Tysklands BaFin bekræfter den grimme
sandhed bag bail-in
26. juli 2016 – EIR har på et tidligt tidspunkt afsløret, at den europæiske lov
om bail-in, Direktivet for Genrejsning og Opløsning af Banker (BRRD), udelukker
derivater. En forklaring på bail-in, der i 2015 blev udgivet af den tyske
Føderale Finansielle Tilsynsmyndighed, eller BaFin, bekræfter dette med sine
egne embedsmænds ord. BaFin indrømmer ligeud, at derivater er så komplekse, og
at det ville tage så lang tid at udrede, at en bail-in-procedure ikke vil være i
stand til at håndtere dem. Ergo vil de ikke medgå til bankopløsningen.
»Eftersom de (derivaterne) er baseret på så komplekse kontrakter, er det knap
nok muligt fyldestgørende at udregne disse posters forpligteler og
regnskabsmæssige værdi således, som en bail-in-procedure kræver det.« Det »giver
derfor mening først at ignorere forpligtelser, der er forbundet med de nævnte
vanskeligheder og risici. Kun, hvis de øvrige forpligtelser ikke rækker til at
dække tab og genkapitalisering, bør man inkludere dem.«
EIR har yderligere afsløret, at BRRD indeholder en klausul, der sluttelig
ekskluderer fra bail-in enhver forpligtelse, hvis annullering ville udgøre en
fare for »systemets stabilitet«.
I går gav Süddeutsche Zeitung, med citater fra BaFin-rapporten, en idé om, hvad
dimensionen af en bail-in ville være under en stor bankkrise. Hvis man havde
gennemført en bail-in i tilfældet Commerzbank i 2008, ville det have involveret
en ekspropriering af aktieindehaveres, obligationsindehaveres og bankindskyderes
penge til en værdi af 80 milliard euro.

Briterne til bankindskydere:
Gør jer klar til at betale for, at vi
bruger jeres penge
26. juli 2016 – NatWest, der ejes af Royal Bank of Scotland (og derfor af den
britiske regering), har advaret sine kunder i et brev, der siger, at den kunne
introducere negative rentesatser for indskud (NIRP). Ifølge avisen The Guardian

sagde NatWest i brevet: »De globale rentesatser er fortsat på meget lave
niveauer, og er på nogle markeder i øjeblikket negative. Afhængig af de
fremtidige markedsbetingelser kunne dette resultere i, at vi tager renter for
bankindeståender.«
Det vil sige, at I skal betale os for vores ret til at bruge jeres penge. Var
der nogen, der sagde ’stormløb på banken?’
NatWest er den første britiske bank, der overvejer at tage renter for indskud,
men de er ikke de allerførste; i sidste sagde ABN Amro, en stor hollandsk bank,
til sine kunder, at det, pga. exceptionelle markedsbetingelser, kunne blive
nødvendigt at pålægge negative rentesatser engang i fremtiden.
Foto: Stormløb på en bank i Berlin, 1931. (Bundesarchive).

LaRouches indflydelse: GlassSteagalls
voksende styrke i USA og også Europa
25. juli 2016 (Leder) – Interessante kommentarer på begge sider Atlanten i løbet
af weekenden reflekterede den voksende sandsynlighed for en genindførelse af
Glass/Steagall-princippet i den nærmeste fremtid – og som er af afgørende
betydning for de transatlantiske økonomier.
Den førende finansavis på det europæiske kontinent, Handelsblatt, udgav den 22.
juli en artikel skrevet af avisens Washington-korrespondent, og som udtrykte
Glass-Steagalls voksende styrke: »Adskil, hvad ikke bør være sammenføjet«,
hvilket vil sige, at man skal adskille almindelig, kommerciel bankvirksomhed med
indskud og udlån fra spekulation i værdipapirer.
Handelsblatt tog udgangspunkt i de amerikanske politiske partiers valgplatforme,
men støttede af egen kraft Glass-Steagall. Korrespondenten Frank Wiebe skrev, at
debatten om genindførelsen af Glass-Steagall ikke er ny i USA, men, »siden Trump

og Republikanerne tog spørgsmålet op igen, har Wall Street pludselig taget det
alvorligt. Hidtil har Wall Street været overbevist om, at det, på trods af den
store støtte til konceptet, sluttelig ikke ville være muligt at skaffe et
politisk flertal for det. Nu er de ikke længere så sikre.«
Og i USA skrev en Clinton-demokratisk superdelegeret og mangeårig kampagnetoprådgiver, Elaine Kamarck, på sin Brookings Institute-blog, at noget hen efter
Glass-Steagall måtte blive vedtaget af den nye Kongres og præsident. Hillary
Clinton var modstander af Glass-Steagall, sagde Kamarck,
Men ved at gå med til at placere en genindførelse af Glass-Steagall i
Demokraternes valgplatform, signalerede Hillary Clinton, at også hun ville
støtte det … Der har hidtil i Kongressen ikke været megen interesse for dette.
Men hvis der var noget, som etablissementet hørte højt og tydeligt i
primærvalgene i 2016, så var det, at millioner af amerikanere mener, at de er
ofre for Wall Street, og at den næste præsident hellere må høre efter.
Tabet af Wall Streets kontrol betyder, at stiftende redaktør af EIR, Lyndon
LaRouches syv år lange kampagne, der kræver Glass-Steagall som den dør, der vil
åbne for en politik med statskredit til genoplivelse af den økonomiske
produktivitet i USA og Europa, har vundet voksende indflydelse.
Handelsblatts støtte har også spredt spørgsmålet til Tyskland og Europa. »Ville
der være begrundelse for at genindføre Glass-Steagall?«, spørger Wiebe. Det
nuværende system giver en universel bank flere muligheder, men
Hvad der er vigtigere, så ville konceptet med en bankopdeling sandsynligvis gøre
det finansielle system mere sikkert. Det afgørende punkt er, at storbankerne er
for store, og at en opdeling ville gøre dem mindre igen. Argumentet er gyldigt
for Europa, hvor meget store banker befinder sig i relativt små stater, mere,
end det gælder for USA. Deutsche Bank-forretningsmodellen, hvor en stor
investeringsbank sidder på fundamentet af en ikke særlig stærk traditionel bank,
diskuteres om og om igen.
Da Lyndon LaRouche påbegyndte sin kampagne for en genindførelse af GlassSteagall i 2009, var de eneste amerikanere eller europæere, der kendte til
lovens navn, de Wall Street-folk, der var lovens banemænd. LaRouches indsigt i
fremtiden var af afgørende betydning for at vælge denne kamp. Han vidste, at de
transatlantiske økonomiers eneste fremtid, deres eneste chance for at genoplive
statskredit, produktion og produktivitet efter Hamiltons principper, gik via
Glass-Steagall, der ville sætte gigantbankerne på Wall Street og i City of
London i globaliseringens æra, på deres rette plads.

At afværge endnu et generelt finansielt kollaps og truslen om verdenskrig
kræver, at man nu griber denne fremtid.
Foto: USA: Det var den nyvalgte præsident Franklin D. Roosevelt, der til
finansoligarkiets (Wall Street og City of London) rædsel fik Glass/Steagallbankopdelingsloven vedtaget i 1933. På dette foto fra 1935 ses FDR underskrive
og dermed sætte i kraft, Loven om Social Sikkerhed (Social Security Act).
Social Security Act var en lovgivning for social velfærd, der skabte det sociale
sikkerhedssystem i USA. Selv om programmet er blevet ændret siden loven blev
vedtaget, så var lovens oprindelige formål det at sørge for statshjælp til dem,
der ikke kunne arbejde.

Lyndon LaRouche:
Produktivitetsraterne skal i vejret –
i modsat
fald overlever hverken USA eller
Europa
25. juli, 2016 (Leder) – London/Wall Street-banksystemet har kurs mod et krak,
og den grundlæggende årsag er den fuldstændige stagnation af den økonomiske
vækst, men navnlig stagnationen i produktiviteten i de europæiske og amerikanske
økonomier.
Den amerikanske finansminister Jack Lew bragte sit embede i miskredit ved det
nyligt afsluttede G20-møde i Kina, da han opfordrede de andre lande til at gøre
alt, hvad der stod i deres magt, for at øge deres økonomiske vækst, men sagde,
at den amerikanske økonomi ikke behøver nye forholdsregler til kreditudstedelse
eller investering. Den økonomiske vækst i USA er så lav, at Lew har behov for at
bruge europæisk nulvækst til at puste sig selv op. Kina – hvis økonomiske
fremgang og kredit har holdt verden oppe i et årti, og hvis økonomiske vækst er
fire gange den amerikanske – sagde sandheden ved dette møde: »Situationen i den
globale økonomi er dyster«, som Kinas handelsminister sagde.

Kina fortsætter med at skabe store mængder kombineret offentlig og privat
kreditudstedelse (estimeret til $240 milliarder alene i juni) til investeringer
såvel i Kina, langs med det Økonomiske Silkevejsbælte og den Maritime Silkevej,
samt i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika – såvel som også til sit rumforskningsog teknologiprogram, det mest dynamiske i verden i dag. Men de finansielle
kræfter i London og på Wall Street, der gør verdensøkonomien »dyster«, skramler
fortsat henimod et nyt finansielt krak med en økonomi, der ikke har nogen
kapitalinvestering, er uden produktivitet og uden profit.
EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche, lagde ikke i fingrene imellem i sin
kommentar til Lews forsvar for en død økonomi. »At sætte den form for standard
betyder i virkeligheden fallit«, sagde LaRouche.
Den politik må lukkes ned. Produktivitetsraterne for de realøkonomiske
aktiviteter skal i vejret igen – ellers vil det hele eksplodere. USA og Europa
vil ikke overleve. De kan overleve, hvis man gør, hvad der skal gøres. Og det er
at sørge for, at videnskab bliver motoren for økonomiens reelle produktivitet.
Det er ligeledes videnskab, der vil være motor for menneskers og husstandes
reelle indkomststigninger.
Studier af USA’s økonomiske historie kalder perioden 1935-1970 for »amerikansk
produktivitets guldalder« på grund af den totale produktivitets vedvarende
vækstfaktor – en vækst i produktiviteten, der kan tilskrives teknologiske
fremskridt snarere end blot anvendelse af flere arbejdstimer og mere kapital.
Væksten kulminerede under Franklin Roosevelts New Deal og de store
infrastrukturprojekter med benævnelsen »De Fire Hjørner«, der voksede med 3,3 %
om året. Det voksede stadig med lige under 3 % om året i 1960’erne under JFK,
med det måske vigtigste infrastrukturprojekt af dem alle, nemlig NASA’s
Apolloprogram, der bragte mennesket til Månen med et potentiale til at nå endnu
længere ud.
IMF, den Europæiske Centralbank og USA’s Nationale Kontor for Økonomisk
Forskning taler konstant om den totale produktivitets vækstfaktor og følger den
nøje, alt imens de overhovedet ikke er i stand til at frembringe en sådan
vækstfaktor. IMF har netop rapporteret, at, i årtierne under Bush og Obama var
denne vækstfaktor i USA var 0,5 % om året, og at nu, i 2016, er den omkring nul.
I »højproduktive« Tyskland, har den også været på 0,5 % om året.
Kina, som sagde sandheden ved G20 om den globale økonomis »dystre tilstand«, har
haft en vækstfaktor i den totale produktivitet på 3,1 % om året siden 2004,
ifølge den seneste undersøgelse, der er foretaget ved Harvard. Det er, hvad den

Nye Silkevej og det kinesiske måneprogram skaber.
LaRouche har siden 2013 udtrykt dette behov som »de fire love«: Genindfør
Glass/Steagall-bankregulering (begge de politiske partier er nu, på papiret,
enige med ham). Skab statslige institutioner til udstedelse af ny kredit, der er
rettet mod vækst i produktiviteten. Invester i de mest højteknologiske
infrastrukturprojekter, med rumforskning i spidsen. Fokusér på at skabe
gennembrud i videnskabens fremskudte grænse, som er videnskab og teknologi inden
for termonuklear fusion, inklusive fusionskraft og fissions/fusions-fremdrift
til rejser i rummet.
»I modsat fald vil det hele eksplodere. USA og Europa vil ikke overleve.«
Kinas forpligtende engagement mht. at forøge hele befolkningens arbejdskrafts
produktive evne, som eksemplificeres i bygningen af De Tre Slugters dæmning, som
ses afbildet her, har resulteret i en vækstrate fire gange så stor, som den
aktuelle vækstrate i USA.

Vil kansler Merkel gå med til
bankredning for Italiens Renzi for at
redde euroen?
LaRouche opfordrer i stedet Tyskland
til at samarbejde med Putin
23. juli 2016 – En artikel om den italienske bankkrise i det tyske Die Welt i
dag vil med sikkerhed skabe bølger i Italien, mest pga. artiklens provokerende
overskrift: »Italien er på kursen til en ’failed state’ (med ordene ’failed
state’ på engelsk; ’statsbankerot’). Den provokerende overskrift bakkes op af
noget, man høfligt kunne karakterisere som en vurdering på baggrund af »etniske
fordomme« af årsagen til Italiens problemer: »korruption, mafia, sort økonomi,
skatteunddragelse, overdreven social velfærd og statsstøtte, dovent bureaukrati
og nepotisme«.
Og dog indrømmer Die Welt selv, at Italiens problemer begyndte med euroen (man
burde hellere sige: med »konvergens-politikken« efter 1989). Dette demonstreres

tydeligt gennem en medfølgende grafisk fremstilling over industriproduktion, der
begynder at stagnere efter 1992 og kollapser i 2008, sammenfaldende med
kollapset i verdenshandelen. En anden grafik viser kollapset i indkomst pr.
person efter 2011, men den siger ikke dette i det år, hvor Monti-regeringen blev
indsat for at uddele mere af den forkerte medicin.
Forfatterne rapporterer imidlertid, at Berlin ikke vil behandle Italien ligesom
Portugal blev behandlet. Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble ved, at »man
ikke kan tvinge et stort land som Italien til at indføre ændringer gennem
ydmygelse«. Og hvis Italien går ned, går også euroen ned. Ergo må
premierminister Matteo Renzi støttes. Han gør det rette job (læs:
strukturreformer), men han behøver tid til, at disse reformer virker. Hvis han
tvinges til at gennemføre en bail-in (dvs., at de truede banker eksproprierer
visse typer af indeståender/værdipapirer i banken, -red.) efter den forestående
stresstest af bankerne, vil han tabe den besluttede folkeafstemning i oktober.
Den italienske bankkrises anden vinkel er den, at det ikke kun er italienske
familier, der ejer bankobligationer, men også EU-banker og -fonde. »Deutsche
Banks og Black Rocks krav om en ny bailout (statslig bankredning, -red.) med
skatteborgernes penge er et billigt forsøg på at undgå omkostninger for dem
selv«, siger et parlamentsmedlem fra partiet De Grønne.
Desuden er den tyske regering vred over Deutsche Banks cheføkonom, David
Folkerts-Landaus krav om en massiv bailout af europæiske banker – inklusive
Deutsche Bank. De kalder dette for »et missil uden styring«, der kunne
destabilisere banksystemet. Vreden forøges derved, at Renzi på opportunistisk
vis har viftet med Deutsche Banks derivat-byrde som et rødt flag. »Det er ikke
tilfældet, at denne advarsel fra Renzi til den tyske regering kan ignoreres i
Berlin«, skriver de.
Berlin og ECB forventer således, at en kombination af en indsats for Italiens
dårlige banker (en fond til 5-6 milliard euro ved navn Giasone) samt en
forhandlet løsning med EU-kommissionen om at lette reglerne for bail-in, vil
virke. »Man vil ikke få negative ting om Italien at høre fra vores side«, siger
kilder i regeringskredse i Berlin. »Italienerne har allerede gjort en masse gode
ting. Renzi er en god premierminister og bør beholde jobbet.«
Rapporten i Die Welt bekræftedes af en Bloomberg-artikel, der citerede tre tyske
regeringsfolk, der bad om anonymitet, og som sagde, at Merkel ønsker at undgå
enhver ustabilitet i Italien og derfor »er parat til at støtte en fleksibel
tolkning af EU-reglerne for at hjælpe ham … som kunne betyde at acceptere en
eller anden form for kompensation fra den italienske regering til investorer i

de kommercielle banker, for at begrænse den negative politiske konsekvens« af en
bail-in.
Briefet om dette, var Lyndon LaRouches kommentar den, at, ja, Italien er på vej
til en statsbankerot, men »pointen er: Hvordan kan man annullere den tendens,
der er i Italien i øjeblikket, og som er at gå i denne fælde? Man har et problem
med den britiske indflydelse på det italienske system.«
Om den tyske støtte til Renzis politik sagde LaRouche: »Er de idioter?« Man kan
løse problemet »på en anden måde«, forklarede LaRouche. »Man kan flankere det.
Man kan sige, vi har denne vidunderlige ting, vi gennemfører dette her, man
lægger hele denne såkaldte italienske affære til side, og man har alting samlet
her.«
»Det, man virkelig har, er muligheden for en forbindelse mellem den tyske
økonomi og andre dele af Europas økonomi. Og Putin er nøglen til dette. Putin må
opnå samarbejde med nogle personer internt i det tyske system.«
At komme af med euroen »er en mulighed, men man må have færdighederne og
intellektet til at få sat den slags ting i gang. For Italien er ikke det eneste
land, der er bankerot. Jeg mener, at Putin kunne være den faktor, som, på den
ene eller anden måde, vil forandre tingene. For Putin har gang i en operation,
der er meget vigtig, og den er korrekt. Hvis man kan få det tyske system ind i
et samarbejde med Putin på en eller anden måde, der vil virke. Det står lige på
vippen. Og hvis man bliver ’ladyen’ (formentlig: den britiske Dronning, dvs.
monarkiet, -red.) kvit, har man måske mulighed for at gøre noget ved det.«

Den europæiske Centralbank åbner op
for bankredning;
Draghi taler om en »statslig stopmekanisme«

under ekstraordinære omstændigheder
22. juli 2016 – ECB’s præsident, Mario Draghi, sagde under ECB’s
pressekonference i går, at en »statslig stop-mekanisme« til banker, der er i
vanskeligheder, er mulig »under ekstraordinære omstændigheder, og når markedet
for NPL (Non-performing loans; uerholdelige fordringer) er under pres«. En
statslig stop-mekanisme »bør imidlertid aftales med EU-kommissionen«.
Draghi understregede flere gange under pressekonferencen, at EU-kommissionen er
den besluttende myndighed, en implicit polemik mod den tyske regering, der
ønsker at fjerne magt fra Kommissionen. Med hensyn til bankopløsninger, »har vi
regler på plads i BRRD [Direktivet for Genrejsning og Opløsning af Banker], og
de indeholder enhver fleksibilitet. Men myndigheden og ansvaret ligger hos
kommissionen«.
Han blev også spurgt om Bundesbanks forslag om at forlade Trojkaen og give mere
magt til ESM [Den Europæiske Stabiliserings-Mekanisme]. Draghi sagde, at, hertil
krævedes der en ændring af EU’s love.
QE (Kvantitativ Lempelse) virker, sagde Draghi, inflationen gik fra -0,1 % til
+0,1 %. Og banker er langt mere solvente end i 2009.
Draghi blev spurgt, er det sandt, at din søn handler med obligationer i London,
og hvis ja, er dette så ikke en interessekonflikt? Han svarede: »Jeg fik stillet
dette spørgsmål for fem år siden, i starten af mit mandat, og mit svar lød: han
handler ikke med obligationer i London, men han er handler i London.«

Bankopdeling ’Projekt Jade’
diskuteret internt i Deutsche Bank
22. juli 2016 – Ifølge Manager Magazine i denne uge, diskuterer man nu internt i
Deutsche Bank en strategi for et skifte i bankpolitik, inklusive bankopdeling,
under kodenavnet ’Projekt Jade’. Denne nye udvikling finder sted midt i en
diskussion om en truende insolvens af Deutsche Bank, og hvordan man skal
håndtere det, med indflydelse fra Lyndon LaRouches forslag om at vende tilbage
til Alfred Herrhausens bankpolitik. Den medieopmærksomhed, som Projekt Jade får,
er især udløst af vurderinger, der siger, at afdelingen Postbank under Deutsche

Bank, der var blevet udset til frasalg fra og med 2015, nu er usælgelig.
Ifølge de lækkede informationer stiller man nu internt spørgsmålstegn ved ideen
om at holde fast ved den universelle bankmodel, der havde omfattet salget af
Postbank-afdelingen. Ifølge magasinet diskuterer embedsmænd fra brancherne
Finans, Risiko og Regulering, under hvilke betingelser, banken ville blive
splittet op i to dele, en kapitalmarkedsdel, og en privatselskabsdel. Deutsche
Bank har afvist at kommentere denne information.
EIR undersøger i øjeblikket rapporten for at finde ud af, hvor langt denne
foreslåede opdeling går. En tysk kilde, der i de seneste år har fulgt og
afsløret Deutsche Banks kriminelle finansaktiviteter, kom med den kommentar, at
rapporten er »spændende«.

Kampagnens virkninger:
FAZ skriver om historien om Deutsche
Bank/Herrhausen
18. juli 2016 – Midt i LaRouche-kampagnen for at redde Deutsche Bank, lukke dens
kasino ned og ændre den tilbage til Alfred Herrhausens bank, havde Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) en lang artikel den 18. juli, »Deutsche Banks sidste
chance«, med en diskussion om, hvad der er sket med banken, siden Herrhausen
blev myrdet i 1989.
Artiklen, skrevet af FAZ’ finansmarkedsredaktør Gerald Braunberger, diskuterer
ikke den europæiske bankkrise, verdensøkonomien eller truslen om Deutsche Banks
umiddelbart overhængende insolvens, men har et andet formål: at rekapitulere
debatten i og omkring banken igennem de seneste 25 år eller mere mht., hvad
banken burde være.
I sin egenskab af Deutsche Banks bestyrelsesformand, rapporterer Braunberger,
refererede Herrhausen til den »angelsaksiske finansielle kultur« som »det, vi
ikke har« i hans bank. En sammenblanding af denne kultur med tysk industriel
bankkultur siden Herrhausens død har skabt store spændinger, skriver han, og har
haft meget dårlige resultater.
Umiddelbart efter Herrhausens død ønskede Deutsche Bank under formand Hilmar

Kopper fortsat at få en stor aktiepost i den store, bayerske kommercielle
udlånsbank, Bayerische Vereinsbank, og dermed at forankre DB som en udlånsbank
til tysk industri. Den bayerske delstatsregering, under initiativ af Allianz
Insurance, der rykkede ind på BV, blokerede for dette. I stedet fik Deutsche
Bank i 1990’erne Wall Street investeringsselskabet Bankers Trust – der massivt
lancerede DB inden for manipulation af værdipapirer med sikkerhed i ejendom og
deres kasino-derivater – og London investeringsselskabet Morgan Grenfell. I 2000
var investeringsbankiererne »stærke nok til at stoppe en planlagt fusion med
Dresdner Bank« og en post i postens sparekasse, Postbank.
»Deutsche Bank skilte sig i de følgende år af med sine mange
industriinvesteringer i [Tyskland]. Global investeringsbankpraksis opnåede mere
og mere dominans.«
Braunbergers pointe er, at den associerede strategi med at blive »verdens
investeringsbank nummer ét – oftest offentligt erklæret af Hermann Ackermann som
formand – ynkeligt har lidt nederlag, og nu har bragt Deutsche Bank til et
absolut lavpunkt. Offentligheden anser nu ikke længere investeringsbankiererne
for at være helte, men som plyndrere af en svækket, internt splittet bank.«
Og, konkluderer han, fra 2005 og frem til 2015, har en »opsplitning« af Deutsche
Bank ved at udskille investeringsbankafdelingerne altid været drøftet internt,
men blev altid afvist af bankens bestyrelsesformænd. Den nuværende britiske
formand, John Cryan, har forøget indsatsen og ønsker at koncentrere sig
udelukkende om bankens investeringsbankside, selv om det er den side, der har
tabt 5,8 milliard euro i 2015.
I mellemtiden promoverer bankens »økonomiske strateger« energisk helikopterpenge
som en politik for økonomisk genrejsning.

Italiens premierminister Renzi vil
måske gennemføre statslig bankredning
18. juli 2016 – På trods af stærk modstand fra EU-kommissionens bureaukrati og
det tyske finansministerium – i det mindste offentligt – ser det ud til, at den
italienske premierminister Matteo Renzi måske er i færd med at gennemføre sin
erklærede hensigt om at redde mange af Italiens banker ud af deres dårlige gæld.

Italiens økonomi, med sin stærke rolle inden for eksport af industri- og
højteknologiske produkter, har rent faktisk befundet sig i en konstant recession
og stagnation, siden euroen blev indført for næsten 15 år siden, og dette er
forværret i takt med, at resten af Europa har haft økonomisk nedgang. Som følge
heraf har de italienske banker, der koncentrerer sig om lån til virksomheder og
husstande, en relativ stor volumen af pressede og uerholdelige lån (som
rapporteres at udgøre enorme 18 % af deres aktiver), og en nedsmeltning af
banksystemet er overhængende, som en del af det truende kollaps af hele det
London-centrerede europæiske, finansielle system.
Londonavisen Telegraph fra 16. juli rapporterer, i artiklen »Italien på
kollisionskurs med Bruxelles over plan for redning af dårlige banker til 50
milliarder«, at Renzis regering har engageret banken JPMorgan Chase, der har
udarbejdet en plan for redningen (bailout). »Det er underforstået, at for 10
milliard [milliard euro, -red.] af statslige midler kunne blive brugt til at
opkøbe dårlige lån til hammerslagspris, hvilket ville lette bankerne for aktiver
til 50 milliarder i nominel værdi og gøre det muligt for dem i stedet at begynde
at udstede gode lån.« Regeringens »dårlige bank« ville angiveligt købe lånene
til rundt regnet 20 cents på dollaren og forsøge at genforhandle dem med
debitorerne. Nogle banker, der således ville tage et tab på 80 % af disse
låneaktiver, ville behøve en genkapitalisering gennem yderligere investeringer
fra regeringens plan til 50 milliard euro.
Planen, der er ved at blive udarbejdet af JPMorgan, kunne være med til at
udrense bankerne, men den sætter også landets myndigheder på kollisionskurs med
EU, der ikke ønsker, at skatteborgerne skal redde bankerne, før private
investorer [i bankerne; bail-in, -red.] inddrages«, rapporterer Telegraph.
Men ikke alene millioner af italienere, der har investeret i bankobligationer,
ville blive ramt, men også store franske og tyske banker – der allerede er i
vanskeligheder – til tonen af milliarder af euro.
Da Renzi oprindeligt foreslog sin plan, anerkendte EIR’s stiftende redaktør og
amerikanske systemøkonom, Lyndon LaRouche, denne som værende et nødvendigt – men
langt fra tilstrækkeligt – skridt hen imod at gøre det muligt at skabe en
europæisk økonomisk og produktiv genrejsning.
Foto: Italiens Matteo Renzi ønsker at redde bankerne uden skade for
obligationsindehaverne, i modstrid med EU’s regler. (11. juli 2016)

Tysklands ’Welt am Sonntag’ sætter
forbindelse
mellem kriserne i Deutsche Bank og de
italienske banker
17. juli 2016 – En lang artikel med titlen »Drama Infernale« i Welt am Sonntag
den 17. juli præsenterede grundlæggende set den tyske regerings vrede over
Deutsche Banks cheføkonom David Folkerts-Landaus krav om en genkapitalisering og
en suspendering af EU’s regler om »bank-bailin« (ekspropriering af visse typer
af bankindeståender, -red.). Det gør artiklen ved at forbinde Deutsche Banks
problemer med krisen i de italienske banker, men kan ikke komme uden om at
indrømme dybden af disse problemer.
»Italien står foran en afgrund, der meget vel kunne vise sig dybere end nogen i
landets historie, siden afslutningen af Anden Verdenskrig«, lyder det i
artiklen.« »Det tog landet næsten et årti at komme tilbage til den økonomiske
produktion, det havde i 2007.« Henved 15 % af lånene i banksystemet er
uerholdelige; nogle af lånene er støttet gennem sikkerhed i ejendom, men
ejendomsmarkedet har mistet 15 % af sin værdi siden 2010, så problemet er blevet
værre. Der forekommer 6,3 selvmord pr. 100.000 borgere pr. år, næsten alle af
økonomiske grunde. Problemerne stammer ikke fra 2008 eller fra Brexit, men fra
årtiers økonomisk stagnation. DieWelts søndagsudgave fremkom med den mening og
brugte desværre hele afsnit på at spytte på Italien som en korrupt,
kriminalitetshærget, statsstøttet, bureaukratisk, ikke-reformeret og praktisk
talt falleret stat. Ulig andre europæere, bemærker avisen syrligt, så anbringer
italienere deres sparepenge i bankværdipapirer, så de er i alvorlig fare for at
miste dem alle, når de italienske banker går konkurs. Opsparinger for henved 31
milliarder euro står på spil, heraf 5 milliard euro alene i Banca Monte dei
Paschi di Siena.
Mange italienere mener, at euroen har ødelagt deres økonomi og levestandard,
skrev Die Welt, og premierminister Matteo Renzi kunne af denne grund blive
fordrevet af Femstjernebevægelsen (M5S).
Men for at komme til avisens virkelige pointe, bemærkede Die Welt, at ikke kun
små, italienske sparere, men også store, tyske banker ville lide store tab i en
generel bailin af insolvente banker i Italien. Deutsche Bank har 13 milliarder

euro, der står på spil, rapporterer de og hævder, at dette er grunden til, at
Deutsche Bank og bankens storaktionær Black Rock kræver en europæisk bailout
(statslig bankredning, -red.), uden en bail-in.
Merkels og Schäubels (og Bruxelles’) vrede mod Folkerts-Landau blev indgående
fremlagt. »Folkerts-Landau må forstå, at hans krav ikke bidrager til stabilitet
i det europæiske banksystem.« Én tysk regeringsperson kalder ham for et »missil
uden styring«. En »finansiel ekspert« fra Bruxelles klager over, at Renzi nu,
når han presser på for at få sin italienske bailout, konstant kommer med
udtalelser om, at Deutsche Bank er et større problem end de italienske banker,
og Bruxelles og Berlin ser ikke gerne dette diskuteret.
Så Berlin er vred på Deutsche Bank, men kan ikke ignorere Folkerts-Landaus krav,
skrev Die Welt. Renzi og Bruxelles skal efter sigende være i gang med at
forhandle en kompromisplan for bailout, fordi Bruxelles ønsker, at Renzi skal
fortsætte som premierminister og ikke ønsker, at Femstjernebevægelsen skal komme
til.
Foto: Deutsche Banks cheføkonom, David Folkerts-Landau: ’Bankaktiernes kurstab
er blot et symptom på et større problem.’

»Drama Infernale« … og LaRouches
initiativ for Deutsche Bank er eneste
udvej
17. juli 2016 (Leder) – Verden konfronteres med et Drama Infernale, lyder
overskriften til lederartiklen i økonomisektionen af søndagens udgave af det
tyske Welt am Sonntag. Ikke alene står det italienske banksystem umiddelbart
foran en nedsmeltning, med 360 milliard euro i uerholdelige lån, men hele det
europæiske finansielle system er ligeledes bankerot – med den derivat-tyngede
Deutsche Bank øverst på listen – rapporterer de nervøst.
Men virkeligheden er langt værre, end selv denne oprørte redegørelse indikerer.
Hele det transatlantiske finansielle system er gået op i limningen, bemærkede
Lyndon LaRouche i en diskussion med sine medarbejdere i weekenden, og det blev
viderebragt ved begyndelsen af udsendelsen den 16. juli, i Dialog med Manhattan
Projektet. Dennis Speed fra LPAC opsummerede her LaRouches bemærkninger:

»Systemet giver ikke mulighed for et eneste sikkert punkt. Forlad jer ikke på
nogen rationel respons fra nogen gruppe. Dette her står på randen af en generel,
global krise. Derfor er folks adfærd den, at de går totalt i panik; man vil ikke
få nogen rationel respons på dette tidspunkt. Forsøg ikke at forlade jer på
nogen, forsøg ikke at udvælge nogen person. Dette er en nødsituation med et
problem, der haster, og vi må håndtere det ud fra dette standpunkt.«
Denne nødaktion er centreret omkring LaRouches krav om at bruge en engangsredning til at reorganisere Deutsche Bank, baseret den myrdede bankier Alfred
Herrhausens principper, for at indlede en transformation, med baggrund i en
konkurs, af hele det transatlantiske finansielle system og udløse reel,
menneskelig produktivitet.
I en yderligere diskussion i søndags udtalte LaRouche:
»Vi må have en positiv politik med en hyperaktiv produktivitet. Man må skabe
produktivitet, reel produktivitet, ikke, at nogen holder på deres penge, eller
deres penge til at spekulere for. Og spørgsmålet er: Vil vi skabe de elementer
af produktivitet, som behøves for at komme fri af det, der er sket med os,
gennem folk, der har forsøgt at undertrykke ting og gå uden om ting hele vejen?
Dér kommer problemet ind. Hvis man ikke hævder en politik, baseret på disse
principper, vil man igen havne i det samme, gamle rod.«
»Vi må vinde indflydelse på alle personer«, fortsatte LaRouche, »for hvis der
ikke er enighed mht. hvad det er, man skal varetage, så får vi anarki. Og det
betyder at gå tilbage til nulpunktet, eller under nulpunktet. Det er problemet.
Det er spørgsmålet. Dette er, hvad man må respondere til. Hvis man ikke
responderer til det, er man ingenting, så har man totalt smidt enhver fornuft
ud. Og dette er den eneste måde at håndtere dette på.«
I vores internationale kampagne for at gennemføre LaRouches dramatiske Deutsche
Bank-initiativ, bemærkede Helga Zepp-LaRouche, løber vi ind i uventede grader af
raseri i befolkningen i hele Europa, imod Deutsche Bank og alle bankierer, et
raseri, som står i vejen for deres forståelse af LaRouches krav.
»I Tyskland havde vi en uventet, virkelig uventet bølge af had mod Deutsche
Bank«,
bemærkede Zepp-LaRouche.
»Konservative industrifolk, mangeårige tilhængere (som man aldrig ville have
forventet ville sige noget sådant), de reagerede totalt voldsomt og sagde: ’Lad

dem gå bankerot! Luk dem ned! Hvorfor skulle vi bruge én krone mere på at redde
disse kriminelle slyngler?’ Og jeg mener, at det er det, folk ikke rigtig kæmper
sig igennem.
For Herrhausen-princippet handler ikke bare om at redde Deutsche Bank; det er,
at man har en pistol for panden og siger: Enten accepterer I paradigmeskiftet,
eller også går I alle ned, og vi gå ned med jer. Men hvis I vil overleve, må I
acceptere dette skifte. Og hvis vi havde en international kampagne – som vi har
lidt af – men hvis vi havde en virkelig kampagne, ville presset blive større på
den tyske regering, som er dér, hvor presset må ende.«
Lyndon LaRouche understregede ligeledes betydningen af politikken for
reorganisering af Deutsche Bank:
»Understreg det igen, for det er historien. Det er præcist, hvad I må håndtere,
og det er, hvad I må kæmpe imod.«

RADIO SCHILLER den 18. juli 2016:
Deutsche Bank handlingsplan//
Offentliggørelsen af de 28-sider om
Saudi-arabiens rolle bag terror//
Terror i Nice//
Kupforsøget i Tyrkiet
Med formand Tom Gillesberg

»Go Fly a Kite!«
’Helikopterpenge-syndromet’ spreder
sig
blandt traumatiserede bankierer
16. juli 2016 – Citigroups cheføkonom Willem Buiter sagde på fuldstændig
sindssyg vis til Bloomberg den 15. juli, at en »win-win«-politik for Europas
centralbanker ville være udstedelsen af helikopterpenge. Buiter gjorde det
klart, at han mener den fulde Weimarregerings udstedelse af
»evighedsobligationer« til den Europæiske Centralbank, obligationer, der ikke
alene ikke har renter, men heller ingen tilbagebetaling af hovedstolen,
nogensinde; ECB trykker tilsvarende kontanter og anbringer dem i statslige
konti. Dette er potentielt set ubegrænset – som Zimbabwe også opdagede for nylig
– især, eftersom Buiter siger, at, mens ECB gør dette, bør de europæiske
regeringer afskrive noget af deres gæld.
»Der er indlysende win-win-situationer, som vi kan få«, citeres Buiter. »En
gældsomlægning hvis muligt … og så en budgetstimulus med et veldefineret mål,
der sluttelig skal finansieres gennem ECB, folkets helikopterpenge. I et land
som Tyskland, hvor der er behov for investering i infrastruktur, annoncerer og
gennemfører regeringen et storstilet investeringsprogram« og udsteder evighedsobligationer »til centralbanken, der skaber det om til penge«, sagde Buiter.
Præsident for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i delstaten
Cleveland, Loretta Mester, befandt sig i et interview den 12. juli under den
samme vrangforestilling: »Vi vurderer hele tiden værktøjer, som vi kan anvende«,
sagde Mester til Australiens ABC. »I USA har vi brugt kvantitativ lempelse
(pengetrykning), og jeg mener, at det har bevist sit værd. Så det er min
anskuelse, at helikopterpenge bliver en slags næste skridt, hvis vi nogen sinde
skulle finde os selv i en situation, hvor vi ønskede at være mere
imødekommende.«
Og den tidligere vicedirektør i Federal Reserves bestyrelse Joseph Gagnon
citeres for den mest fatale udtalelse: »Centralbanker og regeringer er faktisk
én og samme ting.«
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche satte dette på sin rette plads. »Disse
vild-øjede planer«, sagde LaRouche, »er svindelnumre i en grad, hvor de
udelukkende kan forfølges gennem at føre krig. Der er simpelt hen ingen profit i

banksystemet nu, og ingen produktivitet. Det kommer der heller ikke, før vi
udrenser dem og starter på en frisk. Luk disse svindelforetagender ned – fjern
dem. Erklær dem bankerot. Så kan man komme ind med kredit til et nyt system, der
bygger på vækst.«
Det er den skarpe vending i politikken, som LaRouche har foreslået omkring
tilfældet med Deutsche Banks krav om bailout – genkapitaliser i stedet banken på
basis af en tilbagevenden til bankens tidligere formand Alfred Herrhausens
politik for udvikling.
Opkomsten af nazismen på baggrund af Tysklands periode med
hyperinflation/kollaps illustrerer LaRouches pointe med, at sådanne »vild-øjede
planer« som helikopterpenge, blandt stormagter forfølges »udelukkende gennem at
føre krig«.
Foto: ’Go Fly a Kite’ – gå ud og sæt en drage op. Som børnene under Tysklands
hyperinflation i 1920-erne selv har lavet af værdiløse pengesedler …
Helikopterpenge er ingen ny opfindelse. Det er konsekvenserne heller ikke.

Europæiske banker ved ’Sidste Udkald’
før kollaps
16. juli 2016 – »Deutsche Bank må reddes, for verdensfredens skyld«, Helga ZeppLaRouches chokerende advarsel om det kaos, der lurer bag Deutsche Banks krav om
en ny, europæisk TARP-bailout, er i raketfart blevet cirkuleret til
højtplacerede bankierer, økonomer og medier i hele Tyskland, Østrig og Italien.
En af disse bankierer bekræftede over for Zepp-LaRouche i en diskussion over
telefon den 15. juli, at hendes fremsatte krav, der placerer de Londoncentrerede europæiske banker »i allersidste øjeblik« før et kollaps, er korrekt,
og mange bankierer ved det. I interviews til medierne »kaster de sand i
offentlighedens øjne«, sagde han, med de ved, hvad der snart vil udløses over
dem.
En anden kilde sagde til EIR’s europæiske kontor i Wiesbaden, Tyskland, at
behovet for at vende tilbage til Deutsche Banks myrdede, tidligere formand
Alfred Herrhausens »traditionelle dyder« inden for bankpraksis, gentagent blev

bragt på bane under bankens nylige generalforsamling for aktionærerne i takt
med, at bankens marked og øvrige kapitalisering styrtdykkede.

Zepp-LaRouches

appel, der bygger på hendes mand, Lyndons LaRouches forslag, kræver, at Deutsche
Bank skal genkapitaliseres med statslige midler, men at den skal udrenses ved at
afskrive dens enorme mængde af giftige værdipapirer og ved at vende tilbage til
Herrhausens politik for bankpraksis til industriudvikling og produktivitet.
Endnu en højtplaceret finansperson udtalte sig offentligt om den ekstreme fare
for en europæisk nedsmeltning. Philipp Hildebrand, næstformand for Black Rock
(der ejer 5 % af Deutsche Banks kollapsede aktier), sagde til Tageszeitung den
13. juli, at den nuværende krise i de europæiske banker er ekstremt farlig og
»kunne føre til det værste«. Hildebrand søgte at lokalisere udløseren for
nedsmeltningen væk fra Deutsche Bank og Tyskland, i Italien.
Men Deutsche Bank har et presserende behov for genkapitalisering. Samtidig med,
at bankens cheføkonom David Folkerts-Landau kom med sine forslag til eurobailout, og Angela Merkel og hendes finansminister Wolfgang Schäuble benægtede,
at det skulle være nødvendigt at gøre noget, fik Deutsche Bank omkring 1
milliard euro i ny kapital fra Qatars kongefamilie, hvilket gør dem til den
største aktieindehaver (10 %), foran Black Rock.
Ydermere har Deutsche Banks supervisionsbestyrelse skaffet sig af med Georg
Thoma – der havde presset på for at få forebyggende undersøgelser og
udrensninger af bankens illegale/umoralske aktiviteter – og har netop erstattet
ham med Qatars fremstillede kandidat, Frankfurt-advokaten Stefan Simon.
Kilder i den amerikanske bankverden siger, at Deutsche Bank har behov for, ikke
1 milliard euro i ny kapital, men 7 – 10 milliard euro. Handelsblatt
rapporterede den 15. juli, at Tysklands andenstørste bank, Commerzbank, også er
i vanskeligheder. Den har måttet rapportere indtægter, der styrtdykkede hen over
det seneste år med enorme marginer, 10 – 15 %, afhængig af bankafdeling. Den
europæiske Centralbanks nulrentepolitik har bragt denne forhenværende
kraftstation for lån til industrien ud på afgrundens rand.
EIR kæmper for de handlinger, som LaRouche foreslår, i både Tyskland og Italien,
som er krisens centrale fokusområder. EIR’s og LaRouche-bevægelsens kamp for at
genindføre Glass/Steagall-bankopdelingsloven i USA er ligeledes af afgørende
betydning.
Og i Danmark er det naturligvis Schiller Instituttet, er fører an i denne kamp
for en bankopdeling, også i Danmark.

Red Deutsche Bank
– red Europa og verden fra totalt,
økonomisk kaos!
Med Helga Zepp-LaRouches fascinerende
analyse
af de seneste 30 års politik.
Dansk udskrift.
Den største fare, lige bortset fra en direkte Tredje Verdenskrig, ville være, at
den transatlantiske sektor styrtede ud i kaos. Derfor fremkom min mand – der har
en unik rekord for at have ret, mht. økonomisk forecasting, og mht. at komme med
forslag til, hvordan en situation kan løses – med denne meget overraskende
kommentar: at Deutsche Bank, frem for alle banker, skulle udvælges og reddes,
denne ene, sidste gang, men ikke uden betingelser: De må omgående sættes under
en form for konkursbehandling. En ledelseskomité bør have ansvaret. Og dernæst
må banken have en ny forretningsplan, der må gå tilbage til den filosofi, som
blev praktiseret af Alfred Herrhausen, der var den sidste, moralske bankier i
hele Europa, og som havde en helt anden filosofi.

Download (PDF, Unknown)

Bankkollaps? Lyndon LaRouche
understreger:
Gå tilbage til ’Gå’ og Start forfra!
Produktivitet er af primær betydning
– Herrhausen-metoden
15. juli 2016 – Her til morgen gentog Deutsche Banks cheføkonom David FolkertsLandau i et interview på CNBC-TV sit krav om en bailout/genkapitalisering for de
europæiske banker og sagde, at centralbankens politik er en fiasko og ødelægger
kanalen for kredit til SME-sektoren (Små og Mellemstore Entrepriser). Efter en
briefing om dette bemærkede LaRouche, at spørgsmålet er meget fornuftigt, men,
af de involverede elementer er nogle kendte, mens andre repræsenterer
tvivlsspørgsmål. Han pointerede betydningen af Alfred Herrhausen, formand for
Deutsche Bank fra 1971 og frem til november 1989, hvor han blev myrdet.
LaRouche sagde, at kapitalisering som sådan ikke er et effektivt instrument for
situationen. De tvivlsomme værdier bør annulleres. Det er den eneste måde at
komme ud af dette rod på. Det er ligesom at få en syg person til at blive endnu
mere syg, og så kalde ham én, der ’med succes er blevet mere syg!’
Det er selve fremgangsmåden, der er problemet. Deduktiv tænkning er altid
problemet. Vi står med et svindelnummer, et system, der er et falsum. Så vi må
tilbage til ’Gå’ og starte om igen. Man kan ikke forsøge at ’fikse det’. Det er
ikke et ’fiks det’-problem.
Overvej det følgende: Hvad er det økonomiske system? Man må følge det,
Herrhausen var i færd med at etablere. Han blev myrdet for at annullere denne
indsats, der skabte den ødelæggelse, der fulgte. Det var formålet med mordet.
Enhver idé om at »forhandle« et skifte vil være et falsum.
Der må komme en annullering af såkaldt rigdom, der ikke er berettiget til at
bære dette navn. Se så på, hvad der er tilbage. Find ud af, hvad der skal gøres.
Der må være et selvudviklende program for produktivitet. IKKE en proces, hvor
man tinger! Man skal ind på en anden kurs. Kursen kan ikke være forhandling. Man
må udvirke produktive evner, og udvirke øget produktivitet på permanent basis.
Graden af produktivitet er den primære skabelse. Man kan ikke »tilføje« noget
ved at tilføje det. Man skal bygge noget nyt, til en start. Annuller alle former

for forhandling. Man skal acceptere Herrhausens program. Accepter hans program,
ikke noget i den retning. Motivet for at myrde ham, øjensynligt af de franske og
britiske netværk – var at standse dette system. Vores fremgangsmåde må være den,
ikke at tale om »forhandlinger gennem tilpasninger«. Vi må eliminere det
nuværende koncept om et finanssystem, ikke »udbedre« finanssystemet. Vi ønsker
ikke et »blødere system«. Glem alt om penge, og tænk i stedet på økonomi, hvad
det gør for økonomi.
Det, som det britiske/franske system gjorde ved at myrde Herrhausen, var for at
forhindre en flugt fra svindelen. Man kan ikke »fikse op« noget, der var et
falsum fra begyndelsen. I dag må vi komme op med et godt instrument. Afslutte
det, der var forkert dengang, og nu.
Det er simpelt: 1) Herrhausen blev myrdet; og 2) briterne og andre systemer var
involveret. De gjorde det for at nedlægge alt, der var forbundet med ham.
Gerningsmændene havde til hensigt at forhindre Herrhausen, eller noget som ham,
i nogensinde at tage styringen. Se lige på, hvem der stadig er der – George
Soros, et førende problem, og britisk.
Foto: Alfred Herrhausen (1930 – 1989), tysk bankier og formand for Deutsche
Bank. Var fra 1971 og frem til sin død medlem af bankens bestyrelse. Rådgiver
til kansler Helmut Kohl. Ingen er nogen sinde blevet straffet for hans mord.

Helga Zepp-LaRouche vil være
hovedgæst ved
LaRouchePAC Internationale Fredagswebcast.
Vi udlægger video samt et engelsk
udskrift lørdag morgen.

Bliv på kanalen!
Helga Zepp-LaRouche vil være
hovedgæst ved LaRouchePAC
Internationale Fredags-webcast.
Vi udlægger video samt et engelsk
udskrift lørdag morgen.
Bliv på kanalen!

Det afgørende, unikke led i kæden
14. juli, 2016 (Leder) – For 48 timer siden ændrede vi alting i hele vores
fremgangsmåde på globalt plan – men mange af jer gik glip af det. Tænk! Mind jer
selv om, at det ikke nytter at klage over den overhængende fare for et panikkollaps af verdens økonomiske system ud i et dødbringende kaos. Og at advarsler
mod en termonuklear tilintetgørelseskrig i sig selv ikke vil forhindre det i at
ske alligevel – lige så lidt, som de blotte advarsler nogen sinde har forhindret
krig i fortiden!
Det, Lyndon LaRouche netop har gjort, er at pege på det afgørende, unikke led i
kæden, der, hvis I griber fat i DET, og trækker i DET, lige akkurat vil være i
stand til at trække Europa væk fra klippekanten – og som, i absolut sidste
øjeblik, kan afbøje denne historiske, tankeløse, automat-lignende march ud over
afgrunden.
Skub dette til side for hellere at overveje det i morgen, og I er færdige! Der
vil ikke være noget i morgen – hverken for jer, eller for nogen andre.
Alle disse overvejelser er forklaret i Helga Zepp-LaRouches udtalelse d. 12.
juli, »Deutsche Bank må reddes, for verdensfredens skyld!«

Men der er mange mennesker, der ikke taget denne udtalelse til hjerte og indledt
den omgående kovending, der er påkrævet.
Zepp-LaRouches udtalelse må studeres og genlæses i detaljer. Men for at
rekapitulere nogle punkter for vores formål her: Frankrig, Italien og andre
europæiske stater er totalt bankerot; Europa har inden for få dage kurs mod en
nedsmeltning, som, under de nuværende omstændigheder, vil føre til krig.
Tysklands derivat-tyngede Deutsche Bank kan meget vel blive udløseren af en
sådan nedsmeltning, der omfatter hele Europa. Men det er paradoksalt nok
Tyskland, der stadig har den potentielle økonomiske produktivitet, der kunne
føre Europa tilbage mod sikkerhed. Og, hvis Deutsche Bank blev reddet fra
kollaps, og man omgående vendte om og slog ind på den politik, som Alfred
Herrhausens kurs stod for, ville DB blive hovedkraften i organiseringen af et
sådant tysk opsving.
Lyndon LaRouche har krævet, at regeringen skal forøge Deutsche Banks
kapitalgrundlag, der skal ledsages af en omgående ændring af bankens politik
tilbage til den politik i Hamiltons tradition, som Alfred Herrhausen førte.
Samtidigt må der udpeges en ledelseskomité, der kan finkæmme og reorganisere
bankens aktiver.
I løbet af de seneste to dage er mange af vore venner eksploderet i raseri over
dette livreddende forslag fra Lyndon og Helga LaRouche og har spruttet, at de
store banker er vore fjender, og at vi er modstandere af bailouts. Men, som
Diane Sare fra LaRouche PAC Komité for Politisk Strategi påpegede i går, så er
det letkøbt blot at aflire en liste af korrekte »holdninger«. Men hvad får man
ud af det, andet end et pas til et Trotskistisk Paradis? Langt sværere [er det]
at forstå og gribe den ene, sidste chance, som historien tilbyder, og som vi nu
må gøre.
De, der myrdede Herrhausen, skabte en fortsat grusomhed, der ikke er sluttet den
dag i dag; de, der gjorde det, må fjernes, ellers er der ingen løsning. Før
eller siden vil noget, man har undladt at gøre, komme tilbage og ramme én.
Foto: USA's første finansminister Alexander Hamilton foran USA's
Finansministerium i Washington, D.C.

Helga Zepp-LaRouche vil være
hovedgæst
ved LaRouchePAC Internationale
Fredags-webcast.
Vi udlægger video samt et engelsk
udskrift lørdag morgen.
Bliv på kanalen!

Nødaktion over for Deutsche Bank
eneste måde at redde Europa og verden
14. juli 2016 (Leder) – Selv, mens tåber som Angela Merkel og Wolfgang Schäuble
holder fast ved, at både de italienske banker og Tysklands største bank,
Deutsche Bank, ikke er i alvorlige vanskeligheder, udvider cheføkonom for
Deutsche Bank, David Folkerts-Landau, sin tidligere advarsel om, at hele EUbanksystemet er på randen af kollaps. Han lagde i vid udstrækning skylden for
dette på den Europæiske Centralbanks præsident Mario Draghis Quantitative
Easing, QE (kvantitative lempelser; ’pengetrykning’) – med ubegrænset opkøb af
skrantende obligationer – og med nedsættelsen af rentesatserne til negative
værdier. »Europa er alvorligt syg«, sagde han i et interview med Die Welt og
tilføjede, at en hurtig kur krævedes og i særdeleshed forholdsregler, der atter
giver gnisten til økonomisk vækst, for uden vækst kan bankkrisen ikke
overvindes.

Folkerts-Landau sagde, at levestandarden i hele Europa er alvorligt truet, og at
dette er en væsentlig årsag til den hastige vækst af anti-EU-følelser i hele
Europa.
Lyndon LaRouche har direkte interveneret i denne krise og påpeget den faktiske
årsag til denne krise, der udspiller sig – nemlig, det politiske mord i 1989 på
formand for Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, som LaRouche identificerede som
den sidste tyske bankier, der forstod bankernes nødvendige rolle i skabelse af
kredit til realøkonomien. Siden dette mord er Deutsche Bank, og tysk
bankvirksomhed generelt, blevet overtaget af briterne, både rent bogstaveligt i
den betydning, at briterne nu ejer Deutsche Bank, og også mht. at skifte over
til spekulation snarere end produktiv investering.
Se: Helga Zepp-LaRouche: Deutsche Bank må reddes for
verdensfredens skyld!
De fleste transatlantiske nationers økonomier er implicit bankerot, sagde
LaRouche i en diskussion onsdag med sin Komite for Politisk Strategi. Men den
tyske økonomi har i sig midlerne til at redde de europæiske økonomier, og videre
endnu, pga. den historiske tyske helligelse til investeringer i videnskab og
teknologi. Skulle Deutsche Bank gå hen og kollapse, advarede han, ville
resultatet blive ikke alene et økonomisk sammenbrud i hele Europa, men også krig
– global krig.
Alt imens en genkapitalisering af Deutsche Bank derfor haster, så må det ikke
blive et spørgsmål om penge per se, i sig selv, men derimod en reorganisering af
bankens enorme eksponering til stort set værdiløse derivater og dårlige lån,
samt en tilbagevenden til produktiv investering sådan, som Herrhausen havde
tænkt. Den tyske økonomi kunne dernæst levere den nødvendige margin for at
bringe den europæiske økonomi tilbage til skabelsen af reel profit.
Krigsfaren kunne ikke være mere åbenlys end den er i dag. En af Putins
toprådgivere, Sergei Karaganov, sagde til Der Spiegel i dag, at den udstrakte
NATO-deployering af styrker på den russiske grænse, som blev yderligere
implementeret ved NATO-topmødet i Warszawa i sidste uge, er en militær
provokation, og at, »hvis NATO indleder en overskridelse – imod en atommagt som
os selv – vil de blive straffet.«
På samme tid responderede Kinas ambassadør til USA, Cui Tiankai, i tirsdags til
de multiple militære trusler mod Kina siden Obamas »omdrejningspunkt Asien« og
den amerikanske intervention imod Kinas suverænitet i det Sydkinesiske Hav og
sagde: »At sende disse hangarskibe og bombefly er en manifestation af loven,

’magt er ret’. Kina må derfor gøre modstand mod det og afvise det. Dette sker i
den sande ånd af international lov. Og hvis det kan ske for os, kan det ske for
hvem som helst.«
Der findes ingen delvise forholdsregler, der kan håndtere den eksistentielle
økonomiske og strategiske krise, der nu konfronterer menneskeheden. Der må komme
en kreativ løsning, baseret på nye principper, og som hviler på den forståelse,
at ethvert menneske har et kreativt potentiale til at bidrage til menneskehedens
fælles mål. En afslutning af geopolitik, og af den dyriske filosofi, der lyder
»alle mod alle«, mellem individer og mellem nationer, haster, er mulig og
nødvendig.
Foto: Den Europæiske Centrabanks bygning.

Helga Zepp-LaRouche:
Red Deutsche Bank,
for verdensfredens skyld!
Erklæring fra Helga Zepp-LaRouche, forkvinde for det tyske parti
Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet (BüSo), udstedt 12. juli, 2016:
Den overhængende trussel om Deutsche Banks konkurs er bestemt ikke den eneste
udløser for en ny systemisk krise i det transatlantiske banksystem, en krise,
der ville blive mange gange mere dødbringende end krisen i 2008, men som
samtidig tilbyder en enestående mulighed for at forhindre et kollaps ud i kaos.
Bag det SOS-nødsignal, som Deutsche Banks cheføkonom David Folkerts-Landau har
udsendt for at få et EU-program på €150 milliarder til at genkapitalisere
bankerne, lurer der en fare, der åbent diskuteres i de internationale
finansielle medier, for, at hele det europæiske banksystem de facto er insolvent
og sidder på et bjerg af dårlige lån til mindst €2 billioner. Deutsche Bank er
den internationale bank, der, med udestående derivatkontrakter for i alt €55
billioner og en gearingsfaktor på 40:1, overgår selv Lehman Brothers på
tidspunktet for denne banks kollaps og derfor repræsenterer systemets farligste
akilleshæl. Halvdelen af DB’s balance på regnskabet, som er styrtdykket 48 %
over de seneste 12 måneder og er nede på kun 8 % af sin topværdi, udgøres af
niveau 3-derivater, dvs. derivater til et beløb af ca. €800 milliarder uden en

egentlig markedsvurdering.
Det kom sikkert som en overraskelse for mange, at Lyndon LaRouche, på grund af
de systemiske implikationer af Deutsche Banks truende konkurs, i dag krævede, at
banken blev reddet gennem en engangsforøgelse af sit kapitalgrundlag. Hverken
den tyske regering med sit BNP på €4 billioner, eller EU, med sit BNP på €18
billioner, ville være i stand til at kontrollere dominoeffekten af en ikkereglementeret konkurs.
Denne engangskapitalindsprøjtning, forklarede LaRouche, er alene et nødtiltag,
der må følges op af en omgående ny-orientering af banken, tilbage til dens
tradition, der var fremherskende indtil 1989 under Alfred Herrhausens lederskab.
For virkeligt at overvåge en sådan operation, må en ledelseskomité etableres,
der kan verificere forpligtelsernes legitimitet og deres implikationer, og som
kan afslutte dette arbejde inden for en given tidsramme. Komitéen bør også
udfærdige en ny forretningsplan, baseret på Herrhausens filosofi for bankdrift,
og som udelukkende er orienteret mod den tyske realøkonomis interesser.
Alfred Herrhausen var Tysklands sidste, egentlig kreative, moralske industrielle
bankmand. Han forsvarede blandt andet eftergivelse af udviklingslandenes
ubetalelige gæld, så vel som også langfristet kredit-finansiering af
veldefinerede udviklingsprojekter. I december 1989 havde han til hensigt i New
York at præsentere en polsk industrialiseringsplan, der var i overensstemmelse
med de kriterier, som Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fastsatte for
genopbygningen af Tyskland efter 1945, og som ville have tilbudt et fuldstændig
anderledes perspektiv end Jeffrey Sachs’ såkaldte »reformpolitik« eller
chokterapi.
Se LaRouchePAC Feature-videos:
‘The Lost Chance of 1989’ (1989 – Den forspildte chance) og 'The Lost Chance of
1989: The Fall of the Wall'
Herrhausen blev dræbt d. 30. november 1989 af den »Tredje Generation af Røde
Armé Fraktion«, hvis faktiske eksistens den dag i dag stadig ikke er bevist. Det
skete kun to dage efter, at kansler Helmut Kohl, der regnede Herrhausen blandt
sine nærmeste rådgivere, havde præsenteret sit 10-punktsprogram for gradvist at
overvinde Tysklands deling [mellem øst og vest]. Terrorangrebets Cui bono (hvem
har gavn af det, -red.) er fortsat et af de mest skæbnesvangre spørgsmål i
Tysklands moderne historie, og et spørgsmål, som det er påtrængende at få
afklaret.[1]

Kendsgerningen er, at Herrhausens efterfølgere indførte et fundamentalt
paradigmeskifte i bankens filosofi, hvilket bragte Deutsche Bank ind i den vilde
verden af profitmaksimering for enhver pris, og også ind i utallige ikkestrafbare og strafbare juridiske forviklinger, som de ansvarlige hidtil ikke er
stillet til ansvar for, hovedsageligt på grund af præmisserne for de banker, der
er ’for-store-til-at-lade-gå-ned’.
Transformeringen af Deutsche Bank til en global investeringsbank med den højeste
eksponering til derivater, kombineret med den samtidige kredit-flaskehals for
små og mellemstore tyske virksomheder, er symptomatisk for den dårskab, der har
ført til den nuværende katastrofe.
Vi må nu handle med beslutsomhed, men ikke på den måde, som Folkerts-Landau
foreslår, det vil sige, ikke med mere af den samme medicin, der blot ville slå
patienten ihjel. Selv om Deutsche Bank i løbet af de senere år hovedsagligt har
opereret ud fra London og New York, så er DB for vigtig for den tyske økonomi,
og derfor for Tyskland, og ultimativt for hele Europas skæbne. Bankens
reorganisering i Alfred Herrhausens ånd er ikke alene nøglen til at overvinde
bankkrisen, men også til at afværge den akutte fare for krig.
Mordet på Herrhausen er forblevet ustraffet. Der findes imidlertid »den frygtede
magt, der dømmer det, der er skjult for øjet«, hvilket er emnet for Friedrich
Schillers digt »Ibykus’ Traner«. Erinyerne er begyndt på deres frygtelige
dans.[2]
Det påhviler nu alle, der, udover familien, har lidt under det politiske mord på
Herrhausen, repræsentanter for den tyske »Mittelstand«, den tyske økonomi og de
institutionelle repræsentanter for den tyske befolkning at ære hans eftermæle og
gribe den enorme mulighed, der nu gives, for at redde Tyskland.

[1] Læs om Herrhausen her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=3451 og
http://schillerinstitut.dk/si/?p=2494

[2] http://schillerinstitut.dk/si/?p=3049

Italienske banker og Deutsche Bank
fører an i den transatlantiske
sektors krak
11. juli 2016 – Pressen i den transatlantiske verden er fuld af dækning af
krisen i Deutsche Bank og de italienske banker, som understreger betydningen af
Lyndon LaRouches intervention, hvor han kræver en engang-bailout af Tyskland for
at forhindre kaos i Europa, men baseret på behovet for gennemgribende ændringer
i banksystemet for at forcere kreditter ind i realøkonomien og lukke
derivativerne og andre spekulative bobler ned.
Russia Today har David Folkerts-Landaus interview med Welt am Sonntag, hvor
cheføkonomen for Deutsche Bank (DB) krævede en haste-bailout til 150 milliarder
euro, og det citerer også udtalelser fra Lorenzo Bini Smaghi, formand for
Societe Generale, hvor han advarer om, at den italienske bankkrise kan brede sig
til hele EU. DB-aktier er faldet 48 % i løbet af de seneste 12 måneder, Societe
Generales aktier er faldet 63 %, og Bloombergs Europa-index over 500 banker og
finansielle serviceselskaber er faldet med 33 %, det laveste i syv år. En
tidslinje i Bloomberg-artiklen har titlen, »Deutsche Banks episke kollaps«, og
som gør det ganske klart, at det europæiske banksystem nu står på randen af et
umiddelbart krak.
RT har også en nylig, underskrevet kronik af George Soros, hvor han erklærer, at
EU’s kollaps er blevet »næsten uundgåeligt« siden Brexit-valget.
»Det katastrofale scenario, som mange har frygtet, har materialiseret sig og gør
en disintegration af EU praktisk talt uigenkaldelig«, skrev han for Project

Syndicate (som han financierer kraftigt). Han tilføjede, at det finansielle
kollaps i UK i kølvandet på Brexit var det værste i tre årtier. »Det europæiske
projekts blotte overlevelse er indsatsen i forhandlingerne om, hvordan Brexit
kommer til at forløbe.« RT’s dækninger bemærker, at Marine LePen mødtes med den
franske præsident Hollande og pressede på for at få en folkeafstemning om en
«Frexit«, men blev afvist.
Reuters har også en omfattende dækning af Folkerts-Landau-interviewet. Cityam,
en online finans-publikation, bemærkede, at italienske banker sidder med
insolvent gæld til 360 milliarder euro, og aktier i samtlige italienske
storbanker og andre banker i Middelhavsområdet – Unicredit, Banca Monte dei
Paschi di Siena, Banco Popolare og Intesa San Paolo (Portugal) – er faldet med
25 % siden Brexit-valget. Michael Hewson fra CMC Markets UK citeredes for at
sige, »hvis Italien går ned, vil det tage resten af Europa med sig«.
The Street havde følgende hovedoverskrift tilbage den 5. juli, »Vil Deutsche
Bank initiere den næste finansielle krise? Aktier kunne være på vej til nul«.
Artiklen nævnte paralleller til Lehman Brothers og viste, at DB er i en langt
værre tilstand end Lehman var mod slutningen. IMF advarede om, at det største
overløb fra DB vil ramme Frankrig, UK og USA, der »har den største grad af
overløb fra omverden, målt ud fra den gennemsnitlige procent af kapitaltab hos
andre banksystemer pga. chokket i banksektoren i oprindelseslandet«. En grafisk
fremstilling i Wall Street Journal, der nævnes af The Street, viser bank-tilbank-forbindelserne i Deutsche Bank. DB er belånt med over 40:1, langt værre end
Lehmans 31:1 på tidpunktet for dens kollaps; og DB’s aktuelle portefølje af
derivater udgør $72,8 billioner, hvilket er 13 % af alle globale, udestående
derivater. »Hvis domino-effekten opstår, vil Tyskland, med sit BNP på $4
billioner eller EU med sit BNP på $18 billioner ikke være i en position, hvor de
kan få kontrol over det.«
New Europe online har hovedoverskriften, »Hvorfor Deutsche Bank er den farligste
bank i verden«, og spørger, hvad prisen ville være for den tyske regerings
bailout, versus konsekvenserne af at lade det nedsmelte med systemiske
implikationer.
Bloomberg har også advaret om, at Londons ejedomsmarked er ved at krakke, og
dette er endnu en konsekvens af Brexit. Standard Life Investments annoncerede,
at fra og med i dag, vil de suspendere deres UK Ejendomsfond for at afværge
investorer, der kræver deres penge tilbage. Dette udløser allerede smitte, med
flere andre store ejendomsinvestorers meddelelse om lignede fastfrysninger af
klienternes midler, og med endnu andre, der simpelt hen meddeler, at de trækker
sig ud af eksisterende handler om prima ejendomsprojekter i London.

Samlet set er tilstandene i Italien, Deutsche Bank og ejendomsmarkedet i London
mere end tilstrækkelige til at eksplodere hele den transatlantiske finansielle
sektor. Det er præcis pga. denne allerede igangværende krise, at
nødforanstaltninger, nøjagtigt i overensstemmelse med LaRouches krav, omgående
må vedtages.

Glass-Steagall:
Europa på randen af total finansiel
nedsmeltning
12. juli 2016 (Leder) – Europa konfronteres med tre mekanismer, der kunne udløse
en nedsmeltning, et sammenbrud, af det transatlantiske finansielle system, og
enhver af disse mekanismer kunne detonere, hvad øjeblik, det skal være. Og så er
de endda på ingen måde de eneste kilder til det transatlantiske, London/Wall
Street-ledede systems kollaps.
For det første er de italienske banker på randen af kollaps. Man har offentligt
indrømmet, at de førende italienske banker har for 360 milliarder euro gæld, der
er i betalingsstandsning – og uofficielle estimater sætter tallet langt højere.
Men, som den italienske premierminister Renzi korrekt har advaret om, så er
krisen omkring Deutsche Bank »hundrede gange værre«. DB sidder med aktuelle
derivater til $72,8 billioner og har et bjerg af insolvent gæld. I søndags
krævede DB’s cheføkonom David Folkerts-Landau en omgående haste-bailout af de
europæiske storbanker til 150 milliarder euro – med start i hans egen DB. Iflg.
EU-love, der trådte i kraft 1. januar, skal banker først gennemgå en bailin
(ekspropriering af visse typer indeståender), før de kan få en bailout (statslig
redningspakke), og dette udgør i sig selv en sikker udløser af en systemisk
nedsmeltning.
Fra mandag at regne konfronteredes Londons store ejendomsfonde med et stormløb
fra investorerne, i kølvandet på Brexit-afstemningen, og udsigten til et
umiddelbart forestående sammenbrud af hele den britiske ejendomsboble er meget
virkelig. I en klar panik over den accelererende disintegration vred det
regerende Konservative Parti armen om på den ene af de to tilbageværende
kandidater til partiformandsposten for at trække sig som kandidat, således, at
Theresa May kunne blive installeret som premierminister på onsdag – for at have
en regering på plads til at håndtere den fremstormende krise.

Dette umiddelbart forestående, systemiske krak kan ikke adskilles fra den
voksende fare for atomkrig i kølvandet på NATO-topmødet for statsoverhoveder i
Warszawa i sidste uge.
Det er præcist pga. denne kombinerede fare for et kollaps ud i kaos og en
potentiel udslettelseskrig, at Lyndon LaRouche har krævet en engangs-bailout af
de tyske banker for at standse blødningen længe nok til at lancere et reelt
skifte i politikken, baseret på hans egne Fire Love for, hvordan
verdensøkonomien skal genoplives gennem kreditter, der er rettet mod at forbedre
arbejdskraftens produktive evne, gennem investering i infrastruktur, fremskudt,
videnskabelig grænseforskning, der anføres af en massiv udvidelse af
rumprogrammet, og lignede tiltag. LaRouche advarede kolleger den 10. juli om,
at, hvis Tyskland tager et styrtdyk ud i kaos, er krig umiddelbart overhængende.
Tyskland sidder inde med nøglen til en ny europæisk politik over for Rusland,
baseret på strategisk og økonomisk samarbejde, og hvis dette forhold spoleres,
vil konsekvenserne blive katastrofale.
Tiden er inde til at se den nuværende krises virkelighed i øjnene, krævede
LaRouche, og til at handle på basis af denne nødsituation, som krisen kræver
det.
Læs: LaRouches Fire Love til at redde USA (og verden …)

SUPPLERENDE MATERIALE:
Italienske banker og Deutsche Bank fører
an i den transatlantiske sektors krak
11. juli 2016 – Pressen i den transatlantiske verden er fuld af dækning af
krisen i Deutsche Bank og de italienske banker, som understreger betydningen af
Lyndon LaRouches intervention, hvor han kræver en engang-bailout af Tyskland for
at forhindre kaos i Europa, men baseret på behovet for gennemgribende ændringer
i banksystemet for at forcere kreditter ind i realøkonomien og lukke
derivativerne og andre spekulative bobler ned.
Russia Today har David Folkerts-Landaus interview med Welt am Sonntag, hvor
cheføkonomen for Deutsche Bank (DB) krævede en haste-bailout til 150 milliarder
euro, og det citerer også udtalelser fra Lorenzo Bini Smaghi, formand for
Societe Generale, hvor han advarer om, at den italienske bankkrise kan brede sig

til hele EU. DB-aktier er faldet 48 % i løbet af de seneste 12 måneder, Societe
Generales aktier er faldet 63 %, og Bloombergs Europa-index over 500 banker og
finansielle serviceselskaber er faldet med 33 %, det laveste i syv år. En
tidslinje i Bloomberg-artiklen har titlen, »Deutsche Banks episke kollaps«, og
som gør det ganske klart, at det europæiske banksystem nu står på randen af et
umiddelbart krak.
RT har også en nylig, underskrevet kronik af George Soros, hvor han erklærer, at
EU’s kollaps er blevet »næsten uundgåeligt« siden Brexit-valget.
»Det katastrofale scenario, som mange har frygtet, har materialiseret sig og gør
en disintegration af EU praktisk talt uigenkaldelig«, skrev han for Project
Syndicate (som han financierer kraftigt). Han tilføjede, at det finansielle
kollaps i UK i kølvandet på Brexit var det værste i tre årtier. »Det europæiske
projekts blotte overlevelse er indsatsen i forhandlingerne om, hvordan Brexit
kommer til at forløbe.« RT’s dækninger bemærker, at Marine LePen mødtes med den
franske præsident Hollande og pressede på for at få en folkeafstemning om en
«Frexit«, men blev afvist.
Reuters har også en omfattende dækning af Folkerts-Landau-interviewet. Cityam,
en online finans-publikation, bemærkede, at italienske banker sidder med
insolvent gæld til 360 milliarder euro, og aktier i samtlige italienske
storbanker og andre banker i Middelhavsområdet – Unicredit, Banca Monte dei
Paschi di Siena, Banco Popolare og Intesa San Paolo (Portugal) – er faldet med
25 % siden Brexit-valget. Michael Hewson fra CMC Markets UK citeredes for at
sige, »hvis Italien går ned, vil det tage resten af Europa med sig«.
The Street havde følgende hovedoverskrift tilbage den 5. juli, »Vil Deutsche
Bank initiere den næste finansielle krise? Aktier kunne være på vej til nul«.
Artiklen nævnte paralleller til Lehman Brothers og viste, at DB er i en langt
værre tilstand end Lehman var mod slutningen. IMF advarede om, at det største
overløb fra DB vil ramme Frankrig, UK og USA, der »har den største grad af
overløb fra omverden, målt ud fra den gennemsnitlige procent af kapitaltab hos
andre banksystemer pga. chokket i banksektoren i oprindelseslandet«. En grafisk
fremstilling i Wall Street Journal, der nævnes af The Street, viser bank-tilbank-forbindelserne i Deutsche Bank. DB er belånt med over 40:1, langt værre end
Lehmans 31:1 på tidpunktet for dens kollaps; og DB’s aktuelle portefølje af
derivater udgør $72,8 billioner, hvilket er 13 % af alle globale, udestående
derivater. »Hvis domino-effekten opstår, vil Tyskland, med sit BNP på $4
billioner eller EU med sit BNP på $18 billioner ikke være i en position, hvor de
kan få kontrol over det.«

New Europe online har hovedoverskriften, »Hvorfor Deutsche Bank er den farligste
bank i verden«, og spørger, hvad prisen ville være for den tyske regerings
bailout, versus konsekvenserne af at lade det nedsmelte med systemiske
implikationer.
Bloomberg har også advaret om, at Londons ejedomsmarked er ved at krakke, og
dette er endnu en konsekvens af Brexit. Standard Life Investments annoncerede,
at fra og med i dag, vil de suspendere deres UK Ejendomsfond for at afværge
investorer, der kræver deres penge tilbage. Dette udløser allerede smitte, med
flere andre store ejendomsinvestorers meddelelse om lignede fastfrysninger af
klienternes midler, og med endnu andre, der simpelt hen meddeler, at de trækker
sig ud af eksisterende handler om prima ejendomsprojekter i London.
Samlet set er tilstandene i Italien, Deutsche Bank og ejendomsmarkedet i London
mere end tilstrækkelige til at eksplodere hele den transatlantiske finansielle
sektor. Det er præcis pga. denne allerede igangværende krise, at
nødforanstaltninger, nøjagtigt i overensstemmelse med LaRouches krav, omgående
må vedtages.

RADIO SCHILLER 12. juli 2016:
Lyndon LaRouche har krævet en
engangs-bailout
af de tyske banker for at redde hele
Europa
Med næstformand Michelle Rasmussen

Lyndon LaRouche: »Vi må hjælpe

Tyskland,
for uden at opretholde et stabilt
tysk system,
kan vi ikke forhindre krig!«
11. juli 2016 (Leder) – Det transatlantiske finansielle system befinder sig på
et punkt, hvor der er umiddelbar fare for et sammenbrud, og det, der er sket
blot det seneste døgn, er, at den italienske premierminister Renzi på en fælles
pressekonference med den svenske statsminister har erklæret, at, alt imens de
italienske banker har store problemer og behøver en bail-out, så er dette af
mindre betydning i forhold til de europæiske storbanker, der står over for et
massivt sammenbrud af derivater. Han refererede meget specifikt til Deutsche
Bank, der har en eksponering til derivater til en værdi af $75 billioner, og som
af alle betegnes som den største enkeltkilde til et nyt systemisk sammenbrud.
Renzi lagde pres på Merkel og især den tyske finansminister Schäuble for at
overgive sig og tillade Italien at opgive kravene til bail-in, der har været
gældende i Europa siden 1. januar, for at kunne udføre en bailout af Monte dei
Paschi og andre italienske banker.
Hvad der siden da faktisk er sket er, at Deutsche Bank offentligt har opfordret
til en massiv europæisk bank-bailout, hvor man selvfølgelig begynder med sig
selv, og de kræver grundlæggende set en i det mindste midlertidig annullering af
reglerne for bail-in. Dette er en erklæring fra Deutsche Banks cheføkonom David
Folkerts-Landau i Welt am Sonntag i søndags. Han siger, at banken har brug for
en bail-out på EU150 milliarder for at genkapitalisere, og at det må gøres uden
at ekspropriere obligationsindehaverne og indskyderne.
Som respons på disse dramatiske udviklinger udsendte den amerikanske, politiske
økonom Lyndon LaRouche et dramatisk krav om handling:
»Det, som vi præcist må gøre, er at støtte en midlertidig reorganisering af
disse bankers økonomi, og dette må vi sikre for at standse blødningen. Med andre
ord, så er pointen den at stoppe blødningen, og integrere og introducere vilkår,
der vil gøre det muligt for os at opretholde en sådan operation.«
»Man må med andre ord skabe, for hele den tyske økonomi er en afgørende faktor.
Det er noget rod. Vi ved alle, at det er noget rod. Det har været noget rod; det
blev til noget rod … Schäuble og så videre har gjort det til noget rod! Det ved

vi. Men vi vil ikke lukke den tyske økonomi ned på baggrund af det faktum, at vi
har en flok skurke, eller mistænkte skurke, der sidder i visse stillinger. Det,
vi vil gøre, er, at vi vil løse det her; vi fixer det, og vi bakker det op, for
en enkelt gangs skyld.«
»Ryd op i det hele, og etabler et program, der vil sikre, at Tysklands
banksystem fungerer. Når det først er gjort, kan man arbejde videre derfra!«
En sådan engangs-manøvre vil nødvendigvis involvere en annullering af disse $75
billioner i derivater og så at gå over til en bankopdeling og den slags ting,
der ville gøre kredit til realøkonomien mulig.
LaRouche uddybede: »Man er nødt til at kvalificere det yderligere og sige, at vi
gør det som en engangs-operation, for at redde økonomien. Og det er det.«
»Dette er en redning af økonomien, og til trods for alle de fejl, der er begået,
vil vi gøre det for en enkelt gangs skyld, fordi vi vil prøve at redde Tysklands
økonomi. Og det er, hvad der står på spil. Og Schäuble er ikke nogen nyttig
person, heller ikke Merkel.«
»Vi må hjælpe Tyskland, for uden opretholdelse af et stabilt tysk system, kan vi
ikke forhindre krig!«
»Det, vi behøver, er et program, der udsteder kredit til den tyske økonomi, en
éngangskredit til tysk økonomi. Og man må præsentere det på den måde, og
fremstille det for folk på den måde, for at give dem tiltro til det, de gør, og
sige til dem, at de ikke skal gentage, hvad de gjorde tidligere. Det er
pointen.«
»Man må sige til den tyske økonomi, ’Hør, I har begået fejl, alvorlige fejl. Nu
vil vi redde jer, men I må selv adlyde; I må gå i gang med jobbet og gøre, hvad
I må gøre, og forsøg ikke at snyde mere’.«
»Jeg siger, at Tyskland er et nødstilfælde. Vi må organisere det her sådan, så
Tyskland kan komme ud af dette problem. Og antage, at organisationerne i tysk
økonomi vil operere på en sådan måde, at slaget vindes.«
»Og Schäuble er jo egentlig ikke på højde med mit niveau på det område … Men
fokusér essentielt på de betingelser, der må tilvejebringes, og som gør dette
her muligt. I må have et system, der vil sikre den tyske økonomi, den
finansielle økonomi, og det må I gøre; og I må få det til at fungere. Hvis ikke,
vil I få kaos.«

LaRouche refererede til 1989-perioden, da Berlinmuren faldt og Tyskland gik i
retning af en genforening, og regeringen Helmut Kohl søgte at genoplive de
økonomiske og politiske bånd til Østeuropa og det, der snart skulle blive til
Rusland efter Sovjetunionen.
»På den tid havde vi tilfældet med en stor leder i den tyske økonomi, der blev
myrdet af franskmændene – præsidenten for Deutsche Bank, Alfred Herrhausen. Vi
ønsker ikke et nyt Herrhausen-overgreb. Lad tyskerne være frie, og send de andre
ud på græs. For det var, hvad der skete. For man havde et tidspunkt her, hvor
man havde en ledende person i det ledende embede i tysk politik, og man lukkede
det ned, og man fik tingene til at gå i en anden retning, og man ødelagde den
indledende fase til den tyske økonomi!«
»Så vi må sige til nogle af folkene i dette område, at de begik en stor
fejltagelse, og at de bør være en smule mere generøse i deres håndtering af
denne ting.«

Verden efter den britiske Chilcotrapport om Irak-krigen;
samt foredrag om Albert Einstein og
kreativitetens nødvendighed,
v/ Phil Rubinstein, LaRouchePAC, USA.
Video og lyd; uddrag på dansk
Video 2. del:
Lyd:
Følgende er et dansk uddrag, let redigeret, af den første del af indlægget:

Phil Rubinstein, (en leder af LaRouchePAC i USA): Det, jeg vil forsøge at gøre,
er, at jeg vil begynde med lidt politisk baggrund; men i dag drejer det sig ikke
om at give en briefing, og så fortsætte med et emne. Der er et par ting, som
Lyndon og Helga LaRouche har talt om i de seneste år, og faktisk i løbet af de
seneste par uger; og der er to ting, som jeg vil komme ind på. Det første er, at
Helga, under denne nylige konference i Berlin, har udsendt en appel om en dialog
mellem civilisationer; men hvad der er vigtigere, så har Helga understreget den
pointe, at vi må have et skifte i kulturen, den globale kultur. En del af at få
ændret den globale kultur er at få en relation imellem de eksisterende nationer,
der bedst kan bygges på hver enkelet civilisations højdepunkter – den
renæssance, der har fundet sted i de forskellige civilisationer¸ f.eks. den
storslåede renæssance i Kina, Tong-dynastiet og andre perioder; Konfucius. I
Indien var der Gupta-perioden med store udviklinger inden for klassisk kunst og
videnskab, og naturligvis også den græske renæssance, den italienske renæssance,
og mange tilfælde, som vi ikke ved ret meget om. Men, at bringe disse sammen, og
det var især det, der fandt sted ved koncerten lørdag aften – jeg kan kun
opfordre folk til at gå til websiden og se det, hvis man ikke selv var til
stede. Og dette er, hvad Helga har stillet krav om som en politisk nødvendighed
i dag, nu. Intet mindre kan gøre det. Politik har ændret sig over de seneste 10,
20, 30 eller 40 år, for man kan sige, at, for fyrre år siden var behovet for en
sådan total forandring i det kulturelle syn ikke så påkrævet, og vi ville måske
have kunnet gennemføre et par reformer, der kunne have fået os igennem krisen.
Det er ikke længere tilfældet. I dag står vi, 25 år efter Sovjetunionens fald.
Og på det tidspunkt sagde LaRouchebevægelsen og Schiller Instituttet, at dette
ikke betød Vestens sejr over Østen, men at det vestlige system sådan, som det
var i færd med at udvikle sig på det tidspunkt, også gik sit sammenbrud i møde.
Og dét, som Helga og Lyn sagde på det tidspunkt, var, at den eneste måde at
undgå dette på, var at åbne op for den fulde udvikling af den eurasiske
landmasse. Så langt tilbage går vores fremgangsmåde, med den Eurasiske Landbro,
mindst tilbage til 1989-90. I modsat fald ville der komme et sammenbrud i den
globale kultur. Hvis vi forsøgte at udbrede den eksisterende London/Wall Streetakse, det såkaldte Washington-konsensus efter ordre fra Storbritannien; fra
selve Monarkiet, og det vil jeg gerne understrege, for folk mener, at det er
absurd, selv i Europa, selv i USA, mener folk, at det er absurd. Men det er i
realiteten dér, vi står. Lyndon LaRouche er kommet med et specifikt udtryk for
dette, som går ud på, at spørgsmålet her først og fremmest drejer sig om
kreativitet. Spørgsmålet for de fleste af os er: Hvad betyder dette? Hvad er
kreativitet? Og Lyn(don) siger, at det er kreativitet i sig selv. Det er simpelt
hen kreativitet, og hvis vi forstår det som et faktisk princip om menneskelig
udvikling og vores forhold til universet som helhed. Her på det seneste har
Lyndon sagt, tænk som Einstein. Og det morsomme er, at for år tilbage – jeg
hader at lyde gammel, men det er jeg, ikke så gammel endda, men det skrider

frem; måske er jeg den ældste person i lokalet? – Nå, men for mange år siden
havde vi et blad, der hed The Campaigner, som var vores teoretiske magasin,
tilbage i slutningen af ’70’erne, og vi havde et nummer, der hed: Tænk som
Beethoven! Jeg vil gerne fastslå den pointe, at der ikke er den store forskel.
For, et af de afgørende punkter i at tænke som Einstein er klassisk musik. Det
kommer jeg tilbage til, når jeg kommer til Einstein, men blot for nu at giver
jer en smagsprøve på, hvad det er, Lyn talte om. For det drejer sig ikke bare
om, at Einstein var et videnskabeligt geni, og det var han – vi kommer ikke på
den særlige relativitetsteori, men jeg vil komme ind på nogle af de
kontroversielle elementer af det – men han var, i hele sin personlighed, som
person, et geni. Han havde den rigtige opfattelse af stort set alle spørgsmål,
som han blev involveret i, inkl. nogle kontroversielle videnskabelige spørgsmål,
hvor mange mennesker mente, at han havde uret. Og jeg taler ikke om de
specifikke resultater, men om hans tilgang, fremgangsmåde, selv nu her 100 år
efter, eller omkring 60 år efter hans død, er man nødsaget til at komme tilbage
til at diskutere nogle af hans ideer. Videnskaben udvikler sig selvfølgeligt.
Som folk måske ved, og det er blot en del af det, f.eks. men videnskabsfolk er
nu, efter at have rakket ned på ideen, gået tilbage til begrebet om en
helhedsanskuelse af videnskab. Dette må gå langt videre end det, de tænkte, og
selv det, Einstein vidste, og Lyn har været en ledende person. For, en del af
problemet er denne adskillelse af forskellige discipliner ikke alene er en
adskillelse fra videnskab, men også en adskillelse inden for de forskellige
videnskaber: fysik, biologi osv. Og de er i virkeligheden slet ikke adskilte.
Det er ikke blot det, at de ikke udgør adskilte områder, men at det er en fejl
at tænke på dem adskilt fra hinanden. De kan ikke eksistere adskilte. En af de
ting, jeg gerne vil understrege, er, at, for virkelig at kunne opnå det, som Lyn
og Einstein taler om, må vi anskue fysik fra et helt andet synspunkt; ud fra et
synspunkt om, ikke alene biologi, men om livet; ting, der ikke er entropiske,
men, hvad der er endnu vigtigere, selve det menneskelige intellekt. Det er altså
ikke hjerne, som de fleste mennesker … jeg så en af disse videnskabsvideoer, og
de havde et afsnit om Einstein; Einstein og hans videnskab, Einstein og hans et
eller andet; og så Einstein og hans hjerne. Der var en journalist, der stillede
spørgsmål til topvidenskabsfolk, hvilket ikke gør det bedre, og hun var fikseret
på hjernen! Det var en fyr, der studerede Einsteins (fysiske) hjerne fra noget
skørt materiale, og hun blev ved med at komme tilbage til, hvor stor var hans
hjerne, og hvor mange hjernevindinger var der, det var sindssygt! Så vi taler
altså ikke om hjerne, men om det menneskelige intellekt. (Se også LPAC-videoen:
The Extraordinary genius of Albert Einstein, med indledning af Phil Rubinstein,
-red.)
Til dels, for at komme derhen, hvorfor taler Lyn og Helga om det på denne måde,
at man må have en tilgang ud fra synspunktet om intellektet. På én måde siger

man, at intellektet er adskilt fra det fysiske univers, på en anden måde siger
man, at intellektet blot er en sen opdagelse, i det mindste her på planeten
Jord; vi ved ikke, om der intellekt andetsteds i universet. Så hvorfor begynde
dér? Faktisk er det sådan, at det menneskelige intellekt er det, som universet
har frembragt. Vi kan bevise en vis relation til dette univers, hvilket er, hvad
Einstein arbejdede ud fra. Men hvorfor må vi tage dette udgangspunkt? Vil de
fleste mennesker sige. Er det ikke lidt meget; I har måske ret, det kunne
muligvis være interessant at tale om dette. Men lad os nu … som Lyn ynder at
sige: Lad os nu være lidt praktiske. Hvad kan vi (rent praktisk) gøre? Kan vi
ikke applikere en anden tilgang? Lige nu; lad os få et bedre system i Europa;
lad os håndtere euro-spørgsmålet. Lad os forbedre vores relation med Rusland,
lad os få en dialog med Rusland. Det er en god ting. Briterne forlod (EU); lad
os se, hvad vi kan gøre med det, der er tilbage; vi må på en eller anden måde
holde sammen på Europa. Lad os være praktiske! OK, vi må tage os af spørgsmålet
om kineserne. Vi må konkurrere med dem, for det handler altid om konkurrence. En
nation imod den anden, det er altid geopolitik, det er altid et nulsums-spil;
lad os være praktiske.
Det problem, vi står overfor, er, at tingene nu er kommet til det punkt, hvor
der ikke er nogen praktiske skridt, der kan tages, undtagen en form for
revolution. Jeg taler ikke om at kaste med brosten og mursten. Hvis vi ikke gør
det rigtige, vil jeg gerne understrege, at det kan komme så vidt nogle steder.
Hvis vi ser på Mellemøsten, dér har vi en forfærdelig situation. Men en
revolution i kulturen. Den slags ting, der må udtænkes, f.eks. har vi med
musikken, vi har opført koncerten i Berlin, men mere generelt, så bruger vi
udviklingen af musikalske kor til at mobilisere folk. Jeg er sikker på, man har
noget lignende i Europa; i USA er der mange unge mennesker, der mener, at Rappmusik er kreativt. De siger ikke bare, at de kan lide det – det siger nogen
måske – men det virkelige argument er, at det er kreativt. Det er poesi. Det er
virkeligt. Det er gaden. Det er mit liv. De er måden, hvorpå jeg udtrykker mig.
Og kendsgerningen er, at, på dette tidspunkt, så, hvis man ikke erkender, at det
ødelægger deres intellekt, så kan man ikke organisere det. Men mindre, man i det
mindste engagerer sig i denne debat, engagerer sig i … min hustru er dansk, og
Danmark er et vidunderligt land, folk er lykkelige, men jeg har set ungdommen.
Og de ligner alt for meget det, vi amerikanere kalder ’Goths’, gotere, skinheads
osv., med tatoveringer, med alternativ påklædning med kranier og skeletter og 14
nåle igennem næsen, osv. Hvis man har en ungdom, for hvem hæslighed er et
højdepunkt af deres kultur, noget, man forsøger at opnå, så har man en ungdom,
der har mistet enhver fornemmelse af formål i verden. Mistet enhver fornemmelse
af, hvad det vil sige at være menneske. For, at være menneske er ikke hæslighed.
Og dette er et virkeligt problem, hvor man ser forskellighederne i kulturer.
Især Kina har ungdommen tendens til at være optimistiske. De overtager sikkert

nok noget af den vesterlandske kultur, det gør de, og det er et problem. Men
bortset fra det, så har de en fornemmelse af, at det at være menneske har en
egenskab af skønhed, af udvikling, en egenskab af fremskridt og opdagelse og
spænding. Det ser man ikke hos ret mange unge i Vesten i dag, generelt, selv om
der nok skal være nogen.
Se på, hvad der foregår lige nu. Vi har et sammenbrud af det vestlige
finansielle system. Deutsche Bank – 50, 70 billioner i derivater – de siger
selvfølgelig, at det vil udligne sig, men det er ikke sandt, sådan sker et krak
ikke. De sidder ikke der og udligner det hele, og så bliver det til nul, og
sluttelig med 50 billioner i derivater, udveksler man en dollar frem og tilbage,
og så er det hele løst. Siden hvornår har det fungeret sådan? Det er deres
argument. Men det fungerer ikke sådan. 50 billioner i Deutsche Bank – der i
virkeligheden ikke er en tysk bank, den har grundlæggende set base i New York
osv., men altså, hvad er Tysklands totale BNP? Der er på omkring 3 billioner,
sådan noget. Det totale BNP i EU er 18 billioner dollars. Så vi taler altså om
mellem 3 til 4 gange det totale BNP. Deutsche Bank er bankerot. I USA har vi
ikke råd til noget, undtagen bankerne. Jeg har netop set en rapport fra New
Jersey, med 8 millioner indbyggere, den tættest eller næst-tættest befolkede
delstat, lidt mere som i Europa mht. befolkningstæthed, der ikke ligner noget
andet sted i USA. Der har de en idiot som guvernør, der stillede på som
præsidentkandidat, og de har netop erklæret, at de vil standse al reparation og
vedligeholdelse af veje og motorveje, for budgettet blev ikke vedtaget. Så han
prøver at presse folk. I USA har vi, for første gang i vores historie, en
stigning i antal dødsfald i aldersgruppen 25 – 54. Med andre ord, så er antallet
af dødsfald pr. 1000 mennesker, eller pr. 100.000 mennesker, er i denne
aldersgruppe steget under Bush- og Obamapræsidentskaberne. Undersøgelsen spændte
over perioden 1999 til 2012/14. Selvmordsraterne er steget. Men den virkelige
historie om sundhedsvæsenet i USA, det er forvirrende, jo, vi har da en 5 – 10
hospitaler i USA, der er hospitaler i verdensklasse. Det er ikke sådan, at vi
ikke har disse ting. Men, de bliver ikke brugt, med mindre man tilhører de
højere samfundslag, eller udvælges til at deltage i et eksperiment; men bortset
fra det, så er bundlinjen lige nu, at, hvis du er over 65, må vi lige overveje,
om det kan betale sig at tage os af dig. Så de sætter altså indbetalingen for
lægebehandling op, osv.
Hvad ser vi? EU falder fra hinanden. Hvad er signalerne? Vi ved ikke helt, hvad
det er, der foregår i Storbritannien. Vi forsøger at finde ud af det. Men vi
ved, at Europa var chokeret over den idé, at briterne stemte for at forlade EU.
Det her har en særlig drejning. Den idé, som briterne har spillet, og som giver
én en idé om deres rolle, er, at de godt kan lide altid at sætte visse ting op
på en sådan måde, der giver kontrol; men de bliver aldrig rigtigt selv en del af

det, de sætter op. De holder sig altid lidt udenfor. Churchill er et godt
eksempel. Churchill gjorde det meget klart, at de ikke ville opgive Imperiet.
Det er grunden til, at de kæmpede mod nazisterne; det gjorde de ikke, fordi de
ønskede at redde jøderne, glem det. De kæmpede mod nazisterne – efter at de
først havde installeret nazisterne – fordi de ikke ville miste en del af deres
imperium, og de indså, at det var den vej, det gik. Men ikke desto mindre var
deres exit af EU en faktor, der var noget af en overraskelse, især uden for
Storbritannien … igen, hvad det britiske etablissement tænkte, og jeg vil tro,
at der var splittelser selv i det britiske etablissement, og det er
sandsynligvis grunden til, at det var så tæt løb. Men en overraskelse, de er
ude, og den Europæiske Union er død. Der vil fremover ikke findes noget EU.
Disse fyre, Juncker og Schultz, der siger, at vi får et nyt Europa, et stærkere
Europa, et kerne-Europa, det grundlæggende Europa – glem det. Europa (EU) er
fuldstændigt røget. Til dels, fordi hele banksystemet er røget.
Nu har man Chilcot-rapporten. Jeg mener, at dette også vil vise sig at være
betydningsfuldt. Tony Blair udgjorde modellen for det seneste amerikanske
præsidentskab. Som det fremgår af selve Chilcot-rapporten, så var han
bonkammerat med George W. Bush, og den idé, at det skulle have været George
Bush, der kommanderede rundt med Tony Blair, er mere end absurd. Som vi plejede
at sige, så var George W. Bush ikke i stand til at holde fast i en idé på vej
fra den ene ende af lokalet til den anden. Dette var Tony Blairs krig. Dette var
briternes imperie-krig. Det var USA under Bush. Obama har ambitioner; han vil
gerne være mere ligesom Blair. Han vil ikke indrømme, at han ikke ved, hvad han
foretager sig, han er alt for narcissistisk, han modellerer sig efter Blair i
mange henseender. Dette er det nye Labourparti, husker man måske. Hvad det havde
med arbejde (labour) at gøre, aner jeg ikke. Det var så nyt, at de slet ikke
behøvede at arbejde!
Chilcot-rapporten gør dette klart. Vi vidste dette; vi sagde dette. Der var
andre, der også sagde det. Men den kendsgerning, at dette nu kommer ud få dage
efter Brexit, som en rapport – og jeg så faktisk Blair, der forsøgte at
undskylde, og han var noget rystet. Så vi har altså enden på EU; vi har de
kollapsende banker, og dette har naturligvis udløst en virkning, hvor Carney,
som er chef for Bank of England … og nu har vi bare penge, som de pumper ud, så
meget, som de kan. I USA kalder vi det ’helikopter-penge’. Der findes ikke
engang en mekanisme længere, hvor f.eks. centralbankerne opkøber obligationer …
det gider vi ikke længere, det virker ikke mere, for det giver centralbankerne
for meget gæld. Nu siger man bare, kom, vi giver dig penge, hvis du bliver
hjemme, kaster vi penge ned over dit hus!
Systemet er totalt færdigt. Og dette finder selvfølgelig sted på et tidspunkt,

hvor der er en ny bølge af terrorisme, med Bagdad, Bangladesh og netop i dag har
der været en bombe i Taiwan på metroen, hvor 21 mennesker kom til skade. De har
ikke erklæret det for en terrorhandling, så jeg ved ikke, hvad det drejede sig
om. Men Bagdad, 250 døde, premierministeren har indrømmet, og er under ekstremt
pres, og hvad er det, Chilcot-rapporten bekræfter? At alt dette er en konsekvens
af især Irakkrigen i 2003. En afgørende faktor for at forstå Blair, mener jeg,
og nogle af jer husker måske dette; denne britiske skuespillerinde, Helen
Mirren, spillede Dronning Elizabeth II og vandt en Oscar; og selv i filmen – og
dette er sandt – så er den person, der redder den britiske kongefamilie fra
vanære efter Dianas død, hendes mord, Tony Blair. Han var deres mand; det var
ham, der fortalte dem, hvad de skulle gøre, hvad de skulle sige, hvordan de
skulle håndtere pressen. De vil måske ofre Tony Blair, og uanset, hvad historien
er, så er det ikke let blot at feje ham til side som endnu blot en politiker, vi
bare skaffer os af med. Dette er fyren der var gesandt for kvartetten til
Mellemøsten.
Jeg vil også gerne sige, og dette er meget vigtigt, at, siden mordet på Gaddafi,
og i stigende grad siden Ukraine, har der været en konfrontation med Rusland, og
med Kina til en vis grad. NATO er rykket frem mod øst, det er rykket nærmere og
nærmere til Ruslands grænse. Lad mig sige én ting: så snart, jeg personligt, i
november 2013 hørte, at der var et initiativ for at tage Ukraine ud af den
Eurasiske Økonomiske Union og ind i den Europæiske Union, og der var nogle
demonstrationer – så vidste jeg, at det var dårligt. For Ukraine repræsenterer
noget, som er hjertet af Rusland på dette tidspunkt, ikke, fordi det er Rusland,
men man må indse, at Anden Verdenskrig for to tredjedeles vedkommende blev
udkæmpet i det, der nu er Ukraine og dele af Polen; det var her, russerne
konfronterede nazisterne. Jo, det kom også til Moskva; men en enorm del af denne
kamp blev udkæmpet i Donbass, i Ukraine, i de områder af Ukraine, der efter
krigen blev en del af Polen osv.
Man har en situation ligesom den, man har i Polen netop nu, hvor man har et
sindssyg hørefløjspræsidentskab og -regering, og de vil begynde at tænke på at
tage territorium tilbage og konfrontere Rusland. Det er udelukket, at Rusland
ikke vil respondere på dette. Man måtte være sindssyg og totalt ude af kontrol.
Russerne mistede 27 millioner mennesker i Anden Verdenskrig. Der er en grund
til, at de kalder det den store, patriotiske krig. I USA kalder man det Anden
Verdenskrig, hvis man kan tælle. Der er ting i USA, der går bedre end det; men
blandt de yngre generationer? Man vil få vanskeligheder med at finde en person
under tyve, der kan fortælle dig, hvilket år, USA gik ind i Anden Verdenskrig.
Jeg tør ikke vædde på, hvilken procentdel, der ville svare rigtigt. Og en af de
meget vigtige ting, der har udviklet sig – der er to ting, der gør dette
anderledes end blot at være et dystert billede, og det er kineserne. Kineserne

repræsenterer nu en økonomisk og politisk fremtid. Og det er ikke blot – de har
gjort bemærkelsesværdige ting. 600.000 – 1 million mennesker er blevet løftet ud
af fattigdom. Ti tusinder af mil med højhastigheds-jernbaner og andre former for
jernbaner, hvor de nu er ved at bevæge sig ind i det indre af landet. De
startede Ét bælte, én vej-politikken, den Asiatiske InfrastrukturInvesteringsbank. Deres anskuelse er det, som Xi Jinping kalder win-win-politik;
ikke nulsumsspil, ikke geopolitik, men et samarbejde om udvikling af især
udviklingslandene. Og det er meget inspirerende for folk, der ser, at, min Gud,
de mener det. De spiller ikke bare et spil. Afrikanerne, for det meste. Og jeg
siger ikke, at der ikke er problemer, men man har jo en eller anden journalist
fra Washington Post eller The Economist, der rejser ud og siger, føler I ikke,
at kineserne kommer og voldtager jer? Og afrikanerne siger ’nej’. De bygger
noget. Lad mig give et eksempel. Etiopien. Vi havde en etiopier, der talte ved
konferencen (i Berlin), og Etiopien er et meget interessant sted, det er det
næststørste land i Afrika, der er omkring 90-95 millioner mennesker. Der var
tilsyneladende et tilfælde, hvor en journalist rejste derned og talte med en
højtplaceret person i regeringen, og sagde, ’indser I ikke, at I bliver
plyndret? Er det ikke det, Kina vil’, typisk koloniherre’. Og fyren svarede,
’nej, det mener jeg ikke; vi har ingen råmaterialer’. Jo, de har kaffe, men
kaffe er ikke noget særligt i Kina. De bliver ikke udplyndret. Dette er ikke et
kolonialistisk foretagende. Så man har altså rent faktisk en modstand, og
udvikling, begge dele. Ikke kun det negative. Vi så i Syrien, at der er
modstand. Folk vil kæmpe. I Etiopien falder de ikke bare til patten. Man ser
dette i Afrika i stigende grad. Man ser det i hele Asien. Der er en modstand, og
en løsning.
Og kendsgerningen er den, at Putin har spillet en meget, meget betydningsfuld
rolle. En af de ting, jeg mener, har ændret dynamikken således, at man i Vesten
får en Brexit fra befolkningen. Man får endda det kaos, vi har i USA – jeg siger
ikke, at kaos er godt; kaos kan føre til helvede. Men hvis man ikke har et reelt
lederskab, så vil folk respondere. Man kan ikke sige til folk, ’vær ikke
kaotiske’. De vil på et vist tidspunkt sige, ad helvede til med det. Tag USA,
med levestandarden, der er ved at bryde sammen, kollapsende infrastruktur; vi er
ikke længere den førende nation. Vi kunne stadig væk være en førende nation.
Kina har ført an i udforskning af rummet. Månens bagside, osv. USA plejede at
være en førende nation i udforskning af rummet – det er vi ikke mere. Vi har
stadig noget, der er blevet tilbage – vi har netop opsendt en satellit for at
udforske Jupiter, hvilket er godt – men hvorfor tog det fem år at komme dertil?
Fordi vi ikke havde udviklet visse brændstoftyper. Og hvordan bliver satellitten
forsynet med energi? Gennem solpaneler. Dette kunne være en endnu mere effektiv
mission, hvis vi f.eks. brugte plutonium som brændstof. Men vi gør i det mindste

dette. Obama, der så berømt sagde, da han blev spurgt om at tage til Månen, ’Åh,
der har vi været!’ Det ville jeg ikke engang sige om Grand Canyon, eller om
Weis-museet, ’Åh, der har jeg været. Har gjort det.’ Under en anden
valgbegivenhed var der en, der spurgte ham om fusionsenergi, og han svarede,
’Åh, vi behøver ikke noget af alt det der smarte’. Dette er forskningens
fremskudte grænse! Hvis man ikke gør det, hvad gør man så!
Så forskellen i situationen, er, at den måde, som Putin handlede rent strategisk
– han har f.eks. været meget åben omkring spørgsmålet om en dialog med Europa,
inkl. om Ukraine-situationen. Han tog initiativ i Syrien-situationen, det
sandsynligvis mest åbenlyse tilfælde, for ingen forventede, at han ville gå ind
i Syrien og rent faktisk åbne for muligheden af at ødelægge ISIS. Hvordan ser
USA så lige pludselig ud? Vi er der, og vi støttede ISIS, forstået på den måde,
at vi beskyttede dem mod luftangreb ved at blande dem sammen med disse
’moderate’ terrorister. Moderate terrorister? ’Det var en mindre smertefuld
død’. Det kunne man formodentlig sige. De hugger ikke hovedet af én; måske
bruger de mindre smertefulde metoder, jeg ved det ikke. De er moderate
terrorister! Vi støtter dem, og derfor vil man ikke skyde på en fra ISIS, for de
står ved siden af – ikke en civil person – men en moderat terrorist! Civile kan
vi dræbe. Droneangreb på et par hospitaler, der er i orden. Men lad os ikke gøre
en moderat terrorist fortræd. Hvis man ikke gør nar af den slags – man er jo
vred, man er indfanget af debatten, hvad skal man sige til en ’moderat
terrorist’?
(Mere oversættelse følger. Bliv på kanalen!)
Phil, 36 min., fortsat:
Som vi ved … en af de ting, der skete i går, som jeg ikke har en fuld rapport
over, er, at kongresmedlem Walter Jones sammen med et par andre kongresmedlemmer
holdt en pressekonference om disse 28 sider, der ikke er blevet offentliggjort,
og som peger på saudiernes rolle, sammen med briterne, men her i særdeleshed de
28 sider omhandlende saudiernes rolle i [terrorangrebet på World Trade Center]
11. september [2001], og som er nært forestående, og som vil blive et punkt, der
intensiverer sagen. Men de krævede den omgående offentliggørelse af de 28 sider;
og ét af kongresmedlemmerne, Lynch, sagde faktisk, at, hvis dette ikke sker
snart, og senest til 11. september, så vil vi oplæse de 28 sider i kongressalen,
der således optages i protokollen. Det er et andet univers. Hvorfor sker det?
Jeg tror, det er pga. det, kineserne og russerne laver, for det er sådan, verden
fungerer. Alle leder efter en årsag nær ved hjemmet, og forsøg for resten ikke
at forudsige det amerikanske præsidentvalg. For vi har Trump, der er et ’wild
card’, en sindssyg mand … men hvorfor kom han så langt, som han er – fordi folk

er vrede. Folk er oprørte over det, de gennemlever. Vi har Sanders, som folk
troede, havde et bedre omdømme, men faktisk – han havde stemt for Irakkrigen
osv., og han var et falsum et langt stykke hen ad vejen. Så er der Hillary, der
virkelig er dårlig, og hun undersøges nu med denne FBI-ting. Verden befinder sig
i en utrolig urolig tilstand, især i det, vi kalder det transatlantiske område
(vesten). Men der er fremskridt i Asien, i Kina, og der er en nyligt valgt
filippinsk præsident, der måske er i færd med at trække sig tilbage fra en
konfrontation med Kina. Og USA presser på for en konfrontation med Kina over det
Sydkinesiske Hav.
Det, som Lyn og Helga siger, i det mindste, som jeg forstår det, er, at, i
betragtning af en verden, der befinder sig i denne form for uro, så kan man ikke
tage det væk. Noget af det, det foregår i USA – jeg kan ikke vurdere det alt
sammen – men blot inden for de seneste par dage, med hvad der svarer til disse
opstande, er, at vi har haft en ny runde med politi-skudepisoder mod sorte mænd
i USA, så protesterne er begyndt igen. Men der er en ustabilitet i situationen,
der er global og universel. Vi har netop set åbningen af den sekundære
Suezkanal, Panamakanalen åbner, kineserne investerer i det – faktisk er et stort
flertal i verden i en position nu, hvor, hvis vi gjorde det, de kan sige,
’London er forbi. Vi gennemfører Glass-Steagall, New York [Wall Street] er
forbi. Vi går tilbage til FDR med denne sag, og vi gennemfører win-winpolitikken’. Men det, vi må gøre for at få dette til at ske, er, at vi må ændre
vores syn på mennesket. Vi har i det tyvende århundrede været igennem – og det
er Lyns pointe, og hvor jeg kommer lidt frem til Einstein – i det tyvende
århundrede er det, der i stigende grad er kommet frem, et syn på mennesket, der
grundlæggende set kan reduceres til at være et dyr eller en maskine. Vi har
måske – altså, folk går i kirke, i moskeen, folk har andre måder at udtrykke
det, de har forskellige former for overbevisninger, som de taler om, spirituelle
o. lign., men det siger faktisk ikke noget om, hvad arten af den menneskelige
natur beviseligt er. I de fleste tilfælde vil det dreje sig om at opgive
mennesket i denne verden, og om, hvad man så kan gøre for at redde sig selv.
Hvad enten det nu drejer sig om at være en af ’de udvalgte’, eller at komme i
himlen; hvad historien nu måtte være. Og så har vi det system, som vi rent
faktisk lever under, og dette står for mig mere end noget andet som det, som Det
britiske Imperium vi sige, og hvorfor Obama er så dårlig. Og vi mener stadig, at
Obama bør fjernes fra embedet; det ville være et pragtfuldt spark i – buksebagen
– uanset, hvor længe han endnu kan sidde ved magten, fem eller syv måneder. Det
vigtigste element i Det britiske Imperium, mener jeg, og det er noget, jeg i
hvert fald til en vis grad har lært af Lyn, er britisk epistemologi
(erkendelsesteori; den menneskelige erkendelses natur, betingelser og grænser).
Briternes syn på menneskeheden. Det er darwinisme, i den betydning, at, eftersom
der er en evolutionær udvikling, så kan vi reducere mennesker til deres biologi,

til at være aber, eller til noget, der stammer fra dyreliv. Eller gå længere
endnu: at man kan reproducere menneskelig intelligens med en maskine. Der er nu
opstået en hel ny runde af denne tænkning i øjeblikket. Denne idé kommer i
bølger, at vi kan producere kunstig intelligens, at vi kan skabe maskiner, der
tænker som mennesker. Det er rent ud sagt beviseligt, at man ikke kan. Kurt
Gödel beviste det. Vi kan måske på en måde kontrollere biologiske former og
skabe visse former for levende organismer, men det ville kræve en total ændring
inden for videnskab. Det ville kræve, at man forstod princippet om livet; hvad
det er, der gør livet levende. Jeg så et af disse causeriprogrammer med
videnskabsfolk, hvor de angiveligt, eller faktisk talte om det, de kaldte
kvantebiologi, som har nogle interessant punkter, men den store pointe hen imod
slutningen var, at en af disse fyre sagde, ’jamen, det virkelige problem her er,
at vi ikke ved, hvad livet er’. Men det her handler alt sammen om kvantebiologi.
Og vi ved selvfølgelig virkelig ikke, hvad livet er. Hvad er det for et princip,
der reflekteres i en levende organisme, og som giver det retning, formål? Som
giver det en egenskab af hensigt? Af en drivkraft fremad (’go-orientation’),
det, vi kalder teleologi[1]; endelige formål. Det er, hvad vi har med at gøre
med livet; livet er under forandring, det er levende; det gør ting, der ikke er
tilfældige. Hvad med menneskeligt liv? Og man hører disse diskussioner, og én af
disse fyre vil indrømme, ’jamen, hvad er bevidsthed?’ Og det er ikke blot
bevidsthed, men det, som Lyn kalder kreativitet (evnen til at skabe).
Lad mig træde et skridt tilbage og give jer en idé om, hvad denne form for
begreb om kreativitet er. For det, Lyndon LaRouche siger, er, at kreativitet er
nødvendig. Man kan sige en ting om kreativitet: På en vis måde er kreativitet
det, som Leibniz ville kalde ’nødvendigt og tilstrækkeligt’. Den definerer, hvad
menneskelige væsner er. Det er en bestemmende egenskab, der viser, at vi ikke er
som dyrene. Vi tilhører et andet domæne. Vi plejede at referere til dette som
’transfinit’, altså med andre ord, at vi lever i et domæne, der er således, at
man ikke kan måle noget som helst af, hvad vi gør, ud fra et standpunkt om et
forudgående domæne. Man kan ikke måle noget som helst, der er af menneskelig
art, ud fra standpunktet om abe-liv. Der er så mange mærkelige ting om alt det
her med dyrene; det er simpelt hen vanvittigt. For det første er chimpanser
nogle af de mest afskyelige væsner, du nogen sinde har mødt. De er simpelt hen
ondsindede. De slår hinanden ihjel, de æder deres afkom, i modsætning til dette
billede, som folk engang yndede at udbrede. Jeg synes, det er mærkeligt, at
modsætningen til chimpanser er det, de kalder bonobo-aber, en slags chimpanse af
en anden art, den er yndefuld, slank, og hvad er så deres store ting? De har
konstant forskelligartede former for sex. De er konstant engageret i seksuel
aktivitet, og det gør dem så til en bedre version af chimpansen. Så det er altså
det valg, man har. Man kan være en chimpanse og gå rundt og dræbe og føre krig
og æde egne unger, eller også kan man være en bonobo, der hænger ned fra et træ

og er engageret i sex i flæng hele dagen lang. Det er altså ikke det, der skete.
(Der kommer mere oversættelse. Bliv på kanalen!)
Det interessante; indgangsvinklen til at forstå det, som Lyn siger, er hans
fysiske økonomi, fremsat i dens enkleste principper. Og man indser, hvor
forskelligt dette er fra den måde, folk tænker på, til trods for, at det faktisk
ikke er særlig kompliceret – jeg skriver ingen formler op. Jeg er alligevel ikke
skrap nok til matematikken, og matematik er under alle omstændigheder ikke
kreativitet. Hvad var det, Lyn gjorde med den fysiske økonomi? Han gik ud fra
det standpunkt, hvad er menneskets forhold, i samfundet, til naturen; hvordan
overlever vi? Hvordan reproducerer vi menneskeslægten? Jamen, vi gør noget, der
er meget enestående: vi applikerer viden, i form af teknologi, til en evne til,
fra naturen, at udtrække ting, der tilsyneladende ikke er der. Selv jægersamlere – som jægere udgør vi ikke den store mulighed: vi er ikke hurtige, vi
har dog en hel del udholdenhed i forhold til andre dyr, så hvis man vil
tilbringe sit liv med at jage giraffer i Kalahariørkenen, så er vi nogenlunde
udrustet til at gøre det. Men den tankegang, at vi kan overleve som et kødædende
dyr, er temmelig langt ude.
Så udviklede vi landbrug. Hvad gjorde vi? Vi tog videnskabelige kundskaber, ikke
blot redskaber, men vi lærte visse ting om astronomi – hvem ved, hvor langt
tilbage i tiden, der har været astronomi – sandsynligvis mindst et sted mellem
5.000 og 10.000 år. Der er endda fundet hulemalerier, der er 30-40.000, eller
endda 50.000 år gamle, hvor der er tegn på kalendere. Men mindst 5 – 10.000 år.
Vi anvendte denne videnskab til at ændre vores forhold til naturen. Vi blev i
stand til at få ting ud af naturen, der tilsyneladende ikke eksisterede, som
f.eks. vores evne til at anvende kobber og tin til at fremstille bronze, til
fremstilling af metalredskaber. Og derfra rykkede vi opefter i vores viden om
udvikling af metallerne. Det var alt sammen videnskabelige kundskaber, der blev
anvendt til teknologi, der forbedrede vores evne – disse ting var der jo ikke
bare, man kan ikke finde bronze i et flodleje, og der vokser ikke stål på en
bjergside. Hvordan gjorde vi det – var det ved forsøg-og-fejl-metoden? Nej, det,
der sker, er, at visse mennesker får en idé, de har en forestilling, men det er
en ubøjelig forestilling; de vil finde ud af, hvordan de skal bruge deres tanker
om det, der findes, til at udtrække ting, der tilsyneladende ikke er der for
sanserne at se, og som i realiteten, i den form, i hvilken vi bruger det, ikke
findes. Vi skaber eksistensen af i det mindste tætheden af visse materialer,
osv., gennem skabende videnskabelig nyskabelse.
Hvis vi ikke gjorde det, ville vi ikke overleve. Vi ville ikke klare det, for vi
ville løbe tør for ressourcer, ikke, fordi ressourcen ikke er der – det berømte

eksempel er, at der i én kubikmeter jord findes praktisk taget ethvert mineral,
man kunne ønske sig, men man kan ikke udvinde det, fordi det kræver en enorm
mængde energi at udvinde det. Så, i takt med, at ens energi støder mod visse
barrierer, må man udvikle ny videnskab, mere videnskabelig viden for at udvikle
nye teknologier, der giver os nye ressourcer. Som vi altid har sagt, olie var
ikke en ressource i 1400-tallet. Hvis man fandt olie i sin baghave, var det
dårligt nyt. Det blev man ikke rig af, det blev man meget fattig af. Og så blev
det til rigdom. Hvorfor? Det var ikke land-rigdom. Rigdom ligger ikke i
jordbesiddelse.
Hvis man tænker over dette, hvad betyder det så; hvad er det, man i realiteten
ønsker at skabe i en økonomi? Flere genstande – det har man til en vis grad brug
for. Det, man virkelig har brug for, er flere mennesker. For, i takt med, at
disse udviklinger finder sted, så øges uddannelsesniveauet, den forventede
levetid, adgang til levestandard, og jeg mener ikke bare en levestandard, hvor
man lever godt. Hvis man f.eks. ønsker at skabe børn, der kan, skal vi sige,
arbejde i en moderne økonomi, kan man ikke berøve dem adgang til visse af et
sådant samfunds produkter. Hvordan begynder et barn at lære om elektricitet, om
at kontrollere lys og andre ting? Det lærer, at det har en vis magt over disse
genstande. Og magten kommer visse steder fra. Det lærer også at relatere socialt
til andre mennesker, fordi det har brug for disse mennesker for at kunne
håndtere disse objekter og denne magt. Hvis han eller hun ikke har det, er han
berøvet evnen til at forstå den videnskab, teknologi og det samfund, han eller
hun lever i. Hvis man producerer fattigdom, er det ikke kun fattigdom, man
producerer, men man underminerer udviklingen af selve samfundet og de kreative
evner.
For det andet, så er kreativitet det træk, der definerer den menneskelige art.
For nu at bruge et filosofisk-teknisk udtryk: Rent ontologisk er det menneskets
natur at være kreativt, at vi har evnen til at være kreative. Vi kan udtrykke
ideer, der frembringer kreativitet. Ideer, der udvikler andre mennesker. Hvis vi
ikke har det, så agerer vi ikke i overensstemmelse med den menneskelige arts
natur. Jeg tenderer – jeg er ikke en person, der har en vis baggrund – mod at
fastslå den pointe, at dette er nødvendigt. Det er skønhed, hvis man tænker over
det, at mennesker – ethvert menneske – har dette, og at det er en moralsk
forpligtelse at give børn adgang til dette. Og jo mere videnskabelig udvikling,
desto flere børn har man brug for, desto mere kreativitet har man brug for, og
desto mere har man brug for at tænke på fremtiden.
De fleste af os – hvis vi ønsker at besvare nogle af de teologiske spørgsmål:
Hvad er mit bidrag, hvad er min sjæl, hvad er det, jeg efterlader mig? Man
efterlader en fremtid til de fremtidige generationer. Man bidrager til denne

fremtid. Ideer, undervisning, udvikling, at redde mennesker. Og ikke alene det,
for man må gøre noget, mener jeg, man må ikke alene skabe en fremtid; men man må
skabe en fremtid på en sådan måde, at disse mennesker vil have evnen til at
skabe en fremtid. Man må på en vis måde se ud over horisonten, længere end til
horisonten til ting, som man ikke kan se; men at man har en følelse af, at man
må agere på det, man må give de mennesker, der befinder sig på denne horisont,
en garanti for, at de vil blive i stand til at se ud over den næste horisont. Og
så begynder det i det mindste at nærme sig formålet med samfundet.
Dét er Lyns fysiske økonomi; det er i det mindste ét udtryk for det. Vi er af
nødvendighed kreative, og med mindre vi får denne idé ud til andre nationer,
andre folkeslag, til os selv, vil det ikke lykkes os at gennemføre det, vi må
gøre lige nu for at garantere en fremtid. Vi vil stå over for krig. Lyn har
sagt, briterne bluffer, Obama bluffer; vi kan ikke gå op imod russerne på de
østlige grænser med 4.000 tropper, eller hvor meget, det er. Men vi leger med
ilden. Hvis vi tror, vi kan tyrannisere russerne, kineserne, presse dem, tvinge
dem til at indvilge, efter det, vi gjorde mod dem i 1990’erne, er det højst
usandsynligt.
Hvad vil det så ske? Jamen, enten provokerer vi russerne til et angreb, hvilket
ikke er udelukket, hvis de tror, de selv vil blive angrebet – et atomangreb –
eller også, hvis vi bluffer og bluffer, og vores bluff afsløres, ja, så affyrer
vi, af ren desperation. Det er ikke bare ’krig ved et uheld’, som man skal være
bange for, selv om det er en mulighed.
Det er ét aspekt. Det andet aspekt er det, jeg fortalte om USA. Vi befinder os
på en nedadgående kurs – jeg vil ikke gå i detaljer. Vi har høje rater af
afhængighed af smertemedicin, osv. Vi har en voksende fattigdomsandel i
befolkningen. Vi har ikke en infrastruktur, der er under udvikling. Vi har meget
lidt videnskab tilbage, og det, der er tilbage – jeg vil fortælle noget, bare
for at fortælle en vittighed. Vi plejede at sige, vi skaber raketforskere, og de
arbejder på Wall Street! De hyrer nogle af topmatematikerne, videnskabsfolk,
raketingeniører osv., de hyrede dem i ’80’erne og ’90’erne til at udføre disse
fantastiske algoritmer for finansverdenen, for en derivat; man skal være et geni
for at regne det ud … jeg bruger ordet bredt. Nu er Wall Street på spanden, så
hvor bliver disse fyre hyret? De veluddannede fysikere? De bliver hyret til
sportshold! Og hvad bliver de hyret til at gøre? De bliver hyret til at udføre
endnu mere sofistikerede dataanalyser og fysiologi af atleten for at få dem til
at præstere bedre og bedre og bedre og blive i stand til at vælge dem, der
virkelig er de bedste spillere. Dette gælder for sport i USA, jeg kan nævne de
sportshold, der har hyret nogle af disse fyre. Sikke et utroligt spild! Det er
sandt; det er ikke noget, jeg står og finder på. Vi producerer knap nok

tilstrækkeligt med videnskabsfolk, og så udregner de data for det lokale
fodboldhold.
Det, som Lyn taler om, er ægte kreativitet, og det er derfor, han refererer til
Einstein. For at komme til pointen – men før jeg kommer til det, vil jeg fastslå
en anden pointe, for det er vigtigt for at forstå Einstein. For spørgsmålet er:
Hvordan skaber man kreativitet? Det, vi virkeligt har behov for at reproducere,
er kreative mennesker. Den virkelig værdi i en økonomi er raten af produktion af
kreative mennesker, af videnskabelige og kunstneriske genier. Det er det mål,
hvormed man måler sig selv. Hvordan gør man det? Man vil sige, at man uddanner
folk videnskabeligt – ikke matematisk. De store videnskabsfolk var ikke
matematikere, i modsætning til, hvad folk tror. Matematik er destruktiv,
medmindre den anvendes som et tillæg til ægte videnskab. For hvad er matematik
andet end et sæt af regler, som man må blive indenfor, hvilket betyder, at man
ikke kan frembringe noget nyt? Man kan ikke skabe noget.
Hvordan frembringer man så kreativitet? Det er her, klassisk kunst kommer ind …
man kan ikke bare sige til et barn, gå ud og opdag noget! Man må have en idé om,
hvordan intellektet må fungere for at gøre en opdagelse. Af hvilken art, den
menneskelige natur er. Noget får man fra historien, ved at se på, hvordan
opdagelser blev gjort, ved at gentage videnskabelig aktivitet. Men kernen i det
får man fra klassisk kunst. For, hvad er det, man gør, især inden for musik, men
også med poesi og drama; de har hver deres aspekt. Men hvad er det, man gør? Man
skaber et vist tilsyneladende paradoks, en tilsyneladende problemstilling, hvor,
hvis folk fortsætter med at agere, eller musikeren fortsætter ud ad det spor,
han følger, i kompositionen, eller i opførelsen af kompositionen, så vil den
bryde sammen, den vil ende med at lyde som støj. Eller også bliver den bare
kedelig, for noget af det, der sker, er, at man bare bliver ved med at gentage
sig selv. Måske med en let ændring, men hvis man lytter til visse former for
musik, som rapp-musik, men selv folkemusik. Et af problemerne, hvis man kun har
folkemusik, den kan være smuk, har måske dejlige melodier, men den har tendens
til at være repeterende. Så, hvis man ikke har en fornemmelse for at skabe noget
nyt af den kanoniserede musik, så sidder man fast. Og hvad gør klassisk musik?
Bortset fra korformen, den sociale form osv., så gør den det, at den af dig
kræver, at du skaber noget, der aldrig hidtil er blevet hørt. Eller at man i det
mindste opfører den, og i processen med at opføre den, så repeterer man på en
vis måde i sit intellekt den oprindelige opdagelse. Hvad havde komponisten i
tankerne, og hvad gjorde han eller hun, der ændrede musikkens natur og udtrykte
den fundamentale idé om skabelsen af ideer? Musik er på en vis måde en metadisciplin. Man skaber ideer om, hvordan ideer skabes. Man ser dette i kor, det
er derfor, polyfoni er så vigtigt. Det er derfor, det veltempererede klaver var
så vigtigt. For det gav grader af frihed i udviklingen af og udtrykket for nye

ideer.
(Der kommer mere oversættelse. Bliv på kanalen!)
Dette er én ting, som Einstein, og især hans generation, men som Einstein
vidste. Han var en rimeligt habil violinist. Nogle mennesker siger, at han ikke
var særlig god, nogle siger, at han var virkelig god; jeg har ingen anelse. Men
iflg. alle overleveringer var han en rimeligt habil violinist. Det, der var
vigtigt for ham, var, at musikken var afgørende for hans evne til at tænke. Ikke
sådan, at han gav sig til at spille violin, og så følte han sig afslappet, og så
fik han en idé. Men det var sådan, at musikken var den måde, han tænkte bedst
på. [Max] Planck var lige ved at blive koncertpianist, og det var først ved et
givent tidspunkt, han besluttede, det var bedre for ham at blive fysiker. Og i
den generation spillede de fleste af dem, Nurdst, de spillede alle, Aronfels, de
var ikke alle store videnskabsmænd; men denne kultur med at udvikle ideer,
gennemarbejde nye ideer, gøre nye ideer gældende var rodfæstet i klassisk
kultur, i Schiller. Einsteins moder var f.eks. en stor læser af Schiller, Heine,
og hans fader var vist også en stor tilhænger af Heine. Det var i heldigste fald
den kultur, der blev udviklet. Og det var dette, der gjorde det muligt for sådan
en som Einstein at blive en stor tænker. Han var f.eks. ikke nogen stor
matematiker; han var ikke en dårlig matematiker, men han var ikke en stor
matematiker; han var fysiker. Han havde sine berømte ’gedanken’-eksperimenter:
Han skabte i sine tanker visse betragtninger, og han spurgte dem, hvad er
løsningen på problemet i disse betragtninger, eller hvad var det, der
reflekteredes? Hvad, om jeg kan rejse lige så hurtigt som en lysbølge? Ville
universet stoppe? Er det muligt at rejse hurtigere … Det var ikke løsningen, men
det gjorde det muligt for ham at tænke over ting, som han ellers ikke ville have
tænkt over. Og sluttelig fik han nogle afgørende ideer, om lysets hastighed var
konstant, men mere endnu, det, at love, fysiske love, var universelt gældende.
Det er det, relativitetsprincippet … relativitetsprincippet er det modsatte af
det, man tror, det er, og som det ofte fremstilles, var blot ens perspektiv.
Nej, hele pointen med Einstein, i betragtning af nogle af tidens problemer, der
er af mere teknisk art, om elektromagnetisme, teorien om æteren osv., dukkede
der visse problemer op. Og Einstein sagde, vi må have et system, hvor dette
systems love gælder for hele universet, for alt! Uanset, hvad den uniforme
bevægelse er, uanset, hvad accelerationen var, og uanset raten af forandring,
det var generel relativitet. Så det var ikke relativitet, men i virkeligheden,
hvad er de universelle principper, som jeg kan sige er sande uanset hvilken
bevægelse, der foregår? Og dette var, hvad han anvendte på grundlæggende set
alting. Og hans indsats inden for enhedsfeltet var ikke én enkelt ligning, men
det var et forsøg på at finde de underliggende, universelle principper, der
styrede alle de tilsyneladende spørgsmål i universet. Elektromagnetisme,

tyngdekraft, den stærke og svage kraft, og atomkerneniveauet. Og tænk over, hvad
der foregår i det 20. århundrede. I det 20. århundrede er der et angreb på denne
form for tænkning. Fra Bertrand Russel, til en vis grad fra Hilbert; og det, der
udgjorde en del af angrebet, var, at vi må holde os til matematikken. Lad os
aksiomatisere matematikken.
(Der kommer mere oversættelse. Bliv på kanalen.)

[1] filosofisk anskuelse, hvor man mener, at det, der sker i verden, har et
formål, en hensigt.

