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4. oktober, 2017 – USA har nu muligheden for at 

opgive et dødt, mislykket, geopolitisk og økonomisk 

system og gå sammen med Kina, Rusland og andre 

nationer i et win-win-paradigme for fælles udvik-

ling. Standardlærebøger i økonomi formidler imid-

lertid ikke den nødvendige, videnskabelige forståel-

se af menneskeligt fremskridt og menneskelig ud-

vikling. Vi må vende os mod Lyndon LaRouches 

videnskab om økonomi som grundlaget for dette 

nye, historiske paradigme, at begynde med hans 

opdagelse af Potentiel Relativ Befolkningstæthed. 

 
Video: 

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

 

Ben Deniston: Velkommen til første udsendelse i 

LaRouche PAC’s undervisningsrække 2017 i økonomi, 

der fokuserer på videnskaben om økonomi, som Lyndon 

LaRouche har udviklet.  

Jeg er Ben Deniston, og jeg er medlem af Lyndon 

LaRouches videnskabelige researchteam, også kendt som 

The Basement Team, og jeg vil præsentere denne første 

undervisningsudsendelse i vores serie på 10 udsendelser, 

der starter i dag. To af mine kolleger, Jason Ross og Me-

gan Beets, vil være med i de kommende lektioner, og for 

blot at introducere dette nye indlæg, vi bringer på 

LaRouchePAC, så er dette en hel interaktiv række af 

lektioner med et pensum, som vi nu starter, så vi gør 

nogle af tingene på en lidt ny måde, og for at sikre mig, 

at folk forstår logistikken i denne nye række af 10 lektio-

ner, vil jeg lige gennemgå, hvordan det fungerer.  

Onsdag i hver uge vil vi være til stede med et nyt, live 

fjernpublikum i studiet. I denne uge er vi i LaRouche 

PAC’s San Francisco Bay-kontor, og vi ser frem til at få 

en diskussion med dem i sidste halvdel af lektionen i dag. 

Herefter vil vi hver uge rotere til et nyt sted i hele landet, 

og måske også med et par overraskelser fra det internati-

onale publikum. Vi vil selvfølgelig diskutere med disse 

forsamlinger af tilhørere; men vi vil også gerne helt inte-

grere diskussioner med online-tilhørere i processen. Vi 

tilskynder jer til at komme med spørgsmål til os, live 

under udsendelsen, og jeg vil forsøge at besvare dem live 

under diskussionen mod slutningen. Det bedste er, hvis I 

kan indsende spørgsmål på kommentarerne i denne vi-

deoside på LaRouchePAC-websidens Actioncenter – vi 

ser her på skærmen, hvordan det ser ud, og hvis I ser med 

live på denne webside, er I det rette sted, bare rul ned, og 

I kan tilføje en kommentar, og jeg vil se det omgående, 

og vi kan tage det op under spørgsmål og svar.  

 

 
 

Hvis I følger med live over YouTube, kan I klikke på 

linket i beskrivelsen, og I vil blive guidet igennem trine-

ne for at komme til det rigtige sted; følger I med fra for-

siden af LaRouchePAC’s webside, kan I også klikke på 

linket direkte for neden for at komme til det rette sted. Vi 

beder folk om at tilmelde sig og registrere sig til lektio-

nerne, som vil give jer adgang til undervisningsmaterialet, 

hele pensummet for alle 10 lektioner, hjemmearbejde for 

hver lektion, og direkte kommunikation med os, der leder 

undervisningen. Registrering giver os mulighed for at få 

en bedre idé om, hvem, vi arbejder sammen med, og 

hvordan det går med undervisningen, så vi tilskynder jer 

til at tilmelde jer. Hvis I af en eller anden grund ikke kan 

indsende et spørgsmål i kommentarerne, kan I sende en 

e-mail til Basement på larouchepac.com. 

 

Vi er meget glade for at starte denne undervisnings-

række. Dette er et meget rettidigt initiativ, og nogle af jer 

spørger måske, hvorfor nu, hvorfor lancerer vi denne nye 

serie nu. Dette er opstået direkte ud fra en række diskus-

sioner med Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche 

om det afgørende vigtige i at få etableret en bevægelse i 

USA og internationalt til at konsolidere dette nye para-

digme, der netop nu vokser frem i verden. Og denne kon-

solidering må ske på grundlag af hr. LaRouches viden-

skabelige, økonomiske opdagelser som den bærende 

struktur, baseret på principper (lovmæssigheder), for 

https://www.youtube.com/watch?v=WTXCAPwfSAw
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denne nye æra for menneskeheden, som vi kæmper for. 

Den afgørende hjørnesten lige nu er at få USA til at til-

slutte sig Kinas Bælte & Vej Initiativ, det Nye Silkevejs-

program, og at tilslutte sig BRIKS sammen med Rusland 

og andre allierede nationer i dette perspektiv for økono-

misk win-win-udvikling. Dette er grundlaget for det, som 

Helga Zepp-LaRouche definerede som det »Nye Para-

digme«. Hvis folk ikke kender dette udtryk, så er det en 

specifik formulering, hun har udviklet i de senere år, for 

at definere det afgørende, historiske øjeblik, vi befinder 

os i. Det, vi har for os, er et potentielt, historisk skifte i 

den måde, vi anskuer den nuværende epo-

ke, den nuværende periode, på; vi har en 

potentiel historisk overgangsperiode for 

os, fra én generel måde at organisere ver-

den, menneskeheden på denne planet, på, 

og til et fundamentalt nyt niveau. Det har 

som sine præmisser denne idé, dette kon-

cept, om win-win-udvikling, bort fra ide-

en om geopolitik og de hermed associere-

de ideer om nulsumsspil, der hidtil har 

domineret det meste af, eller faktisk alle 

de globale relationer i de forgangne gene-

rationer. Vi må fuldstændig udrydde dette 

og skabe et helt nyt system, der opgiver 

disse forkerte ideer om, at der skulle være 

begrænsede forsyninger af rigdom og 

resurser og værdier, der er til rådighed for 

menneskeheden i dette univers.  

At dette er en forkert antagelse, og disse geopolitiske 

ideer om, at vi må undertrykke potentielle rivalers udvik-

ling og holde tredjeverdenslande underudviklet og under-

trykt, at vi må se Kinas fremvækst som økonomisk magt 

som en trussel mod USA; at vi må se Ruslands genrejs-

ning som en betydningsfuld magt på planeten som en 

trussel; alle disse ideer må væk. Det er disse ideer, der 

har bragt os til randen af termonuklear krig, udslettelse-

skrig, især under George Bush’ og Barack Obamas præ-

sidentskaber, og Hillary Clinton ville med sikkerhed have 

fortsat med denne anskuelse. Vi må fuldstændigt opgive 

den idé og komme frem til en højere, mere sandfærdig 

forståelse af grundlaget for relationer mellem mennesker 

ind i fremtiden. Det er baseret på win-win-politikker, og 

det er faktisk baseret på hr. LaRouches videnskab om at 

forstå den virkelige, fundamentale essens i menneskelig, 

skabende udvikling, af menneskelig økonomisk vækst.  

 

Vi befinder os på et afgørende punkt i denne udvik-

ling, for Trump-administrationen og præsident Trump 

selv har meget klart vist, at der er en vilje, en interesse, et 

ønske om at gå i denne retning. Hvorvidt alle i den ame-

rikanske administration forstår alle aspekterne heri, er en 

anden sag; der er tydeligvis store stridigheder internt i 

administrationen og uden for administrationen omkring 

dette spørgsmål, som mange geopolitiske fraktioner, der 

desperat forsøger at underminere denne bestræbelse. Men 

på trods af dette, ser vi stadig fra Trumps side og visse af 

hans hovedallierede et ønske om at arbejde sammen med 

Rusland, arbejde sammen med Kina, og hvis vi kan kon-

solidere dette, sikre, at dette sker, har vi den politiske 

kapital, det strategiske grundlag for virkelig at konsolide-

re en fuldstændig ny ramme for relationer. Og grunden til, 

at vi nu ser denne undervisningsrække, er at sikre, at du/I 

kan hjælpe os med at gøre dette, at du/I kan bidrage, at 

du/I kan udvikle de nødvendige ideer og indsigter til at 

bidrage til at blive en leder og sikre, at dette skifte finder 

sted. Som jeg sagde, så er det afgørende, underliggende 

grundlag, jeg vil sige, grundlaget for at gøre dette nye 

paradigme selvbevidst, Lyndon LaRouches arbejde. 

  

 

Lyndon LaRouches arbejde giver rammerne for at forstå 

og bevidst erkende de underliggende principper og det 

videnskabelige fundament for dette win-win-perspektiv, 

denne forståelse af, at den fælles udvikling af nabolande 

er til fordel for alle involverede. Dette ser vi allerede 

meget tydeligt i Kinas Bælte & Vej Initiativ. Dette er 

virkelig den største indsats for økonomisk udvikling, der 

nogen sinde er udført i menneskehedens historie. Det 

skønnes allerede at være et sted mellem 12 og 20 gange 

så stort som Marshallplanen, programmet til Vesteuropas 

genopbygning efter Anden Verdenskrig. Allerede 10-20 

gange så stort – og det er ikke fuldført; det er ikke en 

fastlagt, færdig plan, men et voksende, levende program, 

der udvikler sig, der, som man kan se her, strækker sig 

over hele Eurasien; dette er en afbildning af de seks ho-

vedudviklingskorridorer, som er defineret i Bælte & Vej 

Initiativet, samt den martime rute, der er integreret og 

forbundet med dem. De repræsenterer store korridorer 

med storstilet infrastrukturudvikling, transportsystemer, 

vandføringssystemer, energi, sundheds- og uddannelses-

infrastruktur og kulturelle og videnskabelige udvekslin-

ger, udvikling af industrikapaciteter. Kina går fuldt og 

helt ind for ideen om, at, hvis de hjælper disse andre na-

tioner med at udvikle sig, hvis de hjælper resten af ver-

den med at udvikle sig, så skaber man en ny tilstand for 

menneskeheden, der er til fordel for Kina og alle andre 

involverede folkeslag. Det er ideen om win-win. Det 

trodser direkte denne gamle ramme for geopolitisk nul-

sumsspil. Det er virkelig rodfæstet i denne højere, mere 
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dybtgående forståelse af den menneskelige udviklings og 

fremskridts sande væsen.  

 

Det, vi kan gøre; hvis vi kan få USA til at gå sammen 

med Kina i denne mission, få USA til at arbejde sammen 

med Rusland som en allieret, arbejde sammen med andre  

 
nationer, BRIKS-alliancen, som allierede, kan vi udvide 

dette Bælte & Vej Initiativ til det fulde program for Ver-

denslandbroen. Dette er en afbildning, udviklet under 

ledelse af hr. og fr. LaRouche, af dette udvidede program 

på globalt plan.  

 
Vi kan også se, hvad det kunne bringe USA, med USA’s 

indlysende opkobling, blot rent geografisk, til Bælte & 

Vej programmet, gennem Beringstræde-tunnelfor-

bindelsen mellem Alaska og Rusland, man lige kan se i 

øverste venstre hjørne. 

  

Folk bør vide, at, selv om det i øjeblikket er Kina, der 

fører an i indsatsen, så er det faktisk en idé, der går tilba-

ge til Lyndon LaRouche og især Helga Zepp-LaRouche, 

hvor Helga, ved afslutningen af Sovjetunionen, Berlin-

murens fald, i denne tidsperiode allerede definerede per-

spektivet for det, der dengang blev kendt som den Eura-

siske Landbro; denne idé om storstilede infrastrukturud-

viklinger, der strakte sig ind i områderne af den eurasiske 

landmasse. Dette udvidedes så i en 

senere udvikling til Verdenslandbroen.  

Det var baseret på en interessant 

idé om, kunne man sige, at kontinen-

ternes indlandsområder er den nye, 

fremskudte grænse, på en vis måde. 

Ikke sådan, at vi aldrig har besøgt 

disse indlandsområder, mennesket har 

som opdagelsesrejsende besøgt alle 

dele af planeten; men ser man på for-

delingen af økonomisk aktivitet, af 

befolkningstæthed, af produktion, af 

forskellige former for økonomisk 

aktivitet, så er de stadig i vid ud-

strækning koncentreret omkring kyst-

områder, og i den grad, hvor økono-

misk aktivitet er bragt ind i indlands-

områder, er det hyppigst i forbindelse 

med flodsystemer pga. disses billige 

og lettilgængelige transportmuligheder. Det, vi ser med 

LaRouches idé om den Eurasiske Landbro, og som virke-

liggøres med Bælte & Vej, er et nyt stadium i menneske-

hedens udviklingsproces, hvor vi kan begynde at trans-

formere planetens indre landområder og gøre indlands-

områder, indlandsnationer, lige så produktive, lige så 

økonomisk aktive, lige så rige og 

integreret i den globale økonomi, som 

kystområder havde været tidligere. 

Dét er en ny fase, det er et nyt skifte 

for menneskelig aktivitet, for den 

måde, hvorpå menneskeheden eksiste-

rer på planeten som helhed.  

Det er ikke den endegyldige frem-

skudte grænse, rummet er selvfølgelig 

et stort område, og der er meget for os 

at gøre i rummet, begyndende med 

Månen og fortsættende med rumrejser 

i hele Solsystemet; men, med hensyn 

til udvikling her på Jorden, er det, vi 

ser med dette Bælte & Vej program, 

stadiet for den fulde infrastrukturud-

vikling af planeten som helhed.  

Et andet aspekt af dette, som jeg er 

sikker på, mange af vore seere er sig 

skarpt bevidst, er, at USA har desperat brug for dette. 

Dette er ikke én af flere muligheder, som er til rådighed 

for os i dag. USA befinder sig i en alvorlig krise. Vi har 

absolut brug for denne form for revolutionerende, øko-

nomiske genrejsningsprogram, og vi har brug for at være 

med i denne eksisterende ramme, der er ved at blive 

skabt under ledelse af Kina, som den hurtigste måde, 

hvorpå vi kan realisere redningen af vores økonomi og 

vores befolkning.  
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For blot at introducere denne nye undervisningsrække 

til vore nye seere, vil jeg gerne gennemgå fire aspekter af 

det økonomiske kollaps i USA, for blot at få en fornem-

melse af, hvad vi har med at gøre, og hvor vi er nu i USA.  

 

Det første aspekt, vi vil definere, er kollapset i infra-

struktur. Der er flere måder at definere dette på, mange 

forskellige undersøgelser. Et nyttigt referencepunkt er det 

Amerikanske Ingeniørselskab, 

som fast udgiver en tilstands-

rapport, med vurderinger, som i 

en karakterbog, over alle større 

aspekter af infrastruktur i USA. 

Den seneste rapport fra 2017 

viser en fortsættelse af tenden-

serne i tidligere rapporter, og 

som er, at den generelle, gen-

nemsnitlige karakter for ameri-

kansk infrastruktur er et D+, og 

med mange aspekter af infra-

struktur, det ligger under dette 

niveau, på grænsen til dumpe-

karakter. Det Amerikanske Ingeniørselskab skønner, at 

der er et svælg på nødvendige investeringer på omkring 

$2 billion hen over de næste 10 år. Det er et meget mini-

malt udgangspunkt for et skøn, der blot er bestemt ud fra 

behovet for udbedringer af eksisterende systemer for at få 

dem til at fungere – andre skøn er langt højere, og, som 

vi kommer til i senere lektioner, hvis vi faktisk ønsker at 

tage den nødvendige fremgangsmåde med at bygge en ny, 

højere infrastrukturplatform for at hæve landets produk-

tivitet og levestandard som helhed op på højere niveauer, 

så ville det kræve en langt større investering.  

Men, dette handler ikke blot om, hvor økonomisk ma-

gelig, ens livsstil er; dette handler om liv eller død. Infra-

struktur er, som vi så det med disse orkaner, der ramte 

Caribien, den Mexicanske Golf og USA’s sydøstlige 

stater, et spørgsmål om liv eller død for det amerikanske 

folk, og for folk i hele verden. For blot at fremhæve et 

enkelt, tragisk eksempel på dette, så er det meget klart, at 

meget af den oversvømmelse, som orkanen Harvey for-

voldte i Houston, var fuldstændig unødvendig. Det skyld-

tes udelukkende, at de infrastruktur-

systemer, som man vidste, var nød-

vendige, ikke blev bygget. Vandaf-

ledningssystemer, vandførings-

kanalsystemer, vandreservoirer, alle 

disse ting, som folk vidste, de måtte 

have, for at Houston kunne tackle 

en sådan stor storm og den mængde 

vand, der ville komme. Dette var 

ikke en overraskelse, ikke en ufor-

udset begivenhed, det var noget, 

folk ved, indtræffer med regelmæs-

sige mellemrum. Vi var ikke forbe-

redt, folk mistede livet, de mistede 

deres levebrød, byen fik store ska-

der. Det var det samme med Katrina 

i 2005 i New Orleans. Man vidste, at digerne have behov 

for opgradering, man vidste, at forsvarssystemerne mod 

vandstandsstigning, for at beskytte mod overløb ind i 

området, var nødvendige, og de blev ikke bygget. Det er 

et enkeltstående aspekt af det. Systemer for sundhedssek-

tor, uddannelsessektor, transport, energi; alle disse ting er 

bestemmende for vort folks levebrød, levestandard og 

livsbetingelser, og det er i færd med at forfalde. Så det er 

ét aspekt af krisen.  

 
 

Det andet aspekt er den offentlige hemmelighed, at 

det amerikanske finanssystem er en sindssyg bunke bob-

ler, der er parat til at briste igen; at det, man gjorde for at 

redde (bail-out) systemet efter 2007-2008, intet gjorde 

for faktisk at løse de underliggende, systemiske struktur-

problemer i finanssystemet og blot var et desperat forsøg 

på blot at holde det oven vande og forsøge at opretholde 

den falske værdi af disse spekulative værdipapirer. Vi har 

nu nået et punkt, hvor selv institutioner som IMF og Den 

internationale Betalingsbank (BIS) indrømmer, at områ-

der som f.eks. markedet for selskabslån, kunne nedsmelte 

og kunne forårsage en kædereaktion af virkninger i hele 

banksystemet, som vi så det i 2007-2008. Ikke, at de 

fortæller hele historien, slet ikke, men det faktum, at de 

indrømmer dette, viser, at det ikke er nogen hemmelig-

hed, at dette system er iboende råddent og ikke er løst. 

  

Ser man på vilkårene for selve det amerikanske folk, ser 

man på de basale leveomkostninger, og igen, der kan  
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være flere udgangspunkter, og der er gennemført flere 

forskellige undersøgelser af vores organisation, men for 

blot at påpege nogle tal, jeg så for nylig: Hvis man tager 

1978 som udgangspunkt, er den gennemsnitlige udgift til 

skolepenge for college steget 1.100 %; gennemsnitsud-

gifter til læge/sundhedsudgifter er steget 600 %; madud-

gifter til en gennemsnitsfamilie er steget 250 %; udgifter 

til husly, bolig, er steget med næsten 380 %; men hvilken 

ændring har der været i gennemsnitslønnen? En stigning 

på måske 10 %, og den gennemsnitlige mindsteløn, som 

den gennemsnitlige mindstelønsarbejder får udbetalt, 

tilpasset til inflationen i alt dette, er faldet med 5 %. Eller, 

sagt på en anden måde, noget, som jeg tror mange famili-

er kender til: det kræver to, tre, fire fuldtidsjobs for blot 

at skaffe den nødvendige indkomst til at sørge for en 

families basale behov i USA i dag. Vi du have sundheds-

tjenesteydelser? Vil du have uddannelse? Vil du have en 

passende bolig og levevilkår? Det kan man ikke længere 

få med blot én indkomst. 

  

 

Lad os tage det fjerde aspekt af det økonomiske kollaps i 

USA: Epidemien af det, der er blevet refereret til som 

»fortvivlelsens sygdomme«. Dette skabte overskrifter i 

2015, da et team fra Princeton Universitet lavede en un-

dersøgelse, der viste, at, mellem 1999 og 2015, var der en 

forbløffende stigning i dødsraten i 

samfundsklassen af hvide folk fra 

middelklassen i den arbejdsduelige 

alder. En sektion af befolkningen, 

der burde være på toppen mht. deres 

bidrag til samfundet, deres aktivitet; 

men i stedet så vi en stigning på 20-

30 % i dødsraten i denne kategori. 

Dette udløste en hel række undersø-

gelser, der har vist, at denne tendens 

er endnu mere udbredt, og det erken-

des klart, at den underliggende årsag 

til disse dødsrater er disse kategorier, 

som nogle mennesker refererer til 

som »fortvivlelsens sygdomme«. Og 

den førende ting, som vi ser overalt i 

alle overskrifterne, er disse heroin- og opiatdødsrater som 

følge af brugen af narko og farmaceutiske medikamenter, 

der fejer hen over nationen; simpelt hen forbløffende 

statistikker over stigningen af forbruget af disse medika-

menter. Men der er også lignede stigninger i alkoholrela-

terede sygdomme og dødsfald og lignende stigninger i 

selvmordsraten. Forfatterne til denne undersøgelse fra 

2015 konkluderede, at »en halv million amerikanere er 

døde, som ikke burde være døde«. Og de sagde, at »den-

ne generation er den første, der midt i livet finder, at de 

ikke er bedre stillet end deres forældre«. Altså, den første 

generation, der erkender denne virkelighed. 

 

Tager man disse aspekter tilsammen: sammenbruddet 

i infrastruktur; finanssystemet, der er et kaotisk boble-rod, 

rede til briste igen; sammenbruddet af den faktiske leve-

standard; og udtrykket for disse dødsrater, der er kulturen 

– det er et tegn på, at folk ikke længere ser noget formål 

med livet under de nuværende vilkår; så er det meget, 

meget klart, at vi er i store vanskeligheder, og det er ab-

solut afgørende, at USA går med i dette Bælte & Vej 

program og vedtager vores program, 

Lyndon LaRouches program, for 

USA’s økonomiske genrejsning og 

benytter den åbne mulighed for at 

arbejde sammen med Kina og andre 

nationer om genopbygningen af vort 

land.  

 

Vi vil, i denne række med 10 lek-

tioner, fokusere på Lyndon 

LaRouches absolut unikke og afgø-

rende bidrag til menneskehedens 

forståelse af disse former for pro-

cesser; til menneskehedens forståel-

se af, hvordan det menneskelige 

samfund enten går frem eller tilbage; 

gør fremskridt, eller degenererer. 

Hvad er den faktiske videnskab, der ligger til grund for 

menneskelig udvikling, for udviklingen af det menneske-

lige samfund? Der er ingen på denne planet, der har ud-

viklet en bedre indsigt og en bedre videnskabelig ramme 

for at studere og arbejde med dette, end hr. Lyndon 
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LaRouche. Han har været verdens førende, langsigtede, 

økonomiske forecaster eller forudsiger helt tilbage fra 

1950’erne, og jeg vil gerne fremhæve blot et enkelt ele-

ment af hans arbejde, som jeg mener, er meget velegnet 

med hensyn til det, vi netop har gennemgået, hvor vi 

gennemgik disse fire aspekter af det nuværende sammen-

brud; for dette er ikke fire, uafhængige, separate proces-

ser, der kan isoleres og identificeres enkeltvis. De er ud-

tryk for én enkelt kollapsproces, og det er en kollapspro-

ces, som hr. LaRouche forudsagde på baggrund af at 

definere de underliggende årsager og principper (lov-

mæssigheder) for, hvorfor denne kollapsfunktion sker. 

Det gjorde han i midten af 1990’erne med sin præsentati-

on af denne grafiske trippelkurve. Jeg læser et kort citat 

fra 2002, hvor hr. LaRouche gennemgik sin trippelkurve-

prognose og igen præsenterede den for folk dengang. 

Han beskriver strukturen i denne grafiske fremstilling 

som følger: 

 

 
Den øverste kurve er en hyperbolsk vækst, der nærer 

sig selv, af finansielle aggregater – det, man kunne kalde 

aktieindehavernes værdier, nominelle aktieindehaver-

værdi, som bogholderne ville regnskabsføre dem, eller 

hvad der svarer til dem. Den anden kurve, som er den 

monetære udvidelse, både fra finansministerier og cen-

tralbanker, som nærede pengestrømmen ind for at hjælpe 

med at oppumpe væksten i denne finansboble. Og der-

næst, den anden tendens, den tredje kurve, som jeg date-

rede fra 1971, er nedgangen i reel, fysisk produktion og 

forbrug, målt som produktivt potentiale pr. person, og pr. 

km².  

 

Og det er denne udvikling, som hr. LaRouche define-

rede i 1990’erne, og som stadig behersker den generelle 

kollapsdynamik i dag i USA. Vi har et finanssystem, der 

er fuldstændig adskilt og separeret fra den faktiske, fysi-

ske økonomi. Vi kommer til at tale meget om, hvad det 

betyder, hvad fysisk økonomi vil sige, og hvorfor, enhver 

diskussion om økonomi uden at have dette fysiske per-

spektiv faktisk ikke giver nogen mening. Man har altså 

denne hastige og accelererende adskillelse mellem fi-

nanssystemet og de faktiske fysiske processer, der opret-

holder samfundet; de ting, der skaber menneskers leve-

standard, der skaber grundlaget for, at mennesker kan 

eksistere i samfundet, økonomiens fysiske processer, der 

er blevet mere og mere adskilt fra finanssystemet. Det 

monetære system er blevet overtaget af behovet for at 

oppumpe og holde dette vanvittige finanssystem gående. 

Det bliver en selvnærende proces, hvor udplyndringen af 

den fysiske økonomi, selv med noget så enkelt som 

manglen på infrastruktur, er resultatet af de løbske virk-

ninger af væksten af denne finansielle side som konse-

kvensen, og ødelæggelsen af den fysiske side.  

Igen; dette er én enkelt proces, som hr. Larouche ofte 

har understreget under sin præsentation af denne trippel-

kurve-prognose. Det er ikke tre, enkeltstående ting; det er 

én ting, én kollapsfunktion, som definerer den indbyrdes 

relation mellem disse kategorier af aktiviteter. Han for-

udsagde alt det, vi har talt om, disse fire aspekter af 

sammenbrud, vi ser i dag; det er indeholdt i denne prog-

nose. Det er blot et enkelt eksempel 

på det arbejde, hr. LaRouche har 

udført. 

  

Det, vi fører kampagne for i USA, 

er, hvad man kunne kalde grundlaget 

for de forandringer, der er nødven-

dige i USA for at få USA reorgani-

seret, så det faktisk kan yde et posi-

tivt bidrag til Kinas og andre natio-

ners arbejde med deres win-win-

perspektiv, er defineret af hr. 

LaRouches politik for de Fire Love 

fra 2014:  

 

 

 

 

De Fire Nye Love til USA’s omgående redning! Ik-

ke en valgmulighed, men en uopsættelig nødvendig-

hed.
1
 Det er sandsynligvis mere relevant i dag, end da 

han skrev det i 2014, for at definere hovedforandringerne 

i politikken, der behøves i USA for at få USA reorganise-

ret, så vi faktisk kan adressere disse eksistentielle kriser i 

vort land og begynde at arbejde for at yde et positivt bi-

drag til denne globale proces som helhed. 

 

Hvis folk ikke kender disse 4 trin til politiske for-

holdsregler, så kommer de 4 punkter her: 

 

1) Glass-Steagall; opdelingen af kommerciel bank-

virksomhed og investeringsbankvirksomhed 

2) Oprettelsen af en national (statslig) bank, der byg-

ger på Hamiltons oprindelige plan for en statsbank, der 

giver USA mulighed for at tage suveræn kontrol over sin 

egen monetære politik og sit monetære system 

3) Anvendelse af statskredit, der specifikt rettes mod 

investeringer, der vil øge landets fysiske produktivitet; 

                                                           
1
 Dansk: http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460
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der vil øge arbejdskraftens produktive evne og øge den 

totale, fysiske nettoproduktivitet af landet som helhed. 

Altså kun udstedelse af kredit, der lever op til denne 

strenge standard. 

4) Et forceret, videnskabeligt program til opnåelse af 

fusionskraft.  – Et forceret program for udvikling af tek-

nologier, der vil give os kontrolleret, termonuklear fusi-

onskraft til elektricitet og udvikle de mange relaterede 

teknologier, der kan anvendes med fusion, og som kan 

gøre ting, som f.eks. fuldstændigt at transformere det, vi 

troede, var begrænsede forsyninger af resurser inden for 

mange kategorier. 

 

 
Igen – og dette er spørgsmål, som hr. LaRouche udtryk-

keligt har understreget – dette er ikke fire, separate 

aspekter; dette er elementer i ét enkeltstående økonomisk  

genrejsningsprogram for USA, og som vi i dag kæmper 

for og fører kampagne for. Dette udgør grundlaget for at 

få vores eget hus her i USA reorganiseret og arrangere 

det, så vi faktisk kan samarbejde med disse andre natio-

ner og bidrage til Verdenslandbroens vækst, menneskets 

udvidelse ud i rummet og de andre ting, vi må gøre i dag. 

 

Jeg vil runde vores introduktionslektion af i dag med 

at fokusere på anden halvdel af denne politiske erklæring 

fra hr. LaRouche fra 2014. Han identificerer disse Fire 

Love; han indleder med at definere, hvad situationen er, 

krisen på det tidspunkt. Han definerer disse fire specifik-

ke aspekter af politikken, af de politiske handlinger.  

Men det er kun halvdelen af dokumentet; hele anden 

halvdel fokuserer på det, der faktisk er hele det underlig-

gende, videnskabelige princip; som skaber grundlaget for, 

at disse specifikke politiske handlinger er gyldige. Han 

rejser spørgsmålet om, hvad den menneskelige natur, 

karakter, er, som en enestående, skabende kraft. Hvad 

betyder det egentlig, at være en skabende kraft i Univer-

set? Og, hvis man ikke forstår dette; hvis man ikke for-

står menneskehedens sande, unikke karakteristika i denne 

definition, kan man ikke virkeligt forstå denne politik. 

Dette vil blive det underliggende tema og emne i diskus-

sionerne i disse lektioner efterhånden, som vi går frem. 

At det ikke bare drejer sig om en politik, men om, hvad 

ens forståelse er af de underliggende, videnskabelige 

principper, der ligger til grund for den nødvendige revo-

lution i politikken. Det drejer sig i virkeligheden om en 

anden måde, som hr. LaRouche ofte har fremlagt denne 

forskel på, nemlig, hvad er den virkelige, videnskabelige 

forskel mellem mennesket og dyret? Alle andre former 

for dyreliv har en fastlagt karakteristik for sin eksistens i 

relation til biosfæren. Hvis man studerer videnskaben om 

økologi, miljøet, studerer man, hvordan en dyreart relate-

rer til omgivelserne, og at disse karakteristika ikke æn-

dres fundamentalt. Og de ændres især ikke gennem den 

pågældende dyrearts egne handlinger. Men for menne-

sket er dette fundamentalt forskelligt. Ikke alene foreta-

ger mennesket disse revolutionerende 

forandringer i sine miljømæssige 

relationer til omgivelserne; men selve 

menneskets natur er netop karakteri-

seret ved, at det foretager denne form 

for transformationer. Det er grunden 

til, at mennesket er den eneste art, der 

har kunnet udvikle så stor en befolk-

ning og kontrol over omgivelserne på 

en så enestående måde, som ikke ses 

hos nogen anden livsform. Hr. 

LaRouche har udviklet en unik måle-

stok til at måle dette, med sit begreb 

om potentiel, relativ befolkningstæt-

hed, det grundlag, ved hvilket man 

faktisk kan sætte tal på og måle, 

hvordan samfundet er i færd med at ændre sin potentielle 

befolkningstæthed, i relation til et bestemt landområde. 

Man ændrer faktisk den menneskelige bæreevne i et gi-

vent område, som et produkt af menneskets egen inter-

vention i processen og kontrol over processen. Når man 

virkelig forstår dette på et dybt niveau, at den fundamen-

tale kerne i hele denne proces er det menneskelige intel-

lekts unikke skabende evner.  

 

Hr. LaRouches arbejde inden for økonomi er i virke-

ligheden en dybtgående og smuk og absolut nødvendig 

forståelse af forholdet mellem fundamental, skabende 

opdagelse, som det kommer til udtryk i videnskab eller 

kunst, og så de transformerende virkninger i samfundet, 

og som transformerer den potentielle, relative befolk-

ningstæthed for menneskeheden som helhed. Vi vil i de 

kommende lektioner gå i dybden med forskellige elemen-

ter for, hvordan man forstår dette, og man kan finde pen-

sumoversigten for de kommende lektioner, hvis man går 

til lpac.co/econ2017, som er hovedsiden, der vil dirigere 

dig til hele det relevante materiale, inklusive indtegning 

for de kommende lektioner. 

  

Jeg vil afslutte med at give et hurtigt overblik over, 

hvad der kommer. 

  

I næste lektion vil vi mere detaljeret behandle forstå-

elsen af arbejdskraftens fysiske, produktive evne. Hvor-

dan begynder vi at ændre vores diskussion om økonomi, 

bort fra vanvittige målemetoder som BNP og andre måle-
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stokke for monetær aktivitet og faktisk begynder at stu-

dere, hvordan man sætter tal på og forstår tingene med 

hensyn til fysisk produktion som grundlaget for at forstå 

menneskelig økonomi.  

 

Dernæst vil vi se på forskellige stadier af menneskelig 

udvikling, målt som menneskets transformationer til for-

skellige niveauer af fysisk kemi, forskellige former for 

ild, som vi tidligere har diskuteret, og hvordan mennesket 

fuldstændig transformerer de resurser, det har til rådighed. 

Og der er i virkeligheden ingen begrænsede mængder af 

resurser til rådighed for mennesket. Den enesete be-

grænsning er vores egen, videnskabelige evne på ethvert 

givent tidspunkt. 

 

Dernæst følger en række lektioner, hvor vi vil behand-

le udfordringen om, hvordan man måler en økonomi, når 

man forstår det faktum, at man må se på denne totale 

proces som en helhed. Hvorfor man ikke kan bruge ska-

lerede måleenheder og værdier på nogen måde; hvorfor 

man må se på en global vurdering af den økonomiske 

udvikling som en helhed, og hvor Bernhard Riemanns 

arbejde var et afgørende bidrag til hr. LaRouches egen 

indsigt i økonomi. Vi vil ud fra dette standpunkt se nær-

mere på programmet for Verdenslandbroen, den Nye 

Silkevej, og på, hvad en økonomisk platform vil sige. Vi 

vil også se nærmere på, hvordan man organiserer et mo-

netært system og et kreditsystem til at fremme denne 

form for udvikling. 

  

Vi vil afslutte med nogle diskussioner om de dybere 

spørgsmål om videnskabelig opdagelse og om det men-

neskelige intellekts kreativitet og metafor.  

 

Så vi har meget på programmet, men for at vende til-

bage til begyndelsen, så er det, vi må have ud af disse 

lektioner, mennesker, der ser sig selv som nogen, der 

tager ansvaret for at lede USA til at gå med i dette nye 

paradigme, gå med i dette program, virkeliggøre hr. 

LaRouches indsigter og ideer. Og netop lige nu, hvor 

Trump er i embedet, med hele denne kamp om, i hvilken 

retning, han vil gå, er måske det vigtigste tidspunkt at 

skabe dette skifte, end noget andet tidspunkt, nogen af os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

har levet på. Så dette er absolut ikke blot en akademisk 

øvelse, men er i høj grad en handlingsorienteret proces. 

  

(Herefter kommer spørgsmål og svar, der kan følges på 

videoen.) 
 

Meld dig til undervisningsserien her: lpac.co/econ2017 

Så får du automatisk adgang til hele pensummet og mate-

riale til hver lektion, inkl. LaRouches lærebog. 

 

http://lpac.co/econ2017

