
I denne nyhedsorientering har vi valgt at bringe en række uvurdelige strategiske vurderinger 
vedrørende kampen imod Islamisk Stat, flygtningekrisen i Europa og det igangværende 
finanskollaps, som er fremkommet i løbet af december måned, på de ugentlige webcast der 
finder sted hver fredag aften amerikansk tid på www.larouchepac.com. LaRouchePAC er en 
amerikansk politisk aktionskomité grundlagt og vedvarende inspireret af den amerikanske 
økonom og statsmand Lyndon LaRouche. Jeffrey Steinberg (t.v.) er en ledende medarbejder 
til Lyndon LaRouche og også er efterretningsredaktør for tidsskriftet Executive Intelligence 
Review. Ben Deniston er lederen af LaRouchePAC’s videnskabsteam.

Vi må opgive geopolitik og i stedet 
etablere et nyt paradigme, der sikrer en 
virkelig menneskelig tankegang  

LaRouchePAC Fredags-webcast 
den 4. december 2015:
Matthew Ogden: Jeg vil nu stille aftenens spørgsmål 
fra institutionelt hold, og Jeffrey Steinberg vil give os hr. 
LaRouches svar på dette og også Helga Zepp-LaRouches 
indsigt. Spørgsmålet lyder:

»Hr. LaRouche, den tyske Bundestag har vedtaget at støtte den 
amerikanske koalitions militære operationer i Syrien imod Is-
lamisk Stat, og det britiske parlament har foretaget en lignende 

handling. Hvad er Deres syn på tysk og britisk involvering i 
kampen imod Islamisk Stat i Syrien?«
    
Jeffrey Steinberg: Jeg mener, at én ting er indlysende, og 
den første kommentar fra hr. LaRouche om dette var, at ja, 
vi må nedkæmpe Islamisk Stat. Det må gøres, og der må 
være en alliance af  lande, der er involveret i at gøre dette. 
Med dette sagt, sagde han også, at man selvfølgelig skal 
være forsigtig. Man kan aldrig stole på briterne.

Sagen er den, at der er forholdsregler, der kunne tages, 
og som ville føre til, at Islamisk Stat blev knust, at Raqqa, 
deres nominelle hovedstad, blev erobret tilbage, at Islamisk 
Stat blev smidt ud af  Mosul – de militære mål er alle ganske 
klare og diskuteres åbent og foreslås rundt omkring bor-
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dene over det hele. Afspær grænsen til Tyrkiet. Erdogan-
regeringen i Tyrkiet har, gennem sønnen Balal Erdogan, 
præsidentens søn, været en betydningsfuld kilde til Islamisk 
Stats indtægter på det sorte marked lige fra begyndelsen. 
Vi ved, at der finder massive sortbørshandler med olie sted 
mellem ISIS og det tyrkiske sorte marked, der i realiteten 
er den bløde mafia-bug af  Erdogans AKP-parti og af  MIT, 
som er det tyrkiske modsvar til CIA, der kontrolleres af  en 
af  Erdogans meget nære associerede.

Så man kan afspærre grænserne. Man kan begynde 
at klemme Islamisk Stats økonomi. Man kunne skabe en 
eneste, fælles militær kommandooperation, der fuldt ud 
integrerer Rusland i alle de andre militære operationer, 
der iværksættes. Præsident Hollande fra Frankrig foreslog 
specifikt, da han var i Washington, og dernæst i Moskva i 
sidste uge, at der skulle være en konsolideret, forenet luft-
kampagne imod ISIS, og at den syriske hær på jorden blev 
integreret med nogle af  de oprørsgrupper, der kun udgøres 
af  tidligere personel fra den syriske hær – et element af  
den Frie Syriske Hær i særdeleshed. Denne form for styrke 
på jorden, måske med assistance fra det irakiske militær, 
sammen med en massiv luftkampagne, gennem en eneste, 
forenet kommando, kunne udslette Islamisk Stat, i hvert 
fald for så vidt som, at den opererer ud fra et større sikkert 
territorium i Syrien og Irak.

Problemet er imidlertid blevet demonstreret af  Paris, af  
San Bernadino i denne uge her i USA – på en meget la-
vere skala – af  bombningen af  den russiske Metrojet over 
Sinai-halvøen, af  selvmordsbomberne i det sydlige Beirut, 
alle disse ting indikerer, at man har med et meget større 
problem at gøre, som ikke vil blive løst natten over. Man 
kan knuse den nominelle Islamiske Stat militært, men man 
må adressere et langt mere fundamentalt spørgsmål, som 
er, at den geopolitiske politik, der kommer fra de ledende, 
vestlige magter – USA, Storbritannien især, Frankrig til en 
vis grad, helt bestemt Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait, De 
forenede arabiske Emirater, Tyrkiet – har været en årelang 
politik for promovering af  den saudisk-wahhabistiske, neo-
salafistiske dagsorden og spredningen af  denne sygdom, 
denne ideologi fra en Mørk Tidsalder, over hele planeten. 

Man har store bælter af  territorier i Mellemøsten, i 
Nordafrika og i andre dele af  Asien, der ikke kan regeres 
og er blevet forvandlet til ingenmandsland som følge af  
den langvarige politik – jeg ville sige, at det er det tyvende 
og enogtyvende århundredes trediveårskrig, bortset fra, 
at dens operationer startede i 1979, da Jimmy Carter og 
Brzezinski stadig var i embedet, da der var en præsidentiel 
undersøgelse, der bemyndigede samlingen af  det islamisti-
ske mujaheddin for at drive den sovjetiske Røde Hær ud af  
Afghanistan, lige bortset fra, at denne operation begyndte 6 
måneder før sovjetterne overhovedet gik ind i Afghanistan. 

Så vi befinder os altså i kvalerne af  en multi-generati-
onsproces med skabelse af  vilkår som i en Mørk Tidsalder 
i mange områder af  planeten. Hvis man blev født for 35 
år siden i Afghanistan, har man aldrig levet under andre 
vilkår end 30-årskrigen med vold og kaos. Og sig ikke, at 
sådan har det altid været i Afghanistan, og det kan man ikke 
gøre noget ved. Det er eftertrykkeligt ikke sandt. Igennem 
hele perioden efter krigen, i 50’erne, 60’erne og 70’erne, 

var USA’s tilstedeværelse i Afghanistan for det meste i form 
af  Hærens Ingeniørkorps, Fredskorpset og andre lignen-
de organisationer, og det var et relativt fredeligt og stabilt 
sted. Det var ikke verdens hovedstad for opiumproduktion. 
Pointen er altså, at der er en alternativ politik, der må gen-
nemføres for virkelig at besejre dette fænomen med den 
Mørke Tidsalder.

Kineserne har vedtaget politikken for Ét bælte, én vej, 
med udstrakte infrastrukturkorridorer, med udvidelse af  
industri og landbrug og med vandstyring i det meste af  
Eurasien. For at dette program kan fungere, vil det være 
presserende nødvendigt, at vi opnår stabilitet på steder som 
Syrien og Irak og i mange dele af  Nordafrika. Så det vir-
kelige spørgsmål her er, at, hvis man er parat til at indgå 
et forpligtende engagement for at besejre dette fænomen, 
som ISIS i øjeblikket er den mest synlige repræsentant for, 
så må man fundamentalt ændre sin tankegang. Man må 
være indstillet på at opgive geopolitik fuldstændigt. Opgive 
Det britiske Imperium, for denne politik for evindelige 
krige i hele denne store halvmåne, der løber fra Nordafrika 
og gennem Mellemøsten og Centralasien, hele vejen langs 
de sydlige grænser af  det tidligere Sovjetunionen og ind i 
det vestlige Kina – det er britisk geopolitisk politik i dag. 
Tilbage i 1970’erne kaldte man det Bernard Lewis-planen 
for spredning af  fundamentalistisk kaos langs hele det, de 
kaldte for krisemånen (krisebuen).

Dette program har ikke ændret sig. Det er britisk geo-
politik, når den er værst. Det er krig imod befolkninger, når 
den er værst. Og denne politik må fuldstændigt forlades. 
Der var endda en kommentar i denne uge i Wall Street Jour-
nal, af  alle steder, der stillede det spørgsmål, om Kinas Nye 
Silkevejspolitik måske skulle være nøglen til at redde situa-
tionen i Syrien og Irak, og i hele regionen. Man må give folk 
håb om, at der er en levedygtig udsigt til en fremtid, hvis 
man skal have de førende lag i det syriske samfund tilbage 
fra Europa, hvor de blev drevet hen af  ISIS; tilbage til Syri-
en, for at genopbygge deres land. De må have vished for, at 
der er et engagement for en form for global Marshallplan, 
som kineserne har foreslået som en del af  deres politik med 
Ét bælte, én vej. Jeg havde tidligere på ugen det privilegium 
at være i Tokyo, hvor jeg deltog i to konferencer.

En konference, hvor Helga Zepp-LaRouche talte om 
det presserende nødvendige behov for at undgå USA’s og 
andre vestlige landes krigsfare ved at blive helt involveret og 
engageret i at arbejde sammen med Kina og andre BRIKS-
lande om denne politik for Ét bælte, én vej. Vi må bygge 
udviklingskorridorer i områder, der nu er rene krigszoner.

Jeg talte ved endnu en konference tidligere på ugen 
sammen med fru LaRouche i Tokyo; og vi tog begge dette 
spørgsmål meget klar op. Vi behøver et nyt paradigme for, 
hvordan vi tænker; vi har brug for at tænke på et virke-
ligt, menneskeligt niveau, hvor man udelukkende tænker på 
fremtiden. På at skabe en ny fremtid; ikke en fremtid, der 
defineres af  befolkningskriges geopolitik, men en fremtid, 
der defineres af  videnskabeligt fremskridt, til gavn for hele 
menneskeheden.

Så det spørgsmål, der ligger på bordet, er, at man kan 
besejre ISIS militært med de forhåndenværende midler; 
især, hvis man dropper krigskonfrontationen med Rusland 
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og indgår i en alliance med Rusland, hvilket betyder at få 
Obama ud af  embedet ved hjælp af  det 25. forfatningstil-
læg. Det kan gøres, men man vil ikke løse det dyberelig-
gende problem med konsekvenserne af  de seneste 35 år 
eller mere med denne rædselsfulde geopolitik, hvor man 
sætter en nation, et folk, op imod et andet og promoverer 
irrationalisme og fundamentalisme. Man må grundlæggen-
de set smøge ærmerne op og påbegynde en reel udvikling 
af  den art, som Kina korrekt har defineret som fremtidens 
win-win-politik. 

Ved denne konference var der en ledende repræsentant 
fra Rusland, dr. Yakunin, der sagde, at russerne har konklu-
deret, at deres eurasiske udviklingsplan for store infrastruk-
turprojekter er fuldstændigt kompatibel med Kinas politik 
for Ét bælte, én vej. Indien, som et førende BRIKS-land, er 
fuldt ud med i dette prospekt. Vi står umiddelbart for at ud-
vikle en plan, og udgive den i de nærmest forestående dage, 
for USA’s totale integration i denne globale politik med 
Verdenslandbroen. Men det kræver et eftersyn af  tankegan-
gen; og dette eftersyn af  tankegangen skulle for længst være 
sket, for selve menneskehedens overlevelse er i bogstavelig 
forstand på bordet, hvis vi ikke foretager denne ændring.

Så vi har en langt større udfordring og en langt større 
dagsorden. Selv, hvis vi er seriøse omkring besejringen af  
Islamisk Stat og andre manifestationer af  denne politik for 
en Mørk Tidsalder. Det må gøres igennem en gennemgri-
bende ændring af  tankegangen og en tilbagevenden til virke-
lig, menneskelig tankegang omkring, hvilken form for pro-
jekter det er, der ikke blot kan sikre menneskehedens over-
levelse, men være til gavn for menneskeheden i fremtiden

Vi må lukke Wall Street ned og opbygge 
et nyt økonomisk system

Webcast den 11. december 2015:
Lyndon LaRouche: Dvs., at der fra begyndelsen af det 20. 
århundrede og frem til i dag har været en fortsat degeneration 
mht. de økonomiske tendenser over længere tid i USA og 
Europa. Vi må derfor lukke alt dette ned, ikke alene Wall Street 
i USA, men i Canada, Storbritannien og mange dele af Europa: 
Luk det ned! Og gå tilbage til Franklin Roosevelts intention 
med sin reform, ved at lukke Wall Street ned og opbygge et nyt, 
økonomisk system.

Spørgsmål: »Hr. LaRouche, EU forøgede presset på 
blokkens regeringer for at håndhæve reglerne for migration og 
lancerede en retssag imod Ungarns stramme asyllov, samt gik 
frem med tiltag imod Italien, Grækenland og andre for ikke at 
implementere EU-lovene. Hvordan bør EU efter Deres mening,  
håndtere flygtningekrisen, der fremkommer af de mange 
konflikter i lande som Syrien, Libyen, Irak og Afghanistan?«

Jeffrey Steinberg: Hr. LaRouches svar kom omgående, 
meget hurtigt og var meget klart. Han sagde, at problemet 
kommer fra selve Den europæiske Union (EU), og den 
eneste farbare løsning for Europa er at bryde selve EU 
op. Det er blevet til en kaosfaktor i hele Europa, og EU’s 
grundlæggende politik skaber i realiteten betingelserne for 
en afspærring af  hele det europæiske territoriums grænser 
for desperate mennesker, der flygter fra krige på steder som 

Irak, Syrien, Libyen og Afghanistan, krige, der er blevet 
skabt af  den politik, der er kommet fra USA og Europa i 
løbet af  de seneste 15 år – faktisk går problemerne endnu 
længere tilbage. Den afghanske operation begyndte faktisk 
i 1979, da Jimmy Carter stadig var præsident for USA, og 
Zbigniew Brzezinski var national sikkerhedsrådgiver, der fik 
sin inspiration fra en højtplaceret britisk efterretningsmand 
ved navn dr. Bernard Lewis.

Det var begyndelsen til promoveringen af  det 
terrorapparat, som på det tidspunkt var kendt som den 
afghanske Mujaheddin-bevægelse. De blev kaldt for 
frihedskæmpere. Flere år senere var de kendt som al-
Qaeda, og på det seneste har de forvandlet sig til endnu 
mere ondartede former, i form af  Islamisk Stat.

Så den politik, der er kommet fra det transatlantiske 
område, inklusive den politik, der kommer fra EU, har 
været katastrofal, og den har bragt hele det transatlantiske 
system til et punkt, hvor det er ved at bryde fuldstændig 
sammen.

Samtidig har vi set denne politik med at bygge en 
mur rundt om det europæiske område, og med at skabe 
betingelserne for udbredte dødsfald blandt desperate 
flygtninge, der forsøger at komme til Europa for at undfly 
krigens hærgen i f.eks. Libyen, og som opstod, fordi 
Storbritannien, Frankrig og USA – Cameron, Sarkozy og 
Obama – og, desværre, med stærk støtte fra Hillary Clinton 
– væltede og myrdede den libyske leder Gaddafi og åbnede 
sluserne for en jihadistisk bastion på de afrikanske Magreb-
landes Middelhavskyst.

Der strømmede våben ud af  dette område og ind i 
Syrien, hvilket bar ved til opkomsten af  Islamisk Stat. Så 
Europa, især Storbritannien og Frankrig, har skabt denne 
flygtningekrise i Nordafrika med fuld medskyldighed fra 
Obamaregeringen i USA. På samme måde skabte USA og 
Storbritannien katastroferne i Afghanistan og Irak, og det 
var Washingtons og Londons politik for regimeskifte, for 
at vælte Assad-regeringen i Syrien, der førte til opkomsten 
af  Islamisk Stat og skabte endnu en stor flygtningestrøm 
til Europa.

Så EU’s politik for at lukke disse desperate mennesker 
ude er grundlæggende set at dømme disse mennesker til 
massedød.

Internt i selve Europa har vi i løbet af  den seneste uge set 
fire store banker i Italien gå bankerot, og under den politik, 
der er vedtaget af  EU og Den europæiske Centralbank, 
ECB, så har disse banker plyndret deres indskydere for 
deres penge i en massiv bail-in (ekspropriering), hvilket har 
betydet en forarmelse af  snesevis af  borgere, hundreder, 
ja tusinder af  borgere i Italien, der troede, deres penge var 
beskyttet under EU’s retningslinjer, for blot at finde, at deres 
konti er blevet plyndret efter Cypern-modellen for bail-in. 
Der pågår nu en undersøgelse for kriminelle handlinger i 
Italien, fordi en af  indskyderne, der blev plyndret for hele 
sin livsopsparing, begik selvmord, og der er nu en korrekt 
undersøgelse i gang om, at EU’s, EU-kommissionens og 
ECB’s politik, som disse bankers ledelse handlede efter, var 
direkte årsag til det dødsfald.

Så det, vi taler om, er, at der er begået en forbrydelse, 
der medfører dødsstraf.

Dette er arven efter Den europæiske Union. Hr. 
LaRouche sagde, at tyveriet af  midler i Italien, sammen 
med afspærringen af  de europæiske grænser, er en form for 
fascisme, der er værre end noget, vi har set siden slutningen 
af  Anden Verdenskrig. Og nøjagtig den samme tendens 
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eksisterer i USA, under Wall Streets topstyrede ledelse. Hr. 
LaRouche sagde, at, når man tager folks liv, så er det at begå 
massemord, og dette er en handling, der udspringer af  en 
politik for decideret fascisme. Wall Street-fascisme, (City 
of) London-fascisme. 

Vi har set lignede ting foregå i Grækenland. Og derfor er 
begyndelsespunktet for nogen som helst form for løsning, 
især for Europa, at man må opløse EU. De fordele, der 
måtte være forbundet med EU, og som mennesker tilbage 
i tiden har argumenteret med, overskygges nu til overflod 
af  skader og negative faktorer. Bail-in (ekspropriering) som 
en politik er utilgiveligt. Vi har allerede bail-in i Europa. 
Vi har allerede bail-in i USA – der er endnu ikke handlet 
på den, men den er der, indbygget i Dodd/Frank-loven, 
i artikel 2 i Dodd/Frank-loven.1 Enhver, der er involveret 
i denne politik, fortjener omgående at blive sat i fængsel. 
Den samme form for massedrabspolitik udspiller 
sig i Paris, under COP21-forummet, og en decideret 
massefolkemorder, Hans Joachim Schellnhüber, en af  de 
førende rådgivere til Paven om dette spørgsmål om global 
opvarmning, opfordrer Paven til at træde til og udføre en 
»religiøs intervention« for at redde COP21-konferencen, 
fordi førende nationer i udviklingssektoren siger: »Dette er 
slet og ret en politik for folkemord; vi vil ikke gå med til 
det.« Malaysia og Indien i særdeleshed har taget føringen i 
dette spørgsmål.

Den politik, vi her diskuterer for EU’s vedkommende, 
forfølges med samme aggressivitet her i USA. Og det, vi ser 
i form af  reaktionen på den hændelse (massedrabene den 
2. december), der fandt sted i San Bernadino, Californien, 
den blanke fordømmelse af  Islam, ophobningen af  dette 
had fra Donald Trumps side, blandt andre, er en yderligere 
indikation på degenerationen af  hele den politiske situation.

Som Matthew Ogden sagde tidligere med et citat fra hr. 
LaRouche, fra hans ’Fireside Chat’ fra torsdag aften, så er 
der tydeligvis folk af  god vilje i begge politiske partier, der 
grundlæggende set må smede en upartisk, politisk alliance. 
Vi må rense ud i skidtet, og vi må skabe betingelserne for, at 
præsidentvalget i 2016 vil repræsentere en tilbagevenden til 
de kerneprincipper, på hvilke denne nation blev grundlagt. 
Mange mennesker kender USA’s første præsidents, George 
Washingtons, afskedstale, med hensyn til hans advarsler 
mod at blive indblandet i forviklinger i udlandet. Men i 
selvsamme afskedstale advarede George Washington mod 
de politiske partiers tyranni, fraktioners og grupperingers 
tyranni, og disse advarsler er mere sande i dag, end de 
måske har været på noget tidspunkt i nyere tid.

Vi har nogle seriøse kongresmedlemmer, både 
i Repræsentanternes Hus og Senatet, og det er ikke 
overraskende, at de områder, hvor der allerede er fælles 
samarbejde, er de områder, der er mest relevante for de 
spørgsmål, som hr. LaRouche lægger frem på bordet, 
nemlig fjernelsen af  Wall Street og fjernelsen af  det 
britiske imperiesystems magt, som stadig dominerer det 
transatlantiske område. Der er et stort og voksende antal 
medlemmer i både Huset og Senatet, der støtter ideen om 
at genindføre Glass-Steagall, hvilket ville være en effektiv 
måde at gøre Wall Street bankerot, i ét fældende hug.

Mange af  de selvsamme kongresmedlemmer, både 
demokrater og republikanere, kræver ligeledes frigivelsen af  
de 28 (hemmeligstemplede) sider fra den oprindelige »Fælles 
Kongresundersøgelse af  11. september, 2001, angrebene 
på Pentagon og World Trade Center«, fra 2002. Husk, at 
 

disse 28 sider opregner den saudiske kongefamilies rolle, 
den saudiske efterretningstjenestes rolle, og daværende 
saudiske ambassadør til USA, Prins Bandar bin Sultans rolle 
i finansieringen af  de flykaprere, der udførte den største 
terrorgrusomhed på amerikansk jord i historien.

Der er således bevægelser, der direkte angriber hjertet 
af  de problemer, der konfronterer denne nation, og 
som konfronterer verden – en sådan kombination af  
folk, mange af  dem i Kongressen, andre, der er inden 
for militæret og efterretningsområdet, tidligere ledende 
militærpersoner, som pensionerede generalløjtnant Michael 
Flynn, som vi gentagne gange har talt om i de seneste uger 
i dette forum. Michael Flynn var i Moskva i denne uge, 
hvor han, sammen med andre fremtrædende amerikanske 
kritikere af  den angloamerikanske politik, talte ved RT’s 10-
års jubilæumskonference (Russia Today).

General Flynn understregede helt korrekt, at, for at 
knuse ISIS, for på afgørende vis at ødelægge Islamisk Stat, 
må der være samarbejde mellem USA og Rusland. Andre 
ledende pensionerede militærfolk og efterretningsfolk har 
optrådt offentligt og sagt, at der må være en fælles, forenet 
militærkommando, der ledes af  USA og Rusland. Rusland 
er en magt, der er blevet inviteret ind i Syrien for at hjælpe 
den syriske regering med at bekæmpe Islamisk Stat. USA 
er på lignende måde blevet inviteret ind i Irak for at gøre 
det samme, indtil vores invitation udløber. Hvis der var en 
fælles indsats, med USA, der lancerer et knibtangsangreb 
fra den irakiske side, og med Rusland, der lancerer et 
knibtangsangreb sammen med de syriske militærstyrker fra 
den syriske side, kunne Islamisk Stat knuses. Man kunne 
endegyldigt nedkæmpe dem.

Der er altså folk, der tænker strategisk. Vi må tage alle 
disse elementer og skabe en slags team, der kan smelte 
sammen omkring et levedygtigt, amerikansk præsidentskab. 
Og det kan og må ske i den umiddelbare fremtid. Donald 
Trump, Hillary Clinton – de er ikke levedygtige muligheder. 
Det har de gentagne gange demonstreret i den seneste tid. 
Præsident Obama er ikke en levedygtig mulighed. Jeg har 
her i den forgangne uge haft møder, hvor flere ledende 
personer gav udtryk for alvorlig bekymring for, at USA 
ikke ville overleve, hvis Obama fortsat sidder i embedet i de 
næste 13 måneder. Der er folk, der nu åbenlyst diskuterer at 
påkalde det 25. forfatningstillæg. Det talte vi om i sidste uge.

Mange mennesker er chokerede over at se præsident 
Obamas psykologiske nedsmeltning ved tre, nylige 
lejligheder: først var der den fælles pressekonference med 
den franske præsident François Hollande, efter angrebene i 
Paris den 13. november, hvor Hollandes tankesæt tydeligvis 
gik i retning af  at mønstre til krig, og præsident Obama var 
usammenhængende, fraværende og totalt følelsesblokeret, 
omkring den største udfordring, der konfronterer det 
transatlantiske område i mands minde. Dernæst, i Paris, 
ved COP21-konferencen, hvor striben af  koordinerede 
terrorangreb, der fandt sted den 13. nov. i Paris, 
overtrumfede de nominelle spørgsmål på bordet om »global 
opvarmning«. Obamas pressekonference den 16. nov. i 
Paris var chokerende med hensyn til graden af  dissociation 
fra virkeligheden. Så folk blev åbenlyst foruroliget. Og 
så igen her, sidste søndag aften, hvor præsidenten hev 
et podie og en teleprompter ind i Det ovale Kontor for 
at levere det, der skulle forestille at være et kampråb for 

1   Se: Specialrapport: Dodd-Frank 
dræber: Hvordan USA blev en del af det internationale 
bail-in-system, http://schillerinstitut.dk/si/?p=57
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krig mod Islamisk Stat, efter angrebene i San Bernadino. 
Og igen var det en virkelighedsfjern, usammenhængende 
politisk erklæring, der ikke havde noget indhold.

Folk taler om behovet for det 25. forfatningstillæg. Det 
har været fremme i medierne. Bag scenen i Kongressen 
diskuteres det intenst, i et omfang, hvor præsident Obama 
udsendte seniorrådgiver til præsidenten, Valerie Jarret, til 
Capitol Hill i denne uge for grundlæggende set at fortælle 
demokraterne, at republikanerne forbereder en rigsretssag, 
og at demokraterne hellere må stå klar til at bakke op om 
Obama. Dette er totalt nonsens, men indikerer et mere 
fremskredent niveau af  paranoia, der kommer fra den 
inderste kreds i Det Hvide Hus.

Så dette præsidentskab må afsluttes ved hjælp af  
forfatningsmæssige midler. Og på dette tidspunkt er det 
25. forfatningstillæg rent ud sagt et langt mere farbart 
middel til at gøre det. Enten kan medlemmer af  regeringen 
eller også ledere af  Kongressen gribe til handling for at 
sammenkalde en undersøgelse og omgående suspendere 
Obamas præsidentskab, og så gå videre derfra. Dette er 
både nødvendigt og af  vital betydning for at undgå den 
form for krigsfare, der kommer fra dette Hvide Hus; dette, 
mens militære personer som general Flynn, som tidligere 
forsvarsminister Bill Perry, gentager advarsler om, at vi 
er nærmere en atomar udslettelseskrig, end vi var, selv på 
højdepunktet af  den Kolde Krig.

Så dette er de virkelige spørgsmål. Man kan ikke tolerere 
fortsættelsen af  dette eksisterende system; hvad enten 
det er i tilfældet med EU, eller det drejer sig om Obamas 
præsidentskab. Vi har brug for den form for forandring, der 
kun vil komme fra denne form for samling af  en tværpolitisk 
gruppering af  ledende personer, der ikke længere tænker 
på sig selv som enten demokrater eller republikanere; men 
som ansvarlige ledere af  en republik, der står over for sin 
alvorligste krise i nyere tid. Hvis vi kan gøre det, hvis vi kan 
mønstre disse kræfter, med den rette mobilisering af  jer, 
borgerne i dette land, så kan vi komme igennem krisen og 
vende tingene rundt. Men med mindre dette sker, befinder 
vi os i en meget farlig situation, på randen af  ødelæggelse.

Kasinoøkonomien er i færd med at kollapse

Webcast den 18. december 2015: 
Kasinoøkonomien er i færd med at kollapse. Skiferolie, 

junk-obligationer, Italien … WALL STREET. Er der en gruppe 
af ledende demokrater og republikanere, der er villige til at 
fortælle sandheden om Wall Street, og lukke det ned?

Matthew Ogden: De af  jer, der har fulgt os på vores 
webside i denne uge, og især med begyndelse i hr. 
LaRouches diskussion med LaRouchePAC sidste mandag, 
vil vide, at vi befinder os i en uge med forhøjet mobilisering 
som organisation, og som en national bevægelse, med 
LaRouchePAC, pga. Lyndon LaRouches analyse af  den nært 
forestående nedsmeltning af  det Wall Street-centrerede, 
transatlantiske, spekulative finanssystem. Hr. LaRouche 
er hver eneste dag i denne uge kommet med meget klare 
krav om et eksplicit program for en tilbagevenden til 
Franklin Roosevelt, den totale nedlukning af  Wall Streets 
spekulative, såkaldte aktiver og en genoplivning af  den 
form for nødmobilisering, som Franklin Roosevelt indførte 
ved lov i de første dage af  sit embede.

Mange af  jer har måske været med på programmet, 

’Fireside Chat’ med hr. LaRouche i går med aktivister over 
hele USA, og mange af  jer har måske set et flyveblad, der 
nu er udlagt på LaRouchePAC’s webside, med titlen: »En 
ny politik for USA, Nu«. Dette flyveblad indeholder et 
udskrift af  de bemærkninger, som hr. Larouche kom med 
under et hastemøde med sine medarbejdere onsdag aften, 
og hvis I endnu ikke har haft lejlighed til at læse teksten 
igennem, vil jeg gerne her oplæse nogle korte uddrag for at 
give jer en fornemmelse for, hvad hr. LaRouches analyse af  
den aktuelle situation er. Hr. LaRouche havde følgende at 
sige under sin diskussion: 

»Vi befinder os lige nu på randen. For det her er en 
totalt ukontrolleret, globalt ukontrolleret proces med et 
selv-accelererende kollaps. Med andre ord, så accelererer 
accelerationen tempoet for accelereringen. 

Der er ingen løsning på det her; der findes ingen 
eksisterende løsning på dette problem. Og det er på global 
skala, eller i det mindste, rent umiddelbart, på transatlantisk 
skala, og vil selvfølgelig også berøre Asien, og også Rusland.

Og det eneste, der er at gøre, er at gennemføre 
Franklin Roosevelts politik; man må sige: »Vedtag Franklin 
Roosevelts politik nu, imod Wall Street.« Det er den eneste 
måde, hvorpå problemet kan løses. I modsat fald står vi 
med noget, der vil accelerere, og der er intet, man kan gøre 
for at stoppe det. Det, man må gøre, er at fremstille den 
kendsgerning, at der ikke er nogen løsning, med mindre 
Wall Street omgående lukkes ned. Det er faktisk, hvad 
Franklin Roosevelt gjorde. Han lukkede Wall Street ned, 
hvilket gjorde en ende på den inflation, der var i gang på 
det tidspunkt, før valget. Og den eneste måde at gøre det 
på er ved at lukke det ned!

Med andre ord, så er det uden for diskussion, man 
må lukke det ned. Og man må ganske enkelt annullere 
alle såkaldte aktiver (’værdipapirer’), der ikke er skikket til 
denne rolle. Man siger simpelt hen: ’Hør her, kammerater, 
I får ingen penge overhovedet. I får ingen som helst 
kompensation. I er ekskluderet; I eksisterer ikke mere.’ 
Det er, hvad Franklin Roosevelt i realiteten gjorde med sin 
operation, hvor han lukkede Wall Street ned.«

Lidt senere under diskussionen kom hr. LaRouche til 
spørgsmålet om, hvad den nødvendige løsning må være. 
Han sagde:

»Dette er total reality, global reality-tid. Og ingen af  
de regler, som man har promoveret for nylig, har nogen 
som helst fortjeneste. De er annulleret. Og det første, vi 
annullerer, er Wall Street. Det, vi dernæst taler om, er Franklin 
Roosevelts metode til skabelse af  et nyt regeringssystem, et 
nyt system til regeringens styring af  økonomien. Og det må 
være på den måde. For, mange af  disse kategorier er ting, 
som man sætter op som: »skal vi redde det her eller dem 
her med en statslig finansiel hjælpepakke?« Glem det! Det 
er dødt, det er et dødt emne! Det, vi taler om, er den aktivt 
praktiserede kreativitet, produktiv kreativitet, og man må 
definere det sådan. Hvad produktiv kreativitet rent faktisk 
er, hvilket i realiteten det, vi må forsvare.

Det er, hvad vi må gøre, og det er, hvad Roosevelt 
gjorde. Roosevelt styrede det her ved at gennemføre statslig 
hjælpeindsats til mennesker, der var arbejdsløse, der intet 
håb havde. Og det, vi må gøre, med baggrund i erfaringen 
fra Franklin Roosevelts arbejde – er, at man simpelt hen 
siger, ’Vi går nu tilbage til Franklin Roosevelts politik, mens 
vi stadig har mulighed for at gøre det’.«

Vi må, sagde hr. LaRouche, komme med den erklæring, 
at dette er, hvad vi vil gøre i løbet af  denne uge. Vi erklærer, 
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at vi er kommet til en konklusion, en solid konklusion; og vi 
må få flere og flere mennesker til at springe til denne politik, 
som vi fremlægger. Og man vil meget hurtigt finde, at dette 
bliver en tendens for den politiske beslutningstagning 
internt i USA, i særdeleshed. Hvis man blot tager de 
afgørende beviser, som vi har for hånden, i betragtning; 
hvis man blot tager de udviklinger, der er brudt ud i den 
seneste periode, i betragtning, og hvor hr. LaRouche sagde, 
man skal blot sige, ’Dette er den største julegave, som vi 
overhovedet kunne give jer – muligheden for at lukke Wall 
Street, og redde USA’.

Lad mig i denne forbindelse præsentere spørgsmålet fra 
institutionelt hold, som vi har fået til i aften, og bede Jeffrey 
Steinberg om at give hr. LaRouches svar. Det lyder som 
følger:

      
Spørgsmål: »Hr. LaRouche, inden for de seneste uger er fire 
italienske banker kollapset, sammen med flere amerikanske 
hedgefonde. Der er en eksponering på 3 billioner dollar 
i forhold til den nationale, amerikanske skiferolie- og 
skifergas-sektor, med priser, der fortsætter med at falde, selv 
i vinterperioden, hvor efterspørgslen er størst. Hvad er Deres 
vurdering af den finansielle og økonomiske situation i det 
transatlantiske område på tærsklen til 2016, og hvad vil De 
foreslå som løsning på disse problemer?«

Jeffrey Steinberg: Vi befinder os netop nu ved et punkt, 
hvor, i morgen, mandag morgen, på næsten ethvert 
givent tidspunkt fra i dag og frem, vi kunne opleve hele 
det transatlantiske finansielle og monetære systems totale 
kollaps, som igen ville få eftervirkninger på global skala. 
Der er intet, inden for de interne træk ved den nuværende 
situation, der kan undslippe dette udfald. Og lad os se på 
nogle af  elementerne i dette billede.

Som spørgsmålet indikerede, så har vi set fire italienske 
banker bukke under i løbet af  de seneste uger, og vi har 
set, at værdipapirs- og aktieindehavere i disse banker er 
blevet blanket af  gennem bail-in – med andre ord, at man 
har hugget deres aktiver som et første stadium hen imod 
en bail-in af  disse banker. Dette har allerede resulteret i 
udbredte protester i Italien. Det resulterede i et selvmord, 
der nu undersøges af  de italienske myndigheder. Der er 
Ukraine, der står med en 3 mia. dollar stor, ubetalelig gæld 
til IMF, og som meget snart forfalder; og IMF har indikeret 
– pga. Ukraines geopolitiske betydning, på trods af  den 
kendsgerning, at Ukraine er en falleret stat, den er totalt 
bankerot – at IMF vil punge ud med en bail-out af  Ukraine, 
en bail-out, der overtræder alle IMF’s regler.

Den 1. januar forfalder i Puerto Rico en gæld på en 
milliard dollar – som en del af  en gæld på i alt 35 mia. 
dollar. De har gjort det klart, at de ikke kan erlægge nogen 
betaling på denne 1 mia. dollar store gæld, der forfalder i 
begyndelsen af  det nye år. Flere amerikanske hedgefonde 
er allerede bukket under, pga. deres eksponering over for 
denne puertoricanske gæld.

Sektoren for skiferolie og -gas, som præsident Obama 
og andre har reklameret for som den store motor bag den 
såkaldte amerikanske, økonomiske genrejsning, befinder 
sig i en tilstand af  totalt kollaps. Normalt ville man ved 
indgangen til vintermånederne kunne forvente en betydelig 
stigning i priserne på olie og gas pga. den stigende 
efterspørgsel, både til transport og nu også til opvarmning 
af  beboelseshuse og erhvervsbygninger. Men priserne i 
den forgangne uge er tværtimod yderligere kollapset. Hver 

gang, nogle af  de store skiferolieproducenter bringer en 
tønde olie op af  jorden og sætter den til salg på markedet, 
taber de 30 dollar. Der er for i alt 5 billioner dollar fordelt 
på junk-obligationer og store banklån til denne sektor for 
skiferolie og -gas, som nu står for at nedsmelte.

For Canadas vedkommende har denne nedsmeltning 
allerede fundet sted i området omkring Alberta, i den 
vestlige del af  Canada; og Canada befinder sig i en tilstand 
af  alvorlig økonomisk krise. På en anden skala vil et USA, 
der oplever den samme proces, selvfølgelig få langt større 
virkning ind i Europa, ind i Asien og i hele verden.

Vi befinder os med andre ord i regnskabets time, hvor 
hele finanssystemet hænger i den yderste tråd og med 
sikkerhed vil nedsmelte. Der findes ingen måde, hvorpå 
man kan forudsige en sikker dato, men, som jeg siger, så 
kunne det ske hvert øjeblik, det skal være, fra nu af  og 
fremefter; hvilket betyder, at man grundlæggende set må 
lukke hele dette system ned. Det system, der har eksisteret 
og er vokset som en kræftfaktor for verdens realøkonomi, 
og som går 40 år, og længere, tilbage i tiden. Man kunne 
gå tilbage til afslutningen af  Bretton Woods-systemet i 
1971, som blev gennemført af  folk som George Schultz 
og Henry Kissinger, på vegne af  briterne. Man kunne gå 
tilbage til 1999, hvor Bill Clinton, der blev afpresset med 
en rigsretssag, underskrev og gjorde til lov en ophævelse 
af  Glass-Steagall. Og det går selvfølgelig endnu længere 
tilbage i tiden.

Hr. LaRouche pointerede under vores diskussion i dag, 
at man må se på degenerationen af  hele verdenssystemet, 
som tog sin begyndelse i starten af  det 20. århundrede, 
da Lord Bertrand Russell lancerede et tyranni imod den 
form for videnskabelige gennembrud, som karakteriserede 
arbejdet hos folk som Bernhard Riemann i det 19. 
århundrede, Gottfried Leibniz’ arbejde i det 17. og det 
tidlige 18. århundrede, Johannes Keplers arbejde i det 17. 
århundrede og tilbage til Brunelleschi og den italienske 
Gyldne Renæssances højdepunkt, da moderne videnskab 
først blev lanceret. Alt dette er rent faktisk blevet negeret 
og udslettet gennem et tyranni af  matematik, som har været 
karakteristisk for Bertrand Russells overtagelse af  moderne 
videnskab ved starten af  det 20. århundrede.

Det har manifesteret sig som en forværring af  
kulturen. Den eneste, større videnskabsmand i det tyvende 
århundrede, der er gået imod Russell, var Albert Einstein. 
På en anden måde gik præsident Franklin Roosevelt 
imod tyranniet. Han blev, fra første øjeblik i sit embede 
som præsident, konfronteret med en befolkning, der var 
blevet brutaliseret, slået ned, og som gennemlevede den 
Store Depression, der allerede havde været i gang i flere 
år. Der var udbredt analfabetisme på landet i Amerika, og 
han gennemførte en revolution; en revolution i politikken, 
som var baseret på principperne hos grundlæggerne af  
Den amerikanske Republik, Benjamin Franklins principper 
og Alexander Hamiltons principper i særdeleshed. Disse 
samme principper blev vedtaget af  præsiden Abraham 
Lincoln, og det varede selv efter hans mord, som briterne 
stod bag.

Ved starten af  det 20. århundrede; ved slutningen af  
det 19. århundrede fik briterne afsat Otto von Bismarck 
i Tyskland; der var mordet på Sadi Carnot, Frankrigs 
præsident, og i 1901 fik vi mordet på præsident William 
McKinley i USA.2 Disse britiske handlinger, disse politiske 
mord, lagde grunden til det, Bertrand Russell gjorde, hvor 
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han skabte ravage i alle de forudgående, videnskabelige 
opdagelsers principper, og det 20. århundrede, med meget 
få undtagelser, har været en total, intellektuel ødemark.

Så det er altså på dette bagtæppe, at vi i dag konfronteres 
med denne krise. Vi har ikke alene et Wall Street/London-
system, der er gennemgribende og håbløst bankerot. 
Alverdens bail-in og bail-out kommer ikke engang i 
nærheden af  at klare de multiple billiarder af  dollars i rent 
spekulativ hasardspilsgæld, der er blevet opbygget som en 
cancer, der har ædt løs af  den produktive realøkonomi. 
I dag har man Kontoret for Beskæftigelsesstatistik, der 
påstår, at arbejdsløsheden er faldet til 5 %. Det er det rene 
vrøvl. Ved at bruge deres egne statistikker, og ved at se på 
hele befolkningen i den arbejdsføre alder snarere end blot 
på det, de kalder arbejdsstyrken, så ser man, at den reelle 
arbejdsløshed er mere end det dobbelte af  det, de hævder. 
Og 40 % af  disse ansatte arbejdere tjener desuden 15.000 
dollars om året, eller mindre. Det er minimumslønnen for 
fuldtidsbeskæftigelse.

Halvdelen af  dette antal tjener mindre end 5.000 dollars 
om året. Hvis man har arbejde én dag om måneden, anses 
man for at være en del af  arbejdsstyrken. Så de virkelige 
levevilkår her i USA og i hele Europa er i færd med at 
kollapse med accelererende hastighed, som hr. LaRouche 
indikerede i sin diskussion med os i onsdags.

Fakta er, at, for at forstå, hvad det er, der foregår med 
det amerikanske folk og med den europæiske befolkning, 
så må man se på nogle andre statistikker. Man må se på 
den kendsgerning, at der er en vedvarende stigning i 
raten af  dødsfald blandt midaldrende mennesker i USA, i 
aldersgruppen 45 til 54. Der har været en stejl stigning. Det 
begyndte i 2001 – ikke tilfældigt, da Bush og Cheney indtog 
embedet. Det har accelereret, i en accelererende rate, siden 
2009, da Obama indtog embedet.

Centrene for Sygdomskontrol har erklæret, at USA 
oplever en epidemisk stigning i heroinmisbrug, og i de seneste 
fire år har der været en stigning på 60 % i heroinmisbrug 
i husstande, der havde en indkomst på 50.000 dollar eller 
mere. Med andre ord, så er selve middelklassen på vej ind i 
et psykologisk sammenbrud. Dette er konsekvensen af  at 
tolerere Wall Street.

Kongresmedlemmer. Jeg var oppe på Capitol Hill en 
stor del af  dagen i går. Kongresmedlemmer ved, at vi er på 
randen af  en større nedsmeltning af  junk-papirer (’giftige 
værdipapirer’). De er bekendt med det overhængende 
krak. De er bekendt med muligheden for Glass-Steagall. 
Og alligevel udviser de fejhed, konfronteret med den 
største trussel, som menneskeheden nogen sinde har 
stået overfor. For denne form for kollaps, under vilkår, 
hvor Obama stadig er i embedet, betyder, at vi også på 
samme tid befinder os på den yderste rand af  en potentiel 
termonuklear konfrontation med Rusland og Kina. Og det 
ville blive en krig med menneskehedens udslettelse til følge.

Så spørgsmålet er: Er der en kombination af  borgere, 
af  demokrater og republikanere, der er parate til at komme 
sammen og har modet til simpelt hen at erklære, at Wall 
Street er færdig. Det er lukket ned. Der går ingen penge ind. 
Det er dømt til undergang. Så luk det ned; og hvis vi rettidigt 
lukker Wall Street ned, så åbnes dørene for disse former 
for forholdsregler og handlinger, som Franklin Roosevelt 

2   Se: »Afsættelsen af Bismarck og starten til Første 
Verdenskrig« og »Londons mord på McKinley 
lancerede et århundrede med politiske mord«, http://
schillerinstitut.dk/si/?p=6895

tog og udførte i de allerførste dage af  sit præsidentskab.3 
Massive indsprøjtninger af  statslig kredit til investering 
i ægte jobskabelse, i vital infrastruktur. Og dernæst må 
vores blik rettes mod Galaksen. Vi må påbegynde en 
genoplivning af  vores rumprogram, for mennesket skal 
ikke sidde fast her på Jorden. På nuværende tidspunkt 
har vi, gennem koordinering og samarbejde med andre, 
førende nationer, som f.eks. Kina, i særdeleshed – evnen til 
at udforske, hvor vores Solsystem står i den større galakse. 
Der ligger menneskets fremtid. Der ligger de opdagelser, 
der vil være bestemmende for og garantere en lys fremtid 
for menneskeheden.

Men, hvis man ikke begynder med at konfrontere 
den kendsgerning, at Wall Street omgående må lukkes 
fuldstændigt ned; så er der faktisk ikke nogen chance.  

 
Vi behøver et nyt paradigme med den italienske 
renæssance som forbillede 

Webcast den 4. december 2015: 
Matthew Ogden: De af  jer, der har fulgt med på vores 
webside i denne uge; og som har haft lejlighed til at deltage 
i går aftes i ’Fireside Chat’ (diskussion med aktivister over 
hele USA, -red.), med hr. LaRouche, ved, at hr. LaRouche 
har understreget, at hele denne situation med en Mørk 
Tidsalder, som vi nu befinder os i – både internationalt, 
og også hjemme, med en mørk tidsalder, hvor dødsraten 
stiger, hvor stofmisbrug, vold osv. stiger, og som plager det 
amerikanske folk, er et resultat af  16 år med Bush’ og Oba-
mas præsidentskaber. LaRouche udtalte:

»Fremtiden kan ikke skabes ved en fortsættelse af fortidens 
forfejlede politik. Denne Mørke Tidsalder, som vi nu befinder 
os midt i, kan ikke overvindes uden den bevidste fjernelse og 
omvæltning af det nuværende systems forfejlede aksiomer. Et 
Nyt Paradigme for nutiden er, ligesom tilfældet var med den 
Gyldne Renæssance med Filippo Brunelleschi og Nicolaus 
af Cusa, aldrig nogen sinde noget, der kan frembringes gen-
nem en evolutionær forandring men kun som en bevidst, re-
volutionerende virkning af mellemkomsten af stor genialitet. 
Den virkning, som et stort geni har på historien; et geni som 
Brunelleschi eller Cusa. Eller i nyere tid kan man bruge Albert 
Einsteins eksempel. Genier, der afviser fortidens forfejlede 
ideer og i stedet introducerer noget fuldstændigt nyt; et gyl-
digt, nyligt opdaget princip, på hvilket en gyldig og levedygtig 
fremtid kan bygges.«

 
Dette er noget, som hr. LaRouche naturligvis vedva-

rende har gjort hele sit liv; og som han har baseret hele 
sin karriere på. Men som de af  jer, der havde lejlighed til 
at deltage i ’Fireside Chat’ med hr. LaRouche i går aftes vil 
vide, så hørte i ham appellere til jer alle sammen; til alle 
amerikanske borgere, om at vedtage dette perspektiv om 
genialitet som jeres personlige, forpligtende engagement til 
at gå fremad. Og dette er noget, som vi alle naturligvis må 
tænke meget dybt over.

Så jeg vil bede Ben om at forklare os lidt om, hvad ækvi-
valenten til Brunelleschis store kuppel er i dag, kunne man 
sige; og som kan være budbringer for denne nye Renæs-
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sance for hele menneskeheden i dag?

Benjamin Deniston: Jeg tror, det er lidt 
af  en opgave. Men, som Matthew netop 
sagde, vil jeg tage afsæt i det program, som 
vi i LaRouchePAC Videnskabsteam har ar-
bejdet på, for at sætte et billede sammen 
for det amerikanske folk af, hvad det ville 

betyde for USA at gå med i denne kurs med den Nye Sil-
kevej. Hvad det ville betyde for vort land, hvis vi virkeligt 
vendte tilbage til vore rødder, til vort lands grundlæggelse 
af  sådanne mænd som Alexander Hamilton. Hr. LaRouche 
har gjort meget ud af  at understrege den seneste flanke på 
Manhattan, som værende nationens virkelige sjæl, omkring 
hvilken vi kunne få USA tilbage på en kurs, som Matt netop 
henviste til, hvor vi forfølger en politik med menneskehe-
den som en skabende kraft. Hvad vil det i realiteten betyde 
for USA endnu engang at deltage i denne proces? Dette 
er i det mindste et teoretisk perspektiv for, hvad det ville 
betyde for USA.

Jeg vil gerne indlede med at henvise til noget, der tidli-
gere blev nævnt, for at få et indtryk af  det virkelige princip, 
vi taler om. En undersøgelse, der ikke har noget fortilfælde 
og som var temmelig chokerende, er blevet udgivet, og den 
påpegede en kendsgerning uden fortilfælde, som netop er 
blevet afsløret i løbet af  de seneste måneder, og som er 
stigningen i dødsraten for hvide, amerikanske folk i den ar-
bejdsduelige alder. Vi har en grafisk demonstration, der il-
lustrerer dødsraterne for denne særlige befolkningsgruppe 
i sammenligning med flere andre udviklede lande. [Figur 1] 
Her i rødt ser vi ændringen i dødsraten fra 1990 og frem 
til forbi 2010, igen for hvide amerikanere i alderen 45-54 
år. Jeg lader det stå på skærmen i et minut, for der er en 
del statistik, som vi kan gennemgå mht., hvad det er, der 
sker, og som der kan gøres en del for at give et indtryk af, 
og som, tror jeg, de fleste amerikanere, der lever i denne 
nation, har deres eget klare indtryk af, af  den reelle pro-
ces omkring den amerikanske økonomis død under Bush-
Obama-regimet.

Dette her, mener jeg, er chokerende, for dette burde 
være være mennesker i deres bedste alder. Vi taler om men-
nesker, der skulle være ved at opnå toppunktet af  deres 
produktive bidrag til samfundet, folk, der skulle være ved 
at nå toppunktet af  deres evne til at bidrage til fremskridtet 
i det samfund, som de er en del af. Hvad ser vi så i dette 
samfundslag? Denne dramatiske accelerering, der fortsæt-
ter år efter år, af  dødsraten i denne gruppe i samfundet. 
Som forfatterne til undersøgelsen udtaler: »Vi har nu en 
halv million amerikanere, der er døde, og som rent ud sagt 
ikke burde være døde«, i henhold til, hvad vi kunne for-
vente i en sund, økonomisk proces.

Hvad er årsagen til dette? Hvad er det for hovedfakta, 
der bidrager til denne stigning i dødsraten? Det er stofaf-
hængighed, alkoholisme, stofmisbrug, misbrug af  recept-
medicin, heroinmisbrug, selvmord. Dette er håbløshedens 
sygdomme, som det er blevet sagt. Dette er et døende 

3 Se: »Glass-Steagall 1933: Franklin D. Roosevelts 
Første 100 Dage – med hans egne ord«, http://
schillerinstitut.dk/si/?p=7330

samfunds sygdomme, hvor mennesker, der burde yde deres 
bedste bidrag til den økonomiske udvikling, i stedet gør en 
ende på deres liv. De slår sig selv ihjel. Det, der skulle være 
vores førende produktive sektor i økonomien, ødelægger og 
afslutter i stedet deres liv, gennem deres eget, bevidste valg 
af  disse former for misbrug, narkomisbrug, selvmord osv.

Jeg mener, at vi bør tage dette som et meget klart signal 
om, hvad det er, der er sket med USA, hvad der er sket med 
den amerikanske økonomi. Og hvad det er, vi må omstøde. 
Jeg vil gerne ganske kort forsøge at komme til essensen af  
dette spørgsmål, i det omfang, det er muligt. For vi kan tale 
om at sætte folk i arbejde igen, om jobskabelse og om at 
genopbygge ting – men det vil ikke komme ind til essen-
sen af  det, vi konfronteres med netop nu som nation. Vi 
må virkelig genfinde formålet med vores nations eksistens, 
som Matthew henviste til, at hr. LaRouche talte om i går 
aftes, med en forståelse af, hvad menneskets formål er, som 
en skabende kraft i universet. 

Hvorfor arbejder mennesker? Hvorfor har folk jobs? 
Hvorfor arbejder folk for at bidrage til samfundet? Hvad 
er formålet med eksistensen? Det er blevet fjernet, faktisk 
i løbet af  to generationer, men i stigende grad hurtigt ac-
celererende under Bush/Cheney-regimet. Selve ideen om, 
at mennesket i sin natur er en skabende art; jeg mener, at 
mennesket skaber sin egen eksistens, hvilket betyder, at du, 
som en individuel del af  denne art, del af  denne proces, kan 
deltage i den faktiske fysiske skabelse af  samfundets frem-
tidige tilstand. Hvis samfundet går frem. Og hvad mener 
vi med »går frem«? LaRouche har tilbragt årtier med at ud-
vikle en videnskab om fysisk økonomi. Hvad er økonomi 
for menneskeheden? Vi kan opretholde en større befolk-
ning, en højere befolkningstæthed, med en bedre levestan-
dard for alle; at, ulig for dyrene, ulig de ’grønnes’ ideologi, 
så er der ikke noget nulsums-spil for menneskeheden. Der 
er ikke nogen endegyldig, fast mængde af  rigdom for den 
menneskelige art. Menneskeheden kan på enestående vis 
skabe en fundamentalt højere tilstand af  eksistens for sin 
art som helhed.

Dette kommer ikke fra blot at finde en eller anden ny 
ressource, eller udnytte en ny ressource, men det kom-
mer fra det menneskelige intellekts enestående, skabende 
evner. Noget unikt for det menneskelige intellekt, som vi 
ikke genfinder nogetsteds blandt animalsk liv som sådan. 
Denne enestående evne er den substans, det princip, der 
ligger til grund for mennesket som en enestående kraft på 
denne planet. Vi må atter finde vores eksistens i udøvelsen 
og implementeringen af  dette princip – ideen om, at, på 
baggrund af  dette princip, så kan vi skabe rigdom for vo-
res nation. Vores befolkning kan vokse. Vi kan få en talrig 
befolkning med en højere levestandard, med bedre infra-
struktur, bedre livsvilkår, bedre sundhedsomsorg. Vi kan 
gøre alt dette tilgængeligt. Menneskeheden har evnen til at 
gøre dette. Men måden, hvorpå menneskeheden gør dette, 
er gennem de skabende bidrag fra individuelle mennesker, 
der handler i samarbejde med samfundet. 

Vi har mistet forbindelsen til dette. Vi må genoprette 
kontakten med dette, på en virkelig videnskabelig måde; at 
mennesket har en virkelig, fysisk udødelighed, som det kan 
skabe for sig selv. Mennesket kan udgøre skabelsen af  den 
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fremtidige eksistens, og ikke blot forlængelsen af  fortiden, 
af  nutiden, men skabelsen af  en tilstand af  eksistens for 
samfundet, der aldrig ville eksistere, hvis det ikke var for 
den forudgående tilstands forudgående generations hand-
linger og bidrag.

Det er, hvad vi må vende tilbage til. Skabelsen af  nye 
tilstande for menneskeheden, og ikke blot en forevigelse 
eller genopbygning af  det, vi havde i fortiden, men at stige 
til et nyt niveau. Og det har vi brug for mere end nogen-
sinde. Dette har været roden til vores eksistens som repu-
blik, igen, hvis vi går tilbage til Alexander Hamilton, til folk 
som Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt – det har, i 
varierende grad, været forstået, at det var dette, der gjorde 
mennesket til noget unikt, og vi må fokusere vores indsats 
i regeringen, i samfundet, på at udøve og fremme denne 
kreative proces.

Hvad må vi så gøre nu, i dag? Jeg vil blot gennemgå 
nogle af  de indlysende ting, som vi bør fokusere på og gøre 
som nation. Et førende element vil blive at genopbygge vo-
res nation, genopbygge vores infrastruktur, og på en vis 
måde faktisk ikke genopbygge, men bygge fra nyt, bygge 
et højere eksistensniveau for vores nation. En af  de ting, 
som vi vil fremlægge i vores kommende program for USA, 
er rent faktisk at bygge et moderne højhastigheds-jernba-
nesystem. Det er simpelt hen selvfølgeligt. At rejse i USA 
ville være en vittighed, hvis vi ikke lige var nødt til det hver 
eneste dag. Den tanke, at folk simpelt hen spilder deres liv 
på disse hovedveje. Time efter time efter time hver dag, 
bare spildt.

Hvis vi går videre, til den tredje grafiske fremstilling her, 
har vi en sammenligning. Med grønt ser vi de eksisterende 
højhastigheds-jernbanesystemer i USA og i Kina. I USA 
har det været tvivlsomt, om vi rent faktisk kunne inklu-
dere denne grønne korridor, som vi har medtaget, som en 
højhastigheds-jernbane teknisk set. I forhold til, hvad vi el-
lers har, må vi anse det for at være højhastigheds-jernbane, 
men det siger ikke meget. Det er at strække definitionen, 
men det er det nærmeste, vi har. Og for hele resten af  USA 
er indtegnet et forslag, til den form for højhastigheds-jern-
banesystemer, som vi burde have: at rejse med 150 miles i 
timen (ca. 240 km/t) for at få folk til forskellige steder på 
en hurtig, effektiv måde.

Man ser, at Kina gør dette. Man ser Kinas program nu, 
hvad de har bygget, og hvad de har forpligtet sig til at bygge 
frem til 2020, mener jeg, på deres højhastigheds-jernbane-
program. Dette må gøres.

Så er der spørgsmålet om ferskvand. Vi har, for at sige 
det mildt, en sindssyg guvernør for Californien, der, på 
trods af, at han lever på kysten af  det største område af  
vand på jordens overflade, synes at mene, at vi er løbet tør 
for vand. Vi har masser af  midler, der står til rådighed for 
os, til at sørge for alt det vand, vi behøver. Noget af  dette 
illustreres på den næste grafiske fremstilling, den fjerde. 
Dette har vi dækket i større detalje på LaRouchePAC-web-
siden og andre steder. Men mennesket er fuldt ud i stand 
til at kontrollere vandcyklussen på fuldstændigt nye måder.4

Vi har afsaltning af  havvand. LaRouche har talt om af-
saltning i årtier. Afsaltning med atomkraft som energi, så 

 

kan man fremskaffe alt det vand, man behøver, i kystom-
råder. Man kan lave systemer til vandoverførsel. Der findes 
floder, der til overflod har vand, der blot strømmer ud i ha-
vet, ubrugt. Vi kan virkelig gå til de fremskudte grænser. Vi 
kan se på mennesket, der kontrollerer vandet i atmosfæren. 
Det finder faktisk sted i øjeblikket forskellige steder i ver-
den. Vi har nu teknologier, der rent faktisk kan kontrollere 
nedbøren i atmosfæren; vi kan forøge nedbøren der, hvor 
vi vil have det.

Noget af  dette er direkte trukket ud af  indsigt i, hvor-
dan vores Jords klimasystem faktisk responderer til forskel-
lige galaktiske miljøer – de galaktiske tilstande, der virker 
ind på vores klima. At forstå dette giver os indsigt i, hvor-
dan vi kan kontrollere disse betingelser; hvordan vi kan øge 
nedbøren dér, hvor vi har brug for det. Hvordan vi rent 
faktisk kan dirigere strømme af  atmosfæriske vanddampe 
derhen, hvor de behøves. Vi kunne trække atmosfæren af  
vanddampe fra over Stillehavet og ind over Californien og 
således øge nedbøren i Californien. Det kan vi gøre.

Kraft, energi, atomkraft; vi har siddet på atomkraft i 
årtier. Det er blevet undertrykt; fusionsenergi er blevet un-
dertrykt. Der har været en bevidst politik med ikke at give 
de ressourcer, som behøves for at udvikle fusionskraft. Vi 
har i realiteten haft en politik med ikke at udvikle fusions-
kraft i årtier. Se blot på budgettet i sammenligning med det, 
man vidste, skulle til for at udvikle den; det er åbenlyst. 
Og forskellige eksperter har klart sagt, at vi, om en 10-15 
år, ville kunne have et fungerende demonstrations-fusions-
kraftværk, hvis vi besluttede os til at gøre det.

Alt dette ville naturligvis kræve et højhastigheds-jern-
banesystem, løsning af  vores ferskvandskrise, massepro-
duktion af  atomkraft og et forceret program for at udvikle 
fusionskraft. Dette ville tvinge os til at konfrontere den 
kendsgerning, at vi må genopbygge vores varefremstillings-
grundlag; genopbygge vores industrielle grundlag. Vi ville 
blive tvunget til at konfrontere en vis kendsgerning, nemlig, 
at vi nu ser på et arbejdsløshedsproblem; med dette pro-
gram vil vi blive konfronteret med en noget mere skræm-
mende kendsgerning; vi har rent faktisk en problem med 
mennesker, der ikke kan ansættes i beskæftigelse; vi har 
mennesker, der ikke har nogen kvalifikationer.

Vi bliver nødt at se tilbage på ting som Franklin Roose-
velts CCC-program (Civilian Conservation Corps) og finde 
ud af  at opgradere dette og fremme det til at klare en helt 
ny udfordring med at tage, ikke bare en arbejdsstyrke, men 
et samfund, der ikke har haft noget produktivt arbejde i et 
årti eller mere. Hør her; vi har haft to generationer med 
nulvækst-politik; to generationer med afindustrialisering, 
med et skift over til denne vanvittige, såkaldte »serviceøko-
nomi«. Wall Street-bobler. Vi har fået færre og færre men-
nesker, der har en idé om, hvordan man bidrager produk-
tivt til den økonomiske proces.

Så vi kommer til at skulle takle alle disse spørgsmål. 
Og igen, det drejer sig ikke bare om at genopbygge ting, vi 
havde før; det handler ikke bare om at genopbygge vores 
infrastruktur. Det drejer sig ikke bare om at genskabe den 
økonomiske tilstand, som den var for 20 og 30 år siden. 

4 Se video: »Vand for livet«, dansk udskrift, http://
schillerinstitut.dk/si/?p=6560
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Dette drejer sig om at se på, hvordan forøger vi den po-
tentielle produktivitet i økonomien som helhed, til et fuld-
stændigt nyt niveau? Moderne transportmidler, ferskvand, 
energi. Vi kan gøre helt nye områder af  kontinentet tilgæn-
geligt; helt nye territorier i nationen kan nu blive udviklet. 
Nye landbrugsområder, ny produktion; nye industrier; nye 
byer. Vi kunne rent faktisk udvikle nye renæssancebyer, 
der er organiseret omkring begrebet om mennesket som 
en skabende proces. Selve byen kunne være et udtryk for 
princippet om denne nye renæssance; dette Nye Paradigme, 
som vi vil skabe. 

Bygningen af  fornuftige, organiserede områder af  by-
befolkning, centreret omkring kulturel udvikling; uddan-
nelsesmæssig udvikling. Centreret omkring universiteter 
og kulturelle systemer som kernen i udviklingen af  vores 
befolkning, af  vores samfund. Det organiserer denne by. 
Rundt om byen vil man have de forskellige landbrugsom-
råder, industriområder osv. Det er et udryk for menneskets 
skabende evner. Men, faktisk at udtænke denne by i sam-
menhæng med en befolkning omkring dette nye princip, 
denne nye idé om menneskeheden.

Så dette er, hvad vi kan gøre; dette er, hvad 
vi må kæmpe for. Men, for at adressere det, som 
Matthew sagde om hr. LaRouches bemærk-
ninger om rent faktisk at skabe en ny fremtid; 
det må være den fremmeste retningslinje. Hr. 
LaRouche er igen og igen i løbet af  de seneste 
år kommet tilbage til det pædagogiske omkring 
mennesket som værende forskelligt fra dyrene.    

Jeg tror, at dette er noget, som de fleste 
mennesker stadig ikke forstår, sådan, som hr. 
LaRouche forstår det. Hvad er det, som menne-
sket har, og som gør vores art anderledes; som 
gør os specielle? Hvad er det faktiske princip, 
som mennesket kan trække på og bruge, hvis 
det vælger at gøre det; hvis det vælger at orga-
nisere sit samfund på en virkeligt menneskelig 
måde? Og hvad ville det betyde for os i dag? Ja, 
det ville betyde, igen, at vi ikke blot gør, hvad vi 
har gjort i fortiden. Det ville betyde, at vi nu må 
bringe samfundet op på et niveau, som vi aldrig 
før har haft.

Vi må kæmpe for igen at engagere den ame-
rikanske befolkning i at erkende, at deres betyd-
ning for historien, deres betydning afhænger af  
dette. At betydningen af  selve deres eksistens 
afhænger af  erkendelsen af, at de har potentia-
let til at bidrage til skabelsen af  et højere, sam-
fundsmæssigt eksistensniveau.

Hvis vi som menneskehed ikke gør dette, 
hvis vi ikke organiserer samfundet til at gøre 
dette og udøve dette og implementere disse 
kreative spring for menneskeheden, så er man 
ikke menneskelig; og befolkningen nægtes i rea-
liteten adgang til deres sande, videnskabelige 
udødelighed som menneskelig art.

Der kunne selvsagt siges meget, men jeg tror, at det er 
princippet, som vi må fokusere på; at det altså ikke bare 
drejer sig om at skabe jobs. Det handler ikke bare om at 
skaffe beskæftigelse til folk, der indgår i diverse økonomi-
ske statistikker; det drejer sig om at komme til en ny, højere 
forståelse af  økonomi som værende det faktiske udtryk for 
denne enestående gnist af  menneskeligt, skabende poten-
tiale. Og igen, så må vi fokusere på dette som det primære 
spørgsmål; årsagen til, substansen for, det, der vil give os 
mulighed for at skabe fremskridt og gå fremad. Og det er 
faktisk hele formålet med alt dette.

Der vil komme mere fra os omkring dette; der kan siges 
meget mere, men jeg tror, at det er den udfordring, vi nu 
står overfor. Og jeg tror, at det vil blive en enorm udfor-
dring, i betragtning af, hvad der er sket med befolkningen; 
især under de seneste to præsidentskaber. Men kampen 
drejer sig om at vække dette til live i det amerikanske folk; 
de må erkende, at dette er det eneste, der er værd at kæmpe 
for: At kæmpe for at skabe fremtiden på en virkelig enestå-
ende, menneskelig måde.

Centrumscyklus: Have – Kontinenter. 
Venstre boble: AFSALTNING – FERSKVAND i søer og floder: 100.000 
km3 – 0,0072 %, FERSKVAND på land: 11.000.000 km3 – 0,8 %, HAVE: 
1.338.000.000 km3 – 96,5 %. 
Midterboble: ATMOSFÆRISK IONISERING FOR REGN, Højre boble 
tekst: NAWAPA – Foreslået til transport af 150 km3 pr. år, Afstrømning af 
nordvestlige floder 1.500 km3 pr. år, Afstrømning af sydvestlige floder 113 
km3 pr. år   

Blå: eksisterende
Rød: foreslåede

USA – Kina

HØJHASTIGHEDS JERNBANELINJER
Eksisterende & Foreslåede
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EIR’s omfattende rapport om frem-
skridtet med hensyn til projektet Den Eu-
rasiske Landbro, som Lyndon og Helga 
Zepp-LaRouche har kæmpet for i mere 
end 20 år, er nu endelig færdig. Den of-
ficielle udgivelsesdato er 1. december.

Rapporten, der er på 374 sider 
med titlen »Den Nye Silkevej bliver 
til Verdenslandbroen«, er intet 
mindre end en konceptuel, og ofte 
fysisk, ’køreplan’ for en Ny Øko-
nomisk Verdensorden. Denne 
kurs er i øjeblikket ved at blive 
etableret som et charter, der 
beskriver de grundlæggende 
love og principper, af  BRIKS 
(Brasilien, Rusland, Indien, Kina 
og Sydafrika), som anfører en dynamik af  
global optimisme hen imod reel, økonomisk udvikling, 

Køb rapporten: 
Den Nye Silkevej er blevet til Verdenslandbro

Ny pris!: På tryk: 500 kr., pdf: 300 kr.
Den 400-siders rapport på engelsk med dansk introduktion kan bestilles på 53 57 00 51 og 

betales via Schiller Instituttets homebanking konto: 1551-5648408

komplet med nye kreditinstitutioner og store, højteknol-
ogiske projekter til at løfte hele menneskeheden.

Efter en introduktion af  Helga 
Zepp-LaRouche udlægger rap-
porten »standardmålingerne for 

fremskridt«, baseret på de økono-
miske, videnskabelige principper, 

som den berømte, fysiske økonom 
Lyndon LaRouche har udviklet. 

Rapporten fortsætter dernæst område 
for område, begyndende med Kina og 

Rusland, med at præsentere det glædeli-
ge fremskridt, og de smukke planer, 

som er blevet udarbejdet i retning af  den 
plan for Den eurasiske Landbro, som den 

kinesiske regering forberedte i 1996, og 
som andre nationer er begyndt at deltage i, i 

løbet af  de seneste år.

Opført med Verdis oprindelige 
kammertone A=432 Hertz

Skab et nyt paradigme for at redde civilisationen

New York City, den 21. december 2015

www.schillerinstitut.dk/si/?p=10778     

Lyt til Schiller Instituttets opførelse af
Händels Messias
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Lyndon LaRouche blev spurgt om, hvordan EU bør 
håndtere flygtningekrisen, der er fremkommet af mange 
konflikter i lande som Syrien, Libyen, Irak og Afghanistan? 
LaRouche sagde, at problemet kommer fra selve EU, og 
den eneste farbare løsning for Europa er at opløse EU. 
EU er blevet til en kaosfaktor i hele Europa, og EU’s 
politik skaber i realiteten betingelserne for en afspærring 
af hele det europæiske territoriums grænser for desperate 
mennesker, der flygter fra krige på steder som Irak, Syrien, 
Libyen og Afghanistan, krige, der er blevet skabt af den 
politik, der er kommet fra USA og Europa i løbet af de 
seneste 15 år. 

Stop geopolitikken bag Islamisk Stat 
Der må være en alliance af lande, inkl. Rusland, som 

nedkæmper Islamisk Stat. Men man må også adressere et langt 
mere fundamentalt spørgsmål, som er, at den geopolitiske 
politik, der kommer fra de ledende, vestlige magter – USA, 
Storbritannien især, Frankrig til en vis grad, helt bestemt 
Saudi Arabien, Qatar, Kuwait, De forenede arabiske Emirater, 
Tyrkiet – der har været en årelang politik for promovering 
af den saudisk-wahhabistiske, neo-salafistiske dagsorden og 
spredningen af denne sygdom, denne ideologi fra en Mørk 
Tidsalder, over hele planeten. 

Vi behøver et nyt paradigme med den italienske renæssance som forbillede 
En ny renæssance bliver skabt gennem en bevidst, revoluti-
onerende virkning med mellemkomsten af store genier, som 
da arkitekten Filippo Brunelleschi og biskoppen Nicolaus 

Cusanus afviste fortidens forfejlede ideer og introducerede 
noget fuldstændigt nyt. 

(t.v.) Ændringen i dødsraten for hvide amerikanere (USW) i alderen 45-54,  i sammenligning med spansktalende amerikanere (USH) 
og borgere fra flere andre udviklede lande. (t.h.) Brunelleschi, som opdagede hvordan kuplen i domkirken i Firenze kunne bygges.

Flygtningekrisen og EU 

Årets UNICEF foto 2015 ved Macedoniens grænser. 

Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Anne Stjern-
strøm. Eget tryk.  Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. introduktion: 100 kr., Homebanking: 1551-5648408, Giro: 564-8408
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