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.

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.

’Vi går igennem et minefelt med bind
for øjnene’
Den 30 oktober (EIRNS) ”Verden hvirvler ud af kontrol,” sagde Helga ZeppLaRouche i går i en diskussion med samarbejdspartnere, ”med et nært forestående
fuldstændigt sammenbrud af det transatlantiske finanssystem”, til trods for
desperate forsøg fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ECB og
centralbankerne på at afværge det uundgåelige ved hjælp af de sidste
krampetrækninger med kvantitative lempelser og andre forsøg på bankredninger.
Som en italiensk analytiker udtrykte det kortfattet i Il Sussidiario den 25.
oktober: ”Vi går igennem et minefelt med bind for øjnene.”
Minefeltet er ikke kun økonomisk; det er også politisk. Der er en
masseeksplosion af protester internationalt [rettet] imod de nuværende
bankerotte institutioner – fra Chile, Libanon, Argentina og endog til Italien og
Tyskland, som det blev tydeliggjort ved de nylige valg i disse europæiske lande.
Under disse omstændigheder, sagde Zepp-LaRouche, er det latterligt at tro, at de
malthusianske grønne finansieringsplaner fra Bank of Englands direktør, Mark
Carney, eller Europa-Kommissionens præsident, Ursula von der Leyen, vil fungere.
Hvis man prøver at “puffe” befolkningen til at acceptere yderligere fascistisk
nedskæringspolitik – som de kuleskøre adfærdsøkonomer foreslår – vil man kun
forårsage en fuldstændig eksplosion.
Efterhånden som den økonomiske og politiske krise bliver mere bitter, optrappes
i farlig grad det britiske imperiums operation for at fjerne præsident Donald
Trump fra embedet, af frygt for at han handler imod deres interesser – som han
netop har gjort i Syrien. Den demokratiske ledelse i Kongressen har udarbejdet
en resolution, der formelt igangsætter en rigsretsundersøgelse, som de vil
forsøge at banke igennem i denne uge, på trods af at et voksende flertal af den
amerikanske befolkning ikke er i humør til dette kup. Der ligger en dobbelt fare
i denne udvikling: Det er farligt for bagmændene, fordi det efterlader dem
fuldstændig udsat for en folkelig afvisning; men det er også farligt for
nationen og verden, i betragtning af den erklærede hensigt fra det britiske
imperiums fortalere om at nå deres mål for enhver pris.
Vi står over for en sammenbrudskrise af historiske proportioner, tilføjede Zepp-

LaRouche; langt større end Sovjetunionens sammenbrud for 30 år siden. Men i
modsætning til dengang, er der ved at tegne sig et alternativt system omkring
Kinas Bælte- og Vejinitiativ.
Sådanne omstændigheder, med et smuldrende finansielt system kombineret med et
voksende internationalt oprør mod politikkerne og institutionerne af denne gamle
orden, betyder, “at vi er nødt til at frembringe hele spektret af Lyndon
LaRouches ideer”, sagde Zepp-LaRouche. Denne kamp kan vindes, konkluderede hun,
så længe vi lykkes med at vinde USA og Europa tilbage til deres egne bedste
klassiske traditioner, som finder deres højeste udtryk i LaRouches livsværk.

Det næste anslag mod terror:
Hjælp Mexico med at forsegle dets
grænse mod narkotika og våbenhandel
Den 28. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trumps succes med at afskære ISIS i
Sydvestasien, efterfulgtes af hans dristige beslutning om at trække amerikanske
tropper tilbage fra Syrien og anvende internationalt samarbejde mod
narkotikasmuglende, menneskehandlende terrorister. Her har han bekæmpet
terrorisme, mens han hjalp med at stabilisere Syrien, i stedet for at nedbryde
de nationale regeringer og skabe terrorisme, som tidligere præsidenter gjorde.
Nu til et klart og åbenlyst nødvendigt næste skridt: Samarbejd med Mexico for at
besejre de narkotika- og våbensmuglende og menneskehandlende terrorister, der
truer med at overtage dette land. Åbningen er allerede skabt.
LaRouches borgerbevægelse i Mexico, MOCILA, sendte et åbent brev til den
mexicanske præsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) den 25. oktober 2019.
Skrivelsen var en opfølgning på narkotikakartellernes nærmest militære
overtagelse af byen Culiacan den 17. oktober. Med titlen: “Fire foranstaltninger
til at besejre A/S Narkotikas overtagelse af Mexico” hedder det i det åbne brev
fra MOCILA:
“Det er ofte tilfældet i historien, at kræfter der fører en ond politik bliver
blændet af deres eget hybris og tror, at de kan påtvinge hele nationer deres

vilje med rå vold og terrortaktik. Men selve deres arrogance blotter deres egen
akilleshæl og kan føre til deres undergang forårsaget af deres tiltænkte ofre,
hvis sidstnævnte går til kraftigt modangreb på den udsatte svage flanke.
”Sidste uges magtdemonstration af A/S Narkotika, det internationale
narkotikakartel, styret af bankerne i City of London og Wall Street, omkring
Ovidio Guzmán-sagen, udgør netop en sådan mulighed.
“I den samme ånd som vi udsendte et ‘Åbent brev til AMLO’ tilbage i september
2018, inden De tiltrådte, opfordrer LaRouche-bevægelsen i dag – baseret på
afdøde Lyndon LaRouches anerkendte anseelse i disse anliggender – indtrængende
om at vedtage fire konkrete foranstaltninger, der vil fratage A/S Narkotikas
taktiske sejr i Ovidio Guzmán-sagen og vende den til deres strategiske
nederlag”.
“1) Afsæt omgående Deres indenrigsminister, Olga Sánchez Cordero, som er en
ledende talsmand for A/S Narkotikas politik for narkotikalegalisering, og en
trojansk hest i Deres regering.
“2) Fortsæt indædt den offensive politik De allerede har indledt, for samarbejde
med Trump-administrationen om at fastfryse eller hermetisk forsegle grænsen
mellem USA og Mexico, både mod våbenstrømmene sydpå og narkotikastrømmene
nordpå, ved anvendelse af avancerede teknologier, herunder opsporing med laser,
MR, røntgenstråler og mere. Dette er en vigtig del af LaRouches mangeårige plan
mod narkotika [se Dennis Small, “LaRouche-planen for at ‘hermetisk forsegle’
grænsen mod narkotikatrafik,” EIR, 29. marts, 2019].
“3) Udvidelse af sådan et internationalt samarbejde, ved at forhandle en aftale
med Kina om at samarbejde 100% for at stoppe indstrømningen af fentanyl til
Mexico, og især i staten Sinaloa, hvorfra det i stigende grad skæres ned til
lavere koncentrationer for videreforsendelse til USA. Dette vil skabe et
effektivt trepartssamarbejde mellem Mexico, Kina og USA, da Kina og USA allerede
har nået en betydelig bilateral aftale om at stoppe fentanylens plage.
“4) Foreslå yderligere trepartssamarbejde mellem Mexico, Kina og USA, for at
bringe afgørende infrastruktur og andre udviklingsprojekter til Mexico og
Mellemamerika i forbindelse med Bælte- og Vejinitiativet (BVI), som nu omfatter
157 nationer i hele verden. Kun ved at stille sådanne muligheder for produktiv
beskæftigelse for regionens ungdom til rådighed, kan de frigøres fra slaveri af
narkotikahandelen og dens terroristbander, og fra det desperate behov for at
migrere til USA for at sikre basal overlevelse for sig selv og deres familier.

”Et sådant globalt paradigmeskifte hen imod BVI ville også medføre en
gældssanering af hele det bankerotte transatlantiske finanssystem, som er
drivkraften bag den internationale narkotikahandel, og som under alle
omstændigheder er på vej mod en sprængning af dets 1,5 billiarder $ store
spekulationsboble, der får 2008-krisen til at ligne en skovtur til
sammenligning.
“cc: Præsident Donald Trump; Det Hvide Hus; Washington, D.C.”

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 Obamaefterretningsapparat, 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!

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

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

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.

Systemet kollapser: Dette er årsagen
til optimisme!
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 11. oktober
2019
Zepp-LaRouche indledte med at drøfte, hvad hun beskrev som den historiske
pressekonference med præsident Trump den 9. oktober, hvor han gjorde det klart,
at han havde til hensigt at vende de sidste 50 års geopolitiske krige. Under
henvisning til præsident Eisenhowers identifikation af det “militære

industrielle kompleks” som årsagen til krig, afsluttede Trump med en bevægende
personlig erklæring, idet han identificerede omkostningerne ved disse krige,
hvad angår de amerikanske tab af menneskeliv, samt de millioner der går tabt på
den anden side i krigene.
Hun vendte flere gange tilbage til vigtigheden af to ting: For det første,
præsident Trump må nu samarbejde med Rusland gennem Astana-processen og inddrage
Kina, for at afslutte krigene via reel økonomisk udvikling; for det andet, at
vejledningen til denne udviklingsproces må være Lyndon LaRouches liv, hvis
renselse er den nødvendige ingrediens for at få det til at fungere.
LaRouches stemme er desuden vigtig, da det økonomiske sammenbrud er i gang, og
det er hans videnskabelige metode, nedfældet i hans Fire Love, som er nødvendige
for at forhindre sammenbruddet i at udløse global elendighed. Vi må direkte tage
fat på den panik og kulturpessimisme, som dominerer befolkningen – nu er tiden
inde til, at vores optimistiske synspunkt, baseret på en forståelse af
menneskets sande, kreative natur, former diskussionen.
Tak fordi I følger vores arbejde i et så spændende historisk øjeblik. Der står
meget på spil for menneskehedens fremtid, og vi gør en forskel.
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Panik på Wall Street, fare for krig –
der er ingen tid at spilde for det
nye paradigme
Den 18. september (EIRNS) – Interbankudlånssystemet eksploderede næsten tirsdag
med interbankudlånsrenter (normalt fastholdt af den amerikanske centralbanks
sats, som lå mellem 2,0% og 2,25% den 17. september) eksploderet til 10% på
grund af manglende likviditet på obligationsmarkederne. Da rentesatserne falder
til næsten nul – eller endda er negative – vil spekulanter (eufemistisk kendt
som “investorer”) snarere spekulere i derivater end at købe lavt forrentede
obligationer.
Federal Reserve dumpede for første gang siden panikken i 2008-09 over 128
milliarder dollars i banksystemet for at holde tingene oven vande – men det er
muligvis ikke nok til at dæmme op for tidevandet. Desuden sænkede Centralbanken,
som forventet, også i dag centralbankens rente med en kvart procent, men gik
ikke over forventningerne for at reagere på panikken – dvs. ingen ny kvantitativ
lempelse. Der kan være behov for mere papir for at bremse det uundgåelige styrt,
som præsident Donald Trump kræver af centralbanken, men intet mindre end en

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

samarbejde er centralt i det historiske Måne-Mars-projekt, der gennemføres af
Trump-regeringen, og i sidste uge fortalte han LaRouche-organisationens
talskvinde, Kesha Rogers, at han gerne vil hjælpe med i vores kampagne for at
intervenere på universitetsområder rundt om i verden, for at bibringe
rumprogrammets optimisme til den næste unge generation – at “Fornuftens
Tidsalder er ude blandt stjernerne”.
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