
Etablissementet i både USA og Europa er rystet over Donald Trumps valgsejr, men rystel-
serne ender ikke der. I lighed med Reagan efter valget i 1980 vil han indtage Det Hvide Hus 
med sit helt eget team og egne nye rådgivere. Derfor er en helt ny politik mulig, hvor USA 
finder sin naturlige plads i et samarbejde med Rusland og Kina – og forhåbentlig dropper 
Bush/Cheneys og Obamas krigs- og konfrontationspolitik. Danmark og Europa skal dermed 
også finde en helt ny udenrigspolitik frem. Samtidig kommer Trump så til at skulle slås med 
et finanskrak større end i 2008, men hvis han lytter til Lyndon LaRouche, som Reagan del-
vist gjorde det i 1981, så er der med LaRouches Fire Love en vej ud af moradset. Dette er 
en redigeret udgave af en tale, Tom Gillesberg, Schiller Instituttets formand, holdt den 21.   

november 2016, og som kan høres på www.schillerinstitut.dk.
Der er nu gået knap to uger siden det amerikanske præ-

sidentvalg, hvor de amerikanske vælgere i den grad over-
raskede meningsmålingsbranchen, etablissementet, medi-
erne, kommentatorerne og journalisterne gennem at tildele 
Donald Trump en klar overvægt i antallet af  valgmænd og 
dermed udsigt til fire år som USA’s kommende præsident. 
Etablissementet har været i chok over valgresultatet lige si-
den, og etablissementet, kommentatorerne og eksperterne 
i såvel USA som i Europa har nægtet at erkende, hvad det 
her egentlig drejer sig om, i lighed med den kollektive be-
nægtelse, der indfandt sig, da det britiske folk den 23. juni 
stemte nej til fortsat medlemskab af  EU. Man tror og håber 

stadig på, at det på mirakuløs vis snart alligevel vil vise sig, 
at tiden med Donald Trump vil være en fortsættelse af  det 
nuværende paradigme og dens politiske processer.

Onsdag den 16. november var der en konference her i 
København arrangeret af  Dansk Institut for Internationale 
Studier, DIIS, hvor man havde samlet alle sine eksperter for, 
sammen med den danske ambassadør til Washington, at dis-
kutere ”En genstart af  USA’s udenrigspolitik. Hvordan den 
kommende præsident Donald Trump vil påvirke Danmark, 
Europa og Verden”. I talerne anerkendte talerne, at valget 
af  Trump var en stor, uforudset begivenhed, der vil få store 
konsekvenser for USA’s forhold til resten af  verden, og at 
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man havde svært ved at forudsige konsekvenserne af  dette, 
men alligevel tenderede de fleste af  analyserne til at konklu-
dere, at den nuværende fjendtlige, amerikanske politik over 
for Rusland sandsynligvis vil fortsætte. Den oplagte mulig-
hed for et samarbejde med Rusland omkring bekæmpelsen 
af  Islamisk Stat blev også afskrevet som usandsynlig. Det 
skete ud fra præmissen, at den geopolitik, som har været 
rettesnoren gennem de seneste 16 år i både Bush/Cheney- 
og Obama-administrationen, hvor enhver øget indflydelse 
for f.eks. Rusland og Kina ses som et tab af  indflydelse for 
USA, som man må modarbejde med alle midler, stadig ville 
være højeste lov under en Trump-administration.

Ny garde indtager Det Hvide Hus
Men det er allerede helt tydeligt, at dette er forkert. Der 

er et paradigmeskifte under opsejling i Det Hvide Hus. Skal 
man sammenligne Donald Trumps indtagelse af  præsi-
dentembedet med noget, så må det være indsættelsen af  
Ronald Reagan som præsident efter valget i 1980. Reagan 
indtog Det Hvide Hus med en stab af  folk, der for en stor 
dels vedkommende ikke kom fra den normale garde i Wa-
shington. Reagan brød med traditionen for, at han som ny 
republikansk præsident udelukkende skulle vælge de vig-
tigste rådgivere, ministre og embedsfolk fra den hær af  
tidligere republikanske rådgivere og ministre, der var klar 
til at rykke ind sammen med den nye præsident. Lige som 
en valgsejr til Hillary Clinton ville have betydet jobs til en 
lang række folk, der har tjent de tidligere demokratiske ad-
ministrationer. Da Reagan indtog Det Hvide Hus i 1981, 
havde han i stedet sine egne folk, der ikke kom fra det po-
litiske etablissement i Washington, med. Han rakte så også 
ud til andre kredse, som f.eks. økonomen og statsmanden 
Lyndon LaRouche, for at få ideer til, hvilken politik, hans 
administration skulle arbejde for at gennemføre.

Det førte bl.a. til, at Ronald Reagan adopterede LaRou-
ches forslag om udvikling af  strålevåben til at gøre verdens 
atommissiler og MAD-doktrinen om gensidigt garante-
ret ødelæggelse impotent og forældet. LaRouches forslag 
blev senere døbt Strategic Defense Initiative, SDI. Selv om 
SDI-programmet desværre blev bremset og saboteret un-
der indflydelse af  vicepræsident George Bush, så formåede 
SDI-programmet alligevel at forandre historiens gang.

Rusland: Fra fjende til ven?
Det er allerede nu klart, at Donald Trumps administra-

tion ikke blot er en gentagelse af  det samme gamle hold. 
Der er et helt tydeligt kursskifte, hvor et meget afgørende 
element er, at USA’s hovedfjende ikke længere er Rusland, 
som det har været tilfældet under Barack Obama, og som 
Hillary Clinton har været en aktiv fortaler for, men at USA’s 
hovedfjende i stedet er militant islamisme. Hovedfjenden 
er de kræfter, der bl.a. stod bag terrorangrebet i USA 11. 
september 2001, hvor næsten 3000 amerikanere døde. Ho-
vedfjenden er Islamisk Stat og alt, hvad det repræsenterer, 
og de kræfter, der står bag.

Saudi-Arabien fra ven til fjende
Vi har stadig ikke en liste over alle Trumps udnævnel-

ser, men vi kan allerede lære meget af  de udnævnelser, der 

nu er kendt. Michael Flynn er blevet udpeget til at være 
Trumps nationale sikkerhedsrådgiver. Han skal være bin-
deled mellem Det Hvide Hus og USA’s mange forskellige 
efterretningstjenester. Flynn er tidligere chef  for Defense 
Intelligence Agency, DIA, som han forlod i 2014, bl.a. i 
uenighed over den politik, som Obama havde med at støtte 
militante, islamistiske grupperinger i kampen for at afsætte 
præsident Assad i Syrien. DIA fandt, at disse grupperinger 
udgjorde en meget farlig, fremtidig trussel, men den efter-
retning valgte Obama-administrationen at sidde overhørig. 
Efterfølgende har Michael Flynn offentligt udtalt, at det er 
USA, som er ansvarlig for, at Islamisk Stat har kunnet vok-
se sig så stor, som det blev tilfældet. Nu er han udpeget som 
national sikkerhedsrådgiver, bl.a. for at kunne ændre på det. 
Mike Pompeo, der er udpeget til at være ny CIA-chef, har 
også tilkendegivet, at han betragter militant islamisme som 
en hovedfjende.

Man kan se, at det, som visse eksperter forsøger at hæv-
de ikke kan ske, nemlig, at USA under Trump vil alliere 
sig med Rusland i bekæmpelsen af  Islamisk Stat, i stedet 
for som under Obama at være i krig med Rusland, meget 
vel kan ske. En realisering af  den internationale alliance 
til bekæmpelse af  Islamisk Stat og anden terrorisme, som 
Ruslands præsident Putin for over et år siden foreslog fra 
FN’s talerstol. Alene det, at dette er til diskussion, viser, at 
vi allerede har fået en helt anden, international dagsorden. 

Hillarys nederlag forhindrede krig
Der er i Europa stadig et stort liberalt heppekor, der 

ved enhver lejlighed hylder Barack Obama, men under hans 
præsidenttid var der ikke en fremvækst af  fred og udvik-
ling, med derimod en fortsættelse og eskalering af  den kon-
frontationspolitik, som blev grundlagt under Bush/Che-
ney-administrationen. Man har handlet, som om vi allerede 
var i krig med Rusland og Kina. Forholdet mellem USA og 
Rusland har under Obama helt unødigt været dårligere end 
på noget tidspunkt siden den kolde krig. Vesten har næg-
tet at skifte kurs, og hvis Hillary var blevet valgt, så havde 
vi sandsynligvis fået direkte krig mellem USA og Rusland/
Kina, en krig, der meget vel kunne være endt i atomkrig. 
Denne krigsfare er heldigvis skubbet i baggrunden, og vi 
har i stedet en åben diskussion om nødvendigheden af  et 
samarbejde mellem USA og Rusland. 

Selv Reince Priebus, som Trump har udpeget til posten 
som sin stabschef, er på trods af  sin nuværende post som 
formand for Det Republikanske Parti, ikke en traditionel, 
garvet Washington-insider, og hans rolle er nok primært at 
formidle et samarbejde med de republikanske medlemmer 
af  Senatet og Repræsentanternes Hus, ikke at formulere 
Trumps politik. Det skal i stedet Stephen K. Bannon, der 
er udpeget som Trumps chefstrateg, stå for fra en post, 
der er udset til at være lige så indflydelsesrig som den mere 
traditionelle stabschefspost.

USA’s rustbælte afgjorde valget
Bannon var leder af  Trumps valgkamp og sikrede 

Trumps sejr gennem at få flertal for Trump i det såkaldte 
rustbælte, svingstater som Pennsylvania, Ohio, Iowa og 
Wisconsin. Stater, der ofte i Washington meget arrogant 



Schiller Instituttet 3november 2016

bliver kaldt ”the fly over states” (Overflyvningsstaterne; 
den amerikanske pendant til ”Udkantsdanmark”), de stater, 
som man passerer hen over, når man flyver fra den tætbe-
folkede, amerikanske østkyst til den ligeledes tætbefolkede 
vestkyst. Rustbæltet er delstater, der tidligere var det indu-
strielle hjerteland i USA´s økonomi, men som siden indfø-
relsen af  ”det postindustrielle samfund” har været i kraftigt 
forfald. Disse delstater havde engang masser af  velbetalte 
industrijobs, der gjorde det muligt for folk at have et godt 
liv, men i dag har folk svært ved at skabe sig en fremtid. Det 
var i disse delstater, at Hillary Clinton tabte præsidentpo-
sten til Donald Trump.

Der er et enormt politisk skifte fra Obama til Trump. 
John Brennan var Obamas mest betroede, sikkerhedspoli-
tiske rådgiver, og blev til sidst også udnævnt til CIA-chef. 
Han var uddannet i Saudi-Arabien og arbejdede i så høj 
grad for den saudiarabiske politik i Mellemøsten, at der 
var udbredt diskussion om, hvorvidt han i virkeligheden 
var en saudiarabisk agent. Saudi-Arabien har ligeledes spil-
let en uforholdsmæssig stor rolle i Bush/Cheney-admini-
strationen, som den gjorde det i Obama-administration. 
Saudi-Arabien skal dog ikke ses som en selvstændig aktør, 
men som en del af  den indflydelsessfære, der stammer fra 
Det britiske Imperium. En magt, der stadig koncentreres 
omkring den britiske trone. Men Saudi-Arabiens middelal-
derlige kvindeundertrykkende og fundamentalistunderstøt-
tende kongefamilie vil med den nye præsident Trump gå fra 
at bestemme den amerikanske politik til at være en del af  
fjendebilledet for den. Det er et potentielt set enormt skifte 
i den amerikanske politik.

Kina og USA kan sagtens være venner
Mens Trump har udtalt sig pænt om Putin, vil mange på-

pege, at han har været meget kritisk over for Kina. Han har 
tidligere udtalt, at der bør lægges en told på 45 % på al im-
port fra Kina, for at gøre det muligt at genskabe amerikan-
ske arbejdspladser. Han har også, i lighed med en stor del af  
den amerikanske befolkning, haft frihandelsaftaler som et 
alment hadeobjekt. Det gælder både NAFTA, men også de 
nye frihandelsaftaler, Obama har kæmpet så hårdt for: TPP 
mellem USA og stillehavsområdet og TTIP mellem USA og 
Europa. TPP var en aftale, der helt eksplicit ekskluderede 
Kina, men som ellers i lighed med TTIP havde som sit bæ-
rende element, at private, finansielle interesser, som de bl.a. 
repræsenteres af  mægtige, multinationale konglomerater, 
skulle stå over nationale, politiske tiltag og lovgivning.

Betyder det så, at der er en uløselig konflikt mellem 
USA under Trump og Kina? Ikke nødvendigvis. Kina vil 
have fuld forståelse for, at USA har brug for at få sin øko-
nomi på fode igen og vil gerne være behjælpelig med at bi-
drage til en opbygning af  en moderne infrastruktur i USA. 
Kina vil ikke se et økonomisk stærkt USA med en genrejst 
produktionssektor som et problem. Man vil tværtimod se 
det som et gode.

APEC viser, at Kina/Rusland er i centrum
APEC, Samarbejdsorganisationen for landene, der om-

giver Stillehavet, hvor både USA, Kina og Rusland er med-
lemmer, har netop afholdt sit årlige topmøde i Lima, Peru. 

Xi Jinping var det naturlige samlingspunkt i forsamlingen. 
Der var kredse, der foreslog, at, når USA under Trump nu 
ikke vil tilslutte sig TPP, så bør man i stedet etablere FTA-
AP, som er det frihandelssamarbejde, Kina har foreslået, 
men uden amerikansk deltagelse. Men det ønsker Kina 
ikke. Man vil gerne have USA med i FTAAP. Kina har hele 
tiden haft som sit mål at bygge inkluderende institutioner, 
hvor alle lande, USA inklusive, er velkomne.

Kina har i flere år lagt stor vægt på APEC-topmøderne. 
I 2013 fremlagde XI Jinping sin plan for etableringen af  
Den Nye Silkevej og OBOR (Ét Bælte, Én Vej), der var 
en slags ny, global udviklingsplan for infrastruktur og ud-
vikling særligt i Asien, Europa og Afrika. Over 100 lande 
deltager nu i projekterne. På APEC-topmødet i 2014 fore-
slog Xi så etableringen af  AIIB, Asiatisk Infrastruktur-In-
vesteringsbank. Fælles for alle disse forslag var, at Kina hele 
tiden udtrykkeligt sagde, at man gerne ville have USA med, 
og det var præsident Obama, der ikke blot takkede nej til 
amerikansk deltagelse, men også forsøgte at tvinge USA’s 
venner og allierede til at afslå den kinesiske invitation. Det 
ville vennerne så alligevel ikke. Mange lande, deriblandt 
Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark, 
valgte, i lighed med størstedelen af  de asiatiske lande, at 
indtræde som grundlæggende medlemmer i AIIB på trods 
af  det amerikanske pres.

APEC-topmødet i Lima blev en helt klar manifestati-
on af  den proces, der har kulmineret over de seneste par 
måneder, hvor verdens økonomiske og strategiske tyngde-
punkt har flyttet sig fra USA til den nu tætte alliance mellem 
Rusland og Kina. Det begyndte allerede for et par måneder 
siden med konferencen i Vladivostok, Rusland, for at ud-
vikle Ruslands østlige områder, hvor der var meget store 
delegationer fra både Japan og Sydkorea. Lande, der ellers 
var udpeget som hovedaktører i USA’s konfrontationspo-
litik over for Kina. Det blev så fulgt op af  integrations-
processen mellem den russisk-ledte Eurasiske Økonomi-
ske Union og Kinas Silkevejs- og OBOR-projekter. De to 
ting smelter nu sammen til et fælles samarbejde. Processen 
kulminerede så med G20-topmødet i Hangzhou, Kina, i 
begyndelsen af  september, hvor Kina satte en ny verdens-
orden på dagsordenen, hvor det ikke længere er en eksklu-
siv klub af  vestlige lande med USA i spidsen, der sætter 
dagsordenen, som det har været tilfældet med G7, men i 
stedet det langt bredere G20, hvor en meget større del af  
verdens lande kan være med til at beslutte, hvad der skal 
ske. På G20-topmødet havde Kina forberedt en dagsorden, 
der både indeholdt et samarbejde, der kan sikre udvikling 
af  alle verdens lande, men også sikre mod faren for et kol-
laps af  det internationale finanssystem pga. problemerne 
med spekulation, derivater og usunde banker. De vestlige 
gæster ønskede dog ikke at tage den diskussion. 

Kina/Ruslands rolle som den nye, globale akse blev be-
kræftet på det efterfølgende ASEAN-topmøde i Laos, hvor 
USA gennem diskussioner om det Sydkinesiske Hav for-
søgte at få Kina isoleret og få Kinas naboer mobiliseret til 
en konfrontation med Kina. Det mislykkedes for Obama, 
og topmødet besluttede i stedet, at alle potentielle konflikter 
skulle løses gennem dialog og samarbejde. En proces, der 
blev understreget af, at Filippinerne, der af  briterne og USA 
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var udset til at spille en nøglerolle i at skabe åben konfronta-
tion og krig med Kina, under en nyvalgt præsident Rodrigo 
Duterte valgte at tage afstand fra denne konfrontationspoli-
tik og i stedet indgå en tæt alliance med Kina. Duterte sagde 
direkte ved sit nylige statsbesøg i Kina, at USA havde tabt, 
og at Filippinerne fremover, både på det politiske, strategiske 
og økonomiske plan, vil være allieret med Kina, frem for at 
blive behandlet som en undersåt af  USA.

Sydamerika flokkes om Kina
Xi Jinpings besøg i Peru og relaterede statsbesøg i Ecua-

dor og Chile bekræftede denne udvikling og, at mange lan-
de i Central- og Sydamerika ser Kina som det store håb 
for økonomisk og videnskabelig udvikling, på trods af  det 
enorme pres, der har været det seneste år, for at bryde de 
Central- og Sydamerikanske lande fri af  samarbejdet med 
BRIKS-landene og Kina i særdeleshed. Det var et stort til-
bageskridt for samarbejdet, at Cristina Kirchner i Argentina 
blev afløst af  Wall Street-darlingen Mauricio Macri på præ-
sidentposten, og at det lykkedes at afsætte præsident Dilma 
Rousseff  i Brasilien gennem et juridisk kup. USA har lige-
ledes forsøgt at destabilisere en række andre lande for at 
sikre, at de ikke ville udfordre den neoliberale verdensorden 
og ikke ville sætte spørgsmålstegn ved diktaterne fra Wall 
Street. Men på grund af  det store behov for samarbejde 
med Kina om økonomisk udvikling, så er processen sta-
dig meget i live. Selv i Peru, hvor man netop har fået valgt 
præsident Kuczynski, der i høj grad er i lommen på Wall 
Street, så var der en konference lige inden APEC-topmødet 
fandt sted, hvor Sammenslutningen af  Peruvianske Øko-
nomer holdt en konference med deltagelse af  400 personer 
i Pucallpa i det østlige Peru, der også var arrangeret som et 
offentligt møde i Perus nationale kongres’ transportkomite. 
Schiller Instituttets internationale præsident Helga Zepp-
LaRouche var inviteret som hovedtaler, hvorefter det meste 
af  konferencen drejede sig om nødvendigheden af  etable-
ring af  et bi-oceanisk togprojekt gennem Peru og Brasilien, 
der vil gøre det muligt at forbinde Sydamerikas vest- og 
østkyst. Et projekt, der støttes af  Kina, og som vil trans-
formere den peruvianske infrastruktur og økonomi. Det 
vil selvfølgelig også være på dagsordenen, når præsident 
Xi Jinping skal møde Perus præsident Pedro Pablo Kuc-
zynski. Der er ligeledes enorm begejstring i såvel Ecuador 
som Chile over den kinesiske præsidents besøg, fordi man 
føler, man har muligheden for at stige på det økonomiske 
udviklingstog, som Kina har sat på skinner ikke blot i Asien 
og Europa, men også i Central- og Sydamerika og i Afrika.

Bag denne strategiske udvikling lurer så også det store 
spørgsmål: Hvornår kommer det sammenbrud af  finans-
systemet, som finansverdenen længe har sparet op til? 
Hvornår udløses et sammenbrud, der vil være større end 
den bank- og finanskrise, vi så i 2008? Hvad vil en Trump-
administration eventuelt gøre anderledes i forhold til det, 
som Bush/Cheney- og Obama-administrationen har gjort? 
Med bævende stemme lyder det fra kilder i finansverdenen: 
”Glass/Steagall”.

Vil Trump indføre Glass/Steagall?
Sunday Telegraph havde den 20. november en artikel med 

overskriften, ”Vil Trump støtte en finansreform eller fort-
sætte som før?” Sunday Telegraph var bekymret over, at Trump 
har udtalt, at han mener, man bør afskaffe Dodd-Frank-
lovgivningen og i stedet genindføre Glass/Steagall-loven. 
Den blev oprindeligt indført under Franklin D. Roosevelt, 
efter at man havde saneret hele det spekulationshærgede, 
amerikanske banksystem i de første dage af  hans præsi-
denttid. Loven skulle forhindre, at man igen ville have øde-
læggende spekulation, som man havde set det i 1920’erne 
og begyndelsen af  1930’erne. Glass/Steagall-loven adskilte 
derfor de amerikanske banker i normale, kommercielle 
banker, der kun måtte lave ind- og udlånsvirksomhed, og 
investeringsbanker, hvor man lavede risikable investeringer. 
Loven forbød banker at være involveret i begge dele på én 
gang. De måtte vælge, om de ville være det ene eller det an-
det. Banker kunne derfor ikke længere overtale almindelige 
bankkunder til at lade banken spekulere for deres penge. 
Det blev forbudt ved lov, og banken måtte altså vælge, om 
de ville være en investeringsbank i lighed med Saxo-bank, 
der så ikke havde offentlig indskudsgaranti, eller en lav-risi-
ko sparekasselignende bank, der så havde indskudsgaranti.

Spørgsmålet om en genindførelse af  Glass/Steagall-
loven har de senere år, efter at LaRouche-kampagnen og 
Schiller Instituttet satte det på dagsordenen, været et af  de 
mest omdebatterede og efterhånden populære lovforslag i 
USA. Der er opbakning til loven både blandt det demo-
kratiske og republikanske bagland, og en genindførelse af  
Glass/Steagall-loven blev derfor vedtaget at være en del 
af  både den demokratiske og republikanske valgplatform. 
På trods af, at Hillary Clinton gentagne gange nægtede at 
støtte en genindførelse af  Glass/Steagall-loven, noget, som 
nok ikke er så mærkeligt i betragtning af  de enorme bidrag, 
hun modtog fra Wall Street.

Det kan blive et af  de meget afgørende spørgsmål, hvis 
Trump holder fast i, at tingene ikke blot skal fortsætte i den 
vante gænge, når han bliver indsat som præsident den 20. 
januar. Hvis han ikke, som de to tidligere administrationer, 
blot ønsker at være et gummistempel for de diktater, der 
kommer fra Wall Street og City of  London. Donald Trump 
kan også forvente at opleve et sammenbrud af  hele finans-
systemet enten før, under eller kort efter sin indsættelse 
som præsident. Man vil så forsøge at kyse den nyindsatte 
præsident til at lade eksperterne styre politikken. Men det vil 
også være den perfekte anledning til med bred folkelig op-
bakning at tage et opgør med Wall Street og de store banker, 
der har svindlet og bedraget deres kunder og offentligheden 
– uden nogensinde at blive stillet til ansvar for det.

En genindførelse af  Glass/Steagall-loven (med en tilhø-
rende sanering og oprensning af  alle bankerne) er af  Lyn-
don LaRouche blevet udpeget som det første af  fire nød-
vendige skridt, som USA og andre nationer må tage, hvis 
de skal overleve den kommende nedsmeltning af  det inter-
nationale finanssystem. Det andet skridt er national regule-
ring af  banksektoren og udstedelse af  nationale kreditter til 
genopbygning af  produktionssektoren og realøkonomien. 
Det tredje er bygningen af  vital, national infrastruktur som 
f.eks. magnettognet, højhastighedstoglinjer, havne, kerne-
kraftværker og lignende. Det fjerde er en massiv satsning 
på nye, videnskabelige og teknologiske områder som f.eks. 
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fusionsenergi og rumfart, der kan løfte hele økonomien og 
dens arbejdsstyrke op på det næste, højere niveau. Når det 
gælder LaRouches betoning af  infrastrukturprojekter, så 
har det også været en central del af  Trumps retorik.

Bannons kritik af  Wall Street
Mange konspirationsteoretikere har det svært for tiden. 

Mange af  Trumps folk, som f.eks. Stephen Bannon, der 
står til at blive en absolut nøgleperson i Trump-administra-
tionen, har en baggrund i finansverdenen. Bannon arbejde-
de f.eks. for investeringsbanken Goldmann Sachs. Det be-
tyder dog ikke nødvendigvis, at han deler Goldmann Sachs’ 
holdninger eller støtter deres politik i dag. For to år siden 
talte Bannon via skype på en konference, der fandt sted i 
Vatikanet, hvor han tog kraftigt afstand fra den tankegang 
og filosofi, som man finder på Wall Street. Han fortalte 
fra sin tid i Goldmann Sachs, at man mange gange havde 
en gearing i investeringer på 8:1, men at den nu var 35:1. 
Spekulationen var altså vokset massivt. Bannon tog også 
kraftigt afstand fra, at finansverdenen betragter alt, men-
nesker inklusive, som ting, der blot er investeringer, og som 
man kan afskrive, hvis man har lyst til det. Der er ingen re-
spekt for mennesker eller den kendsgerning, at de er skabt 
i Guds billede og derfor repræsenterer noget andet og langt 
vigtigere end ting, som man kan skalte og valte med, som 
man har lyst til. Selv om der er mange folk fra hedgefonde 
omkring Trump, skal man ikke nødvendigvis forvente, at 
han vil repræsentere det neoliberale paradigme, der har do-
mineret verden i de seneste årtier.

Man vil selvfølgelig fra mange sider forsøge at få kon-
trollen over Trump, som når Obama giver den som en bes-
serwisser, der kan lære den nytilkomne at begå sig i embe-
det, for derefter at tage til Europa og fortælle, at Trump 
skam ikke har tænkt sig at lave om på tingene. Det skal man 
nok ikke stole på. Først efter, at Trump bliver indsat den 
20. januar, vil vi få at se, hvad han i virkeligheden har tænkt 
sig at gøre. Til den tid vil han næppe have lyst til at mod-
tage råd og vejledning fra Obama. Den britiske dronning 
har såmænd også allerede været på banen for at få Trump 
til London på et statsbesøg så hurtigt som muligt. Hun vil 
selvfølgelig se, om hun kan slå kløerne i ham, som hun 
gjorde det med Barack Obama, og sikre, at USA ligesom 
i de seneste 16 år vil danse efter London pibe. Men det er 
absolut ikke en given ting.

RBS den nye, tikkende finansbombe
London er desuden også allerede centrum for en ny, 

voksende, tikkende bombe i finansverdenen, der i lighed 
med Deutsche Bank betragtes som en kandidat til at kol-
lapse det internationale finanssystem. Det er RBS (Royal 
Bank of  Scotland), der er alvorligt ude i tovene. Den er 
stadig for størstedelen ejet af  den britiske stat, da den al-
drig har formået at betale de hjælpepakker tilbage, den fik 
under finanskrisen i 2008. RBS står i lighed med Deutsche 
Bank også til gigantiske bøder for tidligere tiders ulovlige 
og kriminelle handlinger, og i lighed med Deutsche Bank er 
RBS’ problem den enorme involvering i derivater og andet 
giftaffald i finansverdenen, som også sandsynliggør, at et 
kollaps vil sætte en kædereaktion i gang, der kan lægge hele 

verdens banker ned. 
Derivatkontrakter er limen i det internationale finans-

system, fordi de gør det muligt at sprede risikoen ved in-
vesteringer ud på mange andre aktører. Man har gennem 
afregulering og internationalisering fjernet branddørene fra 
finanssystemet for gennem kapitalens frie bevægelighed at 
sikre, at pengene lettere kan flyde derhen, hvor der er brug 
for dem. Men det betyder også, at når en bank først bryder 
i brand, så vil branden sprede sig som en løbeild og pga. 
derivaterne næsten omgående ramme alle klodens investo-
rer og banker.

Bank for International Settlements, centralbankernes 
centralbank, fortalte allerede i optakten til G20-topmødet 
i Hangzhou, at de mekanismer, man havde installeret til at 
overvåge derivathandelen og forhindre, at de kunne sprede 
en krise fra én bank til hele systemet, ikke fungerede. Hvis 
der først kom et bankkrak af  en stor bank, så viste man ikke, 
om man ville være i stand til at stoppe kollapsprocessen.

Det nye paradigme
Vi står i en dramatisk og fascinerende ny situation, hvor 

et neoliberalt paradigme i den grad har spillet fallit. Det er 
ingen nyhed; det var allerede helt tydeligt fra krisen i 2007-
2008. Men på trods af  dette faktum, så har man, i stedet for 
at erkende, at paradigmet har spillet fallit og lede efter nye 
og bedre ideer, undertrykt dem, der havde brugbare ideer, 
som f.eks. Schiller Instituttet. Man ville ikke diskutere alter-
nativer. Men nu er det gamle paradigme endegyldigt forbi, 
og spørgsmålet, som alle lande, Danmark og de andre euro-
pæiske lande inklusive, står med, er, hvordan vi skal passe 
ind i det nye paradigme. 

Jeg vil opfordre folk til at kigge ind på Schiller Insti-
tuttets hjemmeside og se nogle af  de mange fremragende 
taler fra den lange række af  konferencer, som vi har holdt, 
om hvordan det nye paradigme, som menneskeheden nu 
behøver, må se ud. I stedet for at forsøge at hente ting ud 
fra det gamle paradigme, der kollapsede under sin egen, 
iboende, umoralske menneskefjendskhed, så skal vi bygge 
et nyt, langt bedre og smukkere paradigme, der som sin 
kerne har et samarbejde ikke blot mellem Kina og Rusland, 
eller Kina, Rusland og Indien, som det i stigende grad er 
tilfældet både i BRIKS-regi og inden for SCO (Shanghai 
Cooperation Organization), men at USA nu træder ind som 
en deltager i dette stormagtssamarbejde ud fra den idé, at 
man ikke kan lade private, finansielle interesser diktere en 
verdensorden, som verdens lande og befolkninger så må 
underkaste sig. Der skal etableres et samarbejde baseret på 
fælles interesser, som alle kan få gavn og nytte af.

Det store spørgsmål er ikke blot, hvordan USA under 
Trump deltager i dette samarbejde, men også, hvordan vi 
her i Danmark kan blive en integreret del af  det. I Dan-
mark har vi den store fordel, at vi allerede har et strategisk 
partnerskab med Kina. Mens de danske politikere og insti-
tutioner har slugt ideen om, at Danmark skal gå i spidsen 
for en krig imod Putin og Rusland, så har vi samtidig dette 
strategiske partnerskab med Ruslands tætteste strategiske 
allierede: Kina. Vi skal derfor blot droppe denne absurde 
dæmonisering af  Putin og Rusland, droppe ideen om en 
ny, kold krig. Det burde egentlig ikke være så svært. Det 
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ville da være indlysende dejligt, hvis vi, i stedet for at være 
på vej mod en atomkrig, der kan udrydde menneskeheden, 
ville være på vej imod en verden, hvor vi alle samarbejder 
og trives med hinanden.

Danmarks plads i den nye verdensorden
Danmark må være fuldt ud med i samarbejdet med an-

dre nationer om at bygge Den Nye Silkevej, det samarbej-
de, som Kina lagde op til på G20-topmødet i Hangzhou for 
at etablere en ny, international, politisk og finansiel orden, 
baseret på skabelsen af  kreditter til infrastrukturprojekter 
og anden økonomisk udvikling, til videnskabeligt og tekno-
logisk fremskridt for alle de forskellige nationer. Med det 
følger en ny, inkluderende sikkerhedsorden, som det var 
muligt efter Berlinmurens fald i 1989 og den efterfølgende 
opløsning af  Sovjetunionen og Warszawa-pagten. Vi burde 
dengang have opløst NATO og taget chancen for et bredt 
samarbejde til fælles fordel. Det er den mulighed, som vi 
nu har fået igen, hvis vi kan få Trump-administrationen til 
at gå sammen med Rusland og andre lande om at bekæmpe 
Islamisk Stat og international terrorisme, i stedet for at føre 
krig imod hinanden.

Fred gennem udvikling
Islamisk Stat skal nedkæmpes, men der kommer ikke 

fred blot gennem at kaste en masse bomber. Nedkæmpnin-
gen af  Islamisk Stat må ledsages af  et massivt, økonomisk 
opbygningsprogram. En Marshallplan for ikke blot Syrien 
og Irak, men for hele Sydvestasien, så vi sikrer, at de mange 
mennesker, der er flygtet fra området, og de, der stadig er 
tilbage, får en mulighed for at skabe en fremtid for sig selv 
og deres familier det sted, de allerhelst vil det: I deres hjem-
lande. Det er noget, som Kina og senest også Indien er 
begyndt at tale om.

Dette er den nødvendige, første transformation i lighed 
med, at Hillary Clinton blev fravalgt som præsident, så hun 
ikke kunne fortsætte med den dødsensfarlige konfrontati-
ons- og krigspolitik. Det var fantastisk, for det giver os nog-
le nye muligheder. På samme måde, så skal vi sikre denne 
overgang til et nyt paradigme for samarbejde og udvikling. 
Det er en slags paradigme for den umiddelbare overlevelse. 
Vi kan gå fra en verden, der er på vej mod krig, til en ver-
den, der samarbejder. Det er godt, men ikke godt nok. 

Den kommende renæssance
Der må være en ny fase, hvor der opstår en ny og højere 

form for menneskelig identitet. Det at være menneske dre-
jer sig ikke blot om at undgå ulykker eller undgå krig. Vi må 
have en anden højere målestok, som f.eks. Albert Einsteins 

tankegang og evne til at skabe helt nye, videnskabelige gen-
nembrud og indsigt i menneskehedens sande forhold til na-
turen, indsigt i, hvordan det univers, vi er en del af, faktisk 
fungerer, og hvordan vi med en sådan indsigt i stigende 
grad kan styre stadigt større dele af  det.

Vi skal have en kulturel renæssance, så vi får et langt 
smukkere og mere optimistisk menneskesyn, og dermed 
lægger et fundament for, at stadigt flere mennesker, både 
nu og i de kommende generationer, kan tage del i sand, 
menneskelig kreativitet. Kreativitet, der ikke blot består i 
at gøre noget på en ny måde, som ellers kan være nok så 
ligegyldigt, men som er baseret på indsigt i den menneske-
lige, kreative proces, indsigt i universets love og i, hvordan 
såvel vi som universet fungerer som en skabende, kreativ 
kraft. En passion og en indsigt, der kan skabe stor kunst, 
som vi ser det i klassisk musik skabt af  f.eks. Bach, Mozart 
og Beethoven, og inden for den klassiske kunst. Men som 
også er fundamentet for det smukke menneskesyn, der dri-
ver os til fortsat videnskabeligt og teknologisk fremskridt. 
Vi kan hele tiden producere nye gennembrud baseret på 
en voksende indsigt i, hvordan universet fungerer. Både i 
det små, når vi f.eks. behersker subatomare processer som 
kernekraft eller fusionsenergi, og i det meget store, når vi 
bevæger os ud i verdensrummet og langt om længe bliver 
en rumcivilisation og igennem mødet med det store ukend-
te dér, pludselig forstår meget mere om, hvem vi selv er 
– både som enkelte individer og som en del af  menneske-
heden. En proces, hvor vi ikke blot er i stand til at påvirke 
tingenes tilstand her på Jorden, men også i stigende grad i 
resten af  universet.

Det er derfor meget passende, at vi hedder Schiller In-
stituttet. Vi, der har været i Schiller Instituttet længe, og vi 
er nogle, der har været med helt fra dets grundlæggelse, har 
haft mulighed for at beskæftige os med disse spørgsmål 
gennem lang tid og lægge grunden til de store, dramatiske 
forandringer, som vi nu ser. Men der mangler noget, og 
det er grunden til, at vi er navngivet efter den tyske digter 
Friedrich Schiller, eller kunne være opkaldt efter f.eks. H.C. 
Andersen. 

Hvorfor skal vi ære disse åndsvæsener fra fortiden og 
gøre dem til en del af  vort liv i dag? Fordi de med deres 
positive, optimistiske menneskesyn er en kilde, vor sjæl kan 
drikke af  og derved blive beriget. Få passion til, i lighed med 
dem, at bidrage til menneskehedens og universets fortsatte 
blomstring og udvikling. Derfor skal vi også sikre en renæs-
sance, der bringer alle de bedste, menneskelige bidrag i kul-
tur og videnskab til live igen og gør dem tilgængelige for alle 
os nulevende, så vi kan videregive dem, forhåbentlig beriget 
gennem vor indsats, til de kommende generationer.

Læs mere om Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love
www.schillerinstitut.dk/si/?s=larouches+fire+love
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Uddrag af Will Wertz’ artikel om Friedrich Schiller, EIR, 
18. nov., 2016. Læs: www.schillerinstitut.dk/si/?p=16195

En af  de ting, som Friedrich Schiller skriver i sine Bre-
ve om Menneskets Æstetiske Opdragelse, er, at man bør 
indgive i verden kursen mod det gode, og han fremfører, 
at, selv om vi lever i vort århundrede, så bør vi ikke være 
skabninger af  vort århundrede – at det, vi må give 
til menneskeheden, er det, menneskeheden 
har brug for, og ikke det, menneske-
heden lovpriser. Jeg mener, at dette 
i særlig grad er passende for de 
omstændigheder, vi i dag kon-
fronteres med, hvor der er en 
mulighed for at forme fremti-
den; men det er en mulighed, 
som vi meget hurtigt må 
gribe, og den eneste måde, 
hvorpå vi kan gribe frem-
tiden, er ved at operere på 
et meget højere plan, end 
de fleste mennesker gør. Jeg 
vil mere specifikt foreslå – og 
dette er baseret på kommenta-
rer fra Lyndon LaRouche sidste 
onsdag og torsdag – præcis, som 
Schiller sagde, at vi må leve i vort år-
hundrede, men ikke være dets skabning, 
og give menneskeheden det, den behøver, 
og ikke det, den lovpriser. På lignende 
måde kan vi, selv om vi lever på denne 
planet Jorden, ikke kun være jordboere; at vi må placere 
vores identitet som værende lig med menneskets faktiske 
mission, og vi må organisere menneskeheden til at erkende 
denne mission og det, som sand menneskelighed repræ-
senterer. Dette betyder rent konkret, at man må placere sig 
selv uden for Jorden; man må på en vis måde placere sig på 
Månen eller, på kort sigt, på den internationale rumstation, 
og det er sådan, man må se på, hvad der kræves på Jorden. 
Dette er, hvad Krafft Ehricke fremfører i sine skrifter om 
’den udenjordiske forpligtelse’ (the extraterrestial impera-
tive). På lignende måde må vi, på globalt plan, skabe en 
ny, økonomisk verdensorden. Russerne, kineserne, inderne 
og de andre BRIKS-nationer har taget initiativet i denne 
henseende, men vi har en splittet verden med det trans-
atlantiske område, der er fuldstændig bankerot, og det er 
absolut nødvendigt at bringe USA ind i denne geometri 
rent økonomisk. Dette er en stor opgave og én, der kun kan 
virkeliggøres i det omfang, at folk i hele verden rent faktisk 
forstår Alexander Hamiltons økonomiske ideer og Lyndon 
LaRouches Fire Love.

Der er et digt af  Schiller, et meget berømt digt, som Be-
ethoven har skrevet musik til, »Ode til Glæde«, med musik 

af  Beethovens 9. symfoni, og, med hensyn til denne idé 
med at placere sig i Universet, hvilket er menneskets virke-
lige mission, at bemestre Universet, så gør Schiller dét i alle 
sine omkvæd, at han placerer mennesket i denne position. 
For eksempel,  

»Brødre, over stjernetæppet dømmer Gud, som vi dømmer.« 
(Brüder, über’m Sternenzelt, richtet Gott, wie wir 

gerichtet.) 

Eller senere: Over stjernehæn-
get belønner Gud dig fra Him-

len. Og dette er den placering, 
som vi må have, hvis vi rent 
faktisk skal løse menneske-
hedens behov på nuværende 
tidspunkt og sikre, at mu-
ligheden for at undgå men-
neskehedens tilintetgørelse 
gennem en atomkrig fuldt 
ud virkeliggøres, for, som 

Lyndon LaRouche har un-
derstreget: Så længe de finan-

sielle betingelser, der har ført 
verden helt frem til krig, ikke er 

blevet løst, så vil denne mulighed 
for krig fortsætte.
Det er kærlighed til sandheden, det 

er kærlighed til menneskeheden, at fuldstæn-
dig bortkaste sine overbevisninger og er-
statte dem med sandheden, på vegne af  

menneskeheden, hvilket er noget, mennesker ofte, i store 
historiske øjeblikke, kaldes til at gøre, når mislykkede syste-
mer, mislykkede trossystemer, må afvises. Det er et sådant 
øjeblik, vi befinder os i netop nu. I den franske revolution 
afviste folk ikke det gamle system, og konfronteredes med 
deres egen ødelæggelse. Det er en sådan situation, vi kon-
fronteres med i dag i USA og i hele verden. 

I et af  Schillers skrifter, »Kunstneren«, skriver han, at 
dette ansvar hviler på kunstnerens skuldre, og indirekte er 
vi alle kunstnere, for vi er alle skabt i Universets kompo-
nists billede. Så det gælder ikke alene for en person, der 
identificerer sig selv som kunstner i en begrænset forstå-
else, men for alle mennesker; vi bør alle fungere som kunst-
nere i den forstand, at vi skaber et skønnere univers. Det, 
han her siger, er, at 

»menneskets værd er lagt i dine hænder, 
dets vogter vær; 
med dig det synker, med dig det bliver løftet.«

»Favnet være millioner! Søg op over stjerners hær!«
Friedrich Schiller, »Frihedens poet« 

i anledning af  hans fødselsdag den 10. november

Det er et ærefrygtindgydende ansvar, som vi alle hver 
især må indoptage og gøre til vores egen personlighed. 

Schiller af  Louis Ammy Blanc
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Mens etablissementet stadig er i chok over Donald 
Trumps valgsejr i USA, venter næste rystelse i form af det 
opsparede finanskrak i bank- og finansverdenen, der kan 
ramme når som helst – også inden Trump indtager Det 
Hvide Hus den 20. januar, 2017. Det kan være Deutsche 
Bank, Royal Bank of Scotland eller en helt anden aktør, 

Will Wertz: Jeg vil i dag gerne påpege Friedrich Schil-
lers betydning for den verden, der konfronterer os. En af 
de vigtigste ting, som Friedrich Schiller udviklede, var 
behovet for at opdrage – uddanne – menneskets følelser.                                                     
Han kom til den slutning, at dette var en nødvendighed, i 
kølvandet på den franske revolution, hvor ’et stort øjeblik 
fandt et  lille folk’ (et snæversynet folk), der let lod sig ma-
nipulere, og i stedet for at få politisk frihed, ligesom i den 
amerikanske revolution, så førte den franske revolution til 
en massiv katastrofe, og Europas befrielse fra oligarkiet 

Det nyligt afholdte APEC-topmøde (Det Økonomiske 
Samarbejdsforum for Asien og Stillehavsområdet) i Lima, 
Peru, viste med al tydelighed, at verdens strategiske og øko-
nomiske tyngdepunkt har flyttet sig fra USA til Kina/Rus-
land-aksen. Den globale udviklings- og opbygningsstrategi, 

Indfør LaRouches Fire Økonomiske Love nu!

Friedrich Schillers fødselsdag
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1. Glass/Steagall-
bankopdeling                                  

3.Infrastrukturprojekter og investeringer, 
der øger energigennemstrømningstæthed

2. Nationalbank/
Statskreditter

4. Videnskab som drivkraft; 
fusionskraft, rumforskning

fandt ikke sted på dette tidspunkt.... 
Jeg vil gerne påpege nogle af de 

mest afgørende træk i det, Schiller ud-
viklede. Han understregede først og 
fremmest, at det er gennem skønhed, 
at mennesket når frem til frihed. Man 
kan ikke have frihed, med mindre man 
virkelig har skabt skønne sjæle blandt 
menneskeheden, en skønhed, der er 
karakteriseret af agape, hvilket er 
græsk for kærlighed.

som udløser krakket, der vil være værre end det, vi så i 
2008, og alle ansvarlige regeringer må derfor forberede 
det eneste effektive modsvar: LaRouches Fire Love, 
som ses ovenfor. Forbereder Donald Trump noget 
lignende? I hvert fald er Glass/Steagall-bankopdeling og 
infrastrukturopbygning på dagsordenen.

som Kina med Den Nye Silkevej og OBOR, og Putin med 
sin potente intervention i blandt andet Mellemøsten, står 
for, er det naturlige samlingspunkt for verdens nationer. 
Obamas ekskluderende TPP-frihandelsaftale er død, mens 
Kinas inkluderende FTAAP-frihandelsaftale lever.

APEC-topmøde i Peru fremviser ny, global magtbalance

Bertel Thorvaldsens statue af Schiller i Stuttgart.


