Hvad der venter, efter en rigsretssag
mod Trump:
Dyb recession, finanskrak og en ny
grøn aftale.
Den 16. oktober (EIRNS) — Hvis amerikanere kræver, at de grundlæggende
principper i Lyndon LaRouches økonomiske love iværksættes nu – fra en
Glass/Steagall-lov for at opløse Wall Street, til lynprogrammer inden for
rumforskning og udvikling af fusionskraft – kan vi styre uden om den dybe
recession og det truende finansielle krak.
Uden dette, sker det nu. Den internationale Valutafond har netop udsendt en
meget stærk advarsel: 40% af samtlige selskabers gæld er klar til at eksplodere
på Wall Street og i Londons banker, så snart vi rammer den økonomiske recession
– hvilket de påpegede, at hele verdensøkonomien er på vej imod. Den amerikanske
centralbank har forsøgt at stoppe en “likviditetskrise” i banksystemet, ved at
pumpe 50-100 milliarder dollars af kortfristede lån ind i de store banker, hver
morgen i en måned. Wall Street kræver fortsat mere og mere; der er store
problemer der, og de afdelinger af bankerne, som specialiserer sig i
spekulationer, må omgående opdeles, så udlånsbankerne kan beskyttes. Dette
kræver, at Glass/Steagall-loven bringes tilbage.
Vi har brug for en langt større vækst i produktiviteten, kredit til nye
infrastrukturprojekter der kommer fra en nationalbank, en mission til Månen og
Mars for at fremme økonomien. Vi kan vende tilbage til hastig teknologisk vækst
og videnskabeligt fremskridt. Lyndon LaRouche formulerede denne politik som
grundlaget for USA’s samarbejde med andre højteknologiske, rumfarende nationer:
ja, Kina, Rusland og Indien.
USA går fortsat ind for industriel udvikling og teknologiske fremskridt, fordi
Donald Trump er dets præsident. Alle fortalere for en rigsretssag, alle hans
fjender, vil nu have den såkaldte Nye grønne Aftale: at bruge billioner af
dollars på tilbagestående energiteknologier, nedlægge industrien, slå mennesker
ihjel for at “redde planeten”. Medierne bag en rigsretssagsproces ledes af de
britiske og amerikanske efterretningstjenesters krigspartier – de bruger den
“Nye grønne Aftale” som et våben mod Rusland og Kina, såvel som mod Trump. De
grønne milliardærer, som Michael Bloomberg og George Soros, ønsker at se den
menneskelige befolkning reduceret. Enhver demokrat, praktisk talt enhver
europæer eller embedsmand i FN, der taler om “infrastrukturudgifter”, hentyder

til den jammerlige Nye grønne Aftale.
Præsident Trump er ikke blot, som han sagde, “alene” om at ville afslutte
krigene i Mellemøsten og Afghanistan; han står også i vejen for de vilde
antiindustrielle tiltag i “klimaændringernes” navn. På den måde udtrykte han
sandheden, da han tweetede i dag: “Vores rekordstærke økonomi ville bryde
sammen, ligesom i 1929, hvis nogen af disse klovner blev præsident!”
Hvis vi tillader at rigsretssagen lykkes, vil det koste os alle meget dyrt.
Forstå LaRouches fire love og hans foreslåede Nye Bretton Woods-kreditsystem,
måden at samarbejde på med disse andre rum- og videnskabelige magter. Vi kan gå
udover alt hvad menneskeheden hidtil har været i stand til at udrette; og
rigsretssags-kuppet vil blive besejret.

Den Verden som vi mener at kende er
ved at gå i opløsning
Den 9.oktober (EIRNS) —Hvis det næsten dagligt ser ud som om, at endnu en
institution, der syntes at være uforgængelig, kollapser for øjnene af én, er det
ikke blot en forestilling man har. I de seneste år har vi været vidne til, at
medievirksomhederne giver afkald på enhver form for forestilling om at have
forbindelse med virkeligheden. Fremkomsten af økofascistiske organisationer, der
kræver ødelæggelse af det industrielle samfund samt affolkning, forsøger at
ødelægge selve idéen om menneskelig fremgang – bemærk, at mange folk smilede og
nikkede, da det misbrugte barn Greta Thunberg bad Verden om at opgive
“eventyrene om evig økonomisk vækst.” Vatikanet, der af sine venner og dets
fjender bestemt betragtes som en permanent institution, er rystet i sin
grundvold under vægten af sexskandaler, en omfattende mangel på præster, og nu,
en pave, der åbent sponsorerer sataniske politikker, herunder en nu igangværende
synode, hvor præster og biskopper fejrer hedenske dyder og støtter økofascisme
og affolkning. Så er der Wall Street, som nu har fået oprettet en livline til
den Føderale Centralbanks pengetrykkerier, og som muligvis ikke – tilligemed med
City of London – overlever det indeværende år. For ikke at nævne det britiske
parlamentariske system, som splitter sig selv ad i forsøget på at forhindre
gennemførelsen af det britiske folks vilje til at forlade EU og genvinde
national suverænitet.

Tilføj til denne række af kollapsende institutioner Kongressen i USA. Som
præsidentens rådgiver Pat Cipollone tydeligt demonstrerer i et brev, der i går
blev leveret til de demokratiske ledere i Repræsentanternes Hus – “Folkets Hus”
– er denne centrale institution i det amerikanske system blevet omdannet til et
‘Star Chamber’ i traditionen af den britiske ret nedsat af ‘The Crown’, hvor der
helt kan dispenseres for loven for i stedet at følge de royale luner. Hvad værre
er: “Lord” Schiff har forvandlet Repræsentanternes Hus til et agentur for en
totalt korrupt afdeling af efterretningstjenesten, der har samarbejdet med
britiske, australske og italienske regeringsagenter, samt den nynazistiske
ledelse af Ukraines tidligere regering (hjulpet til magten af Obamaadministrationen) i et forsøg på at vælte USA’s præsident – hvilket vil sige
forræderi.
Cipollone skriver, at Demokraterne i Repræsentanternes Hus har: “nægtet
præsidenten retten til at krydsforhøre vidner, at indkalde vidner, at modtage
udskrifter af vidnesbyrd, at have adgang til beviser, at have tilgang til
rådgivning og mange andre grundlæggende rettigheder garanteret for alle
amerikanere. De har ført deres sag i hemmelighed. De har krænket borgerlige
frihedsrettigheder og adskillelsen af magten ved at true embedsmænd i den
udøvende gren af regeringen, og hævder, at de vil forsøge at straffe dem, der
udøver grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og beføjelser. Alt dette er
i strid med forfatningen, retsstatsprincippet og alle tidligere fortilfælde.
Aldrig før i vores historie har Repræsentanternes Hus – under kontrol af begge
politiske partier – ført det amerikanske folk ned ad den farlige vej, som de nu
synes fast besluttet på at forfølge.”
Præsidenten nægter med rette at deltage i dette kriminelle foretagende, mens
rigsadvokatens nu udvidede undersøgelse af kupforsøget, der er kendt som
“Russiagate”, og nu den falske rigsretssag, snart vil stille disse ‘Star
Chamber’ dommer-aspiranter for retten for deres meget reelle forbrydelser.
LaRouchePAC og EIR har dokumenteret disse kriminelle handlinger fra begyndelsen
og påvist, at de samme kræfter, endda mange af de samme personer, stod bag
retsforfølgelsen af Lyndon LaRouche i 1980’erne – og grundlæggende af de samme
årsager. Hans posthume frikendelse i dag ville sprænge de illusioner, der har
underlagt den amerikanske befolkning informationskrigen igennem de sidste 35 år.
Anmod præsidenten om at rense LaRouches navn.

Alt imens psykotiske ’regimeskiftere’
går amok, breder der sig
en verdensomspændende revolutionær
ånd
Den 6. oktober (EIRNS) – Idet hun skelnede skarpt mellem handlinger begået af de
skøre centralbankfolk, og så de økofascister og regimeskiftere, som de har
finansieret og sluppet løs, talte Helga Zepp-LaRouche i dag under Schiller
Instituttets webcast om ånden i den revolutionære optimisme, der fejer over
kloden. Bestræbelserne på at vælte Trump, sagde hun, kan meget vel give bagslag,
da justitsminister Barr og rigsadvokat Durham fortsætter efterforskningen af
kuppet med møder i Storbritannien og Italien for at afdække den reelle
udenlandske indblanding i det amerikanske valg i 2016 – hvilket Rusland ikke
stod bag!
Samtidig vil forsøget på at anvende de terroristiske voldsomheder fra “et
virulent og højtråbende mindretal” i Hong Kong til at udløse et regimeskifte i
Kina ikke lykkes, da langt de fleste kinesere er optimistiske med hensyn til
deres fremtid, hævdede hun. Indgriben fra den britiske guvernør i Hong Kong,
Chris Patten, der opfordrer ”folket” til at danne en alternativ regering i Hong
Kong, gør det klart, hvilken rolle det britiske imperium spiller i forbindelse
med kupforsøget. Kineserne, foreslog hun, skulle kræve en fuld undersøgelse af
Londons kriminelle rolle i at støtte den voldelige ‘Jacobiner-pøbel’, der
forsøger at ødelægge Hong Kong og Kina.
I kontrast hertil talte Zepp-LaRouche om Schiller Instituttets konference i New
York den 5. oktober, der fandt sted som en del af fejringen af den
internationale ‘Måne-Observation’, hvor hun og andre talere talte om det nye
fremkommende paradigme, med temaet “Menneskeheden som en galaktisk art: Det
nødvendige alternativ til krig.” Hun opfordrede tilhørerne til at lade sig
smitte med den “sunde sygdom, månefeberen”. “Stil jer ikke ud på sidelinjen,”
sagde hun. Den optimisme, der er nødvendig for at vinde, kommer af at bevæge sig
ind i ”de nye grænseegne for viden.”
Talerrækken inkluderede en Andrea Jones, international direktør for NASAs
‘International Observe the Moon Night’ den 5. oktober; Dr. Xing Jijun, den
videnskabelig rådgiver ved Kinas mission i New York; et bevægende tilsagn om
støtte fra den russiske ambassadør i U.S.A. Anatoly Antonov, med historien om
det amerikansk-russiske samarbejde i rummet; Medlemmer af Schiller Instituttets

videnskabelige team Ben Deniston og Jason Ross; NASA-stipendiat Aaron Olson, der
forsker i helium-3 minedrift på Månen; og Joseph Foster, en signalspecialist om
emnet: ”Fra Diana-projektet til Projekt Artemis.” Den fulde konferencevideo er
lagt ud på Schiller Instituttets website.
Læsere af nærværende ‘EIR Daily Alert’ bør ikke gå glip af at se den dejlige
”Jonathan Swift-agtige” – intervention af en repræsentant fra LaRouchePAC på et
[såkaldt] ‘town hall meeting’ med Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, den dumme,
førende “Green New Deal” -proponent i Repræsentanternes hus. Det har
bogstaveligt talt haft millioner af seere over hele verden. Kvinden fra
LaRouchePAC optrådte lige nøjagtigt som en forstyrret øko-fascist, og sagde, at
det ikke var nok at stoppe kulbrinter, at der ganske enkelt var for mange
mennesker, og at selv bombning af Rusland ikke ville være tilstrækkeligt, fordi
alle udsender CO2 – så vi må spise babyer for at stoppe klima-katastrofen! AOC’s
respons er uvurderlig.
Link til https://www.c-span.org/video/?c4820884/eat-babies

Et faseskifte ryster Verden – nu er
det LaRouche-tid
Den 1. oktober (EIRNS) —Den 1. oktober markerer 70-årsdagen for oprettelsen af
Folkerepublikken Kina. Beijing var scenen for en ekstraordinær festligholdelse
med over en million mennesker til stede for at ære den mest spektakulære
transformation af en nation i historien. Enkle statistikker viser
transformationen – mellem 1949 og i dag er den forventede levealder steget fra
35 til 77 år, spædbørnsdødeligheden faldet fra næsten 250 pr. 1000 – en
fjerdedel af alle fødte – til mindre end 10, og analfabetismen er faldet fra 80%
til under 1% , hos alle undtagen de ældre.
Og alligevel ignorerer det vestlige etablissement denne forbløffende præstation
for i stedet vidt og bredt at ‘broadcaste’ den voldelige farverevolution, som de
selv har finansieret og sat i gang i Hong Kong. I dag satte pøbelen ild til,
lukkede ned for og skamferede flere undergrundsstationer og regeringsbygninger,
kastede Molotov-cocktails mod politiet og “lykkedes” til sidst med at få “blod
på skjorten”, som de ønskede, da en maskeret ung, der svingede et jernrør mod en
politimand, blev skudt, og befinder sig i kritisk stand i skrivende stund.
Hensigten er et regimeskifte i Beijing, idet man prøver at sælge løgnen om et

umenneskeligt diktatur, der undertrykker sit folk.
Amerikanere, der falder for denne linje i pressen, må reflektere over det
faktum, at de samme mennesker, fra både det neokonservative-”højre” og
neoliberale “venstre”, der driver denne regimeskifte-operation mod Kina under
det falske råb om ”demokrati”, er nøjagtigt de samme mennesker, der kører
regimeskifte-operationen mod De Forenede Stater, og hektisk forsøger at få
præsident Donald Trump fjernet fra embedet, før det forestående økonomiske
sammenbrud rammer det vestlige finansielle system. Begge operationer drives fra
London. De liberale medier, der falbyder løgnene bag rigsretssagen mod præsident
Trump, priste i dag åbent den krigsførende John Bolton for hans angreb på Trump
for ikke at starte en krig mod Nordkorea, snarere end at forhandle om en
fredelig afvikling af atomvåbnene. Sandelig nogle underlige sengekammerater, men
ingen overraskelse for dem, der forstår det britiske imperiums ‘gangcountergang’-metodik, som længe har været udstillet på EIR’s sider.
Det amerikanske folk lugter denne lunte. En faseændring fejer gennem den
amerikanske psyke, en forandring, som LaRouche-organisatørerne genkender og
mobiliserer over hele landet. Processen med rigsretssag er en panikindsats for
at forhindre Trump og hans justitsminister William Barr i at afsløre det
forræderiske kupforsøg, der ledes af Obama-administrationen og dets korrupte
efterretningsteam, dirigeret af Christopher Steele og hans overordnede i
Storbritanniens MI6 og GCHQ (General Communication Head Quarter er den britiske
pendant til NSA i USA, red.). Mandag aften identificerede senator Lindsey Graham
denne britiske fjende – “Hvis man er bekymret over, at udenlandske mennesker er
involveret i vores valg,” sagde Graham, “burde man bekymre sig om, at
Christopher Steele er ansat af det Demokratiske Parti.”
Det amerikanske folk vil heller ikke købe den idé, der tilbydes af den patetiske
Greta Thunberg og hendes økofascistiske sponsorer. Hvad de muligvis ikke forstår
helt så godt, er, at dette klimahysteri drives af City of London og deres
agenter på Wall Street. I dag oprettede Bank for International Settlements
(BIS), centralbankernes centralbank’, et ‘initiativ for grønne obligationer’ for
at facilitere “forgrønnelsen af finanssystemet”, der er sat i gang under ledelse
af chefen for Bank of England Mark Carney. Basis for ”risikostyring” under denne
monstrøse ordning er ikke levedygtigheden af et industri- eller
landbrugsprojekt, men hvor meget CO2 der genereres af investeringen. Med andre
ord skal investeringer i stort set ethvert moderne industri eller
landbrugsprojekt således straffes, – at de helt skæres væk.
Trump har forpligtet sig til internationalt samarbejde i regi af Månen-Mars
missionen. Ligesom Kina, Rusland, Indien og de fleste af udviklingslandene har

han ikke til hensigt at begå økonomisk selvmord ved at bremse udvikling af
fossilt brændstof. I denne uge sendte han chefen for Det Hvide Hus´ Kontor for
‘National Drug Control Policy’ til Kina, hvor de to nationer blev enige om at et
tæt samarbejde om at bekæmpe fentanyl-krisen og anden narkotikahandel. Denne
form for internationalt samarbejde, der er baseret på ægte videnskab, reelle
fremskridt og befolkningens reelle fysiske og mentale sundhed, er faktisk
midlerne til at besejre det britiske imperiums planer om folkedrab. Imperiet er
bange for at Trump – når boblen brister, hvilket er nært forestående – vil
vedtage det fulde LaRouche-program for at gendanne et system efter Hamiltons
principper og forene verden i ånden af ‘Den Nye Silkevej’. Vi må sikre os, at
deres frygt går i opfyldelse.
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This is an unvelievable historic moment. We mush change the agenda completely

Der er ingen klima nødsituation —
Europæisk deklaration
Følgende deklaration bliver præsenteret til EU ledere den 18.-19. 2019 i Oslo.
Udover de 430 underskrivere på listen, har 60 andre personer skrevet under. Se
listen nedenunder.
There is no climate emergency
We, the undersigned 430 independent Climate Scientists and Professionals from 15
countries, wish to convey six urgent messages to you:
1. Climate change is a fact. The geological archive reveals that Earth’s climate
has continuously changed for as long as the planet has existed, with natural
cold and warm phases. With the Little Ice Age (with minimum in 1700 AD), it is
no surprise that we now are experiencing a period of warming. This is a normal
expectation with a cyclic system.
2. There is no scientific proof that anthropogenic carbon dioxide (CO2)
emissions are the major cause of global warming. As such, this issue remains a
scientific hypothesis.
3. There is also no scientific evidence that anthropogenic CO2 emissions have a
detrimental effect on the quality of life. On the contrary, we do know that CO2
is the basis of life on Earth (photosynthesis), and more CO2 is beneficial for
nature (greening the Earth) and agriculture (increasing crop yields).
4. Climate policy is heavily based on computer models. Unfortunately, these
computer models have many shortcomings and are not remotely plausible as policy
tools. For example, they substantially overestimate temperature increases for
multiple reasons (e.g. inability to quantify cloud impacts, over-sensitivity to
greenhouse gases, , etc.).

5. There is also no scientific evidence that higher CO2 levels are intensifying
natural disasters, or making them more frequent. On the other hand, studies by
independent experts indicate that many supposed CO2-mitigation measures in use
today (e.g. industrial wind turbines): a) have no scientific proof that they
save a consequential CO2, b) have adverse human health impacts, and c) can cause
devastating effects on ecosystems.
6. Energy policy must be based on scientific and economic realities. We strongly
oppose any net zero” policy, as they are not only unfeasible, but extremely
detrimental.
There is no climate emergency, and therefore no cause for panic or irrational
responses.
When legitimate approaches emerge, we will have ample time to reflect and adapt.
Our aim should always be to provide reliable and affordable energy at all times.
Our position is that science should strive for a significantly better
understanding of the climate system and all the major contributors, while
politics should focus on 2 minimizing potential climate damage by prioritizing
adaptation strategies based on scientifically proven and economically affordable
technologies.
Se underskrivere her:
Download (PDF, Unknown)

LaRouche advarede om at dette ville
komme:
130 kriminelle banker kører fidusen
med ’klimakatastrofen’
Den 24. september (EIRNS) – Det cirkus som verden er blevet udsat for i de
sidste par uger, med FN’s klimatopmøde og beslægtede teatralske forestillinger,
som af medierne er blevet blæst ud af enhver proportion, er svindel. Det er
videnskabelig svindel – Jorden er ikke ved at koge over på 18 måneder, og de

klimaforandringer der måtte forekomme er ikke menneskeskabte, men skyldes vor
planets forhold til Solen og galaksen, som det har været tilfældet igennem
millioner af år. Men det er også en økonomisk svindel af første grad. Den blev
udarbejdet og udføres af verdens 130 største banker med samlede aktiver på 47
billioner dollars; bankerne er håbløst bankerotte og vil gerne distrahere
befolkningen fra det faktum, at hele deres transatlantiske finanssystem er ved
at sprænge i luften – medmindre de kan pålægge et niveau af nedskæringer,
plyndringer og krige, der ville få Hitler til at rødme.
Mark Carney, bankchef for Bank of England, sagde intet mindre i sin centrale
tale til FN’s klimatopmøde den 23. september, hvor han afslørede en “pagt”
mellem de 130 største banker om at kanalisere alle investeringer ind i
spekulative “grønne” ‘molboprojekter’, hvorved kravet i Paris-aftalen om at
lukke tre fjerdedele af verdens tusindvis af kulfyrede kraftværker inden 2030
understøttes – en politik, der vil bringe spædbørnsdødeligheden op og
gennemsnitslevetiden ned i udviklingslandene på grund af mangel på elektricitet.
Denne pagt mellem bankfolk har været under udarbejdelse i mindst 18 måneder,
pralede de med – længe, længe før de skabte ‘Greta’-fænomenet, ‘Extinction
Rebellion’, ‘FridaysForFuture’ og resten af det ‘klimahysteriske’ absurde
gadeteater.
Hvor desperate er City of London og Wall Street? Desperate nok til at igangsætte
en voldelig, økofascistisk bevægelse som den udsendte knytnæve bag deres
drastiske affolkningspolitik. Og desperate nok til at true præsident Donald
Trump med dødsstraf, medmindre han accepterer at gå af i stilhed eller blive
stillet for en rigsret, fordi han ikke vil spille med på bankernes program – som
det netop er blevet udtalt af William Weld, højtstående bankmand i Boston og
tidligere amerikansk statsadvokat for Massachusetts, der også spillede en vigtig
rolle i fabrikeringen af beviser og fængslingen af Lyndon LaRouche for 30 år
siden.
Denne eksplosive finanskrise er undervejs på nøjagtig den måde, som den kendte
økonom Lyndon LaRouche advarede om. Og den eneste løsning på krakket – og den
underliggende, dybe fascistiske pessimisme, som bankfolkene vil fremkalde i
befolkningen – blev også formuleret af LaRouche i hans “Four New Laws To Save
the U.S.A. Now! (Fire nye love til at redde USA nu!) fra 2014, som han
opsummerede i de følgende punkter:
“1) Umiddelbar genoptagelse af Glass/Steagall-loven, der blev indført af den
amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt, uden modifikationer i princippet
for dens virkemåde.”

“2) En tilbagevenden til et system med nationalbankvæsen, grundigt defineret og
dirigeret fra oven”.
“3) Formålet med brugen af et føderalt kreditsystem er at skabe en udvikling mod
høj produktivitet ved forbedringer af beskæftigelsen med den ledsagende hensigt
at øge den fysisk-økonomiske produktivitet og levestandard for personer og
husholdninger i USA”.
“4) Vedtagelse af et lynprogram for udvikling af fusionsenergi. Den væsentligste
sondring mellem mennesker og alle andre, lavere livsformer er derfor i praksis,
at mennesket har evnen til at perfektionere de specifikt bekræftende
målsætninger og behov for det menneskelige individ og dets sociale liv.”
Dette sidste punkt i særdeleshed peger på, at internationalt samarbejde om
fusionsdrevet rumforskning og kolonisering haster. Dette vil ikke alene hjælpe
med at løse vore økonomiske problemer ved at definere en helt ny platform for
teknologier og relaterede ”naturlige ressourcer”. Det vil også give det
videnskabelige og moralske grundlag for den form for optimisme, som vores unge
så desperat har brug for.

Selv “Green Finance” kan ikke længere
redde finansmarkederne
Af Alexander Hartmann i Neue Solidarität, Nr. 39, 26. september 2019
Likviditetsflaskehalsene på interbankmarkederne tyder på, at et
finanskrak er nært forestående.
Medens den vestlige verdens reelle økonomi går mere og mere i stå, opfører
massemedierne og de europæiske regeringer sig, som om der kun er et enkelt
problem, som vi alle bør rette opmærksomheden imod, og som vi bør ofre alle
andre interesser og opgaver for, nemlig de angiveligt katastrofale,
menneskeskabte klimaforandringer. Disse medier og regeringer ophidser børn og
unge mennesker til i stort tal at protestere mod de selvsamme regeringers
“uvirksomhed” over for klimaforandringerne, for at få dem til at gennemføre
drastiske forholdsregler for at beskytte klimaet, forholdsregler, der dog blot

vil øge industriens krise og den verdensomspændende nød yderligere, uden at det
fremgår, hvordan disse tiltag skal kunne “redde” klimaet.
Den store ophidselse er helt absurd, og man kan roligt gå ud fra, at alle den
vestlige verdens regeringer er fuldt klare over det. Den globale kampagne for
overgangen til en “Klimaneutral økonomi” kan kun forstås, hvis den ses i
sammenhæng med det bankerotte globale finanssystem: Det, der udløser hele
hysteriet, er ikke angsten for nogen klimakatastrofe, men angsten for de
finansielle korthuses sammenbrud. “Økologiseringen af samfundet” er ikke andet
end det sidste forsøg på at redde systemet med en ny gigantisk finansboble. Ikke
uden grund har Institute of International Finance, finansindustriens kartel,
betegnet “den grønne økonomi” som “det nye guld”.
Men medens klimaaktivister i hele verden demonstrerer med ordene “Vi har kun 18
måneder igen!”, tyder interbankmarkedets likviditetskrise på, at disse
bestræbelser formodentligt kommer alt for sent til at forhindre et endnu mere
dramatisk “klimaskift”, nemlig finansmarkedernes klimaskift, der vil få alle de
verdensomspændende finansspekulationers korthus – der i mellemtiden er blevet
dobbelt så højt som før den sidste krise i 2007-2008 – til at styrte sammen i en
sandsynligvis meget nær fremtid.
Rent faktisk, så nærmer centralbankernes og regeringernes bestræbelser på at
holde det globale finanssystem kunstigt i live efter finanskrisen i 2008 sig det
umulige. Den store redningsplan fra 2008 oppustede centralbankernes regnskaber
og drev statsbudgetterne mod grænsen for overbelåning, idet den flyttede rundt
på den globale gældsboble og tilmed forstørrede den. I mellemtiden er den
globale gæld vokset til 244 billioner US-dollars i tredje kvartal i 2018,
hvilket udgør en stigning på 100 % i forhold til det foregående år. Og samtidigt
har regeringernes spareforanstaltninger for at gøre redningsaktionerne
“skatteteknisk holdbare” drevet erhvervslivet i sænk Et årti med redningspakker
fra centralbankerne med nul procents og nu negative rentesatser (“quantitative
easing”, QE) har forstørret boblen endnu mere, medens det påståede mål, at redde
økonomien, mislykkedes. Og derfor står systemet nu inden længe over for en
likviditetskrise, der vil kræve en endnu større redningsaktion end i 2008, hvor
den amerikanske centralbank fra den ene dag til den anden udskrev op mod 16,8
billioner dollars for at forhindre et fuldstændigt sammenbrud.
Genoptagning af pengetrykning
Chefen for Den europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, annoncerede derfor
den 12. september et nyt program for “quantitative easing” (pengetrykning), for
at “stimulere væksten i eurozonen”. Lederne af ECB var spaltede i det spørgsmål;

der var stor modstand fra Frankrig, Tyskland og Holland – deres tre ledere
repræsenterer omtrent halvdelen af eurozonen, hvad økonomi og befolkning angår,
Alligevel erklærede Draghi i een af sine sidste vigtige afgørelser som chef for
Den europæiske Centralbank, før Christine Lagardes tiltrædelse den 1. november,
at en afstemning ikke var nødvendig, da “flertallet” var for.
Efter den nye plan sænker ECB ikke blot interbankkreditrenten til -0,5 %, men
køber desuden “på ubestemt tid” også finanspapirer fra kommercielle banker for
20 milliarder euro om måneden. Hver måned skal der opkøbes for 5 milliarder euro
virksomhedspapirer og for 15 milliarder euro statspapirer. Der kommer også en ny
runde af ECB-likviditetskreditter til de store banker. Disse kreditter er i “to
trin” for at motivere bankerne til at udstede flere kreditter. – Men når alle
indtægter ligger under nul, kommer dette næppe til at fungere.
I følge gældende regler må ECB ikke besidde mere end en tredjedel af et lands
statsgæld, og derfor er det venteligt, at det “ubegrænsede” opkøb af
værdipapirer kan blive væltet over på de større økonomier såsom Tyskland,
Frankrig og Italien. I løbet af næste år kommer denne tredjedel muligvis til at
forhøjes til halvdelen, og lande som Tyskland vil blive sat under pres for at
optage endnu mere gæld – for at ECB kan fortsætte med købe ind hos de
kommercielle banker og derved understøtte reserverne hos usikre kæmpebanker
såsom for eksempel Deutsche Bank.
Derfor var det ikke mærkeligt, at Draghis skriftlige erklæring var fuld af
formaninger til “regeringerne med budgetoverskud” (idet de restriktive
Maastricht-regler tillader højere gæld for visse lande) om at udnytte dette
overskud. Eller med andre ord: de opfordres til i “inflationens” navn at give
flere penge ud og optage flere kreditter. Landene uden dette råderum, som
Italien, tilskyndes i stedet for til “reformer”.
Rent faktisk er der ingen reel chance for, at dette program stopper den
økonomiske nedtur i Europa; det vil blot øge storbankernes spekulation, i stedet
for, som påstået, at få dem til at yde kreditter til produktive formål.
FED griber ind med 203 milliarder dollars.
Ingen har den krystalkugle, der præcist kan sige, hvornår korthuset falder
sammen, men begivenheder som den 17. september, hvor en likviditetskrise drev
interbankrenten op til 10 % og tvang Den amerikanske Forbundsbank til for første
gang i ti år til at gribe ind på døgnmarkedet med en tredobbelt udstedelse af 53
og af to gange 75 milliarder dollars – 203 milliarder dollars inden for 72 timer
– er tydelige advarsler, der bør tages alvorligt.

FED forkyndte som ventet den 18. september en sænkning af den ledende rente med
en kvart procent på 1,75-2,0 %. Men bankens vicechef Jerome Powell sagde på
samme tidspunkt intet om en fortsættelse af repo-markedindgrebet (kaldet “QE
light”) eller om nogen nyudstedelse af QE, hvilket betyder, at panikken muligvis
ikke lader sig forhindre. Men Powell lod det alligevel skinne igennem, at der
snart ville komme en QE: “Det er meget muligt, at vi må genoptage den organiske
vækst af økonomien” – altså pumpe likviditet ind i banksystemet, ved at FED
opkøber statsgæld og derivater fra bankerne.
FED gjorde et sammenfald af efterspørgsel fra forskellig side ansvarlig for
likviditetskrisen, men det er først og fremmest de ekstremt lave rentesatser,
der får “investorerne” (læs: spekulanterne) til at holde sig fra gældsbeviserne.
I stedet satser de på derivater, der giver højere afkast. Og derfor står det
klart, at heller ikke en yderligere sænkning af renterne – hvilket formindsker
afkastet endnu mere — vil kunne løse problemet.
Derfor taler man i mellemtiden helt åbenlyst om “helikopterpenge”, altså at
oversvømme hele finanssystemet med så at sige ubegrænsede pengemængder. Dette
var et af hovedemnerne på centralbankernes møde i Jackson Hole i Wyoming i
september (se Neue Solidarität 36/2019), især fremført af Wall Street-kæmpen
BlackRock som en opskrift for en “finansiel nødsituation”: Centralbankerne skal
trykke penge og give dem direkte til regeringerne og myndighederne (i stedet for
over omvejen gennem bankerne). Og det vil i praksis sige, at centralbankerne
overtager kontrollen med den statslige økonomiske politik.
Centralbankernes “kriseløsningsoperationer” kan lægge slør over krisen i endnu
en uges tid, men endnu flere penge på papiret forværrer blot problemet. Som
Lyndon LaRouche har advaret om i årevis, så kan systemet ikke “repapreres” — det
må erstattes af et nyt system, der bygger på tekniske fremskridt og retter sig
mod den reelle økonomi, hvilende på LaRouches “fire love”, begyndende med en
genindførelse af Glass-Steagalls bankopdelingssystem for at rydde bjerget af
ubetalelige gældsmængder ud af verden.
Samtidigt hermed skal de nuværende centralbanker erstattes af nationalbanker med
First Bank of the United States som forbillede, den bank, der grundlagdes af den
første finansminister for De forenede Stater, Alexander Hamilton, for at
finansiere projekter til opbygning af den unge nation.
Disse nationalbankers kreditter bør udelukkende udstedes til formål, der kan øge
landets produktivitet, som for eksempel skabelsen af en moderne, højeffektiv
infrastruktur.

Men først og fremmest må der gennem stort anlagte forskningsprogrammer, som for
eksempel den praktiske anvendelse af fusion og åbningen og den økonomiske
udvikling af verdensrummet, sørges for, at tempoet for de teknologiske
fremskridt øges betragteligt.
Kun på den måde kan man sikre sig, at de på denne måde ydede kreditter også kan
betales tilbage. Projekter som de, der fremføres under rubrikken en grøn “New
Deal”, vil derimod sænke produktiviteten dramatisk og blot medføre, at det
allerede ubetalelige gældsbjerg blot forøges yderligere.

Specialrapport: “CO2-reduktion” er en
massemordspolitik
designet af Wall Street og City of
London
Introduktion til CO2-rapporten
Denne rapport cirkuleres af ‘Executive Intelligence Review’ i anledning af FN’s
Generalforsamling 74. session, der fulgte efter et forudgående klimatopmøde
indkaldt af generalsekretæren. Dette [klima-]topmøde afholdtes angiveligt for at
“håndtere klimakatastrofen” og hævder, at det “vil kræve en hidtil uset indsats
fra alle sektorer i samfundet.”
Denne hidtil usete indsats for at reducere CO2-udslip vil ikke kun være dyr, men
også dødbringende. Nægtelse af effektiv energi til en overkommelig pris til en
verden der behøver det, vil nødvendigvis føre til tab af millioner af liv og
forarmelse af mange flere millioner.
Dette sker med fuldt overlæg.
Læs denne rapport for at lære den dystre historie om den moderne miljøbevægelse.
Kom til at forstå hvorfor verdens stærkeste økonomiske kræfter ivrigt støtter
klimahysteriet. Bliv præsenteret for data der tilbageviser antagelsen om at vi
står over for en verdenskatastrofe i løbet af 12 år; og få en mere fuldstændig
forståelse af kompleksiteten af Jordens klima i sammenhæng med mekanismerne i
solsystemet og videre ud.

Og allermest afgørende, forstå det aktuelle øjebliks enorme potentiale.
Vi står på tærsklen til et nyt paradigme for relationer mellem nationer og
folkeslag, hvor vind-vind-samarbejde, for evigt, kan erstatte de konflikter, der
har været karakteristiske for rækken af imperier, som har plaget menneskeheden,
i dag legemliggjort af det Britiske Imperium.
Ved at afslutte den imperialistiske idé om, at vækst og udvikling skal
forhindres for at opretholde et statisk magthierarki (og et dyrisk billede af
menneskeheden!), kan vi slippe den økonomiske, videnskabelige og kulturelle
vækst fri, der burde karakterisere os som medlemmer af den skønneste art på
planeten – som menneskelige væsner.
Dette enestående potentiale kommer til udtryk i åbningsartiklen til denne
rapport, en pressemeddelelse skrevet af Schiller Instituttets grundlægger, Helga
Zepp-LaRouche, til brug i de internationale aktionsdage, der holdes af LaRouchebevægelsen og dens venner overalt – i Latinamerika, i Europa, i Afrika, i Asien
og i USA.
Verdens ungdom må mobiliseres til at indse, at vanviddet omkring påståede
klimaforandringer er helt i strid med menneskets sande identitet som en
rumfarende art, som med rumteknologi kan løse ethvert problem og overvinde alle
begrænsninger.
Executive Intelligence Review (www.larouchepub.com) udgav nedenstående
specialrapport den 24. september 2019.
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Effekten af en rapport og LaRouche’s
metode mod 130 globale banker
Den 23. september (EIRNS) – Ved en ekstraordinær indsats, herunder den hastige
indsamling af midler til udgivelse, udgives EIR-rapporten “CO2 reduktion er en
massemordspolitik — Skabt af London og Wall Street”, tids nok til at gøre det
muligt for Lyndon LaRouche’s bevægelse at besejre de globale bankers kurs mod
diktatur. Læs, udskriv og cirkulér denne rapport.

I New York i søndags, lige før FNs ”klimatopmøde”, kom verdens mægtigste
bankfolk ud for at bekendtgøre City of London og Wall Street finansieringsselskabers ejerskabet af bevægelsen “vedvarende grøn energi”, der
angiveligt er en reaktion på en “klimatisk nødsituation”. Disse 130 banker
erklærede, at “principperne for ansvarlig bankvirksomhed” nu var principperne i
Paris klimaaftale – drastisk reduktion og planlagt eliminering af fossil
brændstofproduktion og industri over hele verden, håndhævet af den finansielle
sektors tilbagetrækning af investeringer. Disse globale banker, ledet af Bank of
Englands guvernør Mark Carneys Green Finance Initiative, har planlagt dette
siden Parisaftalen i 2015.
Hvad skyldes så alle børnenes klimakorstoge? De psykedeliske Extinction
Rebellions, fredagens lukninger af skoler, Greenpeace-sabotører, Greta Thunbergs
hadprædikener mod forældre og sågar babyer? De vil forsøge at gennemtvinge den
fysiske lukning af industri og støtte den massive beskatning af befolkninger,
for at fremtvinge en tilbagevenden til “grønne” energiteknologier. Det, disse
banker håber kan være deres nye aftale, er det nye grønne økonomiske
molboarbejde, der kan skaffe endnu en runde med kæmpe skatteyderbetalte
profitter.
Wall Street, London og Frankfurts banker står over for endnu en enorm
gældsbyrde, der denne gang er centreret i selskabsgæld, men endnu værre end i
2008. De tror, at anti-industri, anti-befolkning og “øko”-fascisme er deres
udvej.
Lyndon LaRouche gennemskuede disse operationer, som ingen andre har eller kan,
startende for 50 år siden, da han gik til modangreb på Romklubbens falske
“Grænser for Vækst” og ødelagde det med sin bog fra 1983, “Der er ingen grænser
for vækst”. Selvfølgelig, de få nationalistiske ledere som præsident Donald
Trump og premierminister Narendra Modi, der mødte hinanden i denne weekend, er
modstandere af disse antiindustrielle bankers diktatur. Det samme gælder for
Ruslands præsident Vladimir Putin og Kinas præsident Xi Jinping. Men LaRouche
viede sit liv til at afsløre britisk “økologisme” som racehygiejnisk og bekæmpe
det med programmer for langsigtet videnskabelig og teknologisk fremskridt, ført
an af rumforskning og fusionskraftudvikling.
Den nye 64-siders EIR-rapport er et våben, der repræsenterer LaRouche’s metode.
”Brug det til det yderste”, som Schiller Instituttets præsident, Helga ZeppLaRouche, sagde i dag, og besejr disse banker. Bryd dem op ved at genindføre
Glass-Steagall bankopdelingen for at beskytte industrien og de nationale
befolkninger mod økonomisk sammenbrud.

LaRouche forudsagde, at lederne af disse fire magter, enestående, kunne besejre
det Britiske Imperium, hvis de samarbejder i rummet, i plasmateknologier, for
højteknologisk udvikling af alle nationer. Hvis de skal gøre det, skal LaRouche
posthumt renses for FBIs falske retsforfølgning ved at “befri” hans økonomiske
politik og hans ideer.
Det disse ledere har brug for, er at rense LaRouche i 2020 og være på Månen i
2024!
Link til rapporten (på engelsk):
https://larouchepub.com/special_report/2019/2019-eir-special-report-co2-redux-is
-murder.pdf

Panik på Wall Street, fare for krig –
der er ingen tid at spilde for det
nye paradigme
Den 18. september (EIRNS) – Interbankudlånssystemet eksploderede næsten tirsdag
med interbankudlånsrenter (normalt fastholdt af den amerikanske centralbanks
sats, som lå mellem 2,0% og 2,25% den 17. september) eksploderet til 10% på
grund af manglende likviditet på obligationsmarkederne. Da rentesatserne falder
til næsten nul – eller endda er negative – vil spekulanter (eufemistisk kendt
som “investorer”) snarere spekulere i derivater end at købe lavt forrentede
obligationer.
Federal Reserve dumpede for første gang siden panikken i 2008-09 over 128
milliarder dollars i banksystemet for at holde tingene oven vande – men det er
muligvis ikke nok til at dæmme op for tidevandet. Desuden sænkede Centralbanken,
som forventet, også i dag centralbankens rente med en kvart procent, men gik
ikke over forventningerne for at reagere på panikken – dvs. ingen ny kvantitativ
lempelse. Der kan være behov for mere papir for at bremse det uundgåelige styrt,
som præsident Donald Trump kræver af centralbanken, men intet mindre end en
Glass/Steagal-omstrukturering af hele banksystemet kan løse problemet.
Dertil kommer faren for krig. Udenrigsminister Mike Pompeo er i Saudi-Arabien,
hvor nogle embedsmænd, amerikanske og saudiske, forsøger at bebrejde Iran for

angrebet på Aramco-oliefaciliteterne. Præsident Trump har insisteret på, at han
ønsker at undgå en krig, at der er “andre muligheder”, og meddelte udelukkende
at nye sanktioner ville blive indført mod Iran.
I mellemtiden nærmer den politiske situation i både Storbritannien og Israel sig
kogepunktet. Bibi Netanyahu lykkedes ikke med at få flertal ved genvalget i det
nationale valg i går, og hverken han eller hans primære modstander, Benny Gantz,
har mandaterne til at danne en regering. I England hører Højesteret vidnesbyrd
om to sager, der anklager premierminister Boris Johnson for at lyve (for
dronningen, intet mindre!) om hans hensigt med at suspendere Parlamentet.
Brexits skæbne er stadig uvis, mens tidsfristen den 31. oktober nærmer sig.
Og i Washington er den amerikanske kongres og medierne vært for og lovpriser
både Joshua Wong, vidunderdrengen fra Hongkong, sponsoreret af kredsene i London
og Washington, der står bag politikken for regimeskifte for at destabilisere
Kina, og Greta Thunberg, den misbrugte teenager, som bliver fremvist over hele
verden med en dommedagsmeddelelse om, at verden vil gå under om 12 år, hvis
industrielt fremskridt ikke straks vendes.
Barack Obama inviterede den patetiske Greta Thunberg til sin residens i
Washington, hvor han erklærede, at han og Thunberg “er et team”, hvorved han
afslører for verden, hvad LaRouche-bevægelsen altid har vidst – at Obama har
støttet det racistiske, folkemorderiske vanvid fra det Britiske Imperiums økofascistiske krav om at føre verden tilbage til et primitivt energiregime med
solcellepaneler og vindmøller, der kun ville være i stand til at opretholde en
lille del af den nuværende menneskelige befolkning.
Tiden er knap, men potentialet for revolutionerende forandringer har dog aldrig
været større. Den kinesiske premierminister Li Keqiang er i Moskva, hvor Kina og
Rusland har aftalt en dramatisk udvidelse af handel og samarbejde inden for
videnskabelige projekter, herunder oprettelsen af et fælles rumforskningscenter
for Månen og det ydre rum. I sidste uge i Xi’an påpegede Helga Zepp-LaRouche,
der repræsenterede Tyskland på Euro-Asia Economic Forum i 2019, det
internationale samarbejde inden for rumforskning og bælte- og vejprojekter på
Jorden, som de nødvendige midler til fred, mens Frankrig og Italien også var
repræsenteret af venner fra LaRouche-bevægelsen, Jacques Cheminade og Nino
Galloni.
NASA’s administrator, Jim Bridenstine, har insisteret på, at internationalt
samarbejde er centralt i det historiske Måne-Mars-projekt, der gennemføres af
Trump-regeringen, og i sidste uge fortalte han LaRouche-organisationens
talskvinde, Kesha Rogers, at han gerne vil hjælpe med i vores kampagne for at
intervenere på universitetsområder rundt om i verden, for at bibringe

rumprogrammets optimisme til den næste unge generation – at “Fornuftens
Tidsalder er ude blandt stjernerne”.

Behovet for at redefinere “bæredygtig
udvikling” som “vedvarende
udvikling”.
Bælte- og Vejinitiativet og
Apolloprogrammet som
inspirationskilder
Følgende artikel af Hussein Askary og Jason Ross bliver omdelt inden og under
FN’s generalforsamling, som åbner den 17. september i New York .
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POLITISK ORIENTERING den 10.
september 2019:
Trump fyrer Bolton. Åbner det det op
for ny amerikansk politik?
Verden behøver udvikling ikke
økofascisme. Se også 2. del (7. min.)
Med formand Tom Gillesberg

Video 2. del:

Lyd:

Her er vores aktionsuge flyveblad. Del det gerne ud på tryk eller elektronisk.
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I dag: En international opfordring
til handling for menneskeheden for at
se mod stjernerne,
på seks kontinenter.
Den 9. september (EIRNS) – I dag, tirsdag den 10. september, er den første af to
“aktionsdage” i denne uge, arrangeret af det Internationale Schiller Institut.
Arrangørerne på seks kontinenter (Schiller Instituttet har ikke oprettet en
organisation i Antarktis – endnu) distribuerer “International opfordring til
ungdommen: Fornuftens tidsalder er ude blandt stjernerne!” skrevet af Schiller
Instituttets grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche (se EIR Daily Alert
#175, onsdag den 4. september, for den fulde tekst), oversat til ni sprog, til
universitets områder med opfordring til den kommende generation om at afvise den
anti-videnskabelige og anti-humane dommedagskult, der fremmer løgnen om
menneskeskabte klimaændringer og vende deres øjne og deres kreative potentiale
mod stjernerne. Det er der, at sindets øje kan tyde menneskehedens skæbne – at
bringe herredømmet over Jorden, solsystemet og universet og beherske det og
deltage i udfoldelsen af dette univers på vegne af alle fremtidige generationer.
Schiller Instituttets kor i New York fremskyndede denne søgen efter sandhed og
skønhed og opførte i søndags værker af Bach, Brahms, Schubert og flere
afroamerikanske spirituals, for at ære de døde og de levende på årsdagen for d.
11/9. Det presserende i denne opgave kan ikke overdrives. Manhattan vil opleve

et angreb af vanvid i løbet af september måned. “Klimastrejke” ugen, den 20. –
27. september, bringer anarkister og grønne til Manhattan for at demonstrere ved
FN i generalforsamlingens åbningsuge, hvilket fører til et “internationalt
oprør” mod videnskabelig og industriel fremgang, der begynder 7. oktober,
organiseret af det økofascistiske Extinction Rebellion, grundlagt og ledet af
den psykedeliske stofmisbruger og promotor Gail Bradbrook.
Det misbrugte barn, Greta Thunberg, fra Sverige – brugt af den økofascistiske
bevægelse til at overbevise børn og forstyrrede voksne om, at verden snart vil
gå under, hvis der ikke straks sker en ende på menneskets fremskridt – vil også
være i New York til den psykologiske happening “massefald”. Bill McKibben, hvis
”www.350.org” forkynder dommedagsbudskabet i 188 lande, mobiliserer folk til at
komme til New York, pralende med, at de nu har tvunget finansielle institutioner
til at opgive for 11 billioner dollars fra de fossile brændstofindustrier.
Og det skal bemærkes, at børneaktivisten Joshua Wong fra Hong Kong også vil være
på Manhattan samtidig som klimaaktivisterne. Det var Wong, der som 17 årig blev
kronet som “lederen” af farverevolutionen i Hong Kong i 2014, kaldet “Occupy
Central”, og som blev valgt igen i år (af National Endowment for Democracy og
elementer i det amerikanske Udenrigsministerium) til at være den formodede
“leder” af dette års stadig igangværende farverevolution i Hong Kong, fase II.
Dette er ikke en tilfældighed. Man bør heller ikke blive overrasket over, at
klimasvindlerne og regimeskiftekunstnerne kontrolleres af de samme interesser –
de finansielle herrer i City of London og Wall Street, det døende Britiske
Imperium.
Det er menneskehedens fælles mål, der kan og skal forene suveræne nationer for
at besejre dette imperium. De rumfarende nationer, især USA, Rusland, Kina og
Indien, er også de førende nationer, der nægter at underkaste sig den vanvittige
opfattelse, at vi skal stoppe med at anvende fossile brændstoffer, samtidig med
at de fremmer udvidelsen af kernekraft og udviklingen af fusionsenergi. Dette er
det afgørende øjeblik for menneskeheden. Konfucius elskede at recitere et digt
fra ”Book of Songs” der kan oversættes:
Hvad siger himlen?
Går de fire årstider videre,
Og alle ting bliver til?
Hvad siger himlen?

Det ‘springende punkt’ har indfundet
sig – nu er det LaRouches tid
Den 1. september (EIRNS) – Som vi går ind i september måned, har kriserne, som
rammer enhver verdensdel og alle dele af samfundet, skabt en tilstand som den
der er beskrevet af Dickens i hans roman om den franske revolutions æra: ”Det
var de bedste tider, det var de værste tider, det var en tidsalder for visdom,
det var en tidsalder for tåbelighed, det var troens epoke, det var vantroens
epoke, det var lysets sæson, det var mørkets sæson, det var håbets forår, det
var fortvivlelsens vinter… ”
Bank of Englands bankdirektør, Mark Carney, forberedte sig på den uundgåelige
finanskrise, der sandsynligvis vil eksplodere i efteråret, ved at foreslå den
vanvittige ”løsning” til sine kolleger på mødet i Jackson Hole med at skrotte
dollaren og vende sig til kryptovalutaen ”libra”, der blev sat i spil af
Facebook og herrerne i det døende vestlige finanssystem, mens den tidligere
direktør for New Yorks centralbank Bill Dudley sluttede sig til House of Lords
(det britiske overhus, red.) med kravet om, at de selvsamme herrer skal gøre
alt, hvad der er nødvendigt for at stoppe et genvalg af Trump.
I mellemtiden vil New York i september blive belejret af FN’s klimakvaksalvere
og deres jakobinske gadepøbel, ledet af det patetiske, misbrugte barn Greta
Thunberg og LSD-misbrugerne i ‘Extinction Rebellion’, der kræver et ophør af
menneskeligt fremskridt og affolkningen af den menneskelige race.
Og samtidigt forbereder Israel sig på en invasion af Libanon og muligvis endda
Iran, mens amerikansk/britisk-finansierede og trænede jakobinere i Hongkong
bruger massevold og undergravende virksomhed i håb om at fremprovokere en
militær konfrontation mellem USA og Kina.
Og alligevel er USA’s præsident åbent imod Federal Reserves kontrol over den
amerikanske økonomi og WTO’s undergravning af suverænitet; kræver åbent
afslutningen af britisk inspirerede neokoloniale krige, og søger en
tilbagetrækning fra dem der er startet af Bush og Obama; og afviser endvidere
åbent klimafanatikernes falske videnskab. Hvorfor har han ikke været i stand til
at gennemføre sine intentioner?
Her er det, at renselsen af Lyndon LaRouches navn er altafgørende. LaRouche

identificerede Federal Reserves onde og forfatningsstridige karakter allerede i
1950’erne og fordømte WTO, da den blev grundlagt i 1990’erne som et angreb på
suverænitet og udvikling; afslørede den antividenskabelige og den antihumane
grønne bevægelse, da den opstod fra den racehygiejniske bevægelse efter 2.
Verdenskrig; afslørede briternes rolle i at bruge USA som en “dum gigant” til at
udkæmpe dens koloniale krige, startende med Vietnam-fiaskoen i Sydøstasien og
fortsættelsen med Bush-Obamas krige i Sydvestasien.
Vigtigere er det, at LaRouche også fremsatte de nødvendige løsninger på disse
katastrofer – løsninger som præsident Donald Trump hidtil ikke har fået fat i,
enten fordi han ikke fuldt ud har forstået deres presserende karakter, eller
fordi han gentagne gange, og magtfuldt, er blevet blokeret i sine bestræbelser
på at gennemføre dem.
Det ene område, hvor Trump har haft succes med at vende undergravningen af
amerikansk videnskab og teknologi, ligger i hans ‘Kennedy’ske’ erklæring om et
lynprogram for at vende tilbage til Månen i 2024 og forberede koloniseringen af
Månen og en mission til Mars. Underskriftsindsamlingen fra LaRouchePAC (se “Vi
forpligter os til Måne-Mars-missionen” på LaRouchePAC Action Center websiden),
der opfordrer til at støtte denne mission, går imidlertid videre end Trumps
erklæring om at foretage de nødvendige foranstaltninger for at missionen skal
lykkes: et lynprogram til udvikling af fusionskraft til fremdrivning af
rumfartøj for at kunne rejse til Mars; bringe alle de rumfarende nationer sammen
for at opnå tilslutning til både rummissionen og fusionsindsatsen; og at
“reformere eller eliminere de spekulative og rovgriske aspekter ved det
internationale finansielle system”, for at skabe de nødvendige kreditmekanismer
til disse projekter.
Samarbejde mellem disse rumfarende nationer er kernen i LaRouches løsning på den
globale krise – tilsammen vil USA, Rusland, Kina, Indien, Japan, og de
europæiske kredse, der stadig er forpligtet til videnskabeligt fremskridt, ikke
alene kunne indfri den ”udenjordiske forpligtelse” til menneskelig udvikling af
solsystemet og hinsides, men også repræsentere den nødvendige politiske kraft
til at afslutte tyranniet af det britiske finansielle system og dets imperium
ved at oprette et Nyt Bretton Woods-kreditsystem til at opbygge verden, som det
kinesiske Bælte og Vej har vist. Det kunne redde landene i den avancerede verden
fra depressionen og forfaldet, som de står overfor i dag på grund af City of
Londons og Wall Streets bankerotte spillebuler.
Trump har kapaciteten til at forelægge hele dette program for det amerikanske
folk ved at erklære frifindelsen af Lyndon LaRouche, som selvfølgelig blev
beskyldt og retsforfulgt på et falsk grundlag af nøjagtigt de samme personer og

institutioner, der nu er blevet afsløret for deres forræderiske bestræbelser på
at afsætte selve præsidenten gennem “Russiagate” og andre ulovlige midler. Alt
dette er både presserende og umiddelbart muligt. Selvom det af pessimister
betragtes som ”de værste tider”, er det op til os som ”vores nations patrioter
og verdensborgere” at skabe den bedste af alle mulige verdener.

Helikopterpenge og grøn økonomi vil
ikke finansiere Måne-Mars-missionen,
Artemis
Den 28. aug. (EIRNS) — Den amerikanske præsident Donald Trump og den britiske
premierminister Boris Johnson opfordrer begge til massive infrastrukturelle og
industrielle udviklingsprojekter for deres nationer, men begge fortsætter blindt
med at ignorere den, nu meget åbent anerkendte, finansielle sammenbrudskrise,
som Europa og USA står overfor. Boris Johnson suspenderede i dag Parlamentet fra
den 9. september til den 14. oktober, med “dronningens tale” den sidste dag,
hvor den nye regering under Johnson vil annoncere sit program. Ifølge Johnson
vil dette omfatte enorme udgiftsstigninger til øgede lønninger, sundhedspleje,
teknologi, infrastruktur og mere til. Der nævnes ikke noget om hvorledes
programmet skal finansieres, eller det forhold, at City of London og Bank of
England i det væsentlige indrømmer, at systemet er bankerot og klar til at bryde
sammen, og kræver “helikopterpenge” (som den økonomiske kvaksalver Milton
Friedman og tidligere centralbankdirektør Ben Bernanke på bizar vis kaldte det),
flere kvantitative lettelser og negative renter, i et hektisk forsøg på at holde
tingene oppe i et par uger eller måneder yderligere. Endnu værre er det, at de
kræver, at kreditgivning omdirigeres fra produktive investeringer (som udleder
kulstof, ikke sandt) til spildte og uproduktive “grønne” molboprojekter.
Desværre kan meget af det samme siges om præsident Trump, der i dag i et tweet
roste de negative rentesatser, der nu er gældende i Tyskland: “På G-7 i Frankrig
var alle de andre ledere svimle over hvor lave deres renteomkostninger er
blevet. Tyskland “bliver faktisk betalt” for at låne penge – NUL RENTE PLUS! Den
amerikanske centralbank på bar bund! “Men som Lyndon LaRouche aldrig undlod at

påpege, er penge dumme, i modsætning til kredit, der er baseret på skabelsen af
en fysisk virkelighed i fremtiden. At pumpe penge ind i et vildt spekulativt
system, uden retning, uden at dirigere denne kredit mod et produktivt resultat
er årsagen til den voksende krise i det vestlige finanssystem. Det var det
geniale i Alexander Hamiltons kreditsystem, som kun anerkendtes af et par
værdifulde præsidenter, såsom Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt.
Men heldigvis har præsident Trump søsat et hasteprogram for at vende tilbage til
Månen og til at opbygge en industriel kapacitet dér for at forberede en
menneskelig kolonisering af Mars – Artemis-projektet. Jack Kennedys Apolloprogram skabte et afkast til den reelle økonomi på cirka 14:1, for hver dollar
der blev investeret, gennem nye teknologier med anvendelser på tværs af den
produktive platform i de nationale og globale økonomier. Det inspirerede en
generation af unge til den menneskelige races potentiale, for virkelig at
bemægtige sig herredømmet over Jorden og solsystemet. Denne inspiration blev
druknet i narkotika, miljøflip, konstante krige og kulturel dekadence, da de
britisk-styrede “68’ere” systematisk knuste det amerikanske system gennem den
britiske frimarkedsideologiske overtagelse af nationen. “Green New Deal” og
fanatikerne bag “Extinction Rebellion” er i dag en ond og folkemorderisk
udvidelse af “68ernes” degeneration.
Kan Trumps Artemis genoplive den amerikanske ånd? Hvis verdens rumfarende
nationer samles, er det absolut en mulighed. Hvis Rusland, Kina, Indien, Japan
og den europæiske indsats i rummet forenes i dette store amerikansk ledede
projekt, kan de sammen både erobre rummet for menneskeheden, mens de også
samarbejder om at håndtere sammenbruddet af det finansielle system gennem en ny
Bretton Woods-aftale – for at vende tilbage til et kreditsystem, eliminere de
1,5 billioner $ i værdiløs spillegæld og iværksætte en reel udvikling. Kinas
Bælte & Vej er modellen der, for udviklingslandene, beviser, at de omsider kan
gøre en ende på fattigdom og udvikle sig som moderne industrinationer.
Schiller Instituttet mobiliserer i begyndelsen af september internationale
aktionsdage for at bringe hele menneskeheden, især ungdommen, sammen om støtte
for Måne-Mars-missionen, for at skue til stjernerne, og for at afvise vor tids
flagellanter fra klimaforandringsbevægelsen. Vore børn må ikke misbruges og
plages af de psykotiske “dommedagskulter”, der nu betragtes, som om de var
baseret på videnskab. Vore børn fortjener at blive behandlet med menneskelig
værdighed, med potentialet til at opleve glæden ved kreative opdagelser, og at
stræbe efter at bringe udvikling til deres generation og deres efterkommere i
løbet af deres korte, men kostbare tid på denne Jord, eller på andre
himmellegemer. En fælleserklæring, der oversættes til mange sprog, vil blive
uddelt på universiteter i hele Europa, USA, Afrika, Asien og Latinamerika. Det

er tid til handling.
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Det bundløse ‘Jackson Hul’
Den 27. august (EIRNS) – G7-nationerne har lige på blændende vis stillet deres
institutionelle politiske fallit til skue på deres topmøde den 24.-26. i
Biarritz, Frankrig, idet de undgik enhver diskussion af de alvorlige problemer,
som kloden står overfor, og omhyggeligt undgik det enkelte, altafgørende sag for
menneskeheden: Den uafvendelige bankerot af hele det London-drevne
transatlantiske finansielle system og mødet den 22-24. august i Jackson Hole
mellem centralbankfolk og andre finansielle koryfæer, der opfordrede til et
“regimeskifte i pengepolitikken” for at forsøge at holde deres imperium intakt.
Som Helga Zepp-LaRouche fortalte til europæiske medarbejdere den 26. august:
”Den virkelige historie er, at der på mødet i Jackson Hole blev erklæret et
regimeskifte i pengepolitikken og udsigten til ‘helikopterpenge’, hvorved de
grundlæggende fjernede de sidste aspekter af regeringernes suverænitet ved at
give centralbankerne myndighed til så at sige at ‘gå direkte’, hvilket betyder
at pumpe penge både ind i den officielle stat, men også ad private kanaler – og
naturligvis skal alt dette også finansiere ‘the Green Deal’. Dette er præcis,
hvad Hitlers rigsbankdirektør, Hjalmar Schacht, gjorde.”
Zepp-LaRouche gik videre og mindede lytterne om, hvordan Lyndon LaRouche i en
berømt offentlig debat i december 1971 med den fremtrædende liberale økonom Abba
Lerner ved Queens College i New York City hakkede Lerner til plukfisk ved at få
ham til at indrømme, at han troede Schachts politik med at åbne sluserne for
finansiering af nazisternes krigsmaskine var den rigtige politik – og at hvis
bare andre politikere havde gjort det, som Schacht sagde, ville Hitler ikke have
været “nødvendig.”

Hvad centralbankfolkene i Jackson Hole, ledet af Bank of Englands Mark
Carney, foreslog, er intet andet end en nymodens version af den samme
schachtianske hyperinflatoriske redning af deres fallerede finanssystem –
hvilket har de samme politiske egenskaber i dag som det havde dengang: fascisme.
Den gamle verdensorden er hurtigt ved at gå under, i en grad så endog talerør
for London som dagbladet The Guardian tvinges til med bedrøvelse at indrømme, at
G7-mødet efterlod sig få spor af, at det nogensinde fandt sted … men der var en
klar fornemmelse af, at den etablerede orden fik sin sidste olie. ”Arkitekterne
og fortalerne for denne gamle orden er imidlertid konstitutionelt ude af stand
til at skabe en ny, der fungerer for menneskeheden, understregede Zepp-LaRouche.
I stedet trækker de verden ned i en malstrøm af fascistiske grønne politikker –
ned i et bundløst ‘Jackson Hul’.
Dette ses i den seneste udvikling i Italien, hvor briterne og deres allierede
forsøger at konsolidere et grønt statskup ved at indsætte en regering, der er
forpligtet til “en paradigmeændring vedrørende miljøet, et 100 % bæredygtigt
land”. Det ses også halvvejs rundt om planeten i Amazonas-regionen, hvor den
franske præsident Macron står i spidsen for en løgnagtig kampagne i grønne
internationale medier og sociale netværk, for at nedtromle den brasilianske
suverænitet ved at ”hjælpe” dem med at håndtere amazone-brandene.
I lyset af denne altoverskyggende strategiske virkelighed kritiserede ZeppLaRouche igen dem i USA og Europa, der foreslår at fortsætte
konfrontationskursen med Kina og Rusland. ”Dette er virkelig forkert,” sagde
hun. ”Der er absolut ingen problemer hvad angår de strategiske spørgsmål, der
kan løses uden Rusland; og der er ikke et eneste økonomisk problem, der kan
løses uden Kina, især med dette truende økonomiske sammenbrud og hyperinflation”
– Kina, som trods alt er det eneste lokomotiv for egentlig fysisk økonomisk
vækst i verden i dag.
Zepp-LaRouche tilslutter sig kraftigt den tilgang, der tidligere i denne uge
blev taget af Kreml-talsmanden Dmitry Peskov, som opfordrede til, at det næste
G7- eller G8-møde, der vil blive afholdt i USA, inkluderer ikke alene Rusland,
men også Kina og Indien. Dette forslag ligner Lyndon LaRouches opfordring til en
‘Fire-Magts tilgang med USA, Rusland, Kina og Indien til løsning af planetens
centrale problemer, især krisen i det internationale finanssystem.
For at få den nødvendige politiske diskussion om det faldefærdige britiske
system, deres fascistiske forslag der blev udstillet i Jackson Hole, og vigtigst
af alt, de politiske foranstaltninger der er nødvendige for at få et klassisk
nyt paradigme, vil den internationale LaRouche-bevægelse afholde aktionsdage på

universitetsområderne i den første del af september, både overalt i USA såvel
som i et lille dusin lande internationalt. Denne indledende aktion vil,
med Zepp-LaRouches ord, være “en appel til verdens unge om at transformere den
menneskelige art, ved at sikre at mennesket bliver en rumfarende art, og at der
er principper der indebærer, at dette grønne fascistiske sludder er helt
forkert.”
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Optimismen i LaRouches Fire Love og
Trumps Måne-Mars mission
Den 19. august (EIRNS) – En af nationens dominerende nyhedskilder fandt
anledning til at undersøge ligheden mellem de grønnes ideologi med “klimanødsituationen”, der hævder, at mennesker ødelægger Jorden – og gerningsmændene
bag masseskyderierne, der mener, at “nødsituationen” opfordrer til at dræbe
mennesker. Washington Post bekræftede vores beskrivelse af disse mordere som
“økofascister”; og bemærkede, at disse drastiske scenarier for klimanødsituationen kan medføre, at nogle mennesker foretager “alvorlige handlinger.”
LaRouches politiske aktionsudvalg, (LPAC), har forklaret denne virkelighed i
masseomdelte skrivelser for at redde landet fra de katastrofer, som en dyb
kulturel pessimisme forårsager. Denne ideologi, der fremkalder kulturel
pessimisme, især blandt unge, er ikke blot dødbringende, men forkert.
Menneskeheden forbedrer tilstanden af sit omgivende fysiske miljø. Dette gøres
ved at lave transformationer, fra videnskabelige gennembrud til nye teknologier
med højere energitæthed og større produktivitet. Vi kan også give dette miljø en
langt større udstrækning: vi kan tage ud i rummet, udforske og udvikle det.
Disse forandringer kræver flere mennesker, og understøtter en større menneskelig
befolkning.
På baggrund af sit livs arbejde for en kultur med videnskabelige gennembrud og
missioner med store menneskelige infrastrukturprojekter, udviklede den store
økonom og statsmand Lyndon LaRouche hans fire kardinal-love fra 2014. De
begynder med princippet om Glass-Steagall-bankregulering og den brug af
Hamiltons metode til at skabe nationale kreditinstitutter for industri og
infrastrukturudvikling. Men mere vigtigt specificerer LaRouches love brugen af
denne kredit til at fremme de mest avancerede teknologier, der befordrer de
største spring i energi-gennemstrømnings-tætheder og arbejdskraftens produktive
evner. Det indebærer et forceret lynprogram til udvikling af fusionsenergi og
plasmateknologier, og et forceret program for rummets udforskning, i lighed med
Apollo-projektet lanceret af præsident Kennedy.
Disse forcerede programmer, som LaRouche specificerede, skal ske i samarbejde
med andre stormagter, især Kina, Indien og Rusland; og han opfordrede disse
nationer til at gå i spidsen for oprettelsen af et ny Bretton Woods system for
kredit-og valuta for at gennemføre dem.
Lige nu, kan disse store handlinger trække USA og Europa ud af ‘kløerne’ af
endnu en “stor recession ” og væk fra vejen mod endnu et kommende finansielt

nedbrud. Med udgangspunkt i “Projekt Artemis ” Måne- og Marsmissionen, som er
annonceret af præsident Donald Trump, vil LaRouches tilgang skabe gennembrud,
der omdanner grænserne for menneskelige aktiviteter og økonomisk produktivitet.
Der er ingen grund til at presse ‘Federal Reserve Bank’ og andre centralbanker
til at trække os alle ned i det mørke skyggeland med negative rentesatser. Ved
at skabe stigende menneskelig produktivitet sikrer LaRouches tilgang faktisk ny
reel velstand og overskud af arbejdskraften!

Umiddelbart forude er en mur af ild
sat op af britiske brandstiftere –
vil I gå igennem den ?
Den 15. august (EIRNS) —I rapporten fra House of Lords, (det britiske overhus,
red.) fra december 2018, “Britisk udenrigspolitik i en skiftende verdensorden”,
udpegede det britiske imperium fire nationer: Kina, Rusland, Indien og USA som
mål for intervention og ‘disruption’. Amerikanerne er for deres vedkommende
bekendt med denne ’disruption’: det årelange russiagate-fupnummer, i første
omgang rettet mod præsidentkandidat Trump, og sidenhen mod præsident Donald
Trump. Det er nu gamle nyheder – MI6s Christopher Steele, der forfattede det
uredelige dossier mod Trump, en sværm af udenlandske informanter og
provokatører, fuldspektret ulovlig overvågning, lækager og informationskrig –
dette var alt sammen, som James Comey sagde, operationer udført af den ‘britiske
crown’ i forbindelse med Obamas Det Hvide Hus.
Idet de fortsætter med deres kriminelle indblanding i den amerikanske
valgproces, udelukker det britiske aristokrati i rapporten fra House of Lords
muligheden af, at Donald Trump kan modtage valg til en anden periode som
præsident. I afsnit 37-39 hedder det i rapporten: ”Den amerikanske
administration har truffet en række højt profilerede unilaterale
udenrigspolitiske beslutninger, der er i strid med Det Forenede Kongeriges
interesser. Især amerikansk tilbagetrækning fra Parisaftalen om klimaændringer …
de besværligheder, som briterne og deres allierede har været ude for i
forbindelse med forsøg på at påvirke USA, demonstrerer udfordringen ved at
arbejde med administrationen …. Skulle præsident Trump vinde en anden periode,

eller en lignende administration efterfølge ham, vil skaden på relationerne
mellem UK-USA vare længere …. ”Det betyder, at Det imperialistiske
Storbritannien planlægger at gribe ind igen for at besejre Donald Trump, og de
intervenerer allerede nu igen. Selvom man måske konkluderer, at de bavlende
fjolser der omfatter de demokratiske kandidater, aldrig vil være i stand til
det, ligger faren i det, man ikke ser i øjeblikket.
‘The Lords’ finansielle system, der består af City of London og Wall Street, er
endnu en gang ved at kollapse. Efter sammenbruddet i 2008, der frembragte
økonomisk blodbad i hele verden, rekonstruerede bankfolkene simpelthen den samme
økonomiske boble, denne gang næsten dobbelt så stor som den foregående. For at
bevare deres magt har City of London opfundet en gigantisk fidus – Green Finance
Institute (Det Grønne Finansieringsinstitut). Deres hensigt er at
afindustrialisere hele Europa, især Tyskland, udplyndre indtægterne fra
titusinder af virksomheder og endda personlige konti under dække af at ‘redde’
planeten. Yderligere midler vil finansiere en ny international økofascistisk
bevægelse, hvor befolkningerne, under truslen om magtanvendelse, accepterer
dødbringende nedskæringer og folkedrab imod sig selv for at bringe folketallet
ned på niveauer, som fuldstændigt afindustrialiserede nationer er i stand til at
oppebære. Under overskriften ‘Extinction Rebellion’ , en organisation drevet af
unge mennesker, planlægger de at udslette 6 milliarder mennesker.
Den nu afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche sagde, at der er fire lande
med tilstrækkeligt økonomisk potentiale, som, hvis de gik sammen, ikke alene
kunne overleve sammenbruddet af det britiske imperialistiske økonomiske system,
men også komme ud af sammenbruddet med et højere niveau af produktivitet og
kultur. Disse nationer er Rusland, Kina, Indien og USA. LaRouche foreslog, at
disse fire lande samarbejder fælles udvikling af avancerede teknologier,
grundvidenskab, rumforskning og udvikling af infrastruktur i stor skala. Han
foreslog, at disse fire lande samtidig skulle samarbejde om et Nyt Bretton Woods
system, ved at fiksere valutakurser og give mulighed for udstedelse af massive
mængder af kredit med lav rente til støtte for en verden af suveræne
nationalstater, der handler indbyrdes til gensidig fordel, og samarbejde om
hastig fysisk udvikling af underudviklede nationalstater. Dette forslag ville
fjerne den britisk-sponsorerede spekulative kasinoøkonomi, der har hærget
verden. Den udvidede produktivitet, der følger af dette forslag, understøtter
ikke kun verdens befolkning på et højere niveau, det ville fordre, at der bor
mange, mange, flere mennesker i Verden. Ikke overraskende er LaRouches fire
magter – De Forenede Stater, Rusland, Kina og Indien – nøjagtigt de lande, der
nu er mål for krig og undergravende virksomhed fra det britiske imperium:
• Der forekommer nu demonstrationer mod Vladimir Putin i Rusland orkestreret af

en NGO-baseret fredsbevægelse. Disse NGO’er (Non Govermental Organisations,
red.) er ‘frontorganisationer’ for de samme anglo-amerikanske
efterretningsvirksomheder og finansfolk, såsom George Soros, der promoverer det
falske ’russiagate’-fupnummer, der sigter mod at ødelægge præsident Trump, og
som har splittet vores land med krigshysteri imod Rusland, og imod denne
præsidents opfordring til fred.
• Kina bliver undergravet gennem den tidligere britiske kronkoloni i Hong Kong.
Voldelige ”demokrati” -demonstrationer sigter mod at kræve, at den kinesiske
regering reagerer militært og fanger præsident Trump i en umulig position, hvor
han, håber de, bliver tvunget til at opgive enhver form for samarbejde med sin
ven Xi Jinping, især som valget i 2020 nærmer sig, og demokrater og
republikanere fra etablissementet angriber præsidenten med påstande om, at han
ikke er barsk nok. Enhver, der ikke er vildledt, ved, at finansfolk i London og
Wall Street og de korrupte politikere, som de aktiverede, er de samme banditter,
der stjal den amerikanske økonomi og flyttede den til Kina og andre lavtlønsdestinationer. Præsidenten siger selv, at han ikke bebrejder Kina, og i stedet
peger på de globalistiske institutioner som Verdenshandelsorganisationen, som
vores elitære forrædere har bragt os ind i. Hvis Kina har stjålet noget som
helst fra USA, er det ideen om målrettet kredit til at støtte grundlæggende
videnskab, produktiv og moderne industri og transport og opbygning af store
infrastruktur-projekter – noget, som vi plejede at gøre før vi blev overtalt til
at blive et ”forbruger” -samfund.
• Briterne puster også til ilden i den gamle Kashmir-konflikt mellem Indien og
Pakistan, en konflikt, der er forankret i den racemæssige og religiøse opdeling,
som de oprindeligt selv skabte under kolonialismen.
• I USA er vi gået ind i ”fase to” af kuppet mod præsidentskabet, hvilket
involverer den ofte gentagne sætning, der regelmæssigt høres i de falske
nyheder, især MSNBC og CNN, at enhver, der stemte for Donald Trump eller støtter
Donald Trump er en ‘hvid supremacist’. Disse påstande sigter imod at
fremprovokere eller retfærdiggøre voldshandlinger.
Dem der mener, at det britiske imperium ophørte med at eksistere efter 2.
verdenskrig, er uvidende om, at City of London for indeværende kontrollerer
verdens pengestrømme. Det meste af det, der tidligere var Wall Street, huserer
nu indenfor den ene kvadratkilometer i London, der kaldes ‘City of London
Corporation’. Britiske tænketanke og efterretningsbureauer kontrollerer
‘ideologifabrikker’ og ‘propaganda-fronter’, som indoktrinerer og underkuer
befolkningerne og, ligesom med de gamle romere, trakterer med følelsesmæssige
shows og underholdning. Deres opgave er, for enhver pris at opretholde Citys

økonomiske magt . Det er denne kombinerede magt, der ofte – fejlagtigt –
refereres til som ‘the Deep State’.
Det britiske ‘Commonwealth, under Dronningens suveræne myndighed, udgør over 31%
af verdens befolkning, og hvert tredje land i verden. Det kontrollerer
international organiseret kriminalitet, narkotikahandel og fostrer og fremmer
islamisk terrorisme som en paramilitær styrke til hybrid krigsførelse og
regimeskifte-operationer. Det har infiltreret de udenrigspolitiske institutioner
i De Forenede Stater dybt, og vores førende universiteter siden slutningen af 2.
verdenskrig, hvilket har resulteret i, at ideer med britisk oprindelse, såsom
det postindustrielle samfund og menneskeskabte klimaændringer, er blevet
enerådende i vores samfund, har ødelagt vores engagement i videnskab, og hærger
det rationelle potentiale hos de unge sind.
Navnet Lyndon LaRouche har igennem fire årtier været synonymt med ideen om at
”knuse det britiske imperium” Det britiske imperium forstår LaRouches plan for
dets ødelæggelse og for fremkomsten af en kreativ menneskehed i dets kølvand,
ligesom det forstod og hårdt bekæmpede den samme hensigt fra Franklin Roosevelts
side. De forstår også, at præsident Trump truer deres flanker med sin støtte for
nationalstaten, hans bestræbelser på at skabe produktive job inden for
produktion og infrastruktur, hans bestræbelser på at afslutte deres krige, og
hans annoncering af det bemandede ruminitiativ – planen om at vende tilbage til
månen i 2024, for derefter at fortsætte til Mars. De forstår, at et økonomisk
mobiliseret og videnskabeligt avanceret USA – en situation, der er muliggjort af
præsidentens forpligtelse til at vende tilbage til Månen og kolonisere Mars –
kan føre til de nødvendige aftaler blandt de fire magter, – aftaler, der gør en
ende på det britiske imperium en gang for alle.
Det faktum, at dette præsidentskab modstod deres oprindelige fuldskala og
hensynsløse angreb, har nu efterladt dem på et meget udsat og meget svagt sted,
en svaghed, som de ikke har oplevet siden slutningen af 2. verdenskrig. De er
sårede, men alligevel fast besluttede og opsat på at nedlægge alt og alle, der
kommer i vejen for dem.
En præsident, der ved, at han kan stole på en rationel og progressiv befolkning,
og uden at gå ind på Washingtons ondskabsfulde spil, kan frembringe denne store
historiske ændring, en ændring, der nødvendiggøres af de kriseforhold, der er i
færd med at opstå.
Indenrigspolitisk har vi brug for LaRouches fire love for økonomisk
genopretning: Glass-Steagall bankadskillelse og en national bank eller lignende
plan for at skabe kredit, udelukkende rettet imod fysisk produktive formål –
enorme moderne infrastrukturprojekter, bygning og genopbygning af byer,

grundlæggende videnskab og forskning og udvikling. Vi har brug for finansiering
til lynprogrammerne – menneskelig udforskning af rummet, som præsidenten
allerede har skitseret sammen med et lynprogram for fusionskraft. Disse fire
love vil føre vores økonomi fremad og skabe reelle produktive job. Det store
eventyr i rummet vil tænde for vore unge menneskers fantasi og sind.
Internationalt bør de fire magter begynde at konferere om at etablere et nyt
Bretton Woods system, og om fælles planer for både at udforske rummet og fuldt
ud udvikle vores egen jordklode. I denne forandrede verden, er der ingen, der
længere vil lytte til de forhenværende magtfulde. Denne store forandring vil
derudover være den absolutte retfærdighed for denne præsident, imod fjenden, der
forsøgte at ødelægge ham. Vil I hjælpe os med at skabe et fællesskab af borgere,
der bakker voldsomt op om denne politik, så vi bliver i stand til at frembringe
denne store og vidunderlige forandring?

Desperation hos den anglo-amerikanske
finansielle elite ligger bag
fornyet pres for regimeskifteoperationer, øko-terrorisme
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
13. august 2019
Med alle indikationer af et nyt økonomisk sammenbrud, der i givet fald vil være
værre end det i 2008, er der et desperat pres undervejs fra de angloamerikanske
eliter for at afspore Bælte og Vej- Initiativet gennem at ramme Kina og Rusland
og at bruge fupnummeret med mennskeskabte klimaændringer til at overbevise folk
om, at der ikke er noget andet alternativ end passivt at acceptere brutale
nedskæringspolitikker og radikal befolkningsreduktion. Det er dette, der driver
farverevolutionen i Hong Kong, den farlige optrapning af spændingerne mellem
Indien og Pakistan, demonstrationerne i Moskva og en forøget mobilisering af
klimafanatikere, der bevæger sig i retning af terrorisme mod det industrielle
samfund.
Men der eksisterer et andet alternativ, hvilket Helga Zepp LaRouche udvikler i

dagens webcast med Schiller Instituttet. Faren for krig kan afværges ved en
‘fire-magts-aftale’, som vil omfatte samarbejde i rummet, og med vedtagelsen af
Lyndon LaRouches ‘Fire-Love’, som er en en forudsætning for at foretage et
skridt fremad i den fysiske økonomiske udvikling af menneskeheden. Dette
involverer et afgørende brud med geopolitik og neoliberalisme, og bevæger USA og
Vesteuropa til fuldt ud at støtte det nye paradigme, der tegner sig i Eurasia.
Mrs. LaRouche opfordrede til en ærlig debat om klimaet, tillige med en kampagne
for at vinde støtte til en fuld Månen-Mars-mission, såsom den, der i øjeblikket
støttes af præsident Trump, og som den oprindeligt blev udviklet af hendes mand,
Lyndon LaRouche. Vi befinder os ved et afgørende øjeblik i historien. Vores
mobilisering kan lykkes med at vende en eksistentiel krise til en ny mulighed
for menneskehedens fredelige fremskridt. (HCS)

Frontalt angreb på vores
levestandard: Multimilliardærer
finansierer ‘Klimabeskyttere’!
af Helga Zepp-LaRouche
Af Helga Zepp-LaRouche, skrevet til det tyske avis Neue Solidarität, # 33,
dateret 15. august, 2019.
Den 10. august – Nyheden er ude: I henhold til den seneste IPCC-rapport er
Jordens tilstand katastrofal, men vi har stadig en chance. Alt hvad vi skal
gøre, er at lytte til den 16-årige klima-hovedfigur Greta Thunberg fra Sverige,
‘Extinction Rebellion’ og Dennis Meadows. Vi skal ikke alene skamme os over at
flyve, men også over at spise kød – eller mad generelt – at køre biler, rejse,
opvarme vores hjem, og – for at komme helt til bunds i det – over, at vi
eksisterer i det hele taget. fordi det var bedre for klimaet, hvis vi ikke
gjorde! Og så selvfølgelig, hvis du endnu ikke skulle have bemærket det: sne er
sort!
Enhver der mener, at det transatlantiske etablissement og dets videnskab og
medie-PR-lobbyister er blevet vanvittige har en pointe. Men der er en mening med
galskaben: De apokalyptiske teser fra det såkaldte ‘Intergovernmental Panel on
Climate Change’ (IPCC) om påstået ondartet cyklus af ‘ikke-bæredygtigt’

landbrug, global opvarmning og ekstremt vejr er beregnet på at indoktrinere
befolkningen til frivilligt at opgive forbrug, acceptere højere skatter for at
subsidiere pengestrømme ind i grønne investeringer,

at acceptere diktatoriske

regeringsformer og – hvilket, der nu siges rent ud – at acceptere en massiv
reduktion af verdens befolkning.
IPCC-rapporten er faktisk gammel udgæret vin på nye flasker, og argumentet er i
sidste ende baseret på en – såvel forenklet som falsk– teori af Thomas Malthus.
En teori, der hævder, at menneskeheden multipliceres med en geometrisk rate,
mens ressourcerne og fødevareproduktion kun multipliceres med en lavere
aritmetisk hastighed. En af de førende neo-malthusianere, Al Gore, tilføjede
lidt sødemiddel til denne vin, idet han indrømmede, at Malthus naturligvis ikke
kunne have forudset, at menneskeheden ville gøre forbedringer inden for
landbrugsteknologi og derfor kunne øge mængden af mad, der kan produceres på
Jorden, enormt. Men – og nu fremkommer eddiken i vinen – for at undslippe dette
‘malthusianske dilemma’, indgik mennesket, ligesom Dr. Faust, en pagt med
djævelen, og forpligtede sig til videnskabelige revolutioner.
Så vore dages neo-malthusianere, inklusiv IPCC, arbejder ud fra nøjagtigt denne
idé. Resultaterne af moderne landbrug, som har muliggjort, at i det mindste en
betydelig del af menneskeheden har fået en forbedret, proteinrig diæt, bliver
bagvasket: kødforbrug, såvel som resultater af videnskabelige fremskridt, får
skylden for klimaændringer, og verden kan kun reddes, hvis vi opgiver kørsel,
flyvning, opvarmning og airconditionering. Og verdens befolkningstal bør ikke
længere stige, men skal indskrænkes. Så tilbagevenden til befolkningstal og
levestandarder som i de førindustrielle tider: hestevogne til de rige, cykler
eller gang til fods for de andre, og sunde kartofler og hirsegrød, der denne
gang bliver udråbt som en vegansk diæt.
Et nærmere kig på finansieringen af Greta Thunberg, ‘Extinction Rebellion’
(“XR”) og ‘FridaysForFuture’ afslører, at [klima-]bevægelsen finansieres af de
rigeste mennesker på Jorden. Blandt grundlæggerne og i periferien af
Emergency Fund,’

‘Climate

CEF findes Rory Kennedy, datter af Robert Kennedy og Aileen

Getty, datter af afdøde John Paul Getty, sammen med “filantropen” Trevor
Neilson, hvis karriere har omfattet forskellige former for samarbejde med Bill
Gates, Warren Buffett, George Soros og Ted Turner. Ifølge Guardian, har CEF
allerede overført EU 500.000 til XR, som snart vil blive efterfulgt af “ti gange
så mange” penge. Breitbart offentliggjorde også interne dokumenter fra XR, der
afslørede yderligere fem- og sekscifrede donationer fra Soros, den europæiske
‘Climate Foundation’, ‘Tides Foundation’ og Greenpeace ‘Furka Holdings AG’,
blandt andre.

Sådanne beløb er selvfølgelig ‘peanuts’ for medlemmer af ‘jetsettet’, der
sædvanligvis rejser med privatfly, helikoptere og mega-yachter. Åh jo, og Greta
har netop indledt en af disse nautiske ture til Amerika – “for at spare
flybrændstof.” Og XR’s Aktions-håndbog, dette er ikke en øvelse, blev af Penguin
Publishers generøst frigivet til publikation måneder før den oprindelige
udgivelsesdato.
I det mindste gør disse finansieringskilder det klart, at dette er et “falskt”
oprør. Det er ikke en græsrodsbevægelse, men Greta-hype og XR er resultatet af
en velorganiseret propagandakampagne, der bruger moderne argumentation til at
skabe et politisk klima, hvor etablering af et fascistisk diktatur accepteres
som uundgåeligt.
En af forfatterne til den computermodel-baserede undersøgelse {Limits to Growth}
(Grænser for Vækst) fra 1972, Dennis Meadows, afslørede for nyligt overraskende
nok dette i en artikel i den franske avis Libération. Han skriver, at
klimaændringer og udtømning af fossile energiressourcer ødelægger grundlaget for
den nuværende model for det industrielle samfund, og at flygtningestrømme og
hungersnød vil øge kaos, og at en ting, der kan læres af historien er: at hvis
folk har valget mellem ‘lov og orden’ og frihed, vil de altid vælge ‘orden’.
Vore personlige friheder er allerede begrænsede, og denne tendens vil fortsætte.
Og alt imens dette ikke vil løse de problemer, der skabte kaos, vil den
politiske magt og den økonomiske formue for dem, der støtter autoritarisme
mangedobles på kort sigt.
Et kig på historien afslører en anden dimension af den indeværende
propagandakampagne. Dette er ikke første gang, at det finansielle oligarki har
reageret på en systemisk økonomisk og monetær krise ved at støtte fascistiske
bevægelser og etablere autoritære diktatoriske regimer. Den internationale
finansiering af nazisterne blev foretaget af daværende guvernør for Bank of
England Montagu Norman og Brown Brothers Harriman – Harriman-klanens bank – der
også støttede den eugeniske bevægelse i USA. Det er en veldokumenteret
kendsgerning (”Eugenik er en ideologi, der anser det som et politisk anliggende
at kontrollere fordelingen af arvemateriale i menneskelige befolkninger).
(Eugenik kaldes også arvehygiejne eller racehygiejne” – red. ref. Wikipedia)
Historien gentager sig selv, men aldrig på samme måde. Hvad der dengang var
eugenikkens racisme, er i dag den inhumane doktrin om påstået overbefolkning,
som af ideologer som Julian Huxley i 1946 blev omformuleret

til at være en

afstikker af eugenikken. Fordi denne betegnelse blev miskrediteret af
nazisterne, vil en “radikal eugenisk politik i mange år være politisk og
psykologisk umulig.” I dag er det angiveligt denne overbefolkning, der ødelægger

vores Lebensraum (”livsrum”, et udtryk, der blev brugt af nazistiske
geopolitikere) – Jorden.
På daværende tidspunkt var denne ideologi grobund for fascistiske chok-tropper,
der så deres voldshandlinger retfærdiggjort ved en formodet trussel fra enten
“kommunister” eller “ikke-ariske” mennesker.
Og hvis nutidens planet, som påstået, virkelig kun har 18 måneder tilbage,
hvorfor skulle en ung mand på 17 eller 19 år så ikke gøre alt for at bekæmpe den
tilsyneladende årsag – det industrielle samfund – med brug af alle tilgængelige
midler?
De samme medier, der rapporterer om hvert eneste pip fra Greta som om det var
Einsteins opdagelse af den generelle relativitetsteori, er tavse om en passage i
teksten til manifestet fra den mistænkte morder fra El Paso, hvor 22 mennesker
for nyligt blev dræbt og 26 såret. Det afspejler i det mindste ikke præsident
Donald Trumps politik, men i høj grad hans modstanderes politik. Den pågældende
passage siger: ”Den amerikanske livsstil giver vores borgere en utrolig
livskvalitet. Imidlertid ødelægger vores livsstil miljøet i vores land.
Decimeringen af miljøet er skabelsen af en massiv byrde for kommende
generationer. De store selskaber fører an i ødelæggelsen af vores miljø ved
skamløst overforbrug af ressourcer. … Jeg vil bare sige, at jeg elsker folk i
dette land, men de fleste af jer er bare for forbandet stædige til at ændre
livsstil. Så det næste logiske trin er at mindske antallet af mennesker i
Amerika, der forbruger ressourcer. Hvis vi kan slippe af med tilstrækkeligt
mange mennesker, så kan vores livsstil blive mere bæredygtig.”
Den største fejltagelse i dette menneskesyn, fra Malthus og alle neomalthusianernet til stakkels Greta, er, at det er baseret på det oligarkiske
billede af mennesket, der betragter menneskemasserne som parasitter, forurenere
og endda et slags dyr – og på baggrund af dette synspunkt synes man, at
decimeringen af dem selvfølgelig vil være en god ting.
Men dette er ikke, hvad folk er. Mennesket adskiller sig fra alle andre
skabninger derved, at det gennem dets indfødte kreativitet kontinuerligt opdager
nye principper for det fysiske univers og ved hjælp af videnskabelige og
teknologiske fremskridt, er i stand til helt at omdefinere de ressourcer, som
menneskeheden har brug for til at overleve. Rumfartslande som Kina, Rusland,
Indien, U.S.A. og i dette tilfælde endda Europa med Den Europæiske
Rumorganisation (ESA) demonstrerer, at menneskeheden er ved at skabe en helt ny
økonomisk platform, i den forstand, som Lyndon LaRouche har defineret det. Ideen
om en “Månelandsby”, en permanent industrialisering af Månen, som udgangspunkt

for et fremtidigt Mars-projekt og interstellar rumfart, omdefinerer alt hvad
mennesker tidligere har haft af forestillinger om “ressourcer” på Jorden.
Den eksistentielle fare for menneskeheden i dag ligger ikke i en nært
forestående klimakatastrofe, men snarere, blandt flere andre ting, i en forkert
reaktion på cykliske klimaændringer. Men frem for alt består den i den måde,
hvorpå det neoliberale oligarki, i samme tradition som i 1930’erne, reagerer på
den nye globale finans– og monetære krise: Ved at støtte fascistiske bevægelser
og forsøge at etablere et diktatur – selvom det denne gang er et øko-diktatur.
Det samme britisk-dominerede oligarki, der, ligesom de gjorde dengang, tyr til
geopolitik, destabilisering af påståede modstandere, såsom det nuværende forsøg
på at svække Kina og Rusland gennem “farverevolutioner” og om muligt at
gennemføre regimeskifte der. At [det tyske parti] De Grønne er lydige
instrumenter for denne geopolitik er blevet demonstreret tilstrækkeligt af den
tyske Grønne leder Joschka Fischers støtte til NATO-krigen mod Jugoslavien i
1999, såvel som ved de Grønnes støtte til en indsættelse af de tyske væbnede
styrker i den Persiske Golf.
Hvis vi har lært noget fra historien, er det ikke at lade disse begivenheder
sejle deres egen sø, hvis vi vil forhindre en eskalering til en tredje
verdenskrig. Vi har et presserende behov for en tilbagevenden til det kristent humanistiske billede af mennesket, der betragter mennesket som et væsen med
uendelige udviklingsmuligheder intellektuelt og moralsk ! Selv om dette er en
mindretalsopfattelse, som ifølge den kinesiske kunstner/aktivist Ai Weiwei ikke
nyder respekt i Tyskland, er det stadigvæk i overensstemmelse med menneskehedens
realitet i universet.
– zepp-larouche@eir.de

Den Grønne Nazi Internationale, og
andet trin af kuppet
Den 8. august (EIRNS) – Husker man Bob Mueller? Har man hørt tale om ham for
nylig? Efter at Muellers undersøgelse mislykkedes på spektakulær vis, er fase to
af kupforsøget imod præsidenten begyndt. LaRouchePAC-analytikeren Barbara Boyd
vil i aften begynde at blotlægge rødderne i det britiske efterretningsvæsen af
denne nye fase; det finder sted i LaRouchePACs ‘Fireside Chat’

livetransmitterede konferencesamtale, som er tilgængelig på LaRouchePACs
webside; det er i forlængelse af hendes tidligere succes for fase 1, med hendes
rapport, “Robert Mueller er en amoralsk juridisk snigmorder: Han vil gøre sit
job, hvis du tillader det” udgivet i september 2017. (Robert Mueller Is an
Amoral Legal Assassin: He Will Do His Job If You Let Him).
I forhåndsvisningen af hendes præsentation i dag siges det: ”Næsten i samme
øjeblik som ” Rusland, Rusland, Rusland !!! ”-angrebet på det amerikanske
præsidentskab kollapsede med Robert Muellers mentalt afstumpede afgivelse af
vidneudsagn for Kongressen, blev en ny ‘fortælling’, en ny fase af kuppet, sat i
sving, komplet med faktuel voldelig koreografi og drab på uskyldige. Dette
angreb stammer fra de samme Britiske imperialistiske kræfter og psykologiske
krigere, der opfandt myten om Russiagate. Det er ikke kun et angreb på Trump,
designet til at sikre hans nederlag i 2020. Det er et angreb på hele nationens
evne til at ræsonnere og vurdere virkeligheden i takt med at verdensøkonomien
balancerer på kanten af endnu et sammenbrud. Mest af alt er det rettet mod vores
ungdom – dem, der historisk set har afstedkommet store og historiske ændringer
på afgørende vendepunkter i historien, såsom den krise, vi står overfor nu.
Præsident Trump udtalte korrekt i denne uge, at det er presserende med en
kulturændring, og han prøver helt klart at finde ud af, hvordan det kan gøres.”
Mrs. Boyd vil gøre det klart, at den ideologi, som masseskytterne er blevet
forsynet med, er en variant af grøn fascisme. Selv om kommentarer og
fremstilling af tingene måtte få dig til at tro noget andet, er virkeligheden,
at den syntetiske trosstruktur, der er knyttet til den mistænkte i El Pasoskyderiet og andre, er tæt sammenvævet med den stadig mere diktatoriske og
voldelige internationale “grønne” bevægelse, angiveligt imod menneskeskabt
“global opvarmning”, hvilket Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schillerinstituttet, har advaret kraftigt om i de seneste uger.
Den 16-årige ledende hovedfigur for den grønne bevægelse, Sveriges Greta
Thunberg, er tydeligvis ikke klar over, at hendes kampagne finansieres af Warren
Buffett, Gettys og andre af Verdens rigeste mennesker. At det rent faktisk ledes
af finansoligarkerne i City of London og dets banker. Ligesom i 1920’erne og
1930’erne er deres økonomiske system i øjeblikket truet. Nu, som dengang,
forsøger de at udvide den diktatoriske kontrol over alle verdens
investeringsstrømme, denne gang under banneret med ”grøn”, ”bæredygtig”
investering. Nu, som dengang, stiller de sig på linje for at støtte en
international fascistisk bevægelse. Det er en anden bevægelse denne gang, men
ikke så væsensforskellig – husk, at de originale nazister også var “grønne.”
Nu, som dengang, udgør Rusland, Kina og USA potentielle forhindringer. Præsident

Vladimir Putin forkastede for nyligt åbenlyst denne form for ”miljøisme”. Kina
bygger både kulkraft og atomkraftværker, både indenlandske og i energi-hungrende
udviklingslande i Afrika og andre steder. Præsident Trump har taget USA ud af
Paris klimaaftalen.
Forhåndsvisningen til aftenens LaRouchePAC-præsentation af Boyd afsluttes
således: ”Som sædvanlig har Lyndon LaRouche givet os en løsning – Månen-Marsmissionen, som præsident Trump har godkendt, og som vores folk nu må gøre til
det centrale spørgsmål i den kommende præsidentkampagne. Identitetspolitik,
biologisk determinisme, ideologier med nul befolkningstilvækst og grønne
ideologier er imperialismens historiske værktøjer, som LaRouche understregede,
da han grundlagde denne politiske bevægelse. Derimod vil den menneskelige
kapacitet for kreativ tænkning komme i spil, hvis den kollektive bevidsthed og
fantasi bliver involveret i lynprogrammet for at rejse til Månen og Mars,
menneskets faktiske naturlige sindstilstand.
”Lovmæssigt vil menneskesind, der engageres således, med glæden ved at opdage og
barndommens nysgerrighed, ikke tolerere den irrationelle, pessimistiske og
kyniske tale, der for indeværende angiver at være vores offentlige diskurs.
Dette kan være gnisten til den nødvendige kulturelle ændring. Deltag sammen med
os i aftenens diskussion, når vi skaber en kampagne for at få dette til at ske.

