
Helga Zepp-LaRouche, stifteren og den internationale 
præsident af Schiller Instituttet, udsendte følgende nytårstale 
på video den 1. januar 2019 (se http://schillerinstitut.dk/
si/?p=26913).

Jeg vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår. Nogle af  jer 

husker måske, at jeg for et år siden definerede det at overvinde 
geopolitik som det vigtigste mål for 2018, og mange af  
jer tænkte nok »Geopolitik, hvad er det? Er det virkelig det 
mest presserende spørgsmål?« Og jeg hævdede fortsat, at 
fordi geopolitik var kilden til to verdenskrige, kunne vi ikke 
fortsætte med en sådan konfrontationspolitik i en periode med 
kernevåben.

Se nu, hvad der er sket i det forgangne år. Vi så en enorm 
mængde gennembrud, hvor adskillige regioner i verden er 
ved at overvinde geopolitik. Bare for at nævne nogle få: 
Der var det historiske topmøde mellem præsident Trump 
og præsident Kim Jong-un i Singapore, hvilket har ført til 
en proces, hvor Nord- og Sydkorea efterhånden nærmer sig 
hinanden. Derefter så vi pludselig Japan begynde at arbejde 
sammen med Kina om Bælte og Vej Initiativet. Efter det meget 
vigtige topmøde i Wuhan mellem præsident Xi Jinping og 
premierminister Narendra Modi arbejder Kina og Indien nu 
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sammen om forskellige projekter. Og efter valget af  en ny 
premierminister i Pakistan er der grund til at være forsigtigt 
optimistisk omkring en forbedring i forholdet mellem 
Pakistan og Indien.

Også Afrika er med: Nationerne på Afrikas Horn – 
nemlig Somalia, Djibouti, Eritrea og Etiopien – som før 
enten ingen forbindelser havde eller lå i direkte konflikt, 
arbejder nu sammen om infrastruktur og har diplomatiske 
forbindelser. Hele det Afrikanske kontinent er fyldt med 
en optimistisk ånd på grund af  det, Kina har gjort der, 
og tiltrækker nu også investeringer fra mange andre lande 
rundt om i verden. Men måske er den mest interessante af  
alle disse udviklinger præsident Trumps meddelelse om, at 
USA vil trække sig ud af  Syrien. Dette er i øjeblikket årsag 
til en meget ironisk situation, fordi mange af  de mennesker, 
der skreg »Ami gå hjem!« for bare nogle få år siden, nu 
siger, at USA skal blive der under alle omstændigheder; alt 
andet vil føre til kaos, det er en foræring til præsident Putin 
og Rouhani og så videre.

Tænk engang over det: Er det ikke bedre, at Trump 
indfrier sit valgløfte og afslutter sine forgængeres 
permanente krige? Og han har lovet det samme for 
Afghanistan; at efter de forgæves bestræbelser på at løse 
situationen i Afghanistan militært, er det nu hensigten at 
løse dem gennem forhandlinger og at involvere alle de 
store naboer til Afghanistan. Så er det ikke bedre at gå i 
denne retning, at søge løsninger gennem diplomati og 
forhandling? Der er dog stadig nogle kræfter, som stædigt 
holder sig til det gamle geopolitiske paradigme, først og 
fremmest den britiske regering. Se den seneste rapport fra 
Overhuset, som er et geopolitikkens mesterværk af  den 
værste slags (»UK foreign policy in a shifting world order,« 
se https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/
ldselect/ldintrel/250/250.pdf  – red.). Så er der naturligvis 
EU og desværre også Berlin-regeringen: De insisterer 
absolut på, at deres »regelbaserede orden« skal opretholdes.

Men dette virker ikke rigtigt så overbevisende. Og jeg 
vil faktisk opfordre dig til at stille dig selv spørgsmålet: 

»hvilken vej er bedre?« Kig på nytårsbudskabet fra Kinas 
præsident Xi Jinping, som er en meget stolt opremsning 
over alle de utrolige mange resultater Kina har leveret i det 
forløbne år, alle industriparkerne, den smukke bro mellem 
Macao, Zhuhai og Hong Kong og mange sådanne projekter 
(https://america.cgtn.com/2018/12/31/full-text-2019-
new-year-speech-by-president-xi-jinping – red.). Kina har 
løftet 10 millioner mennesker ud af  fattigdom på blot et 
år og er overbevist om, at det vil løfte alle de resterende 
fattige ud af  fattigdom inden år 2020. Dette er et budskab 
fra en mand, der bekymrer sig om sit land og sit folk. Og 
se venligst på denne tale selv, især på grund af  det enorme 
anti-Kina hysteri, der foregår. Og sammenlign så det 
nytårsbudskab med kansler Merkels, for hvem det er vigtigt 
at understrege, som den vigtigste begivenhed i 2018, at hun 
meddelte sin fratræden, og ellers er det bare mere af  det 
samme gamle, og har ikke nogen vision overhovedet.

Fremadrettet tror jeg, at vi står over for dramatiske 
ændringer i det kommende år 2019. Det er endnu ikke 
klart, hvad disse ændringer vil være. Det er klart, at den 
gamle orden er i opløsning, en ny orden opstår, og hvad der 
vil blive de nøjagtige parametre eller principper for denne 
nye orden, er heller ikke afgjort endnu. Men jeg tror, at hvis 
vi ser på begreberne fra menneskehedens tidligere store 
tænkere, som havde visionen om menneskehedens enhed, 
visionen om en harmonisk udvikling af  alle nationer, er 
det sådanne tænkere, vi kan spørge til råds. En af  dem 
er Konfutse, en anden er Nikolaus von Kues, Gottfried 
Wilhelm Leibniz, og naturligvis også John Quincy Adams 
og mange andre – men bare for at nævne nogle få.

Så jeg tror, vi står ved et absolut historisk skæringspunkt. 
Vi kan forme en ny civilisationens æra, hvor vi overvinder 
geopolitik en gang for alle. Og jeg vil bede dig om at arbejde 
sammen med Schiller Instituttet, så vi kan overbevise de 
resterende nationer, som stadig klamrer sig til de gamle 
antagelser, og især få de europæiske nationer til at deltage i 
det nye paradigme. Vi kan skabe en fantastisk fremtid, hvis 
vi arbejder sammen.

Invitation til Schiller Instituttets Internationale konference i USA: 
Lad os skabe en ny og mere human epoke for menneskeheden

Schiller Instituttet holder en international konference 
den 16. februar 2019 i NYC-området.

Sjældent, om nogensinde før, er verden blevet grebet 
af  en sådan tummel, som nu. Med Brexit-afstemningen 
i Storbritannien, Trumps valgsejr mod det neoliberale 
etablissement i USA, valget af  en anti-EU-regering i Italien, 
De gule Vestes oprør i Frankrig – alt sammen udtryk for et 
globalt oprør mod den neoliberale økonomiske politik i det 
transatlantiske system, et system, der står overfor at opleve 
et nyt økonomisk krak, som er meget værre end i 2008. 
Samtidigt har initiativet fra Kina med Den Nye Silkevej, det 
største perspektiv for infrastrukturudvikling i menneskets 
historie, skabt en hidtil uset dynamik for økonomisk vækst 
og optimisme. Et nyt sæt af  internationale relationer 
udvikler sig, hvilket skaber et potentiale for at overvinde 
det gamle paradigme med geopolitik og krig.

Da præsident Nixon forlod Bretton Woods-systemet 
i august 1971, var det Lyndon LaRouche, som profetisk 
og offentligt advarede om, at en fortsættelse af  den 
monetaristiske politik, der erstattede det, uundgåeligt ville 
føre verden til faren for en ny depression og en gentagelse 
af  fascismen, medmindre der blev oprettet en ny, retfærdig 
økonomisk verdensorden.

I dag manifesterer faren for en ny fascisme sig tydeligt 
gennem bestræbelserne fra det gamle paradigmes kræfter 
på at opretholde en unipolær verden gennem løbende 
geopolitiske konfrontationer, selv med risiko for at 
kaste verden ud i en ny verdenskrig, som denne gang 
indebærer faren for udslettelsen af  den menneskelige art 
med atomvåben. På den anden side er en ny, meget mere 
retfærdig økonomiske verdensorden hurtigt på vej frem, en 
verdensorden, som for første gang giver udviklingslandene 
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mulighed for at overvinde underudvikling og fattigdom. Det 
bedste eksempel på dette er Kinas fantastiske præstation 
med at løfte 800 millioner mennesker ud af  fattigdom i 
løbet af  de sidste 40 år, et ubestrideligt bevis på et princip 
for hele verden. Hvis Kina kan gøre dette, hvorfor kan vi så 
ikke? Hvis Vesten forsøger at undertrykke fremkomsten af  
dette nye system, står Verden i fare for at falde i ”Thukydids 
fælde”, nemlig faren for at den nuværende dominerende 
magt forsøger på at forhindre den nye magt i at opstå ved 
krig: en apokalypse – i en tidsalder med atomvåben.

Lyndon LaRouche udviklede en unik videnskabelig 
teori om fysisk økonomi, hvilket etablerede ham som 
verdens fremmeste økonom, hvis analytiske tilgang 
og kreative kraft i formulering af  løsninger er mere 
presserende end nogensinde før. Han har krævet 
etableringen af  et nyt Bretton Woods-system, i samme 
ånd som Franklin D. Roosevelt havde til hensigt: nemlig 
at erstatte det nuværende spekulative system gennem 
konkursbehandling og omorganisering, og oprette et nyt 
internationalt kreditsystem, hvis hovedformål er at skabe 
en videnskabelig drivkraft for verdensøkonomien, som det 
presserende grundlag for at muliggøre teknologioverførsel 
til udviklingslande for at overvinde resterne af  kolonialisme 
for altid. Den næste økonomiske platform, som defineret 
af  LaRouche, skal være en fusionsbaseret økonomi med 
internationalt samarbejde inden for rumforskning og 
rumrejser, der er rettet imod etablering af  landsbyer på 
månen. Dette bliver den nødvendige næste fase i udvidelsen 
af  infrastrukturen i Den Nye Silkevej – som bliver til 
Verdens-landbroen – ud i det nærliggende rum.

I 2005 udviklede LaRouche en smuk vision for planetens 
næste 50 år, en vision om samarbejde på grundlag af  et 
nyt sæt af  internationale relationer, inspireret af  ideerne 
og forståelsen af  universets lovmæssighed fra sådanne 
tænkere som Nicholas af  Cusa, Gottfried Wilhelm Leibniz, 
Vladimir Vernadsky og Albert Einstein.

LaRouche har også specificeret, at fire nationer, nemlig 
USA, Kina, Rusland og Indien, er unikt positioneret til 
at indlede et nyt system, hvor alle suveræne nationer kan 
deltage som ligestillede. Det Britiske Imperium er yderst 
opmærksom på denne fare for dets eksistens, hvilket for en 
stor del forklarer, hvorfor de har gjort alt for at vælte Trumps 
præsidentskab i USA, og for at forhindre udviklingen af  et 
gavnligt forhold mellem USA og især Rusland og Kina.

Det har været en integreret del af  LaRouches filosofi, 
at der ikke er nogen skelnen mellem naturvidenskab og 

stor klassisk kunst, da det er de samme kreative evner 
i det menneskelige sind, der skaber gyldige opdagelser 
både indenfor videnskab og kunst, opdagelser, som tjener 
som drivkraft for al økonomisk udvikling. I dag oplever 
vi i Vesten en dyb moralsk og kulturel krise, hvilket ikke 
alene truer vort samfunds moralske fibre, men fører 
til ødelæggelsen af  det kreative potentiale i nutiden og 
fremtidige generationer.

Det er derfor et eksistentielt spørgsmål for civilisationen 
at skabe en ny renæssance af  klassisk kultur i samme tradition 
som Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann og 
Brahms. Samtidig må og skal menneskets højeste idealer, 
som udtrykt af  de største digtere og filosoffer, genoplives. 
Den kulturelle krise kan kun overvindes gennem æstetisk 
uddannelse af  mennesket med det udtrykkelige sigte at 
skabe smukke sind og sjæle.

Det er formålet med den kommende konference med 
Schiller Instituttet i USA at samle tænkere fra USA og andre 
lande, der er motiveret af  det presserende behov for at 
præsentere ideer i den hensigt at forme det nye paradigme 
– den nye epoke af  menneskeheden – på en sådan måde, 
at den langsigtede overlevelse af  den menneskelige art 
garanteres.

Programmet:
Panel 1: En ny verdensorden, baseret på naturlov: Kan 

menneskeheden regere sig selv for at sikre vores eksistens 
som en art? Lyndon LaRouches koncept om en Fire-Magts-
aftale: De næste 50 års menneskelige udvikling.

Panel 2: Principperne for fysisk økonomi: Leibniz, 
Hamilton, List, Carey, LaRouche. Systemet med amerikansk 
økonomi og den kinesiske model. Afrika som det nye Kina, 
med afrikanske egenskaber.

Panel 3: Det fantastiske perspektiv med en international 
renæssance af  klassisk kultur. Den æstetiske uddannelse af  
mennesket for sindets og sjælens skønhed.

Panel 4: Videnskabens grænser: Hvordan vil 
menneskeheden se ud om 100 år? Den videnskabelige 
metode, der ligger til grund for LaRouches økonomiske 
principper. Hvad adskiller mennesket fra dyrene?

Klassisk musikkoncert om aftenen.
 
Deltag den 16. februar 2019!
 
For mere information, kontakt Schiller Instituttet: 

53 57 00 51; si@schillerinstitut.dk

Det følgende uddrag stammer fra en politisk 
erklæring med titlen “Vejen frem: Et foreslået grundlag 
for en tværpolitisk aftale og indsats for indenrigs- og 
international økonomisk politik”, og er udstedt den 15. 
januar 2019 af LaRouches Politiske Aktionskomité i 
USA. De politiske tiltag, der præsenteres heri, er også 
nødvendige for Danmark og andre nationer. Den første 
del af forslaget vedrører LaRouches fire love: 1. Glass/
Steagall-bank-opdeling; 2. etablering af et nationalt 
bankkreditsystem 3. brug af statslig kredit til forøgelse 

af produktiviteten og energi-gennemstrømningstætheden 
gennem bl.a. moderne infrastruktur og 4. videnskabelige 
haste-programmer, i særdeleshed atom-fusionsenergi 
og et program for rumforskning. Her er afsnittet om 
etableringen af et nyt internationalt Bretton Woods-
kreditsystem:

Udover de ovennævnte indenrigspolitiske tiltag er 
der også et presserende behov for handling på den 
internationale politiske front. Præsident Trump har klart 
forpligtet sig til princippet om national suverænitet og er 

Etablér et nyt internationalt Bretton Woods-kreditsystem
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imod globaliseringen; han 
har udtrykt ønske om 
at forbedre forholdet til 
Rusland og Kina; men 
han har endnu ikke taget 
fat på nødvendigheden 
af  et nyt Bretton Woods-
system som en del af  hans 
økonomiske dagsorden.

Og alligevel er den 
største hindring for at 
sikre vort lands fulde 
økonomiske genrejsning, 
og at sikre verdensfreden 
baseret på den økonomiske 
udvikling af  hele planeten, 
at præsident Nixon den 15. 
august 1971 forlod Bretton 
Woods-systemet, herunder systemet med faste valutakurser 
og guldreserve-systemet, som blev indført af  Franklin 
Roosevelt, før han døde. Bretton Woods-systemet var 
ligesom Glass/Steagall-loven baseret på det amerikanske 
systems økonomiske metoder, i modsætning til det britiske 
systems imperialistiske metoder, som blev fremsat af  John 
Maynard Keynes, men afvist af  Roosevelt.

Det er i dag en stor parodi, at der i den såkaldte 
’Internationale Progressive Bevægelse’ – grundlagt af  
senator Bernie Sanders samarbejdspartner Yanis Varoufakis 
– er dem der taler for at skabe et nyt Bretton Woods baseret 
på Keynes ideer, som Roosevelt afviste, for at håndhæve 
deres anti-Roosevelt grønne dagsorden.

I modsætning til Varoufakis har Lyndon LaRouche 
igennem årtier foreslået en ny Bretton Woods-aftale, der 
skal lanceres på grundlag af  en firemagts-aftale mellem 
USA, Rusland, Kina og Indien, hvilket ikke blot ville tillade 
den største økonomiske renæssance i verdenshistorien, 
men også sikre global fred.

Grundlaget for et sådant samarbejde eksisterer allerede. 
Med Bælt og Vej-Initiativet har Kina foreslået en ny politik 
for samarbejde mellem alle verdens lande for at overvinde 
fattigdom og underudvikling gennem investeringer i 
infrastruktur, industri og landbrug. Dette er helt parallelt 
med den politik, som Lyndon og Helga LaRouche foreslog: 
en politik for opbygning af  en Verdens-Landbro, som nu 
hurtigt bliver til en ny form for økonomisk samarbejde, der 
har bragt optimisme og håb for fremtiden for mange lande 
i udviklingssektoren. 

Snarere at se den økonomiske opstigning af  Kina, der 
dog er en nation på næsten 1,4 mia. mennesker, som en 
trussel, der skal undertrykkes, hvilket nogle tænketanke 
taler for, bør USA samarbejde med Kina og andre 
nationer i ‘joint ventures’ for at opbygge en ny æra i den 
menneskelige civilisation. Det historiske gennembrud som 
Kina har gjort ved med succes at lande på Månens fjerne 
side, og for første gang i historien at bringe biologisk liv til 
et andet himmellegeme – Månen – i form af  en levende 
bomuldsplante, viser, at Kina er engageret i opdagelsen af  
nye fysiske principper i universet og ikke blot “stjæler vores 
teknologi”, som anti-kinesisk propaganda ellers forsøger at 
antyde. Det kan kun være i De Forenede Staters interesse 

at samarbejde med Kina 
og bygge videre på det 
fremragende forhold, 
som præsident Trump har 
etableret med præsident Xi 
Jinping.

Dette er helt i tråd med 
den vision, som Franklin 
D. Roosevelt nærede i for-
bindelse med dannelsen 
af  det oprindelige Bret-
ton Woods-system ved 
slutningen af  Anden 
Verdenskrig.

Principperne, som et 
sådant system skal baseres 
på, er som følger:

 1. Alle former for 
imperialisme, herunder såkaldte globalistiske institutioner, 
må afvises. I stedet skal den ubetingede suverænitet for hver 
eneste nationalstat respekteres. Desuden skal samarbejdet 
mellem suveræne nationer understøttes for at fremme de 
ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene ved 
teknologiske fremskridt til gavn for alle og enhver.

 2. I modsætning til outsourcings-politikken for at udnytte 
billig arbejdskraft skal fremskridtene i arbejdskraftens 
produktive evne i hele verden betragtes som i den vitale 
strategiske interesse for alle og enhver.

 3. Teknologi skal forstås som det uundværlige middel 
til, ikke alene at øge samfundets potentielle relative 
befolkningstæthed, men også uomgængeligt for at opretholde 
selv det nuværende niveau af  befolkningspotentiale.

 4. Den generelle udvikling af  den produktive 
arbejdskraft i alle suveræne stater, i særdeleshed i de 
såkaldte udviklingslande, kræver global vægt på: a) at øge 
de procentuelle andele af  arbejdsstyrken, der beskæftiger 
sig med videnskabelig forskning og relaterede funktioner 
inden for forskning og udvikling; b) at øge det absolutte 
og relative omfang af  produktion af  kapitalgoder og også 
omsætningsgraden i produktionen af  kapitalgoder og 
c) at kombinere disse to faktorer for at fremskynde den 
teknologiske udvikling i produktionen af  kapitalgoder.

 5. Høje eksportrater for produktionen af  sådanne 
kapitalgoder for at imødekomme udviklingslandenes behov 
er uomgængeligt for den generelle udvikling af  de såkaldte 
udviklingslande: Vores fælles mål og vores fælles interesse 
er at fremme både den generelle velfærd og fremme 
forudsætningerne for varig fred.

 6. Ved at levere øgede mængder af  højteknologiske 
kapitalgoder til udviklingslande fremmes 
omsætningsniveauerne i de eksporterende økonomiers 
sektorer for avancerede kapitalvarer. Som et biprodukt af  
sådanne øgede omsætninger i den pågældende undersektor 
af  eksportlandets produktion, øges raten for forbedring af  
teknologien i sådanne varekategorier med store fordele til 
følge for den eksporterende nations interne økonomi.

 7. Importen af  avancerede kapitalgoder øger 
arbejdskraftens produktive evne i den importerende nations 
økonomi. Dette gør det muligt for den importerende nation 
at producere sine varer til en lavere gennemsnitlig social 

Bretton Woods-systemet var ligesom Glass/Steagall-loven baseret 
på det amerikanske systems økonomiske metoder, i modsætning til 
det britiske systems imperialistiske metoder, som blev fremsat af 
John Maynard Keynes (t.h.), men afvist af Roosevelt (t.v.).
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Eliten der fejlede
Den 17. januar (EIRNS) – Den 22. december, nogle 

uger før Theresa Mays uhørte parlamentariske nederlag 
den 15. januar, fremhævede the London Economist en 
kronik under pseudonymet “Bagehot” med titlen “Eliten 
der fejlede: Storbritanniens politiske krise udstiller dets 
lederes utilstrækkelighed.”

Bagehot skrev: “Den britiske politik har i det forløbne 
år måttet udholde en forbløffende række af  sygdomme. 
Kabinettet har mistet en udenrigsminister og to Brexit-
ministre, for ikke at nævne masser af  småfisk. Parlamentet 
har stemt om at ‘blokere for regeringen’ (“hold the 
governent in contempt”). Det Konservative Parti har holdt 
en mistillidsafstemning om premierministeren og efterladt 
hende slemt vingeskudt. 

Og det bliver værre. Der er ikke noget parlamentarisk 
flertal for nogen Brexit-aftale, og ingen vej ud af  dødvandet 
som ikke ville bryde afgivne løfter – og sandsynligvis tilmed 
hoveder.

“Der er to populære forklaringer på dette kaos. … 
Begge forklaringer har fortrin. Men der er også en tredje: 
at landets ledelsesmodel 
er i opløsning. Storbri-
tannien styres af  en 
selvbestaltet klike, der 
belønner medlemskab 
af  gruppen fremfor 
kompetence, og selvtillid 
fremfor ekspertise. Dette 
‘kameratokrati’ (nedsæt-
tende betegnelse for 
en regerende elite, der 
stammer fra samme 
sociale baggrund, red.) 
har endelig mødt sit Waterloo.”

Nok så væsentligt, i dagens udgave af  den London-
elskende New York Times stilles den samme diagnose – dog 
sagt meget hårdere – i artiklen af  Pankaj Mishra med titlen 
‘Den britiske styrende klasses ondartede inkompetence: 
‘Kameratokraterne’, der trak grænser fra Indien til Irland, 
får med Brexit en dosis af  deres egen medicin”. Mishra 
kalder Louis Mountbatten, den kongelige person, der som 
Indiens sidste vicekonge kastede landet ud i folkemord – en 
“løgnagtig, intellektuelt begrænset bondefanger”.

“Mountbatten, der i britiske flådekredse blev spottet 
som ‘katastrofe-mesteren’, var et repræsentativt medlem af  
en lille gruppe af  britiske mænd fra over- og mellemklassen, 
hvorfra de imperialistiske herrer i Asien og Afrika blev 

rekrutteret. Frygteligt dårlig udrustet til deres enorme 
ansvar, tillod Storbritanniens brutale imperialistiske magt 
dem at famle sig vej gennem verden, “en verden”, som EM 
Forster skrev i “Bemærkninger om den engelske karakter”, 
”hvis rigdom og underfundighed de ikke kunne have nogen 
forestilling om.”

“Forster skylder Storbritanniens politiske fiaskoer på 
landets privatuddannede mænd, unge umodne begunstigede 
af  landets elitære skolesystem. Disse evige skoledrenge, hvis 
indflydelse er helt ude af  proportion med deres antal, er 
bestemt overrepræsenteret blandt ‘the Tories’ (medlemmer 
af  det britiske konservative parti, red.). De har i dag kastet 
Storbritannien ud i sin værste krise nogensinde og udstiller 
landets incestuøse og selvbetjenende regerende klasse som 
aldrig før.”

Uanset disse detaljer er fakta stadig fakta. Det britiske 
etablissement er en fuldstændig fiasko. Det kan ikke være 
anderledes. Som Lyndon LaRouche har sagt, og som enhver 
leder af  den amerikanske republik har forstået, har der 
aldrig været et imperium, som ikke har fejlet og kollapset. 

Under Londons do-
minans var det 20. 
århundrede et af  de 
værste i menneskehedens 
historie, på trods af  
nogle store fremskridt i 
øvrigt. På baggrund af  
de katastrofer, der blev 
skabt af  Storbritannien, 
blev Lyndon LaRouches 
forslag til et Strategisk 
Forsvarsinitiativ gjort 
til amerikansk politik 

under Ronald Reagan, og LaRouches forslag til en Eurasisk 
Landbro blev taget op af  den kinesiske regering – som Bælt- 
og Vejinitiativet – og derefter af  mange andre, og er nu ved 
at blive en stor kraft i verdenshistorien. Nu må LaRouches 
design for Alexander Hamiltons for-fatningsmæssige 
kreditsystem sættes øverst på dagsordenen, både for USA 
og for hele verden.

Den britiske elite har fuldstændigt fejlet. Fejltagelsen 
fra 1763 hævner sig nu. Men uanset hvad må den elite 
nu endeligt besejres og straks fjernes. Hvis det ikke sker, 
vil imperiet rejse sig fra dets ruiner for at gøre et sidste 
desperat og rasende anslag.

Hvem vil fjerne det? Nogle af  de mennesker, som lige 
nu læser disse ord, vil få en afgørende rolle.

pris, og gør det muligt at levere bedre kvalitet og billigere 
varer som betalingsmidler til de lande, der eksporterer 
kapitalgoder.

 8. De eneste retfærdige og funktionsdygtige relationer 
indenfor finansiering af  verdenshandelen mellem suveræne 
stater med forskellige økonomiske og sociale systemer er et 
kreditsystem baseret på faste pariteter af  nationale valutaer, 

pariteter, der er fastsat blandt suveræne stater ved hjælp af  
en monetær orden med guldreserve.

 9. For at forhindre, at et guldreservesystem med faste 
pariteter udsættes for ødelæggende inflationære spiraler, er 
det nødvendigt at begrænse udstedelsen af  kredit inden for 
systemet til udlån for import og eksport af  fysiske varer i 
kategorierne “hard-commodities”.

Lord Louis Mountbatten og Theresa May.
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I dag for 30 år siden: Fængslingen af  Lyndon 
LaRouche den 27. januar 1989 definerer en 
æra som nu må afsluttes 

Den 21. januar 2019 – Mange amerikanere sad tilbage i 
tavs forbløffelse tidligere i denne måned, da den ærværdige 
New York Times og særlig undersøger Robert Muellers 
apparat rykkede for at stille den amerikanske præsident, 
Donald Trump, for retten for forræderi, fordi han turde 
mødes og snakke med den russiske præsident Vladimir 
Putin; fordi han har henvist til NATO som værende 
“forældet” og stillet spørgsmålstegn ved forsvarsalliancens 
rolle; og fordi han fyrede sin FBI-direktør, James Comey, 
som forfatningen ellers foreskriver, at han har myndighed 
til at gøre. Mange tabte både næse og mund da det blev 
offentligt kendt, at de øverste rækker fra FBI, CIA og 
Det Demokratiske Parti – efter instruktion fra britisk 
efterretningsvæsen har været – og stadig den dag i dag – er 
engageret i et aktivt statskup imod USA’s valgte præsident. 
Mange af  jer, der læser disse linjer i dag, er med rette 
forfærdede over, at disse aktører, selv om de endnu ikke har 
nået deres mål, indtil videre er sluppet af  sted med deres 
komplot, og at de tilsyneladende agerer med straffrihed. 
“Hvordan er det muligt” spørger I jer selv og jeres venner.

For at finde svaret på det spørgsmål, behøver man kun 
at se på begivenhederne den 27. januar 1989 – for netop 
30 år siden – da Lyndon H. LaRouche og en gruppe af  
medarbejdere blev sat i fængsel med lange domme, for 
forbrydelser de aldrig begik. Vejen frem mod fængslingen 
af  LaRouche var blevet banet gennem mange års 
bagvaskelse af  LaRouche og hans bevægelse i medierne; en 
bagvaskelse som fortsætter den dag i dag og bliver udført 
af  det samme britisk ledede politiske apparat – i mange 
tilfælde af  de samme individuelle ‘hitmen’, herunder den 
særlige undersøger Robert Mueller – der i dag er ude efter 
at vælte USA’s præsident.

Faktisk definerede den femårige fængsling af  Lyndon 
LaRouche en hel æra i den moderne amerikanske historie, 
meget ligesom mordet på John F. Kennedy i 1963 gjorde.

Der er ingen overdrivelser i den erklæring, som Ramsey 
Clark, der tjente som statsadvokat i USA under Præsident 
Lyndon Johnson, og som også repræsenterede LaRouche 
i hans appeller til USA’s Højesteret fremsendte i et åbent 
brev den 26. april 1995 til statsadvokat Janet Reno: “Jeg 
bringer denne sag [LaRouche] direkte til dig, fordi jeg 
mener, at det involverer en bredere vifte af  bevidste og 
systematiske forseelser og magtmisbrug over en længere 
periode i et forsøg på at ødelægge en politisk bevægelse og 
dens leder, end nogen anden føderal retssag i min tid eller 
mig bekendt.”

Clark sagde også: “Formålet kan kun betragtes som 
ødelæggende – det er mere end en politisk bevægelse, 
det er mere end en politisk figur, det er begge dele. Men 
det er en frugtbar ide-generator, et fælles formål med at 
tænke, studere og analysere for at løse problemer uanset 
indvirkningen på status quo eller på specielle interesser. Det 
var et overlagt formål at ødelægge dette for enhver pris … 
I hvad der var en kompleks og gennemgribende udnyttelse 

af  retshåndhævelse, retsforfølgelse, medier og ikke-statslige 
organisationer fokuseret på at ødelægge en fjende, denne 
sag måtte være nummer ét.”

Med LaRouches fængsling blev Amerika og verden 
frataget deres mest hæderkronede statsmand og økonom.

I og med at LaRouches politik for at erstatte Wall Street 
og City of  Londons dødbringende udplyndring med en 
ny retfærdig økonomisk verdensorden med universel, 
højteknologisk udvikling ikke blev implementeret, forblev 
hundredvis af  millioner af  mennesker over hele verden i 
fattigdom og millioner omkom unødigt. Det er kun med 
Kinas nylige vedtagelse af  politikker, der ligner dem der 
blev foreslået af  LaRouche for 50 år siden, at folkemordet 
er stoppet, i det mindste i store dele af  verden.

I og med at LaRouches SDI-politik, som vedtaget 
og foreslået af  præsident Ronald Reagan i 1983, blev 
saboteret og ikke udført, vakler verden i dag på kanten 
af  en termonuklear konfrontation. Kun en tilbagevenden 
til LaRouches oprindelige design af  SDI – ballistisk 
missilforsvarssystem – baseret på nye fysiske principper og 
i samarbejde med Rusland og Kina, ikke imod dem, kan nu 
trække os tilbage fra afgrundens kant.

I og med at LaRouches forslag til samarbejde mellem 
Øst og Vest efter Berlinmurens fald og genforeningen af  
Tyskland – som bekendt forudsagt af  LaRouche i oktober 
1988 – blev forkastet, og LaRouche halet af  sted til fængsel 
knap tre måneder senere, blev Rusland hærget og Vesten 
udplyndret under Thatcher, Bush og Mitterand. Og en 
bølge af  permanente krige blev sluppet løs, hvilket stadig 
er med os i dag.

Fordi LaRouches foreslåede krig mod narkotika mod 
Londons ‘Dope, Inc.’, A/S Narkotikas’ bankapparat, aldrig 
blev gennemført, forgifter en stofmisbrugsepidemi i dag 
vores nation og verden.

Og i og med at LaRouches politik for at skabe en ny 
renæssance af  klassisk kultur og videnskab blev fejet til 
side, stirrer vi nu ind i et helvede af  en ny mørk alder, der i 
særdeleshed opsluger vores ungdom.

Nogle af  jer kan være uenige. Nogle vil måske mene, at 
ingen fængsling af  en enkelt mand, uanset hvor uretfærdigt, 
kunne medføre sådanne resultater. Men de der tænker på den 
måde har endnu ikke forstået, hvordan den virkelige historie 
fungerer, hvordan ideer er drivkraften i menneskehedens 
fremskridt. Faktisk omhandler hele mængden af  LaRouches 
livsværk og hans omfattende videnskabelige skrifter præcist 

Underskriftindsamling: Få Lyndon LaRouche renset for den 
uretfærdige forfølgelse, domfældelse og fængsling han var udsat for
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dette centrale spørgsmål: menneskets unikke kreativitet, og 
den rolle som det spiller i udformningen af  menneskets 
egen historie og det omgivende fysiske univers. Læs og 
studer LaRouche, hvis du ønsker at forstå, hvorfor Det 
britiske Imperium frygter ham så meget.

Den 30. marts 1984 skrev Lyndon LaRouche et Udkast 
til Memorandum om aftale mellem USA og USSR, med 
en vision for fremtiden som fortsat er ligeså videnskabeligt 
gyldig i dag som den var for 35 år siden. Her udtalte 
LaRouche: “Det politiske grundlag for varig fred skal være: 
a) ubetinget suverænitet for alle og enhver nationalstat, og 
b) samarbejde mellem suveræne nationer om at fremme de 
ubegrænsede muligheder for at drage nytte af  fordelene 
ved teknologisk fremskridt, til gensidig gavn for alle. 
Det vigtigste element i den nuværende indførelse af  en 
sådan politik for varig fred er en dybtgående ændring i de 
monetære, økonomiske og politiske forhold mellem de 
dominerende magter og de relativt underordnede nationer, 
der ofte klassificeres som ‘udviklingslande’. Medmindre 
ulighederne i efterdønningerne af  moderne kolonialisme 

gradvist afhjælpes, kan der ikke være holdbar fred på denne 
planet.

“I det omfang USA og Sovjetunionen anerkender, at 
fremskridt i den produktive arbejdskraft over hele planeten 
er i begge parters strategiske interesse, er disse to magter 
bundet i samme grad og på denne måde af  en fælles 
interesse. Dette er kernen i den politiske og økonomiske 
praksis, der er uundværlig for at fremme varig fred mellem 
disse to magter.”

Det er på tide, at Amerika gør bod for at have tolereret 
LaRouches fængsling for tre årtier siden – ikke fordi der 
blev begået en så forfærdelig uretfærdighed imod LaRouche, 
men fordi vi har begået en så forfærdelig uretfærdighed 
imod os selv og verden. 

Det er på høje tid at rense LaRouche og hans 
medarbejdere; men frem for alt er det tid til at sikre, at 
LaRouches politik endelig vedtages.

Underskriv venligst her: 
www.schillerinstitut.dk/si/?p=26996

Den 28. januar (EIRNS): Mens den kriseramte britiske 
elite viser sin manglende evne til at følge op på det 
britiske folks afstemning om et Brexit – et oprør imod 
økonomiske nedskæringer pålagt af  den samme elite – er 
nogle ildevarslende udtalelser fra Bank of  England om 
tilstanden af  »højrisikogæld« og »gearede lån« forbigået 
næsten ubemærket. De er bestemt ikke blevet undersøgt 
for at se, hvad det London-centrerede banksystem som 
helhed står over for, selv hvis et »ukontrolleret« Brexit ikke 
får derivatmarkederne og City of  London-bankerne til at 
gå ned. 

Først afgav banken vidneforklaring den 18. januar for 
underhusets finanskomité – der jo var kraftigt distraheret af  
det parlamentariske kaos omkring Brexit – om at indekset 
over gearede virksomhedslån med høj og stigende risiko 
udgjorde 8,5 billioner kroner. Så blev det klart, at banken 
faktisk sagde, at det var en boble i USA og Europa på 
14,3 billioner kroner, fordi mange af  de mest forgældede 
selskaber ikke var medtaget i de »indekser«, der udgjorde 
8,5 billioner kroner. Banken anerkendte, at gælden på 
14,3 billioner kroner er større end den amerikanske 
realkreditobligationsboble af  dårlige lån, der udløste krisen 
i 2007, og 25% af  den består af  de yderst risikable sikrede 
låneforpligtelser, som alle centralbankerne advarer højt om 
nu, fordi de bristede i 2008. 

Ingen grund til bekymring, udtalte banken, 80% af  disse 
giftige lån besiddes af  ikke-banker og skyggebanker (dvs. 
investeringsbanker, hedgefonde mv.), så der er mindre fare, 
end hvis kommercielle banker besad dem. De store banker 
er OK, sagde den, selvom mellemstore banker i Europa er 
gået ned fra Italien til Storbritannien, og nogle store banker 
som Deutsche Bank er på kanten. 

Men banken udstedte samtidig en udtalelse og sagde, 
at der var et problem med »gearede lån« i Kina, og at de 
fleste af  Kinas giftige virksomhedslån også besiddes af  

ikke-banker og skyggebanker. Men banken sagde, at dette 
betød, at der er en større fare der, end hvis kommercielle 
banker besad dem. Årsagen: Skyggebanker er mindre 
kapitaliserede, mindre regulerede. 

Bank of  England fortalte sandheden om Kinas gearede 
låneproblem, men lyver tydeligvis om det transatlantiske 
finansielle systems farlige boble, der er mere end dobbelt 
så stor! Tilføj 10-13 billioner kroner i højrisiko-obligationer 
til de gearede lån, og Wall Street-City of  Londons 
højrisikogælds-boble er fire gange den i Kina. Og fordi 
der ikke er nogen Glass-Steagall-bankopdeling i USA 
eller Europa, låner skyggebankerne massivt fra de store 
kommercielle banker, så smitten spredes. 

Denne boble kommer til at sprænge! Genindførelsen 
af  Glass-Steagall vil beskytte den kommercielle bankkredit 
og økonomien fra eksplosionen. Det er en del af  Lyndon 
LaRouches »Fire Nye Love for at redde nationen«; det gør 
det muligt at udstede national kredit til produktiv aktivitet. 

Schiller Instituttet, ledt an af  Helga Zepp-LaRouche, 
mobiliserer to presserende indsatser, mens denne 
økonomiske krise truer. For det første skal amerikanske 
borgere besejre det britisk ledte forsøg på at drive præsident 
Donald Trump væk fra embedet med fantastiske »russisk 
agent« -anklager. Med en handlingsdygtig præsidenten 
skal en aftale om et nyt Bretton Woods internationalt 
kreditsystem iværksættes netop af  USA og Kina sammen 
med i det mindste Rusland og Indien. Hold London, som 
for 50 år siden ødelagde det Franklin Roosevelts oprindelige 
Bretton Woods, ude på et sidespor. 

Foredrag afholdes kl. 20 dansk tid hver lørdag i New 
York og streames af  LaRouchePAC online for at forklare 
videnskaben bag dette nye system; ligeledes afholdes en 
national konference i februar om at skabe et nyt paradigme 
af  videnskabeligt, økonomisk og kulturelt samarbejde 
mellem nationer. Se: schillerinstitut.dk/si/?p=27008

Advarer Bank of  England om et gældssammenbrud 
eller skjules en større trussel?
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Christopher Steele

Nyt dossier: Det var briterne, ikke russerne, der blandede sig i valget i 2016, og 
fører an i et kup imod præsident Trump. Se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27029

Lyndon LaRouche Politiske Aktionskomité har udgivet en rapport i tre dele, som afslører: (1) 
den britiske strategiske oprindelse af det igangværende kup mod Donald Trump, (2) Integrity 
Initiative under Institute for Statecraft som en britisk militærstyret propagandaoperation, der 
involverer »klynger« af samarbejdende journalister og politiske figurer med sigte på at anspore 
befolkningerne i USA, Storbritannien og Vesteuropa imod Donald Trump og Rusland, og nedrakke 
og censurere alle individer, der afviger fra deres »godkendte« synspunkter og 3) hvordan den 
britiske efterretningstjeneste og propaganda-operatører fra Integrity Initiative intervenerede i 
USA’s præsidentvalg i 2016, og hvordan de fortsætter med at undergrave Trumps præsidentskab.

Ny foredragsrække fra LaRouchePAC i USA: Koncepterne bag Lyndon 
LaRouches Nye Bretton Woods internationale kreditsystem:
Muligheden for, at LaRouche’s koncepter for, hvordan samarbejdet mellem nationer 
bør udfoldes, bliver gjort til virkelighed, er større end nogensinde. Samtidig har disse 
koncepter aldrig været mere nødvendige end nu. De kan blive til virkelighed gennem 
det fremspirende samarbejde mellem USA, Rusland, Kina, Indien og andre ledende 
økonomiske magter. Foredragstitlerne: 1. Det menneskelige sinds kreative ånd reflekterer 
universets underliggende kreative princip. 2. Nøglen til at forstå økonomi er videnskab og 
ikke matematik. 3. Eksistensen af nationalstater er en nødvendighed. 4. Hvad er kreativitet 

nøjagtigt, som er den sande kilde til økonomisk vækst? 5. Friedrich Schiller, frihedens digter. 6. Vladimir Vernadsky, 
Biosfæren og Noosfæren.  Se: schillerinstitut.dk/si/?p=27008

Aktivister fra Schiller Instituttet stiller op til Folketinget
Ved et møde den 24. januar 2019 annoncerede Tom Gillesberg, formand 

for Schiller Instituttet, at han stiller op til Folketinget ved det kommende 
valg i Københavns Storkreds som kandidat uden for partierne. Der vil 
også være andre kandidater, der før har stillet op for Schiller Instituttets 
Venner, der vil stille op i andre storkredse. 

Tom Gillesberg forklarede sit kanidatur med, at der må være nogle, der 
bringer de spørgsmål, der kommer til at afgøre danskernes og resten af 
menneskehedens fremtid, til debat i forbindelse med valget. Særligt i lys af 
den nært forestående nedsmeltning af det transatlantiske finansielle system 
og muligheden for, at vi i stedet for konfrontation og krig kan gå med i et 
samarbejde med Kina og andre lande i dannelsen af et nyt paradigme 
for win-win-udvikling for alle. Hør mere på www.schillerinstitut.dk/
si/?p=26983 og på vores hjemmeside i den kommende tid.

Kina bringer liv til Månens bagside
Det historiske gennembrud, som Kina har skabt ved 

med succes at lande på Månens bagside og for første gang 
i historien at bringe biologisk liv til et andet himmellegeme 
– Månen – i forma af en levende bomulds-plante, viser, at 
Kina er engageret i opdagelsen af nye fysiske principper i 
universet og ikke blot »stjæler vores teknologi«, som anti-
kinesisk propaganda ellers forsøger at antyde.


