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Helga Zepp-LaRouche var særlig gæst 

på LaRouchePAC Internationale  

Fredags-webcast, 15. juli 2016.  

Se hele webcastet her: 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=2666&v=TSxYrsp7Cow 

 

Matthew Ogden: God aften. Det 

er den 15. juli 2016, og jeg er Mat-

thew Ogden. Med mig i studiet i dag 

har jeg Benjamin Deniston, og vi har 

en særlig gæst via video, fr. Helga 

Zepp-LaRouche. Helga Zepp-

LaRouche er grundlægger af Schiller 

Instituttet og desuden forkvinde for 

det tyske, politiske parti, Bürger-

rechtsbewegung Solidarität, BüSo (Borgerrettighedsbe-

vægelsen Solidaritet). 

Helga Zepp-LaRouche er med os her i aften for at 

diskutere det initiativ, som hun og hr. Lyndon LaRouche 

har taget i denne uge til at handle på en meget afgørende 

måde for at afværge Tredje Verdenskrig og et globalt, 

økonomiske sammenbrud. Det drejer sig om den situati-

on, som Deutsche Bank nu befinder sig i. 

Jeg vil gerne indlede med at læse den erklæring, som 

fr. LaRouche udstedte for et par dage siden, den 12. juli i 

denne uge. Dernæst vil vi få en diskussion med fr. 

Larouche i egen person. I sin erklæring, med overskrif-

ten, »Vi må redde Deutsche Bank, for verdensfredens 

skyld«, skrev Helga følgende: 

 

»Den overhængende trussel om Deutsche 

Banks konkurs er bestemt ikke den eneste 

udløser for en ny systemisk krise i det trans-

atlantiske banksystem, en krise, der ville bli-

ve mange gange mere dødbringende end 

krisen i 2008, men som samtidig tilbyder en  

 

 

enestående mulighed for at forhindre et kol-

laps ud i kaos. 

Bag det SOS-nødsignal, som Deutsche 

Banks cheføkonom David Folkerts-Landau 

har udsendt for at få et EU-program på 

€150 milliarder til at genkapitalisere ban-

kerne, lurer der en fare, der åbent diskuteres 

i de internationale finansielle medier, for, at 

hele det europæiske banksystem de facto er 

insolvent og sidder på et bjerg af dårlige lån 

til mindst €2 billioner. Deutsche Bank er 

den internationale bank, der, med udeståen-

de derivatkontrakter for i alt €55 billioner 

og en gearingsfaktor på 40:1, overgår selv 

Lehman Brothers på tidspunktet for denne 

banks kollaps og derfor repræsenterer sy-

stemets farligste akilleshæl. Halvdelen af 

DB’s balance på regnskabet, som er styrt-

dykket 48 % over de seneste 12 måneder og 

er nede på kun 8 % af sin topværdi, udgøres 

af niveau 3-derivater, dvs. derivater til et 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2666&v=TSxYrsp7Cow
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2666&v=TSxYrsp7Cow
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beløb af ca. €800 milliarder uden en egent-

lig markedsvurdering. 

Det kom sikkert som en overraskelse for 

mange, at Lyndon LaRouche, på grund af de 

systemiske implikationer af Deutsche Banks 

truende konkurs, i dag krævede, at banken 

blev reddet gennem en engangsforøgelse af 

sit kapitalgrundlag. Hverken den tyske rege-

ring med sit BNP på €4 billioner, eller EU, 

med sit BNP på €18 billioner, ville være i 

stand til at kontrollere dominoeffekten af en 

ikke-reglementeret konkurs.   

Denne engangskapitalindsprøjtning, for-

klarede LaRouche, er alene et nødtiltag, der 

må følges op af en omgående ny-orientering 

af banken, tilbage til dens tradition, der var 

fremherskende indtil 1989 under Alfred 

Herrhausens lederskab. For virkeligt at 

overvåge en sådan operation, må en ledel-

seskomité etableres, der kan verificere for-

pligtelsernes legitimitet og deres implikatio-

ner, og som kan afslutte dette arbejde inden 

for en given tidsramme. Komitéen bør også 

udfærdige en ny forretningsplan, baseret på 

Herrhausens filosofi for bankdrift, og som 

udelukkende er orienteret mod den tyske re-

aløkonomis interesser.  

Alfred Herrhausen var Tysklands sidste, 

egentlig kreative, moralske industrielle 

bankmand. Han forsvarede blandt andet ef-

tergivelse af udviklingslandenes ubetalelige 

gæld, så vel som også langfristet kredit-

finansiering af veldefinerede udviklingspro-

jekter. I december 1989 havde han til hen-

sigt i New York at præsentere en polsk indu-

strialiseringsplan, der var i overensstem-

melse med de kriterier, som Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) fastsatte for genop-

bygningen af Tyskland efter 1945, og som 

ville have tilbudt et fuldstændig anderledes 

perspektiv end Jeffrey Sachs’ såkaldte »re-

formpolitik« eller chokterapi.
1
 

Herrhausen blev dræbt d. 30. november 

1989 af den »Tredje Generation af Røde 

Armé Fraktion«, hvis faktiske eksistens den 

dag i dag stadig ikke er bevist. Det skete kun 

to dage efter, at kansler Helmut Kohl, der 

regnede Herrhausen blandt sine nærmeste 

rådgivere, havde præsenteret sit 10-

punktsprogram for gradvist at overvinde 

Tysklands deling [mellem øst og vest]. Ter-

rorangrebets Cui bono (hvem har gavn af 

det, -red.) er fortsat et af de mest skæbne-

svangre spørgsmål i Tysklands moderne hi-

                                                           
1 Se LaRouchePAC Feature-video, ‘The Lost 

Chance of 1989’ (1989 – Den forspildte chance) 

https://www.youtube.com/watch?v=ivQU5mypEB

E&feature=youtu.be 

storie, og et spørgsmål, som det er påtræn-

gende at få afklaret.
2
 

Kendsgerningen er, at Herrhausens ef-

terfølgere indførte et fundamentalt para-

digmeskifte i bankens filosofi, hvilket bragte 

Deutsche Bank ind i den vilde verden af pro-

fitmaksimering for enhver pris, og også ind i 

utallige ikke-strafbare og strafbare juridiske 

forviklinger, som de ansvarlige hidtil ikke er 

stillet til ansvar for, hovedsageligt på grund 

af præmisserne for de banker, der er ’for-

store-til-at-lade-gå-ned’. 

Transformeringen af Deutsche Bank til 

en global investeringsbank med den højeste 

eksponering til derivater, kombineret med 

den samtidige kredit-flaskehals for små og 

mellemstore tyske virksomheder, er sympto-

matisk for den dårskab, der har ført til den 

nuværende katastrofe. 

Vi må nu handle med beslutsomhed, men 

ikke på den måde, som Folkerts-Landau fo-

reslår, det vil sige, ikke med mere af den 

samme medicin, der blot ville slå patienten 

ihjel. Selv om Deutsche Bank i løbet af de 

senere år hovedsagligt har opereret ud fra 

London og New York, så er DB for vigtig for 

den tyske økonomi, og derfor for Tyskland, 

og ultimativt for hele Europas skæbne. Ban-

kens reorganisering i Alfred Herrhausens 

ånd er ikke alene nøglen til at overvinde 

bankkrisen, men også til at afværge den 

akutte fare for krig. 

Mordet på Herrhausen er forblevet 

ustraffet. Der findes imidlertid »den frygtede 

magt, der dømmer det, der er skjult for 

øjet«, hvilket er emnet for Friedrich Schil-

lers digt »Ibykus’ Traner«. Erinyerne er be-

gyndt på deres frygtelige dans.
3
  

Det påhviler nu alle, der, udover famili-

en, har lidt under det politiske mord på 

Herrhausen, repræsentanter for den tyske 

»Mittelstand«, den tyske økonomi og de in-

stitutionelle repræsentanter for den tyske be-

folkning at ære hans eftermæle og gribe den 

enorme mulighed, der nu gives, for at redde 

Tyskland.« 

 

Hermed giver jeg ordet til Helga for at følge op på 

dette med en indledning til aftenens diskussion: 

 

Helga Zepp-LaRouche: Helga Zepp-LaRouche: Jeg 

tror, det er almindelig kendt blandt absolut alle i det in-

ternationale finansielle samfund, og i alle regeringer og 

blandt alle relevante personer i politiske stillinger i den 

                                                           
2
 Læs om Herrhausen her: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3451 

og http://schillerinstitut.dk/si/?p=2494 
3
 http://schillerinstitut.dk/si/?p=3049 

https://www.youtube.com/watch?v=ivQU5mypEBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ivQU5mypEBE&feature=youtu.be
http://schillerinstitut.dk/si/?p=3451
http://schillerinstitut.dk/si/?p=2494
http://schillerinstitut.dk/si/?p=3049
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transatlantiske sektor, at det, jeg nu siger her, er absolut 

sandt. Med andre ord: bankiererne og de ansvarlige per-

soner i det internationale finansielle system er alle klar 

over, at dette system er absolut bankerot; håbløst banke-

rot. Det står umiddelbart foran en nedsmeltning, i langt 

større skala end den, der fandt sted i 2008, af den meget 

simple grund, at alle de indikatorer, der var til stede, før 

Lehman Brothers og AIG gik ned, er til stede nu, men i 

langt større skala.  

Den berømte værktøjskasse, som de brugte, eller lod 

som om, de brugte, i 2008, er blevet brugt op: kvantitativ 

lempelse, nulrente, negative renter, ’helikopter-penge’. 

Lige nu har vi den situation – og dette har vi fra ekstremt 

pålidelige kontakter i banksamfundet, der er enige med 

os – hvor alle centralbankerne trykker pengesedler, pa-

pirpenge, som gale, fordi de meget vel ved, at helikopter-

penge ikke bare kan være elektroniske, men at, hvis der 

kom et stormløb på bankerne lige nu, så ville hele mole-

vitten fordampe op i den blå luft inden for nogle få timer. 

Dette er en situation, hvor, hvis der kommer et ukon-

trolleret, kaotisk kollaps, hvilket i øjeblikket i fremtræ-

dende grad er en mulighed, fordi man har flere [kan ikke 

høres] ikke alene Deutsche Bank. Der er den italienske 

banksektor, der står for at bryde sammen. Der er situatio-

nen i Storbritannien efter Brexit. Hele det europæiske 

banksystem er totalt bankerot. Hvis der kom et ukontrol-

leret kollaps, ja, som en bankier sagde til os, efter han 

havde læst min erklæring, sagde: »Hvis ikke dette for-

hindres på kort sigt, ser vi på et Europa i kaos, uorden og 

revolution.« 

Den største fare, lige bortset fra en direkte Tredje 

Verdenskrig, ville være, at den transatlantiske sektor 

styrtede ud i kaos. Derfor fremkom min mand – der har 

en unik rekord for at have ret, mht. økonomisk foreca-

sting, og mht. at komme med forslag til, hvordan en situ-

ation kan løses – med denne meget overraskende kom-

mentar: at Deutsche Bank, frem for alle banker, skulle 

udvælges og reddes, denne ene, sidste gang, men ikke 

uden betingelser: De må omgående sættes under en form 

for konkursbehandling. En ledelseskomité bør have an-

svaret. Og dernæst må banken have en ny forretnings-

plan, der må gå tilbage til den filosofi, som blev praktise-

ret af Alfred Herrhausen, der var den sidste, moralske 

bankier i hele Europa, og som havde en helt anden filoso-

fi. 

Vi fik alle mulige slags reaaktioner på det. Det viste 

sig, at bankerne er langt mere forhadte, end offentlighe-

den er klar over. Folk sagde, »Lad disse banker gå banke-

rot! Erklær dem til bankerot!« Der kom et udbrud af vre-

de fra folk, som man ikke ville have forventet det fra – 

konservative industrifolk og politikere, der normalt slet 

ikke kommer med radikale udtalelser – men det, der kom 

frem, var en eksplosion af vrede. 

Det er meget let at blive vred over situationen. Hvis 

det her kollapser på en ukontrollabel måde, vil folks livs-

opsparinger (pensioner) forsvinde. Flertallet af befolk-

ningen vil skulle betale regningen, og dette vil medføre 

fattigdom. Millioner af mennesker vil dø. Dette er ingen 

vittighed. 

Det er ikke nok bare at være »imod« noget; selv ikke, 

hvis bankerne har opført sig fuldstændigt forbryderisk og 

umoralsk. I øjeblikket betaler Deutsche Bank bøder for 

illegale aktiviteter i forbindelse med LIBOR-svindel og 

alle mulige former for ufine operationer, bøder, der er så 

enorme, at de måtte nedskrive deres forventede overskud. 

Det er ikke et spørgsmål om at »gøre Deutsche Bank en 

tjeneste«. Slet ikke! Spørgsmålet er: Man må finde et 

virksomt middel til, hvordan man bringer dette her i or-

den, før det hele ender i et kollaps, der vil forårsage en 

absolut ukontrollerbar situation. 

Det er derfor, referencen til Alfred Herrhausen virke-

lig er ekstremt vigtig, for han var chef for Deutsche 

Bank. Han var en bankier. Deutsche Bank havde en an-

den politik, og når man derfor siger, »Vi må gå tilbage til 

Alfred Herrhausens filosofi«, så ved i det mindste hele 

den ældre generation, hvad det vil sige. Jeg mener derfor, 

at vi virkelig må udbrede dette og tvinge folk til at lægge 

pres på situationen for, at dette sker. Man må »nedgrade-

re« de udestående derivater. Man må løse det problem, at 

Deutsche Bank har for 55 billioner euro i udestående 

derivater. Halvdelen af deres aktiver i regnskabet har 

ingen markedsvurdering, hvilket vil sige, at de praktisk 

talt ingen værdi har, fordi man i realiteten ikke kan sælge 

dem. 

Hvis der skulle komme et ukontrollerbart kollaps, så 

kunne det virkelig blive det, der bringer det hele ned, på 

en kaotisk måde. Hvis man bruger den løsning, som hr. 

LaRouche har foreslået, kan man få en lovmæssig opløs-

ning af dette bankerotte system og erstatte det med et, der 

er i folkets interesse. Det er ikke bare et teknisk forslag. 

Flere mennesker sagde, som respons til min erklæring: 

»Dette er sandsynligvis den allersidste chance, vi har, for 

at forhindre en katastrofe.« 

 

Ogden: Jeg vil gerne, at vi uddyber betydningen af 

den rolle, som Alfred Herrhausen spillede, om et øjeblik; 

men før vi gør det, vil du, Helga, måske også sige lidt 

mere om denne interventions strategiske sammenhæng, 

især ud fra standpunktet om den rolle, som [kan ikke 

høres] spiller, ikke alene som den eneste, levedygtige 

økonomi i Europa lige nu, men også om den vægt, hr. 

LaRouche har lagt på forholdet mellem Tyskland og 

Rusland som værende det eneste middel til at forhindre, 

at der udbryder en atomar konflikt. 

 

Zepp-LaRouche: Folk har lige nu alle mulige former 

for forslag, som »Tobin-skat«, »beskat spekulanterne« – 

alle disse forslag flyder rundt alle vegne. Det, som de 

ikke tager i betragtning, er, at, når vi taler om bankprak-

sis, så taler vi ikke om penge eller finansielle spørgsmål; 

vi taler om de fysiske forudsætninger for, at et samfund 

kan eksistere. Heldigvis, på trods af alle disse paradigme-

skift til det værre, der har fundet sted i løbet af de seneste 

25 år, så er den tyske økonomi stadig en økonomisk 

kraftstation. Der er stadig en meget stor koncentration af 

meget produktiv industri på mellemniveau. Industri på 

mellemniveau er normalt det sted, hvor alle mønstrene 
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skabes og den teknologiske innovation opstår. Det er i 

realiteten rygraden i den produktive økonomi. 

Spørgsmålet er det følgende: Denne tyske økonomi, 

uden hvilken Europa ikke ville fungere, må absolut be-

skyttes, og den må ikke alene beskyttes, fordi der netop 

nu er mange, mange små firmaer, der er i fare. Der er 

andre faktorer, såsom fr. Merkels vanvittige nedlæggelse 

af kernekraft, der har sat priserne for energi enormt i 

vejret; men den tyske økonomi er ligesom blevet svæk-

ket. Men den er dog stadig den absolut afgørende faktor, 

for i Tyskland har man en masse af det industrielle poten-

tiale, der behøves for ikke alene Europa, men også for at 

etablere hele spørgsmålet om eurasisk samarbejde på et 

solidt fundament, har man brug for den tyske økonomi. 

Hele spørgsmålet om tysk-russisk samarbejde, tysk-

kinesisk samarbejde om udviklingen af den eurasiske 

Silkevej, er absolut afgørende. 

Så spørgsmålet drejer sig om produktivitet. Og om, 

hvad der skete med dette paradigmeskift, som alle Herr-

hausens efterfølgere – jeg vil ikke nævne dem alle – men 

de gik alle over til denne højrisikomaksimering af profit-

ten, uanset hvad. Ackermann ville have 25 % ’s profit, 

helst hver måned; og de gik ind i disse totalt vanvittige 

derivat-operationer, så Deutsche Bank i dag er den føren-

de bank mht. eksponering til derivater. Med for $55 billi-

oner i udestående derivater; med et BNP i den tyske øko-

nomi på $4 billion om året, er det mere end 10 gange så 

meget, selv mere end 12 gange så meget som den tyske 

økonomis BNP. Så Deutsche Bank er for længst ophørt 

med at være Deutsche Bank; den opererer nu ud fra Lon-

don og New York. Den er blevet én af de mest aggressive 

banker i verden. Men hvis den går bankerot – og det 

kunne ske, hvad øjeblik, det skal være; og det er grunden 

til, at cheføkonomen hr. Folkerts-Landau hver eneste dag 

siden søndag er kommet offentligt ud med et presserende 

krav om, at denne genkapitalisering af de europæiske 

banker må finde sted, eller også vil der ske en ulykke. 

Hvis Deutsche Bank går ned, vil den tyske økonomi – og 

med den, alle de europæiske økonomier – kollapse; og 

det er derfor ikke et spørgsmål om, at vi kan vælge. Blot 

at give endnu en bailout-pakke (statslig redningspakke) i 

sig selv, sådan, som Den europæiske Centralbank (ECB) 

og EU-kommissionen har gjort tidligere, vil selvfølgelig 

være komplet værdiløst, fordi det blot vil gøre problemet 

værre. Lige nu er grænsen nået; for, efter helikopter-

penge, hvad vil man mere gøre? 

 

Ogden: Du har understreget, at omstændighederne 

omkring det politiske mord på Alfred Herrhausen fortsat 

er en forbrydelse, som sandheden aldrig er kommet ud 

omkring. I USA kan vi relatere til mordet på John F. 

Kennedy mht. den enorme betydning, mordet på Herr-

hausen havde for vendepunktet i tysk politik på det tids-

punkt. Det skete selvfølgelig i sammenhæng med Ber-

linmurens fald i november 1989, og blot under én måned 

senere, i slutningen af november, den 30. november, blev 

Herrhausen myrdet i et meget sofistikeret angreb på hans 

bilkortege, mens han var på vej fra sit hjem til Deutsche 

Banks hovedkvarter. I en artikel fra 1992, med overskrif-

ten, »Nye beviser er fremkommet om mordet på Herr-

hausen«, skrev du,  

»Nøglen til motivet bag mordet på Herrhausen findes 

i 11 sider af en tale, som det var meningen, han skulle 

holde i USA kun fire dage efter, at han faldt i baghold. 

Talen indeholder Herrhausens vision om en ny form for 

relation mellem Øst- og Vesteuropa, der totalt ville have 

ændret verdens fremtidige kurs.«  

Og så anfører du et citat fra talen, som jeg mener, er 

chokerende, når vi i dag går tilbage og læser det, når man 

tager i betragtning, hvad hr. LaRouche og du selv begge 

var fortalere for på det tidspunkt. Det, han ville have sagt 

i denne tale, der aldrig blev holdt, var det følgende: 

»Der bør være garanti for, at den nye kredit vil 

strømme ind i specifikke, lovende projekter. Det er derfor 

tilrådeligt, at de eksportgarantier, som den tyske for-

bundsregering ønsker at udvide, bindes primært til speci-

fikke projekter. I denne forbindelse foreslog jeg, på dette 

års årlige IMF- og Verdensbankmøde i Washington, at 

etablere en udviklingsbank på stedet, dvs. i Warszawa. 

Dens opgave ville blive at samle hjælpen og kanalisere 

den iht. strenge kriterier om virkningsfuldhed. Min vision 

er den, at en sådan institution kunne fungere noget i ret-

ning som den tyske Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW), der kan spores tilbage til Marshallplanen.« 

Så, når man sammenligner denne tale, som Herrhau-

sen stod for at skulle holde, kun fire dage efter sin død, 

med det, som Lyn sagde i sin tale i Vesttyskland, på 

Kempinski Hotel i 1988, hvor han forudsagde Tysklands 

genforening og Berlinmurens fald og sagde: 

»Lad os sige, at USA og Vesteuropa vil samarbejde 

for at præstere en succesfuld genopbygning af Polens 

økonomi. Der vil ikke blive nogen indblanding i det poli-

tiske regeringssystem, men kun en slags Marshallplan-

hjælp for at genopbygge Polens industri og landbrug. 

Hvis Tyskland går med til dette, så lad en proces, der 

tilsigter en genforening af Tysklands økonomier, begyn-

de; og lad dette blive punctum saliens (det springende 

punkt; udgangspunktet) for vestligt samarbejde om at 

assistere i genopbygningen af Polens økonomi.«   

Så jeg mener, at der er en sammenhæng med denne 

tale, som Herrhausen stod for at holde i New York, med 

hans samarbejde med Helmut Kohl mht. Tysklands gen-

forening; og ligeledes med den kendsgerning, at han offi-

cielt havde krævet en gældseftergivelse – i hvert fald en 

delvis gældseftergivelse, hvis ikke ligefrem en total 

gældseftergivelse for tredjeverdenslandene. Han var 

mødtes med Mexicos præsident i 1987; han havde over-

rasket verden ved at holde en tale i Verdensbanken i 

1987, hvor han opfordrede til en gældseftergivelse for 

den Tredje Verden. Alle disse ting er direkte parallelle til 

det, som du og Lyn talte til fordel for, helt tilbage til 

1975, tilbage til Operation Juarez, og ligeledes til dette 

forslag for Marshallplanens Produktive Trekant, med 

Berlinmurens fald. Så jeg mener, at dette helt bestemt 

sætter hans mord i den rette sammenhæng for at forstå, 

cui bono?(Hvem har gavn heraf?) Hvem drog fordel af, 

at han blev myrdet? 
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Zepp-LaRouche: Jeg tror, at jeg vil gå lidt længere 

tilbage i tiden, for dette er ikke bare et spørgsmål om et 

mord, der fandt sted for 27 år siden. Jeg vil gerne genkal-

de, hvad det var for en periode, for de fleste mennesker 

har glemt, at Tyskland ikke altid har været genforenet; at 

Berlinmuren faldt. Men dette var en af de mest traumati-

ske udviklinger i efterkrigstiden. Man husker, at der var 

fredelige demonstrationer i DDR (Den tyske demokrati-

ske Republik; Østtyskland), mandagsdemonstrationerne; 

Warszawapagten eksisterede stadig væk, og det stod ikke 

klart, hvad der ville ske. Ville dette føre til endnu et 1956 

som i Ungarn, eller til et nyt Forår i Prag, hvor russiske, 

eller sovjetiske tanks intervenerede? Så faldt Berlinmu-

ren, og hr. LaRouche fik denne idé om tysk genforening, 

som du refererede til, og som han fremlagde på Kempin-

ski Hotel i 1988; så vi havde altså en plan. Vi udgav om-

gående dette forslag om Tyskland genforening, om at 

have en mission; om at få den Produktive Trekant, der 

skulle gå fra Paris til Berlin og til Wien – det økonomiske 

kraftværk i verden på det tidspunkt – og udvikle korrido-

rer ind i Østeuropa for at transformere Europa. Vi var de 

eneste, der havde nogen som helst idé, for vi var de ene-

ste, der havde nogen anelse om, at Sovjetunionen ville 

kollapse; hvilket hr. LaRouche allerede havde forudsagt i 

1984. Han sagde, at, hvis Sovjetunionen holdt sig til 

Ogarkov-planens militære politik, som gik ud på at vinde 

verdensdominans, så ville det kollapse inden for fem år. 

Og jeg kan forsikre jer for, at selv ikke den tyske rege-

ring havde nogen som helst idé om, at en genforening 

ville blive virkelig; selv, hvis dette var det primære, poli-

tiske mål i hele efterkrigstiden. Så faldt Muren; og i de 

officielle dokumenter, som den tyske regering offentlig-

gjorde ti år senere, indrømmede de, at de ikke havde 

nogen nødplan for tilfældet af en tysk genforening. Kan I 

forestille jer det? Det var det politiske mål nummer ét, at 

få en tysk genforening; og de havde ingen plan! Men vi 

havde en plan. 

Så blev udviklingerne ekstremt traumatiske. Den 28. 

november tog Helmut Kohl sandsynligvis det vigtigste 

skridt i hele sin politiske karriere, ved at fremlægge 10-

punktsprogrammet. Det var endnu ikke et program for 

Tyklands genforening, men det var en midlertidig plan, 

der havde til formål at tilnærme de to tyske stater til hin-

anden; den vesttyske og østtyske stat i én føderation. 

Men han gjorde det uden at konsultere de Allierede, og 

han gjorde det uden at konsultere selv den liberale koali-

tionspartner, hr. Genscher; men det var det første, spæde 

skridt i retning af to, tyske suveræne stater. Vi ved nu, at 

François Mitterand (Frankrigs daværende præsident, -

red.) udstedte et ultimatum til Kohl og sagde, enten opgi-

ver I den tyske D-mark og lader den erstatte af en fælles-

europæisk valuta – som blev til euroen – eller også vil vi 

ikke gå med til en tysk genforening. 

To dage efter, at Kohl havde præsenteret dette 10-

punktsprogram, blev Herrhausen myrdet. Alle i den tyske 

elite på det tidspunkt – og vi talte med mange mennesker 

dengang – sagde, at dette ikke blot er et politisk mord, 

men at, eftersom Herrhausen var Kohls nærmeste rådgi-

ver, dette var et budskab til Kohl. Stik ikke hovedet op; 

vov ikke at forfølge og hævde suverænitet. For Tyskland 

var, i hele efterkrigstiden, et besat land; og på det tids-

punkt sagde man, »Den bedst bevarede, offentlige hem-

melighed er, at Tyskland er et besat land og vil forblive 

et besat land«. Så, ved, at Kohl tog dette ganske lille, 

spæde skridt i retning af suverænitet med 10-

punktsprogrammet, så var det selvfølgelig den faktor, der 

bidrog til, at dette mord fandt sted. Som du sagde, så, 

hvis Herrhausen havde holdt denne tale i New York ugen 

efter, så ville der have været et forslag, der kom fra den 

førende bankier, og som i princippet var praktisk talt 

identisk med det, som hr. LaRouche og jeg foreslog på 

det tidspunkt; nemlig, at det genforenede Tyskland skulle 

bruge Polen som et eksempel på den økonomiske trans-

formation af alle de andre lande i Comecon. 

Så løb alting selvfølgelig fuldstændig løbsk. Ved det 

efterfølgende EU-topmøde i begyndelsen af december i 

Strasbourg begyndte alle at angribe Kohl; og i et senere 

interview sagde han, at dette var hans livs mørkeste stun-

der. Omstændighederne var sådan, at, på trods af det 

faktum, at Kohl vidste, at euroen ikke ville fungere og 

sagde, at dette er imod tyske interesser; og han vidste 

absolut, at man ikke kan have en fælleseuropæisk valuta, 

uden samtidig at have en politisk union. Så han vidste, at 

det ikke ville fungere; han vidste, at det var imod tyske 

interesser. Men han blev af omstændighederne tvunget til 

at acceptere det, for man havde Bush senior, der havde en 

politik for en begrænsende indeslutning af Tyskland i 

EU. Det er en fastslået kendsgerning, at Bush oprindelig 

var imod den tyske genforening; og det skyldtes udeluk-

kende sådanne mere erfarne politiske rådgivere som 

Brent Scowcroft, der fortalte ham, at, hvis du nu er imod 

tysk genforening, så vil USA grundlæggende set miste 

enhver indflydelse i Europa, så vi må altså gå med til det. 

Men lad os sikre os, at Tyskland holdes i en spændetrøje. 

Og det er dette, der førte til den famøse Maastricht-

traktat, der var indledningen til at forvandle EU til at 

være et imperievedhæng til det Anglo-amerikanske Sy-

stem. Helmut Schmidt, den nu afdøde tyske kansler, sag-

de i et ligeså overraskende interview for nylig, kort før 

han døde, at hele Ukrainekrisen, der netop nu kunne blive 

udløser for en krig med Rusland, faktisk begyndte med 

Maastricht-traktaten, for det er med denne traktat, at EU 

besluttede at gøre præcist det, som NATO har gjort lige 

siden; nemlig, at satse på en udvidelse mod øst og flytte 

EU og NATO helt op til Ruslands grænser. 

Så de beslutninger, der blev truffet i disse virkeligt 

traumatiske uger og måneder, satte kursen; og hvis Herr-

hausen havde levet og rådgivet Kohl, kunne disse ideer 

være blevet gennemført, og historien ville ikke befinde 

sig ved det punkt, hvor vi nu står. Så mordet på Herrhau-

sen betød ikke alene den forpassede chance i 1989; alle 

var på det tidspunkt enige om, at dette var en historisk 

chance, der, i heldigste fald, kun sker én gang i hvert 

århundrede. Jeg kaldte det Tysklands stjernestund, for 

hvis man havde fået et genforenet Tyskland, der udvikle-

de en fredsplan for det 21. århundrede sammen med Rus-

land, ville hele verden have set helt anderledes ud i dag. 

Men som jeg sagde før, så gik alle Herrhausens efterføl-
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gere i retning af højrisikospekulation, globalisering, pen-

ge for pengenes skyld, de rige bliver rigere, de fattige 

bliver fattigere, og alle de problemer, vi har i dag. Alle de 

problemer, vi har i dag, skyldes ikke kun dette ene mord, 

men mordet er symptomatisk for paradigmeskiftet til det 

værre. 

Det er et mord, der er forblevet ustraffet; de såkaldte 

mordere, den tredje generation Fraktion Rote Armé, har 

sandsynligvis aldrig eksisteret. Der var endda i den før-

ste, tyske TV-kanal en dokumentar, der sagde, at der 

aldrig har eksisteret beviser på, at nogen af de personer, 

der angiveligt skulle være morderne, nogen sinde har 

eksisteret. Så cui bono – tja, det er finansoligarkiet, der 

har profiteret; og det har i realiteten en lugt af noget helt 

andet – af en efterretningsoperation – ligesom mange af 

de førende personer, der ikke passede på Yalta-normen, 

blev myrdet. Men tilfældet Herrhausen er, som du sagde, 

for Tyskland lige så betydningsfuldt mht. paradigmeskift, 

som mordet på John F. Kennedy var. 

Og netop nu, hvor hele banksystemet absolut befinder 

sig på randen af kollaps, er det sidste øjeblik for at yde 

Herrhausen retfærdighed og gå tilbage til hans politik. Og 

selv da findes der næsten ikke nogen tilbage, der ved, 

hvad reel industribankpraksis er, for de er så pengegriske 

og totale idioter for at få den seneste profit, at det virkelig 

ville være en kamp op ad bakke hele vejen. Men denne 

kamp må udkæmpes, hvis Europa og Tyskland og resten 

af den transatlantiske sektor skal overleve: og det gælder 

sandsynligvis langt ud over dette, i store dele af verden. 

 

Ben Deniston: Hvis vi ser lidt på denne overgangspe-

riode, så ved jeg, at du og hr. LaRouche begge var kom-

met med advarsler, som jeg mener, det er meget ved-

kommende at fremkomme med i denne sammenhæng. 

At, omkring tidspunktet for Murens fald, denne forpasse-

de chance i 1989, havde I udtrykkeligt sagt til verden, at, 

hvis vi forsøger at erstatte dette bankerotte, kollapsende 

sovjetsystem med et ligeledes bankerot transatlantisk 

system, vil man være på en kurs mod et kollaps, der er 

værre end det, der nu finder sted. Jeg citerer dig med 

parafrase; du ved selvfølgelig, hvad du præcist sagde. 

Men det synes som om, at dette virkelig skaber en for-

bindelse mellem hele denne udvikling fra 1989 og frem 

til det, vi ser i dag som kulminationen, udtrykket for det, 

du advarede om dengang. Jeg mener, at den udfordring, 

vi står overfor, er at få folk til at forstå betydningen af at 

handle nu på det niveau, der skal til for at skabe dette 

skifte, vi taler om. Det, som Lyn har fremlagt med sit 

reformprogram for Deutsche Bank, er begyndelsen på 

dette nye paradigme. Jeg mener, at det er vigtigt at se det 

som en intervention i hele dette kollaps, som I begge 

havde advaret om og havde forudsagt, at dette ville blive 

konsekvensen af, at man ikke handlede dengang. Det 

burde give os en større tilskyndelse til at vide, hvor vig-

tigt det er, at vi nu handler, mens vi stadig har chancen. 

 

Zepp-LaRouche: Jeg husker, at man dengang havde 

problemet med Bushregeringen, Margaret Thatcher og 

François Mitterand, der virkelig rottede sig sammen for 

at forhindre, at Tyskland på nogen måde fik en rolle, 

hvor det havde en uafhængig politik: især mht. Rusland. 

De sagde hele tiden, »Åh, Vesten har vundet over kom-

munismen«. Den eneste person ud over os, der fuldstæn-

dig sagde dem imod, var Johannes Poul II, den daværen-

de Pave, der sagde, de mennesker, der nu triumferer og 

siger, at markedsøkonomien vinder over kommunismen, 

tager fuldstændig fejl. Hvis man ikke tror på det, så se 

engang på vilkårene i den Tredje Verden og se, at Vesten 

ikke har vundet; for de moralske omstændigheder i ud-

viklingslandene siger noget andet. 

Dette er selvfølgelig så meget desto mere sandt i dag; 

man behøver blot at se på flygtningekrisens inhumane 

behandling, f.eks. De kommer stadig i hundredevis, hver 

uge, i tusindvis over Middelhavet, og de drukner. Endnu 

flere sulter og dør af tørst og mangel på vand, mens de 

forsøger at krydse Sahara. Dette er også omstændighe-

derne ved dette system. Det er systemet, der er årsag til 

alt dette; og derfor er det på absolut høje tid, at vi kom-

mer til spørgsmålet om, hvordan vi – som en human civi-

lisation – kan skabe os en økonomi og et finansielt sy-

stem, der anstår sig for menneskelige væsener? Og jeg 

mener, at det er meget vigtigt, at vi går tilbage til 

spørgsmålet om, hvad skabelse af rigdom egentlig vil 

sige? Er det, hvad Margaret Thatcher sagde, evnen til at 

købe billigt og sælge dyrt? Den berømte tale af Margaret 

Thatcher, som var købmandsdatter; eller er det besiddelse 

af råmaterialer? Eller er det kontrollen over finanssyste-

met? Nej, det er det ikke. Den eneste kilde til rigdom er 

menneskets skabende evne; og når denne skabende evne 

anvendes, så får man videnskabelig og teknologisk frem-

skridt. Det fører så igen til en forøget produktivitet i øko-

nomien. 

Dette er, hvad kampen har stået om mellem den Ame-

rikanske Revolution og Det britiske Imperium; mellem 

tilhængere af frihandel og folk som Alexander Hamilton, 

der insisterede på, at det er arbejdskraftens skabende 

evne, der forårsager folkets velfærd og levestandard og 

forventede levealder. Det var filosofien hos Friedrich 

List, den store tyske økonom, der nu er den mest berømte 

økonom i Kina, for resten. Det var politikken hos Frie-

drich List og Henry C. Carey, Lincolns rådgiver; der 

begge rådgav, og gennem sådanne personer som Wilhelm 

von Kardoff, der var leder af den tyske industriassociati-

on på Bismarcks tid. Og som ændrede Bismarcks tanke-

gang, fra at være tilhænger af frihandel og til at blive en 

absolut tilhænger af et protektionistisk system og den idé, 

at man må fremme produktiviteten og kreativiteten hos 

sit eget folk, som den eneste kilde til rigdom. 

Der er således en masse historie involveret; og det, vi 

i virkeligheden taler om, er at tage Tyskland tilbage til 

ideerne hos Bismarck, Friedrich List, Henry C. Carey og 

dr. William Lautenbach, der i 1932 fremlagde en plan for 

Friedrich List-organisationen i Tyskland, og som var 

identisk med det, som Roosevelt havde foreslået med 

New Deal og Reconstruction Finance Corporation (en 

slags kreditanstalt for genopbygning, -red.), med Glass-

Steagall, og med Bretton Woods. Det lå alt sammen i 

disse forslag fra dr. William Lautenbach, men, som histo-
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rien fortæller, blev de desværre ikke vedtaget; i 

stedet fik man Hjalmar Schacht, Hitler, og før det 

Mussolini, Franco, Petain, og så er man i seng med 

fascister. 

Spørgsmålet i dag er, kan vi i rette tid gå tilbage 

til disse ideer, der har bevist, at de er produktive og 

værdifulde for økonomien; eller er vi på vej til at 

styrte ud i en katastrofe med ny fascisme og nye 

krige? Med hensyn til dette spørgsmål om Deutsche 

Bank er de fleste mennesker så optaget af den dagli-

ge indsats for at tjene penge, tjene profitter, og op-

taget af regnskabets bundlinje, og med at have dol-

larsedler i øjnene, at de har glemt, at der er noget, 

der er langt vigtigere ved menneskelivet. Og det er 

folks lykke; folkets almene vel. 

Det er grunden til denne opfordring til ære for 

Herrhausens minde, og til at bruge denne krise i 

Deutsche Bank nu som et virkeligt paradigmeskifte, 

og gå tilbage til denne politik; og grunden til, at jeg 

nævnte Friedrich Schillers storslåede digt, »Ibykus’ 

Traner«. Jeg vil for øvrigt gerne opfordre publikum 

her i dag [til at læse det]; I er sandsynligvis ikke 

bekendte med dette digt, men vi har en oversættelse, 

som vi kan lægge ud på websiden, så den er let til-

gængelig. Men dette er et meget magtfuldt digt; det 

er skrevet af Friedrich Schiller. Det diskuterer ikke 

alene mordet på den elskede digter Ibykus, men 

endnu vigtigere, så diskuterer digtet nemesis’ magt; 

magten i naturlig lov, der er en magt, eller kraft, der 

virker i det virkelige liv. Ikke sådan, at Gud straffer 

hver eneste lille tyv, der stjæler noget, ved omgåen-

de at hugge tyvens hånd af; men det er en naturkraft, 

der hævner stor uretfærdighed. Og dette digt disku-

terer dette på en meget smuk måde ved at ty til den græ-

ske nemesis, denne idé, der blev brugt i store græske 

dramaer for at demonstrere dette princip med erinyerne. 

At der findes en kraft, der hævner dette mord og andre 

uretfærdigheder; at der findes en højere magt end menne-

skers tilfældige vilje. Det er et meget, meget magtfuldt 

digt. Jeg vil faktisk opfordre jer til at lære tysk, bare for 

at læse og forstå dette digt; for det lærer os noget om 

historie. Jeg tror, at erinyerne, disse hævngudinder, som 

Friedrich Schiller i digtet får til at marchere i amfiteatret 

– i rundkreds – de påkalder denne højere magt i digtets 

prismekrystal. Det er en meget, meget magtfuld måde til 

at minde folk om, at der findes en højere magt end det, 

folk tænker og læser i dagens aviser. Så læg jer endelig 

efter at læse det. Læs digtet; på engelsk, hvis det er nød-

vendigt, men læs det helst på tysk, for der findes en an-

den historisk dimension end det, folk tror. Og kun, hvis 

man fremkalder dette, denne indre styrke, som folk næ-

sten har mistet i den transatlantiske sektor, fordi folk er 

små. De føler sig impotente, de føler sig hjælpeløse. Men 

det er præcis denne styrke, vi må udløse, så folk atter kan 

blive virkeligt menneskelige og kan tage historien og 

skæbnen i deres egne hænder. Og det er præcist, hvad 

Friedrich Schillers budskab går ud på; som altid tænkte, 

at mennesket var større end sin [umiddelbare] skæbne,  

 

 

ved at ty til denne form for indre styrke og højere autori-

teter end pengenes lov. 

 

Ogden: Du citerede Ibykus-princippet i din hovedtale 

på konferencen, som du var vært for, for tre uger siden i 

Berlin; denne ekstraordinære konference. Men i denne 

sammenhæng gjorde du det meget klart, at historien vir-

ker i overensstemmelse med en højere lov. Denne konfe-

rence fandt sted blot få dage efter Brexit-valget, der cho-

kerede alle og kastede hele Eruopa ud i forvirring. Men 

du sagde, at dette var erinyernes princip, der var trådt i 

kraft. Tony Blair løj for at få os ind i Irakkrigen. Irakkri-

gen gav stødet til en række regimeskift-operationer i 

Mellemøsten, der totalt har destabiliseret denne region. 

Det har igen skabt denne flygtningekrise; og nu har vi så 

Brexit og Europas disintegration i takt med, at erinyerne 

begynder på deres grufulde dans, som du endnu engang 

sagde i din erklæring. 

Jeg mener, dette også er højst relevant i sammenhæng 

med nyhederne i dag, der var forventede, og hvor folk i 

pressen har læst, at de 28 sider [vil blive frigivet], som vi 

har kæmpet for i årevis; det er i pressen, at de meget vel 

kunne blive frigivet i dag. I hvilken form, ved vi ikke; 

hvor meget, de er redigerede, ved vi ikke. Men igen, 

dette er erinyerne, der er gået i aktion, og vi har pligt til 

at forstå dette som et historisk princip; og til fortsat at 
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forstå, at Universets moralske buer kan være lange, men 

de bøjer sig mod retfærdighed. Jeg tror, at Martin Luther 

King også forstod, hvad det var, Friedrich Schiller sagde 

i dette digt, som du sagde.  

 

Zepp-LaRouche: Jeg tror, at jeg med dette gerne vil 

komme tilbage til den absolutte nødvendighed af at finde 

en håndteringsmåde; for netop nu er problemet, at ingen 

har en håndteringsmåde for, hvordan man skal gribe ind i 

denne finansielle krise. Og hvis hr. LaRouches forslag 

tages alvorligt, har man en måde at håndtere konsekven-

serne og undgå farerne ved et ukontrolleret kollaps. Man 

må udrede dette; man må lukke dette derivatsystem ned; 

man må lukke boblen ned. Man må gøre det på en regle-

menteret måde, for der er ingen pointe i blot at sige, lad 

os bare lukke det ned eller beskatte det eller sådan noget. 

Man må finde et kompetent niveau for at styre en bank – 

i dette tilfælde, Deutsche Bank; man må underkaste den 

en styrende overvågningskomité, der må evaluere gyl-

digheden og integriteten af de udestående forpligtelser. 

Mange af derivaterne har mange flere end to parter; de 

har to, tre, fire og endnu flere parter. Det må man udrede. 

Man må sandsynligvis nedskrive den nominelle værdi af 

disse udestående forpligtelser. På denne måde kan man 

bygge et nyt fundament, en ny forretningsplan for ban-

ken, som hænger sammen med ideen om en generel kre-

ditpolitik. Men man må begynde at gøre dette et sted. 

Herrhausens historie og tradition er præcist det, der gør 

det meget praktisk udførligt. Vi foreslår ingenting, der er 

fuldstændig fremmed og utopisk; dette var Deutsche 

Banks politik på det tidspunkt. 

Så jeg vil gerne bringe det tilbage til dette punkt; og 

jeg vil virkelig gerne opfordre alle de mennesker, der ser 

dette, til at sørge for, at dette forslag uddeles til alle insti-

tutioner, der har noget som helst at gøre med økonomi, 

med industri, med folk i politiske stillinger, hvis pligt det 

er at varetage det almene vel. Og sørge for, at vi får en 

seriøs debat. Jeg ved, at man i valgplatformen for både 

det Demokratiske og det Republikanske Parti har 

Glass/Steagall-loven. Det er virkelig godt; konventioner-

ne finder sted i løbet af de næste par uger. Dette er ikke 

nødvendigvis kandidaternes erklærede holdning, men det 

er i platformen. Så der er håb om, at, hvis vi mobiliserer 

på den rigtige måde, så kan denne forandring finde sted, 

før det er for sent. Men uret viser virkelig et sekund, eller 

endda et nanosekund, i midnat; så tiden er ikke til at være 

selvtilfreds. Tiden er til handling. Jeg vil derfor virkelig 

opfordre jer til at slutte jer til os; for vi har en skøn frem-

tid foran os, hvis vi gøre det rette. Hvis vi forpasser dette 

øjeblik, kunne det blive civilisationens afslutning; for 

krigsfaren er meget reel, ikke alene mht. NATO imod 

Rusland, men også mht. optrapningen rundt om det Syd-

kinesiske Hav. Vi befinder os ikke i et politisk tomrum, 

men i et af disse øjeblikke i historien, hvor en masse 

afhænger af det individuelle mod og den individuelle 

handling. 

 

Deniston: Absolut. 

 

Ogden: Mange tak for at være med os her i dag, Hel-

ga. Dette var en særudsendelse, og, tror jeg, en meget 

vigtig og betimelig udsendelse for de amerikanske tilhø-

rere. Vi vil gøre erklæringen, som du har skrevet om 

dette spørgsmål (Deutsche Bank, -red.) – og som jeg 

læste i begyndelsen af udsendelsen – tilgængelig i video-

beskrivelsen af denne video og ligeledes på websiden. 

Dette er absolut et af de hoveddokumenter, som folk kan 

bruge til, som du sagde, at mobilisere folk fra alle sam-

fundslag i USA og andre steder, med det formål, at dette 

forslag særdeles seriøst bliver lagt frem på bordet. Vi vil 

også udlægge den engelske oversættelse af »Ibykus’ Tra-

ner« på vores webside. 

Vil du komme med nogle slutbemærkninger, før vi 

slutter, eller er dette et godt sted at slutte vores udsendel-

se? 

 

Helga: Jeg vil blot virkelig udtrykke mit håb om, at 

tilstrækkeligt mange mennesker erkender, at vi nu befin-

der os ved et punkt, hvor historien enten vil blive en total 

katastrofe – og de fleste mennesker tænker allerede dette; 

de mennesker, der ikke er totalt døde pga. narkotika eller 

andre problemer, de ved, at vi befinder os i en civilisati-

onskrise, der virkelig er uden fortilfælde. Endnu værre 

end i nogen af optakterne til krigene i det 20. århundrede. 

Netop i går sagde en af Kremls hovedrådgivere, at alle 

tegn tydede på en optakt til krig; og det er sandt. Vi be-

finder os i optakten til en krig; og med mindre, vi fjerner 

den virkelige årsag til krigsdynamikken, og som er faren 

for et kollaps af det transatlantiske finansielle system. 

Med mindre vi kurerer det, er jeg næsten sikker på, at vi 

vil få krig; og får vi denne krig, så er det krigens logik, at 

alle tilgængelige våben i det tilfælde vil blive brugt. Og i 

tilfældet med atomvåben, så ville det være sket; der vil 

sandsynligvis ikke blive nogen tilbage til blot at føre til 
bogs, hvad der skete, for det ville blive elimineringen af 

civilisationen. Og derfor er kuren mod den finansielle 

krise ikke blot et bankteknisk spørgsmål; det er i virke-

ligheden et spørgsmål om at sætte samfundet tilbage på 

en kurs, hvor vi alle kan overleve som en menneskelig 

civilisation. Det er på en vis måde det, som The Federa-

list Papers
4
 diskuterede. Kan vi give os selv en politisk 

orden, der er passende for, at menneskeheden kan arran-

gere sine egne affærer og regere i overensstemmelse med 

det almene vel? Så det er altså et meget større spørgsmål; 

og jeg er meget optimistisk mht., at det kan gøres. Men 

det kræver en ekstraordinær indsats, og det fordrer jer 

alle. 

 

Ogden: Mange tak for at være med os i dag, Helga. Det 

kan vi forhåbentlig gentage engang i fremtiden.  

Tak til alle lyttere, og god nat.  

 

                                                           
4
 En samling af 85 artikler, skrevet (under pseudonymet 

Publius) af Alexander Hamilton, James Madison og John 

Jay, og som promoverede ratificeringen af USA’s Forfat-

ning, -red.  
 


