Høring om rigsretssag i USA: ‘Det
stjålne brev’, endnu en gang.
13. november. Frem for at gå i detaljer om den dukketeatralske rigsretsfarce i
Repræsentanternes Hus onsdag, er det bedre, endnu engang, at påberåbe sig
princippet i Edgar Allan Poes ‘Det stjålne brev´ (The Purloined Letter). Både
George Kent og William Taylor, der vidnede, er flegmatiske koldkrigere, hvis
synspunkter, holdninger og slet og ret inkompetence truer freden i denne verden.
Vi har lagt deres CV ud på Larouchepac.com sammen med en beskrivelse af den
absolutte ondskab, for hvilken de burde stilles til ansvar. Begge sider,
republikanere og demokrater, karakteriserede imidlertid disse
levnedsbeskrivelser som “fuldgode”. Demokraterne, der tidligere har været ‘mere
normale’ i spørgsmål om krig og fred, fremhævede Taylor og Kents
levnedsbeskrivelser som om disse vidner var krigshelte snarere end nålestribede
ideologer fra en særdeles mudret rendesten.
I deres åbningserklæringer præsenterede begge et fuldstændig falsk billede af et
Ukraine, forenet i kamp mod en russisk fjende med, hævdede de, soldater og
kampvogne på landjorden. Disse eksisterer ikke. George Kent, langt den mest
karakteristiske af de to, snerrende med sin arrogante, slipseklædte elitære
opførsel, gik så langt som til gentagne gange at drage analogier mellem Den
amerikanske Frihedskrig og det amerikansk/britiske statskup i Ukraine, der
indsatte en regering under truslen om neo-nazistisk vold, en regering, som
derefter fortsatte med at udføre en anti-russisk etnisk udrensning i den østlige
del af landet, i Donbass.
Kent karakteriserede skandaløst OUN-B-deltagerne i Ukraine-kuppet og anstifterne
af etnisk udrensning i Donbass som følger: “De dannede frivillige bataljoner af
borgere, herunder teknikere og læger. De finansierede deres egne våben,
udrustning og forsyninger med ‘crowd-sourcing’. De var det 21. århundredes
ukrainske ækvivalent til vores egne ‘Minutemen’ (betegnelse for medlemmer af Den
Amerikanske Borgermilits under Den amerikanske Uafhængighedskrig, red.), der i
1776 trak tiden ud således at den almindelige hær kunne reorganiseres. [Han
beskriver her de faktiske handlinger begået af Alexandra og Arlene Chalupa
og Dimitri Alperowichi fra CrowdStrikes under den fælles britisk-amerikanske
operation kendt som ‘Digital Maidan’, og de neo-nazister, som de havde under
kommando, såsom Azov-bataljonen. Adam Schiff har censureret Chalupas navn sammen
med navnet på ‘whistlebloweren’ i alle transskriptioner af dette vidneudsagn.]
”Til sammenligning ville de amerikanske kolonier muligvis ikke have sejret mod

den britiske imperialistiske magt uden hjælp fra de transatlantiske venner efter
1776. I tradition af Lafayettes organiserede hjælp til general George
Washingtons hær og admiral John Paul Jones flåde, har Kongressen generøst
bevilget for over 1,5 milliarder $ over de sidste fem år i desperat efterspurgt
træning og udstyr til sikkerhedsbistand i Ukraine.”
Kent fortsatte derefter med at forsvare tre af sine kolleger, der har vidnet
imod præsidenten i Adam Schiffs bunker, Marie Jovanovitch, oberstløjtnant
Vindman og Dr. Fiona Hill, med hvad han sagde var ”personlige angreb” rettet
imod dem. Han sagde: ”De er det 21. århundredes arvtagere efter to giganter fra
det 20. århundredes nationale sikkerhedseksperter, der blev født i udlandet: min
tidligere professor Zbigniew Brzezinski og hans kollega immigrant Henry
Kissinger. Ligesom Brzezinski og Kissinger flygtede Jovanovitch og Vindman fra
nazistisk og kommunistisk undertrykkelse for at bidrage til et mere sikkert
Amerika.”
Denne ‘hyperbolske’ erklæring er både sand og falsk. Marie Jovanovitch voksede
op i Canada, hvortil hendes forældre var flygtet fra Sovjetunionen og nazisterne
i kølvandet på 2. Verdenskrig. Vindman voksede op i Lille Odessa i Brooklyn,
hvortil hans far var immigreret fra sovjetisk Ukraine efter hans mors død.
Karakteriseringen af deres synspunkter som et ekko af de to mennesker, der
besudlede Amerikas ære i Verden og slagtede tusinder, Brzezinski og Kissinger,
er ganske rammende.
Endelig, sagde Kent, er formålet med de 1,5 milliarder $ i støtte fra den
amerikanske kongres til Ukraine over de sidste fem år “i sidste instans [at
sætte] Ukraine på et spor til at blive en fuld sikkerhedspartner for USA i NATO.
“Dette er den britiske/amerikanske udenrigsministeriums holdning til Ukraine,
såvel som holdningen hos den tidligere marionet, den ukrainske præsident, Petro
Poroshenko. Mere fornuftige røster i Europa og andre steder anerkender, at denne
provokation kan være det sidste strå for Putin og Rusland, eftersom NATO’s
udvidelse sætter spørgsmål ved Ruslands evne til at forsvare sig selv.
Alt det ovenstående, der må anses for at være kritisk for enhver fornuftig
vurdering af disse vidner, gik hen over hovederne på samtalepartnerne på
republikansk side, som holdt sig til den dumme, stupide ensidige pragmatiske
pointe om, at Trump, hvad Ukraine angår, var hårdere mod Rusland end Obama, der
kun leverede feltrationer og tæpper.
Ambassadør Taylor opbevarede detaljerede notater om alle sine interaktioner med
det, han omtalte som “Trumps uregelmæssige kanal”, Giuliani, ambassadør Gordon
Sondland og ambassadør Kurt Volker. Men på en eller anden måde var det først

sidste fredag, den 8. november, efter at dette vidneudsagn havde været på
dagsordenen i flere måneder, at et medlem af Taylors stab, informerede ham om,
at han – medarbejderen med de meget spidse ører – havde overhørt en samtale på
mobiltelefon der foregik mellem præsident Donald Trump og ambassadør Sondland.
En dag efter det transskriberede Trump-Zelensky-opkald den 25. juli, talte
præsidenten den 26. juli, angiveligt højt nok til at blive overhørt på en
mobiltelefon, en mobiltelefon der formodentlig blev holdt mod øret af ambassadør
Sondland, og spurgte, om ukrainerne ville gå videre med “undersøgelserne”.
Sondland svarede, ja. Medarbejderen med superørerne spurgte derefter Sondland,
hvad præsidenten ønskede af Ukraine. Sondland svarede angiveligt, at Trump var
mere optaget af familien Biden end af Ukraine.
“Bingo” – dette er fremstillingen af hele det kludetæppe, som demokraterne og
medierne får en orgasme af i kølvandet på vidneudsagnet i dag. For endelig at
finde svar på de såkaldte modydelser, da bistanden, som republikanerne gentagne
gange har understreget, blev ydet uden betingelser eller undersøgelser af
familien Biden eller ukrainsk indblanding i valget. Den blev også leveret uden
at den ukrainske præsident Zelensky klagede over noget pres overhovedet. Dette
opdigtede vrøvl repræsenterer en ændring i juridisk teori for demokraterne, som
nu hævder, at præsident Trump forsøgte, men ikke fuldførte en bestikkelse,
hvilket i deres meget forskruede fortolkninger af bestikkelsesparagrafferne
måske, under visse omstændigheder, kunne udgøre en egentlig forbrydelse.
Tankeforbrydelser, som vi ofte har understreget, hører totalitære regimer til,
ikke vores forfatningsmæssige republik.
Ellers, bekræftede Taylor, der angiveligt skulle være en Ukraine-ekspert, at han
ikke kendte til: Politico-artiklen i januar 2017, der detaljeret gennemgik
Alexandra Chalupas rekruttering af ukrainske efterretningsagenter, journalister
og private efterretningsoperatører til aktiviteter rettet mod Trumps kampagne;
lederklummen skrevet af den ukrainske ambassadør i Washington mod kandidat
Trump; aktiviteterne i det af udenrigsministeriet finansierede ukrainske antikorruptions bureau, NABU, i Paul Manaforts falske, sorte regnskabsaffære; eller
aktiviteterne på sociale medier fra flere ukrainske embedsmænd, der angriber
kandidat Trump. Han sagde at, efter han havde været i Schiffs bunker for at
forberede sit første vidneudsagn til kongresudvalget, havde han undersøgt det
nærmere, og fundet ud af at kandidat Trump havde foreslået, at han ville lade
Rusland blive på Krim. I øvrigt forekom Taylor stort set mentalt åndsfraværende
under sit vidneudsagn, hvilket fik mange til at sammenligne ham med Robert
Muellers katastrofale optræden i juli overfor det samme udvalg.
Republikanerne fortsatte forsigtigt med at beskrive Taylor-Kent-vidnesbyrdet for
hvad det var, resterne af en monumental politisk kamp om hvem der fastlægger

udenrigspolitikken – præsidenten eller de livslange, ikke-valgte eksperter,
støttet af den britiske efterretningstjeneste. Men Rep. Devin Nunes leverede en
stærk åbningstale. Kommentarerne fra den sene aften viser, at nålen
tilsyneladende ikke bevægede sig i nogen retning baseret på onsdagens
aktiviteter.

At drage læren af den forspildte
chance i 1989 – denne gang kan det
blive anderledes
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
10 november 2019
Hvad var det i virkeligheden der skete i 1989, da Berlinmuren faldt, og hvad kan
vi lære af at undersøge begivenhederne i denne historiske periode? Ved en
gennemgang af hvad der rent faktisk skete for tredive år siden, da Berlinmuren
blev revet ned, i modsætning til den officielle fortælling fremsat af de
neoliberale og geopolitikerne, taler Helga Zepp LaRouche lidenskabeligt for,
hvorfor det vil være anderledes denne gang. Chancen for verdenshistoriske
forandringer findes kun kortvarigt, men denne gang, siger hun, er lejligheden
gunstigere. I modsætning til 1989, hvor alene kræfter, der var tilknyttet hendes
mand, Lyndon LaRouche, og Schiller Instituttet, havde en strategisk plan, er der
i dag Bælte- og Vejinitiativet og en voksende erkendelse af, at der kommer et
nyt [finansielt] krak, og at det vil være dødbringende at holde fast ved det
gamle paradigme, der blev påtvunget [verden] af det britiske imperium.
Hun præsenterer de afgørende spørgsmål fra 1989, som en der selv deltog i dem,
og forklarer hvordan det britiske imperium overlevede dengang ved hjælp af mord,
trusler og korruption, herunder fængslingen af hendes mand.

Men det nye

paradigme der dukker op globalt, udformet på basis af LaRouches ideer, ses i
stigende grad som den eneste levedygtige mulighed i dag, hvor faren for et
nyt krak er øget. De, der forsvarer den gamle orden i Europa og USA, bliver i
stigende grad afsløret, idet efterforskningen af Russiagates oprindelse dagligt
frembringer flere beviser.
Nu er tiden inde til at læse Schillers værker, sagde hun, for at blive opmærksom

på potentialet for hvert menneske – inklusive dig selv! – til at blive en smuk
sjæl, og bruge denne opdagelse til at blive en kraft til at skabe historie, og
sikre at menneskeheden ikke går glip af denne mulighed.

Tilegnelsen af LaRouches metode er
påkrævet for at organisere kræfterne
for sejr.
Den 7. november (EIRNS) – I en tale, der var forberedt den 26. maj 2000, af
statsmand Lyndon LaRouche med titlen “Vedrørende emnet strategisk metode” (EIR,
2. juni 2000), beskrives en tankegang, hvis tilegnelse er afgørende, hvis vi
skal komme sejrrigt ud af det nuværende politiske og økonomiske rod i USA, hvor
sejr også er kritisk for [resten af] verden. Tankegangen bygger på metoden for
videnskabelig hypotese kombineret med en analyse af den kulturelle og økonomiske
dynamik, der faktisk bestemmer væsentlige ændringer.
LaRouche siger, at “den afgørende faktor … er den menneskelige vilje, der vælger
eller fravælger passende former for frivillige, kritiske ændringer i politik,
som former nationer og menneskehedens fremtid som helhed. Disse er de
beslutninger, som har forholdsvis afgørende indflydelse på begivenhedernes
forløb, især under kriseramte forhold, der ligner dem som er fremherskende
verden over i dag. ”Han pegede på et sæt af sådanne beslutninger, som virkelig
var onde, for at demonstrere hvad han mente med kritiske beslutninger, der har
dyb indvirkning selv over generationer. Disse beslutninger stammer fra 1975-76
[og blev truffet] af New York Council on Foreign Relations og Den Trilaterale
Kommission, og er kendt som ”1980’erne-projektet”, hvilket lagde grundlaget for
ødelæggelsen af USA’s fysiske økonomi, omdannelsen til et forbrugerdrevet postindustrielt samfund, og i den endelige manifestation af denne politik, noget vi
stadig oplever i dag, den tilstræbte triumf for globalisering og opgivelse af

suveræne nationale regeringer til fordel for den type af bankdiktatur, der blev
foreslået den 23. august, 2019 af Bank of Englands bankdirektør, Mark Carney, i
Jackson Hole, Wyoming. Og denne plan for et bankdiktatur har taget et væsentligt
skridt fremad med meddelelsen om, at milliardæren Michael Bloomberg går ind i
demokraternes primærvalg i Alabama, uden endnu at ”have besluttet” om han
stiller op som præsidentkandidat.
Præsident Donald Trump afbrød den langsigtede udvikling, som disse fyre dengang
satte i værk, en udvikling hen imod fuldstændig opgivelse af vores grundlæggeres
store eksperiment med den suveræne republik kendt som De forenede Stater.
LaRouche siger: ”Metoden for det sædvanlige slæng af bankfolk og advokatfirmaer
fra Wall Street var forkert, endda ond, men disse fyre havde i det mindste en
vision om en række kulturelt motiverede ændringer i USA og verdenssamfundet, som
de havde til hensigt at fremkalde de kommende årtier. ”Det lykkede de med, fordi
borgerne var optaget af øjeblikkelige begivenheder, på en selvbegrænsende måde,
og nægtede at strække deres sind og vision til hvilken fremtid de søgte at skabe
de kommende 50 år. Denne smålighed tillod ondskaben at triumfere.
LaRouche spørger derefter, hvordan vi kan imødese og arbejde for at påvirke de
kulturelle paradigmer, som igen vil afgøre den måde hvorpå befolkninger og andre
beslutningstagere vil reagere på det globale finansielle og politisk-økonomiske
chok, af den slags der nu hastigt nærmer sig? Og, siger han, der er virkelig kun
et tidspunkt, hvor man dramatisk kan ændre ting, og det er når begivenhedernes
chok får folk til at undersøge deres eget tankesæt, de underliggende aksiomer og
postulater, på hvilke de baserer deres meninger.
Det er netop situationen i dag, hvor en udfordret og modtagelig befolkning søger
efter løsninger på, hvad de ser der sker omkring dem. Som LaRouche uddybede, er
den eneste rigtige måde at fjerne kræfterne bag kuppet mod denne præsident – ud
fra en strategisk betragtning – at vælte hele skakbrættet, ved at slutte sig til
Rusland, Kina og Indien for at skabe traktater, der er centreret om et nyt
monetært system med faste valutakurser, der kun udsteder kredit til økonomisk
udvikling og avancerede videnskabelige udforskninger, der fremmer hele
menneskehedens produktive kapacitet.
LaRouche peger på adskillige bestemmende kulturelle chok, der førte til USA’s
tilbagegang under Barack Obama, og som demokraterne nu beskriver som ”normale
tilstande.” Blandt dem er brugen af nuklear terror til at skabe et krav om en
verdensregering, som forestillet af Bertrand Russell og andre talsmænd for det
britiske oligarki, og stillet til skue under betegnelserne “globalisering” og
“lov og orden”. Der var fremkomsten af ‘rock/stoffer/sex-modkulturen’ i
kølvandet på drabet på præsident John Kennedy; bestræbelserne på at standse den

teknologiske udvikling gennem miljøbevægelsen og afviklingen af centrale
initiativer for NASA; udryddelsen af klassisk uddannelse i skolerne; fremme af
fri handel og traktater som NAFTA, der decimerede den amerikanske arbejdsstyrke
og opgav enhver beskyttelse af amerikanske industrier.
Denne dekadence blev af LaRouche beskrevet som en “grundlæggende konflikt” i
geometrien af aksiomer og postulater om menneskets natur. Hvad han betegnede som
‘det romantiske syn’, ser mænd og kvinder som grundlæggende onde, som dyr, med
dyriske sanselige impulser, ude af stand til at ræsonnere ud over øjeblikkets
sanseopfattelser. Denne opfattelse er grundlæggende for tolerancen over for
imperier i histories løb, og er i stigende grad dominerende i USA i dag. Det
modsatte, klassiske tankesæt, især i dets kristne manifestation, definerer
mennesker som grundlæggende gode, som hævet over dyrene, som værende skabt i
billedet af universets skaber og i stand til kreativ forandring og opdagelse af
universets grundlæggende love. Det var tankesættet hos grundlæggerne [af
republikken], der måtte fordrives og ødelægges af de fundamentale ændringer, der
er nævnt ovenfor.
Præsident Trump har taget skridt til at vende alt dette, nogle skridt er stærke,
andre mere tøvende, men han hæmmes af det kulturelle forfald, selv blandt hans
mest glødende tilhængere. Hvad der mangler her er dybden af intelligens og
analyse, som LaRouche drøftede [i talen], hvor han bemærkede, at det største
problem er opgivelsen af de former for klassisk uddannelse og klassisk drama og
musik, som bevidst er udformet til at nære og styrke det menneskelige sind,
menneskelig kreativitet, og får os til at gå uden for vores umiddelbare
omgivelser, og beherske hvordan vi ændrer dem. Store forsamlinger råber taktfast
“U.S.A.!” igen og igen, men er blevet nægtet dette middel, hvilket viser, at vi
ikke indgående uddanner de generaler, der faktisk er i stand til at vinde denne
krig for USA, og i sidste ende verden. I mangel på LaRouches metode kan og vil
disse menneskemængder blive manipuleret og dræbt af vor fjendes evne til at
manipulere dem gennem populærkultur og den offentlige mening.

‘Afslut den McCarthy-agtige heksejagt

mod Kina og præsident Trump’
Den 6. november (EIRNS) – Executive Intelligence Review vil snart udgive en 24siders brochure med overskriften “Afslut den McCarthy-agtige heksejagt mod Kina
og præsident Trump”. Og det er på tide.
Som Helga Zepp-LaRouche fortalte medarbejdere i Europa den 5. november: “Den
overordnede dynamik i verden er, at den liberale model, den koloniale, imperiale
model, anført af det britiske imperium, helt klart er ved at selvdestruere;
hvilket ikke betyder, at det ikke er ekstremt farligt, men der er ingen måde,
hvorpå systemet kan overleve.”
”Og det”, fortsatte hun, ”er i en fuldstændig kamp med det Nye Paradigme der er
ved at opstå, som klart er domineret af Kina, af Asien, af lande der ønsker at
få en ny model for internationale relationer …. Der er ingen nationale
løsninger, der er ingen spørgsmål, der har en chance for succes, hvis de ikke på
en eller anden måde integreres i dette overordnede strategiske perspektiv. ”
Potentialet i en sådan vidtgående amerikansk-kinesisk alliance, som grundstenen
i et globalt nyt paradigme, er netop hvad det britiske imperium frygter mest hos
præsident Donald Trump. Trump kan virkelig vælte hele skakbrættet med den
bedrageriske rigsretssagsoperation mod ham, ved at ramme det britiske imperium
på deres svage flanke: Ved at bruge sit planlagte møde med den kinesiske
præsident Xi Jinping i de kommende uger, ikke kun til at underskrive den første
fase af en handelsaftale mellem USA og Kina, som nu er planlagt, men også til at
tage yderligere konkrete skridt, herunder:
Arbejde med Kinas Bælte- og Vejinitiativ, herunder større infrastrukturprojekter
i USA. Dette vil dramatisk forøge den amerikanske beskæftigelse indenfor faglært
produktion, netop på et tidspunkt, hvor beskæftigelsen i
fremstillingsvirksomhederne er faldende i sådanne vigtige svingstater som
Michigan, Pennsylvania, Wisconsin og Ohio — som Trump har brug for at vinde i
2020.
Samarbejde med Kina og Mexico om at stoppe indsmugling af fentanyl fra Mexico
til USA, sammen med alle andre stoffer og ulovlig våbenhandel over grænsen
mellem USA og Mexico. Sådanne tiltag bør kobles sammen med det amerikanskkinesiske samarbejde, for i fællesskab at udvikle hele Mexico-Mellemamerika
regionen økonomisk.
Trump vil finde en villig partner i Xi Jinping til at opbygge et sådant forhold.
I sin hovedtale i går på Kinas Internationale Import Expo i Shanghai (CIIE),
holdt Xi sin tale stående foran en skærm med en nedtælling for at vinde landets
kamp mod fattigdom, som helt vil være elimineret i Kina ved udgangen af 2020, en
imponerende præstation, som allerede har løftet omkring 850 millioner mennesker

ud af fattigdom. I denne tale sagde Xi:
“Af de problemer som verdensøkonomien står overfor, kan ingen løses af et enkelt
land alene. Vi må alle sætte menneskehedens almene vel først snarere end at
sætte ens egne interesser over alles fælles interesser… Jeg har tillid til de
lyse udsigter for Kinas økonomiske udvikling. Kinas udvikling, set gennem
historiens linse, er en integreret del af den ædle sag for menneskelig fremgang.
Kina vil række sine arme ud og tilbyde verdens lande flere markedsandele,
investeringer og vækst. Sammen kan vi opnå udvikling for alle. Den kinesiske
civilisation har altid værdsat fred under himlen og harmoni mellem nationer. Lad
os alle arbejde i denne ånd og bidrage til en åben global økonomi og til et
samfund med en fælles fremtid for menneskeheden.”
En ting er helt sikker: Hvis Trump tager imod tilbuddet og handler på den måde,
vi har angivet, vil det britiske imperium gå amok, begyndende med deres golem,
den sære fremtoning, George Soros. Trods alt, er Soros verdens førende fortaler
for legalisering af narkotika; han finansierer et stort antal af Kongressens
Demokrater, der på selvmorderisk vis marcherer videre med deres rigsretssag mod
Trump; og han er en betydningsfuld organisator af den voldelige destabilisering
af Hongkong, sammen med andre farvede revolutioner…
Men Soros er bare en særdeles ubehagelig frontfigur for en global britisk
imperial politik. Lyndon LaRouche behandlede dette spørgsmål indgående i nogle
bemærkninger i juli 2009 til medarbejderne i Sonora, Mexico, som dengang var
hårdest ramt af A/S Narkotikas narko-terrorisme. LaRouches bemærkninger for et
årti siden er stadig lige gyldige i dag:
“I kæmper imod det Britiske Imperium …. Men faktum er, at Mexico ikke kan vinde
denne krig, alene i Mexico. Styrkerne er internationale. Det er kræfterne fra
det britiske imperium, inklusive de britiske håndlangere i USA, og britiske
håndlangere rundt om i verden …. I står over for det britiske imperium. I har
ikke at gøre med nogle lokale narkopushere; I har at gøre med Prins Philip, fra
det Britiske Imperiums kongelige familie, gennem hans
verdensnaturfredningsbevægelse (WWF), som er fjenden af hele civilisationen! …
“Først og fremmest er det nuværende globale finansielle valutasystem dødsdømt!
Intet kan redde dette system i sin nuværende form …. Det er sådan, vi håndterer
disse anliggender. Enhver form for effektiv krigsførelse er ikke baseret på
skyderier. Det er baseret på ideer. Det er baseret på principper og begreber.
Strategiske forestillinger. Hvem er vores potentielle allierede? Jo altså, vores
potentielle allierede er Kina, der er under angreb fra det britiske imperium ….
Men ved at være klog og tænke globalt og strategisk, kan vi hver især finde

vores egen måde, en måde at nå frem til en global indsats for at komme videre og
endelig ødelægge den fælles fjende”.

Kongressens falske rigsretssag
blokerer for en reaktion på
finanskrisen
Den 4.november (EIRNS) — Parlamentets formand Nancy Pelosis politiske
aktionsudvalg er Demokraterne i Kongressens mest givtige kilde til
kampagneindsamling. I tredje kvartal i år har de “demokratiske milliardærer” der
kræver, at præsident Donald Trump tvinges ud af embedet, anført af George Soros
med 16 millioner dollars, hældt i kampagnekassen. I begyndelsen af september har
Pelosi, der i flere måneder havde stået imod forsøget på at anklage Trump uden
“tværpolitisk støtte,” skiftet mening og bekendtgjort en skinproces, som de
demokratiske ledere kalder en rigsretssag.
Pelosi kan ikke tale imod det nu. I stedet kritiserede hun i et interview den 1.
november til Bloomberg kraftigt de demokratiske kandidater til præsidentembedet
for lignende humbug – ved at fremlægge vanvittige “programmer”, som helt sikkert
vil tabe i 2020. Sygeforsikring for alle og en ny grøn aftale afvises af
vælgerne i Midtvesten, sagde hun til Bloomberg. “Som venstreorienteret
liberalist fra San Francisco kan jeg sige til disse mennesker: Hvad tænker I på?
… I kan spørge venstrefløjen – de er utilfredse med, at jeg ikke er socialist”.
Nyhedstjenesten rapporterede, at “Pelosi udtrykte også bekymring over vælgernes
reaktioner på den Grønne nye Aftale … der kræver omfattende, hurtige reduktioner
af CO2-emissioner. ”Der er meget stærk modstand mod den Grønne nye Aftale, fordi
det er om 10 år – ikke mere fossilt brændstof. Virkelig?” sagde hun.”
Formandens kritik af de demokratiske kandidater lød nærmest som præsident Trumps
stærke kritik af hende. Ingen af delene kan nægtes. Det er ikke kun de
demokratiske kandidater.
Hele Kongressen, i kløerne på det demokratiske partis lederskab, spilder
nationens kostbare tid – stillet over for både en kommende krise, der er værre
end sammenbruddet i 2008, og en forværret epidemi med narkotikamisbrug – med en
forfalsket rigsretssag. Alle dens processer med lukkede døre og selektive

lækager til meddelagtige medier har til formål at bringe præsident Trumps
meningsmålinger ned; anklage ham for “lave meningsmålinger og mindre
embedsmisbrug”, og føre præsidentkampagne med en rigsretssag. Fox News er med i
spillet og har forsætligt fordrejet nyhedsindslag om sin egen nationale
afstemning, der faktisk viste, at støtten til rigsretssagen var lavere end en
måned tidligere.
Og mens de gør det, foretager den amerikanske centralbank, Federal
Reserve, dagligt voksende akutte indsprøjtninger af likviditet til banksystemet,
som pludselig har brug for dem hver dag for første gang siden 2008. De holdes
hemmelige for den amerikanske offentlighed af de fleste af medierne. Den enorme
16 billioner $ store boble af amerikansk virksomhedsgæld, der vokser med mere
end 1 billion $ pr. år, udløser nu røde advarselslamper fra eksperter over hele
verden. Nedenunder er der en økonomi i recession med tilbagegang for industriog fremstillingsvirksomhed siden slutningen af 2018.
Vi har brug for en nødforanstaltning til at genindføre Glass/Steagall-loven for
at isolere Wall Streets spekulative kasino fra de kommercielle banker, så de kan
gendanne produktive udlån. Dette er kun den første af Lyndon LaRouches “Fire
love for at redde USA.”
Men Glass-Steagall er i store træk opgivet af “progressive” demokrater i denne
Kongres; og af de ti kongresmedlemmer, der har stillet op som præsidentkandidat,
er der kun en – rep. Tulsi Gabbard – som støtter det, og ingen har ført kampagne
for det.
Med dette forræderi, hvor de hårdt forsøger at bringe præsident Trumps
meningsmålinger ned med en rigsretssag, sænker de deres egne. En,
forretningsmand Andrew Yang, fortalte i går til CNN: “Hele landet bliver revet
med af denne rigsretssagsproces. Og … vi vil ikke have skabt en reel sag for det
amerikanske folk.”
Det er meget værre end dette. De handler for at sabotere præsidentens samarbejde
med Mexico mod narkotika- og våbenhandelskartellerne; hans Måne-Mars-mission for
NASA; hans – og deres egen! – evne til at handle efter Lyndon LaRouches love for
økonomisk genopretning under et finanskrak. Nogle demokrater må bryde
geledderne, og Kongressen må udføre det presserende arbejde for landet.

Folk er i globalt oprør over det
faldefærdige neoliberale system
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
3. november 2019
Helga indledte sin ugentlige webcast med at insistere på, at folk faktisk bør se
præsident Trumps rally i Tupelo, Mississippi, da man her vil se en helt anden
dynamik, end hvad der formidles i medierne og af hans modstandere. Et betydeligt
udsnit af de amerikanske vælgere reagerer entusiastisk på hans præsentationer,
idet han fortsætter med at betone afslutningen på krigene, der blev indledt af
Bush og Obama, alt imens han bekæmper sammensværgelsen, der føres imod ham. Hun
kaldte demokraternes pres for en rigsretssag for et “højrisikabelt spil… som kan
give bagslag.”
Det vi gennemlever er et utroligt historisk øjeblik, et endeligt opgør mellem
millioner over hele verden der er vrede, og som i USA bliver mobiliseret af
Trump imod det britiske imperium, der har taget Det Demokratiske Parti [som
gidsel]. Hun mindede seerne om, at hendes mand – da Trump blev valgt – sagde, at
dette ikke var en amerikansk, men global begivenhed, hvilket vi ser nu med
masseprotesterne, der pågår verden rundt. Hun gennemgik udviklingen omkring
rigsretssagen, herunder bedraget med Schiffs “whistleblower”. Hun pegede på
fremskridtene i Syrien, der er baseret på et samarbejde mellem Trump og Putin,
samt handelssamtalerne med Kina, for at vise hvad det er som Trump gør, der
forårsager hysteriet bag rigsretssagen.
Da hun gennemgik det igangværende finansielle/økonomiske sammenbrud samt de
åndssvage løsninger der er foreslået af Lagarde, Carney m.fl., og som kun vil
gøre ondt værre, pegede hun på de enestående løsninger, der er blevet udviklet
af hendes mand Lyndon LaRouche. For Jer, vore seere, er tiden ikke til
passivitet, konkluderede hun, men til nu at blive involveret og støtte vores
organisation.

POLITISK ORIENTERING den 31. oktober
2019:
Massestrejke i gang: Chile, Libanon,
Tyskland, Argentina og
Storbritannien. Og USA?
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

APEC og COP25 er aflyst
– det gamle paradigme er brudt
sammen, og vi må bygge det nye
Den 30 oktober (EIRNS) – Enhver der stadig måtte have den misforståelse, at
verden på en eller anden måde “klarer sig”, uden behovet for at skulle påtage
sig noget personligt ansvar for handling, må vågne op og se på verden som den er
i dag, “fra oven”, som man siger.
I dag kollapsede nationen Chile og “Chile-modellen” i bund og grund, som City of
London og Wall Street elskede. Præsident Sebastián Piñera, med millioner af
mennesker på gaden der kræver en afslutning på den økonomiske model, som blev
indført for 45 år siden af det fascistiske Pinochet-diktatur og hans
kontrollører af “Chicago Boys”, bekendtgjorde her til morgen, at topmødet i den
Økonomiske Samarbejdsorganisation for Asien og Stillehavsområdet (APEC) mellem
statsoverhovederne fra 21 lande fra Stillehavsområdet, planlagt til den 16.-17.
november i Santiago, er blevet aflyst.
Derudover er også FN’s klimakonference, COP25, den centrale institution i den
økofascistiske bevægelse for at afvikle industriel udvikling og reducere verdens

befolkning, der er planlagt den 2.-13. december i Santiago, også blevet aflyst.
Ikke alene er stakkels Greta Thunberg og tosserne i Extinction Rebellion
fortvivlede, men Bank of Englands bankdirektør, Mark Carney, der står i spidsen
for det folkemorderiske grønne finansinitiativ, river sig selv i håret.
Denne masseopstand mod den ondartede nedskæringspolitik i Chile er ikke en
isoleret begivenhed. Faktisk oplever alle dele af verden en eller flere sådanne
omvæltninger, hvoraf mange er ganske voldelige.
Hariri-regeringen i Libanon trak sig tirsdag den 29. oktober, da befolkningen
kræver en afslutning på den sekteriske opdeling af nationen, der er udartet i
massekorruption og økonomisk forfald. Iraks regering bryder sammen, da store
dele af befolkningen har haft begrænset adgang til elektricitet og endog vand,
siden ødelæggelsen af dens land for to årtier siden af George Bush og Tony
Blair. Argentina har nedstemt IMF’s marionetregering under Mauricio Macri, med
de sejrrige tilhængere af den nye regering, der vifter med chilenske flag i
solidaritet. Overalt i Europa kollapser de gamle etablerede partier, der har
regeret siden Anden Verdenskrig, uden lederskab i sigte til at vende den
økonomiske nedgang.
Måske tror du, at du er sikret, fordi du har en god pension? Disse pensioner er
investeret i spekulative papirer, som er ved at forsvinde. Den amerikanske
centralbank, der har trykt penge med en hastighed, der ikke er set siden
sammenbruddet i 2008, forsøger krampagtigt at holde »bankerne, der er for store
til at gå ned«, oven vande i et par uger eller måneder mere, med en tilførsel på
over 100 milliarder dollars dagligt, og tallet er stigende. Men den finansielle
boble, der nu er på 1,5 billarder dollars, en halv gang større end i 2008, kan
ikke “reddes” denne gang. Ti år med nulrente og “kvantitative lempelser” (QE)
for billioner af dollars har kun gjort realøkonomiens bankerot langt værre.
Og alligevel er løsningen på dette problem tættere på at blive gennemført end på
noget andet tidspunkt i nyere tid. Lyndon LaRouche advarede for 50 år siden om
præcis disse katastrofer, såfremt hans kloge ord blev ignoreret: Stop
finanssystemets omdannelse til et globalt kasino for spekulativt affald; gendan
det hamiltoniske “Amerikanske System” med statslig kredit til realøkonomien;
samarbejd internationalt for at nå ud til Månen, Mars og videre; og iværksæt et
lynprogram for at gøre fusionsenergi tilgængeligt for hele menneskeheden.
En ønskedrøm? Langt fra. Med Donald Trump har vi for første gang siden Jack
Kennedy en præsident, der tror på videnskabeligt fremskridt; som atter har
forpligtet nationen til et Måne-Mars-program; der afviser den falske britiske
myte om “overbefolkning”, som styrer den grønne dagsorden; der er modstander af,
at vores børn bliver overmedicineret; og som insisterer på, at Amerika skal være

venner med Rusland, Kina og alle nationer, der tror på fremskridt for deres
folk.
Derfor er der en hektisk indsats for at starte en rigsretssag mod præsidenten,
binde hans hænder, blokere hans bestræbelser på at afslutte krigene for
regimeskifte og opbygge venlige forbindelser med andre suveræne stater. Det
vigtigste er, at disse oligarker er bange for, at når den økonomiske boble
brister, vil han ikke følge diktaterne fra Wall Street og City of London, men
vil følge LaRouches politik, hans “Fire Love”, der sætter det økonomiske
imperium centreret i London under konkursbehandling, snarere end at redde det.
De er bange for, at han ikke kun vil genoprette forbindelserne med Rusland og
Kina, men også tilslutte sig dem i det største foretagende nogensinde, Den nye
Silkevejs omdannelse af de tidligere koloniserede nationer til moderne
industristater, der bekæmper fattigdom, som det er lykkedes for Kina, den
største nation på Jorden.
Vær opmærksom på de forstandige ord fra Lyndon og Helga LaRouche. Nu er tiden
inde.

Rollerne er byttet om for kupmagerne
og centralbankerne
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
27 oktober 2019
Helga Zepp LaRouche leverede en fascinerende vurdering af forandringerne, der
fejer hen over kloden, og den gunstige lejlighed til at disse ændringer har
gjort det muligt at realisere et samarbejde, der indvarsler en ny æra med fred
og udvikling. Blandt de processer, som hun fremhævede, er:

1. Betydningen af Barr-Durham-efterforskningen, der overgår til en strafferetlig
efterforskning, som sætter spotlight på hele det britiske Obama-

efterretningsapparat, alt imens den afslører bedrageriet bag
rigsretssagsprocessen omkring “Ukraine-[telefonsamtalen]”;

2. Accelerationen af finanskrisen og centralbankernes faktiske erkendelse af, at
de ikke har andet valg end at fortsætte den samme fejlslagne politik, som
skabte denne krise;

3. Urolighederne der breder sig imod den neoliberale nedskæringspolitik, som
centralbankerne har beordret for at beskytte deres faldefærdige system;

4. Omstillingen undervejs i hele Mellemøsten som et resultat af Trumps beslutning
om at samarbejde med Rusland om at afslutte de “evindelige krige”;

5. Til trods for det fortsatte anti-kinesiske idioti, der udvises i vicepræsident
Pences seneste tale, anerkendte selv han det positive potentiale for en
amerikansk-kinesisk handelsaftale, eftersom det er hvad præsident Trump
ønsker;

6. Topmødet mellem Rusland og en række afrikanske nationer, hvilket giver USA og
Europa en vision for hvad der vil være muligt, hvis man dropper de
imperialistiske grundsætninger.

Ignorer medierne, der forsøger at udføre ‘public relations’ for de kriminelle
britiske imperialistiske netværk – bliv aktiv med Schiller Instituttet, da tiden
er inde til at udbrede Lyndon LaRouches ideer og metoder.
Som altid, tak for at følge vores arbejde.

Sejr i Syrien – indfør den Nye
Silkevej
Den 23. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trump henvendte sig i dag til
nationen fra Det Hvide Hus om sejren i Syrien og hævdede, at dette ikke var en
sejr over nogen anden nation, men en sejr for alle over terrorisme og over de
koloniale ”regimeskifte”-krige, som USA var blevet trukket ind i under Bush og
Obama. Usagt, men kritisk vigtigt, er at den potentielle “taber” i processen er
det døende, britiske imperium, og de i USA der har ageret som nyttige idioter
for de britiske imperiale krige og geopolitiske farverevolutioner.
Dette er netop grunden til, at de britiske aktiver i USA er i en panisk fremfærd
for at rejse en rigsretssag mod præsident Trump, på trods af at der ikke er
begået nogen ulovligheder, eller endog et anstrøg af en forbrydelse. De er
rasende over, at Trump turde udfordre den britiske politik for “permanent
krigsførelse” – de stedfortrædende krige, der havde til formål at fastholde USA
i en tilstand af konflikt med Rusland og Kina. Trump gjorde dette klart i dagens
erklæring: “Som kandidat til præsidentembedet gjorde jeg det klart, at vi havde
brug for en ny tilgang til amerikansk udenrigspolitik, som ikke ledes af
ideologi, men af erfaring, historie og en realistisk forståelse af verden.” Han
sagde det åbenlyse – at hele Mellemøsten “er mindre trygt, mindre stabilt og
mindre sikkert end før disse konflikter begyndte,” og at de, der kræver mere
krig, er de samme mennesker der skabte rodet i Mellemøsten i første omgang med
krigen mod Irak og Libyen.
Mens hystaderne i Kongressen og medierne skråler op om at Trump ”kapitulerede”
til Rusland, er det tydeligt, at Trump koordinerede tiltaget med Tyrkiet og med
Rusland, for at give Syrien sin suverænitet tilbage, omend der stadigvæk er
nogle bump på vejen.
Kupmagerne mod Trump er lige så bange for, at når den hastigt voksende boble i
det finansielle system eksploderer, som den må, vil Trump ty til de økonomiske
ideer fra Lyndon LaRouche: den presserende nødvendighed for at sætte det
bankerotte vestlige banksystem under en konkursbehandling efter modellen fra
F.D. Roosevelts Glass/Steagall-bankopdeling; genoprette hamiltonisk “øremærket
kredit” til industri, landbrug, sundhed og uddannelse af befolkningen; og rykke
grænserne for menneskelig viden, der fokuserer på rumforskning og udviklingen af
fusionsenergi. En sådan bestræbelse kræver internationalt samarbejde, især med
Rusland og Kina, som Trump gentagne gange har insisteret på, at han vil opnå
under sit præsidentskab. Det var årsagen til svindelnummeret med ”Russiagate, og

grunden til det massive McCarthyiske hysteri rettet mod alt hvad Kina foretager
sig.
Faktisk beror spørgsmålet der vil afgøre, om Trumps bestræbelser på at løse
moradset i Mellemøsten kan opretholdes, på Den Nye Silkevej – hvor hurtigt kan
de nye internationale forbindelser, der smedes af præsident Trump, bringe Kinas
Bælte og Vej ind i regionen, helst med fuldt samarbejde mellem Kina, Rusland,
Indien, USA og andre. Som Lyndon LaRouche sagde efter Oslo-aftalerne i 1993, som
gav håb om fred mellem Israel og Palæstina: “Få traktorerne til at køre med det
samme.” Genopbygning og udvikling er forudsætningerne for bæredygtig fred, og
resterne af det faldefærdige britiske imperium, vil gøre alt for at stoppe denne
udvikling, som de gjorde det ved at undergrave Oslo-aftalerne.
Et stort skridt fremad finder også sted i Afrika, hvor 44 præsidenter og
premierministre fra Afrika deltager i det første topmøde i Rusland-Afrika
Økonomisk Forum i Sochi i dag og i morgen. Over 60 nationer og 3.000 deltagere
overværede åbningstalerne af Vladimir Putin og den egyptiske præsident Abdel
Fattah el-Sisi, den nuværende formand for Den Afrikanske Union. Putin, der er
forpligtet til at “lyse Afrika op” med fredelige aftaler om atomkraft over hele
kontinentet, lovede også en fordobling af handelen, en fordobling af den
russiske fødevareeksport og andet industrielt og militært samarbejde.
Dette er det “Nye Paradigme”, der hurtigt opstår rundt om i verden, imod
ønskerne fra de anti-vækst “grønne”, der er finansieret af City of London og
Wall Street, imod krigsmagerne, imod geopolitikerne af enhver kaliber. Farerne
er store, men potentialet for en verden og et univers, der er egnet til
menneskehedens værdighed, har aldrig været større, hvis folk med god vilje
vælger at handle.
***
Baggrundsvideoer:

Projekt Fønix:
Genopbygning af Syrien –
Aleppo: Den evige stad
I denne videofremlæggelse gennemgår vi et forslag til genopbygningen af Syrien,
ved navn Projekt Fønix, og som fokuserer på, hvordan Syrien, der har en ideel
placering ved korsvejen, hvor tre kontinenter mødes, kan få gavn af at blive
opkoblet til Den Nye Silkevej og den fremvoksende Verdenslandbro. Denne video
blev optaget til Schiller Instituttets Internationale konference i Berlin,
Tyskland, 25.-26. juni, 2016: »En fælles fremtid for menneskeheden, og en
renæssancekultur for klassiske kulturer«
Se videoen her.
Se også: Projekt Fønix – diskussionspunkter for en genopbygning af Syrien.
Se også: En fredsplan for Sydvestasien, af Helga Zepp-LaRouche. EIRPressemeddelelse i anledning af udgivelsen fa den arabiske version af rapporten
“Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen”.
Se også: Playlist: The World Land-Bridge & Global Development

I en dyb krise er et nyt paradigme

netop så tæt på
Den 21. oktober (EIRNS) – Den aktuelle globale krise er mere end faren, slemt
nok i sig selv, for at “regimeskifte-krige”

spreder sig til verdenskrig; den

rækker udover krigspartiets forsøg på at fjerne USA’s præsident Donald Trump,
fordi han ønsker fred og strategisk samarbejde især med Rusland – i særdeleshed
i Mellemøsten.
Dette spørgsmål er bestemt afgørende. Vi ønsker alle instinktivt en harmonisk
verden, hvor nationer søger fred og gensidig forbedring, i det mindste for at
løse den vigtigste krise som denne. Og når vi ser krigspartier, der er blevet
grebet af britiske geopolitiske tvangstanker om at gå i krig – eller ungdommen
der er opvokset med voldelige kampe og anarkistiske opgør som “sjov og spil” –
er det et smertefuldt billede af den menneskelige art.
Men vi ønsker meget mere: At hæve levestandarden for nationerne op over
fattigdom og til videnskabeligt fremgang, og hæve de unges produktive evner til
at overgå deres forældres og bedsteforældres begrænsninger.
Under denne krise ligger der under alle omstændigheder en finansiel og økonomisk
krise. Den har spredt sig fra ti års pengetrykning og massiv spekulation, der
producerer ufattelige niveauer af gæld og ulighed – centreret i gigantiske
megabanker i London, Wall Street og Frankfurt, men berører enhver nation i
verden. Helga Zepp-LaRouche, leder af Schiller Instituttet, fortalte os i dag,
at det der driver den strategiske krise – inklusive det voldsomme angreb for at
fjerne en amerikansk præsident, der ikke ønsker krigskonfrontationer med andre
atommagter – er, at det finansielle etablissement ved, at dets system nu styrer
mod afgrunden. De vil ikke tillade en præsident Trump, der i den kommende dybe
finansielle og økonomiske krise “måske kunne gøre hvad som helst”, måske endda
gør det som kandidat Trump opfordrede til: “Sprænge den gigantiske boble på Wall
Street.
“Han ville måske endda indføre Lyndon LaRouches politik, LaRouches berømte “Fire
love”, der starter med Glass/Steagall-loven for at punktere den gigantiske
boble, og derefter en “hamiltonisk” nationalbank til finansiering af ny
højteknologisk infrastruktur; udforskning af hele solsystemet; gennembrud til
fusionskraft.
Muligheden skræmmer Wall Street såvel som det magtbegærlige krigsparti; og
selvom Trump må forsvares, giver det ingen mening at vente og se om han vil
antænde disse nye økonomiske motorer. Vi er nødsagede til selv at handle for

LaRouches renselse, og endog for at tvinge hans “fire love” ind i den
forstyrrede og manipulerede kongres.
LaRouche foreslog “Fire Magts”-samarbejdet med USA, Kina, Indien og Rusland om
denne politik for at få den hurtigere gennemført og spredt, gennem eksport af
kapitalgoder, til udviklingslande. Han og Helga LaRouche fremlagde det centrale
udgangspunkt for 30 år siden, korridorer for ny jernbanetransport, strøm og
kommunikation ud over hele Eurasien, Mellemøsten og Afrika. Dette er nu Kinas
Bælte- og Vejinitiativ.
Kina fremskynder i år – i lyset af den voksende globale økonomiske krise og
endog massive protester mod nedskæringer i mange lande på samme tid – atter sine
vedvarende investeringer i ny infrastruktur, som indbringer højere produktivitet
og forhindrer recession.
Men der er meget mere end infrastruktur i LaRouches politik. Det er “Apollo”missioner for at vende tilbage og bebo Månen og rejse til Mars og videre;
lynprogrammer for fusionskraft, laser- og plasmateknologier; lyse Afrika op med
atomkraft, som Ruslands præsident siger, at det har til hensigt at gøre; bringe
de væbnede styrker hjem fra områderne med “endeløse krige”.
Et nyt og bedre paradigme kunne være inden for rækkevidde, der hvor Lyndon
LaRouche udformede det i sit lange og meget kreative liv.

Hemmeligheden bag, hvordan Trump
udmanøvrerede krigspartiet.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 18. oktober
2019
I denne uge drøfter Helga Zepp-LaRouche Trumps seneste træk for at afslutte

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

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

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

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

En fuldstændig historisk ændring er
blevet iværksat af præsident Trump
Den 14. oktober (EIRNS) – Den enestående forvandling, som finder sted i Syrien i
dag, afspejler et globalt faseskift, der blev iværksat de seneste uger af
præsident Donald Trump, i samarbejde med Ruslands Vladimir Putin, Kinas Xi
Jinping, Indiens Narendra Modi, Pakistans Imran Khan, og flere ledere i
Mellemøsten.
Selv om situationen på jorden i det nordlige Syrien i høj grad ændres, kan der
ikke herske tvivl om, at potentialet for at afslutte krigen i Syrien og begynde
at løse andre historiske “brændpunkter” i Østasien og Sydvestasien, alt sammen
skabt af det Britiske Imperium, er godt i gang. Præsident Trump har i de sidste
par uger erklæret politisk krigsførelse mod det fordærvede og korrupte
amerikanske etablissement, herunder begge de politiske partier, alle medierne og
de finansielle institutioner bag det “militære industrielle kompleks”, som han
angreb med navn.

Trump har fulgt op på sit kampagneløfte om at “afslutte disse uendelige krige”,
da han erklærede tilbagetrækning og i sidste instans hjemsendelse af amerikanske
styrker fra Syrien. Han offentliggjorde også den stygge kendsgerning, at de
krigslystne ledere fra begge politiske partier havde allieret USA med
terrorister – den syriske gren af terrororganisationen PKK (Det Kurdiske
Arbejderparti i Tyrkiet) samt al-Qaida-netværkene i Libyen— for at kunne udføre
deres kriminelle krige for “regimeskifte” på vegne af det Britiske Imperium.
Samtidig besøger præsident Putin, med hvem Trump har koordineret de militære
operationer mod ISIS i Syrien, Saudi-Arabien og roser saudierne for deres rolle
i at bringe krigen i Syrien til ophør. De saudiarabiske ledere gav udtryk for
deres hensigt om at opretholde tætte venskaber med både USA og russerne — endnu
et slag mod den britiske imperiale opdeling af verden i fjendtlige “blokke.”
Ligeledes på samme tid, er Pakistans premierminister Imran Khan i Iran, og vil
derfra besøge Saudi-Arabien. Khan udtrykte sin tydelige hensigt om at bringe den
historiske konflikt mellem shia-Iran og det sunni-muslimske Saudi-Arabien til
ophør, en indsats, som hilses velkommen fra begge sider. Husk på, at præsident
Trump tidligere bad premierminister Khan om at mægle for en løsning i USA-Irankonflikten, som Khan også drøftede med præsident Hassan Rouhani.
Alt dette kommer inden for få dage efter den delvise handelsaftale mellem USA og
Kina samt det historiske “uformelle” besøg af Xi Jinping til Indien, hvor de to
ledere drøftede et 100-årigt perspektiv for samarbejde mellem verdens ældste og
største nationer. Og husk, at da premierminister Modi besøgte USA i september,
var præsident Trump sammen med ham på scenen, foran 50.000 tilbedende indere og
indisk-amerikanere.
Denne diplomatiske og kulturelle offensiv har placeret lederne af de “fire
magter”, som Lyndon LaRouche beskrev dem – Rusland, Kina, Indien og USA – samt
andre verdensledere, på en fælles historisk mission med potentiale til at
afslutte det Britiske Imperium og den imperiale opdeling af verden i “dem” og
“os”, en gang for alle.
Og dog, hvis man kun havde adgang til nyhederne om verdens begivenheder fra den
etablerede presse i USA og Europa, ville man ikke vide noget om dette. I stedet
ville man læse heftige udfald om den onde russiske leder og det morderiske
diktatur i Kina. Selv Fox News, der har spillet en positiv rolle i afsløringen
af fupnummeret med Russiagate mod præsident Trump, har knapt nok rapporteret om
Trumps betydelige gennembrud med Kina, samtidig med at de udfylder deres
sendeflade med nedrig, løgnagtig kritik af Kina og beskylder Trump for at “sælge
ud” til Putin i Syrien. Trump har korrekt identificeret hovedparten af

Kongressen, fra begge partier, som krigsmagere, der står i gæld til det
militærindustrielle kompleks.
Medierne er lige så tavse om det faktum, at den amerikanske centralbank i løbet
af den seneste måned hektisk har pumpet hundredvis af milliarder af dollars ind
i banksystemet for at forhindre en gentagelse af 2008, denne gang i langt større
omfang. Torsdag den 15. oktober genoptager Den amerikanske Centralbank de
kvantitative lettelser – og pumper 60 milliarder $ pr. måned, og måske meget
mere, ind i bankerne gennem mindst andet kvartal af 2020. Mediernes syn på denne
faktiske anerkendelse af at systemet er ved at bryde sammen? “Jeg er okay,
Jack”.
Den kendsgerning, at de store banker og den økofascistiske pøbel, som de
finansierer for at gennemtvinge afindustrialisering og affolkning under dække af
svindelen med menneskeskabte klimaændringer, begynder at få den modsatte
virkning end de havde til hensigt. Der er en bølge af fornuft, som fejer hen
over den amerikanske befolkning, herunder ungdommen, der erkender den vanvittige
mørke tidsalder som foreslås, og reagerer på de tegn på inspiration fra
præsidenten, fra Måne-Mars-programmet og afslutningen på de “endeløse krige”,
samt miskrediteringen af løgnene om CO2. Det er de spørgsmål, som Lyndon
LaRouche kæmpede for i de sidste 50 år, og grunden til at han blev sat i fængsel
af krigspartiet og spekulanterne; de samme som i dag angriber Trump. Renselsen
af LaRouche i dag vil frigøre befolkningens sind, der ikke har haft adgang til
hans ideer i disse seneste årtier. Det ville være Trumps bedste træk af alle.

Den Verden som vi mener at kende er
ved at gå i opløsning
Den 9.oktober (EIRNS) —Hvis det næsten dagligt ser ud som om, at endnu en
institution, der syntes at være uforgængelig, kollapser for øjnene af én, er det
ikke blot en forestilling man har. I de seneste år har vi været vidne til, at
medievirksomhederne giver afkald på enhver form for forestilling om at have
forbindelse med virkeligheden. Fremkomsten af økofascistiske organisationer, der
kræver ødelæggelse af det industrielle samfund samt affolkning, forsøger at
ødelægge selve idéen om menneskelig fremgang – bemærk, at mange folk smilede og
nikkede, da det misbrugte barn Greta Thunberg bad Verden om at opgive

“eventyrene om evig økonomisk vækst.” Vatikanet, der af sine venner og dets
fjender bestemt betragtes som en permanent institution, er rystet i sin
grundvold under vægten af sexskandaler, en omfattende mangel på præster, og nu,
en pave, der åbent sponsorerer sataniske politikker, herunder en nu igangværende
synode, hvor præster og biskopper fejrer hedenske dyder og støtter økofascisme
og affolkning. Så er der Wall Street, som nu har fået oprettet en livline til
den Føderale Centralbanks pengetrykkerier, og som muligvis ikke – tilligemed med
City of London – overlever det indeværende år. For ikke at nævne det britiske
parlamentariske system, som splitter sig selv ad i forsøget på at forhindre
gennemførelsen af det britiske folks vilje til at forlade EU og genvinde
national suverænitet.
Tilføj til denne række af kollapsende institutioner Kongressen i USA. Som
præsidentens rådgiver Pat Cipollone tydeligt demonstrerer i et brev, der i går
blev leveret til de demokratiske ledere i Repræsentanternes Hus – “Folkets Hus”
– er denne centrale institution i det amerikanske system blevet omdannet til et
‘Star Chamber’ i traditionen af den britiske ret nedsat af ‘The Crown’, hvor der
helt kan dispenseres for loven for i stedet at følge de royale luner. Hvad værre
er: “Lord” Schiff har forvandlet Repræsentanternes Hus til et agentur for en
totalt korrupt afdeling af efterretningstjenesten, der har samarbejdet med
britiske, australske og italienske regeringsagenter, samt den nynazistiske
ledelse af Ukraines tidligere regering (hjulpet til magten af Obamaadministrationen) i et forsøg på at vælte USA’s præsident – hvilket vil sige
forræderi.
Cipollone skriver, at Demokraterne i Repræsentanternes Hus har: “nægtet
præsidenten retten til at krydsforhøre vidner, at indkalde vidner, at modtage
udskrifter af vidnesbyrd, at have adgang til beviser, at have tilgang til
rådgivning og mange andre grundlæggende rettigheder garanteret for alle
amerikanere. De har ført deres sag i hemmelighed. De har krænket borgerlige
frihedsrettigheder og adskillelsen af magten ved at true embedsmænd i den
udøvende gren af regeringen, og hævder, at de vil forsøge at straffe dem, der
udøver grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og beføjelser. Alt dette er
i strid med forfatningen, retsstatsprincippet og alle tidligere fortilfælde.
Aldrig før i vores historie har Repræsentanternes Hus – under kontrol af begge
politiske partier – ført det amerikanske folk ned ad den farlige vej, som de nu
synes fast besluttet på at forfølge.”
Præsidenten nægter med rette at deltage i dette kriminelle foretagende, mens
rigsadvokatens nu udvidede undersøgelse af kupforsøget, der er kendt som
“Russiagate”, og nu den falske rigsretssag, snart vil stille disse ‘Star
Chamber’ dommer-aspiranter for retten for deres meget reelle forbrydelser.

LaRouchePAC og EIR har dokumenteret disse kriminelle handlinger fra begyndelsen
og påvist, at de samme kræfter, endda mange af de samme personer, stod bag
retsforfølgelsen af Lyndon LaRouche i 1980’erne – og grundlæggende af de samme
årsager. Hans posthume frikendelse i dag ville sprænge de illusioner, der har
underlagt den amerikanske befolkning informationskrigen igennem de sidste 35 år.
Anmod præsidenten om at rense LaRouches navn.

Hvad der foregår er ikke en
rigsretssag, det er et kup.
Den 2. okt (EIRNS)—Præsident Donald Trump tweetede tirsdag aften: “I takt med at
jeg lærer mere og mere hver dag er jeg kommet til den konklusion, at det der
foregår ikke er en rigsretssag, det er et KUP.”
Dette er præcist tilfældet, hvilket LaRouche-bevægelsen har påpeget – og
dokumenteret – i årevis. Og det er også tilfældet, at kuppet køres af det
Britiske Imperium og deres amerikanske allierede, hvilket præsidentens advokat,
Rudy Giuliani, for nylig tilkendegav ved at pege på den rolle, som MI6-agent
Christopher Steele’s løgnagtige rapport udgjorde i forhold til få hele
operationen til at løbe af stablen. Justitsminister William Barr og statsadvokat
John Durham er nu i Italien for at følge op på spor, som også kan afsløre hele
kupoperationen. ‘Ethvert af skovens træer står for at kunne falde’.
LaRouche PAC (Political Action Komité) offentliggør i al hast, en kort rapport,
der afslører den mest sårbare flanke i den britiske operation mod præsident
Trump: deres eget engagement i “Maidan” statskuppet i Ukraine; som resultat af
hvilket kup der blev indført et nynazistisk regime i dette land, lige på grænsen
til Rusland.
Briterne er opmærksomme på den fare, som de står overfor, og har kastet al
fornuft over bord, herunder, at de gennemtvinger, at Demokraterne i Kongressen
tager konsekvenserne forbundet med at bakke op om en rigsretssag, selvom de ved,
at dette i mange tilfælde betyder politisk selvmord.
Graden af desperation hos briterne er åbenlys, og dette er direkte relateret til
det hastigt fremkommende sammenbrud af deres transatlantiske finansielle system.
Fastfrysningen af det amerikanske interbank-lånemarked sluttede ikke med
udgangen af 3. kvartal, men fortsætter med uformindsket effekt i denne uge. Og

den fysiske økonomi i USA og Europa fortsætter med at styrtdykke; indekset for
amerikanske indkøbsledere faldt i september til 47,8 (‘Institute for Supply
Management’, alt under 50 indikerer en absolut nedgang) – det laveste punkt i
over et årti. Lignende sammenbrud hos produktionsvirksomhederne forekommer i
Europa, Japan og Storbritannien.
Sammenlign dette med Kina, hvor fattigdom i det sidste halve århundrede praktisk
talt er udryddet; spædbarnsdødeligheden er faldet; den forventede levealder er
steget kraftigt; og analfabetisme er næsten forsvundet, da det samlede
uddannelsesmæssige og teknologiske niveau er steget markant. Sigende for landets
satsning på infrastruktur er, at ‘China Railway Rolling Stock Corporation’, har
bygget et anlæg til at producere magnettog, der er i stand til at nå hastigheder
på 600 km/t, samt arbejder på en model, der kan nå maksimale hastigheder på
1.000 km/t!
Link (skrevet på engelsk).
https://www.larouchepac.com/20191002/joe-biden-and-ukraine-corrupt-dim-witting-a
gent-british-intelligence

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

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

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

‘Et utroligt historisk øjeblik: Vi må
ændre dagsordenen fuldstændig!’
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-Larouche den
25. september 2019
Den 25. september (EIRNS) – Ovenstående ord blev udtalt af Helga Zepp-LaRouche i
dag i hendes strategiske webcast for Schiller Instituttet. Overvej de historisk
virkelig skelsættende begivenheder fra de sidste 48 timer.
I den anden uge med den amerikanske centralbanks tiltag for at afværge et
sammenbrud i banksystemet, blev yderligere 180 milliarder dollars pumpet ind i
systemet, hvilket bragte det samlede beløb op på over 500 milliarder dollars med
fortsatte opfordringer til at frigive nye kvantitative lempelser (QE), inden
hele det vestlige banksystem kollapser. Konkurser brød ud over hele Europa,
delvis på grund af kreditstramningen af realøkonomien, hvilket efterlod over
22.000 nye arbejdsløse.
På klimatopmødet i New York, scenen for det mishandlede og forvirrede barn,
Greta Thunberg, der af hendes kontrollører blev drevet til et næsten psykiatrisk
sammenbrud, mens hun skvaldrede op om dommedag, holdt den faktiske kontrollør af
den massive klimasvindel, Mark Carney, chef for Bank of England, hovedtalen ved
klimabegivenheden. Alt imens dette arrangement er beregnet på at skabe en ny
“grøn” boble til at oppebære den massive derivatboble, er den også beregnet på
at skabe en begrundelse, og måske endda love for at forhindre udlån til alt hvad
der producerer kulstof – dvs. stort set al industri, transport, byggeri og

landbrug i verden. Som det fremgår af den netop offentliggjorte EIR-rapports
overskrift: “‘CO2-reduktion’ er en massemorderisk politik udtænkt af Wall Street
og City of London.”
I USA står det forrykte Demokratiske Parti over for den snarlige afsløring af
Obama-regeringens kriminelle samarbejde med britiske og ukrainske
efterretningsnetværk i deres bestræbelser på at vælte USA’s præsident, samt
fiaskoen i deres “Russiagate”-svindelnummer og deres “racistiske” beskyldninger
for at afsætte Trump. Demokraterne bekendtgjorde en offentlig undersøgelse for
at indlede en rigsretssag, baseret på Trumps helt normale samarbejde med
præsident Volodymyr Zelenskijs nye ukrainske regering. Zelenskij kom til magten
på et løfte om at udrydde korruptionen i det nynazistisk tilpassede Poroshenkoregime, som var kommet til magten gennem et kup i 2014, der blev styret af de
samme kredse i Obamas regering, der nu er ivrige for at stoppe Trump.
I Storbritannien, hvor en krise nu sammenlignes med den engelske borgerkrig i
det 17. århundrede, tilranede den nyligt indrettede Højesteret (oprettet af Tony
Blair) sig magten fra premierministeren, for at omgøre hans ophævelse af
Parlamentet, mens Parlamentet for nylig også bemægtigede sig premierministerens
magt ved at presse et lovforslag igennem for at forhindre Brexit. Nu ønsker
Boris Johnson et parlamentsvalg, for at “give vælgerne mulighed for at
bestemme”, men oppositionen blokerer for et valg i den overbevisning (næsten
helt sikkert rigtigt), at de ville lide et alvorligt nederlag.
Sagen er, som fru Zepp-LaRouche påpeger, at ingen af disse kriser eller den
ekstreme fare for krig mellem atomvåbenmagterne, som menneskeheden nu står
overfor, kan løses hvor for sig. Det er et sandhedens øjeblik for menneskeheden,
hvor Lyndon LaRouches levned må anerkendes gennem hans renselse af præsident
Donald Trump, og hans politik må gennemføres, som de virkelig revolutionerende
ændringer de udgør. Systemet kan ikke repareres, det kan kun udskiftes. Donald
Trumps fjender er de samme fjender, der fængslede Lyndon LaRouche, men som nu
står afslørede med deres forræderiske hensigter. William Weld, den amerikanske
advokat der overvågede retsforfølgningen af LaRouche og hans medarbejdere,
forsøger nu at indlede en kampagne mod Trump i de republikanske primærvalg – og
i denne uge erklærede han Trump skyldig i forræderi og opfordrede til hans
henrettelse.
Helga Zepp-LaRouche sagde i sit webcast i dag: “Dette er bare helt ude på
overdrevet, og folk bør forstå nøjagtig hvem William Weld er. Han var den
amerikanske statsanklager i Boston, der var anstifteren i hele sagen mod min
afdøde mand, Lyndon LaRouche. Han var gerningsmanden for, hvad Ramsey Clark
korrekt kaldte den største uretfærdighed i amerikansk historie. Og han er nu den
samme person bag forsøget på at fjerne Trump fra embedet, på den ene eller anden
måde”.
Jeg tror, at alt dette kan give bagslag,” fortsatte hun, ”og det fremhæver
nødvendigheden af virkelig at gå efter Lyndon LaRouche renselse, fordi denne sag
vil give bagslag. Dette kan potentielt bringe hele sandheden frem om, hvad der

er foregået i amerikansk politik i de seneste mange årtier. Og jeg kan kun
fortælle folk, at dette kommer til at bringe sandheden frem om, hvad der skete,
og du burde være indstillet på det og hjælpe os med at få denne sandhed ud.”

POLITISK ORIENTERING den 26.
september 2019: Federal Reserve måtte
intervenere
for at forhindre sammenbrud – 2008 på
steroider på vej
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Baggrund:
På engelsk: Schiller Instituttets ugentlige webcast med Schiller Instituttets
internationale formand Helga Zepp-LaRouche den 25. september
This is an unvelievable historic moment. We mush change the agenda completely

Umiddelbart forude er en mur af ild
sat op af britiske brandstiftere –
vil I gå igennem den ?
Den 15. august (EIRNS) —I rapporten fra House of Lords, (det britiske overhus,
red.) fra december 2018, “Britisk udenrigspolitik i en skiftende verdensorden”,
udpegede det britiske imperium fire nationer: Kina, Rusland, Indien og USA som
mål for intervention og ‘disruption’. Amerikanerne er for deres vedkommende

bekendt med denne ’disruption’: det årelange russiagate-fupnummer, i første
omgang rettet mod præsidentkandidat Trump, og sidenhen mod præsident Donald
Trump. Det er nu gamle nyheder – MI6s Christopher Steele, der forfattede det
uredelige dossier mod Trump, en sværm af udenlandske informanter og
provokatører, fuldspektret ulovlig overvågning, lækager og informationskrig –
dette var alt sammen, som James Comey sagde, operationer udført af den ‘britiske
crown’ i forbindelse med Obamas Det Hvide Hus.
Idet de fortsætter med deres kriminelle indblanding i den amerikanske
valgproces, udelukker det britiske aristokrati i rapporten fra House of Lords
muligheden af, at Donald Trump kan modtage valg til en anden periode som
præsident. I afsnit 37-39 hedder det i rapporten: ”Den amerikanske
administration har truffet en række højt profilerede unilaterale
udenrigspolitiske beslutninger, der er i strid med Det Forenede Kongeriges
interesser. Især amerikansk tilbagetrækning fra Parisaftalen om klimaændringer …
de besværligheder, som briterne og deres allierede har været ude for i
forbindelse med forsøg på at påvirke USA, demonstrerer udfordringen ved at
arbejde med administrationen …. Skulle præsident Trump vinde en anden periode,
eller en lignende administration efterfølge ham, vil skaden på relationerne
mellem UK-USA vare længere …. ”Det betyder, at Det imperialistiske
Storbritannien planlægger at gribe ind igen for at besejre Donald Trump, og de
intervenerer allerede nu igen. Selvom man måske konkluderer, at de bavlende
fjolser der omfatter de demokratiske kandidater, aldrig vil være i stand til
det, ligger faren i det, man ikke ser i øjeblikket.
‘The Lords’ finansielle system, der består af City of London og Wall Street, er
endnu en gang ved at kollapse. Efter sammenbruddet i 2008, der frembragte
økonomisk blodbad i hele verden, rekonstruerede bankfolkene simpelthen den samme
økonomiske boble, denne gang næsten dobbelt så stor som den foregående. For at
bevare deres magt har City of London opfundet en gigantisk fidus – Green Finance
Institute (Det Grønne Finansieringsinstitut). Deres hensigt er at
afindustrialisere hele Europa, især Tyskland, udplyndre indtægterne fra
titusinder af virksomheder og endda personlige konti under dække af at ‘redde’
planeten. Yderligere midler vil finansiere en ny international økofascistisk
bevægelse, hvor befolkningerne, under truslen om magtanvendelse, accepterer
dødbringende nedskæringer og folkedrab imod sig selv for at bringe folketallet
ned på niveauer, som fuldstændigt afindustrialiserede nationer er i stand til at
oppebære. Under overskriften ‘Extinction Rebellion’ , en organisation drevet af
unge mennesker, planlægger de at udslette 6 milliarder mennesker.
Den nu afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche sagde, at der er fire lande
med tilstrækkeligt økonomisk potentiale, som, hvis de gik sammen, ikke alene

kunne overleve sammenbruddet af det britiske imperialistiske økonomiske system,
men også komme ud af sammenbruddet med et højere niveau af produktivitet og
kultur. Disse nationer er Rusland, Kina, Indien og USA. LaRouche foreslog, at
disse fire lande samarbejder fælles udvikling af avancerede teknologier,
grundvidenskab, rumforskning og udvikling af infrastruktur i stor skala. Han
foreslog, at disse fire lande samtidig skulle samarbejde om et Nyt Bretton Woods
system, ved at fiksere valutakurser og give mulighed for udstedelse af massive
mængder af kredit med lav rente til støtte for en verden af suveræne
nationalstater, der handler indbyrdes til gensidig fordel, og samarbejde om
hastig fysisk udvikling af underudviklede nationalstater. Dette forslag ville
fjerne den britisk-sponsorerede spekulative kasinoøkonomi, der har hærget
verden. Den udvidede produktivitet, der følger af dette forslag, understøtter
ikke kun verdens befolkning på et højere niveau, det ville fordre, at der bor
mange, mange, flere mennesker i Verden. Ikke overraskende er LaRouches fire
magter – De Forenede Stater, Rusland, Kina og Indien – nøjagtigt de lande, der
nu er mål for krig og undergravende virksomhed fra det britiske imperium:
• Der forekommer nu demonstrationer mod Vladimir Putin i Rusland orkestreret af
en NGO-baseret fredsbevægelse. Disse NGO’er (Non Govermental Organisations,
red.) er ‘frontorganisationer’ for de samme anglo-amerikanske
efterretningsvirksomheder og finansfolk, såsom George Soros, der promoverer det
falske ’russiagate’-fupnummer, der sigter mod at ødelægge præsident Trump, og
som har splittet vores land med krigshysteri imod Rusland, og imod denne
præsidents opfordring til fred.
• Kina bliver undergravet gennem den tidligere britiske kronkoloni i Hong Kong.
Voldelige ”demokrati” -demonstrationer sigter mod at kræve, at den kinesiske
regering reagerer militært og fanger præsident Trump i en umulig position, hvor
han, håber de, bliver tvunget til at opgive enhver form for samarbejde med sin
ven Xi Jinping, især som valget i 2020 nærmer sig, og demokrater og
republikanere fra etablissementet angriber præsidenten med påstande om, at han
ikke er barsk nok. Enhver, der ikke er vildledt, ved, at finansfolk i London og
Wall Street og de korrupte politikere, som de aktiverede, er de samme banditter,
der stjal den amerikanske økonomi og flyttede den til Kina og andre lavtlønsdestinationer. Præsidenten siger selv, at han ikke bebrejder Kina, og i stedet
peger på de globalistiske institutioner som Verdenshandelsorganisationen, som
vores elitære forrædere har bragt os ind i. Hvis Kina har stjålet noget som
helst fra USA, er det ideen om målrettet kredit til at støtte grundlæggende
videnskab, produktiv og moderne industri og transport og opbygning af store
infrastruktur-projekter – noget, som vi plejede at gøre før vi blev overtalt til
at blive et ”forbruger” -samfund.

• Briterne puster også til ilden i den gamle Kashmir-konflikt mellem Indien og
Pakistan, en konflikt, der er forankret i den racemæssige og religiøse opdeling,
som de oprindeligt selv skabte under kolonialismen.
• I USA er vi gået ind i ”fase to” af kuppet mod præsidentskabet, hvilket
involverer den ofte gentagne sætning, der regelmæssigt høres i de falske
nyheder, især MSNBC og CNN, at enhver, der stemte for Donald Trump eller støtter
Donald Trump er en ‘hvid supremacist’. Disse påstande sigter imod at
fremprovokere eller retfærdiggøre voldshandlinger.
Dem der mener, at det britiske imperium ophørte med at eksistere efter 2.
verdenskrig, er uvidende om, at City of London for indeværende kontrollerer
verdens pengestrømme. Det meste af det, der tidligere var Wall Street, huserer
nu indenfor den ene kvadratkilometer i London, der kaldes ‘City of London
Corporation’. Britiske tænketanke og efterretningsbureauer kontrollerer
‘ideologifabrikker’ og ‘propaganda-fronter’, som indoktrinerer og underkuer
befolkningerne og, ligesom med de gamle romere, trakterer med følelsesmæssige
shows og underholdning. Deres opgave er, for enhver pris at opretholde Citys
økonomiske magt . Det er denne kombinerede magt, der ofte – fejlagtigt –
refereres til som ‘the Deep State’.
Det britiske ‘Commonwealth, under Dronningens suveræne myndighed, udgør over 31%
af verdens befolkning, og hvert tredje land i verden. Det kontrollerer
international organiseret kriminalitet, narkotikahandel og fostrer og fremmer
islamisk terrorisme som en paramilitær styrke til hybrid krigsførelse og
regimeskifte-operationer. Det har infiltreret de udenrigspolitiske institutioner
i De Forenede Stater dybt, og vores førende universiteter siden slutningen af 2.
verdenskrig, hvilket har resulteret i, at ideer med britisk oprindelse, såsom
det postindustrielle samfund og menneskeskabte klimaændringer, er blevet
enerådende i vores samfund, har ødelagt vores engagement i videnskab, og hærger
det rationelle potentiale hos de unge sind.
Navnet Lyndon LaRouche har igennem fire årtier været synonymt med ideen om at
”knuse det britiske imperium” Det britiske imperium forstår LaRouches plan for
dets ødelæggelse og for fremkomsten af en kreativ menneskehed i dets kølvand,
ligesom det forstod og hårdt bekæmpede den samme hensigt fra Franklin Roosevelts
side. De forstår også, at præsident Trump truer deres flanker med sin støtte for
nationalstaten, hans bestræbelser på at skabe produktive job inden for
produktion og infrastruktur, hans bestræbelser på at afslutte deres krige, og
hans annoncering af det bemandede ruminitiativ – planen om at vende tilbage til
månen i 2024, for derefter at fortsætte til Mars. De forstår, at et økonomisk
mobiliseret og videnskabeligt avanceret USA – en situation, der er muliggjort af

præsidentens forpligtelse til at vende tilbage til Månen og kolonisere Mars –
kan føre til de nødvendige aftaler blandt de fire magter, – aftaler, der gør en
ende på det britiske imperium en gang for alle.
Det faktum, at dette præsidentskab modstod deres oprindelige fuldskala og
hensynsløse angreb, har nu efterladt dem på et meget udsat og meget svagt sted,
en svaghed, som de ikke har oplevet siden slutningen af 2. verdenskrig. De er
sårede, men alligevel fast besluttede og opsat på at nedlægge alt og alle, der
kommer i vejen for dem.
En præsident, der ved, at han kan stole på en rationel og progressiv befolkning,
og uden at gå ind på Washingtons ondskabsfulde spil, kan frembringe denne store
historiske ændring, en ændring, der nødvendiggøres af de kriseforhold, der er i
færd med at opstå.
Indenrigspolitisk har vi brug for LaRouches fire love for økonomisk
genopretning: Glass-Steagall bankadskillelse og en national bank eller lignende
plan for at skabe kredit, udelukkende rettet imod fysisk produktive formål –
enorme moderne infrastrukturprojekter, bygning og genopbygning af byer,
grundlæggende videnskab og forskning og udvikling. Vi har brug for finansiering
til lynprogrammerne – menneskelig udforskning af rummet, som præsidenten
allerede har skitseret sammen med et lynprogram for fusionskraft. Disse fire
love vil føre vores økonomi fremad og skabe reelle produktive job. Det store
eventyr i rummet vil tænde for vore unge menneskers fantasi og sind.
Internationalt bør de fire magter begynde at konferere om at etablere et nyt
Bretton Woods system, og om fælles planer for både at udforske rummet og fuldt
ud udvikle vores egen jordklode. I denne forandrede verden, er der ingen, der
længere vil lytte til de forhenværende magtfulde. Denne store forandring vil
derudover være den absolutte retfærdighed for denne præsident, imod fjenden, der
forsøgte at ødelægge ham. Vil I hjælpe os med at skabe et fællesskab af borgere,
der bakker voldsomt op om denne politik, så vi bliver i stand til at frembringe
denne store og vidunderlige forandring?

Den Grønne Nazi Internationale, og
andet trin af kuppet
Den 8. august (EIRNS) – Husker man Bob Mueller? Har man hørt tale om ham for
nylig? Efter at Muellers undersøgelse mislykkedes på spektakulær vis, er fase to
af kupforsøget imod præsidenten begyndt. LaRouchePAC-analytikeren Barbara Boyd

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

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

Briterne presser på for at genvinde
det strategiske initiativ med
skabelse af spændinger på verdensplan
Den 7. august (EIRNS) —Lige siden G20-topmødet i Osaka i slutningen af juni,
hvor præsident Donald Trump brød ud af den britiske inddæmning og mødtes med
hans kinesiske og russiske kolleger, efterfulgt af nedsmeltningen af Mueller og
Trumps fornyede fokus på Artemis Måne-Mars missionen med sin tale den 4. juli,
og bølgen af optimisme, der fejede henover landet – og verden – omkring den 20.
juli på 50-årsdagen for den bemandede månelanding, har det bankerotte Britiske
Imperium forsøgt at genvinde det strategiske initiativ, før de bliver udslettet.
Til dette formål eskalerer de deres mangeårige strategi med spændingspolitik for
destabilisering, attentat og krige med henblik på at presse deres ‘nedgearede’
paradigme igennem, tilbage til middelalderen- og værre endnu – med en

pessimistisk, dyrisk befolkning på højst en milliard mennesker tilbage.
Denne strategi for spændinger er i højt gear på alle fronter: Hong Kong, Iran,
de økonomiske forbindelser mellem U.S.A -Kina , Venezuela, Nordkorea, USARusland – og eftertrykkeligt i Kashmir. Den indiske beslutning om ensidigt at
fjerne den særlige status i de omtvistede Kashmir- og Jammu-regioner for to dage
siden, har åbnet en Pandoras æske med konflikter i regionen, hvor Pakistan
meddeler, at det bryder de diplomatiske og alle handelsmæssige forbindelser med
Indien, mens premierminister Imran Khan talte på et fælles møde i parlamentet og
advarede: “Dette kan blive til en krig, som ingen vil vinde, og konsekvenserne
vil være globale.” Den kinesiske regering protesterede også over Indiens
udmelding og påpegede, at det påvirker landets nationale suverænitet (Kina har
krav på en del af grænseområdet). Uanset hvilken byzantinsk lokal og regional
politik der måtte være, bærer hele denne situation præg af, at være et planlagt
britisk træk.
Selvom hele planeten er i spil, har briterne særligt rettet skytset mod Rusland,
Kina, Indien og USA – de samme fire magter, som Lyndon LaRouche for mange år
siden identificerede som nøglen til at lede en koalition af nationer, med
henblik på at sætte det transatlantiske finansielle system under
konkursbehandling, og erstatte det med et nyt paradigme baseret på
videnskabeligt drevet økonomisk vækst og en tilsvarende videnskabelig klassisk
kulturel renæssance.
Indvirkningen af massedrabene og det politiske vanvid, der nu hærger i USA, er
en del af denne globale proces – det er ikke et amerikansk skabt nationalt
fænomen. Niveauet af fremkaldt vanvid er forbløffende: Tidligere præsident
Barack Obama sammenligner præsident Trumps “sprog” med det, der skabte
slaveriet, nazi-holocaust og etnisk udrensning på Balkan – og medierne dækker
det, som om det skulle være en rationel ting at ytre. Republikaneren Cory Booker
opfordrer til at annullere alle Trumps forsamlinger og siger i realiteten, at
hverken Trump eller hans tilhængere bør have ytrings- eller forsamlingsfrihed,
som ellers garanteret af den amerikanske forfatning – og ingen modsiger ham for
at opildne til at bryde forfatningen.
Amerikanerne skal rejse sig og nægte at deltage i denne massemanipulation og
fokusere på de virkelige spørgsmål, som det Britiske Imperium frygter:
Internationalt samarbejde om en Måne-Mars mission for menneskeheden, som blev
udarbejdet af Lyndon LaRouche for årtier siden, og en klassisk kulturel
renæssance for at genskabe menneskehedens naturlige tilstand af optimisme og
glæde.

Harrison Schmitt: Månen-Mars er
‘vigtig for udbredelse af den
menneskelige art i hele solsystemet –
og hinsides’
Den 24. juli (EIRNS) — Harrison Schmitt, det sidste menneske der vandrede på
Månen, og den måske mest indsigtsfulde talsmand for rumprogrammet, fortalte The
Telegraph i denne uge, at ”bosættelsen på Månen og Mars er ekstremt vigtig for
udbredelsen af den menneskelige art i hele solsystemet, og potentielt hinsides.
”Det samme blev sagt på Schiller Instituttets konference den 20. juli, på 50årsdagen for Apollo-månelandingen, med titlen: ‘Menneskehedens fremtid må
bestemme vores nutid: En dialog mellem kulturer om, hvordan man udvikler
befolkningen og den produktive arbejdsstyrke på Jorden i de næste 50 år, ‘ hvor
Harrison Schmitt også kom ind på ‘100-års jubilæet for Apollo’, idet han sagde,
at på det tidspunkt “vil der være bosættelser på Månen, mennesker, der bor der
permanent, og producerer Månens ressourcer …. bosættelser på Månen bliver
legende let.”
Det er den sande optimisme, der er nødvendig for at bryde igennem den dødelige
kult af løgne og pessimisme, som falbydes af ”Green New Deal”, fortalerne for
skrønen om antropomorfe, menneskeskabte, klimaforandringer, der forsøger at
overbevise demoraliserede borgere – især ungdommen – om at verden er fortabt,
hvis ikke den industrielle udvikling slås bak, og befolkningen reduceres til 1
mia. (eller færre) mennesker, Jordens angivelige ”lasteevne”. Dette er
naturligvis en løgn – vor Jord kan sagtens tilvejebringe livsophold og
produktivt arbejde for mange gange den nuværende verdensbefolkning på sølle 8
mia. Men, som Helga Zepp-LaRouche har udtalt, hvordan kan nogen kigge op på
himlen, i erkendelse af at der rundt regnet er 2 milliarder galakser der ude i
vores ”endelige men grænseløse univers” (som Einstein opdagede), og forestille
sig at der er nogen grænser for vores vækst eller befolkningspotentiale?
Det er ikke tilfældigt, at Harrison Schmitt også er medstifter af CO2koalitionen med Dr. William Happer, professor emeritus ved Institut for Fysik
ved Princeton University, og insisterer på, at myten” om at CO2 forårsager
klimaændringer, eller at det skulle være et farligt forurenende stof, “er både
uvidenskabelig og umoralsk.

Det er vores opgave, som individer, at tilbagevise sådanne moderne versioner af
‘Chicken Little’, som ikke værende bedre end personen i dette børnerim, der
hjalp børn med at opdage, at himlen faktisk ikke faldt ned. Og det må
tilbagevises hurtigt. Som ‘Deutsche Banks’ igangværende sammenbrud vidner om,
vil vindmøller og solcellepaneler som erstatning for atomkraft og fusionskraft
ikke alene forhindre os i at nå til Månen, men det vil også ødelægge de
videnskabelige fremskridt, der er nødvendige for at forøge den menneskelige
produktive platforms kraft, hvilket kræves for at opretholde menneskelig
eksistens. Sådanne typer som den nye præsident for Europa-Kommissionen, Ursula
von der Leyen, der har til hensigt at gøre Europa ”kulstofneutral” i 2050, vil i
stedet forårsage en hurtig affolkning af Jorden, økonomisk kaos og krig. Sådant
vanvid og især det psykiske overgreb, der begås mod vores børn – som får at
vide, at det ikke giver mening at gå i skole eller at få børn, da verden går
under om 12 år gennem global opvarmning – må identificeres som den intention om
folkedrab, der ligger bag løgnerne.
Samtidig er den smukke fremtid, der står på dagsordenen for de næste 50 år, både
mulig og absolut afgørende; en fremtid med gennemførelsen af LaRouches Fire
Love; med USA, der slutter sig sammen med Kina og Rusland i udviklingen af
Bæltet- og Vejen i de tidligere koloniserede nationer samt i rumforskning; og
med skabelsen af et nyt globalt kreditsystem, der gør alt dette muligt.
Det britiske kupforsøg mod præsident Donald Trump afsløres nu for
verden, da den ynkelige Robert Mueller, den selvsamme ‘lejemorder’, der
fængslede Lyndon LaRouche i 1980’erne og forsøgte at gentage processen mod
præsident Trump, vidnede for Kongressen. Selv flere af disse demokrater, der
krævede afsættelse af præsidenten, blev tvunget til at indrømme, at høringerne
var en katastrofe for dem. Hvis nu justitsminister William Barr rykker hurtigt i
sin efterforskning af dem, der igangsatte hele det falske “Russiagate”fupnummer, vil det britiske plot blive afsløret og ødelagt for altid.
Trump er tæt på at blive befriet for denne forræderiske operation.
For at afslutte jobbet og realisere sin ofte gentagne hensigt om at opbygge
venlige bånd med Rusland og Kina, afslutte den britiske imperialistiske opdeling
af verden en gang for alle, kræves at Lyndon LaRouches navn bliver renset, for
derved at frigøre menneskeheden til at studere hans dybtgående ideer, og at
samle verden i en stræben efter den ”udenjordiske forpligtelse”, som Krafft
Ehricke dybsindigt identificerede som menneskehedens sande natur.

Atten måneder til at ødelægge Londons
imperium
Den 15. juli (EIRNS) – Prins Charles har givet os 18 måneder til at erklære sin
“klima-undtagelsestilstand”, og stoppe med at bruge fossile brændstoffer,
opdrætte kvæg, flyve og køre. Og kongefamiliens beundrende intellektuelle og
milliardærer opfostrer ham små, men voksende, hære af vildledte og hjernevaskede
unge, i forsøget på at tvinge os. Selv disse unge blev bedt om at sige “12 år”
indtil planeten er gået tabt – men Prins Charles skærper “nødsituationen” til 18
måneder. Skønt den britiske regering med Theresa May tydeligvis har været den
“inaktive”, “dysfunktionelle”, som deres ambassadør i Washington burde have
beskrevet, fortsætter den og den britiske kongefamilie på “fuld kraft frem” for
at fremtvinge en stor krise for Trumps regering. Den britiske
efterretningstjeneste har kørt hårdt for at få Trump ud, eller for at få hans
regering tilbage under Londons kontrol, i Paris-Klima-aftalen, og mod alle
former for fremskridt i det 21. århundrede for nationer og befolkninger i
udviklingslandene. Som da præsident Barack Obama herskesygt fortalte unge
afrikanere, at Jorden ikke vil tolerere industriel udvikling for Jer, for
“planeten vil koge over.”
Lyndon LaRouche, fra den tid han skrev “Der er ingen grænser for vækst” for at
aflive Romklubbens myte om “Grænser for vækst” i 1970’erne, var den førende
modstander af den britiske kongefamilies “økologiske” fremstød for at reducere
verdens befolkning. De hadede ham for hans optimisme, hans undervisning i NASA’s
mission til Månen og Mars i årtier, da amerikanske ledere havde opgivet det.
Præsident Donald Trump – sammen med regeringerne i Rusland, Indien, Kina og
mindre magter over hele verden – har afvist denne skingre påstand om, at
mennesker ikke er andet end “klima-nødstilfælde”. Han har beordret, at USA så
hurtigt som muligt, skal tilbage til Månen for at udvikle baserne for at rejse
til Mars, ud i solsystemet, galaksen, hvor det er klart, at menneskeheden ikke
har nogen grænser, og at de enkelte individer ingen grænse har, udover deres
egen kreativitet. Han har opfordret til genudviklingen af atomkraftværker samt
fossile brændstoffer, og har afvist Paris-aftalen som den dødsfælde den udgør.
Derfor ser vi, at det Britiske Imperium til stadighed forsøger at provokere
Trumps USA til krige og stormagtskonfrontationer – altid den sikreste måde for
geopolitiske London at udøve indflydelse og kontrol. Britisk
efterretningstjeneste iværksatte “Russiagate” for at forsøge at sikre, at intet
strategisk samarbejde – herunder regional krigsunddragelse – var muligt mellem
præsidenterne Trump og Putin. Og vi dokumenterer igen nedenfor, at London, igen

og igen i hele perioden siden foråret 2017, har forsøgt at iscenesætte
“begivenheder”, der ville presse Trump ind i en ophedet krig i Sydvestasien.
Denne kampagne med “angreb” under falsk flag begyndte med “kemiske våben” i
2017, hvilket efterfølgende viste sig at have været iscenesat af de Hvide
Hjelme, en gruppe finansieret i London på initiativ af den britiske
efterretningstjeneste, som hævder at have “reageret” på de iscenesatte angreb.
Og det fortsatte i sidste uge, med hvad der tilsyneladende var en åbenbar
iscenesat “redning” af et tankskib med britisk flag, udført af et britisk
krigsskib, “under iransk angreb” i Golfen. Da det ikke lykkedes at fremprovokere
amerikanske militærstyrker mod Iran, erklærede den britiske udenrigsminister, at
Iran nu kun er et år fra at besidde atombomber.
Vi er vagtsomme overfor, hvad monarkiet og dets undersåtter vil iværksætte næste
gang; de truer faktisk planeten med en verdenskrig, hvis det nu lykkes dem at
fremprovokere en krig mod Iran.
Vi ved også hvad vi skal gøre: Fejre Apollos 50 års jubilæum som LaRouche ville,
ved at planlægge menneskehedens næste 50 år i rummet. Schiller Instituttet
holder arrangementer rundt om i USA denne weekend, med udgangspunkt i en stor
konference i New York, for at gøre netop dette. New York-arrangementet bliver
live-streamet fra Schiller Instituttets hjemmeside kl. 19 den 20. juli. Om 18
måneder vil USA, Indien, Kina, Japan og Rusland alle være på, eller på vej mod
Månen og videre – og det Britiske Imperium må destrueres.

Det Britiske Imperiums forræderi
afsløret mens Trump gør skridt til et
nyt paradigme med Rusland og Kina.
Den 14. juli (EIRNS) – Den undergravende rolle af britiske imperialistiske
interesser bliver i stigende grad afsløret for verden. To store åbenbaringer
alene i denne uge: For det første blev den tidligere britiske ambassadør i USA,
Sir Kim Darroch, af sine egne rapporter til udenrigsministeriet, afsløret i at
forsøge at undergrave den politik, som USA’s præsident fører, alt imens at han
arbejder for en “hændelse” i den Persiske Golf, hvor en amerikaner dræbes, og

skylden skydes på Iran (en typisk britisk operation under ‘falsk-flag’, i lighed
med den der blev udført af ‘de Hvide Hjelme’ i Syrien) for at tilsidesætte
præsidentens afvisning af at gå i krig mod Iran.
For det andet gennemførte briterne en åbenlys handling af sørøveri ud for
Gibraltar ved at beslaglægge et iransk olietankskib, hvorefter de iscenesatte en
hændelse i Hormuz-strædet, hvor Iran fejlagtigt blev anklaget for til gengæld at
forsøge at beslaglægge et britisk olietankskib. Som rapporteret nedenfor var
denne hændelse iscenesat af den britiske militære efterretningstjeneste, som
[imidlertid] forfejlede sin hensigt, og nu er blevet afsløret som en svindel.
Siden mordet på Jack Kennedy og den britiske succes med at trække USA ind i en
uamerikansk kolonial krig i Indokina, har det anglo-hollandske neoliberale
finansielle system systematisk overtaget den amerikanske økonomi. Dette blev
muliggjort ved at udnytte USA’s fallit på grund af omkostningerne ved den
folkemorderiske asiatiske krig og ved den kulturelle undergravning af en
demoraliseret ungdomsgeneration gennem en ‘ny opiumskrig’, den antividenskabelige “miljø”-bevægelse, ledet af den kongelige familie, og udbredelsen
af degenereret og grim “musik” for derved at nægte ungdommens adgang til
skønheden i den klassiske musik og kultur. I stedet for den hamiltoniske politik
med øremærket kredit, som indført under Roosevelts New Deal og under Kennedys
rumprogram, og en udviklingspolitik for atomkraft/fusionsenergi, blev
slagordene britisk “frihandel”, “centralbankens uafhængighed” og lignende
uamerikanske svindelnumre sat i stedet. Resultatet var spekulanters overtagelse
af økonomien, outsourcing af vores industrier, legalisering af stoffer, hvilket
medførte ødelæggelse af industri og infrastruktur og det moralske forfald der
karakteriserer USA i dag, som det delvis dokumenteres i EIR’s specialnummer:
“The Bitter Truth of U.S. economic “Recovery” (Den bitre sandhed om USA’s
økonomiske opsving). “Intet mindre end en tilbagevenden til Hamiltons politik –
ikke kun i USA, men i forbindelse med de store eurasiske kulturer – Rusland,
Kina og Indien – som foreslået af Lyndon LaRouches ‘fire love’ og hans ide om et
Nyt Bretton Woods – kan stoppe sammenbruddet af de vestlige økonomier og faren
for global krig.
Præsident Donald Trump har taget små, men dramatiske skridt til at forfægte sit
personlige lederskab og bryde med “etablissementet i Washington”, som har
forvandlet begge politiske partier til spytslikkere for britisk imperialistisk
politik med permanent krigsførelse og “fri markedsdiktatur” af London og Wall
Streets finansielle karteller. Han har taget skridt til at afslutte det sidste
levn af Den kolde Krig i Korea; han forhandler en afslutning på den “endeløse
krig” i Afghanistan; han er begyndt at genoprette optimismen fra Kennedys
rumprogram gennem hans Måne-Mars-mission; han har holdt venlige møder med

lederne af Rusland, Kina og Indien (blandt andre) på sidelinjen af G20 i Osaka,
til stor rædsel for briterne og de neo-konservative i hans eget kabinet; han har
ophævet de absurde og destruktive “anti-kulstof”-regler, der blev pålagt af
Obama, og samtidig gjort gældende at ren luft og vand er det virkelige
miljøproblem; han har gjort sig til talsmand for “fair trade”-politik i
modsætning til det neo-koloniale mantra om “globalisering”.
Truslerne om krig og økonomisk disintegration eksisterer stadig trods disse små
trin. Helga Zepp-LaRouche pegede i sin ugentlige webcast i lørdags på det
centrale stridspunkt, der er involveret i at afslutte disse trusler og indlede
et nyt paradigme for menneskeheden, ved at tage fat på forfaldet i borgernes
moralske karakter, som præsenteret i Friedrich Schillers idé om den æstetiske
uddannelse af mennesket. “Det er absolut nødvendigt,” sagde Zepp-LaRouche, “at
den moralske opbygning af menneskeheden går hånd i hånd med videnskabelige og
teknologiske fremskridt, fordi videnskab og teknologi alene ikke har svaret på
spørgsmålet om menneskets moralske adfærd.” “Det er den æstetiske uddannelse,
indflydelsen af stor kunst, klassisk musik, klassisk poesi og de andre klassiske
kunstarter, som har denne forædlende virkning på mennesket, og derfor må disse
to ting absolut gå sammen.”
Schiller Instituttet vil den 20. juli fejre 50-årsdagen for menneskehedens
landing på Månen med begivenheder på Manhattan og andre steder rundt omkring i
verden med både videnskabelige og musikalske præsentationer, der også fejrer
Lyndon LaRouches grundlæggende princip om, at den kreative proces inden for
kunst og videnskab er en og samme.

