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LaRouchePAC Fredags-webcast, 17. juni 2016. 

Se hele videoen her: 

https://www.youtube.com/watch?v=MTw30o0NUvg 

 

Matthew Ogden: God aften! Det er den 17. juni, 

2016. Jeg er Matthew Ogden, og I ser vores ugentlige 

webcast her fra LaRouchePAC.com, som afholdes hver 

fredag aften. Med mig via video er Dave Christie fra 

vores Policy-komite, fra Seattle, Washington; og Megan 

Beets fra LPAC Videnskabsteam, som er med fra Hou-

ston, Texas, hvor hun er engageret i nogle aktiviteter 

sammen med Kesha Rogers. Her i studiet har jeg Jason 

Ross fra LPAC Videnskabsteam; samt Jeffrey Steinberg 

fra Executive Intelligence Review [EIR]. 

– Vi befinder os tydeligvis i en situation under hastig 

forandring, i hele verden. Vi har i løbet af de seneste 

dage haft uddybende diskussioner med både Lyndon og 

Helga LaRouche. Lyndon LaRouche var meget kortfattet 

i sit råd, da han i går sagde: »Vær årvågne. Tingene 

kommer til at ændre sig meget hurtigt. Dette er en farlig 

periode.« Vi har stadig væk en trussel om global atom-

krig, som er meget umiddelbar, men der er også en masse 

ting, der ændrer sig, som det meget tydeligt ses af de 

skiftende holdninger i Europa, med Xi Jinpings besøg i 

Centraleuropa netop nu for at fremme Den Nye Silkevej, 

samt begivenhederne på det Internationale Økonomiske 

Forum i Skt. Petersborg.  

Hr. LaRouche gik i dybden med nogle punkter tidlige-

re på dagen, men jeg vil bede Jeff [Steinberg] foretage en 

hurtig gennemgang for at få en hurtig orientering om den 

globale situation, og vi vil dernæst i diskussionens forløb 

trække mange af punkterne frem og følge flere af de le-

detråde, som både Lyndon og Helga LaRouche fastslog i 

deres bemærkninger tidligere på dagen. Værsgo, Jeff. 

Jeffrey Steinberg: Det er afgørende at lægge sig på 

sinde, at, i mellemrummet fra nu og frem til, at vi igen 

sidder her, en uge frem, til endnu en LPAC-diskussion, 

så vil vi kende resultatet af Brexit-afstemningen i Storbri-

tannien. Folk er rædselsslagne for implikationerne uan-

set, hvad vej afstemningen går, og vi har nu en yderligere 

dimension med mordet på det britiske parlamentsmedlem 

fra Labour, Jo Cox, som måske, måske ikke, var direkte 

relateret til spørgsmålet om Brexit. Vi afventer stadig 

udfaldet af dette spørgsmål. 

Hr. LaRouche havde en langt mere fundamental poin-

te, som han ønskede at fastslå for os i dag, og det er, at, 

uagtet disse faktorer på kort sigt, så er hele det transatlan-

tiske finansielle system parat til at nedsmelte. Vi ved ikke 

præcis, hvornår det vil ske, men vi ved, at det er fuld-

stændig uundgåeligt, og det afgørende spørgsmål er der-

for: hvilken slags planer vil der foreligge; hvilke fornuf-

tige spillere her i USA og Europa vil udvikle en strategi 

for en erstatning af det nuværende system? Det er håbløst 

bankerot. Der findes ingen måde, hvorpå denne proces 

kan løses. 

Tidligere på ugen var der en kommentar fra en øko-

nom ved navn Simon Black, der påpegede, at amerikan-

ske storbanker, med Bank of America og Wells Fargo i 

spidsen, har genoptaget hele aktiviteten med løgne-lån 

(’liar loans’), simpelt hen totalt svindelagtige ejendoms-

lån, som var en af hovedfaktorerne, som i det mindste var 

involveret i nedsmeltningen i 2008. Han er enig med hr. 

LaRouche, når han siger, at vi har kurs mod en langt 

større nedsmeltning – et krak – på et eller andet ukendt 

tidspunkt i meget nær fremtid. 

Hr. LaRouches pointe var, at det, vi har brug for un-

der disse omstændigheder, er en tilbagevenden til klassi-

ske økonomiske principper, efter [Alexander] Hamiltons 

https://www.youtube.com/watch?v=MTw30o0NUvg
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økonomiske principper, hvor fysisk-økonomiske faktorer, 

og ikke monetære faktorer, er prioriteten, og dér, hvor 

man må begynde, er ved at vaske tavlen ren og annullere 

al eksisterende spillekasino-gæld i regnskaberne. 

Der er, hos nogle af verdens ledere, en klar erkendelse 

af, at dette er arten af det kriseøjeblik, vi nu står ved. 

Præsident Putin talte i går ved åbningen af plenarforsam-

lingen af det Internationale Økonomiske Forum i Skt. 

Petersborg. Der var omkring 16.000 mennesker forsamlet 

der. Uanset Obamas, eller briternes planer for at isolere 

Rusland, så er isolationen tydeligvis brudt. Den italienske 

premierminister Renzi var til stede. Jean-Claude Juncker, 

præsident for EU-kommissionen, talte på åbningsdagen. 

Generalsekretæren for FN, Ban Ki-moon, var til stede. 

Vi afventer stadig den komplette oversættelse af Pu-

tins tale, men ud fra, hvad vi foreløbig kan se, så har han 

gjort det meget klart, at den globale finansielle situation, 

systemet, er meget ustabilt. Problemerne fra 2008 er ikke 

blevet løst. Han understregede Ruslands forpligtende 

engagement til at være broen mellem udviklingerne i 

Asien, centreret omkring Xi Jinpings politik for ’Ét bæl-

te, én vej’, og så at bringe Europa ind i denne ligning 

som en samarbejdsfaktor. 

Der er altså alternative ideer derude, men der er også 

et desperat øjeblik fra briternes standpunkt. Det kommer 

til syne i disse to hændelser, næsten i hinandens kølvand: 

det brutale terrorangreb i Orlando, Florida, der få dage 

efter efterfulgtes af den første gang i hundreder af år, 

hvor et britisk parlamentsmedlem blev myrdet i koldt 

blod på Englands gader. 

 

Matthew Ogden: Absolut! Og midt i alt dette kom-

mer der et meget vigtigt initiativ fra [det amerikanske] 

kongresmedlem Walter Jones, der nu har taget det skridt 

ud over det, han allerede har gjort, i kampagnen for at 

frigive de 28 sider [af den oprindelige Fælles Kongres-

undersøgelsesrapport om 11. september, 2001, -red.], der 

ville afsløre hele det anglo-saudiske apparat bag det, der 

førte til 11. september, og som fortsat udgør en terror-

trussel i hele verden.  

Han havde 70 medsponsorer (medstillere) af lov-

forslag H-Res. 14, men i denne uge har han introduceret 

en ny resolution, der siger, Hør, vi behøver slet ikke ven-

te på Obama. Vi vil forbigå Obamaregeringen, og selve 

Kongressen må tage initiativ til at ophæve hemmelig-

stemplingen af disse 28 sider. Dette er et meget vigtigt 

lovforslag. Man bør læse lovteksten i sin helhed. Det 

nævner præcedens. Højesteret traf afgørelse til fordel for 

(tidligere) senator Mike Gravel, der læste Pentagon-

papirerne ind i Kongressens protokol; og det nævner 

også, at dette er Kongressens lovmæssige privilegium.  

Dette er fortsat et meget afgørende element i denne 

kamp for at nedtage det, der i realiteten, som du sagde, er 

det anglo-saudiske apparat bag hele denne politiske kam-

pagne. Fordi vi nu har taget dette op, vil jeg gerne læse 

vores »spørgsmål fra institutionelt hold« for i aften, og så 

kan vi udbygge diskussionen derfra. Det lyder som føl-

ger: 

 

»Hr. LaRouche: For nylig skrev en akademiker fra 

Johns Hopkins Skole for Avancerede Internationale Stu-

dier en artikel i Asia Times, hvor han advarede om, at 

den af saudierne sponsorerede Wahhabi-terrorisme er på 

vej til Sydøstasien, og at USA har været den afgørende 

faktor i at gøre det muligt at sprede dette ved at støtte 

saudierne med beskyttelse. Dr. Christina Lin beskrev det 

saudiske ’religiøst-industrielle kompleks’ som oprindel-

sen til spredningen af Wahhabi-ideologien. Hillary Clin-

ton kritiserede for nylig skarpt Saudi-Arabien og yderli-

gere to af USA’s ’allierede’ – Katar og Kuwait – med 

navns nævnelse, for deres støtte til terrornetværker og 

ditto ideologi. Hr. LaRouche; efter Deres mening, hvilke 

former for religiøse reformer må Saudi-Arabien, Katar 

og Kuwait, samt andre Wahhabi-orienterede nationer, 

vedtage ved lov for at løse problemet med den salafi-

inspirerede, jihadistiske terrorisme?« 

 

Jeff, jeg ved, du tidligere har skrevet en kort opsum-

mering, i begyndelsen af ugen, der gennemgår hele Al-

Yamama-sagen og alt, hvad det indebærer pga. den 

kendsgerning, at det stadig er et igangværende apparat.
1
 

Vil du give os lidt af baggrunden for dette, som svar på 

dette spørgsmål? 

 

Steinberg: Lad mig indledningsvis sige, at jeg tror, at 

ideen om enhver form for reform i den nærmeste fremtid, 

af Saudi-Arabien eller disse andre lande, der er tilhænge-

re af wahhabisme,
2
 er et meget usandsynligt fænomen. 

Den nødvendige fremgangsmåde er, at hele dette apparat 

må afsløres, fra toppen og ned, og totalt afvikles. Det må 

komme udefra. 

En meget, meget interessant diskussion fandt sted tid-

ligere på ugen [den 14. juni] på John Batchelor-

radioshowet i New York, hvor dr. Stephen Cohen, en 

Ruslandsekspert, professor emeritus i russiske studier, 

historie og politik ved New Yorks Universitet, for første 

gang kom ind på spørgsmålet om Obamas fjernelse fra 

embedet. Han sagde, at en af de største forbrydelser, 

Obama har begået, er afbrydelsen af samarbejdet med 

Rusland, og at USA grundlæggende set ikke har nogen 

forståelse af, eller nogen evne til, at løse denne trussel 

med salafist-terrorismen, men det har Rusland. Obamas 

dæmonisering af Putin og hans afvisning af at samarbej-

de med Rusland ophober derfor flere lig i hele verden. 

På en særdeles virkelig måde går spørgsmålet om 

Obama og den britiske Al-Yamama-aftale direkte til ker-

nen i det, som dr. Lin sagde i denne artikel i Asia Times, 

nemlig, hvem fremmer dette? Hvem gør dette muligt? 

                                                           
1
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=13111 

2
 Læs også: Temaartikel: »Den islamiske renæssance var 

en dialog mellem civilisationer«, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=10743 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=13111
http://schillerinstitut.dk/si/?p=10743
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For alene kunne Saudi-Arabien ikke gøre ret meget, hvis 

det ikke havde været for sponsoreringen fra Washington 

og London – og vi kan ikke udelade Paris af denne lig-

ning – af hele udviklingen af strategien med at spille det 

islamiske, fundamentalistiske kort for regimeskift. Det 

begyndte med Sovjetunionen. Det udvidedes til Afghani-

stan, Irak og Libyen, og nu udspilles det virkelig i Syrien. 

Med mindre man er villig til at afskære den britiske 

og amerikanske støtte til denne jihadistiske spredning af 

terrorisme, så vil man ikke virkelig kunne løse proble-

met. Hvis man udvælger Saudi-Arabien alene, og ikke 

tager Storbritannien med, ja, så lader man Al-Yamama 

og alt, hvad dette indebærer, slippe godt fra det. Dette var 

et arrangement, der blev indgået i 1985 mellem [davæ-

rende saudisk ambassadør til USA] prins Bandar [bin 

Sultan] og [daværende britiske premierminister] Marga-

ret Thatcher, om at etablere det, der angiveligt skulle 

være en olie-for-våben-aftale. Men under dække heraf 

ophobede de hundreder af milliarder af dollars i hemme-

lige offshore konti, og disse midler er det, der i virke-

ligheden har stået bag terrorismen. 

De 28 sider gør det klart, at prins Bandar var finansiel 

kilde for 11. september-flykaprerne på et tidspunkt, hvor 

han fik mere end $2 mia. overført til denne konto fra 

Bank of England, som et resultat af sit sponsorskab af Al-

Yamama. Hvis man taler om saudierne uden at tale om 

briterne og uden at tale om Bush, og nu Obama, så vil 

man aldrig løse problemet. 

 

Ogden: Du nævnte, hvad Stephen Cohen sagde. Jeg 

tror, at dette selvsagt er et meget stort skridt for ham at 

tage, at komme med disse bemærkninger, men han sagde: 

»Den største enkeltstående omkostning ved denne unød-

vendige kolde krig med Rusland, er Washingtons afvis-

ning af at samarbejde med Rusland imod international 

terrorisme, det være sig i Syrien eller i den nationale 

sikkerhed (homeland security). Dette er, mener jeg, en 

anklage mod vores politiske klasse, og mod Obamarege-

ringen og Kongressen i særdeleshed, som vi alle burde 

fælde en meget, meget hård dom over, for de udsætter 

hver og én af os, og vore familier, for alvorlig fare. Rus-

land ved, hvordan man bedriver kontra-terrorisme. Vi 

ved, at vi ikke ved ret meget om at gøre dette særlig 

godt.« 

Dernæst sagde han: »Jeg ville kalde dette anti-

national sikkerhed. Dette er overtrædelser, der berettiger 

til en rigsretssag, begået af vores regering, nemlig, at de, 

pga. denne politiske Kolde Krig mod Rusland, ikke gør 

ting, der kunne være med til at beskytte os. Hvad enten vi 

taler om Syrien eller national sikkerhed, så er det et møn-

ster, og det må stoppe omgående.« 

En ting, der netop er fremkommet som en udvikling i 

går, er en forsidedækning i New York Times af en »afvi-

gende kanal« [kopi af et internt memoudkast] fra 50 rege-

ringsfolk på mellemlederniveau i Udenrigsministeriet, 

som »tilskynder USA til at gennemføre militære angreb 

imod præsident Bashar al-Assads regering for at standse 

dennes vedvarende overtrædelser af en våbenhvile i lan-

dets fem år lange borgerkrig«, hvilket selvfølgelig er en 

direkte krigserklæring mod det, Rusland netop nu foreta-

ger sig i Syrien. 

 

Steinberg: Absolut! 

 

Dave Christie: Dette sker netop midt i den hændelse, 

hvor den syriske regering netop har cirkuleret flyveblade 

i Raqqa, med ordlyden, »Vi er på vej!« Russerne har 

været meget klare omkring dette, at de ikke vil sidde og 

spille spil, eller tillade, at Obama og hans slæng spiller 

spil, med ideen om, at vi må have mere tid til at udskille 

de moderate terrorister, som under alle omstændigheder 

ikke eksisterer. Dette er et handling for at lukke dem ned. 

For at komme tilbage til pointen, om, hvad der er 

fremkommet i form af terrorisme, når vi går tilbage til 

Al-Yamama-aftalen, så var dette faktisk den geopolitiske 

fløj for håndhævelse af det, der blev indført dengang. 

Tidligere på ugen har vi diskuteret, at dette faldt sammen 

med det tidspunkt, hvor Thatcher lancerede hele »Big 

Bang«-programmet med, at London skulle være det glo-

bale finanscentrum og centrum for dette spekulative off-

shore finansielle system, der ligesom var en konsolide-

ring af det, der kom i 1971, sådan, som hr. LaRouche 

også forudsagde; at, når de brød med Bretton Woods-

systemet, så vendte de ryggen til det virkelige økonomi-

ske fremskridt [med fysisk økonomisk udvikling, og ikke 

monetarisme, -red.], som vi så under Kennedy og, selv-

følgelig, under Roosevelt før det. 

Der fandt en eksplicit ødelæggelse sted af Det ameri-

kanske [økonomiske] System, der i modsat fald kunne 

have gået sin sejrsgang på hele planeten, havde det ikke 

været for denne intervention fra briternes side i 1971. Hr. 

LaRouche var ganske klar på dette tidspunkt; at dette 

ville føre til fascisme. Vi har nu set dette komme til sin 

fuldendelse. Men pointen er, at det er dette bankerotte 

system, som nu er i færd med at kollapse; og jeg mener, 

det er meget vigtigt, hvad hr. LaRouche i dag sagde om 

spørgsmålet om Obama, og, hvad vigtigere er, hvad 

Obama repræsenterer. For han repræsenterer Det britiske 

Imperium, han repræsenterer dette integrerede, finansiel-

le apparat, der finansierer sig selv gennem narkotikahan-

delen og håndhæver det gennem terrorisme og hele mi-

grationskrisen; alt dette er en del af Det britiske Imperi-

ums integrerede politik. Og LaRouche sagde om Obama 

og dette system, at de ikke kan vinde; Obama vil tabe, 

punktum. Spørgsmålet lyder, er der andre, der vil vinde? 

Lyn sagde også noget andet vigtigt, for han sagde, at 

Putin har demonstreret dette lederskab; han er på toppen 

med dette, han er det bedste lederskab, vi hidtil har haft. 

Jeg mener, at det er en del af denne voksende erkendelse 

af, at BRIKS-nationerne og i særdeleshed Rusland, Kina 

og Indien nu udgør lederskabet i verden; og briterne er 

nødt til at reagere. Det, vi ser mht. briternes reaktion, er 

naturligvis i stigende grad farligt; for de læser skriften på 

væggen mht. det umiddelbart forestående kollaps af deres 
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finansielle system, alt imens dette Nye Paradigme konso-

lideres. Helga understregede spørgsmålet om de tyske 

statsobligationer; deres 10-årige obligationer handles til 

negative rentesatser, så det er et enormt, psykologisk 

chok for det tyske folk. Alle inden for erhvervet ved, 

hvad implikationerne af dette er. 

Så man ser virkelig den politiske uro her, mht., at Eu-

ropa potentielt begynder at skifte over til dette nye, frem-

voksende lederskab; vi ser noget lignende i Japan. Den 

kendsgerning, at Korea på lignende måde potentielt skif-

ter over; og naturligvis, så talte Ban Ki-moon netop foran 

hele det økonomiske forum i Skt. Petersborg. Man får 

virkelig en fornemmelse af, hvilket potentiale, der er for 

at skifte over til denne ting. Jeg mener, at det, vi nu må 

gøre, er at erkende, at det globale lederskab nu er i færd 

med at blive etableret; men det er op til det amerikanske 

folk at erkende, at Obama vil tabe. Folk tror, at han er 

almægtig, og de betragter hele denne sindssyge, politiske 

valgkampagne, der rent ud sagt er designet omkring 

Obama. Hele opstillingen af prærievognene i en cirkel 

omkring Hillary var ikke så meget en cirkel af prærie-

vogne omkring Hillary, mht. hendes kampagne; det var i 

virkeligheden en opstilling i en rundkreds omkring Oba-

ma. Og så selvfølgelig, Trump, hvad er det? Det er intet 

andet end et klovneshow, der skal gøre det muligt for 

Obama at fortsætte denne dagsorden. Men, som hr. 

LaRouche sagde, så vil han tabe. Spørgsmålet er, vil vi 

tage lederskabet og ansvaret for at vinde? 

 

Ogden: Og Jeffs pointe med, at forsøgene på at isole-

re Rusland tydeligvis er mislykkedes. Jeg mener, at Skt. 

Petersborg-forummet er vidnesbyrd på dette. Så er der 

det meget stærke samarbejde mellem Putin og Xi Jinping 

lige nu, som anerkendes på alle fronter. Jeg synes, at det 

var meget poetisk sagt af en af de besøgende ministre fra 

Ecuador i Skt. Petersborg, der sagde: »Vi betragter med 

stor misundelse de store projekter, der ændrer civilisatio-

nens historie.« Det er der, vi er. Jeg tror, Helga kaldte det 

et »episk øjeblik«; det er et episk skift, både med frem-

komsten af dette nye verdenssystem, men også med den 

kendsgerning, at vi for første gang i historien oplever 

negative rentesatser i det europæiske system, osv. Men 

denne minister fra Ecuador talte om disse projekter, der 

ændrer civilisationens historie, med Den Nye Silkevej, 

som Kina har foreslået, skabelsen af AIIB, BRIKS-

banken og det eurasiske projekt, som Rusland er fortaler 

for. Jeg ved ikke, om folk hørte hele den tale, som den 

indiske premierminister holdt i sidste uge, da han kom til 

Washington; men da han talte for den samlede Kongres, 

var hans afsluttende bemærkninger smukke. Han sagde: 

»Fremtidens fundament er nu solidt på plads.« Og så 

citerede han fra et digt af Walt Whitman fra ’Leaves of 

Grass’; et digt med titlen »At tænke på tiden«. Og Modi 

sagde, »Orkestret har afstemt sine instrumenter, og diri-

gentstokken har givet signalet«; og så sagde Modi, »Til-

lad mig at tilføje, at der nu spilles en ny symfoni«. Jeg 

synes, det er en perfekt måde at beskrive det nye ver-

denssystem, der nu gryer over horisonten. Og det gør det 

virkelig, på trods af Obamas og hans allieredes forsøg på 

at isolere dette og forsøge at slå det tilbage. Det fortsætter 

med at vinde fodfæste. 

 

Ross: Det er rigtigt; det er uomtvisteligt ved at vinde 

fodfæste i verden som sådan på en måde, så det også står 

enhver klart, at dette er en sand værdistandard. Man ser 

ikke hen til USA, og ikke til den Europæiske Central-

bank; man ser hen til, hvor væksten kommer fra; og det 

kan enhver, der iagttager det, se. Og vi er forpligtet til at 

forhindre, at USA bliver den sten, som dette falder over. 

For det er forbløffende at læse kontrasten mellem Modis 

tale, eller den ecuadorianske ministers bemærkninger, 

som du nævnte, og så disse amerikanske tænketanke eller 

institutioner. De taler om trusler mod amerikansk magt; 

hvordan vi skal sikre amerikansk magt i den kommende 

verden, med alle sine vanskeligheder. Det er et bizart 

verdenssyn blot at forsøge at have. Det er så forældet, så 

europæisk oligarkisk; det lyder som noget fra for flere 

århundreder siden. Det lyder næppe som noget, der re-

præsenterer det, USA blev grundlagt til at være under 

Hamiltons [USA’s første finansminister, -red.] økonomi-

ske lederskab, under den kurs, vi tog, da vi havde vore 

bedste tider. Den store mulighed, vi har i USA for at 

tilslutte os dette, kunne udgøre hele forskellen i verden; 

og det er ulykkeligt, at det kommer til os fra en så negativ 

kant. Hvis vi ikke gør noget, så vil USA blokere dette, og 

Obama vil skabe en krig for at forhindre det. 

 

Steinberg: Putin pointerede i Skt. Petersborg, at der 

tydeligvis nu er et intenst strategisk partnerskab mellem 

Rusland, og gennem Rusland mellem den Eurasiske 

Økonomiske Union, og Kina. Og han sagde, at dette ikke 

er et lukket partnerskab; vi hilser europæisk deltagelse 

velkommen med åbne arme. Og så angreb han TTIP 

(Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership), den-

ne amerikansk-britiske frihandelsaftale, der i realiteten er 

et ekskluderende arrangement, der ville afskære Europa 

fra ethvert samarbejde hen over Eurasien med Rusland, 

den Eurasiske Økonomiske Union og Kina. Og han sag-

de, hør, vi er forbi det punkt, hvor vi skaber alliancer, der 

er ekskluderende; og han understregede, at der nu er 40 

lande, der søger handelsaftaler med Rusland og den Eu-

rasiske Økonomiske Union. Jeg mener, at denne idé med 

åbenhed og en fælles fremtid og bestemmelse, er noget, 

der ikke blot er kernen i Xi Jinpings besøg i Polen lige 

nu, og han er på en fem dages turne i det østlige og cen-

trale Europa; og så rejser han hjem gennem Centralasien. 

Han har tydeligvis denne idé med at gå frem med forlæn-

gelsen af denne politik ind i Europa; og der begynder rent 

faktisk at udvikle sig betydelig splittelse i Europa. Bund-

linjen er det fundamentale spørgsmål, om dit fokus er på 

fysisk økonomi, eller sidder du op til halsen fast i det 

britiske system, der er et rent spil om penge, monetaris-

me. Det er nu kommet til et punkt, hvor disse to syste-

mer, der er så totalt uforenelige, at de ikke begge kan 
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overleve, støder sammen. Det er også grunden til, at 

krigsfaren er så udtalt på nuværende tidspunkt.   

 

Megan Beets: Jeg vil lige indskyde noget her om det-

te verdenssystem, der på det seneste har været i gang med 

at udvikles, under anførsel af Kina og Rusland. Jeg hu-

skede, at, for et par år siden, omkring tidspunktet for 

BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, sagde hr. 

LaRouche, at dette var begyndelsen til et verdenssystem; 

men det er ikke den endelige udformning. Der må nu 

komme en proces, som verdens folkeslag må indlede, 

hvor de forsker og gør opdagelser mht. at afdække og 

opdage, hvad den menneskelige art bør være. Og jeg 

mener, at dette punkt faktisk mangler i 99 % af de dis-

kussioner, der finder sted; i særdeleshed i det transatlanti-

ske område. Men – og jeg vil gerne opkaste dette som et 

spørgsmål – hvor bevidst (om vores egentlige bestem-

melse som menneske, -red.) er denne diskussion i andre 

dele af verden? Jeg mener, at dette er vigtigt, for hr. 

LaRouches understregede pointe her til morgen var, at 

hele systemet må skrottes; vi befinder os ved punktet for 

nedsmeltning. Ethvert initiativ til at redde det vil være 

den rene tåbelighed; for alt, hvad man ville forsøge at 

redde i systemet, er i færd med at blive totalt værdiløst. 

Man må altså på ny grundlægge et nyt system på basis 

af et nyligt opdaget begreb om fysisk værdi. Og det går 

lige til hjertet af det mest fundamentale princip; men det 

er også det mindst kendte princip, og det princip, der står 

i størst modsætning til USA i dag. Det mest fundamenta-

le, økonomiske princip, nemlig, at mennesket ikke er et 

dyr. Det er et princip, der rent videnskabeligt kan erken-

des, og som adskiller mennesket som art fra alle andre, 

kendte arter i dag. Dette princip kommer til udtryk i den 

kendsgerning, at, som art betragtet, er mennesket den 

eneste art, der ikke ’ligger endegyldigt fast’ (dvs. ikke 

kan udvikle sig udover det, den er i dag, -red. ) Vi er den 

eneste art, for hvem det gælder, at den næste generation 

kan blive fundamentalt forskellig fra den foregående; 

som det kommer til udtryk i de evner, som individet fak-

tisk kan mestre. De videnskabelige evner, evnerne i og 

over universets processer, der kommer til udtryk i ar-

bejdskraftens produktive evne i individet; der igen reflek-

terer viden om principper, der er fuldstændigt nye for den 

pgl. generation. Og som er både mere perfekte og på et 

højere niveau end den viden om principperne i universet, 

som den foregående generation besad. 

Jeg mener, at, hvis vi går tilbage og ser på USA og 

vores tradition, så ser vi det seneste udtryk for dette – 

bortset fra det lederskab, som hr. og fr. LaRouche har 

udgjort i løbet af de seneste årtier – af det lederskab, som 

Krafft Ehricke repræsenterede, og hans rolle i at etablere 

og kæmpe for USA’s rumprogram. Krafft Ehricke var 

totalt forpligtet over for denne idé, og det var en selv-

stændig opdagelse i hans eget sind, at for menneskeheden 

findes der ingen grænser for vækst. Noget sådant som en 

endegyldig mængde af ressourcer eksisterer ikke, af net-

op den grund, som jeg nævnte, nemlig menneskets poten-

tiale til altid at opdage et højere princip. Krafft Ehricke 

kæmpede for ideen om, at mennesket altid må gøre frem-

skridt; og mennesket kan derfor ikke være begrænset til 

Jorden. Mennesket kan ikke være en art, der kun tilhører 

én enkelt planet. Vi må rejse ud og erobre verdensrum-

met; vi må blive til en art, der udøver magt (evner) i og 

over Solsystemet. Der må reorganisere, forme og perfek-

tionere andre planeter i Solsystemet, begyndende med 

Månen. For lige at lægge det frem, så er det den eneste, 

legitime basis for et økonomisk system, nemlig at organi-

sere menneskets samfundsmæssige aktivitet for at virke-

liggøre og fremme denne form for aktivitet; og at beskyt-

te og fremme den form for evner, der eksisterer som et 

potentiale i hvert eneste menneske. Jeg mener, at vi i 

USA i særdeleshed har et ansvar for at vågne op, og til at 

skabe en renæssance i USA. Hvor vi atter kræver vores 

rumprogram og kræver, at det repræsenterer den form for 

princip, som Krafft Ehricke udtrykte, og som hr. 

LaRouche udtrykker gennem sin indsigt i videnskaben 

om økonomi. 

 

Christie: For at følge op på det, så mener jeg, at det 

sandsynligvis også er dér, hvor geopolitik er – det er 

symbolet på geopolitikkens absolutte endeligt. Hr. 

LaRouche har diskuteret ideen om, at udviklingen må gå 

videre end til begrebet om nationalstater. Det betyder 

ikke, at vi får en homogen, global McDonald-verden, 

eller en sådan økonomisk fremgangsmåde. Det betyder, 

at man stadig vil nyde de kulturelle forskelle, man vil 

fortsat nyde, at folkeslagene har en historie og er fælles 

om deres sprog osv.; men man vil få at se, hvad kernen i 

det, at være menneske, er. Vi er alle menneskelige; det 

findes kun én art. Og det kommer ikke bedre til udtryk 

end igennem udforskning af rummet. 

Jeg mener også, at vi nu begynder at se dette operere, 

forstået som opbrud – nationer, der nu samarbejder, og 

som ikke vil lade sig manipulere omkring briternes stra-

tegier med ’del og hersk’. For eksempel har Xi Jinping 

netop besøgt de baltiske nationer; for at udarbejde de 

baltiske nationers entré i Silkevejsprogrammet. Det er 

også en måde, hvorpå de spændinger, som de baltiske 

nationer har over for Rusland, kan afspændes. Indien 

arbejder sammen med Iran om en havn i Chabahar; hvor 

man får adgang til nogle af de centralasiatiske nationer, 

der selvfølgelig ville kunne sættes op imod Kina. Og 

Kina arbejder selvfølgelig sammen med Pakistan om-

kring Gwadr-havnen, og afspænder således potentielle 

spændinger mellem Indien og Pakistan. Man begynder at 

se, at de alle samarbejder omkring denne fælles mission; 

og man ser, at integreringen af alle disse nationers relati-

oner er vigtig. Med hensyn til, hvad der må ske i USA, 

bør vi ligeledes indse, at det, der finder sted i disse natio-

ner, er bestemmende for den globale dynamik; og det 

bliver også det, der kommer til at bestemme den interne, 

politiske situation. 

Så alle de amerikanere, der er deprimeret over denne 

sindssyge valgkampagne, bør ganske enkelt skylle den ud 
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i toilettet, hvor den hører hjemme; for det har ingen vir-

kelig indflydelse på det, der rent faktisk sker rent interna-

tionalt. Det defineres af dette nye begreb om en tanke-

gang, der går videre end til begrebet om nationalstaten; 

eller i det mindste videre end til den manipulation, der 

kan finde sted under geopolitik, der, hvor disse nationer 

er begyndt at samarbejde. Det er pointen i rumforskning; 

det er også pointen i hr. LaRouches Strategiske Forsvars-

initiativ
3
, som han kom ind på i dag under vore diskussi-

oner. Dette aktuelle krigsfremstød, hvis baggrund er, at 

briterne forsøger at ødelægge dette fremvoksende Nye 

Paradigme, begyndte i realiteten med, at flokken omkring 

Bush saboterede hr. LaRouches Strategiske Forsvarsiniti-

ativ. Hvis denne hans politik var blevet gennemført, ville 

vi nu ikke stå ved randen af en atomkrig; vi ville allerede 

dengang være begyndt på dette samarbejde. Så nu er det i 

realiteten vores sidste chance for at gennemføre dette 

initiativ; men vi må bringe dette Nye Paradigme ind i 

USA. 

 

Steinberg: Jeg deltog i en begivenhed i Washington, 

da premierminister Modi var her, og en af talerne var en 

tidligere ambassadør til USA. Jeg syntes, at han fremfør-

te nogle meget vigtige og temmelig åbenhjertige punkter. 

Han sagde, at for det første, så var den vigtigste ting, der 

kom ud af mødet, bortset fra premierminister Modis tale 

for Kongressens plenarforsamling, aftalen om atomkraft. 

Den kendsgerning, at Westinghouse var blevet hyret til at 

bygge seks nye atomkraftværker i Indien. Han vurderer 

det, der er tilbage af USA’s faktiske teknologiske basis; 

det er nu selvfølgelig et selskab, der arbejder meget tæt 

sammen med japanerne for bare at imødekomme kravene 

til konstruktionen. Men det andet, han sagde, var, at USA 

har forhindret Indien i at spille nogen som helst konstruk-

tiv rolle i freden i Mellemøsten. Han sagde, at Indien har 

en meget vigtig rolle at spille; vi har tætte relationer til 

alle de arabiske lande. Men, sagde han, Indien anser Iran 

for at være en afgørende allieret; ikke kun økonomisk 

pga. Chabahar-havnen og udsigten til en økonomisk inte-

gration mellem Indien, Iran og Afghanistan. Men, sagde 

han, truslen mod Indien og Asien fra islamisk terrorisme 

kommer fra wahhabisme; og at de aldrig har haft nogen 

oplevelser med shia-islam som kilde til terrorisme. Indien 

anser derfor Iran for at være en buffer mod spredningen 

af denne form for saudisksponsoreret terrorisme ind i 

Sydasien og subkontinentet. Så dette er områder, hvor 

der er en enorm masse plads for et omskift i den politik, 

der gennemtvinges i Washington; hvor de problemer, der 

i øjeblikket synes umedgørlige, kan løses gennem denne 

nye form for fremgangsmåde. 

Med hensyn til det spørgsmål, som Megan rejste; Ja-

son, du har måske noget at sige om dette? For 300 år 

siden fandt der en dialog sted på meget højt plan, mellem 

                                                           
3
 Se: Temaartikel: »LaRouches Strategiske Forsvarsiniti-

ativ: En amerikansk-sovjetisk aftale for fred og udvik-

ling«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=6976 

vestlige og kinesiske lærde, om dette spørgsmål om men-

neskets natur. Leibniz var engageret i en enorm udveks-

ling med Kina, via nogle af de jesuitter-missionærer, der 

var i Kina i mere end 100 år. Så dette almindelige begreb 

om menneskets natur er ikke noget, der er fremmedartet 

for førende tænkere i Asien; og jeg mener, at det, som 

Kina og selv Rusland nu foretager sig, i realiteten reflek-

terer en intuitiv, om end måske ikke helt bevidst idé om 

dette unikke, menneskelige karaktertræk som værende 

den eneste kreative art.  

 

Jason Ross: I nogle bemærkninger, som Xi Jinping 

for nylig kom med – jeg kan ikke huske, ved hvilken 

lejlighed, han holdt denne tale – gennemgik han menne-

skets historie. Han fortalte om alle de store opdagelser, 

der muliggjorde den moderne menneskehed; men han gik 

helt tilbage til begyndelsen. Ild, forarbejdning af metal; 

han talte om de seneste 200 år, med de utrolige revoluti-

oner med dampkraft, kemi og elektricitet. Så der er af-

gjort en erkendelse af, at noget meget specielt skete vedr. 

videnskab, og som kom fra Europa fra renæssanceperio-

den at regne; det er uomtvisteligt. Det universelle aspekt 

af det handler om det arbejde, som Leibniz udførte for ca. 

300 år siden, hvor han forsøgte at bevare og få en dialog 

med Kina; at få en mulighed for, at europæisk videnskab 

fik en indfaldsvej ind i Kina, for at hæve folks levestan-

dard der, og for at finde flere partnere til at samarbejde 

om tingene med. Samtidig mente han, at der i den kinesi-

ske naturlige filosofi, eller naturlige teologi, eller en an-

skuelse af verden og samfundet, var et potentiale for 

resten af verden til at lære en hel del fra Kina. Hans 

synspunkt var, at, hvis man ignorerede kristendommen, 

som han så som givet som en åbenbaret religion, baseret 

på – med andre ord, det var ikke en opdagelse, som no-

gen kunne have gjort. Den fremstod igennem en person-

lighed, der var i den vestlige verden. At, hvis man så bort 

herfra, så var Kina overlegen i sin moral og sin kulturelle 

anskuelse. 

Angrebene på det i dag er temmelig forbløffende. 

Folk siger, »Se på Kinas økonomi; den er ved at fejle. Se, 

deres vækstrate er kun 10 gange så stor som vores; den 

plejede at være 20 gange vores. De er ved at gå ned.« I 

mellemtiden er der blot negative rentesatser; det er åben-

lyst, hvor væksten kommer fra. Og den måde, hvorpå de 

blæser ideen med, at Kina skulle være en trussel, op; det 

synes næsten at være et psykologisk tilfælde af projekti-

on. 

 

Steinberg: Helt sikkert. Jeg mener, at man i Ruslands 

tilfælde påpegede, at USA’s forsvarsbudget, når alle for-

svarsudgifter medregnes, er over $1 billion om året. Der 

er et program til $1 billion til en total opgradering og 

modernisering af vores atomvåbenarsenal; og det er i 

Energiministeriets budget. Det figurerer ikke engang i 

Pentagons budget på $600 milliarder. Det er altså $1 

billion, der går til at forberede galskaben med at blive i 

stand til at lancere, udkæmpe og vinde en atomkrig. Hele 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6976
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Ruslands forsvarsbudget er $ 84 milliard; så det er bog-

stavelig talt mindre end 10 % af USA’s. Og det samme 

gælder for Kina; det er en brøkdel af det, USA bekoster. 

 

Ogden: Som Stephen Cohen sagde, Rusland ved, 

hvordan man udfører kontra-terrorisme; vi ved ikke, 

hvordan det gøres særlig godt. 

 

Ross: Vi handler i hvert fald ikke på det, hvis vi har 

denne viden. 

 

Ogden: Og, som hr. LaRouche understregede, så tror 

jeg, at der er et element af præsident Putins egen unikke 

indsigt som en verdensleder. Helt tilbage til starten af 

hans præsidentskab med det, han gjorde i Tjetjenien for 

at nedkæmpe truslen fra islamisk terrorisme der; han 

sagde, at truslen her er, at Rusland bliver ’balkaniseret’. 

At vi skulle blive det næste Jugoslavien. Og hvilke im-

plikationer ville det få for verdens civilisation? Men mht. 

den kendsgerning, at Putins baggrund er en efterretnings-

officer, så ved han meget vel, at kilden til hele denne 

islamiske terrorisme er at finde i Al-Yamama-aftalen og 

den indsats, som prins Bandar og Margaret Thatcher 

gjorde dengang for at deployere de afghanske mujahed-

diner imod Sovjetunionen. Al-Yamama-aftalen var en 

koldkrigsaftale; og det faktum, at den endnu ikke er ble-

vet opløst, betyder, at den stadig er en aktiv trussel. 

 

Steinberg: Det andet, der ligesom stiller det samme 

spørgsmål, er, vil det sige, at vi ikke er gode til det? Eller 

er på den anden side? Jeg mener, at man må se på sagen 

om denne skyder i Orlando – Omar Mateen; og tag i be-

tragtning, at han var ansat i 7-8 år af et britisk selskab 

ved navn G4S, der er det tredjestørste selskab i verden, 

efter Walmart og en asiatisk supermarkedskæde. Det er 

en lejesoldatsvirksomhed; det er et »privat sikkerhedssel-

skab«. De er involveret i lejesoldat-aktiviteter i hele ver-

den. De var i Irak som en del af de såkaldte »kontraktsel-

skaber«, der var involveret i besættelsen. I Israel beman-

der de kontrolstationerne; de leverer teknologien. De 

leverer sikkerheden for de illegale, jødiske bosættelser på 

Vestbredden. Her i USA har de kontrakterne på levering 

af sikkerheden for 90 % af atomkraftværkerne i USA. De 

har betydelige kontrakter hos Ministeriet for National 

Sikkerhed. Og de havde altså også denne tikkende bombe 

(Mateen) på deres lønningsliste; selv, da han var gen-

stand for undersøgelse af FBI i et år, var hans job aldrig i 

fare. Man har nærmest fornemmelsen af, at disse britiske 

selskaber holder en mindre hær af mennesker, der er 

alvorligt mentalt forstyrret; og som kan udløses, hvornår 

det skal være, når der er brug for et påskud. 

Husk på, at, i januar 2001, aflagde hr. LaRouche for-

klaring i opposition til John Ashcrofts stadfæstelse som 

Justitsminister; for han sagde, at arten af Bushregeringen 

var den, at de ville satse på at skabe en ’Branden i Reich-

stag’-begivenhed, med det formål at indføre et diktatur. 

Det var altså syv måneder før 11. september, at han kom 

med denne advarsel; og det var absolut forudseende. Det 

er, mener jeg, som dr. Lin sagde i sin artikel, at USA og 

briterne – selv om hun fokuserede på USA – har brugt 

disse jihadister som redskaber i politik for regimeskift, 

der har destabiliseret Mellemøsten og flere andre dele af 

verden. Vi er en del af denne jihadistiske struktur; briter-

ne – som omdrejningspunkt, sådanne ting som Al-

Yamama – men i de seneste 15 år med Bushregeringen 

og nu med Obama, har vi været en del af denne samme 

ligning. Så dette er altså noget, hvor vi må se sandheden 

stift i øjnene, hvis vi nogen sinde skal løse dette problem. 

 

Ogden: Og man ser denne rabiate opposition til op-

hævelsen af hemmeligstemplingen af de 28 sider af rap-

porten om 11. september. Det, (CIA-chef John) Brennan 

foretager sig i øjeblikket for at køre en mørklægning for 

saudierne, er afskyeligt. 

 

Steinberg: Og hvem var det lige, Obama mødtes med 

i dag? 

 

Ogden: Prins Salman, netop. Jeg tror, at, med aktive-

ringen af dette lovforslag fra Walter Jones, så går dette 

her afgjort et skridt videre, og jeg tror, at en masse men-

nesker er begyndt at indse, at man må tage et opgør med 

Obama for det, han har gjort på denne front. Vi har fejret 

senator Mike Gravels mod, da han afslørede Pentagon-

papirerne i 1970’erne; og jeg tror, at dette fortsat inspire-

rer folk. Det har tydeligvis inspireret Walter Jones. Reso-

lutionens dybde går udover, hvad der normalt udgør 

Kongressens »ihvorvel«-klausuler. Det, som den siger 

mht. at nævne George Washington, mht. at henvise til 

sagen om Højesteret, der støttede Mike Gravel; mht. 

generelt at fastslå en pointe. Også, ikke at undlade at 

angribe det saudiske aspekt i dette; den nævner udtrykke-

ligt den saudiske regering og den rolle, som den har spil-

let. Bob Graham har gentagne gange advaret om – og jeg 

tror, at dette må gentages, hver eneste gang, der finder et 

sådant angreb sted – at det faktum, at de 28 sider ikke 

blev frigivet, betyder, at det logistiske støttenetværk, der 

var på plads før 11. september, og som gjorde det muligt 

for gerningsmændene at gøre, hvad de gjorde, ikke er 

blevet nedlagt. For alt hvad vi ved, så er det stadig på 

plads; som også mange af forbindelserne. Sarasota-

aspektet af FBI’s mørklægning af de 80.000 dokumentsi-

der, siger noget om, at angrebet i Orlando fandt sted. Så 

er der hele det sydcaliforniske aspekt, der blev dokumen-

teret i de undersøgelser, der medgik i sammensætningen 

af de 28 sider. Jeg ved, at du allerede har sagt en del om 

dette, Jeff, men alle disse punkter må hele tiden tages op. 

 

Christie: Jeg vil blot tilføje, at jeg mener, at dette 

som en flanke betragtet er meget afgørende; for det går 

lige i bugen – ikke blot af Obama og mørklægningen – 

men simpelt hen af Bush-slænget og deres illegale krige, 

som vi siden har lanceret under dække af såkaldt terro-

risme efter 11. september. Hvor vi udså os nationer, der 
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ikke havde noget som helst med det at gøre, men som i 

realiteten havde at gøre med de geopolitiske spil imod 

Rusland, Kina og Indien. (Som er lederne af den ’nye 

økonomiske verdensorden’ udtrykt gennem BRIKS, -

red.) Men som hr. LaRouche sagde i anledning af begi-

venheden med Mateens angreb i klubben i Orlando; hr. 

LaRouche førte det tilbage til Al-Yamama. At det skal 

ses i en meget større sammenhæng; dette er ikke et en-

keltstående tilfælde. Så flanken med de 28 sider handler 

direkte om hele den struktur, der er blevet indført siden 

Al-Yamama-aftalen, der er forbundet med de forskellige 

aspekter af det finansielle system, osv. Fr. LaRouche 

sagde, at, hvis man ser på det hele, så befinder vi os ved 

et absolut punctum saliens – et springende punkt – hvor 

man, som vi også diskuterede i begyndelsen af denne 

udsendelse, har spørgsmålet om afstemningen om Brexit 

den 23. juni, og som allerede er ved at få enorme impli-

kationer. Vi kender selvfølgelig ikke alle detaljerne, men 

det er meget sandsynligt, at dette mord på det britiske 

parlamentsmedlem har forbindelse til dette. Der er 

Brexit-afstemningen, der er det finansielle kollaps, hvor 

de nu har indrømmet, at de er gået tilbage til den vanvit-

tige svindel med ejendomslån, der truede med at bringe 

systemet til fald i 2007-08. Der er de tyske obligationer, 

der handles til negative rentesatser; Japans centralbank, 

der forordner negative rentesatser. Alt dette kommer 

simpelt hen sammen. Krigsspillene og briternes despera-

tion. Hr. LaRouche sagde, at vi står i en situation, der er 

uforudsigelig. Hvad det betyder for os alle og for vore 

amerikanske medborgere er, at dette virkelig ligger åbent 

for, hvad vi beslutter at gøre. 

 Med andre ord, så kan der måske være flere spillere, 

der muligvis har alle deres forskellige ideer om, hvad der 

skal gøres i dette kriseøjeblik; men vi må have en for-

nemmelse af, at vi ved, hvad der skal gøres, pga. det, Lyn 

og Helga har gjort hen over disse årtier. Der er nu en 

mulighed for at tage lederskabet og kræve, at vores pro-

gram og politik gennemføres. Men det er måske endnu 

vigtigere med, hvordan vi tænker; og en måde, hvor krea-

tivitet er helt fremme i vores tankegang omkring økono-

mi, om menneskelige relationer generelt. Så vi griber 

simpelt hen dette øjeblik med punctum saliens; tiden er 

inde til at tage lederskab. 

 

Ogden: Det er en fin pointe som afslutning på vores 

show. Igen, ’det springende punkt’ – det svangre øjeblik; 

beslutningens øjeblik. Som Jeff nævnte, så, når vi mødes 

næste gang, har Brexit-afstemningen fundet sted; meget 

ændrer sig meget hurtigt. Der er meget at holde øje med 

ud fra dette. 

Jeg vil gerne takke alle for at være med os her i dag. 

Tak til Jeff og Jason; og også til Dave og Megan for at 

være med over video. Og tak til alle jer, der har lyttet 

med på kanalen; bliv på larouchepac.com for vigtige, 

daglige opdateringer.  

 

Mange tak, og god nat. 


