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Det følgende er tredje del af LaRouchePAC’s Interna-

tionale fredags-webcast fra 4. marts 2016.  

 

Matthew Ogden: I sammenhæng med det, Jeffrey 

Steinberg netop sagde om den overordnede politik, der er 

kommet fra denne Obamaregering imod Rusland og imod 

Kina
1
, har vi også set åbenlys økonomisk krigsførelse, 

som er blevet ført af USA imod begge disse lande.  

Vores næste spørgsmål vedrører et af disse aspekter; 

og jeg ved, og det også vil give Jeffrey Steinberg mulig-

hed for at gå lidt i dybden med, hvad hr. LaRouches 

synspunkter er mht. nødvendigheden af en massiv mobi-

lisering i USA for at genopbygge vores økonomi, med 

Kesha Rogers’ indsats i Texas for en genoplivning af 

arven fra NASA’s rumprogram som spydspids [for denne 

økonomiske genoplivning]. 

Spørgsmålet lyder som følger: 

 

»Hr. LaRouche, USA’s Handelsministerium har på-

lagt en told på 265 % på kinesisk koldvalset stål. Han-

delsministeriet udtalte, at tolden var tænkt som en straf af 

Kina for at dumpe koldvalset stål på markedet; koldval-

set stål bruges til at fremstille dele til automobiler, hårde 

hvidevarer og skibscontainere. Vil denne pålagte told 

efter Deres mening være en hjælp for USA’s stålindustri? 

Og hvis ikke, hvilke tiltag vil De anbefale for at genoplive 

vores stålindustri?« 

 

Jeffrey Steinberg: Det første, som hr. LaRouche 

sagde, var, at, hvis man ønsker at genoplive den ameri-

kanske økonomi, så må man begynde med at nedlukke  

                                                           
1
 Se: http://schillerinstitut.dk/si/?p=12105 

 
Wall Street; for lige i øjeblikket er Wall Street sådan 

set den eneste ’stålsektor’ (’steel sector’) tilbage i USA – 

de stjæler (’steal’) alt, der kan stjæles! 

Jeg mener, at Handelsministeriets tiltag kom som re-

sultat af pres fra flere kongresmedlemmer; de fleste af 

dem er simpelt hen desperate og vildledte og er ikke en-

gang blandt de værste mennesker i den nationale Kon-

gres. Denne idé om at pålægge importtold på kinesisk 

stål på dette stadium af spillet, hvor hele USA’s realøko-

nomi er i en tilstand af totalt kollaps, er den yderste tåbe-

lighed. Lad os se på nogle grundfakta om, hvad det er, 
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der er foregået i den amerikanske økonomi; og lad os 

især se på stålsektoren. Vi har ikke data for hele 2015, 

men vi ved, at mellem 2014 og 2015 var der faktisk en 

nedgang på 26 % i mængden af stål, der blev importeret 

fra Kina. Og grunden hertil var den, at der var en endnu 

større nedgang i den overordnede anvendelse af stål i den 

amerikanske økonomi; for den amerikanske økonomi 

befinder sig i en tilstand af fysisk, økonomisk kollaps. Et 

af de felter, hvor der var en betydelig anvendelse af stål, 

ikke på en gigantisk skala, på en betydelig skala, var i 

sektoren for skiferolie og -gas; den er, som vi ved, netop 

nu i en tilstand af kollaps. Og den kendsgerning, at det 

var i denne sektor, at kilden til størst anvendelse af stål i 

den amerikanske økonomi fandtes, siger noget om, hvor 

langt ned på skalaen for reel, økonomisk udvikling, vi er 

faldet. 

Kendsgerningen er den, at, på global skala, med cen-

trum i det transatlantiske område, er der et betydeligt 

kollaps i det fysiske, økonomiske resultat. Reel produkti-

on i USA er kollapset; vi har været igennem 15 fortlø-

bende måneder med nedgang i den industrielle produkti-

on. Kollapset i sektoren for skiferolie og -gas udgør et 

lille stykke i den sidste del af en 40 år lang proces med 

økonomisk kollaps, disintegration og outsourcing af den 

smule reel, økonomisk aktivitet, der var. Så den idé, at en 

told på dette tidspunkt ville beskytte en national industri, 

der er kollapset i løbet af de seneste 40 år, er en desperat 

handling; når det er en kendsgerning, at vi har brug for 

sand, kreativ tænkning. 

Som vi tidligere har omtalt i disse udsendelser, så har 

Executive Intelligence Review (EIR) for nylig udgivet et 

supplement til den store rapport om Verdenslandbroen
2
, 

med titlen »USA tilslutter sig Silkevejen«
3
; og den frem-

lægger en klar køreplan for en reel, økonomisk genrejs-

ning i USA. Denne genrejsning begynder med at lukke 

Wall Street ned; de er håbløst bankerot. Og Wall Streets 

bankerot er nu i færd med at fremme disintegrationen af 

USA’s realøkonomi; og USA’s realøkonomi vil sige, den 

amerikanske befolkning. Da vi drøftede dette med hr. 

LaRouche tidligere på dagen, sagde han, »Hør, hvad er 

den mest isnende indikation af den virkelige grad af den 

amerikanske økonomis kollaps? Det er den eksponentiel-

le stigning i antallet af mennesker, der dør af heroinover-

dosis; det er den eksponentielle stigning i antallet af 

mennesker, der begår selvmord, også på andre måder. 

Det er desperationen og demoraliseringen hos en befolk-

ning, der engang var inspireret, der engang var den mest 

produktive befolkning i verden; og som nu er kommet i 

en tilstand af totalt kollaps.« I 2005 så vi afmonteringen 

af automobilsektoren, og det betød, at maskinværktøjs-

sektoren, der er forbundet med den amerikanske automo-

bilsektor, blev udslettet. Under præsident Obama har der 

været en bevidst og systematisk politik med nedlukning 

af vores rumprogram; og det er kun gennem denne rum-
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 »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«; se 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=2661 (-red.) 
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 Se: http://schillerinstitut.dk/si/?p=10998 (-red.) 

forskning, som Megan Beets netop understregede
4
, at 

man finder udsigten til en reel fremtid for menneskehe-

den.  

De gode nyheder er, at vores rapport fra Texas siger, 

at nogle af de ledende kredse, der var historisk knyttet til 

NASA, nuværende og tidligere NASA-ansatte, har nået 

et punkt, hvor de erkender: At det er slut med USA, hvis 

der ikke kommer en reel kamp for at genoplive rumpro-

grammet. De ser visse glimt af en refleksion af det, der 

engang var drivkraften bag væksten i reel produktivitet i 

den amerikanske økonomi; nemlig rumprogrammet med 

centrum i NASA, Houston.  Scott Kelly er netop vendt 

tilbage til Jorden fra et års ophold i rummet; en spænden-

de udvikling; det er et glimt. Det er ligesom duften af den 

kendsgerning, at NASA kan genoplives; at vi kan få en 

fornyelse af den form for optimisme, som vi havde under 

Kennedy-præsidentskabet, før han blev myrdet. Hvor 

Apollo-programmet var hovedomdrejningspunktet for 

hele udviklingen af USA’s realøkonomi. Der er NASA-

folk, der nu er begyndt at sige, »Ja, vi er parat til en reel 

kamp«. Kampen er skudt ind; og der er refleksioner af 

dette, som man vil se vokse frem som en tendens også i 

andre dele af landet. Det sydlige Californien var engang 

et vigtigt center for vores rumprogram; der var Jet 

Propulsion Lab i området omkring Los Angeles, og som 

var et afgørende element. Og der var selvfølgelig Law-

rence Livermore Lab oppe i Bay-området. Dette er cen-

trer, der kan genoplives; men kun, hvis vi får en hoved-

genoplivning af denne NASA-mission. Missionen om at 

gå med sammen med Kina og Rusland, med Indien, med 

andre nationer, om udforskning og udvikling af universet, 

som en del af menneskets udenjordiske mission. 

Så hvis vi vender tilbage til spørgsmålet om stål, hvor 

meget stål tror man så ville kræves for den form for nati-

onalt dækkende højhastigheds-jernbanesystem, som er en 

del af EIR’s rapport »USA tilslutter sig Silkevejen«? 

Hvor meget stål vil en udbredelse af atomkraftværker i 

hele USA kræve? Moderniseringen af de eksisterende 

kraftværker, og, hvor det er påkrævet, deres udskiftning 

med fjerde generations atomkraftværker. Hvad ville be-

hovet [for stål] være, når vi først når frem til en heldig, 

kommerciel anvendelse af fusionskraft? Dette er de 

spørgsmål, der vedrører fremtiden; men disse kampe må 

vindes i dag. Og hvis man vil forstå den største faktor for 

massedrab med præsident Obama, så har det været hans 

drab på NASA’s rumprogram; for det udgør en masse-

henrettelse af fremtiden. 

Så disse spørgsmål er uløseligt forbundet. Med min-

dre vi får en revolutionerende ændring i politikken, hvil-

ket vil sige en tilbagevenden til den form for principper i 

Hamiltons tradition, som sidst sås generelt under Frank-

lin Roosevelts præsidentskab, og under Kennedyperio-

dens Apollo-program i særdeleshed. Disse ideer findes; 

og vi hører nu med udgangspunkt i området omkring 

Houston, fra NASA-centret dér, en rumlen. Begyndelsen 
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 Megan Beets’ rapport fra Houston, Texas: »Der er IN-

GEN grænser for vækst. Menneskeheden må erobre 
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på en reel kamp for at bringe USA tilbage til rummet; 

som en del af en samarbejdende mission for hele menne-

skeheden. Og som jeg siger, at, når dette først sker, så 

bliver spørgsmålet om stål, spørgsmålet om dumping, alt 

sammen meningsløst. For de faktiske, fysiske krav vil 

blive så enorme; der vil blive en tilbagevenden af opti-

misme og fordelene ved dette – især for en tabt generati-

on af unge mennesker, der repræsenterer en stor procent-

del af dem, der går tabt som heroinmisbrugere, der begår 

selvmord, der ikke har nogen fornemmelse af en fremtid. 

Vi må genrejse fremtiden; og det begynder med kampen 

for at genoplive NASA. Og de gode nyheder er, at denne 

kamp nu er i gang; den er endnu i sit begyndelsesstadie, 

men det er en kamp, der kan vindes. Og USA’s fremtid 

ligger i vægtskålene. 

 

Matthew Ogden: Tak Jeff. Fordi Jeff netop nævnte 

det, vil jeg blot opfordre vore seere til at gå ind på bro-

churen; den fås både i trykt form og digitalt: »USA må 

tilslutte sig Den nye Silkevej; en Hamilton-vision for en 

økonomisk renæssance«
5
. Den viser meget af det, som 

Jeff netop har diskuteret mht. et nationalt program for 

højhastigheds-jernbaner, en tunnel under Beringstrædet 

eller broprojekter, der forbinder os med Eurasien, med 

den fænomenale udvikling, der nu er i gang i Kina. Men 

den indeholder også et helt afsnit om en mission for ud-

vikling, der har videnskabelig forskning som sin driv-

kraft, og som omfatter meget af det afgørende arbejde, 

der må gøres med en genoplivning af rumprogrammet – 

ikke kun i USA, men også i form af samarbejde; at vi må 

begynde at samarbejde med Kinas og Ruslands rumpro-

grammer. Og vi har her det, som hr. LaRouche så pas-

sende har kaldt menneskehedens fælles mål; det er den 

sandeste form for politik til forhindring af krig og en 

varig fred. 

Og hermed vil jeg gerne takke Jeffrey Steinberg og 

Megan Beets for at være med os her i aften. Bliv på kana-

len, larouchepac.com.  

 

Tak for i aften. 
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