Uden et rumprogram er der
ingen menneskehed –
»Houston, vi har et problem:
Det er Obama«
LaRouchePAC havde følgende lederartikler den 9. og 10.
februar:

Uden
et
rumprogram
menneskehed

er

der

ingen

9. februar 2016 – Af alle præsident Obamas forbrydelser, fra
den økonomiske redning af et bankerot Wall Street til
permanent krigsførelse, der er i færd med at drive verden hen
mod Tredje Verdenskrig, så er den mest modbydelige forbrydelse
af alle den at ødelægge det engang så strålende amerikanske
rumprogram. Rumprogrammet, især siden John F. Kennedys
præsidentskab, var ikke alene en videnskabelig drivkraft for
hele verdens økonomi, men også hele en vision for hele
menneskeheden, der frembragte sand kreativitet i ethvert barn
og flyttede mænds og kvinders intellekt ind i fremtiden, hvor
kreativitet er. Ødelæggelsen af rumprogrammet ikke alene
standsede menneskets fremskridt, men tvang det tilbage. Det
omstødte historien.
Kravet om at genoprette rumprogrammet, og vores fremtid, for
menneskeheden vil være temaet for LaRouchePAC’s fredagswebcast den 12. februar. Lyndon LaRouche talte om det i dag
som den handling, der kræves for »det menneskelige intellekts
genfødsel«. Den 10. februar er Kesha Rogers særlig gæst på
LPAC’s videnskabelige udsendelse »New Paradigm«; hun fører an
i den politiske indsats for et rumprogram i USA. Med dette
perspektiv deltog hun i dag i NASA’s »åbent hus« i Johnson
Space Center i Texas.

En ting er nødvendigt for at bane vejen, og det er at
konfrontere det faktum, at Wall Street er bankerot. Gør en
ende på bail-out (statslige redningspakker), bail-in
(ekspropriering af bankindeståender/-indskud), forbrydelser,
svindel og mord.
Se på sagaen om Deutsche Bank – verdens største indehaver af
derivater. I mandags faldt bankens aktier mere end 10 procent
i forhold til den foregående fredag, og har således oplevet et
fald i aktiernes værdi på 40 procent hidtil i år. Midt i
mandagens fald udstedte banken en erklæring, hvor den
forsikrede om, at den har midlerne til at honorere sine
forfaldne økonomiske forpligtelser. Tirsdag faldt bankens
aktier så endnu mere. Så udstedte bankens meddirektør John
Cryan en erklæring om, at banken er »bundsolid«.
Dernæst
sagde ingen anden end den tyske finansminister Wolfgang
Schäuble, der var i Paris til en afslappet snak blandt
finansminister, til medierne, at han ikke er bekymret for
Deutsche Bank.
I realiteten viser Deutsche Banks kvaler og det voksende,
finansielle kaos, at selve systemet er dødt og befinder sig i
forrådnelsesstadiet.
I den amerikanske Kongres findes midlerne, i form af
fremstillede lovforslag om en genindførelse af Glass-Steagall,
til at påbegynde en udrensning af alt rodet og bane vejen for
sund, økonomisk aktivitet, der kan give kraft til fremtiden,
men handling er gået i stå. Ironisk nok vil der finde
»reality-udstillinger« sted på Capitol Hill i denne uge: flere
senatorer fremviser filmen »The Big Short« – om Wall Streets
kriminalitet, den 10. februar; og den 11. februar vil der være
en briefing i Senatet om den kendsgerning, at amerikanske
landbrugs indkomster er faldet med 50 procent. Vil de, der har
øjne, se?
Hvis vi er villige til at se virkeligheden i øjnene,
understregede Lyndon LaRouche i dag, »så er ideen om, at man

må gøre noget for at være med til at redde bankerne det rene
ævl!«
Det haster også med at applikere kravet om den »bydende
nødvendige virkelighed« på at se og handle imod den
umiddelbare fare for atomkrig. Netop nu mødes NATO’s
forsvarsministre i Bruxelles, hvor e følger en linje med at
satse på mere konfrontation med Rusland og truer med et
totalt, atomart Armageddon. Det geopolitiske fremstød fra
briterne og Det Hvide Hus går frem for fuld kraft.
I
Rusland
blev
ved
daggry
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overraskelsesøvelse med militære styrker
Sydlige Militærdistrikt, der strækker sig
det Kaspiske Hav. Med involvering også

8.
februar
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Militærdistrikts kommando- og kontrolelementer har den fejende
aktion tests om mobilitet, der strækker sig over 3.000
kilometer via jernbane, med flåde- og flytransport. Snapmobiliseringen involverer 8.500 tropper, 900 stk. militært
hårdt isenkram, 50 krigsskibe og på til 200 fly.

»Houston, vi har et problem: Det er
Obama«
10. februar 2016 – Som præsident har Barack Obama drevet USA
hen imod krig med Rusland og Kina og berøvet USA for dets
videnskabelige identitet ved helt at skrotte den amerikanske
rumforskningsmission.
LaRouchePAC’s kandidat for det Demokratiske Parti, Kesha
Rogers, Texas, erklærede i dag en ny, national mobilisering
for at omstøde Obamas ødelæggelse af det amerikanske
rumprogram. I 2010 og 2012 vandt Rogers demokraternes
nomineringsvalg til Kongressen (Repræsentanternes Hus) med
udgangspunkt i banneret, »Red NASA; Stil Obama for en
rigsret«.

I et webcast i dag sagde Rogers: »Obamas plan, der går helt
tilbage til nedtagningen af rumprogrammet i 2010, er baseret
på det faktum, at man fuldstændig har iturevet det, der under
præsident
John
F.
Kennedy
var
et
visionært
lederskabsperspektiv, som blev nedtaget under Obamaregeringen
– og hvor planen var at fremme en nulvækst-politik.
»I går deltog jeg i et arrangement ved navn »NASA’s tilstand«.
Mange mennesker så denne begivenhed, som blev transmitteret
live med NASA’s direktør, Charlie Bolden, såvel som også andre
personer.
»Det, som simpelt hen forbløffede mig, var det faktum, at
præsidenten skærer ned på hele budgettet, fortsætter med at
skære ned på budgettet for Orion-missionen, den bemandede
mission, fortsætter med at nedtage Månemissionen – faktisk er
der ikke længere nogen Månemission; og samtidig skærer han ned
på alle fusionsprogrammer, skærer ned på programmerne på visse
universiteter, såsom Rice Universitetet her i Texas. Præsident
John F. Kennedy fremlagde en vision, ’Vi rejser til Månen, og
vi gør disse ting, ikke, fordi det er let, men fordi det er
svært.’ Og hvor man havde en reel vision, en inspiration for
hele befolkningen.«
»Direktøren for rumprogrammet fremlægger, at ’Vi er nærmere
end nogensinde til at komme til den Røde Planet’. Dette finder
jeg paradoksalt ud fra det standpunkt, at vi har afskaffet
alle missioner om at komme tilbage til og industrialisere og
faktisk udvikle Månen.
Vi må gå tilbage og se på historien med hensyn til, at et
visionært lederskab begyndte med de personer, der havde en idé
om det menneskelige intellekt, der rakte langt frem i vores
Solsystems bestemmelse. Og det var ikke blot en
profitmekanisme, eller det drejede sig ikke blot om budgetter
og om budgetnedskæringer eller om at forsøge at rejse ud i
rummet på et ’discount’-program.

Men, vi gjorde det, der var nødvendigt – fiasko var ikke en
valgmulighed – for at sikre, at menneskets fremskridt i rummet
var prioritet nummer ét. Og et visionært lederskab er således
det ultimative spørgsmål her, og det er, hvad vi faktisk
diskuterer her. Det er det, der er blevet fuldstændigt forladt
af vores samfund; det, der ikke længere eksisterer.
Jeg vil gerne her give et ægte eksempel på et visionært
lederskab:
Krafft Ehrickes store ånd og intellekt, en pioner inden for
rumflyvning, raketvidenskab og ingeniørvidenskab; og Krafft
Ehricke arbejdede sammen med, og var en student, der udviklede
von Brauns ideer og det, der virkelig skabte vores rumprogram
og den vision, der bragte os til Månen, med Apollo 11 og frem
til Saturn V-raketten.
Men igen, han var udtryk for noget, der tilhørte en højere
orden med hensyn til filosofien og tankegangen i det, som han
forstod, var grundlaget for rumprogrammet, og som igen var
forsvaret for det menneskelige intellekt, og dette
menneskelige intellekts kreativitet. Men han siger det
smukkere selv. I Krafft Ehrickes ’Anthropology
Astronautics’ fremlægger han disse tre, fundamentale love:

of

1. Ingen og intet under dette univers’ naturlige love kan
påtvinge mennesket nogen begrænsninger, undtagen
mennesket selv.
2. Ikke alene Jorden, men hele Solsystemet, og lige så
meget af universet, som mennesket kan nå ud til under
naturens love, er menneskets retmæssige aktivitetsfelt.
3. Ved at gå ud i hele universet, opfylder mennesket sin
bestemmelse som et element i livet, der er skænket
fornuftens evne og den moralske lovs visdom inde i ham
selv.’
»Som jeg sagde før, så advarede Krafft Ehricke om, at et
samfund, der vendte sig imod ægte fremskridt og vedtog en kurs

for nulvækst, grænser for vækst, der er i modstrid med det,
han siger i sin første, fundamentale lov, at ’Ingen og intet
under dette univers’ naturlige love kan påtvinge mennesket
nogen begrænsninger, undtagen menneskets selv’, så ville man
få et samfund at se, der var ophørt med at anerkende sit
sande, menneskelige potentiale.«
Ehricke skrev: »Begrebet om rumrejser bærer med sig en enorm
indvirkning, fordi det udfordrer mennesket på stort set alle
fronter af dets fysiske og spirituelle eksistens. Ideen om at
rejse til andre himmellegemer reflekterer den højeste grad af
det menneskelige intellekts uafhængighed og adræthed. Det
giver menneskets tekniske og videnskabelige bestræbelser
ultimativ værdighed. Frem for alt drejer det sig om filosofien
for enhver eksistens. Som resultat ignorerer begrebet om
rumrejser nationale grænser, afviser at anerkende forskelle af
historisk eller etnologisk oprindelse, og gennemtrænger ens
sociologiske eller politiske overbevisnings struktur lige så
hurtigt som den næste.«
»Og i betragtning af de omstændigheder, som samfundet netop nu
befinder sig i, med den fortsatte optrapning af konflikt og
spænding mellem nationer, med det, vi ser med det fortsatte
fremstød for krig eller optrapningen imod Rusland, imod Kina;
det er et angreb på selve dette begreb om det menneskelige
intellekt.«
Kesha Rogers har her sat fingeren på forbrydelsen, som Obama
som præsident har begået: Berøvelsen af USA’s mission, og
derfor også af dets borgeres intellektuelle evner. Hendes
kampagne har til formål at genoprette denne mission.
Titelfoto: Præsident Obama, Michelle Obama og vicepræsident
Biden ser på NASA’s Lunar Electric Rover under
indvielsesparaden i 2009. Af NASA/Bill Ingalls.

DOKUMENTATION:
Obama tilintetgør USA’s fremtid i rummet
10. februar 2016 – Barack Obamas budgetanmodning for NASA for
budgetåret 2017 markerer første gang, NASA nogensinde er
blevet skåret ned til under 0,5 % af statsbudgettet – under
årene med JFK’s Apollo-program var dets andel af budgettet nær
ved 5 %.
Ved at anmode om 19 mia. dollar til NASA skar Obama
Kongressens bevilling til rumagenturet ned med 300 mio.
dollar. Men han krævede endnu dybere nedskæringer inden for
udforskning af »det ydre rum« og »planeter«, det område af
NASA’s arbejde, hvorfra nationale missioner i fremtiden kunne
vokse frem. Disse nedskæringer tilsammen var i
størrelsesordenen 1 mia. dollar iflg. en gennemgang i USA
Today.
I 2006 var NASA, på trods af års nedgang i ressourcerne,
stadig i gang med at udarbejde planer for en Månebase med en
fremtid med videnskabelig observation af universet og
forberedelser til at udnytte Månen, inklusive som en potentiel
fremskudt base for rejser til Mars. I nogle versioner af
NASA’s planer skulle Månebasen ligger på bagsiden.
Dette skrottede Obama i 2009-10 ved at aflive Constellationprogrammet og således gøre Månen utilgængelig på ubegrænset
tid, og med en formel afvisning af det som mål.
Nu er Kina og Rusland de nationer, der planlægger robot- og
menneskelig landing på Månen – muligvis som et samarbejde –
anført af Kinas netop bebudede plan om at starte en base på
Månens bagside i 2018-20.
Da Obama aflivede Constellation, hævdede han, at USA i en
eller anden fremtid kunne rejse direkte til Mars med et nyt
Space Launch System (SLS) og »Orion«-program. Nu, i FY2017-

budgettet, afliver han dem i realiteten; han ville have gjort
det allerede, hvis ikke Kongressen havde insisteret på at
investere omkring 10 mia. dollar i SLS/Orion siden FY2011.
For SLS, f.eks., var Kongressens bevilling i FY2016 omkring 2
mia. dollar; Obama anmoder om 1,3 mia. dollar i FY2017.
Det, som Obama ønsker at øge i NASA’s budget, er »videnskaber
om Jorden« – detektering af klimaforandringer, i hans syge
grønne hjerne, til gavn for at drive menneskelig videnskab og
teknologi tilbage til fortiden. Som EIR’s stiftende redaktør,
Lyndon LaRouche, beskrev det, »Ved at annullere rumprogrammet,
skruer du [Obama] historien tilbage i tiden.«
Formanden for Repræsentanternes Hus’ Videnskabskomite, Lamar
Smith (R-TX), fordømte omgående Obamas budget i en udtalelse
til Ars Technica, som et »ubalanceret forslag, der fortsat
binder vore astronauters fødder til jorden og gør en
Marsmission stort set umulig.«
Men den virkelige kamp vil komme, ikke fra nedskæringsforvirrede Republikanere, men fra aktivister med ledere som
LaRouche-demokraten Kesha Rogers fra Texas, der to gange vandt
primærvalgene til Kongressen med planen: »Red NASA: stil Obama
for en rigsret.«

