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RENS LAROUCHES NAVN
FOR AT FORHINDRE KRIG
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VALGKAMPAGNE

Ny video: Rens LaRouches navn. 
Læs USA’s fhv. justisminister Ram-
sey Clarks foretræde for at rense 
LaRouches navn. Se videoen.

Ny video: Mindebegivenhed for Lyndon 
LaRouche i NYC med Helga Zepp-LaRou-
che, klassisk musik og uddrag af LaRou-
ches taler. Se videoen.
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Den 17. juni (EIRNS) – Den forbløffende offentlige erklæ-
ring fra New York Times i sidste uge, i ledtog med den nationale 
sikkerhedsrådgiver, John Bolton, om at USA’s militære Cyber 
Command udførte cyberkrig mod den russiske stat, bag præsi-
dent Donald Trumps ryg, har afsløret forsøget fra britiske kræf-
ter i USA på at skabe en virtuel todelt magtsituation, med det 
formål at undergrave enhver form for indsats fra præsidenten 
for at etablere venlige og arbejdsmæssige forbindelser med den 
russiske præsident Vladimir Putin. Dette kommer bare få dage 
før det planlagte møde mellem Putin og Trump på G20-mødet i 
Japan den 28.-29. juni.

Helga Zepp-LaRouche har i dag i diskussion med de ame-
rikanske medlemmer af LaRouche-bevægelsen sammenlignet 
dette med krigspartiets indsats for at skjule sandheden for præ-
sident Kennedy om det fulde omfang af den planlagte invasion 
af Cuba gennem Svinebugten – en handling der let kunne have 
fremprovokeret en 3. verdenskrig, hvis Kennedy ikke havde gre-
bet ind for at forhindre et luftangreb. Hun tilføjede, at dette er et 
andet aspekt af den britiske indsats gennem NATO for at frem-
provokere en konfrontation med Rusland langs den russiske 
grænse i Europa. Der er krig i luften, med konfrontationen imod 
Iran som endnu et klart tilfælde af falske nyheder målrettet til at 

retfærdiggøre en krig, ligesom med bedrageriet om masseøde-
læggelsesvåben af Tony Blair, der igangsatte Irak-krigen og det 
efterfølgende kaos i Mellemøsten.

G20-topmødet kan og skal være et vendepunkt for at vende 
denne nedstigning til global krig. Hvis Trump skal bryde med 
krigspartiet, der omgiver ham i hans regering og i Kongres-
sen, må han bruge de møder på tomandshånd med Putin og Xi 
Jinping i Osaka som muligheden for at udvise sandt lederskab 
med udgangspunkt i menneskehedens fremtid på dagsorde-
nen.

Det er netop dette, der var genstand for den historiske min-
dehøjtidelighed for Lyndon LaRouche den 8. juni på Manhat-
tan. Se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27688 Hvad der er på 
spil i krisen i dag, er ikke kun en konflikt mellem konkurreren-
de nationer, men en konflikt mellem to paradigmer, der kon-
fronterer menneskeheden som helhed – et imperium, der er 
underlagt det magtfulde finansielle oligarki, som har reduceret 
USA’s og Europas samfund til et levende helvede med omfat-
tende narkotikamisbrug, kollapsende infrastruktur, »under-
holdning«, som ikke er andet end vold, bestialsk musik og sek-
suel perversion, og den forsætlige næring af racistisk had, som 
det nu er kommet frem i det fanatiske anti-Kina-hysteri.

Rens Lyndon LaRouches navn for at stoppe det Britiske 
Imperiums fremstød mod Tredje Verdenskrig

Følgende er et uddrag fra Schiller Instituttets ugentlige 
webcast med Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af, og præsi-
dent for Schiller Instituttet, den 21. juni 2019.

... HELGA ZEPP-LAROUCHE: For mange mennesker vil 
det sikkert ikke være indlysende, men hvis Lyndon LaRouches 
navn ikke renses, tror jeg ikke, at vi kan stoppe de nuværende 
trommehvirvler for Tredje Verdenskrig. At rense hans navn og 
neutralisere den krigsmaskine, som driver verden mod Tredje 
Verdenskrig, er en og samme ting. For det er netop det apparat, 
der retsforfulgte min mand på trods af, at han var uskyldig i alle 
anklager, som nu driver verden til randen af udryddelse. 

I dag har vi, på samme tidspunkt i mange lande rundt om i 
verden, søsat en international operation med udgivelsen, i sær-
deleshed, af dokumentarfilmen »The LaRouche Case (LaRou-
che-sagen)«. Jeg vil opfordre alle seere, alle Jer som ser dette pro-
gram, til straks at gå på vores hjemmeside, downloade videoen og 
se den; send linket til enhver mulig kontakt, I har – e-mail lister, 
sociale medier, bare nogen I kender - og hjælp os med at sprede 
dette internationalt (se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27712).

Denne video, som viser den fuldstændig uhørte bøjning af 
loven i sagen mod Lyndon LaRouche, hvor vi har de absolut 
autoritative stemmer fra hans tidligere advokat, Odin Anderson, 
og USA’s forhenværende justitsminister Ramsey Clark, der kom-
mer ind på årsagerne til, at LaRouche-sagen er det mest utrolige 
tilfælde af bøjning af loven og ødelæggelse af det amerikanske 
retssystem i USA’s historie. 

Nu er det vores mål at få disse videoer ud overalt, og få hand-
let på dem; hvilket betyder, at vi har brug for at rense LaRouches 
navn. Grunden til at dette er så absolut vigtigt er, at det efter 
min og mine kollegers bedste dømmekraft, er den eneste måde 
hvorpå Tredje Verdenskrig kan stoppes. Årsagen er meget enkel. 
Det apparat, der retsforfulgte min mand i 1980’erne, og fortsatte 
med det i 1990’erne og 2000’erne, er den samme maskine, som 
lige nu er den drivende kraft bag konfrontationen med Rusland 
og Kina. Blot for at nævne, hvor absolut påtrængende det er, og 

hvor tæt vi er på, hvad der kunne blive Tredje Verdenskrig, er 
det faktum, at ifølge et tweet af Trump, var ordren til at an-
gribe Iran - efter at de skød den amerikanske drone ned - al-
lerede givet; og 10 minutter før angrebet, der havde tre steder i 
Iran som mål, aflyste Trump angrebet. Ifølge hans eget tweet, 
spurgte han de relevante militære kommandanter, hvor man-
ge dødsfald et sådant angreb på Iran ville have, og de sagde 
omkring 150. Så sagde han: »Dette er ude af proportion«, og 
han aflyste angrebet. Se, dette er en utrolig historie, for hvis 
det var sket, var vi måske på vej til Tredje Verdenskrig; og dette 
er ikke nogen overdrivelse. 

Trommehvirvlerne for krig var absolut utrolige. Tag blot et 
par skridt tilbage. Man havde artiklen i New York Times, der 
sagde, at de amerikanske sikkerhedsstyrker – Pentagon og så 
videre – har optrappet cyber-angrebene mod Rusland bag ryg-
gen på Trump, hvilket Trump kaldte forræderi. Så havde man 
historien om at det angiveligt var den iranske Revolutionsgar-
de, der stod bag angrebet på de to olietankskibe i Oman-bug-
ten. Dette er efter al sandsynlighed endnu en af disse falske 
nyheder, en falsk-flagoperation. Og det peger på det faktum, 
at man i USA lige nu har en dobbelt magtsituation. 

Som du nævnte, eller som vi vil diskutere mere, sker det 
en uge før G20-mødet, hvor, hvis dette blæses op, den sidste 
chance for fred kan gå tabt. Og på den anden side har man 
potentialet for at Trump mødes med Putin og Xi Jinping i sær-
deleshed og finder en løsning på de mange problemer i denne 
verden. Så vi er i en nedtælling. 

Men som jeg sagde, er rensning af Lyndon LaRouches navn 
helt afgørende; fordi den eneste måde man kan afvæbne og 
neutralisere krigspartiet i USA er at gøre denne sag til det mest 
prominente problem. Fordi det peger på sammenhængen 
mellem krigspartiet i dag og det apparat som er ansvarlig for 
mørklægningen af 11. september samt »Russiagate«, og folk er 
nødt til at forstå denne forbindelse....

Se hele talen: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27737
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Lyndon LaRouches triumf
Mindebegivenhed for Lyndon LaRouche (1922 - 2019)

i New York City den 8. juni 2019
 Helga Zepp-LaRouche frem-

førte nedenstående taler, som 
henholdvis prolog og epilog, til 
de, der var forsamlede på Man-
hattan til Schiller Instituttets tre 
timer lange mindebegivenhed for 
at fejre den amerikanske stats-
mand Lyndon H. LaRouches liv 
og den arv han efterlod. I løbet 
af mindebegivenheden var der en 
kombination af klassisk musik 

og videoklip fra nogle af LaRouches taler. Begivenheden blev 
transmitteret live til satellitmøder rundt om i USA. Se videoen 
på www.schillerinstitut.dk/si/?p=27688.

Dennis Speed: På vegne af Schiller Instituttet vil vi gerne 
byde velkommen til alle, der er her i dag, og byde velkommen 
til jer, som er samlet rundt omkring i USA og forskellige steder 
i verden. Vi har kaldt denne dag og denne mindehøjtidelighed 
for »Lyndon LaRouches Triumf«. I virkeligheden er denne hi-
storie imidlertid fortællingen om to menneskers sejr. Den 12. 
oktober 1988 – for over 30 år siden – på Tysklands Kempinski 
Hotel, et år før Berlinmuren faldt, sagde Lyndon LaRouche til 
et forbløffet pressekorps: »Jeg kan forsikre jer for, at det jeg nu 
fremlægger for Jer vedrørende udsigten til Tysklands genfor-
ening, er et forslag, som vil blive studeret nøje af de relevante 

kredse inden for etablissementet i USA. Mange vil i dag være 
enige om, at tiden – under de rette omstændigheder – er inde til 
de indledende skridt imod genforeningen af Tyskland med en 
klar udsigt til, at Berlin kan genoptage sin rolle som hovedstad.«

Lidt over et år senere, den 9. november 1989, faldt Berlin-
muren. Den 3. oktober 1990 blev Tyskland genforenet, og Berlin 
blev atter hovedstad. Inden for de timer, der fulgte umiddelbart 
efter den 9. november, skitserede Lyndon LaRouche, der på 
daværende tidspunkt sad i fængsel, så den politik, som nu går 
under forskellige navne i Verden, Den nye Silkevej, Bælte- og 
Vejinitiativet, og Schiller Instituttet rejste til de tidligere Wars-
zawa Pagt-lande, og til Rusland og Kina, for at tale for denne idé. 
Verden kom til at kende denne idé, som en ny dialog mellem 
civilisationer, i modsætning til det, der blev kaldt »civilisatio-
nernes sammenstød«.

I lighed med karakteren Florestan i Beethovens opera Fidelio 
havde LaRouche vovet at tale sandheden, og hans belønning var 
at blive lænket gennem fængsling af ham. Og ligesom Leonora i 
Fidelio, ledte Helga Zepp-LaRouche, grundlæggeren og lederen 
af Schiller Instituttet, den vellykkede kampagne for at befri Lyn-
don LaRouche fra fængsel, gennem sin utrættelige promovering 
af Den nye Silkevej, og det, der nu hedder Verdenslandbroen, 
gennem sin udformning af dialogen mellem civilisationer og 
gennem sin hengivelse til frihedspoeten Friedrich Schiller. I dag 
er Lyndon LaRouches triumf mulig på grund af hende. Det er 

Kun en chokeffekt som præsident Trump kunne udløse ved 
at rens  Lyndon LaRouches navn, kunne skabe betingelserne 
for det nødvendige faseskifte i menneskets historie. Videoen 
med titlen »LaRouche-sagen: Robert Muellers første leje-
mord«, vil formidle til alle amerikanere og borgere i verden, at 
den kombination af kræfter, der står over for præsident Trump 
i dag, er præcis de samme kræfter, som udførte dæmoniserin-
gen og fængslingen af Lyndon LaRouche for 30 år siden, anført 
af Robert Mueller både dengang og nu.

Helga Zepp-LaRouche har sammenlignet det nuværende 
vendepunkt i historien med det 15. århundrede, da genopda-
gelsen af Platons skrifter kombineret med indsigter og opda-
gelser af Nicholas Cusanus gav anstød til den Europæiske Re-
næssance, og derefter det 17. århundredes skabelse af begrebet 
om den suveræne nationalstat ved den Westfalske Fred i 1648, 
baseret på princippet om respekt for de øvrige suveræne natio-
ners interesser. Dette skete først efter 150 års religiøs krigsfø-
relse, som ødelagde Europa, ligesom det 20. århundredes kri-
ge og krigene for regimeskifte i det nye århundrede har truet 
menneskeheden som helhed. Vi er meget tæt på global krig, 
og dog, hvis folk tog deres rolle som kreative mennesker alvor-
ligt, ikke kun opfærte sig som sanselige dyr, er vi lige så tæt på 
et nyt paradigme for alle folkeslag, der er baseret på udviklin-
gen af hele menneskeheden, som det fremgår af forvandlingen 
af Kina i løbet af de sidste 40 år, der stort set har udryddet 
fattigdom som et levn fra fortiden, og formidlet denne ide til 
de tidligere koloninationer over hele kloden. Trump kan gøre 
en ende på krigspartiet og det forfejlede, afslørede kupforsøg, 
ved at bringe USA ind i ånden fra Den Nye Silkevej med Kina 
og Rusland på G20-topmødet i slutningen af denne måned. At 

rense LaRouches navn, ligesom indførelsen af Platons ideer i et 
Europa, der var fanget i permanent krigsførelse i det 15. århund-
rede, er midlet hertil.

***
Uddrag af Helga Zepp-LaRouches besked til Forum for Bælte- 

og Vejinitiativet den 16. juni, sponsoreret af Schiller Instituttet og 
Kinas konsulat i Los Angeles: 

»Det, vi ønsker at anspore til, er, at et helt kor af lande over 
hele verden skulle udsende det samme budskab: Vi vil samar-
bejde med Bælte- og Vejinitiativet, men vi insisterer kraftigt på, 
at USA skal være en del af det. Fordi jeg mener, at der ellers ikke 
kan findes en løsning på verdens presserende problemer, og der 
er mange presserende problemer, ikke kun handelskrigen mel-
lem USA og Kina, der har gjort folk meget foruroligede i Kina, 
men også, som præsident Putin påpegede på det seneste Inter-
nationale Økonomiske Forum i St. Petersborg, at modellen for 
globalisering i dag forværres. 

»Vi håber derfor, at præsidenterne for USA, Rusland, Kina og 
Indiens premierminister på det kommende G20-møde i Osaka 
senere denne måned vil beslutte at gennemføre et nyt kredit-
system, et Nyt Bretton Woods-system, fordi det er presserende 
nødvendigt at undgå faren for et kommende sammenbrud af 
det vestlige finanssystem. Hvis det ville ske, kunne andre lande 
deltage. 

»Og jeg mener, at vi befinder os i en sådan historisk epoke, 
hvor vi virkelig ser udviklingen af et helt nyt potentiale for civilisa-
tionen. Vi bør se på, hvor menneskeheden skal være om 100 år fra 
nu af. Jeg tror, at hvis vi fokuserer på det og menneskehedens fæl-
les mål, så kan præsident Xi Jinpings smukke vision om at have et 
fællesskab for menneskehedens fælles fremtid blive en realitet.«
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mig en ære, som altid, at introducere Helga Zepp-LaRou-
che, grundlægger af Schiller Instituttet. [stående bifald] 

 Helga Zepp-LaRouche: Dette er et enestående øje-
blik i vore liv, hvor vi samles her for at mindes og ære min 
elskede Lyn.

Lyn ændrede livet for de fleste af os, på den mest dybt-
gående måde. Og hvis vi spørger os selv: »Hvor ville jeg 
have været, hvis ikke for det utrolige privilegium at have 
mødt Lyn, vor tids mest kreative tænker?« Hvis man ser 
rundt i vores samfund i dag, ser man så mange liv, der an-
vendes dårligt, mennesker, der er fortabt i materiel grådig-
hed, jagten på penge, genstande, underholdning – nogle er 
meget succesfulde. De tjener mange penge, men deres sjæl 
er allerede forlængst spist op af mere begær. Mange er ikke 
så succesrige. De kan ikke få enderne til at mødes.

For de fleste af os åbnede Lyn døren til sand medmen-
neskelighed, personligt, og i utallige diskussioner han hav-
de med mennesker i løbet af sit lange liv bevægede han 
tusinder og atter tusinder af mennesker i USA, i Europa, 
i Afrika, i Asien og i Latin-
amerika. Han ændrede rent 
faktisk deres liv, og bevægede 
dem på en dybtgående måde 
i de fleste lande på denne pla-
net, på fem kontinenter. Lyn 
talte med mange grupper og 
enkeltpersoner, unge men-
nesker. Han oplyste fiskerne i 
Peru. Han fortalte skomagere 
i Italien om skomageri. Han 
talte med italienske lovgivere 
og lovgivere rundt om i ver-
den. Han underviste iværk-
sættere om fysisk økonomi. 
Han talte med fagforeninger, 
lærere, akademikere; verdens 
bedste musikere. Han åbnede 
døren til sandhed og viden for mange, mange mennesker. 
Og mange af dem sagde, at Lyn vidste mere om deres fag-
område end dem, eksperterne selv, og at han var i stand til 
at ændre retningen i deres tænkning.

Lyns eksistens er et mirakel. Han trodsede alle hindrin-
ger for forfægtelsen af sit mægtige intellekt. Som ung følte 
han sig som en »grim ælling«, som ikke ville passe ind i 
det banale miljø, der omgav ham. Men allerede som ung 
havde han den indre styrke til at afvise enhver intellektuel 
korruption.

Lyn tilføjede imidlertid noget til det talent: Han havde 
en, for de fleste mennesker, ubegribelig intellektuel om-
hyggelighed og stringens. Han var virkelig en sandhedssø-
gende person, en universel tænker, der indtog og tilføjede 
noget til næsten alle relevante grundlæggende vidensom-
råder: naturvidenskaben, klassisk musik, poesi, historie, 
og den store Norbert Brainin sagde, efter to dage med me-
get intensive diskussioner: »Denne mand kender så meget 
mere til musik, end jeg gør«. Man kunne sige det samme 
om Lyns viden om historie, den amerikanske historie, 
Sovjetunionens historie, om Afrika, om den europæiske 
filosofi. Og på alle disse områder, og jeg har sikkert glemt 
halvdelen af dem, gjorde han enestående opdagelser og til-
føjede kvalitative gennembrud i dem.

Ud af al denne universelle viden udviklede han sin egen 
videnskab om fysisk økonomi, og det blev anerkendt af 
mange fremragende lærde i mange lande, at hans metode 

var den mest dybtgående inden for økonomi som sådan.
Lyns motivation for sit arbejde var – og er – kærlighed 

til menneskeheden. Når han arbejdede på et projekt, arbej-
dede han i 20 timer om dagen, og han kunne i sin bedste 
tider producere 60 til 80 sider med fodnoter, således at der 
ikke skulle ændres noget under redaktionen.

Han kunne ikke fordrage tanken om at undertrykke 
folks potentiale, det være sig at de skulle leve i fattigdom, 
ligesom han ikke kunne fordrage ideen om fattigdom i ud-
viklingslandene, og han begyndte at hade imperialisme, 
som den form for regering der gør netop det imod men-
nesker.  Men han kunne heller ikke klare undertrykkelsen 
gennem fejlagtige ideer om det fysiske univers love, fordi 
sådanne fejltagelser ville føre til selvdestruktion af kultu-
rer og civilisationer. Jeg har aldrig set eller hørt om nogen, 
der var så aldeles fokuseret på de nødvendige forandringer 
i systemet af undertrykkelse, og så aldeles fokuseret på at 
erstatte det med sin egen vision om en mere menneskelig 
og smuk verden.

Denne opfattelse gjorde 
det muligt for ham meget 
tidligt – i 60’erne – at erkende 
den ødelæggende fare, der lå 
i rock-sex-modkulturen. Og 
se på USA i dag med hen-
syn til den kultur. Hvis Lyn 
ville have været præsident 
– og det kunne han have 
været, fordi han var godt på 
vej i kampagnen i 1984, og 
Illinois-kampagnen i 1986 – 
ville det aldrig være sket. Og 

havde det ikke været for ope-
rationerne udført af de neoli-
berale og det neokonservative 
etablissement, ville han have 
bragt verden i orden. Tænk 

på de ændringer, han allerede påbegyndte i den retning: 
Udviklingen af Latinamerika gennem sit samarbejde med 
López Portillo. Den smukke ide om at få bugt med fattig-
dom i Indien gennem sit arbejde med Indira Gandhi for en 
40-årig udviklingsplan for subkontinentet. Han var i færd 
med at overvinde NATO‘s og Warszawa-pagtens militære 
blokke gennem sin ide om SDI (Strategic Defense Initiative 
–red.) , ideen om at gøre en ende på geopolitik og fortsætte 
med ideen om én menneskehed.

Tænk over, hvad der ville være sket, hvis hans opfattelse 
af at bruge SDI som drivkraft for videnskabelig udvikling 
og at bringe nye teknologier baseret på nye fysiske princip-
per til udviklingslandene, den gigantiske teknologiover-
førsel, der gør det muligt for disse lande at springe fremad 
til de mest avancerede produktionsformer. Igennem flere 
årtier ville en lettelse af fattigdommen i Afrika, Asien og 
USA have fundet sted. Man ville have haft universel uddan-
nelse af ethvert barn, allerede i anden generation, og af den 
uddannede ungdom i udviklingssektoren. I USA ville man 
have haft en offentlig debat om de spørgsmål, som Lyn rej-
ste i sin smukke tale i 1988 i Chicago på konferencen »Mad 
for fred«, med henblik på at gøre de afrikanske ørkener til 
en frodig have, der er i stand til at producere mad nok til 
verdens befolkning. Der ville være en debat i USA, ikke om 
»Game of Thrones«, men om Einsteins Generelle Relativi-
tetsteori og universets love. Han ønskede at få musikere til 
at diskutere principperne for klassisk komposition, i den 

De musikalske bidrag til ære for Lyndon LaRouche 
inkluderede værker af Bach, Mozart, Beethoven og 
Brahms, så vel som »negro spirituals«, opført af 
medlemmer og venner af  Schiller Instituttet.
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Rens Lyndon LaRouches navn for den uretfærdige 
forfølgelse, domfældelse og fængsling han var udsat for

Brev fra USA’s fhv. justisminister Ramsey Clark til daværen-
de justisminister Janet Reno, den 26. april 1995

Den 27. januar 1989 – for 30 år siden – blev Lyndon H. 
LaRouche og en gruppe af medarbejdere 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 attentatmænd, 
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.

tradition, der rækker fra Bach til Brahms. Han ville have 
fået forskere til at opnå en dyb forståelse af livets princip, 
hvor de ville have fundet en løsning og kur mod de fleste 
sygdomme.

Kreativiteten i sig selv ville være den højeste værdi i 
samfundet, og alle ville opleve den intellektuelle glæde ved 
en ny international renæssance. Og vi, der arbejdede med 
Lyn, havde det privilegium at få en forsmag på, hvad det 
betyder at leve i idéernes verden. Hvis Lyn var blevet præsi-
dent, ville denne renæssance-ånd være blevet den intellek-
tuelt fremherskende magt over hele USA og i verden. USA 
er meget heldigt at have sådan en person med et så smukt 
sind og en sådan profetisk vision.

Lyn og jeg havde engang et møde med en biskop i Rom, 
og han sagde, at Lyn er en mand med forsyn, og jeg er helt 
enig: Fordi Lyns liv og hans livsværk er i absolut overens-
stemmelse med skabelsens hensigt. Det er en tragedie for 
befolkningen i USA og resten af verden, at nutidens onde 
kræfter var i stand til at afspore denne indsats, i det mind-
ste midlertidigt. Og et gennembrud for hele menneskehe-
den vil være forbundet med Lyns ideer.

Men Lyns vision om, at en fuldt udviklet verden bliver 
en realitet i form af en »Verdenslandbro«, er nu ved at ske: 
En ny form for internationale relationer mellem nationer, 
en dialog mellem klassiske kulturer, der erstatter konfron-
tation, og visionen om et internationalt samarbejde med 
kolonisering af Månen og en fælles mission til Mars. Hans 
fjender, som er menneskehedens fjender og fjender af fol-
kets lykke, kan sejre på kort sigt. Men de er allerede hjem-
søgt af Erinyerne (hævnens gudinder -red.). De har mulig-
vis kunnet dække over deres forbrydelser for en kort stund, 
men der er en højere magt i verden, som vil bringe deres 
forbrydelser for dagens lys.

Lyn har tværtimod fortjent evigt liv. Hans liv har udspil-
let sig i evighedens samtidighed. Hans sind og ideer svæver 
over alle steder og tider. Lyn er nu i et rige, som det der er 
vist i [Rafaels billede af] Platons Akademi: Han er sammen 
med Sokrates og Platon, med Confucius, Kepler, Leibniz, 
Bach, Beethoven, Einstein og Vernadsky og alle de bedste 

»hoveder« til alle tider, og indenfor alle kulturer.
Du er udødelig, elskede Lyn. 

Herefter følger Helga Zepp-LaRouches afsluttende be-
mærkninger:

Speed: »Et stort menneskes gerninger fortsætter med 
at indvirke på andre menneskers liv gennem tiderne. For 
det gode, som en dydig mand kan gøre, kan ikke gøres in-
denfor en livstid. Således lever han videre efter sin død, og 
virker videre som i livet. Den dydige handling, det veltalte 
ord, kæmper videre, udødeligt, sådan som han, der var dø-
delig, kæmpede. Lev således også du videre igennem ende-
løse tider«. Denne idé er den idé, som Lyndon LaRouche 
levede med, og levede for. Den sidste linje i dette digt, der 
er dedikeret til komponisten Ludwig van Beethoven, lyder: 
»Glæd dig i al evighed«. For at afslutte dagens proces har vi 
flere andre ting, flere stykker musik, og i øjeblikket uddeler 
vi et af dem til alle blandt publikum. Men hvad angår de 
sidste ord, som vi gerne vil sige i dag, er det mig endnu en-
gang en ære at introducere Helga Zepp-LaRouche. [bifald] 

Helga Zepp-LaRouche: Jeg vil gerne give jer et citat, som 
William Warfield gav som bidrag til et festskrift til Lyns 
80-års fødselsdag i 2002. »Ja, også for mig har Vier Ernste 
Gesänge (Fire Alvorlige Sange –red.) af den store Johan-
nes Brahms været hans sidste vilje og testamente. Min ven, 
hvad kan være bedre end, »nu er der tro, håb og kærlighed, 
disse tre. Den største af dem alle, af disse tre, er kærlighed. 
»Die Liebe« er den største af dem alle«.

Lyn, vi elsker dig så højt, så højt – du har elsket men-
neskeheden på en sådan måde, at vi gør det til vores hel-
lige engagement at udføre og realisere din vision, at bidrage 
med hele vores potentiale for at gøre verden til et bedre 
sted. Du er med os, og vi er med dig, for evigt. Og jeg siger 
til dig, som dine sidste ord til mig lød: Ich liebe dich (Jeg 
elsker dig).« [stående bifald] 

Se hele videoen: www.schillerinstitut.dk/
si/?p=27688

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 justisminister Janet Reno: »Jeg 
bringer denne sag [LaRouches] direkte til Dem, fordi jeg 
mener, at det involverer en bredere vifte af bevidste og sy-
stematiske forseelser og magtmisbrug over en længere pe-
riode 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 
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Åbent brev efter valget
Kære medborgere!
Folketingsvalget årgang 2019 er forbi, og stemmerne er 

talt op. Mange vælgere blev nysgerrige og fascinerede pga. 
de flotte plakater, vi fire kandidater fra Schiller Instituttets 
Venner (der stillede op som kandidater uden for partierne) 
havde hængende i lygtepælene, og de bevirkede natonal pres-
sedækning i et begrænset omfang (Se: www.sive.dk for bl.a. 
interviews på TV2’s Go Morgen Danmark, i BT og Ingeniøren, 
og omtale på DR’s P3.) Men da vi ikke fik lov til at deltage i de 
politiske debatter og bevidst blev tilsidesat i mediernes ens-
rettede valgcirkus, var stemmerne begrænsede, og ingen af os 
blev valgt ind. Medierne havde atter held til at få valget redu-
ceret til at handle om indvandring, klima og andre enkeltsa-
ger, der får meget lidt betydning for, hvordan vores fremtid på 
lang sigt vil se ud.

Vi forsøgte at bringe de spørgsmål – og løsninger – til de-
bat, som vi mener for alvor kommer til at bestemme vor frem-
tid. Spørgsmålet om, hvordan staten må tage kontrol over, 
hvad der foregår i finanverdenen, inden vi ser en uhyggelig 
gentagelse af den finansielle nedsmeltning fra 2008, og samti-
dig en løsning på det, der betegnes som den store klimakrise, 
men som i virkeligheden er en fremtidig energikrise: Hvordan 
kan hele verdens befolkning bruge stadig mere energi uden at 
et kæmpe forbrug af fossile brændstoffer belaster vores om-
givelser?

Svaret på det er ikke at erstatte fossile brændstoffer med 
mindre energiintensive energiformer som sol og vind, men i 
stedet midlertidigt at gå over til mere energiintensive ener-
giformer som kernekraft, der er resultatet af at splitte atom-
kerner, og så på sigt at dække vores energibehov med fusions-
energi, der opstår ved at sammensmelte atomkerner. Det er en 
proces, der kræver mindre end en milliontedel af den mængde 
brændsel, som et kulkraftværk kræver, men til gengæld findes 

det bedste brændsel, nemlig helium-3, på Månen. Kina arbejder 
allerede målrettet på i fremtiden (senest 2050), at få sit energi-
behov dækket af helium-3 høstet på månen, og spørgsmålet er 
derfor, om vi skal overlade fremtiden til kineserne alene, eller 
om vi skal investere i, at vi også vil være med i udviklingen af 
fremtidens energi.

Løsningen på den kommende finanskrise og den opreklame-
rede »klimakrise« er ikke nedskæringer og besparelser, men i 
stedet at udskifte det nuværende defekte paradigme med løs-
ninger, der er videnskabeligt forankret og gør det muligt at sikre 
alle mennesker en lang bedre levestandard og et langt mere 
spændende liv, end det er tilfældet i dag. Danmark skal derfor 
tilslutte sig Kinas Bælte og Vej Initiativ, som allerede involverer 
over 150 lande og internationale organisationer, senest Italien og 
Luxembourg, i et program for at sikre alle verdens lande adgang 
til økonomisk udvikling og industrialisering.

Vi håber også, at vi har vakt en interesse for at studere de 
store ideer, den nyligt afdøde økonom og statsmand Lyndon 
LaRouche berigede verden med gennem sine mange skrifter og 
taler. Han har været den vigtigste kilde til de fremtidsvisioner 
Schiller Instituttet fremlægger, og netop nu er der en interna-
tional kampagne for at rense hans navn fra det justitsmord og 
den uretfærdige fængsling, som har medført, at USA og verden 
i alt for ringe grad har studeret og ladet sig inspirere af hans 
udødelige tanker.

Vi er stolte over, at vi endnu engang har formået at være en 
visionær og inspirerende stemme fra fremtiden i den ellers idé-
fattige danske valgkamp.

Tom Gillesberg, kandidat i Københavns Storkreds
Hans Schultz, kandidat i Østjyllands Storkreds
Christian B. Olesen, kandidate i Københavns Omegns Storkreds
Hans Frederik Brobjerg, kandidat i Nordsjællands Storkreds

Aktivister fra Schiller Instituttets stillede op til Folketinget uden for partierne. Se: www.sive.dk

København Københavns Omegn
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Indfør Lyndon LaRouches fire økonomiske 
love:

1. Indfør Glass/Steagall-bankopdeling inden 
et nyt finanskrak for at gribe ind overfor kasino-
økonomiens spekulationsbobler og de mange 
bankskandaler.

2. Skab statskreditter fra Nationalbanken.

3. Invester statskreditterne i infrastruktur og 
andet, som øger produktivitet og energigen-
nemstrømningstætheden i økonomien

Danske infrastrukturprojekter inkluderer:
• Færdiggør Femern-tunnelen
• Dansk magnettogsnet, hvor 1. etape skal være:
København-Aarhus (25 min.) via en ny Kattegat-

bro;
i 2. etape skal det udvides til Aalborg, efterfulgt 

af andre udvidelser.
• Helsingør-Helsingborg fast forbindelse

4. Skab videnskabeligt og teknologisk frem-

skridt: Fusionskraft og rumprogram, inklusive 
at bringe helium-3 tilbage fra Månen for at skabe 
ubegrænset fusionsenergi på Jorden.

Investeringer og budgetforøgelse – ikke 
nedskæringer – i sundhed og uddannelse.

Internationale mærkesager:

1. Skab internationalt pres for at få den nyligt af-
døde amerikanske økonom og statsmand Lyndon 
LaRouche renset for den uretfærdige fængsling 
han var udsat for i USA.

2. Danmark skal med i Den Nye Silkevej — 
Bælte og Vej Initiativet — en verdensomspæn-
dende økonomisk udviklingsalliance baseret på 
moderne infrastrukturkorridorer.

3. Samarbejde — ikke krig og konfrontati-
on — med bl.a. Rusland, Kina og USA.

4. Vi skal have en global kulturel renæssance.

Kontakt os: 53 57 00 51, info@sive.dk
Læs og se mere: www.sive.dk, www.schillerinstitut.dk

Aktivister fra Schiller Instituttets stillede op til Folketinget uden for partierne. Se: www.sive.dk

Nordsjælland Østjylland

Mærkesager
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er mere end en politisk figur, det er begge dele. Men det er også 
en frugtbar ide-generator, et fælles formål med at tænke, stu-
dere og analysere for at løse problemer uanset indvirkningen på 
status quo eller på særinteresser. Det var et overlagt formål at 
ødelægge dette for enhver pris … I hvad, der var en kompleks 
og gennemgribende udnyttelse af retshåndhævelse, retsforføl-
gelse, medier og ikke-statslige organisationer fokuseret på at 
ødelægge en fjende, så må denne sag være nummer ét.«

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

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 med-
arbejdere; men frem for alt er det tid til at sikre, at LaRouches 
politik endelig vedtages.«

Her følger hele Ramsey Clarks brev:

Jeg har været advokat i denne sag siden kort tid efter at de 
sagsøgte blev dømt i januar 1990, og optrådte som bisiddende 
advokat ved appellen og på de efterfølgende anmodninger og 
appeller i sagerne under 28 U.S.C. § 2255 og F.R.Cr.P. Regel 33. 
Jeg bringer denne sag direkte til Dem, fordi jeg mener, at den 
omfatter en bredere vifte af bevidst og systematisk vildledning 
af retten og og magtmisbrug over en længere periode, i et 
forsøg på at ødelægge en politisk bevægelse og leder, end 
nogen anden føderal retssag i min tid eller til mit kendskab. 
Tre domstole har nu fordømt ministeriets adfærd som anklage-
myndighed ved denne retssag. Resultatet har været et tragisk 
justitsmord, som på nuværende tidspunkt kun kan afhjælpes 
ved en objektiv gennemgang og modig indsats fra justitsmini-
steriet. 
        Som De måske husker, anmodede advokaten og jeg i 
august 1993 om en gennemgang af de spørgsmål, der var 
fremlagt i sagen, og en tilbagetrækning eller korrigering af 
ministeriets 792 indlæg til prøveløsladelses-kommissionen. 
Begge anmodninger blev forkastet på daværende tidspunkt af 
Laurence A. Urgenson, fungerende assisterende vicejustitsmi-
nister, der anmærkede, at sagen da ventede på at komme under 
behandling ved Appeldomstolen for 4. Circuit, og at en 
gennemgang af den udøvende magt ikke burde påvirke en 
juridisk gennemgang. 
        Appellen er blevet afvist, og der er ikke videre juridiske 
handlinger i gang eller under overvejelse. Alle de handlinger, 
som vi søger om at få gennemgået, fandt sted under tidligere 
administrationer, og hr. LaRouche og hans medtiltalte er enten 
prøveløsladt eller har afsonet deres straffe. Men en fuldstændig 
fornyet undersøgelse er fortsat afgørende på grund af alvoren i 
overtrædelserne, den præcedens der ville blive sat for ministe-
riets fremtidige adfærd, såfremt dette ikke adresseres, prisen 
for fremkomsten af denne uretfærdighed og det faktum, at 
andre sagsøgte, der retsforfølges af staten Virginia som led i en 
fælles indsats i et samarbejde mellem delstaten og staten, er 
fængslet og afsoner drakoniske domme, som de ikke har meget 

Den 26. april 1995 
 
Højtærede Janet Reno 
Justitsminister i USA 
 
Vedr: USA vs. Lyndon LaRouche, Jr. m.fl. 
 
Kære justitsminister Reno, 

håb om frigivelse fra, medmindre det vidtgående justitsmord 
begået af adskillige dele af regeringsapparatet, anerkendes. 
        På grund af den resonans der er med den 10 år lange 
vendetta imod ham, er jeg også bekymret over de seneste 
begivenheder, som kan få prøveløsladelsesnævnet til at handle 
på en måde, der bringer hr. LaRouches prøveløsladelse i fare. 
        Den undersøgelse, der i sidste ende førte til anklagerne 
mod LaRouche m.fl., blev offentliggjort i slutningen af oktober 
1984, da statsadvokat for Massachusetts, William Weld, holdt 
en pressekonference for at annoncere undersøgelsens påbegyn-
delse, baseret på påstande, der blev udsendt af NBC’s tv-stati-
on i Boston. Før disse offentlige handlinger havde der faktisk 
foregået føderal chikane og undersøgelser i årevis. 
        Den 6. oktober 1986 blev der i Boston rejst tiltaler mod 
nøglemedlemmer af hr. LaRouches politiske parti. Samtidig 
blev der gennemført en massiv to-dages razzia med over 400 
betjente på flere virksomheder i Virginia med tilknytning til 
den politiske bevægelse, og 2 millioner dokumenter blev 
beslaglagt. Undersøgelsen fortsatte, og der blev blev til sidst 
rejst en yderlig anklage imod hr. LaRouche i Boston i juli 1987, 
og den 4. maj 1988 blev det besluttet at retssagen skulle 
afbrydes og gå om. I denne periode var William Weld viceju-
stitsminister med ansvar for kriminalsager, hvor han overså 
ministeriets retsforfølgelse af Lyndon LaRouche. 
        Efter at det blev besluttet at retssagen i Boston skulle gå 
om, påtalte sagens dommer, Robert Keeton, i en kendelse på en 
indsigelse vedrørende bevidst vildledning fra anklagemyndig-
hedens side, den første retslige konstatering af uhyrlige 
overgreb fra statens side. Selv om han nægtede den søgte 
indrømmelse, så fandt han ”systematisk og institutionelt 
bevidst vildledende handlinger fra anklagemyndighedens side.” 
I et andet tilfælde efter retssagens afslutning fandt dommer 
Keeton, at FBI’s agent Richard Egan ukorrekt havde destrueret 
dokumenter ”i en tydelig krænkelse” af de tiltalte og retten. 
        På trods af det faktum, at en ny retssag i Boston var 
skemalagt til den 3. januar 1989, så besluttede justitsministe-
riet at søge et mere gunstigt forum og juridisk strategi, og rejste 
i al hast en tiltale iVirginias østlige retsdistrikt den 14. oktober 
1988. Fem uger senere, den 21. november 1988, startede en 
retssag i Alexandrias ”expresdomstol”. Fire uger senere var alle 
de tiltalte, inklusive hr. LaRouche, blevet dømt. Appellen blev 
afvist af ’Fourth Circuit’-domstolen. 
        En yderlig appelansøgning blev nægtet af først den 
dømmende domstol og efter appel også af  ’Fourth Circuit’-
domstolen. Under undersøgelsen foretaget af en ”grand jury” i 
Boston, søgte regeringen ’foragt-for-retten’- sanktioner mod 
visse afdelinger knyttet til den politiske bevægelse. De heraf 
følgende sanktioner, der oversteg 20 millioner dollars, var 
grundlaget for, at statsanklageren for det østlige distrikt i 
Virginia indgav en hidtil uset og ulovlig konkursbegæring mod 
de afdelinger, der blev sanktioneret i 1987. Statsanklageren 
havde ikke til hensigt at inddrive penge. Man ønskede at lukke 
munden på og ødelægge en bevægelse. Uden partshøring søgte 
og opnåede regeringen en ordre, der effektivt lukkede disse 
forlagsvirksomheder, som alle var involveret i aktiviteter sikret 
under forfatningens første tillæg (som sikrer de borgerlige 
frihedsrettigheder som ytringsfrihed, trykkefrihed etc. -red.), 
og forhindrede dermed effektivt yderlig tilbagebetaling af 
deres gæld. En håndfuld af disse selvsamme gældsposter var 
grundlaget for alle de nye føderale anklager i Virginia. Kon-
kursretten gjorde det umuligt at tilbagebetale den håndfuld 
kreditorer, der kunne klage til regeringen. Da konkursretten 
endelig traf beslutning vedrørende andragendet i 1989, efter 
dommene var afsagt i Alexandria, afvistes sagen. Retten fandt, 
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Skriv under: 
Rens LaRouches navn

www.schillerinstitut.dk/
si/?p=26996

at staten havde involveret sig i ”objektiv ond tro” og en 
”bevidst svindel overfor retten” ved at indgive den ufrivillige 
konkursbegæring. Dørene til disse forlagsvirksomheder blev 
aldrig genåbnet. 
        Regeringen skabte derved en pulje af långivere, som ikke 
lovligt kunne tilbagebetales af debitorerne, og en håndfuld af 
disse blev derefter præsenteret som ofre under retssagen, og 
blev spurgt om de var blevet betalt. Denne strategi blev 
nødvendiggjort af anklagemyndighedens anerkendelse af, at 
bevis for løbende tilbagebetalinger ville bringe deres sag i 
fare. Betalinger blev foretaget indtil konkursdatoen, men var 
derefter umuliggjort, hvilket klart var tilsigtet for at fremme 
den strafferetlige retsforfølgelse, hvilket senere blev påvist i 
dokumenter frigivet iht. FOIA (loven for aktindsigt -red.) og 
udtalelser fra vicestatsadvokat John Markham. 
        Den 18. februar 1995 blev den tredje og skarpeste retslige 
konstatering af bevidst vildledning fra 
anklagemyndighedens side foretaget af 
en højesteretsdommer i New York i en 
afgørelse om ’Brady og Rosario-overtræ-
delser’, der fandt sted under en relateret 
retsforfølgning. Efter ”en høring for at 
undersøge forholdet og omfanget af 
samarbejdet mellem den føderale 
anklagemyndighed i Virginia og New 
York-anklagerne ...”, beordrede retten en 
ny retssag, idet den fandt: 
        Alle de foregående omstændighe-
der antyder en velovervejet og kalkule-
ret indsats for at anvende enorme 
mængder information imod de tiltalte, 
information som den [føderale] ankla-
ger i Virginia stillede til rådighed for 
statsadvokaten i New York, uden byrden 
med at afsløre nogle af de retfærdiggø-
rende eller andre relevante oplysninger, 
som en New York-anklager har pligt til at finde og fremlægge 
for de sagsøgte. (fodnote udeladt). Disse omstændigheder 
giver anledning til at formode en sammensværgelse om at 
lægge disse tiltalte ned for enhver pris, både her og i Virginia. 
 
        Staten vs. Robert Primack, m.fl.., Tiltale nr. 8654/87, 
højesteret i New York, New York County, del 81/83, udtalelse 
fra Crane, J., 2/16/95. 
 
       New Yorks dommer Crane vurderede også meget sigende 
sandfærdigheden hos FBI’s specialagent Klund, en sagsagent 
på LaRouche-undersøgelsen: 
 
        ... domstolen afviser agent Klunds forklaring om, at hans 
diagram blev afkortet ved fotokopiering. Retten finder det 
pinligt indlysende, at  … hans spekulationer i vidneskranken 
var beregnet til at beskytte hemmeligholdelsen af disse 
rapporter [af FBI-vidnesbyrd - sagsnr. 302]. 
 
I forbindelse med de sagsøgtes 2255-behandling i det østlige 
distrikt i Virginia blev seks bind af nyopdagede beviser 
vedlagt som bilag. Disse materialer består af 85 stykker 
bevismateriale, opdaget efter retssagen, hvilket primært må 
tilskrives statsligt embedsmisbrug. Dette materiale, som 
aldrig er blevet gennemgået seriøst, afslører en række 
forsømmelser, herunder: 
 
• Fejlinformation af materielle fakta og Brady-overtrædelser 

fra anklagerne 
• tilbageholdelse af relevant materiale fra FBI’s anklagere for at 
undgå at det kan blive undersøgt 
• ulovlige ransagninger og beslaglæggelser foretaget af statslige 
repræsentanter 
• tilskyndelse til og accept af falske forklaringer  
• manipulation af vidner 
• manglende oplysning om løfter, belønninger eller incitamen-
ter til vidner 
• ukorrekt udnyttelse af en civilretlig sag for at fremme en 
strafferetlig retsforfølgning 
• nægtelse af eksistensen af og manglende fremlægning af en 
eksisterende FBI-sagsmappe på Lyndon LaRouche, der er 
udarbejdet i henhold til Præsidentdekret 12333; samt 
• skabelse af negativ mediedækning gennem lækager og 
unavngivne kommentarer 

 
        Kort sagt, så demonstrerer det en 
gennemgribende sammensværgelse og 
samordnet handling, der har til formål at 
gøre præcis, hvad dommer Crane fandt: 
”Læg disse sagsøgte ned for enhver pris” 
og så efterfølgende fjerne sporene. 
Kendsgerningerne om den politiske 
motivation for denne sammensværgelse 
demonstreres af beviserne, især af det der 
afslører samarbejdet mellem regeringen 
og svorne politiske modstandere af 
LaRouche og hans bevægelse. 
        Dette materiale, med tidligere 
tilgængelige beviser for bevidst vildled-
ning, nyere opdagelser, domstolenes 
afgørelser om bevidst vildledning og det 
overvældende indtryk af uretfærdighed, 
gør kravet om en fuldstændig fornyet 
undersøgelse til et spørgsmål af stor 

betydning, ikke kun for de sagsøgte, men også for justitsmini-
steriet og offentligheden. 
        Mens De bedst ved, hvilken del af ministeriet, der kan 
gennemføre en gennemgang af sagen mest effektivt, mener jeg, 
at det burde være en afdeling med myndighed over hele 
ministeriet, og at Kriminalafdelingen er uhensigtsmæssig på 
grund af dens tætte involvering i retsforfølgelsen gennem 
årenes løb. 
        Jeg bringer denne sag direkte til Dem, ikke blot som en 
advokat for klienter som jeg mener er ofre for groft justitsmord, 
der skyldes offentligt embedsmisbrug, men i overbevisningen 
om, at en rettelse af sådan uret er afgørende for retfærdighed 
og troen på vores institutioner. Jeg vil gerne diskutere dette 
spørgsmål med Dem. Jeg vil til den tid medbringe dokumenter, 
som støtter udsagnene i dette brev, og fremlægge det for Dem 
eller den tjenestemand De udpeger. Jeg vil ringe til Deres 
kontor for en aftale. 
 
Med venlig hilsen 
Ramsey Clark 

USA’s fhv. justisminister Ramsey Clark 
talte, sammen med Helga Zepp-LaRou-
che, om »LaRouche-sagen« i København 
den 21. juni 1990 i forbindelse med CSCE’s 
konference om menneskerettigheder.
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Det vil kræve et nyt kredit- og pengesystem
Den 10. juni (EIRNS) – De store centralbanker fortsætter 

med at kæmpe sig tilbage til de kvantitative lempelses-ordnin-
ger, som de alle brugte til at trække City of London og Wall 
Street-bankerne gennem det sidste sammenbrud – et varsel 
om at et nyt nærmer sig. Federal Reserve, som efter 10 år en-
delig øgede sin diskonto i 2018, har igen sænket den; formand 
Jerome Powell sagde: Betragt ikke de rednings-foranstaltninger 
der blev brugt under det sidste krak som »ukonventionelle« – 
de vil blive brugt igen. Efter at Den Europæiske Centralbank 
tilsyneladende ville fastholde sin diskonto uændret i et år den 
6. juni, tilbragte dets præsident Mario Draghi dagene derefter 
med at sprede rygter og lækager om, at bestyrelsen i virkelighe-
den diskuterede rentenedsættelser og øgede opkøb af virksom-
heds- og statsobligationer fra private banker. Den Canadiske 
Centralbank vendte »modstræbende« tilbage til at sænke ren-
ten. Det samme gælder for de andre.

Skal vi tro på, at centralbankerne, blot »støtter en fortsæt-
telse af udvidelsen?« Denne »Udvidelse«, som siden sammen-
bruddet i 2007-08 har forårsaget stagnation og lave lønninger, er 
stoppet i Europa og aftager i USA. Centralbankerne ved, og ind-
rømmer, at billioner af gælden hos stærkt forgældede selskaber 
og superforgældede »zombiefirmaer« nu vil misligholdes under 
disse forhold, hvilket vil udløse et krak, der starter i en del af 
de finansielle markeder – »det sædvanlige blodbad« som Bank 
of Americas administrerende direktør, Brian Moynihan, tørt ud-
trykte det i en advarsel til den økonomiske klub i New York den 
5. juni. Han burde vide det: Bank of America er den største gea-
rede långiver siden sammenbruddet af alle megabankerne, og 
har solgt sin »junk-gæld« til ikke-banker som private kapital- og 
hedgefonde, hvilket nu »bekymrer« Moynihan.

Endnu et finansielt krak vil knuse realøkonomierne i Euro-
pa og USA, som endnu ikke er blevet genoprettet, og efter-
lade dem fuldstændigt ødelagte. De »Fire Love«, som Lyndon 
LaRouche kaldte en presserende nødvendighed den 8. juni 
2014, må vedtages hurtigt nu – i særdeleshed Glass/Steagall-
adskillelsen af kommercielle banker fra det spekulative kasino 
og udstedelsen af store mængder af national kredit til ny, høj 

energitæt og højteknologisk grundlæggende økonomisk infra-
struktur.

Den russiske præsident Vladimir Putins nøgterne kom-
mentarer til St. Petersburgs Internationale Økonomiske Fo-
rum (SPIEF) var vigtige: Den korte globale vækst (gennem flere 
alvorlige kriser) efter afslutningen af Den kolde Krig sluttede 
resolut med den globale krise i 2008-09, og siden da er påstået 
»BNP-vækst« afkoblet fra væksten i handel med fysiske varer, 
der næsten ikke er øget. »Kvantitativ lempelse og andre foran-
staltninger undlod at løse problemerne og skubbede dem kun 
ud i fremtiden.« Ved at vende tilbage til den politik nu, bekræf-
ter centralbankerne, at Putin har ret.

Lyndon LaRouche sagde i en videooptaget tale til en kon-
ference i Rusland på bunden af det økonomiske sammenbrud 
i 2009 efter den finansielle krise, at kun et nyt kreditsystem 
– ikke et monetært, men et kreditsystem – kunne iværksætte 
et reelt økonomisk opsving. Teksten til disse bemærkninger, 
»Aftale blandt fire magter kan afværge et totalt sammenbrud«, 
offentliggøres i den 14. juni, 2019-udgaven af Executive Intel-
ligence Review. Ved at identificere de initiativtagende magter 
som Kina, Rusland, USA og Indien, specificerede LaRouche: 
»Menneskehedens fremtid, selv om det er nogle generationer 
borte, afhænger nu af udviklingen af en kolonisering af Må-
nen,  som et produktionscenter for at bygge dele af udstyr, der 
vil bringe mennesket videre til koloniseringen af Mars. Dette 
vil være en grundlæggende ændring i karakteren af menne-
skets tilsyneladende skæbne i løbet af denne periode«. Denne 
»videnskabelige drivkraft« for kreativitet og produktivitet ud-
gjorde en anden af LaRouches økonomiske »Fire Love« i 2014.

De store projekter på Jorden og i Solsystemet kan gennem-
føres med et nyt kreditsystem; Kina har med sit Bælte- og Ve-
jinitiativ iværksat processen. I USA ligger de store projekter 
umiddelbart foran os i udviklingslandene Mexico og Mellem-
amerika, og er allerede blevet foreslået i en eller anden form til 
Trumps regering. For at gennemføre dem – og for at forhindre 
det ødelæggende forestående finanskrak – kræves der et nyt 
kreditsystem fra de fire magter, som LaRouche foreslog det.

Den 29 april (EIRNS) – Er mere end 130 regeringer, 37 stats- 
og regeringschefer, alle større internationale og finansielle in-
stitutioner og 5.000 virksomheder på én konference tilstrække-
lig til at overbevise om, at der er ved at opstå en ny økonomisk 
orden? Den ekstraordinære deltagelse af regeringer, stats- og 
regeringschefer – et betydeligt antal af dem, der indtil for ny-
lig blev betragtet som »skeptikere« og »kritikere« af Bælte & 
Vejens store infrastrukturprojekter – og virksomheder på det 
andet Bælte- og Vejforum for internationalt samarbejde, sam-
menlignes med de største internationale møder i historien. 
Det var allerede beviset på, at Bælte- og Vejinitiativet (BVI) 
har udviklet sig betydeligt siden det første Bælte- og Vejforum 
i 2017, og nu er et ustoppeligt nyt paradigme for økonomien. 
Visse myter om »tilbageslag« og »kritik« i Asien, som er blevet 
spredt, faldt også til jorden.

»Udviklingen i den seneste periode gør det meget klart, at 
den dominerende dynamik i verden i dag er Bælte- og Vejini-
tiativet«, erklærede Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-

LaRouche i en diskussion med Europæiske kolleger i dag. Hun 
er, sammen med sin mand Lyndon LaRouche en intellektuel 
forfatter af denne dynamik fra 1980’erne og frem. »Dette«, sag-
de hun, »er det vigtigste initiativ med hensyn til infrastruktur 
uden fortilfælde, hvad angår et nyt sæt af relationer, hvad an-
går nye kulturelle relationer og en ny ånd af Silkevejen, at det 
simpelthen er det vigtigste punkt på dagsordenen, og at det er 
den eneste langsigtede strategiske plan til at føre verden ind i 
et nyt paradigme. Og interessant blev dette i store træk sagt på 
den måde af den schweiziske præsident, Ueli Maurer, der kom-
menterede, at dette var Schweiz’ langsigtede, strategisk plan; 
så han underskrev en hensigtserklæring med Xi Jinping. »Den 
italienske premierminister, Giuseppe Conte, der underskrev 
en hensigtserklæring med præsident Xi i Rom i sidste måned, 
sagde stort set det samme, i glæde over, at Italien havde »banet 
vejen for andre europæiske nationer, som nu vil indgå aftaler« 
med Kinas Nye Silkevej.

Det mest presserende spørgsmål, sagde hun, er et samar-

»Den Nye Silkevej« er en ustoppelig dynamik; 
Vi må stadigvæk gennemføre LaRouches økonomiske love
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bejdsforhold mellem USA og Kina. USA, som ikke var repræ-
senteret på højt niveau på forummet, har brug for Bæltet & 
Vejen. Men begge behøver noget andet. »Jeg tror hvad der 
hovedsagelig mangler, er en umiddelbar tilgang til Lyndon 
LaRouches ideer, mest af alt for USA’s befolkning, men langt 
videre, for hele verden. Og jeg har sammenlignet det med den 
indflydelse, som indførelsen af Platon havde i forbindelse med 
kirkerådene i Ferrara og Firenze, hvilket udløste eksplosionen 
af den Italienske Renæssance. For hvis Nicholas af Cusa ikke 
have bragt den græsk-ortodokse kirkes forskere, Bessarion og 
Plethon, som alle var de førende lærde i Platon; og bragte de 
samlede værker af Platon, der var gået tabt i Europa i 1700 år 
– der var måske et par eksemplarer i nogle klostre, men ingen 

kunne læse dem mere, fordi folk ikke kunne forstå græsk mere 
– så det var faktisk, da den græske ortodokse kirke bragte Pla-
ton på banen. Heldigvis var der Medici’erne, der finansierede et 
storstilet program til at oversætte værkerne, og det var begej-
stringen for Platon, som gjorde den Italienske Renæssance, til 
hvad den udartede sig til.

»Og jeg tror, at der i Bælte- og Vejinitiativets opblomstring 
er mange gode ideer og mange vigtige begreber, men at den 
dybere forståelse af hvad der kræves, udelukkende findes i 
LaRouches værker. Derfor er frifindelsen så absolut vigtig, na-
turligvis bortset fra det faktum, at hans modstandere er krigs-
partiet«. At rense Lyndon LaRouches navn, konkluderede hun, 
»er den afgørende brik til at gøre verden til et sikkert sted.«

# 1: Oversigt: Den enkeltes rolle i historien. 
Helga Zepp-LaRouche. En person kan ændre historien, og 

den mest magtfulde kraft i historien er ikke våben, penge eller 
hære: det er ideer. Lyndon LaRouche udnyttede denne indsigt 
og brugte den til at ændre verden. I dag ses frugterne af hans 
årtier lange organisering, sammen med mange kolleger og 
hans kone Helga i potentialet for internationalt samarbejde, 
som eksemplificeret af det kinesiske Bælte- og Vejinitiativ. For 
at undgå den truende mørke tidsalder, som atomkonflikten 
mellem USA og Rusland udgør, er det vigtigt med en forståelse 
af den nødvendige renæssance.

# 2: LaRouches ufuldendte krig for en ny økono-
misk verdensorden

Dennis Small. Historien om kampen for en retfærdig, ny 
økonomisk verdensorden (NWEO), baseret på nord-syd-sam-
arbejde og udvikling, er et perfekt eksempel på hvordan ideer, 
og faktisk udelukkende ideer, skaber historien. De ideer, om-
kring hvilke de første kampe for en NWEO blev udkæmpet, 
især i perioden 1979-1983, og begrebet om hvordan man fører 
denne krig, blev udviklet af Lyndon LaRouche. 

Han påviste, at denne politik ville være til gavn for både 
nord og syd. Hans metode var at fremlægge de underliggende 
filosofiske begreber og det videnskabelige fysisk-økonomiske 
grundlag for at bevise, at en sådan tilgang rent faktisk kan 
fungere. De politiske relationer mellem de store hovedperso-
ner i denne kamp, Mexicos José López Portillo og Indiens In-
dira Gandhi, blev også bevidst fremmet af LaRouche. Og da 
en flanke opstod, da Ronald Reagan overtog præsidentskabet i 
USA i januar 1981, kastede LaRouche sig over den for at bringe 
de kræfter, der rent faktisk kunne besejre fjenden og vinde den 
strategiske krig, ind i kampen. Dette er genstand for en lektion 
i uafsluttet krig.

#3: Lyndon LaRouches unikke bidrag til viden-

skaben om universel historie 
Will Wertz. I et essay han skrev, som blev udgivet i foråret 

1993 med titlen »Om Gud«, skrev han: »Hvis vi måler histo-
rien med standarden, at hver person er imago viva Dei, får vi 
en komplet anderledes opfattelse af historien, end det, som 
er beskrevet i vores tåbelige lærebøger fra universiteterne og 
lignende steder«. I et efterfølgende essay, udgivet i tidsskriftet 
Fidelio i efteråret 1993 med titlen »Historie som videnskab«, 
fortsatte Lyndon LaRouche: En rigoristisk definition af begre-
bet »historie« begynder med det faktum, at den fortsatte eksi-
stens af den menneskelige art er styret af et princip, som ikke 
eksisterer for andre arter.«

#4 (18. maj): Italiensk Videnskab og Kultur
Liliana Gorini og John Sigerson. LaRouches ideer afspejler 

i Italien et fremskridt for den videnskabelige og kunstneriske 
revolution i det 15. århundredes florentinske renæssance. Det-
te fremskridt omfatter en tilbagevenden til en naturlig musi-
kalsk stemning, hvilket Giuseppe Verdi krævede for mere end 
et århundrede siden; Italiens nylige skridt til at gennemføre 
LaRouches forslag om en Glass/Steagall-banklovgivning, en 
tilbagevenden til Hamiltons principper om økonomisk politik; 
og Italiens dristige beslutning om at tilslutte sig Kinas Bælte- 
og Vejinitiativ for verdens udvikling.

Klassisk musik: Den tyske dirigent Furtwängler blev den 
ledende inspiration for LaRouches insisteren på at musik ikke 
udfoldes i lyd, men i det riemannske komplekse domæne.

5. Det amerikanske system, LaRouche-Rie-
mannsk økonomi, og et Måne-Mars projekt 

Ben Deniston og Paul Gallagher. Den 23. marts 1983 traf præ-
sident Reagan en beslutning – trods stærk modstand fra sine 
rådgivere – om at gøre LaRouches strategiske forsvarsinitiativ 
(SDI) til USA’s politik. Det var en del af LaRouches rumprojekt-
foreslag for en ny æra af potentielt set ubegrænset fremskridt.

Se foredragsrækken om Lyndon LaRouches liv: 
Jordens sidste 50 år og Jordens næste 50 år

Se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=27742

Se: GBTimes.com fortræffeligt 42 minutters video interview med 
Helga Zepp-LaRouche om Bælte og Vej-Initiativet og Europa d. 10. maj.  

www.schillerinstitut.dk/si/?p=27590
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