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II. Imperiesystemet er dødt og må nu fjernes 
 

Alene den foranstående forkortede opsummering af den eksplosive udviklingsproces, som BRIKS har ud-

løst på denne planet, gør det påfaldende imponerende potentiale klart, som dette tilbyder med hensyn til at 

bringe menneskeheden frem til det højeste niveau af samarbejde og udvikling, der nogensinde er opnået. 

Men det er ikke tilstrækkeligt simpelt hen at tilbyde og bygge denne mulighed, og så håbe på det bedste. Det 

britiske Imperium, hvis blotte eksistens er truet af denne proces, og som bekæmper den indtil døden, må 

fjernes, og det århundredgamle oligarkiske imperieprincip må bandlyses fra planeten én gang for alle.  

Dette imperium, der har sine operationelle centre i City of London og Wall Street, har gjort det klart – 

meget lig Miltons Satan i Paradise Lost (Det tabte Paradis) – at det foretrækker at bringe verden til fald, 

både økonomisk og militært, hellere end at tolerere tab af magt, ikke blot til en anden magtenhed, men til en 

fuldstændig anderledes idé om mennesket. 

 

Finansiel cancer 

Begynd med grundlaget for deres internationale finanssystem. Dette system, i hvilket det er selve penge-

ne, snarere end fysisk rigdom, der anses for at være af værdi, er i færd med at nå en grænse for sin evne til at 

udplyndre den fysiske økonomi. Resultatet er en enorm, spekulativ boble, der for længst er bankerot, på to-

talt henved 2 billiarder dollar i værdiløse finansielle aktiver, som det aldrig nogen sinde vil være muligt at 

betale, en hyperinflationsskabende vækst af værdiløs gæld, som LaRouche oprindeligt i 1971 advarede om, 

ville blive den uundgåelige konsekvens af ophævelsen af FDR’s Bretton Woods-system. 

Hvordan i alverden kunne vi nogensinde tillade dette at ske? Med afslutningen af Bretton Woods-

systemet med faste valutakurser i 1971udløste internationale finansinteresser global spekulation i nationale 

valutaer og markederne for futures-kontrakter, med en ødelæggelse af hele den Tredje Verden i særdeleshed 

i sit kølvand. Så i 1999 overtalte disse samme finansinteresser USA til at smide FDR’s Glass/Steagall-lov fra 

1933, der havde indført en streng adskillelse mellem kommercielle banker og spekulative investeringsban-

ker, over bord. Det udløste en grasserende spekulation i derivater, som kom til at repræsentere 90 % af hele 

verdens finansielle aktiver. Mellem ophævelsen af Glass-Steagall i 1999 og nedsmeltningen af verdens fi-

nanssystem i 2008, steg de totale finansielle instrumenter fra omkring 260 billioner dollar til det svimlende 

tal 1,4 billiard dollar – en femdobling på ét årti! 

Det var slemt nok i sig selv. Men dernæst gjorde den »løsning«, som Wall Street og London installerede i 

2008 i et forsøg på at redde deres system, det hele meget, meget værre. Man lancerede den hyperinflations-

skabende »Kvantitative lempelse« (QE), der indtil dato har føjet yderligere for omkring 9 billion dollar i 

værdiløse penge til boblen i et forsøg på en bail-out (statslig redning) af bankerne. Denne bail-out accelere-

rede dramatisk i 2013 og 2014 og øgede de totale, samlede finansinstrumenter fra omkring 1,5 billiard dollar 

ved slutningen af 2012 til nær ved 2 billiard dollar i dag – et spring på 33 % på blot 2 år. 

 

 

 

 

 

 



 2  

 

»Hvorfor USA må gå med i BRIKS«, kapitel II: Imperiesystemet er dødt og må nu fjernes 

 

 
 

 

Den hyperinflationsskabende vækst i de totale, samlede finansielle instrumenter i perioden 1980-2014, 

målt i billiarder dollar. De lodrette linjer i 1999 og 2007 markerer henholdsvis ophævelsen af Glass/Steagall-

loven og den globale finanskrise.  

 

 

 
 

En opdateret version af en heuristisk, grafisk fremstilling, som LaRouche først udviklede i 1996 for at vi-

se det spekulative finanssystems uundgåelige kollaps. 

 

 

Samtidig med, at Det britiske Imperium vedholdende havde næret canceren med enhver tænkelig form for 

bail-out, havde de også anvendt deres bail-in-svindel, som man i USA fastlagde love og regler for i 

Dodd/Frank-loven for at ribbe befolkningen til skindet og stjæle alt – lige fra folks bankindeståender til deres 

pensioner, deres forsikringer og selve deres levebrød. I Europa er ungdomsarbejdsløsheden steget over hele 

Eurozonen og er i Grækenland og Spanien nået op på over 60 %.  

Det står ikke bedre til i USA: flere end halvdelen af delstaterne har en reel ungdomsarbejdsløshed på over 

30 %. På Obamas vagt er antallet af amerikanere, der lever under den officielle fattigdomsgrænse, steget fra 

37 millioner til 48 millioner. Landets sydvestlige del lider under en så alvorlig tørke – forværret af i årtier at 

have forsømt at bygge ny infrastruktur, såvel som også ødelæggelsen af den infrastruktur, der allerede fand-

tes – at den er ved at dø af mangel på vand. 
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Kort sagt, så befinder vi os i slutfasen af en generel sammenbrudskrise af det økonomiske system som 

helhed, i hvilken sammenbrudskrise vi står over for eksplosionen af fiktive, spekulative, finansielle værdier 

samtidig med, at den faktiske fysiske økonomi, af hvilken befolkningens liv afhænger, med fuldt overlæg er 

blevet ødelagt. Lyndon LaRouches »Typiske trippelkurve-kollapsfunktion« er den bedste fremstilling af den 

dødbringende udvikling, der er i gang – og hvorfor, den ikke kan fortsætte. 

Den fysiske økonomi er blevet decimeret i en sådan grad, at man næsten skulle tro, det var resultatet af en 

overlagt politik fra Det britiske Imperiums side om at slå folk ihjel – hvad det rent faktisk også er. Den briti-

ske Dronnings, hendes gemal Prins Philips og deres imperialistiske talsmænds erklærede politik er en hurtig 

reduktion af planetens befolkning, fra henved syv milliarder mennesker i dag og ned til én milliard eller 

mindre. Prins Philip har selv utvetydigt erklæret denne politik, da han pralede: 

I tilfælde af, at jeg bliver reinkarneret, vil jeg gerne komme tilbage som en dødbringende virus for at bi-

drage til at løse overbefolkningen. 

Sammenlign denne bestialske, folkemorderiske anskuelse med den optimisme og kærlighed til menne-

skeheden, der udspringer fra BRIKS, og som den indiske premierminister Narendra Modi i få ord udtrykte i 

sin tale den 28. september 2014 foran en skare på 20.000 mennesker, der var samlet i New York City’s Ma-

dison Square Garden: 

 

Unge mennesker, der har kompetencer og evner, kan skabe deres egen fremtid. Vi behøver ikke at 

se tilbage. Der er ingen grund til pessimisme … Vi har en kombination af ting, som ingen anden na-

tion har, og med dette følger ansvar … 1,2 milliard mennesker er en velsignelse fra Gud. Mennesker er 

Guds ansigt. 

 

Dernæst udfordrede premierminister Modi ikke alene den indiske befolkning, men hele verden: »Lad os 

gøre udvikling til en massebevægelse.« 

 

 

BOKS: 

  

Wall Street og London erklærer Kinas »Nye Marshall Plan« krig. 

 

Samme dag, som Xi Jinping tilbød USA at gå med i den Nye Silkevej, var der en lederartikel i Wall Street 

Journal, der fordømte Xi for den afskyelige forbrydelse, at »forsøge at være mere amerikansk end amerika-

nerne selv«, ved at lancere en ny Marshall Plan, og artiklen kom med den uhyrlige påstand, at dette »indike-

rer, at kinesiske ledere ønsker at genoplive det imperialistiske system med at betale tribut«. Dette er et ekko 

af en lignende artikel, der blev skrevet tidligere i Foreign Affairs med overskriften »Kinas imperiale præsi-

dent«, og som kræver fuldt optrappet militær og økonomisk krig mod Kina. Det ironiske er selvfølgelig, at 

mens Kina og BRIKS rent faktisk efterligner »Det amerikanske System« for økonomi og udbredelse af ud-

vikling til hele verden, i traditionen efter Hamilton, så bliver vi, USA, brugt af vores egen historiske fjende, 

Det britiske Imperium, til et forsøg på at starte Tredje Verdenskrig for at knuse denne nye, økonomiske or-

den, alt imens vi går ned sammen med imperiets synkende, finansielle Titanic.  
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Kort, der viser inddæmningen af Rusland og Kina gennem fremskudte placeringer af tropper og militært 

isenkram på deres grænser. 

 

 

 

En termonuklear Tredje Verdenskrig 

Hellere end at se menneskeheden behersket af den anskuelse, den politik og det økonomiske system, der 

udtrykkes af premierminister Modi og BRIKS, har Det britiske Imperium og dets allierede i Europa og USA 

lanceret en række såkaldte »farvede revolutioner« og andre former for ulovlige regimeskift imod ethvert 

land, der vover at springe af det synkende, transatlantiske, finansielle Titanic, der handler for at skabe de 

betingelser med kaos og krig, under hvilke de mener at kunne bevare global, politisk kontrol. Desuden er de 

fuldt ud parat til at lancere åben krig imod Rusland og Kina i særdeleshed, hvilket i vor moderne tid udeluk-

kende kun kan betyde global, termonuklear krig, der truer med at udslette menneskeheden. 

 

 

Som Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, for nylig skrev: 

 

Faren for en overlagt – eller endda en utilsigtet – termonuklear krig er vokset dramatisk. Forsøget, 

næret af geopolitiske motiver, på at få Ukraine associeret med EU og således de facto bringe landet 

ind i NATO’s indflydelsessfære, har udløst en række eskalerende konfrontationer, som i værste tilfæl-

de kunne ende med den menneskelige arts udslettelse. Med hertil kommer, at næsten hele Mellem-

østen og resten af Sydvestasien står i flammer; igangsat af krige, der bygger på løgne, imod såkaldte 

slyngelstater, såede man sæden til en vold, der har kaldte en hydra med en million hoveder til live, der 

ikke blot har udjævnet Civilisationens Vugge med jorden og dér skabt et Helvede på Jord, men også er 

blevet en eksistentiel trussel mod Vesten … Geostrategiske konflikter, der har potentiale til at slippe 

krige løs, både regionalt og mere generelt, yngler også i Stillehavsområdet. 

 

Tiden er hastigt ved at rinde ud for, at USA går med i BRIKS for at gøre en ende på Det britiske Imperi-

um én gang for alle, før det lykkes dette imperium at udslette hele menneskeslægten gennem økonomisk 

ødelæggelse og global, termonuklear krig.    


