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Følgende er et udskrift af første del af LaRouche-

PAC’s Fredags-webcast den 15. januar 2016.  

Hele webcastet kan ses på: 

https://www.youtube.com/watch?v=CHmafy74ugQ 

 

Matthew Ogden: God aften. Det er den 15. januar 

2016, og jeg er Matthew Ogden, og dette er vores ugent-

lige fredags-webcast fra LaRouchePAC. Med i studiet i 

dag har vi Jeffrey Steinberg fra Executive Intelligence 

Review og Jason Ross fra LaRouchePAC’s Videnskabs-

team. Vi havde en lang diskussion tidligere i dag med 

både hr. LaRouche og fr. Helga Zepp-LaRouche. 

Jeg vil indlede aftenens udsendelse på en lidt ukon-

ventionel måde, for i denne weekend fejrer vi dr. Martin 

Luther Kings fødselsdag. Jeg blev gjort opmærksom på et 

meget relevant og passende citat af dr. King, af Elliott 

Greenspan, en af vore ledere af Manhattan Projektet i 

New York City, hvor der i morgen vil være et arrange-

ment for at fejre dr. Kings fødselsdag, og også som en del 

af den faste dialog, som hr. LaRouche har ført med dette 

Manhattan Projekt. Arrangementet vil også omfatte en 

fremførelse af klassisk musik. 

Dette citat af dr. King kommer fra hans berømte tale i 

Riverside Church i april 1967, der havde titlen, »Efter 

Vietnam: Tiden er inde til at bryde tavsheden«. Men jeg 

mener, at dette er lige så relevant, hvis ikke mere rele-

vant, for nutiden, som det var, da han holdt talen. Hans 

ord lyder som følger: 

 

»Vi står nu over for den kendsgerning, at, i 

morgen er i dag. Vi konfronteres med nuets intense 

uopsættelighed. I denne livets og historiens gåde, 

som udfolder sig, findes der noget, der hedder at 

komme for sent. Sendrægtighed er stadig tidens 

tyv. Livet lader os ofte stå bare, nøgne og modløse 

over en tabt mulighed. De menneskelige anliggen-

ders tidevand bliver ikke ved med at være flod; der 

kommer også ebbe. Vel kan vi råbe desperat, at ti-

den skal holde pause i sin passage, men tiden er 

døv for hver en bøn og haster videre. Hen over de 

blegnede knogler og vivaret af rester af utallige ci-

vilisationer står de ynkelige ord, ’For sent’. Der er 

en usynlig livets bog, der skæbnesvangert optegner 

vor årvågenhed eller vor forsømmelse. Fingeren i 

bevægelse skriver, og går derefter videre.« 

 

De af jer, der havde lejlighed til at se diskussionen i 

mandags med medlemmer af komiteen for politisk strate-

gi her på hjemmesiden
1
, hørte, at hr. LaRouche havde 

nogle meget skarpe bemærkninger på det tidspunkt, og 

jeg mener, at hr. LaRouche ganske bestemt udviste netop 

en sådan fornemmelse for nuets intense uopsættelighed, 

som dr. King udtrykte det, i sin erklæring om, at det er 

nu, nedsmeltningen af det transatlantiske finanssystem 

finder sted. Der er intet alternativ til at lukke Wall Street 

ned, til at annullere alle deres svindelagtige fordringer, 

hvis vi skal have noget som helst håb om at undgå virk-

ningerne, der rent ud sagt medfører folkemord, af en 

sådan nedsmeltning af hele dette transatlantiske finanssy-

stem, og udstrækningen af lidelse og død, der ville følge 

som en konsekvens heraf. 

Hr. LaRouche krævede, at vi lærte lektien fra 1932, 

lektien fra Franklin Roosevelt, og at vi anvender nøjagtig 

den samme opskrift, som Franklin Roosevelt anvendte på 

daværende tidspunkt – genindførelse af Glass-Steagall; 

annullering af disse Wall Street-bankers svindelagtige 

fordringer; fængsling af hele denne kriminelle klasse og 

skabelse af det amerikanske folks mulighed for at komme 

i arbejde igen, og en ændring af hele definitionen af, 

hvad vi måler som en produktiv værdiansættelse i denne 

økonomi.  

Siden denne diskussion i mandags er Glass-Steagall 

sandelig begyndt at gøre hele feltet elektrisk, på trods af 

den kendsgerning, at Barack Obama syntes at leve i et 
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totalt fantasiland i den tale, han holdt i Kongressens sal i 

tirsdags, hvor han åbent fordømte enhver, der hævdede, 

der vovede at hævde, at den amerikanske økonomi skulle 

være i vanskeligheder. Der var et meget betydningsfuldt 

brev, der blev udgivet i går, underskrevet af 170 førende 

økonomer i USA, og som krævede en genindførelse af 

Glass-Steagall. Deres navne er professor James Gal-

braith; Dean Baker; Brad Miller, et tidligere kongresmed-

lem fra North Carolina; William Black, en finanstilsyns-

mand, der var involveret i sparekasserne; samt mange 

flere – 170 i alt. Blandt disse var tidligere arbejdsminister 

Robert Reich, der også har skrevet en meget effektiv 

artikel, der blev udgivet i kølvandet på premieren på den 

nu berømte film, »The Big Short«. 

Det, Robert Reich skrev i sin artikel, var absolut kor-

rekt. Med mindre Wall Street-banker brydes op, og 

Glass-Steagall genoplives, står vi over for en betydelig 

risiko for endnu en nedsmeltning, der endnu engang truer 

millioner af amerikaneres indkomst, opsparing og hjem. 

Disse økonomer, der i deres åbne brev støtter planen om 

Glass-Steagall, erklærer, igen korrekt: »Wall Streets stør-

ste banker er nu langt større, end de var før krisen, og de 

har stadig et kraftigt incitament til at løbe risici. Ingen 

fremtrædende Wall Street-eksekutiv er blevet anklaget 

for den bedrageriske adfærd, der førte til krakket i 2008, 

og de bøder, man har pålagt bankerne, udgør blot et 

fragment af bankernes potentielle vindinger.« 

Alle disse erklæringer er absolut korrekte og skal si-

ges. Men disse krav mangler, hvad man kunne kalde 

»nuets intense uopsættelighed«. Ved blot at udtrykke, at 

dette bør ske, mistede de impulsen til handling. Og hr. 

LaRouches krav fra mandag var meget, meget klart. Det-

te er ikke blot en platform for en politisk kampagne. Det-

te er ikke blot noget, der siges for at gælde for fremtiden. 

Vi befinder os midt i en total nedsmeltning af det transat-

lantiske finanssystem, lige nu. Det har været i gang siden 

årets begyndelse, som alle kan se, ganske åbenlyst, lige 

foran ens øjne, og nøjagtigt, som hr. LaRouche forudsag-

de, at det ville ske, i slutningen af sidste år. Uopsættelig-

heden, nuets intense uopsættelighed, er det, som vi i afte-

nens udsendelse må gå i dybden med. Vi indbyder jer til 

at være stærkt involverede i det, vi i aften diskuterer, og 

forhåbentlig vil denne fornemmelse for det, som dr. King 

sagde på det tidspunkt, nemlig, at der findes noget sådant 

som at komme for sent, få os til at erkende, at det er nød-

vendigt med omgående handling, som hr. LaRouche sag-

de, hvis vi skal undgå den skæbne, som mange andre 

civilisationer før vores har lidt. 

Jeg vil bede Jeffrey Steinberg om at komme til podiet 

og videreformidle noget af indholdet i det, hr. LaRouche 

havde at sige under vores diskussion tidligere i dag. Det 

vil vi indlede vores udsendelse med, og derefter vil vi 

have mere endnu at sige. 

 

Jeffrey Steinberg: Tak, Matt. Som Matthew sagde, 

så havde vi en meget ligefrem og meget lang diskussion 

med hr. og fr. LaRouche for blot nogle få timer siden, og 

han gjorde det virkelig meget klart, at vi stadig har Oba-

ma i Det Hvide Hus. Disse 170 økonomer angreb ikke 

alene Hillary Clinton for hendes afvisning af at fremlæg-

ge virkelige Wall Street-reformer, begyndende med 

Glass-Steagall; dette var et slående angreb på alt, der har 

fundet sted i løbet af de seneste 15 år, begyndende med 

Bush-Cheney-regeringen, og dernæst uden nogen som 

helst afbrydelse med fortsættelse under Obamaregerin-

gen. Blot nogle få timer før præsidentens latterlige Årlige 

Tale til Kongressen, der grundlæggende set var illusorisk 

og fuldstændigt afviste virkeligheden i bogstavelig talt 

enhver henseende, afholdt 140 demokratiske medlemmer 

af Repræsentanternes Hus en pressekonference, hvor de 

udstedte en erklæring, der fordømte Obama, med navns 

nævnelse, for hans politik med at genne sammen og de-

portere immigranter fra Mexico, Central- og Sydamerika, 

uden nogen som helst hensyntagen til, hvad der ville ske 

med dem som konsekvens heraf. Fint nok, så har man 

altså hele denne hændelse; men den passende handling 

for disse demokrater at gribe til, hvis de mener det, hvis 

de er seriøse, er at indlede en rigsretssag imod præsident 

Obama; at fjerne ham fra embedet omgående.  

Det afgørende spørgsmål, der var omdrejningspunktet 

for vores diskussion med hr. og fr. LaRouche, var: hvad 

er det i Kongressen, hvad er det i det amerikanske folk, 

der mangler i en grad, hvor de forsømmer at handle, når 

deres egne, livsvigtige interesser tydeligvis står på spil? 

Hr. LaRouches ord var meget direkte og meget lige-

fremme; og, snarere end simplet hen at videreformidle 

eller give en tilnærmelse af hans budskab, tog jeg meget 

detaljerede notater. Dette er ikke ordrette citater, men det 

vil give jer en fornemmelse af det ligefremme budskab, 

som hr. LaRouche har at give jer, det amerikanske folk, 

og især medlemmer af Kongressen og andre personer i 

ledende positioner i regering og i vores såkaldte Estab-

lishment, der har tabt bolden af hænde, og som i realite-

ten har kapituleret til briterne. Jeg vil oplæse nogle af hr. 

LaRouches bemærkninger, og dernæst vil jeg tilføje et 

par ting bagefter.  

Hr. LaRouche sagde: Den gennemsnitlige person i det 

transatlantiske område har ingen forståelse af det gode. 

Siden begyndelsen af det 20. århundrede har borgere i 

USA og Europa mistet ethvert begreb om moralitet. Al-

bert Einsteins død betød afslutningen af ægte videnskab, 

der altid er baseret på kreativitet. Og stort set alle folk 

inden for det videnskabelige samfund kapitulerede til et 

anti-videnskabs-tyranni, der indledtes i begyndelsen af 

det 20. århundrede, og som Bertrand Russells handlinger 

typificerer. Hr. LaRouche fortsatte: Bertrand Russell 

forgiftede atmosfæren for menneskeheden. Det 20. år-

hundrede har progressivt fremskyndet folkets mentale 

forværring. Der kræves en radikal ændring af princippet 

for menneskehedens adfærd; dette betyder at gå bort fra 

alt, der smager af ’praktisk’. Menneskeheden kan ikke 

basere sig på det, der er praktisk
2
; noget nyt, noget hidtil 

ukendt, er altid nødvendigt. I dag kan man knapt nok få 

ægte ideer ud af det transatlantiske område; der findes 

ingen kompetence. 
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Vi talte kort om – og jeg vil gå i dybden med at for-

klare dette om et øjeblik – at Tyrkiet har flyttet sig i en 

meget dårlig retning; i realiteten er det en britiskkontrol-

leret operation. Saudi Arabien er briterne. Men det stør-

ste problem ligger i fordærvelsen i USA, der indvirker på 

alle; det er briterne, der kører systemet. 11. september 

[2001] definerer, hvad sandheden er; man må ødelægge 

det britiske system, lukke det ned. Ved at mørklægge 

[efterretningerne om] 11. september, forrådte USA’s 

lederskab os til briterne; og hele organisationen USA 

blev forgiftet af 11. september-forræderiet. Hvordan ske-

te 11. september? Hele den britiske operation, inklusive 

den absolutte britiske kontrol over Saudi Arabien, som 

var hovedguldåren i udviklingen af al-Qaeda og alle de 

andre, forskellige Wahhabi- og Salafist-terrorkulter, der 

nu er udbredt over hele planeten. Hele denne britiske 

operation blev mørklagt; vi mangler endnu at finde et 

helbredende middel mod denne britiske fordærvelse, der 

kom ind fra begyndelsen af det 20. århundrede. Spørgs-

målet drejer sig om fejhed og dumhed; dette er briterne 

største succes. Den dybtgående, folkelige fordærvelse er 

problemet; og alt imens der findes handlinger, man kan 

få til at ske for at forandre dette, så er faktum, at der intet 

er sket. Dette van-lederskab internt i USA er problemet; 

de fleste folk i lederskabet i regeringen er inkompetente. 

Gå igennem Kongressen; se, hvad de har vedtaget. Der 

findes intet kompetent etablissement til at styre USA; 

medlemmerne af Kongressen er fiaskoer, de er enten 

kujoner eller dumme. Dette er årsagen til, at USA lider. 

Hillary Clinton er ganske enkelt et eksempel på dette; 

hun blev terroriseret og truet af Obama. 

I sidste uge fremlagde jeg en slags kortfattet, historisk 

gennemgang af, hvordan det gik til, at briterne overtog 

hele det globale, især transatlantiske, finanssystem gen-

nem en række skridt hen over flere årtier; dette resultere-

de i den bogstavelige udslettelse af hele Franklin Roose-

velts program for en national og global, økonomisk gen-

rejsning.
3
 Og fjernelsen af Glass-Steagall i 1999 var det 

endelige stød, der satte scenen for krakket i 2008 og det 

nu overhængende krak i 2016, som kunne indtræffe, 

hvornår det skal være. Men der er en anden dimension af 

arten af den britiske overtagelse, der er langt mere direkte 

rettet mod selve hjertet af den politiske proces i USA. Se, 

hvordan Franklin Roosevelt valgte en totalt anden frem-

gangsmåde over for Anden Verdenskrig end den, briterne 

valgte efter Første Verdenskrigs afslutning; hvor Ver-

sailles-traktaten var en mekanisme til udplyndring og 

tortur, der straffede Tyskland, og som intet gjorde for at 

genopbygge Europa og såede den sæd, der bogstavelig 

talt garanterede ikke alene Adolf Hitlers opkomst, men 

også den uundgåelige fortsættelse af verdenskrigen. Det, 

der skulle blive kendt som Anden Verdenskrig, var blot 

en fortsættelse af en proces med global krig, der blev 

anstiftet af briterne i begyndelsen af det 20. århundrede, 

og som, med korte pauser, fortsatte bogstavelig talt uden 

nogen afbrydelse. Med ankomsten af atomvåben og Sov-

jetunionens opnåelse af en brintbombe, skiftede vi fra 
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kapaciteten til at føre en varm krig og til en situation, 

hvor vi havde den Kolde Krig, men hvor regionale krige, 

begrænsede krige, bredte sig over hele planeten. Mod 

slutningen af 1980’erne, da sovjetrusserne afviste præsi-

dent Ronald Reagans og Lyndon LaRouches forslag om 

et globalt partnerskab for at gøre en ende på MAD-

doktrinen (Mutually Assured Destruction; gensidigt ga-

ranteret ødelæggelse), gennem et fælles projekt for ud-

vikling af et system for et globalt missilforsvar; et globalt 

missilskjold, der ville gøre offensive atomvåben ubruge-

lige. Det blev dernæst uundgåeligt, at Sovjetunionen og 

Warszawapagten ville kollapse. 

Med Anden Verdenskrigs afslutning fik vi, pga. det, 

som Roosevelt fik sat i værk før sin død, Bretton Woods-

systemet og planerne for en genopbygning af Europa og 

Japan, ved krigens slutning. Ingen gentagelse af Ver-

sailles-traktaten. Denne politik var i ånden med den an-

dens interesse, fra den Westfalske Fredstraktat; det var 

den amerikanske politik, det var Franklin Roosevelts 

politik på global skala. Hvad skete der, da vi fik George 

H.W. Bush som præsident i slutningen af 1980’erne og 

begyndelsen af 1990’erne, da Sovjetunionen og Warsza-

wapagten kollapsede? Det, vi i realiteten fik, var en bri-

tisk Versailles-politik; Rusland blev systematisk plyndret 

i hele det årti, der gik umiddelbart forud for det tids-

punkt, da Vladimir Putin kom til magten, og de lande, de 

stater, der havde allieret sig med Warszawapagten og 

Sovjetunionen på forskellige tidspunkter i perioden med 

den Kolde Krig, blev udset som mål for regimeskift. Vi 

lever stadig med spøgelset af de syv, otte lande, der blev 

udset som mål for regimeskift, af folk som George Bush, 

Dick Cheney, Paul Wolfowitz, af den simple grund, at 

det var en hævnpolitik, en britisk politik, der var model-

leret efter Versailles, for at straffe det tidligere Sovjet-

unionen, for at lægge det øde rent økonomisk, og for at 

udse som mål hvert eneste, individuelle land, der, på 

forskellige tidspunkter, havde lagt sig på linje med Mo-

skva under perioden med den Kolde Krig. Dette er ren 

britisk mentalitet, og det er denne mentalitet, der domine-

rer den politiske tankegang i Washington og i alt for 

mange andre hovedstæder i hele verden i dag. Som hr. 

LaRouche sagde, så må Obama fjernes fra embedet. Så 

hvis man vedtager dette som den standard for, hvad der 

mindst kræves af adfærd fra Kongressens side – uanset, 

om man er demokrat eller republikaner eller uafhængig – 

hvis selve USA’s og verdens overlevelse står og falder 

med at bryde med briterne, og præsidenten for USA er 

den fremmeste britiske agent ved magten i nationen i 

dag, og han har begået en række forbrydelser, der klart er 

mere end rigeligt til at kræve hans omgående fjernelse fra 

embedet, hvad siger man så til en Kongres, hvad siger 

man så til en amerikansk befolkning, der tolererer hans 

forbliven i embedet på trods af den kendsgerning, at kon-

sekvenserne heraf vil være dødbringende? Som hr. 

LaRouche sagde, man må fjerne Obama, ellers kommer 

der ingen løsning. Dette er stadig problemet, og det er 

endnu ikke løst. Der er ingen fremtid for menneskeheden, 

med mindre Obama smides ud af embedet. Hvorfor? 

Fordi han er agent for briterne, og altid har været det.            
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