derfor
anmodede man prins Bernhard af Holland om at blive den første præsident for
Verdensnaturfonden. Desværre var prins Bernhard en overbevist nazist og
tidligere medlem af det nationalsocialistiske parti! Men herved bliver denne
bevægelses stamtræ synligt.
Jeg vil godt anføre et citat af Max Nicholson, der er vigtigt, fordi det
tydeliggør, hvad vi har at gøre med i dag. Medstifteren af WWF ytrede engang:

”Man bør måske se tilbage
på reformationen og
renæssancen for at finde et
tilsvarende alment forfald
af længe bestående
strukturer og værdier på
grund af indvirkningen fra
nye anskuelser og ideer,
der ved en slags
jordskælvslignende virkning
efterlader hele bjærge af
intellektuelt og moralsk
affald.. Jordskælvsagtigt
synes at være det rigtige
ord, eftersom den
emotionelle kraft og
intensitet bag ideen om
naturbeskyttelse er lige så vigtig som dens intellektuelle kraft.”
For at gøre det helt klart: De ”længe bestående strukturer og værdier”, som
Nicholson vil afskaffe, er forestillingen om mennesket som medskabende, ideen om
det menneskelige fremskridt. For ham er det åbenbart vigtigere at ophidse
gemytterne end at sige sandheden.
Midt i 1990-erne var det lykkedes Verdensnaturfonden at sikre sig kontrollen
over næsten 2 millioner km2 i Afrika. Godt 8 % af det afrikanske kontinent
forvandledes således til fredede områder, hvorved de pågældende lande ikke
længere havde adgang til disse områder til at udvikle deres befolkninger.
Verdensnaturfonden går ikke kun sådan frem i Afrika, men også i Mellemamerika,
Sydamerika og Sydasien. Et godt eksempel er Darien-gabet, den smalle tange
mellem Syd- og Mellemamerika, som der stadig ikke er nogen forbindelse henover.

Årsagen: Det er et kæmpe naturbeskyttelsesområde under Verdensnaturfonden.

I løbet af hele 60-erne og 70-erne, altså efter traumet over Kennedy-mordet og
Vietnamkrigens rædsler, eskalerede det Britiske Imperiums og dets tidligere
koloniers, USA indbefattet, angreb på udviklingslandene.
I 1962 udkom for eksempel den retningsgivende bog af Rachel Carson med titlen
Det Stumme Forår, hvori hun påstår, at mennesket forgifter hele planeten. Og her
drejede det sig især om DDT, det mest virkningsfulde pesticid mod stikmyg og
andre sygdomsoverførende insekter. Angiveligt skulle DDT føre til tyndere
æggeskaller hos fugle og skulle derfor forbydes. Grundlaget herfor var nogle
videnskabelige forsøg, hvis resultater viste sig urigtige, da man snart efter
efterprøvede dem. Alligevel er DDT forbudt den dag i dag. Forbuddet mod DDT har
indtil i dag med et forsigtigt skøn medført mindst 70 millioner menneskers
unyttige død på grund af malaria og andre myggebårne sygdomme. Her taler vi
altså om folkemord og affolkningspolitik.
I 1968 grundlagdes Romklubben, som LaRouche-bevægelsen angreb fra første færd
af. I 1982 grundlagde Helga Zepp-LaRouche Livets Klub, Club of Life, som
modstykke hertil. I 1971 udkom bogen Grænser For Vækst, som vi imødegik med en
anden bog: Der Gives Ingen Grænser For Vækst. Af et senere dokument fra
Romklubbens side fremgår det, hvilken ånd der gennemsyrer hele denne bevægelse.
”Under eftersøgningen af en ny fjende, der kunne forene os, kom vi på den ide,
at forurening, den globale opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ting
ville være udmærkede emner. Men når vi fremstiller dem som fjenden, så går vi i
den fælde at forveksle symptomerne med årsagerne. Alle disse farer er
menneskeskabte, og lader sig kun overvinde gennem en anden tankegang og adfærd.
Den sande fjende er altså menneskeheden selv.”

I1970varprinsBernhardmedstiftertil
1001-klubben, en
forening af 1001
repræsentanter for de
førende adelsfamilier
og pengeinteresser,
der hvert år stillede
en mange millioner
stor krigskasse til
rådighed for
Verdensnaturfonden
for at udbrede
affolkningspropaganda
en over hele verden.
Dette blev motoren
for hele
miljøbevægelsen. I
1970 udråbte man også den første ”Jordens Dag”, og det på nogenlunde samme tid,
som man i USA besluttede at stryge de 3 sidste Apollo-missioner, nr. 18, 19 og
20. Dermed blev Apollo 17 den sidste lejlighed for et menneske at sætte foden på
Månen.
I 1974 forfattede Henry Kissinger som amerikansk udenrigsminister National
Security Study Memorandum 200, hvori det siges:
Den amerikanske økonomi har brug for store og voksende mængder mineraler fra
udlandet, især fra de mindre udviklede lande. Dette forhold øger USA’s interesse
i den økonomiske, politiske og sociale stabilitet hos de pågældende lande. Hvor
som helst en formindskelse af befolkningstrykket på grund af en nedsat
befolkningstilvækst øger udsigten for en sådan stabilitet, er
befolkningspolitikken relevant for ressourceforsyningen og for De forenede
Staters økonomiske interesser.”
I dette dokument nævnes 13 stater ved navn, der forventeligt vil stå for 45 % af
verdens befolkningstilvækst i de næste årtier og derfor bør have som hovedopgave
at reducere deres befolkningstal – blandt andet med midler til at sænke
fødselsraten, med krav om fosterfordrivelse og endda med hemmelige
omdirigeringer af fødevarehjælp for at sænke befolkningstallet i disse lande.
Midt i 1970-erne foranstaltede FN en række befolkningskonferencer. Én af dem
blev afholdt i 1974 i Bukarest, og lededes af den berygtede antropolog Margaret
Meade. Konferencen blev berømt, da Helga LaRouche (dengang endnu Helga Zepp)
rejste sig op og protesterede højlydt mod den påstand, at mennesket var en

kræftsvulst på Jorden. Samtidigt præsenterede Helga Zepp en plan for opførelse
af atomkraftværker og for en videnskabelig udvikling af verden, så den kunne
nære mange milliarder mennesker. Heraf udviklede den berømte scene sig, hvor
Margaret Meade jog Helga Zepp gennem salen med sin store krykke.
Ud af disse processer opstod til sidst begrebet ”bæredygtig udvikling” og
samtidigt forestillingen om, at det er mennesket, der er årsagen til
klimaforandringerne. I 1970-erne var det godt nok endnu ikke den globale
opvarmning. Den, der er noget ældre, vil måske kunne huske, at den store
menneskeskabte katastrofe dengang var den globale afkøling. Det påstodes, at vi
med vore stadig større byer ændrede planetens refleksivitet – der ville altså
kastes mere sollys tilbage, hvilket ville fremkalde en global afkøling. For at
modvirke denne burde man i givet fald forsøge at smelte polernes is.
En del af denne bevægelse var også Paul Ehrlich, forfatteren til bogen
Befolkningsbomben. I denne bog gør han sig til talsmand for at anvende
fødevareknaphed som et middel til befolkningskontrol. Til samme gruppe hørte
også John Holden, Barack Obamas videnskabelige rådgiver. Senere stødte også
”John” Schellnhuber til, som har rådgivet den tyske regering i klima- og
energispørgsmål. Her bør man lige nævne, at Schellnhuber i 2004 modtog den
engelske orden Commander of the British Empire (CBE), overrakt personligt af
dronningen, da hun besøgte Berlin. Han er også ansvarlig for den pavelige
encyklika Laudato Si fra 2014, hvor der er tale om, at menneskets aktiviteter er
en belastning for Moder Jord – et virkeligt satanisk og menneskefjendtligt
udsagn. På klimakonferencen i København i 2009 erklærede Schellnhuber, at det nu
var helt sikkert, at Jorden kun havde kapacitet til at bære mindre end 1
milliard mennesker. Hvordan skal man indskrænke en menneskehed på i dag 7,5
milliarder mennesker med næsten 7 milliarder? Hvordan Bertrand Russel ville gøre
det, har vi allerede hørt.
Ud af denne proces, med mange penge og med de samme folk, grundlagdes FN’s
Klimapanel (IPCC) i 1988. IPCC’s mål er at få flest muligt lande til at indgå
bindende aftaler om at begrænse deres udvikling, deres ressourcer og deres
industrialisering, alt sammen baseret på løgne om kuldioxyd og klimaændringer.
Især på mødet i Kyoto i 1994 forsøgte man med alle midler at tvinge landene til
at underskrive sådanne bindende aftaler og opgive deres ret til udvikling. Det
samme gør sig gældende i den nyeste beretning fra IPCC, der udkom efter det
mislykkede klimamøde i Paris i 2015, hvor det stadig ikke var lykkedes at få
gennemført de bindende aftaler.
Når De hører i medierne eller læser i artikler, at ”over 99 % af alle
videnskabsfolk” er enige; når De hører, at man har fastslået, at mennesket vil

være skyld i, at næsten alle pattedyrarter vil uddø, og at det vil tage naturen
3 millioner år at komme sig; eller når man ser ophidsende og følelsesbetonede
beskrivelser af, hvordan mennesket ”ødelægger planeten” – så er alt dette ikke
videnskab, men befolkningskontrol, og et døende imperiums desperate forsøg på at
bevare sit gamle koloniale system.
Mennesket er ikke noget dyr.
Jeg vil godt komme ind på nogle virkelige videnskabelige kendsgerninger, og
dermed er vi ved Lyndon LaRouche, der udtalte, at vi kan øge
befolkningspotentialet, altså vor planets bæredygtighed, til 100 milliarder
mennesker eller endnu mere. Grunden til, at dette er muligt, er, at mennesket
ikke er noget dyr. Vi er godt nok biologiske væsener, men vi er ikke dyr.
Mennesket har en ånd, hvormed det kan udvikle skabende tanker og kreative
hypoteser; det kan frembringe nye ideer, der ikke eksisterede før. Nogle af
disse er opdagelserne af virkelige, gyldige universelle principper, det vil
siger, at de gengiver den måde, som universet rent faktisk fungerer på, hvilket
giver os mere magt over og i universet. Intet dyr er i stand til dette.
Lad os betragte ressourceproblemet ud fra dette synspunkt. I århundreder har man
hævdet, at ressourcerne er begrænsede. I bogen Grænser For Vækst anvendte man
computermodeller, der skulle vise, hvordan fødevarerne bliver sparsommere,
hvordan befolkningstallet stiger, hvordan forureningen tiltager, så vi alle går
til grunde. Computermodeller, der ekstrapolerer de nuværende forhold, eller
rettere sagt en manipuleret beskrivelse af de nuværende forhold, viser, at vi
inden for kort tid vil opbruge verdens samlede ressourcer (råstoffer). Men hvad
er en ressource? Hvordan defineres en ressource for den menneskelige
civilisation? Ressourcer er ikke noget fastlåst. Hvad betød uran for
civilisationen for 300 år siden? Dets eneste nytteværdi var dets smukke gule
farve. Ressourcer er kun begrænsede, når man låser teknikken fast på dens
nuværende trin. Hvis man forhindrer samfundet i at udvikle sig til teknikkens
næste trin, så er ressourcerne begrænsede, og så vil man opbruge de
forhåndenværende ressourcer. Ironisk nok er det den måde, at miljø går til
grunde på. Miljøforurening opstår, når udviklingen undertrykkes i stedet for at
tillade den naturlige fremskridtsproces.
Ressourcer hænger sammen med de universelle principper, som vi fatter med vor
ånd og omsætter til nye teknologier. Ved ethvert spring i ånden, som mennesket
foretager, forstår vi bedre, hvordan universet fungerer. Vi kan for eksempel
tænke på, hvordan den moderne kemi opstod i 1700- og 1800-tallet, eller den
atomare revolution sidst i 1800- og først i 1900-tallet. Disse spring definerer
og skaber nye ressourcer, der ikke eksisterede tidligere. Sådanne nye ressourcer
lader sig ikke forudse i nogen computermodel, hvor høj udviklet den end er.

Rækkefølgen af ressourcer betyder ikke blot, at den ene afløser den anden. Der
gør sig rent faktisk et ordnende princip gældende i dem, som man kan betegne som
energitæthed. Hvor meget brændstof kræves der for eksempel for at forsyne en by
som New York med energi i 1 år?
TABEL 1: Energitæthed

Til venstre i tabel 1 ser man energikilderne: en rækkefølge fra træ til kul,
råolie (den kemiske revolution med olie) til uran, til deuterium og tritium (den
atomare revolution med kernespaltning og kernefusion) og til sidst den
fremtidige reaktion mellem stof og antistof. Hvis al den energi, New York
forbruger i dag, skulle fremstilles udelukkende ud fra træ, så har man brug for
16 millioner tons træ hvert år. Bruger man kul, er man nede på det halve: 8
millioner tons, ved råolie 5 millioner tons. Hvis New York forsynedes med
atomkraft, behøver men 55 tons uran, og med fusionsenergi mindre end 1 tons
brændstof.
Hver eneste ny opdagelse giver os tilgang til ressourcer, der repræsenterer et
højere energiniveau i universet. Desuden kan vi arbejde med højere energitæthed
inden for produktionen og på andre områder. Man kan ikke blot fremstille mere,
man kan også skabe nye ting, der ikke var mulige før. Et eksempel herpå er
rumfarten. Er der nogen, der tror, at man kan drive en raket med træ eller kul?
Prøv engang at forestille Dem en mand, der skovler kul ind bag i raketten! Det
er ikke blot en latterlig forestilling, det er fysisk umuligt – lige meget hvor
stor raketten er, eller hvor mange fyrbødere der er. En raket skal ikke bare

bære sin egen vægt, men også det brændstof, der driver den fremad, medens det
forbrænder.
Men vi kommer ikke kun ud i rummet med kemiske brændstoffer. I fremtiden vil vi
med nukleare brændstoffer kunne opnå en hastighed, der vil kunne bringe os til
Mars på få uger i stedet for måneder som nu.
Én ting til: Med den energi, der står til vor rådighed i den nukleare tidsalder,
kan vi også ændre selve atomerne. Vi kan frembringe ny materie og give materien
nye egenskaber, som den ikke havde tidligere, såsom større fasthed, større
varmebestandighed, større bøjelighed. Vi kan frembringe laserlys til at skære i
stål med. Med plasmaprocesser lader ethvert materiale sig opløse i sine
bestanddele.
Mennesket kan så at sige hele tiden genskabe sig selv på et højere trin.
Hvis vi lige kigger kort på hele verdens samlede energibehov. Hvad betyder det,
når vi vil virkeliggøre Verdenslandsbroen? Målet er at overvinde fattigdommen
for al fremtid, så at den blot bliver en del af menneskehedens fortid. En
afgørende faktor herved er energien.
Figur 2 nederst: Energiforbruget i De forenede Stater (i Watt pro persona),

efter ener

Lad os tage energiforbruget i et forholdsvis udviklet land som USA (figur 2
nederst). Figuren viser forbruget i Watt pro persona. Det er det primære
energiforbrug. Det er altså ikke blot den strøm, man forbruger, når man tænder
for lyset, det drejer sig om den samlede energi, der forbruges i hele samfundet
– energi til opvarmning, til transport, strømforbruget til industri, landbrug og
husholdninger. Tager man hele landets samlede energiforbrug og deler det med
befolkningsantallet, så ser man, at dette tal er steget støt siden 1775. Hver
eneste indbygger i Amerika er altså blevet mere energiintensiv med tiden, og
stigningen har også taget til.
Hver gang et nyt teknisk fremskridt har fundet sted, lader det sig erkende
ligesom en skygge. I et århundrede forbrændte vi træ for at fremskaffe energi,
så kom kul oveni, og dets andel af energiproduktionen steg mere og mere. Så kom
de fossile brændstoffer til, hvilket førte til en enorm stigning i
energiforbruget pro persona. I figuren ser man foroven en lille rød skive, hvor
kerneenergien kommer ind sidst i 50-erne og begyndelsen af 60-erne. Så begyndte

energiforbruget pro persona at flade ud og i USA faldt det endda.
Figur 2 øverst: Den forventede udvikling i energiforbruget i De forenede Stater
(Watt/person) på præsident Kennedys tid.
Under Kennedys regeringstid foretog man engang en beregning af, hvordan landet
ville udvikle sig, når vi udnytter atomenergien og udvikler det industrielle
grundlag mere og mere. Så skulle vi allerede være oppe på 16 KW pro person, godt
50 % højere, end vi rent faktisk er (figur 2 øverst). Sådan ville en sund
udvikling se ud, i det mindste hvad energispørgsmålet angår.
Lad os så betragte dette problem globalt. Lad os for en gangs skyld antage, at
verdens befolkning er steget til omkring 13 milliarder om 50 år, og at hvert
eneste menneske har en levefod, der er sammenlignelig med De forenede Staters,
hvad energiforbruget angår, Dette kræver en forøgelse af energien pro persona i
verden fra de nuværende elendige 2,5 KW/person til omkring 13 KW/person.
Til sammenligning: USA har for tiden godt 10 KW/person og burde egentlig have 15
eller 20 KW; verdensgennemsnittet er 2,5 KW, hvor ganske mange lande endog
ligger langt lavere. Men for at bringe 13 milliarder mennesker op på et
energiforbrug på 13 KW/person har vi brug for en tidobling af verdens nuværende
samlede energiforbrug.
Det betyder, at elektricitetsproduktionen ikke blot må stige i absolutte tal,
men at den del af energien, der forbruges som elektricitet også må stige, fordi
der vil være betydeligt mere industri i hvert land. Så set ud fra dette
synspunkt, må elektricitetsproduktionen vokse til det 15-dobbelte i forhold til
det nuværende. Og det vil groft sagt sige, at der i de kommende 50 år må
opføres, hvad der svarer til 40.000 nye atomkraftværker på Jorden. Og dette er
sandsynligvis lavt sat.
Opførelsen af, hvad der svarer til 40.000 atomkraftværker, betyder i sig selv en
ny industriel revolution. Men den vil absolut være mulig.
Verden er underbefolket.
Nogle vil spørge: Hvorfor skal vi gøre det? Ønsker vi virkeligt hundrede
milliarder eller endnu flere mennesker på Jorden, sådan som LaRouche har
foreslået? Ja, for verden er massivt underbefolket. Mennesket er den eneste art,
der er i stand til at opdage universelle principper. Hvis vi gør det, forbedrer
vi ikke blot menneskeartens tilstand, men vi øger også anti-entropien,
muligheden for at udvikle det omgivende univers. Vi forbedrer biosfæren langt ud
over det, den selv er i stand til. For eksempel kan biosfæren ikke nå op til

Månen af sig selv. Men mennesket kan bringe liv til andre planeter.
I det næste årti vil mennesket begynde at gøre sig gældende på andre planeter,
på Månen og sandsynligvis også på Mars. I løbet af denne proces vil vi støde på
paradokser i videnskaben, der stiller spørgsmål ved vore grundlæggende
opfattelser af universets funktion. Så får vi brug for nye hypoteser, nye ideer
om nye fysiske principper, som vi ikke engang har nogen anelse om nu, og som
endda muligvis vil omstøde alle vore gængse forestillinger om universet. Og
deraf vil fremgå en endnu større magt i og over naturen.
Ressourcen for denne uendelige fremskridtsproces er ene og alene menneskeånden.
I betragtning af mulighederne i det nye fremspirende mønster over for et gammelt
imperium, der har afsløret sig selv med det bedrag, det prøver at pådutte os,
tilfalder ansvaret os for at udvikle et nyt mønster for menneskeligt fremskridt.
Og det betyder først og fremmest at udvikle mulighederne for mange nye genier.
Vi må skabe betingelser for at disse kan udvikle sig. Det må være slut med den
nuværende menneske- og befolkningsfjendtlige politik. Vi må bringe De forenede
Stater og Europa til at tilslutte sig de mål, som Kina forfølger med Den nye
Silkevej; og mere endnu: virkeliggøre den højere vision om en global renæssance,
som Lyndon og Helga LaRouche har virket for i årtier: At forene menneskeheden i
en fælles mission for et fælles fremskridt.

Kunne den næste tyske kansler være en
grøn fanatiker uddannet ved London
School of Economics?
22. oktober 2018 (EIRNS) – Med støtte på den ene eller anden måde fra alle
mainstream-medierne, forventes Tysklands De Grønne, som allerede har lagt SPD
bag sig, snart også at overvinde CDU-CSU. En ny meningsmåling, udført for de
private tv-stationer RTL og n-tv, placerer de grønne på 21% på nationalt niveau,
kun 6% efter CDU-CSU, som befinder sig på 27%, med en faldende tendens. SPD er
nede på 14%, og er allerede faldet bag AfD med dets 15%; FDP og Linke gives 9%
hver.
Især for CDU, som har skubbet på med perspektivet om en national koalition med
De Grønne – en mulighed, som heldigvis mislykkedes efter det nationale valg i

september 2017, og som også pressede på for samme slags koalition som et
pilotprojekt tilbage i 2013 i delstaten Hessen – har hele denne strategi vendt
sig til en boomerang. Hvis CDU, der stadig forventes at komme ud som det
relativt største parti ved valget til parlamentet i delstaten Hessen d. 28.
oktober, må opgive at finde to koalitionspartnere til at danne en CDU-ledet
regering, vil mandatet blive givet til det næststørste parti, som måske er De
Grønne, og ikke SPD.
Det vil i så fald være muligt at få en ny treparts-koalitionsregering i Hessen
ledet af en grøn ministerpræsident – som i delstaten Baden-Württemberg. Det
kunne være et forspil til, hvad der kan ske efter det næste nationale valg – som
kan blive et tidligt udskrevet valg, hvis en glat overgang til en post-Merkel
æra ikke er mulig.
Den næste tyske kansler kunne da muligvis blive De Grønnes partiformand Annalena
Baerbock, en ‘grøn kamæleon’, som har lært at posere som en “realo”
(pragmatiker) og foregive at være åben for borgerlige synspunkter. Det kan godt
være at Baerbocks tid som studerende ved London School of Economics i
begyndelsen af dette årtusinde spillede en afgørende rolle for hendes politiske
karriere. Baerbock var chefforhandler for De Grønne i slutningen af efteråret
2017, i samtaler med Merkel om den planlagte dannelse af en koalitionsregering;
Baerbocks specialitet, udover klima og beslægtede spørgsmål, er Europa, det vil
sige det geopolitiske design rettet imod Rusland og Kina.

To uger før USA’s valg nærmer verden
sig bristepunktet
Leder fra LaRouchePAC den 21. oktober (EIRNS) – Vi er nu to uger inden USA’s
midtvejsvalg, som uanset udfaldet vil være et brud med verdens anliggender.
Samtidig er det finansielle system, der er centreret i Wall Street og City of
London, ved at bryde sammen, mens den britiske geopolitiske kreds afsindigt
presser den internationale konfrontation mod total krig, og lige så vanvittigt
kræver at industrisamfundet fjernes fra planeten, i et CO2-grønt vanvid.
Afhængig af resultatet af valget den 6. november, er præsident Donald Trump
enten frigjort til at indfri sine kampagneløfter om økonomisk forbedring og

anstændige forbindelser med Rusland, Kina og andre stormagter, eller vi står
over for en række forskellige problemer. Der er helt sikkert et nyt paradigme
for internationale udviklingsforbindelser på vej, men dette er endnu ikke
konsolideret. Vores situation i USA’s valg er præciseret i den nye LaRouchePACerklæring, som er i omløb, der blev offentliggjort den 19. oktober med titlen
“Midtvejsvalget 2018 er menneskehedens store chance; svigt ikke på grund af en
flok tosser, som George Soros betaler for”, med underoverskriften: “6. november
2018: Den sidste store chance for hele menneskeheden?”
Hvis du hæver dig over løgnene og hysteriet i de amerikanske medier lige nu om
præsidenten, bliver billedet mere klart; at de vælgere der stemte for Trump i
2016 stadig ikke ønsker mere af den politik, som de afviste ved valget. I 2016
stemte de imod Bush/Obamas “London”-krige i Irak og Afghanistan, der kostede
liv, lemmer og håb. De stemte imod frihandelens, økonomiske vanskeligheder. De
stemte imod Hillary Clintons/Wall Streets dobbeltspil og arrogance i at føre en
ødelæggende politik. Se for eksempel på yngre veteraner og deres familier. Siden
2003 er omkring 2,77 millioner amerikanske militærmænd og kvinder blevet udsendt
til Irak og Afghanistan, hvoraf 977.000 har udført deres pligt to gange, og
mange endnu flere. Anslået 20 veteraner dør hver dag som følge af selvmord,
ifølge nationale undersøgelser. Samtidig er udpegede asiatiske lande er blevet
ødelagt.
Selv mens de internationale medier fortsætter med at lyve om, at “præsident
Trump er isoleret”, dukker titusindvis af vælgere op til Trumps valgstævner i
delstaterne. I Texas ansøgte over 100.000 mennesker om at deltage i Trumps
arrangement i Houston i aftes, så der måtte reserveres et større sted, men
alligevel måtte arrangørerne ty til improviseret dækning på parkeringspladsen
med gigantiske skærme. Folk begyndte at stille sig i kø natten før; klokken 9:00
i morges ventede ca. 8.000 mennesker. Tilhængere er kommet så langt fra som
Pennsylvania og Ohio, udover folk fra de nærliggende stater i Louisiana,
Oklahoma og New Mexico.
Den uafhængige, LaRouche PAC-godkendte kandidat til kongressen (9. cd) i
Houston, Kesha Rogers, hvor hun er oppe imod rigsretssags-fanatiker Rep. Al
Green, er på forkant i valgkampen, og distribuerer tusindvis af foldere til
publikum for at levere det politiske indhold til støtte for Trump i valget.
Under kørslen her til morgen hang et stort banner over en af motorvejene:
“Kongreskandidat Kesha Rogers hilser præsident Trump velkommen – Fyr
rigsretssags-Al Green!”
Opgaven i Houston, i hele USA og rundt om i verden, er at få folk til at tænke
på et højere niveau, det vil sige, hvad der er behov for om 100 år og mere fra

nu. Dette indebærer erkendelsen af, at det gamle britiske imperiale system er i
sammenbrud; og det indebærer at forstå og handle på principper for fremtiden.
Dette blev præciseret af LaRouche PAC’s videnskabelige medarbejder Megan Beets i
en præsentation den 20. oktober, “Verden behøver flere mennesker”, til den
ugentlige Manhattan Project town Hall-dialog, der blev offentliggjort på
LaRouche PAC’s hjemmeside.
Beets afsluttede sin åbningstale: “Nu er det er virkelig vores job, med
potentialet for dette kommende nye paradigme, med dette imperium så afsløret, af
[CO2] svindel med det de har fremført, og afvist af flertallet af menneskeheden
på dette tidspunkt; har vi ikke kun potentialet, men det reelle ansvar for at
danne et nyt paradigme for menneskehedens fremskridt. Og det betyder, at vi skal
skabe potentialet for adskillige genier. Og det betyder, at vi skal skabe
betingelserne nu; for at disse genier kan realiseres. Vi er nødt til at stoppe
denne anti-menneske, anti-befolkningspolitik, vi må afvise det, og vi må få USA
til at tilslutte sig Kinas Bælte og Vej-Initiativ – og mere end det, den større
vision, som LaRouche har haft i årtier nu, for en reel, global renæssance, den
reelle forening af menneskeheden omkring en fælles mission for vores fælles
fremskridt.”

Forslag om CO2-skat for at skære ned
på den fysiske økonomi er på
stemmesedlen i staten Washington.
Den. 21. oktober (EIRNS) – I staten Washington vil der d. 6. nov. være et
forslag, ‘Initiativ 1631’, på stemmesedlen, hvilket er en skat på udledning af
CO2, som under forklædning af at ville tøjle kulstof-udledninger, alvorligt vil
skære ned i den fysiske økonomiske aktivitet inden for staten. Skønt initiativet
er blevet fremsat for måneder siden, hænger det sammen med, og er i
virkeligheden en indførelse af IPCC’s rapport, hvis hensigt er at reducere USA
og verden til primitive økonomier, alt imens det reducerer befolkningstallet
radikalt.

Hvis initiativet godkendes, vil “store udledere” blive pålagt et gebyr på 15 $
for hvert udledt ton kulstof-indhold, startende i år 2020. Gebyret vil for hvert
følgende år blive forhøjet med 2 $ pr. ton kulstof-udledning, indtil det er
pumpet op til absurde 55 $ pr. ton i 2035, og blive bibeholdt der indtil
udledningerne er nede på 25 % under niveauerne i 1990, og dermed 50 % under hvad
de er i dag. En anden fase vil blive tilføjet for at få udledningerne i 2050 ned
på 70 % under det, som de er i dag, hvilket kan opnås ved at skære ned for et
stort set tilsvarende niveau af kulstofbaseret brændstofanvendelse.

Dette går i retning af IPCC-rapporten fra den 8. oktober, som søger at eliminere
de fleste kulstofbaserede brændstofkilder, mens den blokerer for udvikling af
fission- og fusionskraft. Energi-flux-tætheden af økonomien ville falde og
indlede en negativ spiral, med den ultimative hensigt at skære verdens
befolkningstal ned til 1 mia.

To tidligere forslag til afstemninger om en CO2-skat i staten Washington blev
stemt ned i 2016 og 2017. Men denne gang rejses der større beløb for
initiativet, ifølge en artikel d. 8. august i Bloomberg, “Megabucks Pouring Into
Washington State Carbon Tax Initiative.” Bloomberg rapporterer, at fra og med d.
7, august var “Nature Conservancy den største donor til ja-kampagnen, og gav
775.000 $ kontant og 140.000 $ i ‘indirekte’ støtte.” Andre ‘hardcore’
miljøgrupper, der bidrager til kampagnen, er ‘Washington Environmental Council’,
‘Audubon Washington’, ‘The Sierra Club’ og ‘Earth Justice’. AP rapporterede den
16. oktober, at Bill og Melinda Gates netop har givet $ 1 million.

Initiativets tilhængere siger, at dette kan blive ‘det første kul-gebyr af sin
slags’ pålagt af en amerikansk stat, og åbne for lignende tiltag i andre stater.
Dette står i den grad til at blive besejret, af dem der ikke ønsker at leve i en
ny mørk tidsalder.

’Miljø’-lobby er ansvarlig for
rekordhøjt CO2-udslip
Den 17. oktober (EIRNS) – Tysklands manglende evne til at reducere dets udslip
af kuldioxid siden de dristige løfter i 2015 på Paris-klimakonferencen – eller
for så vidt siden 2009, inden man begyndte ændringen væk fra atomkraft –
illustrerer bedraget med de frygtskabende “menneskeskabte klimaændringer” i
rapporter fra FN’s Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC).
Tyskland har omstillet mere aggressivt til såkaldte vedvarende energikilder, pr.
indbygger end nogen anden større nation. De har siden 2017 investeret omkring
225 milliarder dollar i vind, sol, biobrændstof og geotermiske energikilder; og
hvis borgernes ekstra elregninger – som nu løber op i mindst 50 milliarder
dollar/år højere end for et årti siden – tilføjes, – er deres investeringer plus
udgifter i vedvarende energi i størrelsesordenen 400 milliarder dollars. Men ved
at “udfase” atomkraft og lukke sin eksisterende atomkraftflåde, har denne store
investering ikke opnået noget mht. CO2-emissioner; i 2018 vil det svare til
2009-niveauet, og eksperterne anslår, at det efterfølgende vil overstige 2009niveauet.
Havde landet investeret det samme beløb i løbet af det sidste årti i nye, tredje
generations atomkraftværker, og samtidigt opretholdt den eksisterende flåde,
kunne de hurtigt have installeret mere end 50 gigawatt kernekraftkapacitet og
erstattet hele den kulfyrede og oliefyrede kapacitet. Hvor stor kunne
reduktionen i Tysklands CO2-, CO- og NOx-emissioner have været, hvis det var
blevet gjort?
Det samme gør sig gældende i resten af verden. Det går tilbage til sabotagen i
slutningen af 1970’erne af hvad der havde været planerne – centreret i USA’s
atomindustri og Atomenergi-kommissionens “Atomer for Freds”-program—for at de
industrielle nationer skulle føre an i opbygningen af 5.000-7.000 reaktorer
verden over.
I stedet har verdens kernekraftskapacitet endnu ikke nået 1.000 GW, og det er
Kina, Indien og Rusland – alle under angreb fra IPCC, Verdensnaturfonden, Paris
Climate Alliance osv. for afbrænding af kul – som årtier senere går forrest med
at opbygge en ny atomkraftbaseret kapacitet.
Hvis der nu er 40 milliarder tons CO2-udslip om året, er det den anti-nukleare
miljø-lobbys ansvar, specielt efter den verdensomspændende frygtskabende
promovering af det berygtede Hollywood-bedrag “China Syndrome” fra 1979IPCC og

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

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

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

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

i

synagogen i København den 11. oktober 2018.

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

Krig og fred på spil i USA’s
midtvejsvalg:
Schiller Instituttes ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
11. oktober 2018
Afskrift på engelsk:
Schiller Institute New Paradigm Webcast, October 11, 2018
With Helga Zepp-LaRouche
The Stakes In the U.S. Midterm Elections: War or Peace
HARLEY SCHLANGER:

Hello, I’m Harley Schlanger with the

Schiller Institute.
11, 2018:

Welcome to our webcast for today.

It’s Oct.

Our webcast will feature, as always, Helga

Zepp-LaRouche, our founder and chairwoman Helga Zepp-LaRouche.
We were just reviewing events prior to this webcast, and
there’s so much going on, as we come now with less than five
weeks to the midterm election in the United States, which is
going to be an extraordinarily important in determining whether
the American people are going to step up to the responsibility of
joining the New Paradigm, or whether they’re going to succumb to
the demoralization and the media control.
We’re also seeing things that the LaRouche movement is
famous for, which is economic forecasting.
we start with that:

And Helga, why don’t

We saw a very big drop in the stock market

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

What’s going on?

HELGA ZEPP-LAROUCHE:

The system is disintegrating, and it’s

just a question of time when this will happen.

I find it very

remarkable that the IMF is pronouncing the famous “D” word.
Remember that the “D” word was never to be mentioned, because the
market would supposedly follows the psychology of the markets,
and when you mention the word “Depression,” then that could bring
it on and so was the tale. But now the IMF meeting in Bali,
Indonesia has been warning that challenges are to be faced,

otherwise, the second Great Depression would be looming.
Now, I find this really remarkable, and I think what they’re
trying to somehow prepare the population that thing is really
coming down.

This stock market plunge of more than 800 points —

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

He said the situation is much too tense to continue

Naturally, this is the reason why you have the reverse

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

So, these are all markers that this thing

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

You had the famous

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

And it is expecting that the rating agencies immediately

afterwards will put out some rating, in all likelihood
downgrading the Italian bonds, or downgrading Italy as a country,
which then basically, depending how they are formulating it, if
the outlook is basically neutral, people say this could just go

through; but if they put a negative outlook on it, then that
could lead to a big banking crisis — actually not only of Italy,
but of the entire Western financial system.
It is clear that some of these people in the European
Central Bank and EU Commission obviously think they can force the
Italian government to capitulate, that they can control the
consequences of this, but this is playing with fire:

Because you

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

—

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

And he had said at that time, this

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

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

And basically

all these instruments of the Central Bank are now completely
exhausted and used up.
And contrary to 2008, when everybody was unprepared, those
people who are now trying to cause the Italian government to
capitulate and continue with the austerity, which the Italian
government was voted in, because they rejected that austerity.
So, if they push too hard, I think one should not forget that
both Italian government coalition parties, the Lega and the Five
Star Movement party, they have Glass-Steagall in not only their
party program, but also in the coalition treaty.
Now, obviously, the Italian government knows what they’re up
against.

They have seen speculators moving in on countries,

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

But if

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

congressmen — to prepare for Glass-Steagall, and not only that,
but the Four Laws of Lyndon LaRouche.

Because unless we

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

— in the United States it was

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

So people should not

Get onboard with us.

Join the

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

I had a chance to read through the Executive

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

On the one side, it’s clear that

it’s {their} policy which has failed.

The austerity regime which

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

And then, secondly, the quantitative easing, the

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

And so, the two things they

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

I think the possibility that the IMF would

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

In a certain

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

This was expressed in

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

And I think that

— in a

certain sense, national sovereignty has to be reasserted, and I

don’t think these supranational institutions which were the main
reason why these policies were imposed, which had created havoc:
Look at what happened to Greece.
diminished by one-third.

The Greek economy was

The Italian economy was destroyed.

The

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

I think the crisis is

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

The IMF is really a bankrupt

organization, and that was stated by my husband in 1975, when he
proposed to replace this IMF with an International Development
Bank, which would provide large-scale, low-interest credit for
development projects in the developing sector; and if that would
have been done, we would not have a migration problem, we would
have prosperous countries around the globe; but now, with the New
Silk Road, this policy is on a good way.
So I can only say, “listen to the wise words of Lyndon
LaRouche,” belatedly, but better late than never.
SCHLANGER: And that was a very popular item, “How the
International Development Bank Works,” that Lyn wrote back in
’76, I think it was.

We used it as part of his campaign — for

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

What’s clear is that Hillary Clinton has

not learned anything from the results of November 2016.

You have

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

This

Let’s start with what

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

I

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

If calling for violence is a sign of

insanity, then I would agree with him.

And it’s funny, I was

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

I mean

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

I’m not an expert on American

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

This is a completely hysterical situation, and I

can only say that this is very dangerous.

And we have said many

times that Trump is being attacked, essentially,

— I mean, you

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

He

And at least, in

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

And that is why the geopolitical establishment

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

And it is the question of war and peace, and

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

SCHLANGER:

One of the other important points, I think is

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

And Soros, of course, has been

involved in this for many, many years.

And I believe, Helga, you

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

I think we’re now

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

Sen. Rand Paul said yesterday that he

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

Yeah, because whenever you have George Soros

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

This was an

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

I think this will all come out,

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

I find this absolutely incredible and I can

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

Now, I don’t find this very

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

it will go down in history, as the biggest scandal in American
history.
SCHLANGER:

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

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

That just makes clear that all these Democrats who have

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

One is the very significant stopover in Beijing

by Secretary of State Pompeo.

He had just come from North Korea,

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

But when he got to China, it was a slightly

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

What happened when Pompeo got to Beijing?

ZEPP-LAROUCHE:

This was shortly after Vice President Mike

Pence had made this absolute diatribe at the Hudson Institute,
attacking China in the {worst} possible way, and this was taken
very badly by the Chinese government and Chinese media, who
really questioned, does that mean there is a shift in the Trump
Administration, in a total hostile attitude towards China?
Basically, when then Pompeo arrived in Beijing, just a few days
afterwards, he basically reiterated that it is the policy of the
United States to have a good relationship with China, to agree to
the One-China policy, and that the United States is not trying to
stop the rise of China.

And there were several Chinese media

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

And Kiracofe basically said the U.S.

establishment is unwilling to learn the lesson from what’s going
on strategically, that the world is changing and that there is a

multipolarity already now.
Now, the significance of this is not only Kiracofe saying
that, but that the {Global Times} is publishing that, which is a
paper which is very close to the Chinese government.

So I think

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

and I already in 2014 said that

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

Those people who are

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

And now it looks as though this is going

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

But where is this heading?

This is report which says the climate accord

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

And obviously,

this is basically what Schellnhuber put out some years ago with
the “great transformation” as he called it, the decarbonization
of the world economy, getting rid of nuclear, getting rid of
coal, oil, gas, just go to “renewable” energy sources; and there,
it is very, very clear that what my husband has developed in
terms of the cohesion and the correlation between energy
flux-density in the production process, and the potential
relative population density, which can be maintained with that

energy flux-density, means that the goal which Schellnhuber set
forth that the Earth can only carry 1 billion people, that that
is what they now want to put back on the agenda.

It’s a

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

And it’s an effort to really throw a monkey

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

I don’t think that these people will

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

I mean, first of all, we

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

Climate change is taking place,

there’s no question about it, but as we have documented many
times in the past, it has to a very large extent to do with the
position of our Solar System in the Galaxy, and it is long-term
cycles from Ice Ages to warming periods, and within that, you
have still smaller fluctuations; and this is determining the
climate.
So the whole discussion of whether the CO2 emission of man
causing these climate changes is just completely absurd.

Now,

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

— in Europe, for example, one day after the

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

The boss of VW, the largest German

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

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

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

Germany, as an economy, is already on

extremely fragile ground because of the exit from nuclear energy,

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

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

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

— we had documented in that

report that these are British policies.

And I think what we see

with this IPCC report, and anti-coal emission campaign; and in
Berlin, they now forbid diesel cars, cars which fueled by diesel
are forbidden from driving in 11 zones in Berlin! Now, the
craftsmen’s association has said that this means that 50,000 cars
of craftsmen will not be allowed to drive in the city, and
everybody who needs the services of a craftsman, who needs a new
roof, or needs a new pump, or whatever, they will not be serviced
any more.
This has nothing to do with real issues:

This is mass

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

We denounced that

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

It’s

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

So, we

should really denounce that, and we will have a whole bunch of
articles about that on this webpage; we will have a whole section

on the Schiller page, where we will have interviews and
statements.

And we invite you, if you have some scientific

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

Because this is really

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

We have to have

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

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

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

In

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

And then, Senator Richard Black, a

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

Helga, do you have

any thoughts on these two endorsements?
ZEPP-LAROUCHE:

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

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

So I think we will have

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

[Rogers is an

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

Until next week,

Helga, we’ll see you.
ZEPP-LAROUCHE:

OK, till next week.

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

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

udtrykker potentialet for virkelig at vinde kampen om det amerikanske
midtvejsvalg.

Hvorfor briterne hader Donald Trump
Med kun to måneder til det afgørende midtvejsvalg til den amerikanske Kongres,
bruger præsident Trump omkring halvdelen af sin tid til at holde valgmøder rundt
om i landet, idet han giver opbakning til de kandidater, der støtter hans
program, mens han afviser det Demokratiske Partis indsats for at gøre valget til
en folkeafstemning for eller imod Trumps afsættelse ved en rigsretssag.
Kandidater, som Trump har godkendt i de republikanske primærvalg, har vundet,
selv når de var bagud i afstemningerne til deres republikanske modstandere før
anbefalingen, men udfaldet af valget i november står uklart.
Det kan ikke overvurderes, hvor afgørende det er for den menneskehedens fremtid,
at det demokratiske partis indsats – (støttet af et antal neokonservative
republikanere og næsten hele ’fake-news’ pressen) – knuses. Kampagnen for
afsættelse ved en rigsretssag blev født i Storbritannien af førende skikkelser
indenfor det britiske efterretningssamfund, tidligere MI6-agent Christopher
Steele, tidligere chef for MI6, Richard Dearlove, og tidligere GCHQ-chef Robert
Hannigan (som trådte tilbage sidste år). Hannigans møder med den ustabile CIAchef John Brennan lancerede den hektiske indsats for at forhindre Trump i at
opnå nominering, mens Steele forberedte det falske dossier til at lancere
fupnummeret med Russiagate, og i den forbindelse arbejdede direkte sammen med
Comey-McCabe-Strzok-Ohr-Mueller, forræderne i Justitsministeriet og FBI, for at
udføre et kup mod den valgte regering i USA – kulminationen af en næsten 250årig britisk kampagne for at tage deres koloni tilbage.
Overvej hvorfor det britiske imperialistiske slæng hader Trump:
* Trump ønsker at bryde den imperialistiske opdeling af Verden i øst og vest, en
opdeling der er kernen i imperiets ‘del og hersk metode’ til at øge dets magt.
Hans etablering af legitime venskaber med Xi Jinping og Vladimir Putin er, i
forhold til Imperiet, casus belli (latin: grund til krig, -red.)
* Trump afviser “frihandel”, det centrale koncept i Londons historiske kontrol

over verdensøkonomien og dets kampagne for at ødelægge det “amerikanske system”
af politisk økonomi efter Hamiltons principper med statslige kreditter til
produktive investeringer. Trumps afvisning af TPP, TTIP, NAFTA, KORUS, og især
hans succesfulde forhandlinger om en {fair trade} aftale med Mexico sidste
måned, er et lige så alvorligt casus belli i forhold til Imperiet;
* Trump afviser fupnummeret med “Global Opvarmning”, et primært værktøj for
Imperiet, der på det seneste går tilbage til den racistiske eugenik-bevægelse
(drevet af briterne og nazisterne) før nazisternes holocaust, derefter omdannet
til “miljøvidenskabelige løgne” til at overbevise verden om, at der er “grænser
for vækst”, især for, hvad imperiet betragter, som de “mindre racer”, at
befolkningen skal reduceres med alle nødvendige midler og industrielle
fremskridt vendes for at stoppe “ødelæggelsen af Jorden.” Trumps afvisning af
“Paris-Aftalen” og udnævnelsen af ministre, der går ind for vækst og kræver reindustrialisering af nationen og ekspansion af energiproduktionen, herunder
kernekraft, kan ikke tolereres af Imperiet;
* Trump modsætter sig “Dope, Inc.”, Verdens største ‘business’, der køres fra
City of London, som har overtaget de store banker i USA; en business, der
lancerer den kriminelle “legalisering af narkotika”-bevægelse gennem George
Soros og Barack Obama. Hvad end der ellers er galt med statsadvokat Jeff
Sessions, så støtter han stærkt Trumps anti-stofmisbrugskampagne;
* Trump afviser “regimeskifte”, igangsat gennem den britiske skabelse af
“Responsibility to Protect”, en eufemisme for ødelæggelsen af FN-charterets
garanti for suverænitet og for neokoloniale krige i sektoren af udviklingslande.
Trumps samarbejde med Rusland for at knuse terrorbevægelsen i Syrien
(finansieret og bevæbnet af briterne og Bush- og Obama-administrationerne), og
hans hensigt om at få amerikanske militærstyrker ud af Syrien og Afghanistan, er
endnu en casus belli for det Britiske Imperium.
Hvert af disse koncepter har været kernespørgsmål for LaRouche-bevægelsen
igennem det sidste halve århundrede. Idet den i det væsentlige har kæmpet alene
i det meste af denne tid, men på basis af den grundlæggende sandhed, at
historien er drevet af kraften i store ideer, som er i tråd med universets love,
er denne bevægelse nu klar til at skabe et nyt paradigme for menneskeheden.
Rammerne for dette nye paradigme eksisterer i ånden af Den Nye Silkevej – et
andet koncept indført af LaRouche, og som hans organisation har kæmpet for – og
som nu bringer nationerne i Asien, Afrika, Latinamerika, og endda flere
europæiske nationer sammen under det kinesisk ledede Bælt- og Vejinitiativ.
Hvis Trump fjernes fra embedet, vil USA næsten helt sikkert vende tilbage til

sin status som en “dum kæmpetjener’ for den britiske krone, som vi oplevede det
så åbenlyst under Bush og Obama. Øjeblikket er fyldt med potentialet for en ny,
positiv fremtid for menneskeheden, hvis patrioterne i vores nation og verdens
borgere vokser med opgaven.

Jason Ross fra LaRouchePAC
Videnskabsteam, USA, i København:
Et nyt paradigme for verden for en
bedre fremtid for menneskeheden
J a s o n R o s s : »Vi har virkelig en utrolig mulighed netop nu for at ændre de
koncepter, der udgør grundlaget for, hvordan vi træffer beslutninger – politiske
beslutninger, økonomiske beslutninger, selv kulturelle beslutninger. Der har
været et angreb på det aspekt af os, der gør os menneskelige. Hvis vi ikke havde
en forbindelse til udødelighed; hvis vore liv ikke var i stand til at efterlade
noget, til at gøre noget, der går ud over vores egen død, ville vi faktisk, rent
kulturelt, ikke være andet end dyr. Vi ville være ligesom en slags dyr; vi ville
udsøge os dejlige ting, og det er da rart at have god mad, jeg kan godt lide god
mad, og det er en god ting, det er dejligt at have det sjovt; men uden denne
evne til at leve på en måde, så man, mens man lever sit liv, ved, at det vil
have værdi for altid, så er man ikke et helt menneske. Og man kan ikke fylde det
tomrum ved at forsøge at have travlt for at skubbe denne følelse af tomhed væk,
eller at forsøge at købe ting for at skubbe denne følelse af tomhed væk; man må
adressere det ved at gøre noget meningsfuldt. Og jeg mener, det er den største
grusomhed ved det nuværende økonomiske system, som vi har i de fleste vestlige
nationer; det skader økonomien; det gør folk fattigere; det koncentrerer rigdom
hos mennesker, der arbejder i finansverdenen og assisterer den; det fortsætter
Det britiske Imperium; og dets mest tragiske aspekt er, at det stjæler fra os,
det tager fra mennesker det, der var blevet udviklet hen over århundreder som en
kultur; en kultur, der gjorde det muligt for folk at gøre noget, der ville have
mening efter deres død. Og det er det, vi må bringe tilbage som en del af at
skabe et nyt paradigme. Det betyder, at vi har koncepter, der går længere end
til det, Kina har foreslået med Bælte & Vej Initiativet. Det er et godt forslag.
Der er mere at gøre. Det vil jeg komme nærmere ind på, og jeg vil, som denne
rapport viser, specifikt tale lidt om Afrika som en case study, ved at
sammenligne, hvordan det gamle paradigme har relateret til dette kontinent, og

hvordan det nye paradigme relaterer til det.«
Video I: Jason Ross’ præsentation
Video II: Diskussion
Se også den danske introduktion til rapporten:
»Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: en vision for en økonomisk
renæssance«.

Part 1:

Part 2:

Huset Windsors forestående fald
Leder fra LaRouchePAC, 22. april, 2018 – Næsten et kvart århundrede efter
udgivelsen af Lyndon LaRouches artikel fra oktober 1994, »Huset Windsors
forestående fald«, er den stadig den mest rungende opfordring til, at hele
menneskeheden skal gribe til forsvar for at blive de sidste rester af Det
britiske Imperiums oligarkismes svøbe kvit; en svøbe, der endnu i dag udgør en
trussel om hellere at ødelægge hele verden snarere, end den vil løsne sit greb
om planeten. LaRouche skrev denne artikel som en introduktion til en 60 sider
lang EIR-Specialrapport med samme titel, som blev udarbejdet under LaRouches
personlige supervision umiddelbart efter hans løsladelse fra fængsel i
begyndelsen af 1994, efter fem års uretfærdig fængsling, på selvsamme Britiske
Imperiums bud. I denne artikel taler LaRouche i sin egenskab af den ledende
anklager på vegne af menneskeheden mod det folkemorderiske Britiske Imperium.
»Mine damer og herrer fra læserskarens internationale jury, vi har bragt jer til
denne domstol for at høre anklager, der har deres oprindelse i en af de mest
monstrøse forbrydelser, der nogen sinde er begået i menneskehedens kendte
historie; en forbrydelse, der er begået på en enorm skala.

Vi fremlægger her for jer beviserne for, at, i de seneste fireogtredive år siden
dens stiftelse i 1961, har en ond organisation, der kalder sig selv sådanne ting
som Verdensnaturfonden, deltaget i overlagt folkemord mod nationerne og
folkeslagene i

subsahara-områderne i Øst-, Vest- og Sydafrika. Vi vil bevise

for jer, at, i hele denne periode, har lederen af denne forbryderiske
sammensværgelse været prins Philip, også kendt som hertugen af Edinburgh og den
regerende dronning af Det forenede Kongeriges gemal …
Disse beviser vil vise, at han er personligt ansvarlig for dette igangværende og
forsøgte folkemord imod befolkningen i Afrikas subsahara-område, såvel som også
andre steder på planeten. Bevismaterialet viser, at denne royale gemal er
skyldig i denne forbrydelse, ikke alene som person, men også i sin egenskab af
den udpegede, prinselige leder (’kingpin’) af dette rædselsfulde foretagende.
Der er mange andre skyldige parter …
Listen er, som den også bør være, lige som en opsummering af forbryderne under
Nürnberg-domstolens kategori af forbrydere, under rubrikken, forbrydelser mod
menneskeheden …
Det er fuldt ud og rimeligt udregnet, at de politiske forholdsregler, som
prinsen og hans medskyldige har vedtaget og i øjeblikket er i færd med at
gennemføre i verden, ville, om dette fik lov at finde sted, reducere
befolkningstallet på denne planet fra de nuværende omkring 5,3 mia. mennesker
til langt under 1 mia. inden for omkring to generationer, hovedsageligt gennem
den hyperbolske og selvaccelererende virkning af hungersnød og epidemiske
sygdomme hos mennesker, dyr og planter. Under omstændigheder, fremkaldt som et
biprodukt af et sådant koncentreret chok til alle højere livsformers
immunsystem, er det på ingen måde garanteret, at der overhovedet ville eksistere
mennesker ved slutningen af det forestående århundrede, hvis prinsen og hans
medskyldige ikke stoppes og politikkerne omstødes, nu. Vi kan håbe på, at et
sådant holocaust ikke er vist, men vi vover ikke at forlade os på dette ønske;
under alle omstændigheder må prinsen, hans medskyldige og deres onde politikker
stoppes nu …
Den ondskab, der gennemsyrer prinsens og hans medskyldiges forbryderiskhed, er
meget gammel, lige så gammel som de svagt oplyste horisonter af den tidligste,
kendte historie. Den ultimative fjende er ikke denne ulyksalige prins, men
snarere den særlige kriminelle tradition, der med rette beskrives som
’oligarkisme’. Denne oligarkisme er det særlige smitsomme stof, der er
ansvarligt for den moral og mentale sygdom, som den anklagede prins og hans
medskyldige lider af. Ved valget af en retfærdig og klog fremgangsmåde med
hensyn til de igangværende forbryderiske handlinger, der her dokumenteres, må vi

hæve os over de fleste nuværende, internationale juridiske og relaterede
praksissers fremherskende dekadens for at helbrede problemet, snarere end,
sådan, som sejrherrerne perverterede Nürnberg-rettergangen, idet de søgte at
skjule vor egen, tidligere forsømmelse bag iøjnefaldende lidelser, der blev
påtvunget nogle anklagede syndebukke …
Den udfordring, der udgøres af de beviser, der fremlægges for jer, er: Kan I,
juryens medlemmer, provokeres af rædslen, der ligger i det faktum, at ingen
løsning på kollapset af denne civilisation eksisterer under de nuværende, alment
accepterede adfærdsregler, og til at opdage de nødvendige, radikale,
aksiomatiske ændringer af de politiske beslutninger; sådanne ændringer, der
kunne gøre det muligt for menneskeheden at genopbygge et ødelagt samfund
umiddelbart fra ruinerne af det kollapsede dynasti, uden at gennemleve en ’Ny
Mørks Tidsalders’ mellemliggende mareridt?«
(Hele LaRouches artikel kan ses her:
https://www.larouchepub.com/eiw/public/1994/eirv21n43-19941028/eirv21n43-1994102
8_012-the_coming_fall_of_the_house_of-lar.pdf)
Sammenlign denne strategiske vurdering af Lyndon LaRouche fra 1994 med den, som
blev præsenteret af Maria Zakharova, talskvinde for det Russiske
Udenrigsministerium, 19. april, 2018, i det afsnit, der bærer overskriften, »The
Political Crimes of the U.K.«. I dette 17 sider lange dokument præsenterede
Zakharova en udstrakt gennemgang af britisk folkemord over hele planeten i
århundredernes løb. »Afrika har også fået sin andel af lidelser under britiske
overgreb. Henved 13 millioner afrikanere blev udskibet fra kontinentet som
slaver. Antallet af afrikanere, der døde under denne periode, er tre til fire
gange højere end det antal, der blev fjernet fra kontinentet. Med andre ord, så
løber det totale antal ofre op i titals millioner af mennesker … Historikere
mener, at Storbritannien er verdensførende, når det drejer sig om folkemord, i
betragtning af de millioner af uskyldige civile, der er blevet dræbt i britiske
kolonier.«
Sammenlign nu begge disse tekster med den gentagent erklærede, britiske politik
for at ødelægge Donald Trumps præsidentskab, hvor denne politiks mest skamløse
trussel kom i en artikel af BBC-journalist Paul Wood, udgivet i londonavisen
Spectator 21. januar, 2017 – dagen efter Donald Trumps indsættelse – under
hovedoverskriften, »Vil Donald Trump blive myrdet, afsat ved et kup eller
simpelt hen afsat gennem en rigsretssag?«
Med alt dette, der står fuldstændig klart for jeres indre øje – og som får
yderligere kraft gennem bevidstheden om, at Kina og Rusland begge har handlet

for at erstatte det bankerotte Britiske Imperium med et Nyt Paradigme –
opfordrer vi jer, damer og herrer i læserskarens internationale jury, til at
handle i overensstemmelse hermed.
Foto: Dronningen af Englands gemal hertugen af Edinburgh.

Hvad mener Aarhus Universitet
egentlig?
af Hans Schultz fhv. kandidat til Folketings- og Kommunal-valg for Schiller
Instituttets Venner, marts 2018 – Lektor emeritus i bioscience fra Aarhus
Universitet Per Nørnberg skriver i en kronik i Jyllands-Posten bragt d. 28.
februar 2018, at vi grundlæggende set mangler en pest i ny og næ til at reducere
verdensbefolkningen med – sikkert lidt ligesom den mørke tidsalder i det 14.
århundrede da byldepesten hærgede i Europa. 2,5 mia. mennesker på jorden er,
hvad Per Nørnberg stiler efter, hvor andre af lignende overbevisning kan nævne
en eller en halv mia. mennesker som deres ‘drømmescenarie’.
Med det menneskesyn, der ligger bag denne tankegang, må man jo konkludere, at
Adolf Hitler var en våbenfælle for denne ‘bæredygtige’ verdensorden. Måske med
den undtagelse, at Hitler også forårsagede død blandt de forkerte mennesker,
såsom europæere og jøder. Per Nørnberg peger nemlig direkte på Afrika som det
sted, hvor befolkningen først og fremmest skal reduceres, ud fra hvilket man
nødvendigvis må konkludere, at det er udviklingslandene, der er det første mål
for reduktion. Altså må disse befolkninger bestå af mennesker af mindre værd end
kaukasiske hvide. Dette er en grundtanke bag nazismen, som Per Nørnberg altså
fremturer med.
Per Nørnbergs argumenter er et sammensurium af forskellige emner, som
klimaforandring, flygtningeproblemer, biodiversitet – ingen overraskelser her –
og meget andet mellem himmel og jord. Fælles for det hele er, at Per Nørnberg
ikke viser den mindste indsigt i de dybere detaljer for hver enkelt af de sager,
han nævner, men agerer som en elefant, der forsøger sig med broderi.
At ressourcer ikke er begrænsede, og at der findes løsninger på verdens
fattigdomsproblemer, optræder ikke i Per Nørnbergs optik. For eksempel har Lake
Chad-myndigheden netop holdt en succesrig konference om megaprojektet Transaqua,
der handler om at omlede en del af vandet fra tilløbsfloderne til Kongofloden op

til Chad-søen beliggende mellem Niger, Nigeria, Cameroun og Chad. Dette viser en
vej til, hvordan man faktisk kan forbedre levebetingelserne for nogle af de
fattigste mennesker på jorden, fremfor at stigmatisere dem, ved at erklære dem
som problemet.
Afrika er ikke overbefolket, men mangler derimod udvikling. Og fattigdom er ikke
en naturlig konsekvens af demografi eller lignende, men er politisk kunstigt
iscenesat. Netop nu er en historisk udvikling i gang, båret af Kinas Bælte og
Vej Initiativ (BRI) også kaldt ‘Den Nye Silkevej’, som gør det muligt for
verdens fattigste befolkninger en gang for alle at gøre op med fortidens åg fra
kolonimagterne og befri sig fra århundreders fattigdom.
Men Per Nørnbergs verdensopfattelse kommer af hans grundlæggende menneskesyn. Et
menneskesyn han deler med bl.a. prins Philip Mountbatten, medstifter af
Verdensnaturfonden, Adolf Hitler, der vidst ikke behøver yderligere
introduktion, samt Winston Churchill, der bl.a. stod for den forcerede
udsultning af 4 millioner Bengalere i året 1943 alene. Spørgsmålet er så, om
Aarhus Universitet som institution også deler Per Nørnbergs syn. Står Connie
Hedegaard, formand for AU’s bestyrelse, på linje med dette syn? Og hvad med de
andre universiteter her i Danmark?
Link til artikel på Jyllandsposten:
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10357910/det-egentlige-problem-er-bef
olkningsudviklingen/

Valg i Tyskland:
Tysklands fremtid er den Nye
Silkevej.
Uddrag af BüSo’s valgprogram
Kære Vælger,
Mener du, at ideer er vigtige? Så er BüSo det rigtige parti for dig! For BüSo
adskiller sig frem for alt fra andre partier derved, at vi forandrer
verdenshistorien ved hjælp af ideer og ikke, gennem ’de små skridts politik’,
pragmatisk forsøger at opretholde en verdensorden, der muliggør en udvidelse af

privilegier for en lille elite og til gengæld berøver flertallet af
menneskeheden et fremtidsperspektiv. Det program, som vi i 1991 foreslog som
respons på Sovjetunionens opløsning, nemlig den økonomiske integration af
Eurasien gennem den Eurasiske Landbro – en Ny Silkevej – som kernen i en ny,
retfærdig, økonomisk verdensorden, er nu i færd med at blive virkeliggjort af
Kina og yderligere 110 nationer, altså flertallet af menneskeheden. Det, vi
dengang udviklede som et udkast til en fredsorden for det 21. århundrede, og som
vi i de 26. år, der er gået siden da, har præsenteret på hundreder af
konferencer og seminarer i hele verden, er nu, i de seneste fire år, siden den
kinesiske præsident Xi Jinping i september 2013 satte den Nye Silkevej på
dagsordenen, med en fantastisk dynamik vokset til at blive en helt ny model for
verdensøkonomien.

Download (PDF, Unknown)

POLITISK ORIENTERING den 13. juli
2017:
Trump-Putin succesmøde midt i tysk
G20-fiasko.
Se også 2. del her.
Med formand Tom Gillesberg
»Velkommen til det fortsatte drama, hvor vi forhåbentlig er i gang med at skrive
nye, meget mere spændende kapitler i menneskehedens historie; specielt på
baggrund af det meget succesrige møde, der fandt sted i fredags mellem Donald
Trump og Vladimir Putin, [i] kulissen af et ellers rimelig forfærdeligt G20topmøde, der fandt sted i Hamborg. At rammerne for G20-topmødet var frygteligt,
når det blev holdt i Tyskland, var ikke særlig overraskende. Der var ligesom
blevet lagt op til – lang tid forinden, det sidste år, har man i Tyskland ikke
snakket om andet, end at, nu skulle man få klimapolitikken tilbage på
dagsordenen; det her skulle være mødet, hvor vi ligesom skulle re-fokusere,
komme væk fra det her med diskussion om økonomi og udvikling og alt det her
pjat, som Kina snakker om, og så komme tilbage til det, der virkelig betyder

noget, nemlig, hvorledes vi kan få lagt skatter og afgifter på og reduceret
menneskets aktiviteter her på jorden, således, at vi kan mindske mængden af CO₂
i atmosfæren; ja, ikke menneskemængden af CO₂ i atmosfæren, for det har vi
mennesker jo ikke rigtig magt til at gøre måske; men i hvert fald måske reducere
den menneskelige udledning af CO₂ med en eller anden brøkdel, og på den måde,
håber vi, måske påvirke Jordens klima om hundrede år. Som jo er hele denne
klimadagsorden, som har fyldt ufattelig meget, og som det jo var meningen skulle
overtage alt her ved COP15-mødet her i København i 2009, og det skete heldigvis
ikke. Og vi her på kontoret er meget stolte af, at vi var meget aktive
desangående; at vi stod ude i bitter kulde foran Bellacentret og uddelte
flyveblade i hobetal om, at det, klimadagsordenen drejede sig om, det var ikke
at forbedre Jordens klima; det var at reducere antallet af mennesker her på
Jorden. At det her var god, gammeldags malthusiansk politik; at man brugte CO₂
som en undskyldning for at sige, at vi skulle begrænse den menneskelige
aktivitet her på Jorden; at vi skulle forhindre udvikling … «
Hør mere:
Video 2. del:
Lyd:

»Det nye navn for fred er økonomisk
udvikling«
Helga Zepp-LaRouches hovedtale til
Schiller Instituttets m. fl.
Konference,
Mad for Fred, New York, 7. juli,
2017. (PDF)
Det er bestemt sandt, at tiden for den unipolære verden er forbi, men multipolaritet er stadig ikke løsningen, for det indbefatter stadig geopolitik, der
var årsag til to verdenskrige i det 20. århundrede, og denne geopolitik er
stadig i operation, i Nordkorea, i Syrien og i Ukraine.

Vi må derfor finde et højere niveau. Vi må få verden frem til at blive det,
præsident Xi Jinping altid kalder »et samfund for menneskehedens fælles
fremtid«. Et stort skridt i denne retning kunne være mødet mellem præsident
Trump og præsident Putin, der mødes i dag for første gang som præsidenter. Dette
er selvfølgelig et meget vigtigt skridt, for mellem præsident Trump og præsident
Xi Jinping er der allerede etableret en meget positiv relation, så det er meget,
meget afgørende, hvad der kommer ud af Trump-Putin-mødet. For de spørgsmål, vi
må løse, er presserende og dramatiske.

Download (PDF, Unknown)

Videoklippet med Helgas tale kan ses her, start 15:45 min.:

International konference i New York:
Mad for Fred, 7. juli, 2017
(Denne introduktionstekst forekommer på invitationen til konferencen):
Efter sin tale som deltager i Topmødet for Globale Tænketanke under Bælte & Vej
Forum i Beijing, 14.-15. maj, sagde Helga Zepp-LaRouche, stifter og formand for
Schiller Instituttet, i et interview til Shanghai Daily:
»Jeg mener, at Bælte & Vej Initiativet betyder et revolutionerende skridt hen
imod en ny epoke i civilisationen. Ideen om at have win-win-samarbejde mellem
nationer er første gang, et konkret koncept for at overvinde geopolitik er
blevet fremsat.
Eftersom geopolitik var årsagen til de to verdenskrige, mener jeg, det er et
fuldstændig nyt paradigme for tankegang, hvor en idé, der fremsættes af ét land,
samtidig vil have den nationale interesse i overensstemmelse med hele
menneskehedens interesse. Dette er aldrig tidligere sket.

Dette har indgydt et enormt håb blandt udviklingslandene om, at de har en
mulighed for at overvinde fattigdom og underudvikling. Og jeg mener, dette er et
initiativ, der vil vokse, indtil alle kontinenterne er forbundne gennem
infrastruktur og udvikling.«
I samarbejde med Kinas Energifondskomite og Fonden for Genoplivelse af Klassisk
Kultur, afholder Schiller Instituttet en konference i New York City fredag, den
7. juli, 2017. Vi vil bringe sammen, landbrugsledere, forskere og ingeniører
inden for landbrug og politiske og diplomatiske, officielle personer fra hele
USA, ledere fra Kina og fra andre nationer. Opgaven bliver at formulere en
politik for fødevareproduktion og handel – i kølvandet på gennembruddet med
Bælte & Vej Forum i Beijing i maj, 2017 – for omgående og radikalt at UDVIDE den
globale fødevareproduktion og brødføde verden, katalyseret gennem den mest
avancerede, 21. århundredes nuklear- og satellitteknologi.
Den amerikanske økonom og videnskabsmand, Lyndon LaRouche, der for 29 år siden
var den oprindelige ophavsmand til konceptet og politikken med den »økonomiske
udviklingskorridor« – i dag kendt som Verdenslandbroen – erklærede i sin rapport
fra 1983, ’Der er ingen grænser for vækst’, at nationer nu, med de eksisterende
teknologier, har evnen til at producere tilstrækkelig med fødevarer af høj
kvalitet til at brødføde 25 mia. mennesker, med en sund kost!
Han påpegede desuden, at Afrikas udvikling er af strategisk betydning – dvs., af
strategisk betydning for Asien og for hele verdens befolkning. Hr LaRouche
forklarede dernæst de detaljerede politikker for at virkeliggøre Afrikas
potentiale for at blive både hele verdens »brødkurv« og et center for videnskab
og rumforskning.
I dag, hvor 100 nationer aktivt deltager i Kinas Bælte & Vej Initiativ, er Vejen
åben for at gøre netop dette!
Billede: »Fields of Gold«, af kunstneren Jane Small.

De virkelige økonomiske spørgsmål:
Præsident Trump dropper Paris-

klimaaftale. (PDF)
Fremragende! Og nu, fusionskraft og den Nye Silkevej.
Trump fortjener respekt og støtte for at kæmpe imod denne klimaforandringsafskrækkelse, for dette er ikke bare et eller andet politisk spørgsmål; denne
beslutning konfronterer en koordineret, global kampagne, kørt af de højeste
niveauer af det anglo-hollandske oligarki. Vi har nu muligheden for at gøre en
ende på dette program i Malthus’ tradition og vende tilbage til vækst og
udvikling, hvis præsident Trump følger op på det ved at tilslutte sig det nye,
globale paradigme for udvikling, som anføres af Kinas politik for udvikling,
under den Nye Silkevej.

Download (PDF, Unknown)
Titelfoto: Rismarker i Vietnam.

To fortællinger om én by
Leder fra LaRouche PAC, 28. juni, 2017 – Torsdag 29. juni vil en historisk
koncert blive afholdt i Carnegie Hall i New York City for at fejre Sylvia Olden
Lees liv og værk. Sylvia Olden Lee var en banebrydende sanglærer ved
Metropolitan Operaen og mangeårig ven og kollega i Schiller Instituttet.
Sponsoreret af Fonden for Genoplivelse af Klassisk Kultur vil et 220 mand stort
kor, af hvilket Schiller Instituttets 110 mand store NYC-kor udgør halvdelen,
optræde. Desuden vil Convent Ave. Baptistkirkens kor, ledet af Lees (og Schiller
Instituttets) mangeårige ven Gregory Hopkins, stifter og leder af Harlem Opera
Theater, ligeledes optræde.
Koncerten/hyldesten til ære for Lee vil dagen efter blive fulgt op af et
arbejdssymposium over Verdistemningen C=256, der vil omfatte sammenligninger
mellem udvælgelser sunget i A=432 og A=440 eller højere. Den to dage lange
proces vil udgøre et betydningsfuldt skridt fremad for Lyndon LaRouches
»Manhattan-projekt« om opbygningen af et 1000 til 1500 mand stort kor, som
LaRouche foreslog for mere end et år siden.
En sådan genoplivelse af klassisk kultur er afgørende for at bringe

videnskabelig tankegang tilbage til USA, og for helt at kunne skifte landet ind
i det Nye paradigme med Kinas Bælte & Vej Initiativ.
Men, der findes et andet New York, som vi dagligt bliver mindet om. I går fandt
der en katastrofal afsporing sted på én af Manhattans store
undergrundsbanelinjer, der medførte dusinvis af sårede (heldigvis ingen døde –
denne gang) og alvorlig beskadigelse af spor og tunnel. Ingen har et skøn over,
hvor længe, det vil tage at udføre reparationerne. Men dette er kun en forsmag
på den »Helvedessommer«, der venter New Yorks indbyggere, med start 10. juli,
hvor man har bebudet en række nedskæringer af driften på 20 % for at give plads
til, at nødvendige udbedringer kan udføres.
Sagens kendsgerning er, at hele infrastrukturnettet i det større New York-område
er ved at bryde sammen som følge af årtiers manglende vedligeholdelse og
investering i ny kapacitet. Schiller Instituttet er i øjeblikket ved at
udarbejde et totalomfattende programforslag for, hvad der må gøres og omgående
sættes i værk, for at adressere denne krise – hvilket indbefatter et tæt
samarbejde med Kina og dets kapacitet inden for infrastruktur, der er i
verdensklasse.
Faktisk er hele det transatlantiske system i færd med at kollapse – både dets
fysiske økonomi og dets finanssystem – og vil ikke kunne genrejses uden en
afskrivning af den bankerotte derivatboble til $1,5 billiard, på basis af
Glass/Steagall-bankopdelingsloven og den bredere politik i LaRouches Fire Love.
Dette er fuldstændig åbenbart i det aktuelle dødvande i debatten i Kongressen om
Obamacare vs. Republikanernes sygesikringslov, som begge simpelt hen slår folk
ihjel for at holde Wall Streets forsikrings-molokker glade og tilfredse. Og det
er åbenbart i implikationerne af brandhelvedet i Grenfell Tower i London, der
bedst kan betegnes som Grenfell-krematoriet, hvor disse implikationer er, at der
findes dusinvis, hvis ikke hundredevis af sådanne farlige sociale boligbyggerier
til fattige immigranter og andre, som følge af privatiseringen af socialt
boligbyggeri og spekulation i den britiske ejendomsboble – for begge deles
vedkommende takket være det bankerotte City of London og Wall Street.
Heldigvis er alternativet til disse mord og dermed forbundet kulturelt vanvid i
færd med at blive til virkelighed omkring Kinas Bælte & Vej Initiativ. Kinas
præsident Xi Jinping har netop meddelt, at han afholder topmøder med den
russiske præsident Vladimir Putin (3. juli), og med Tysklands præsident FrankWalter Steinmeier og kansler Angela Merkel (kort tid efter), for begges
vedkommende forud for G20-topmødet i Hamborg, den 7.-8. juli. I særdeleshed kan
Xi-Putin-topmødet forventes at producere vigtige, nye udviklinger, som begge

sider gentagent har erklæret i de seneste måneder, især omkring forstærket
koordinering mellem Kinas Bælte & Vej og Ruslands initiativer med den Eurasiske
Økonomiske Union, EAEU. Det er ligeledes signifikant, at Xi og Putin vil mødes
umiddelbart forud for det forventede møde mellem Putin og Trump under G20topmødet i Hamborg.
Dette møde kunne »ændre spillet«, som man siger, ikke alene mht. de bilaterale
relationer mellem USA og Rusland, men også mht. den strategiske situation, der
konfronterer hele planeten.
Det britiske Imperium og de personer i Washington, der udfører underordnede
tjenester for Dronningen af England, er ganske udmærket bevidst om denne
situation og er indstillet på at gøre hvad som helst, og hvor som helst (og ikke
kun i Syrien), for at forhindre, at dette finder sted.
Men vi er lige så forberedt til at sikre, at det finder sted.
Som Lyndon LaRouche så hjerteligt sagde i sidste uge, så vil vi gøre New York
til et historisk vendepunkt.
Foto: Plakat for hyldestkoncerten for Sylvia Olden Lee i Carnegie Hall, New
York.

UK: Brandkatastrofen i Grenfell Tower
kunne
sænke Tory’erne, privatisering og
grøn politik
16. juni, 2017 – Det frygtes nu, at over halvdelen af de 200 beboere i Grenfell
Tower kan være omkommet i brandkatastrofen. Alt imens det officielle dødstal nu
er 30, savnes flere end 65 personer, og tallet stiger. Katastrofen giver ikke
alene bagslag for de Konservative, men også for den grønne politik, der førte
til brugen af ikke-brandsikker beklædning for at gøre bygningerne mere
»miljømæssigt bæredygtige«, billigt. Hertil kommer, at privatisering af eftersyn
af kommunale beboelseshuse også rammes. Det er ved at blive en international
skandale, eftersom den samme katastrofe kunne finde sted i Tyskland, Frankrig,

Australien og andre lande.
Den massecirkulerede trykte udgave af Daily Mail har overskriften, »Der er tre
spørgsmål omkring Grenfell, og det første er: ’Var grønne mål ansvarlige for
brandtragedien’?« og stiller spørgsmålet, om »tvivlsom« beklædningsmateriale
blev lagt på den 24 etager høje bygning, »for blot at imødekomme
miljøstandarder«. Denne artikel findes ikke i Mails Internetudgave, der læses
internationalt.
Times rapporterer, at beklædningen, der forårsagede katastrofen, var forbudt i
USA.
Mirror har dette ene ord i sin overskrift: »Kriminelt«, og siger, at tragedien
er en »skamplet på vores nation«.
Ligeledes under angreb er privatiseringspolitik. Tidligere havde de
statskontorer, der administrerede offentlige (kommunale) beboelseshuse, deres
egen arkitektkontor, der forvaltede og overvågede renovationer. Dette er ikke
længere tilfældet, efter at alting er blevet privatiseret.
Sagen er ved at blive til et internationalt spørgsmål, der dækkes i alle
dagblade i hele Europa og andre steder. The Guardian citerer en australsk
brandsikkerhedsekspert for at sige, at titusinder af bygninger i Australien
bruger den samme beklædning, hvilket er tilfældet over det hele. En rimelig
antagelse er, at millioner af bygninger i Tyskland bruger den samme,
brandfarlige beklædning.
Den britiske premierminister Theresa May har endnu ikke indgået en aftale med
det nordirske loyalistiske Democratic Unionist Party (DUP), men nu lover denne
katastrofe også at sænke hende. Alt imens hun krævede en efterforskning, så
indleder Londons politi nu en kriminel efterforskning. May besøgte brandfolkene
og udrykningstjenesterne, men hun kritiseres stærkt for ikke at besøge de
overlevende. Hvorfor skulle hun det? De fleste er asiater og afrikanere, og ikke
Tory-vælgere.
Labour-partiets leder Jeremy Corbyn var ikke sen til at besøge de overlevende
fra branden. Han kaldte Kensington, hvor Hendes Majestæts Kensington Palace
ligger, et område, der er halvt rigt, halvt fattigt, for »To byer« (Charles
Dickens roman ’A Tale of Two Cities’) mellem et rigt syd og et fattigt nord. Han
foreslog, at »beslaglæggelse« af tomme ejendomme ville være en løsning på
manglen på tilgængelig indkvartering for disse mennesker, fordrevne af branden.

»Ejendomme må findes – beslaglægges, om nødvendigt – for at sikre, at beboere
bliver genhuset lokalt«, sagde Corbyn ved et møde mellem MP’ere. »Hvordan kan
det accepteres, at man i London har luksusbygninger og luksuslejligheder, der
holdes tomme som opkøbte til senere salg, samtidig med, at hjemløse mennesker
leder efter et sted at bo?«, spurgte han.
Foto: Grenfell Tower i brand.

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM:
SCHILLER INSTITUTTET DELTAGER MED
FIRE
REPRÆSENTANTER I MANGE DEBATTER
OG INTERVENTIONER

Nyhedsorientering maj/juni 2017

18. juni, 2017 – Schiller Instituttets 4 mand store delegation fik skabt en del
opmærksomhed ved at synge tostemmig kanons, som fik mange mennesker til at
stoppe op, og vi uddelte Schiller Instituttets Nyhedsorientering, der handler om
den historiske konference i Beijing, “Bælte & Vej Forum”. På vores plakat stod
der, »Fremtiden ligger i Kinas Bælte & Vej«, med et billede af infrastruktur,
der binder verden sammen.

Vi deltog i debatmøder, hvor vi kunne stille relevante spørgsmål. Vi uddelte
over 900 eksemplarer af Nyhedsorientering og kom i samtale direkte på stedet med
mere end halvdelen af de mennesker, der tog vores materiale. Vi har bl.a. talt
med folk, der har været i Kina og er meget begejstret for den udvikling, der er
i gang dér. Mange af de mennesker, vi talte med, kunne huske os fra før. En dame
kom op til os og sagde, »Det er jo jer, der har talt om Silkevejen, før det blev
til Kinas politik«. Hun var meget imponeret over, at Kina har vedtaget den Nye
Silkevej, og hun tog vores materiale med stor interesse. En bornholmer stoppede
op, da han kendte os fra før og i mange år havde støttet os. Han var glad over
at se, at hans støtte har båret frugt.
Vores sang fik mange mennesker til at komme op til os. Mange stoppede op for at
lytte, fordi, som nogle sagde, det varmede deres hjerte. Flere klappede og andre
kom op til os for at rose os for at synge så dejligt.
Den første dag var det hovedsaglig sang og uddeling; de andre dage deltog vi i
flere debatter og blandede os med spørgsmål.
På Folkemødets anden dag deltog Schiller Instituttets repræsentanter i et
politisk møde, der fandt sted i Akademikernes Hus, organiseret af DJØF’erne.
Emnet var »Verdensordenen efter Trump og Brexit«, hvor Mogens Lykketoft (S),
Storbritanniens ambassadør til Danmark Dominic Schroeder og USA’s fungerende
ambassadør Laura Lochman talte.
Diskussionen var meget baseret på den forandring, der er i gang omkring den
kendsgerning, at Donald Trump er blevet valgt til præsident, hvilket Mogens
Lykketoft ikke var så glad for. Mogens udtrykte mest sin bekymring for, at USA
har trukket sig ud af Paris-klimaaftalen, og at Trump ikke vil samarbejde med
Kina. Vi benyttede muligheden for at stille nogle spørgsmål.

Feride på Folkemødet
2017

Feride I. Gillesberg fik stillet første spørgsmål, hvor hun bl.a. sagde:
»For en måned siden var der ’Bælte & Vej Forummet’ i Beijing, hvor USA havde en
særlig udsending, Matthew Pottinger.

Konferencen skulle konsolidere Kinas

politik for Bælte & Vej, der omfatter hele verden; ikke kun Kina. Bælte & Vej er
allerede nu omkring 30 gange større en Marshallplanen (for Europa efter krigen).
Den amerikanske præsident er åben over for samarbejde omkring det. Det andet,
vigtige spørgsmål er samarbejdet med Rusland … De amerikanske medier har kørt en
kampagne for at begå karaktermord på præsidenten, lige siden han blev valgt, i
bl.a. New York Times, og med et teaterstykke, ’Julius Cæsar’, der spilles i New
York Central Park, og som går ud på at myrde den amerikanske præsident. Der er
et billede i omløb, hvor præsidenten har fået skåret hovedet af … Scenen er sat
til at myrde præsidenten. Det gamle paradigme med Hillary Clinton, Barack Obama,
briterne, MI6 og de britiske imperialister vil have en unipolær verden. Den nye
præsident er åben over for en multipolær verden … Medierne skulle jo netop
dække, at det, præsidenten vil, er en positiv, og ikke en negativ ting.«
Derefter blev der taget tre andre spørgsmål, hvor Lissie Brobjerg fra Schiller
Instituttet kom til som den sidste. Hun understregede følgende i sit indlæg:
»Lyndon LaRouche siger, at kuppet mod Trump vil føre til generel krig; hvad skal
vi gøre for at forhindre det, således at Trump kan opbygge USA og skabe
samarbejde med Rusland og forhindre en verdenskrig og skabe fred?«.

Lissie Folkemødet 2017

Ordstyrerne prøvede at underspille de to kontroversielle kommentarer. Den
fungerende britiske ambassadør sagde straks, at han ikke har tænkt sig at svare
på 90 % af de ting, der blev taget op i diskussionen.
Mogens Lykketoft, der stod og sagde, han er bekymret over Trumps forhold til
Kina, ignorerede totalt, hvad der blev taget op; han skiftede emnet tilbage til
den gamle verden med Paris-aftalen og klimaforandring.
Vi delte på dette debatmøde vores Nyhedsorientering ud til flere deltagere, der
gerne vil læse vores materiale.

Kort efter fik vi mulighed for at tale på »speakers corner«, der er et åbent
forum til korte taler, som Bornholms Tidende organiserer, så andre holdninger
end de officielle også kan komme til udtryk.
Feride I. Gillesberg fik ordet og benyttede chancen til at fortælle om den
historiske konference, »Bælte & Vej Forum«, der fandt sted i Beijing.
»Vesten burde deltage i det paradigmeskifte, som »Bælte & Vej Initiativet«
repræsenterer for udvikling af hele verden. Det er kampen mellem på den ene side
dem, der vil have en unipolær verden og dem, der er for en multipolær verden.
Obama, Hillary, MI6 og det Britiske Imperium kæmper for at bevare den gamle,

unipolære verdensorden. Det er årsagen til angrebene på den amerikanske
præsident, som skal stoppes. I stedet skal vi tilslutte os det nye paradigme.«
Feride sluttede talen med at synge den kinesiske sang, »Kangding Lovesong«.
Flere af tilhørerne ville gerne læse Nyhedsorientering om Bælte & Vej Forum, og
en mand kom senere op til os for at sige, hvor bevægende den kinesiske sang var.
Schiller Instituttet fik mulighed for at deltage i en anden debat med Rasmus
Jarlov (Konservativ; formand for Folketingets Forsvarsudvalg), Nick Hækkerup
(næstformand, Socialdemokratiet) og Marie Krarup (Dansk Folkeparti) om »Truslen
fra Øst«. Der var 80 mennesker til stede. De to førstnævnte mente, at Ruslands
Putin var en trussel, og at han havde manipuleret det amerikanske valg, hvilket
sidstnævnte ikke mente. Alle mente dog, at der var brug for øget forsvar.
Lissie Brobjerg fik det første spørgsmål:
»Hej, jeg er Lissie fra Schiller Instituttet. Trump siger, at han vil samarbejde
med Rusland, da han ønsker at forhindre en atomkrig, og han sagde til et NATOmøde, at han ikke betragter Rusland som sin nummer 1 fjende; skulle vi ikke
hellere samarbejde med Rusland i stedet for at opspinde historier om, at de vil
erobre verden? Det var jo faktisk Obama, som støttede neonazister i Ukraine og
væltede regeringen«.
Dette skabte tumult, hvorefter Lissie refererede til Stepan Bandera-folkene (i
Ukraine). Marie Krarup tog Lissies spørgsmål op. Bagefter uddelte vi vores
Nyhedsorientering til deltagerne, der var interesseret i at læse vores
materiale.

Christian Folkemøde 2017

Christian Olesen fra Schiller Instituttet talte efter debatten med Rasmus
Jarlov, der under debatten havde beskrevet begivenhederne i Ukraine fra en meget
propagandistisk vinkel. Christian sagde til Jarlov, at han havde et meget
unuanceret syn på Ukraine, hvortil han svarede, »Det kan man altid sige, når man
ikke har nogen argumenter«! Til det svarede Christian, at de søde og venlige
demonstranter, Jarlov havde beskrevet, havde brændt folk levende i Odessa. Det
fik Jarlov til at vende ryggen til og skynde sig væk.

Til en debat ved Femerns venner, hvor man diskuterede fremtidsperspektiverne for
tunnelen (Femern Bælt-forbindelsen), fik Lissie Brobjerg det første spørgsmål:
»Hvad tænker I om ideen om, at Danmark går med i Kinas Nye Silkevej? De vil
forbinde hele verden med store infrastrukturprojekter, højhastighedstog,
tunneller og broer, og projektet er nu 30 gange større end Marshallplanen.«
Responsen fra den ene taler var, at hvis Kina havde stået for tunnellen, havde
den allerede været færdig i går, men at, i Danmark har vi dog en demokratisk
proces, hvilket han foretrækker. Flere mennesker kom bagefter op til Lissie for
at få en Nyhedsorientering, inklusive ordstyreren og den anden taler, der glad
modtog en Nyhedsorientering.

Feride diskuterer

Den tredje dag på Folkemødet begyndte med et debatmøde, der fandt sted i
Enhedslistens telt over emnet, »Russerne kommer«. Talerne var lektor ved
Forsvarsakademiet Peter Viggo Mortensen, forfatter Jens Jørgen Nielsen og
Nikolaj Villumsen (Enhedslisten). Man diskuterede faren for krig med russerne.
Jens Jørgen forsøgte at give deltagerne en idé om, hvordan russerne tænker, mens
de andre analyserede Rusland baseret på, at Rusland agerer ud fra
stormagtspolitiske interesser.
Feride intervenerede blandt andet ved kort at fortælle om den historiske
konference, der fandt sted i Beijing, og om, at Europa ikke ’skyder sig selv i
foden’. Rusland har tilsluttet sig et samarbejde med Kina omkring Bælte & Vej
Initiativet, som Vesten aktivt burde være en del af. Feride tog spørgsmålet om
NATO’s rolle op, om det ikke er en forældet institution, og at man skal forstå,
at Rusland har set, hvad der er sket med de nationer, hvor man har lavet
regimeskifte, der har efterladt lande i kaos og elendighed; og at russerne ser
Vestens politik, med regimeskifte i Ukraine og udvidelsen af NATO, i denne
sammenhæng.
Lissie fik nummer to spørgsmål og sagde:
»Trump har gjort det klart, at han vil samarbejde med Rusland, og der har
allerede været en koordinering med russerne. Effekten har dog været, at New York
Times og britiske medier skriver om en mulig afsættelse af eller mord på Trump,
og flere Hollywood-skuespillere har været ude og fremvise Trump med et afskåret
hoved eller er kommet med voldelige udtalelser imod ham. Ligger faren for 3.
Verdenskrig ikke nærmere i faren for, at briterne/ Obama/ Hillary og FBI skal
lykkes med at få ham afsat, da de ønsker krig med Rusland?«
Den sidste del af debatten handlede om, hvordan man kunne løse konflikten mellem
Rusland og Vesten. Peter Viggo Mortensen indrømmede blandt andet, at politikken
for regimeskifte har slået fejl, og at den Nye Silkevej er en naturlig
udvikling, som lande vil gå med til. Den anden del af diskussion handlede om
løsninger. Da fik Christian det sidste spørgsmål og pointerede blandt andet, at
en del af løsningen ligger i, at man begynder at tale ærligt omkring, hvad
Rusland er og gør, bekyndende med, at Rusland ikke invaderede Ukraine.
I en debat hos Informationen, »Will Trump Last the Entire Presidential 4 Year
Period?«, talte den tidligere amerikanske ambassadør til Danmark, Rufus Gifford,
om sandsynligheden for, at Trump kunne blive afsat gennem en rigsretssag
(impeachment) gennem det 25. Forfatningstillæg, eller evt. selv gå af. Han mente
ikke, at det var sandsynligt, omend han ønskede det. Hvis en rigsretssag skal
være mulig, kunne det være pga. ’forhindring af udøvelse af retten’ (obstruction

of Justice), men ellers skulle man bruge kræfterne på demokraternes mærkesager.
300 mennesker deltog, det foregik i centrum og den generelle konsensus var, at
Trump er forrykt. Lissie kom op til ambassadøren bagefter og sagde, at Lyndon
LaRouche havde sagt, at, hvis Comey og Co. lykkedes med et kup mod Trump, ville
det føre til generel krig, og at briterne var efter Trump, fordi han vil
samarbejde med Rusland, medens Obama derimod forsøgte at starte en atomkrig med
Rusland. Han skyndte sig blot væk efter at han blev noget chokeret over det,
Lissie sagde.
Vi intervenerede også i et andet møde med titlen »Atomkraft, ja tak! Hvor skal
fremtidens energi komme fra?« i Dansk Erhvervs telt. I panelet deltog en
repræsentant for Greenpeace, en repræsentant for Århus Universitet og Villumsen
fra Liberal Alliance. Kun hr. Villumsen mente, at man måtte søge nye
energikilder inden for nye teknologier og understregede, at vindmøllefanatikerne var religiøse og foruden ræsonnement. Én fra publikum spurgte ind
til thorium-reaktorer, hvor Villumsen havde en god respons, mens ham fra
Greenpeace ævlede om, at det var dyrt og tog lang tid. Lissie stillede det
sidste spørgsmål, hvor hun sagde:
»Nu har vi en situation i verden, hvor man, siden Kinas Bælte & Vej og BRIKSprojektet, er begyndt at bygge en masse atomkraftværker; i Sydafrika har man
planlagt 11, Bolivia skal have et atomkraftværk, Kina planlægger at udvinde
helium-3 på Månen til fusionsbrændsel, så verdens fremtid er faktisk atomkraft.
Skal vi ikke hellere gå med dér, da energigennemstrømningstætheden er meget
højere, og med 30 tønder olie har man, hvad der svarer til få gram fusionskraft.
Desuden har Henrik Svensmark (astrofysiker) lavet forskning, som viser, at
solpletter og kosmisk stråling skaber klimaforandring.«
Repræsentanten fra Greenpeace sagde blot, at ingen tager Svensmark seriøst, og
at 97 % af alle klimaforskere er enige. Villumsen svarede positivt og udtrykte
respekt for, at nogen tør tage diskussionen op i et sådant forum.
Bagefter delte vi ud til alle, og mange var interesserede.
Alt i alt var vores tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm en fantastisk
mulighed for at nå ud til så mange borgere, politikere, akademikere og eksperter
med vores ideer, der dækker politik og fremtidens verden med Bælte & Vej
Initiativet.
– Feride I. Gillesberg; Lissie Brobjerg; Christian Olesen.
Titelfoto: Feride I. Gillesberg i diskussion med en borger på Folkemødet. På
plakaten står der, »Fremtiden ligger i Kinas Bælte & Vej«.

Russiske forskere forudsiger global
afkøling i flere årtier eller mere
3. juni, 2017 – Vi er netop blevet opmærksom på en artikel i Bulletin of the
Russian Academy of Sciences: Physics i februar måned, i hvilken russiske
forskere afviser drivhusgasserne og den globale opvarmning, men i stedet
forudsiger en global afkøling i flere årtier pga. et øget skydække. Solen
befinder sig i øjeblikket i en solar mindsteudfoldelse med meget få solpletter
og relativ lille magnetisk aktivitet, hvilket tillader flere kosmiske stråler at
gennemtrænge vores atmosfære, som igen skaber øget skydække. Noget tilsvarende
fandt sted under den »lille istid« fra ca. år 1300 og frem til begyndelsen af
1800-tallet.
I artiklen »Cosmic Rays, Solar Activity, and Changes in the Earth’s Climate«
(Kosmiske stråler, solaktivitet og forandringer i Jordens klima), skriver
forfatterne Stozhkov, Y.I., Bazilevskaya, G.A., Makhmutov, V.S., Svirzhevsky,
N.S.,

Svirzhevskaya, A.K., Logachev, V.I., Okhlopkov, V.P.:

»Vore resultater kunne have forbindelse til mekanismen med forandringer i ladede
partikler, der øver indflydelse på Jordens klima; det omfatter først og fremmest
den virkning, som ladede partikler har på den accelererede dannelse af centre
for kondensering af vanddampe, og således på forøgelsen af det globale skydække.
Det globale skydække har direkte forbindelse med temperaturen i luftlaget nær
ved Jorden.«
(Læs artiklen her:
http://notrickszone.com/2017/03/23/russian-scientists-dismiss-co2-forcing-predic
t-decades-of-cooling-connect-cosmic-ray-flux-to-climate/#sthash.wWesprQV.dpbs)
Titelbillede: Graf af David Archibald: læs mere her:
https://wattsupwiththat.com/2013/04/29/russian-scientists-say-period-of-global-c
ooling-ahead-due-to-changes-in-the-sun/

Tyskland: Fremtrædende CDU’ere
angriber voldsomt
Merkels klimapolitik og Parisaftalen
4. juni, 2017 – Den Berlin-baserede »Konservative Kreds«, en gruppe af interne
Merkel-kritiske i den Kristelige Demokratiske Union (CDU), er kommet offentligt
ud med et krav om en kovending mht. klimapolitikken. I et seks sider langt
memorandum kræver CDU-afvigerne »en afslutning på klimaforskernes moralske
afpresning« og »et farvel til de særlige, tyske mål for reduktion af CO²udledning«. Memoet bestrider »den unikke rolle, der angiveligt spilles af
drivhuseffekten« og »et ensidigt, negativt syn på global opvarmning«. De
»muligheder, som frembyder sig (en isfri, nordlig søvej, nye muligheder for
fiskeri og udvinding af råmaterialer) gennem smeltning af polarområdernes
iskappe, er sandsynligvis langt større end de mulige, negative miljøeffekter«,
siger ophavsmændene til memoet.
Memoet angriber i særdeleshed det såkaldte »Mellemstatslige Panel om
Klimaforandring« og kalder det et »klovneshow til verdens frelse«, der udbreder
beregninger, »baseret på i stigende grad aggressive politiske mål, især
reduktionen af CO²-udledning«. Målet med at begrænse den globale opvarmning til
2 grader Celsius er ikke realistisk, erklærer memoet.
Den tyske fremgangsmåde med reduktion af udledning er en »aggressiv politik«,
der ikke vil føre til succes, men i stedet forårsage »massive sociale
forstyrrelser« gennem de politiske og økonomiske gnidninger, der skabes, advarer
memoet. Den tyske politik er ikke, som det officielt proklameres af kansler
Angela Merkel og hendes regering, en model for resten af verden, men en
afskrækkelse; den enorme statsstøtte (som betales af skatteborgerne) til sol- og
vindenergi under Loven om Bæredygtig Energi, må opgives, og man må i stedet
følge en strategi med tilpasning til den globale opvarmning.
Den Konservative Kreds inkluderer flere ledende CDU-medlemmer i Forbundsdagen,
inklusive Wolfgang Bosbach, Arnold Vaatz, Veronika Bellmann, Thomas Dörflinger,
Stephan Mayer, Johannes Selle og Hans-Peter Uhl. De fleste af disse personer har
også været kritisk over for EU og den tyske bailout-politik, især mht.
spørgsmålet om Grækenland.
Foto: Berlin: Den tyske kansler Angela Merkel kritiserede skarpt præsident Trump
for dennes beslutning om at trække USA ud af Paris-klimaaftalen og kalder

aftalen om at begrænse udledning af drivhusgasser vital for at beskytte
planeten.

Foto fra 2016.

Et nyt succesfuldt økonomisk system
er
blevet skabt, og Amerika må ændre sig
og gå med
Leder fra LaRouche PAC, 4. juni, 2017 – Paris-»klimaaftalen«, som præsident
Donald Trump har trukket USA ud af, er ikke »verdensordenen«, uanset, hvor
meget, medierne i USA og Europa ønsker, folk skal gøre knæfald for den. Livet
uden kulstoffer er ikke vejen frem for menneskeheden eller planeten. Derimod er
mennesket, der nu hastigt rykker ud i Solsystemet, vejen frem.
Den reelt succesfulde, nye verdensorden, der nu konsolideres, er et økonomisk og
videnskabeligt system for samarbejde: den Nye Silkevej. Det er de accelererende
investeringer og udarbejdelse af transformerende, nye infrastrukturprojekter og
videnskabelige fremskridt, der knyttes sammen under Kinas initiativ, over hele
Eurasien, Afrika og ligeledes planlagt for Sydamerika. »Marshallplanen gange
20«, kalder nogen det. Det er en orden, der mere og mere støttes af Rusland og
andre store nationer, så vel som mange andre, fordi det reelt udløser økonomisk
fremskridt, produktivitet, ny beskæftigelse, til gensidig fordel for alle
deltagende nationer. Som »Silkevejsdamen«, Schiller Instituttets stifter Helga
Zepp-LaRouche, siger, så er det i færd med at blive til Verdenslandbroen. Det er
således åbent for USA at gå med i og genopbygge, men også kraftigt udvide og
modernisere, sin egen økonomiske infrastruktur og industri.
Præsident Trump gør absolut det rigtige med sin plan om, at USA skal samarbejde
fuldt ud med Kina og Rusland. Og med sin hensigt om, at USA atter skal blive en
stor industrimagt, en stor videnskabelig og teknologisk magt, en stor
rumforskningsmagt, der samarbejder med de andre rumfartsnationer.
»Dette er planer – hvad er hans resultater?«, siger kommentatorerne. Dette
spørgsmål bør rettes til det amerikanske folk. Kina og andre eurasiske magter er

i færd med at opbygge højhastigheds- og magnetisk levitations- (maglev)systemer,
udforske Månen inklusive dens bagside, lægge planer for Mars, lægge planer for
omsider at omspænde Afrika og Sydamerika med højhastighedsjernbaner og
elektricitetsnetværk, bygge små, mobile, flydende kernkraftværker …
Tror amerikanere, når de håndterer spørgsmålet om infrastruktursammenbrud,
økonomisk fortvivlelse og opiat-epidemier, på, at disse ting kan gøres? Det er
det virkelige spørgsmål med hensyn til præsident Trumps planer, og resultater.
Det er det amerikanske folk, der må få Glass-Steagall vedtaget i Kongressen for
at standse Wall Street i at kværke USA’s økonomi. Det amerikanske folk må kræve
»økonomisk politik i den amerikanske tradition«; og en omgående oprettelse af en
nationalbank til infrastruktur. Flere amerikanere end nogen sinde før forsøger
at blive NASA-astronauter. Men, det er det amerikanske folk, der må kræve et
hastigt udvidet rumforskningsprogram og nye teknologier omkring fusionskraft.
Amerika må gå med i den Nye Silkevej. Præsident Trump har en plan – glem hans
foreløbige resultater – og dette er, hvad det amerikanske folk må gøre, hvis de
ønsker, USA atter skal blive stort.
Foto: Præsident Trump meddeler 1. juni, at USA trækker sig ud af ParisKlimaaftalen.

RADIO SCHILLER 6. juni, 2017:
Trump melder USA ud af Paris-aftale
//
Vil han melde USA ind i russiskkinesisk partnerskab?
v/ Tom Gillesberg.

