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Matthew Ogden: God aften. Det er den 19. februar, 

2016. Jeg er Matthew Ogden, og dette er vores ugentlige 

fredags-udsendelse her fra larouchepac.com. 

Med mig i studiet i dag er Jason Ross fra 

LaRouchePAC Videnskabsteam, og via video har vi Jeff-

rey Steinberg fra Executive Intelligence Review, der be-

finder sig andetsteds. Sammen med flere andre personer 

havde vi tre mulighed for at deltage i en diskussion tidli-

gere på dagen med både Lyndon og Helga Zepp-

LaRouche, så det efterfølgende, I får at høre, er informe-

ret af denne diskussion. 

Jeg vil begynde direkte med at diskutere den meget 

dystre trussel om en international konflikt, der nu er ved 

at rejse sig, især fra den krudttønde, der udgøres af Syri-

en, Nordafrika og Mellemøsten. Det syriske område, 

hvor, på trods af den fælles indsats fra udenrigsminister 

John Kerry og den russiske udenrigsminister Sergei Lav-

rov for at finde fælles fodslag, så truer Obamas afvisning 

af at give Saudi Arabien og Tyrkiet besked på at trække 

sig med at få det hele til at eksplodere. En meget nøjagtig 

diskussion af dette blev udgivet tidligere i dag i en artikel 

i Consortium News af Robert Parry, denne publikations 

redaktør, hvor han siger, at der fortsat er risiko for, at 

krigen i Syrien med dens mange parter kunne blive gni-

sten til Tredje Verdenskrig, med Tyrkiet og de neokon-

servative, der søger en invasion, der kunne dræbe russi-

ske soldater, og muligvis eskalere den syriske krise til et 

atomart opgør. 

I artiklen siger Robert Parry, at Barack Obama besva-

rede spørgsmål fra reportere i tirsdags, men han besvare-

de ikke det spørgsmål, der måtte besvares: og det var, om 

han havde forbudt Tyrkiet og Saudi Arabien at invadere 

Syrien, for af dette spørgsmål afhænger, om den grimme, 

syriske borgerkrig kunne udvikle sig til Tredje Verdens-

krig og muligvis et atomopgør. 

Dette var en del af vores diskussion tidligere i dag 

med hr. LaRouche, og Jeffrey Steinberg vil uddybe hr. 

LaRouches analyse meget mere. Men kort fortalt sagde 

hr. LaRouche, at det, Putin foretager sig i denne situation, 

og rent strategisk, overordnet set, definerer handlingen, 

definerer referencepunktet for handling. Alt andet er 

bluff. 

Jeff vil nu uddybe dette meget mere detaljeret, og 

dernæst vil vi tage aftenens spørgsmål fra institutionelt 

hold, som Jeff også vil besvare. Vær så god, Jeff. 

 

Jeffrey Steinberg: Tak. Matt. Da vi diskuterede dette 

med hr. LaRouche tidligere i dag, foretog han faktisk en 

skelnen mellem bluff og så det, som han meget mere 

nøjagtigt sagde, var det vanvittige i det, som Tyrkiet og 

Saudi Arabien har for. Det er vanvid, fordi de er fanget i 

deres egen galskab, og ikke engang erkender konsekven-

serne af, hvad de foretager sig i den virkelige verden. De 

har ikke evnen til at gennemføre den form for provokati-

oner, som de truer med, og faren består selvfølgelig i, at 

dette ikke betyder, at de ikke vil forsøge at gøre det. 

Putin greb ind i situationen i Syrien på et kritisk tids-

punkt sidste september, og hele situationen har radikalt 
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skiftet fra dette tidspunkt. Russernes plan er ikke simpelt 

hen at opnå en militærsejr på vegne af præsident Assads 

styrker. De er i færd med at skabe de betingelser, der kan 

tvinge de kompromisløse parter, i dette tilfælde Tyrkiet, 

Saudi Arabien, Qatar, nogle af de andre Golfstater og, 

som altid lurende i baggrunden, når man har at gøre med 

Saudi Arabien og det Muslimske Broderskab, briterne. 

Putin har etableret en klar fornemmelse af kontrol over 

situationen. En del af Putins arrangement er utvivlsomt, 

at Obama er blevet meget svækket af Ruslands handlin-

ger; og, på det økonomiske plan, af Kinas handlinger; og 

der er fornuftige militære kræfter i USA, der erkender 

tåbeligheden i det, Tyrkiet og Saudi Arabien foretager 

sig. 

Dette er blevet beskrevet af Parry, hvis artikel Mat-

thew netop nævnte, og ligeledes af andre, som faren for 

et brændpunkt à la Sarajevo 1914, langs den syrisk-

tyrkiske grænse, men det, som hr. LaRouche understre-

gede i dag, er, at Putin har en meget klar opfattelse af den 

militære sammenhæng i denne situation, og han har også 

en meget klar opfattelse af, at Tyrkiet og Saudi Arabien 

handler på basis af deres egen irrationalitet. Og han er i 

færd med at narre dem ind i den form for fælde, der kun-

ne omslutte dem, hvad øjeblik, det skal være. Det er en 

meget alvorlig, farlig situation, men der er i det mindste 

én hovedaktør, nemlig den russiske præsident Putin, der 

ved, hvad det er, han foretager sig, og som styrer disse 

begivenheder på en måde, der stemmer overens med en 

passende strategisk analyse og en forståelse af, hvordan 

man grundlæggende set skal besejre disse kræfter, der de 

seneste fem år har forsøgt at ødelægge Syrien, og i og 

med dette berøve Rusland for et af dets egne afgørende 

adgangspunkter i Middelhavsområdet. 

Det, som hr. LaRouche virkelig understregede, og jeg 

tror, at det er et afgørende punkt at fastholde i dette 

spørgsmål, er, at tyngdepunktet for verdensanliggender 

på dramatisk vis er skiftet til det asiatisk-eurasiske områ-

de og er grundfæstet i samarbejdet mellem Kina, Rusland 

og Indien, omgivet af en gruppering af andre lande, og 

dette er i realiteten, hvor verdensøkonomiens strategiske 

centrum er skiftet over til. Ser man på situationen i Euro-

pa i særdeleshed, så ser man, fra ende til anden, intet 

andet end bankerot og politisk fiasko. USA befinder sig 

på randen en lignende bankerot. Så Asien og Rusland og 

Eurasien, der selvfølgelig ikke er fri for at have proble-

mer, er det eneste sted, hvor der er nogen vækst og stabi-

litet, relativt set i sammenligning med den absolut banke-

rotte tilstand, som vi ser i Europa og USA; vi ser også en 

disintegration af de politiske og økonomiske vilkår i store 

dele af Sydamerika. Afrika har selvfølgelig været mål-

skive for de britiske og andre europæiske imperie-

kolonimagter i længst tid. 

Men i Asien har vi ikke alene en langt mere stabil og 

voksende situation, men også et forpligtende engagement 

til at forlade geopolitik til fordel for det, som den kinesi-

ske præsident Xi Jinping har kaldt en »win-win«-strategi. 

Ser man på krisen i Europa lige nu, bortset fra den 

kendsgerning, at hele det europæiske finanssystem er 

bankerot – håbløst, uafvendeligt bankerot under de aktu-

elle betingelser og vilkår, der dominerer tankegangen i 

Europa – ser man på flygtningekrisen, så begynder man 

at se et glimt af fornuft, drevet af desperation, hos visse 

af de personer, der er ansvarlige for oprindeligt at have 

skabt den europæiske fiasko. 

Man har således folk som Wolfgang Schäuble, Tysk-

lands finansminister, der var et af monstrene bag Europas 

ødelæggelse, inklusive Tysklands egen økonomi; han 

siger nu, at vi må have en Marshallplan til genopbygning 

af Syrien, til genopbygning af andre dele af Mellemøsten, 

og at kun på basis af en Marshallplan, der giver folk et 

klart incitament til at komme tilbage til deres hjem, til at 

genopbygge deres land, og kun under disse betingelser, 

og ingen andre, er der en chance for en løsning af flygt-

ningekrisen i Europa. Og selvfølgelig, det, der gælder for 

Mellemøsten, gælder dobbelt så meget for Afrika, hvor 

den amerikansk-britisk-franske voldelige afsættelse af 

Gaddafi har udløst et totalt helvede i hele det afrikanske 

kontinent. 

Faren for en massiv, endnu større strøm af flygtninge, 

der kommer fra Afrika og ind i Europa, så vel som også 

den fortsatte krise centreret omkring Mellemøsten, bety-

der således, at Europa er absolut dømt til undergang, med 

mindre der finder et fundamentalt skifte i politikken sted. 

Og dette betyder, at USA og Europa indledningsvis må 

række hånden frem mod Rusland og Kina. Kinas præsi-

dent Xi Jinping besøgte for nylig Saudi Arabien, Iran og 

Egypten, og han gjorde det meget klart, at Kina er parat 

til at tage skridt til at bygge den Nye Silkevejs-

infrastruktur, den Nye Silkevejs landrute, den Maritime 

Silkevej, der vil løbe gennem den nyligt udvidede Suez-

kanal – dette vil Kina gøre. Faktisk ankom netop i denne 

uge det første godstog fra det østlige Kina til Iran, og 

dette er en del af hele det europæiske system med ikke 

blot transportkorridorer, men udviklingskorridorer, som 

Kina har fremlagt som hjørnestenen i deres udenrigspoli-

tik. 

De fremlægger således et win-win-alternativ. Og for 

Europas vedkommende er der intet andet alternativ. Eu-

ropa er så politisk og psykologisk bankerot, at Kina, gen-

nem denne mellemøstlige udviklingsportion af den øko-

nomiske politik med ’Ét bælte, én vej’, tilbyder det ene-

ste levedygtige grundlag for, at denne idé om en Mar-

shallplan rent faktisk kan omsættes i praksis. Og havde 

det ikke været for Putins intervention [i Syrien] med start 

sidste september, ville vi end ikke være i stand til blot at 

overveje muligheden af denne form for løsning på dette 

tilsyneladende umedgørlige problem i Mellemøsten. 

I denne sammenhæng understregede hr. LaRouche, at 

Europa er fuldstændig færdig; det er totalt bankerot, og 

der findes løsninger, men det aktuelle lederskab er ikke 

parat til at overveje dette niveau af gentænkning. I USA 

er vi meget tæt på randen af undergang, men USA kan 

reddes, og løsningen på problemerne i USA begynder 

med omgående at fjerne præsident Barack Obama fra 

embedet, og dernæst tage skridt til at udslette det gen-

nemgribende bankerotte Wall Street-system. For, før 

dette system underkastes en lukning som følge af banke-

rot, vil ingen af de levedygtige og tilgængelige løsninger 
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kunne eksistere. Men hvis man skaffede sig af med 

Obama, og hvis man udslettede Wall Street – og en om-

gående vedtagelse af Glass/Steagall-bankopdelingen ville 

være ét af de afgørende elementer for, at denne proces 

kunne finde sted stort set natten over – ja, så har vi en 

forhistorie i USA. Vi havde Alexander Hamilton. Vi 

havde Franklin Roosevelt. Vi havde glimt af den samme 

form for politik med John F. Kennedy. Man går tilbage 

til et kreditsystem, et statsligt kreditsystem, der kickstar-

ter produktionen, der uddanner en generation af unge 

mennesker, der i øjeblikket er fuldstændig ukvalificeret 

til at tjene i en realøkonomi. 

Dette betyder alt sammen, at USA vil komme på linje 

med det, vi ser finde sted med Kina, med Rusland, med 

Indien og med andre. Med andre ord, vil USA blive en 

del af et reelt samarbejde hen over Stillehavet, og under 

disse betingelser ville Europa ikke have andet valg end at 

gå med i programmet. 

Så det, vi ser komme fra Tyrkiet, fra Saudi Arabien 

og, som jeg sagde før, hold altid øje med briterne, der 

lurer i baggrunden med disse to lande – her har vi klinisk 

sindssyge og tåbelighed, der indeholder faren for krig. 

Men hr. LaRouche understregede igen, at Putin er bevidst 

om dette. Han ser alt dette, og han er på forkant med 

situationen og er parat til at tage skridt til de relevante og 

nødvendige handlinger. Og der er nogle personer inden 

for USA’s militære efterretningssamfund, der ikke fuld-

stændig har mistet forstanden, og som forstår, at et part-

nerskab med Rusland er den eneste måde, hvorpå dette 

problem kan løses.   

 

Matthew Ogden: Tak, Jeff. Det spørgsmål, du be-

handlede her til slut, om Wall Streets og det forlængede 

Wall Street-systems bankerot, og dettes relation til situa-

tionen i Europa; dette bringer os frem til aftenens 

spørgsmål fra institutionelt hold, der lyder som følger: 

 

»Hr. LaRouche, det er ved at blive hedt omkring den 

britiske premierminister David Cameron, der forsøger at 

få overtaget over en folkeafstemning, der kunne resultere 

i, at Det forenede Kongerige (UK) forlader Den europæi-

ske Union. Dette potentielle opbrud af EU, der kaldes 

’Brexit’, har fremkaldt advarsler om indvirkningen på 

Storbritanniens økonomi i tilfælde af, at vælgerne siger, 

de ønsker at forlade EU. En nylig opinionsundersøgelse 

viste, at 42 % af de britiske vælgere vil stemme for at 

forlade EU; sammenlignet med 38 %, der siger, de vil 

stemme for at blive. Denne uge vil være den første, store 

prøve for, om Cameron har gjort nok for at sikre en afta-

le om at ændre nogle af betingelserne for Storbritanniens 

relation med den europæiske blok. Cameron siger, at han 

vil føre kampagne for at forblive i EU, hvis man kan nå 

frem til en aftale. Denne torsdag og fredag vil alle de 28 

EU-lande for første gang drøfte en pakke af forslag, der 

for nylig blev udgivet af EU, og som tilsigter at adressere 

Storbritanniens økonomiske interesser. Cameron har 

forhandlet forslagene med EU’s ledere og Donald Tusk, 

præsident for Europarådet – EU’s hovedbeslutningsor-

gan. Hvilket synspunkt har De omkring en mulig 

’Brexit’?« 

 

Jeffrey Steinberg: Altså, man har ’Brexit’, der havde 

’Grexit’ som en forløber, og vi vil sandsynligvis få et 

endnu større leksikon; dette kommer alt sammen ud på 

ét, nemlig, at folk har en fornemmelse af, at den Europæ-

iske Union, især den Europæiske Monetære Union, er et 

synkende skib. Hvis skibet er ved at gå ned, eller bio-

grafteatret brænder, løber man mod udgangen så hurtigt 

som muligt. Men kendsgerningen er den, at den Europæi-

ske Union – og i denne, den Europæiske Monetære Uni-

on – er selve problemet. Med mindre man således adres-

serer det mere underliggende spørgsmål, som er, at Euro-

pa er finansielt og økonomisk bankerot; så er det i realite-

ten nærmest af underordnet betydning, om Storbritannien 

bliver eller går. Hvis Storbritannien forlader den Europæ-

iske Union, så er det bogstavelig talt sket for EU. Andre 

regeringsfolk i Europa har, endda inklusive Schäuble 

under Davos-konferencen tidligere på måneden, sagt, at, 

hvis Schengen-aftalen, aftalen om de åbne grænser i Eu-

ropa, brydes, så vil den Europæiske Union ophøre med at 

eksistere. I Polen, Ungarn og andre lande i Europas ud-

kant, men inden for EU, er de allerede i gang med at 

bygge sådanne mure. Så den Europæiske Union, som den 

i øjeblikket er konstitueret, er rent faktisk et dødt blad; 

den eksisterer faktisk ikke. Og de europæiske lande må, 

enten kollektivt eller individuelt, bekvemme sig til at se 

den kendsgerning i øjnene, at deres banksystem er gen-

nemgribende bankerot; de har mistet så meget af deres 

produktive kapacitet, at Europa, set fra et økonomisk-

fysisk standpunkt, ikke længere er selvhjulpent, ikke 

længere kan opretholde sig selv. Så det hele er altså ved 

at gå under; og der ligger selvfølgelig en vis ironi i den 

kendsgerning, at briterne nu truer med at forlade EU, 

eftersom hele det transatlantiske systems bankerot i vid 

udstrækning er resultatet af en politik, der blev skabt i 

London, og dernæst blev udbredt til hele Europa og USA. 

Man kan næsten sige, at Europa var dømt til undergang 

fra det øjeblik, hvor Margaret Thatcher lancerede Big 

Bang-politikken i 1985 og forvandlede London til et 

fristed for spekulative kasinooperationer, hvidvaskning af 

narkopenge og alt muligt andet end lige netop investerin-

ger i realøkonomien.  

Vi er altså nu 30 år inde i denne proces, og Europa er 

færdig. Så de spørgsmål, der i øjeblikket forhandles af 

Cameron og Tusk og andre i EU-kommissionen, er baga-

teller; de udgør ikke de virkelige spørgsmål. Med mindre 

Europa fremkommer med sin egen version af at lukke 

City of London og Wall Street ned, og en reel, total 

Glass/Steagall-bankopdeling mellem legitim, kommerciel 

bankaktivitet og hele den spekulative kasinobankaktivi-

tet, så er Europa dømt til total undergang. Og det eneste 

håb for Europa vil være, at nogle fornuftige, fremtidige 

ledere, der kommer frem af disse politiske murbrokker, i 

tide, før det måske er for sent, erkender, at en alliance 

med Kina og Rusland – hvilket er det præcist modsatte af 

den politik, der forfølges i Europa netop nu – er den ene-

ste løsning. Så jeg mener, at det er i denne sammenhæng, 
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at det foreliggende spørgsmål kan besvares; og spørgs-

målet drejer sig således slet og ret om, at Europa, under 

de nuværende betingelser, er dømt til undergang. Og 

hvad enten Storbritannien forlader EU eller bliver, så er 

de en del af dette undergangssystem, der må udskiftes på 

en langt mere fundamental – jeg ville kalde det »revolu-

tionær« – måde. Og mulighederne er der; de præsenteres 

der, fordi Europa ligger i Eurasiens vestlige ende; og 

kineserne har allerede etableret jernbaneforbindelsen 

mellem det centrale Kina og Tyskland. Der er muligheder 

i overflod under »Ét bælte, én vej«-politikkens økonomi-

ske paraply; men det første skridt må være, at de europæ-

iske ledere må opgive deres tåbelighed. Og det er et van-

skeligt forslag at forestille sig, taget i betragtning, hvem 

det er, der udgør det nuværende europæiske lederskab.   

 

Matthew Ogden: Absolut. Lad mig blot uddybe en 

lille smule, hvad fr. Helga Zepp-LaRouche understrege-

de, og som er, at, hvis man blot ser på flygtningekrisen, 

f.eks., og Europas absolutte sammenbrud i evnen til blot 

at absorbere og håndtere dette, under de nuværende øko-

nomiske betingelser. Dette har fået folk til at begynde at 

drøfte den mulighed, som LaRouche-bevægelsen har 

været fortaler for temmelig længe nu, og det er en ny 

’Marshallplan’, dvs. et nyt program for økonomisk ud-

vikling for Mellemøsten og Nordafrika. Dette er, hvad 

Schiller Instituttet og Executive Intelligence Review har 

udgivet i form af en større artikel, på størrelse med en 

bog, for et par år siden, ved navn »En Ny Marshallplan 

for Sydeuropa og Middelhavsområdet«. Fr. Helga Zepp-

LaRouche understregede, at på dette tidspunkt, hvor EU 

er ved at ryge i luften lige for næsen af dem, findes der 

ingen løsning inden for den nuværende geometri. 

Den eneste løsning er at satse på en sådan Marshall-

plan og samarbejde med Kina og BRIKS-landene og 

andre lande om at forlænge Silkevejsprojektet ind i denne 

region, og udvikle Mellemøsten og Nordafrika for at give 

de titals millioner af flygtninge et incitament til ikke at 

flygte for at søge bedre vilkår. Og fr. Zepp-LaRouche 

lagde vægt på, at dette var et meget substantielt eksempel 

på det, Xi Jinping har kaldt et »win-win«-paradigme; 

systemet med »win-win«. Det er en win-situation for alle, 

for Europa og USA at samarbejde med Kina og Rusland 

om at udvikle Mellemøsten og Nordafrika langs Silkeve-

jens ruter. Det er denne form for samarbejde mellem 

Kina og resten af verden, som Kina søger, når de indby-

der resten af verden til at deltage; og det er den eneste 

måde at løse kriserne på og udskifte den overordnede 

geometri, der skaber den eksistentielle trussel, som nu 

konfronterer Europa. 

Det er netop dette nye paradigme, som vi nu gennem 

længere tid har talt om, men jeg mener, at grundlaget for 

et nyt paradigme ikke kan ses som blot en slags forlæn-

gelse af tidligere eller nuværende geopolitiske ideer om, 

hvordan verden fungerer. Dette er ikke blot en omarran-

gering af politiske og økonomiske og strategiske alliancer 

mellem lande, der stadig ville være behersket af den 

samme, aksiomatiske verdensanskuelse, som er det, der 

oprindeligt har bragt os frem til dette krisepunkt. Det er 

snarere sådan, at vi må have en ægte renæssance; en ny 

justering, en genundersøgelse af, hvad vores menneske-

syn er. Hvad vores syn på mennesket som art er, og hvad 

menneskets rolle i denne galakse, og dets forhold til hele 

universet, er; og, ikke mindst, hvad menneskets ansvar, 

som en enestående, kreativ art i dette univers, må være.        


