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LaRouche PAC video præsenterer: 

Introduktion til økonomi 
 

v/ Jason Ross 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk0XUBmEuC8 

 

’Kvinders rettigheder – Hillary Clinton – hun vil for-

høje mindstelønnen – skride ind over for de farmaceuti-

ske selskaber’ (Bernie Sanders): ’Og hvis jeg får noget at 

skulle sige, i USA, 15 dollars i timen’. 

 

Jason Ross: Ville en forhøjelse af mindstelønnen til 

15 dollars i timen fikse økonomien? Men, hvorfor stoppe 

dér? Lad os sige, at alle fik 40 dollars, eller endda 100 

dollars i timen. For den enkelte person ville en stigning 

fra 10 dollars til 100 dollars på dramatisk vis forbedre 

levestandarden. Lad os sige, at alle fik mindst 100 dollars 

i timen: Er den amerikanske økonomi rent fysisk i stand 

til at opretholde en masselevestandard, som en sådan 

indtægt kunne opretholde individuelt, i dag? Med andre 

ord, hvis vi lige glemmer pengene et øjeblik: Har vi det 

produktive potentiale; har vi tilstrækkelig med infrastruk-

tur, mad, adgang til lægehjælp, produktion og varer til, at 

alle kan få en værdig levestandard? Nej, det har vi ikke. 

Og en sådan økonomi kan ikke skabes ved simpelt hen at 

ændre lønningerne.  

For at begynde at tænke på økonomi, så er det første 

skridt faktisk at glemme alt om penge. Lad os i stedet 

begynde med denne grafiske fremstilling [Fig 1]. Her ser 

 

 vi den menneskelige befolkning; og der er absolut ingen 

anden levende organisme, der har set en sådan transfor-

mation i sin befolkning. Alle andre livsformer har det, 

biologer kalder en bæreevne; en fikseret værdi for antal-

let af denne bestemte livsform, der kan leve i et givent 

område. Andre livsformer forbruger resurserne i området; 

de producerer dem ikke, som vi gør. I modsætning til alle 

andre livsformer, kan vi ændre antallet af mennesker, der 

kan leve på denne Jord – og ændre, hvordan vi lever. 

Hvordan gør vi det, og hvad fortæller det os om økonomi?  

I denne korte video vil jeg præsenterer to grundlæg-

gende koncepter for Lyndon LaRouches økonomiske 

teori. Disse to koncepter er energigennemstrømningstæt-

hed og potentiel, relativ befolkningstæthed. Men lad os 

først se på dette centrale økonomiske mysterium: denne 

menneskelige evne til at gøre opdagelser.  

 

OPDAGELSER: 

Det er virkelig et utilstrækkeligt forstået mirakel, at 

vort intellekt er i stand til at forstå de usete årsager til 

virkninger i naturen (universet). Det kan intet dyr gøre. 

Intet dyr opdager principper i naturen (lovene for den 

fysiske verden) og bruger det til at transformere dets eget 

forhold til naturen. Vi demonstrerer, at vi har en sådan 

viden, ved at få nye ting til at ske. Vi planter afgrøder. Vi 

kunstvander landbrugsjord. Vi tæmmer og bruger husdyr. 

Vi fremstiller nye materialer, der hidtil ikke har eksisteret 

på Jorden, såsom bronze eller aluminium. Vi bruger kul-

lets varmekraft, udvundet af jorden, til at få vand til at 

koge, skabe damp og drive motorer, der ikke får kraft fra 

muskler, vind eller vand – vi forvandler kul, klippestyk-

ker, til bevægelse. Vi transformerer Jorden og vores for-

hold til den. Vi rejser til Månen. I modsætning til alle 

andre livsformer på Jorden, er vi bevidste om, at vi ikke 

er en jordisk art. Tænk over det; disse opdagelser, der 

gjorde det moderne liv muligt, er tilgængelige for os alle; 

men hvor meget ved vi om, hvordan disse opdagelser 

gøres? Hvor meget tid bruger vi på at underholde os selv, 

snarere end at lære og at agere? Og inden for uddannelse; 

hvor meget tid bruger vi på at studere lærebøger, i stedet 

for at gentage det oprindelige arbejde af de genier, der 

gav os det, vi ved i dag?  

Hvordan kan vi måle disse opdagelsers økonomiske 

evner? Hvordan forøger de arbejdskraftens produktive 

evne?  

 
1. Energigennemstrømningstæthed 

Dette bringer os frem til det første, økonomi-

ske koncept, vi vil diskutere i denne video, og 

som Lyndon LaRouche har udviklet: konceptet 

om energigennemstrømningstæthed, som vi kan 

definere som tætheden af den energi, der anven-

des i økonomiens produktive proces. En laser er 

en meget koncentreret form for energi. Tænk på 

dens anvendelse for at skære materialer, og sam-

menlign det med skæreinstrumenter af metal. Det 

er en anvendelse i lille målestok. Lad os anvende 

dette koncept i en større tidsramme og på en mere 

generel måde. Tænk på den første anvendelse af energi i 

form af enkle bål brugt til madlavning, og til nye trans-

formationer af materiale, som at brænde og bøje træ og 

lave lim til pilespidser, og til at varmebehandle sten for at 

gøre det lettere at slå flige af dem og fremstille skarpere 

redskaber. Tænk så på de højere temperaturer, der bliver 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk0XUBmEuC8


tilgængelige i koksbål, og koksbålenes evne til at anven-

des til at transformere klippestykker, malm, til metaller, 

som skabte bronze- og jernalder. Tænk så på, hvordan 

tekniske fremskridt inden for metaller og maskinel, kom-

bineret med rigeligheden af kul, og pumpeteknologi til 

minedrift, gjorde det muligt for os at redde skovene fra at 

blive brændt for at lave trækul og gjorde det muligt at 

bruge kul til at bygge dampmaskinen og gjorde det mu-

ligt for langt mere arbejde at blive udført med mindre 

menneskeligt arbejde. Tænk blot på, hvordan denne op-

dagelse forøgede menneskehedens potentielle levestan-

dard. Varer, der kunne være blevet fremstillet i hånden, 

kun for de rige, kunne nu fremstilles af kraftdrevne ma-

skiner i langt større målestok, og den fysiske, menneske-

lige arbejdskraft, der krævedes for at fremstille de basale 

livsfornødenheder, kunne mindskes. Tænk så på koncen-

trationen af energigennemstrømningstæthed, der kom 

med udviklingen af elektromagnetisme, med elværker, 

motorer, med elektronisk styring af maskineri og produk-

tion. Dette muliggør endnu et spring i den generelle øko-

nomis evne til at opretholde en større potentiel befolk-

ningstæthed og en højere levestandard. Vi finder dernæst 

i atomkerneprocesser energikoncentrationer, der er 

100.000 til en million gange større end i nogen kemisk 

proces, større end i noget muligt brændstof. De foreløbigt 

stadig ikke skabte gennembrud inden for dette helt nye 

område af viden om atomkernen har potentialet til på 

dramatisk vis at transformere vort liv: rigelig energi, 

forarbejdning til nye materialer, rumtransport og rumrej-

ser, for blot at nævne nogle få områder. At få evne til at 

afbøje en asteroide, der er på kollisionskurs med Jorden, 

ved hjælp af fusionsraketter – det ville bogstavelig talt 

være en uvurderlig investering. Så forøgelsen af energi-

gennemstrømningstætheden er en markør for økonomisk 

fremskridt. 

 

2. Potentiel befolkningstæthed 

For nu at tænke over LaRouches andet emne, vi her 

vil dække, lad os endnu engang se på den grafiske frem-

stilling fra begyndelsen af videoen. Denne graf forestiller 

den faktiske befolkning; men prøv nu at forestille dig, 

hvad den menneskelige befolkning kunne være på for-

skellige tidspunkter. Det vil sige, at hvis man tog i be-

tragtning, alle teknologierne, al viden, kulturelle og soci-

ale fremskridt og koncepter, som var tilgængelige på et 

bestemt tidspunkt i historien for en bestemt civilisation, 

kunne man så afgøre dens potentielle befolkningstæthed? 

For eksempel, hvor mange flere mennesker kan der leve 

på en kvadratkilometer i en civilisation, der har udviklet 

landbrug, versus en jæger-samler-kultur? Med den poten-

tielle befolkningstæthed som en omtrentlig målestok for 

økonomisk fremskridt, lad os så bruge dette koncept til at 

vurdere den økonomiske værdi. Handler et samfund på 

en sådan måde, at det forøger denne værdi og således gør 

det muligt for flere mennesker at leve, og leve bedre? 

Eller tillader det, som nutidens transatlantiske verden, 

dette potentiale at stagnere eller endda gå tilbage? Virke-

lig økonomisk værdi, således defineret som en forøgelse 

af evnen til at fremme den potentielle befolkningstæthed, 

snarere end at tænke på det, som ’at tjene penge’; øko-

nomisk værdi som evnen til at forbedre vort liv og dets 

mening, snarere end blot at forøge nogle tal i bankens 

computer, er afhængig af disse unikt menneskelige opda-

gelser, der forandrer vort forhold til naturen, som define-

rer den. Og, hvad der er vigtigst, så kan vi udføre denne 

proces for opdagelse, gennem samfundets fremskridt, 

gennem fremskridt i fysisk økonomi, der gør det muligt 

for flere og flere mennesker at engagere sig socialt i at 

forstå og selv udvikle nye ideer, der driver menneskehe-

den fremad.  

Økonomisk værdi ligger i forøgelse af fremskridt for 

den potentielle befolkningstæthed, som det ses i økono-

miske systemer med stadigt stigende energigennem-

strømningstæthed og arbejdskraftens større produktive 

evne. En politik, der fremmer dette, har økonomisk værdi. 

Og, hvis den mindsker potentialet for, at vi kan trives, 

som f.eks. ved at støtte Wall Streets spekulationsspil 

snarere end ved at investere i fremtiden, så har politikken 

negativ økonomisk værdi – selv, hvis den tjener mange 

penge! 

 

Konklusion 

Så med disse to målestokke til en start – energigen-

nemstrømningstæthed og potentiel befolkningstæthed – 

kan vi undersøge økonomien på en meningsfuld måde, 

med måleenheder, der befrier os fra at blive narret af 

penge. Kort sagt, så drejer det sig om, at økonomi er 

baseret på det, der gør os alle menneskelige: vores evne 

til at opdage og anvende gyldige ideer.  

LaRouche-bevægelsens forslag til en politik i årtier-

nes løb har været baseret på denne anskuelse, og de ved-

tages nu i udstrakt grad i form af Verdenslandbroen, den 

Nye Silkevej, Ét Bælte, én Vej, såvel som også i form af 

det kinesiske Måneprogram, inklusive Kinas erklærede 

mål om at udvinde Månens helium-3-resurser til fusions-

brændsel. Den større energiintensitet, der anvendes i 

produktion, transport og hverdagslivet, som gøres muligt 

og anvendes gennem denne anskuelse, repræsenterer en 

forøgelse af energigennemstrømningstætheden i disse 

økonomier, og det transformerer helt bestemt den poten-

tielle befolkning og levestandard. 

Tiden er inde for, at USA vedtager et Nyt Paradigme 

– ja, tiden er faktisk overskredet. Vi må atter blive et 

nyttigt og nødvendigt folk for verden. Der er meget mere 

at lære om disse politikker om og Lyndon LaRouches 

økonomiske metode. For mere om LaRouches økonomi-

ske lære, se lpac.co/efd, og se denne videoliste: 

 

Relevante videoer: Energy Flux Density: Playlist: 

https://www.youtube.com/playlist?annotation_id=annotat

ion_2409026771&feature=iv&list=PLTiC6sh3wTi4jxM

Ex7nW5zPWETvgTax7Z&src_vid=Zk0XUBmEuC8 

Physical, Chemical, Nuclear, Fusion! 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotati

on_3362939037&feature=iv&src_vid=Zk0XUBmEuC8

&v=ggzu5umohz0 

 

(En video, der grafisk forklarer begrebet energigen-

nemstrømningstæthed, kan ses med tilhørende dansk 

udskrift, her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549). 

https://www.youtube.com/playlist?annotation_id=annotation_2409026771&feature=iv&list=PLTiC6sh3wTi4jxMEx7nW5zPWETvgTax7Z&src_vid=Zk0XUBmEuC8
https://www.youtube.com/playlist?annotation_id=annotation_2409026771&feature=iv&list=PLTiC6sh3wTi4jxMEx7nW5zPWETvgTax7Z&src_vid=Zk0XUBmEuC8
https://www.youtube.com/playlist?annotation_id=annotation_2409026771&feature=iv&list=PLTiC6sh3wTi4jxMEx7nW5zPWETvgTax7Z&src_vid=Zk0XUBmEuC8
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3362939037&feature=iv&src_vid=Zk0XUBmEuC8&v=ggzu5umohz0
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3362939037&feature=iv&src_vid=Zk0XUBmEuC8&v=ggzu5umohz0
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3362939037&feature=iv&src_vid=Zk0XUBmEuC8&v=ggzu5umohz0
http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549

