LaRouchePAC foredrag # 1 (27.
april):
Oversigt:
Den
enkeltes rolle i historien.
Helga
Zepp-LaRouche,
grundlægger
af
Schiller
Instituttet
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 (læreren
i denne klasse) 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 et begreb om
den nødvendige renæssance.

‘Den Nye Silkevej’ er en
ustoppelig dynamik;
Vi må stadigvæk gennemføre
Lyndon LaRouches økonomiske

love
Den 29 april (EIRNS) – Er mere end 130 regeringer, 37 statsog regeringschefer, alle større internationale og finansielle
institutioner og 5.000 virksomheder på én konference
tilstrækkelig 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 nylig blev betragtet som “skeptikere” og
“kritikere” af Bælte & Vejens store infrastrukturprojekter –
og virksomheder på det andet Bælte- og Vejforum for
internationalt samarbejde sammenlignes 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
Vejinitiativet”, 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”, sagde hun, “er det vigtigste initiativ med hensyn til
infrastruktur uden fortilfælde, hvad angår et nyt sæt af
relationer, hvad angår 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 kommenterede, 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
samarbejdsforhold mellem USA og Kina. Amerika, som ikke var
repræsenteret 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
Platon på banen. Heldigvis var der Medici’erne, der
finansierede et storstilet program til at oversætte værkerne,
og det var begejstringen 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,
naturligvis bortset fra det faktum, at hans modstandere er
krigspartiet”. Lyndon LaRouches frifindelse, konkluderede hun,
“er den afgørende brik til at gøre verden til et sikkert
sted.”

Det andet Bælte- og Vejforum
bringer verdensøkonomien ind
i en ny dimension.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-Larouche den 28. april
2019
Idet hun erklærede det netop afsluttede Bælte- og Vejforum i
Beijing for en stor succes, rapporterede Helga Zepp
LaRouche om den globale deltagelse i arrangementet og det
udvidede omfang af BVI-aftaler. Hun betegnede den aktive
inddragelse af en række europæiske ledere som “meget
interessant”. Med henvisning til hendes LaRouchePACstudiekreds aftenen før, opfordrede hun seerne til at se det
klip hun brugte med Lyndon LaRouches tale fra 1997, hvor han
insisterede på at USA måtte tage del i den Eurasiske Landbro –
og med henblik på hvad der lige er sket i Beijing, sagde hun,
at man igen ser, hvor profetisk han var med hensyn til at
imødekomme menneskehedens fremtidige behov.
Nu, hvor Trump åbenlyst identificerer Russiagate som et “kup”,
der er udtænkt til at drive ham ud af embedet – hvilket
medierne, hvor utroligt det end måtte være, praktisk talt har
ignoreret, – er det klart, at den britiske rolle i
organiseringen af kuppet vil komme ud, sammen med deres rolle
i at angribe BVI. Hun understregede, at i betragtning af at de
der står bag kuppet kommer fra de samme netværk, som

engagerede sig i de massive bagvaskelser af Lyndon LaRouche,
er kampen for hans frifindelse afgørende for USA’s
overlevelse.
Ligesom Cusas genoplivelse af Platons værker var afgørende for
at skabe Den italienske Renæssance, er en fordybelse i
LaRouches videnskabelige og filosofiske værker ligeledes
afgørende for at sikre succesen for det nye paradigme i dag.
Den ekstraordinære internationale indsats der var involveret i
de fantastiske fotografier taget af et “sort hul” er en anden
demonstration af dette princip: at det er vigtigt at udfordre
alle aksiomerne fra et højere synspunkt. Internationalt
samarbejde i rummet er afgørende for at inspirere dagens
ungdom til at favne ægte videnskab for at skabe en bedre
fremtid.

Set med Lyndon LaRouches øjne
Den 25. april (EIRNS) – Åbningen af det andet Bælte- og
Vejforum for Internationalt Samarbejde i Beijing i dag, med
deltagelse af 37 stats- og regeringschefer blandt
repræsentanter for over 150 nationer, burde i enhver rationel
persons bevidsthed umiddelbart udelukke enhver bagvaskelse mod
det store initiativ. Ydermere kendetegner Bæltet og Vejen og
det aktuelle forum en gryende ny epoke af verdenshistorien; en
epoke som Lyndon og Helga LaRouche længe har forudset og
uafbrudt gennem årtier arbejdet for at skabe. Hvem kunne
ellers have forudsagt, at et udviklingsland – Kina – kunne
danne spydspids for en sådan seismisk international
transformation, knapt 40 år efter at landet begyndte at rejse
sig fra asken med Deng Xiaopings reformer? Bæltet og Vejen og

Kinas mirakel bør være en inspirationskilde til patrioter i
USA og alle andre lande.
Som for at understrege denne pointe annoncerede Kinas
rumfartsagentur i går, at Kina vil udføre en bemandet
månelanding og bygge en (robotbemandet) forskningsstation på
Månen (sidstnævnte ved dets sydpol) inden for et årti. Ifølge
Kinas tidligere planer, var den bemandede landing planlagt til
at finde sted i 2030’erne – mon planerne blev fremskyndet på
grund af præsident Trumps forpligtelse til at sende en mand og
en kvinde til månen inden for fem år? Kina har nu
tilsyneladende overgået Japan og Rusland med størrelsen af
dets rumprogram, for nu at blive nummer to, målt i dollars,
efter USA. Hvor meget mere kunne opnås med et fuldt forceret
internationalt program, hvor hvert land bidrager med sine
særlige styrker, hvilket LaRouche-parret længe har været
fortalere for?
Hvad der nu er påkrævet er, at USA deltager i Bælte- og
Vejinitiativet, og slutter sig til Kina, Rusland og Indien i
et nyt verdensomspændende kreditsystem for global
agroindustriel udvikling – det ‘Nye’ Bretton Woods-system, som
LaRouche kæmpede for i årtier, som det 21. århundredes
efterfølger
til
Franklin
Roosevelts
efterkrigstidens Bretton Woods-system.

design

for

For at sikre at det sker, må vi få en kerne af den amerikanske
intelligentsia – den virkelige amerikanske intelligentsia –
med på LaRouches ideer. Vi må nødvendigvis overbevise en aktiv
komponent af Trumps vælgerbase om LaRouches perspektiver for
hans fire love, Den Nye Silkevej og et Nyt Bretton Woods. Vi
må få præsident Trump til at engagere sig i dette (ikke
nødvendigvis i den rækkefølge).
For at gøre det, skal vi tænke som LaRouche i det omfang, at
vi ser tingene med hans øjne. Hvad ser vi? Hvad så han i
februar 1988?

“Op til et vist kritisk punkt i vores liv, tramper vi derud af
med vores forskellige færdigheder og forfølger vores moralske
forpligtelser ærligt til grænsen for vores viden og
viljestyrke. I den henseende er vi alle ordinære. Så en dag
kommer der en oplevelse til nogle iblandt os, en hændelse, som
vi kan sammenligne med Det Nye Testamentes beretning om
Kristus i Getsemane. Det er ikke nok at foreslå, at fremme, at
støtte de sager, som vi ved er gode. En indre stemme taler til
os: Hvis der ikke er nogen andre til at lede, må du gøre det
selv. Vi protesterer: “Hvem er jeg, og hvor ringe er ikke mine
evner og midler til at gennemføre en sådan mission? Er der
ikke andre ledere, som jeg kan støtte, og på den vis opfylde
ansvaret på en måde, der er i overensstemmelse med mine
begrænsede evner og midler?”
“Og så, i et øjeblik gennemsyret af en særlig kvalitet af
frygtindgydende indsigt, ved vi, at vi drikker af det bæger.
Hvad kender de fleste almindelige mennesker, sådan som vi selv
var for et øjeblik siden, til sådan frygt? For at se denne
frygt i øjnene, må man først elske menneskeheden og elske
sandheden. Man må se nogle forfærdelige konsekvenser for
menneskeheden, som er dømt til undergang, medmindre der
foretages en stor ændring. Frygten er erkendelsen af, at denne
nødvendige ændring ikke vil forekomme, medmindre man selv
handler på behørig vis for at få den til at ske, imod alle
odds. I og med at man drikker af det bæger, sker der en
forandring af ens viljes beskaffenhed og en tilsvarende
omdannelse af ens kundskabsmæssige tilstand.”
(Ovennævnte citat stammer fra Lyndon LaRouches svar til
Sollicitudo Rei Socialis (en pavelig rundskrivelse) – “A
Strategy of Justice: Reply to the Encyclical,” EIR, March 11,
1988.)

POLITISK ORIENTERING den 25.
april 2019.
Nyt Bælte og Vej-Forum i
Beijing viser vejen for det
nye paradigme
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

FDR ville have været med på
det store topmøde i Beijing i
dag;
vi er nødt til at genoprette
Trumps præsidentskab
Den 24. april (EIRNS) – Det vigtigste spørgsmål i verden i dag
blev stillet af Kinas ambassadør i USA, Cui Tiankai: “Hvorfor
USA ikke bør holde sig uden for Bælte- og Vejinitiativet”, i
en kommentar i Fortune i dag.
Ja, hvordan kan lederen af hvilken som helst stormagt holde

sig uden for Det Andet Bælte- og Vejforum for Internationalt
Samarbejde, der starter i Beijing den 25. april? Hvilken
frivillig økonomisk/kulturel udviklingsbegivenhed kan samle
ledende figurer fra 140 lande, herunder 37 stats- og
regeringschefer, som kan sammenlignes med, hvad Franklin
Roosevelts USA selv kunne indkalde til Bretton Woods i 1944
for at skabe et nyt kredit- og valutasystem?
De vesteuropæiske og amerikanske tænketanke og medier –
startet for tre år siden med Londons Royal Institute of
International Affairs og Cambridge og Oxford Universiteterne –
som har hævdet at Bæltet & Vejen, vil ”hyper-forgælde” og
kollapse verdensøkonomien, har ikke noget modsvar til denne
begivenhed i Beijing. Er 140 nationers ledere – og sidste år
deltog alle afrikanske statsoverhoveder, på nær et, i Forum
for Kina-Afrika-Samarbejde – alle kommet i klemme i en
“gældsfælde” på samme tid? Er de alle blevet grebet af en
pervers tvangstanke om at få Kina til at stjæle deres
teknologier eller deres havne?
Tværtimod. Der er klart, at der er et nyt og meget vigtigt,
optimistisk engagement, der har gjort sig gældende i de sidste
seks år, for at udvikle sig ved hjælp af moderne,
grundlæggende infrastrukturbygning og højteknologisk
industri og kommunikation. Et nyt paradigme.

ny

Det er en tankegang som FDR tænkte på udvikling, af Bretton
Woods-systemet og FN. Præsidentkandidaten Donald Trump, og
inden da, den politisk interesserede forretningsmand, blev
draget af sådanne ideer: Det strategiske Forsvarsinitiativ
(SDI); Måne-Mars-missioner; omfattende nye infrastrukturer;
han omtalte endda Kinas Bælte & Vej i denne henseende tidligt
i sit præsidentskab. Den britiske efterretningstjenestes
“Russiagate”-angreb og den deraf følgende nye McCarthyisme mod
Rusland og Kina har ødelagt det i to år.
Nu har det britiske angreb forfejlet sit mål – et kup – og er
blevet fuldstændigt afsløret. Præsidenten selv anklagede i en

Twitter-besked
i
morges
“Storbritanniens
efterretningstjeneste” for hele angrebet på sit præsidentskab.
Verden har taget det til efterretning. Nu må den britiske
dronning, som Schiller Instituttets præsident, Helga ZeppLaRouche, foreslog i går, undskylde overfor præsidenten under
hans statsbesøg den 3.-5. Juni. Og myten om resterne af
Mueller-rapporten – at Rusland angreb den amerikanske
valgproces – mangler stadig at blive aflivet. Og Trumps
præsidentskab mangler stadig at blive genoprettet efter at
være befængt med neo-konservatisme og neo-McCarthyisme.
Én person i perioden efter Anden Verdenskrig tænkte på
international udvikling på et endnu højere niveau: Lyndon
LaRouche, hvis ideer om Verdenslandbroen førte til selveste
Bæltet & Vejen. LaRouche kombinerede investeringer i
udviklingslandene og store infrastrukturprojekter med de
uerstattelige “videnskabelige drivkræfter” fra rumforskning,
udvikling af fusionskraft, laser- og plasmateknologi. Han
udtænkte et nyt Bretton Woods kreditsystem og en
verdensomspændende “Glass/Steagall”-bankomlægning, ud fra
dette synspunkt. Og han bekæmpede Londons finansielle og
geopolitiske imperium i 50 år til sit sidste åndedrag. Med
Trumps røffel mod britisk efterretningsvæsen i dag er døren
fuldstændig åben for at genoprette præsidentskabet. Det vil
kun ske ved at vinde fuld anerkendelse og respekt for
LaRouches ekstraordinære ideer og bedrifter.

Udfyldning

af

hullerne

i

’Bæltet og Vejen’
Den 23. april (EIRNS) – Fra 25. april til 27. april finder det
andet Bælte- og Vejforum for Internationalt Samarbejde sted i
Beijing, Kina. 130 lande vil der være repræsenteret af 37
stats- og regeringschefer, 360 ministre og 5.000 delegerede
fra alle disse lande. Selv før forummet begynder er det klart,
at mange lande ved forsamlingen vil tilslutte sig det nye
paradigme, som opbygges omkring Bælte- og Vejinitiativet,
med respekt for suverænitet, fremtidig udvikling og den anden
parts interesse.
Der udestår dog vigtige politiske huller. For det første er
det endnu ikke klart, hvilket niveau af delegation som USA vil
sende, men det er sikkert, at det ikke vil være på det niveau,
det burde være – nemlig på niveau af præsident Donald Trump
selv. For det andet vil Indien slet ikke deltage, ligesom de
ikke deltog i det første Bælte and Vejforum for to år siden.
Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi og den indiske
udenrigsminister Vijay Keshav Gokhale afholdt imidlertid et
bilateralt møde i Beijing, hvor begge parter forpligtede sig
til at fortsætte den såkaldte “Wuhan-proces”, en henvisning
til et uformelt topmøde mellem Xi Jinping og Narendra Modi for
et år siden, som lagde grundlaget for strategisk samarbejde
mellem de to lande. Wang meddelte, at et andet sådant topmøde
er under forberedelse.
Helga Zepp-LaRouche kommenterede i dag, at selv om ånden i
‘Den Nye Silkevej’ fortsat spredes hurtigt, udestår der stadig
et meget stort arbejde. Udover de to store huller, USA og
Indien, ser det Britiske Imperium at dets interesser er
eksistentielt truede, og reagerer derefter. Der var et
virkelig forfærdeligt terrorangreb i Sri Lanka i denne uge,
hvor 310 mennesker blev dræbt, og mange flere blev såret.
Dette var større end Mumbai-angrebet for omkring 15 år siden,
og det var klart meningen at ødelægge Sri Lanka, som er en af
hjørnestenene i den ‘Maritime Silkevej’ i Sydasien. Sri Lanka

er også blevet mål for modstanderne af Silkevejen, for
angiveligt at falde i Kinas ‘gældsfælde’.
Briterne forbliver også engagerede i at vælte, eller i det
mindste at lamme, Trump-administrationen, til trods for at den
længe ventede Mueller-rapport efterlod dem tomhændede. Og de
aktiverer også deres neokonservative aktiver i og omkring
Trump-administrationen, som f.eks. udenrigsminister Mike
Pompeo og den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton for at
sætte USA på konfrontationskurs med Kina og Rusland.
Begge disse udsatte lande gør det klart, at de er dødtrætte af
sådanne provokationer. Kinas flådestyrke holder militære
øvelser for at fejre sit 70-års jubilæum og bemærker i den
forbindelse, at de ikke forsøger at ‘vise muskler’, men at de
heller ikke vil lade det Sydkinesiske Hav blive omdannet til
et nyt Balkan af udenlandsk indblanding. Og i morgen starter
den 8. Internationale Sikkerhedskonference i Moskva
med forventet 1.000 deltagere fra 111 lande, herunder 35
delegationer ledet af forsvarsministre, med et centralt fokus
på den farlige tendens med indgriben uden for eget
territorium, som praktiseres af USA, Storbritannien, EU og
andre.
Det er også blevet meddelt, at præsident Trump vil tage til
London i juni til 75-årsdagen for D-dag, og at han vil blive
modtaget med ceremoniel pomp og pragt af den affældige
dronning selv. Det ville være helt passende for præsident
Trump at gøre sit besøg betinget af, at han først modtog en
formel undskyldning fra dronningen, for det statskup som
hendes efterretningstjenester forsøgte at udføre imod ham.

Bøger af Lyndon LaRouche og
hans medarbejdere,
som kan bestilles via Amazon
eller Schiller Instituttet i
Danmark
Her er en oversigt med nye og genudgivne bøger fra LaRouchebevægelsen . Bøger markeret med et “*” er tilgængelige fra
Amazons Print on Demand system. De andre bøger kan også
bestilles gennem Amazon.com
Nogle af bøgerne kan bestilles direkte fra Schiller
Instituttet i Danmark. Ring +45 53 57 00 51 for at høre, om vi
har dem på lager.

A Fifty Year Development Policy for the Indian Pacific Ocean
Basins, af Lyndon LaRouche
A Manual on the Rudiments of Tuning and Registration*
Against the Current! A Critique of the Trade Policy of the
German Realm from the Standpoint of Carey’s Researches*
Cold Fusion:
LaRouche
Colonize Space:

Challenge to U.S. Science Policy, af Lyndon

Open the Age of Reason

Development Is The Name For Peace
Earth’s Next Fifty Years:

EIR Edition*, af Lyndon LaRouche

Friedrich Schiller, Poet of Freedom, Vol. I*

Friedrich Schiller, Poet of Freedom, Vol. III*
Friedrich Schiller, Poet of Freedom, Vol. III*
Friedrich Schiller, Poet of Freedom, Vol. IV*
How The International Development Bank Will Work, af Lyndon
LaRouche
How The Nation Was Won*
How We Got To The Moon (Amazon only)
Now, Are You Ready To Learn Economics?*, af Lyndon LaRouche
Poetry is the Science of Reason*, af Lyndon LaRouche og W.
Allen Salisbury
Reflections of an American Political Prisoner
Saint Augustine, Father of African and European Civilization
So You Wish To Learn All About Economics?*, af Lyndon LaRouche
Stop Club of Rome Genocide in Africa!*, af Lyndon LaRouche
The Case of Walter Lippmann*, af Lyndon LaRouche
The Civil War and the American System*
The Economics of the Noosphere*, af Lyndon LaRouche
The EIR’s Policy of Republican Grand Strategy of the United
States*, af Lyndon LaRouche
The Four Powers*, af Lyndon LaRouche
The Hitler Book*
The New Silk Road Becomes the World Land Bridge
The Political Economy of the American Revolution

The Power of Reason 1988*, af Lyndon LaRouche
The Renaissance and the Idea of Progress
The Science of Christian Economics*, af Lyndon LaRouche
The Secrets Known Only to the Inner Elites*, af Lyndon
LaRouche
The State of Our Union:
LaRouche

The End of our Delusion*, af Lyndon

The Toynbee Factor in British Grand Strategy*, af Lyndon
LaRouche
The U.S.-Russian Entente That Saved the Union*
The Vision of Hamilton*
There Are No Limits To Growth*, af Lyndon LaRouche
Toward a New Council of Florence*
Treason In America
Why
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Inflation*, af Lyndon LaRouche

En
uge
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Den 22. april (EIRNS) – Dette er en uge med intenst og
verdenshistorisk diplomati, nogle af dem giver et stort løfte
om en fælles fremtid for menneskeheden; nogle vidner om den

ekstreme strategiske fare verden står overfor som helhed; og
nogle giver udtryk for de direkte sataniske intentioner, der
stammer fra det Britiske Imperiums anti-videnskabelige
svindelnummer om klimaændringer. Begyndende med det sataniske:
I dag er “Earth Day”, den hedenske tilbedelse af “Moder Jord”,
der afviser menneskehedens eksistens som en kreativ art skabt
i Guds billede. Greta Thunberg, det mentalt misbrugte barn fra
Sverige, der er blevet forvandlet til leder af et “Børnenes
Korstog” for at stoppe de onde voksne i verden, som tror på
menneskelige fremskridt, ankom til London i weekenden, efter
at have afholdt en hedensk sammenkomst langfredag i Rom for
25.000, de fleste børn, med krav om afindustrialisering og
affolkning. Hun mødtes endda med paven, som takkede hende for
at “tale sandheden”. Pave Frans, der under udarbejdelsen af
sin sataniske rundskrivelse {Laudate Si}, som støtter
fupnummeret om klimaændringer, naturligvis arbejdende tæt
sammen med Hans Joachim Schellnhuber, der anbefaler en
reduktion af menneskeheden til mindre end en milliard
mennesker. Stakkels Greta er delvist kontrolleret af den
britiske ”klima-videnskabsmand” Kevin Anderson, som mener at
en halv milliard er det rigtige tal. I England, den sande
kilde til ideologierne om befolkningsreduktion, forventes
Greta at tale i Underhuset. Vil hun få en audiens hos
dronningen og hendes gemal, Philip, inden han får sit ønske om
at blive reinkarneret som en dødelig virus opfyldt for at
hjælpe med at reducere verdens befolkning?
Om
den
strategiske
fare:
Den
Internationale
Sikkerhedskonference i Moskva begynder tirsdag, med over et
tusinde deltagere fra 111 lande. Viceforsvarsminister oberst
Alexander Fomin fortalte RT i dag, at “fred, uafhængighed,
territorial integritet og suverænitet har tendens til i
stigende grad at være skrøbelige i dag …. USA ser ikke passivt
til og anvender andre taktikker, herunder en bred vifte af
teknikker udviklet til hybride krige og farvede revolutioner
…, træning af ledere og medlemmer af ekstremistiske grupper,
forøgelse af presset, herunder bestikkelse, mobning og

sektorspecifikke sanktioner”. Udenrigsminister Lavrov spurgte
hvordan USA kunne klage over få russiske soldater i deres
“baggård” (Venezuela), mens ” ingen nævner det amerikanske
militær og andet NATO personale – fra Storbritannien og Canada
– som i mellemtiden har overfyldt Ukraine”. Samtidig har
Trump-administrationens brug af tredjeparts-sanktioner, angreb
på selv formodede venner og allierede, der nægter at modtage
ordrer om at afskære forholdet til Iran, Venezuela og andre,
som for at være fjender, truer økonomisk og strategisk
stabilitet i hvert hjørne af verden – og truer dollarens rolle
som en troværdig valuta for verdenshandelen.
Men der er også et dramatisk momentum mod et nyt paradigme,
for at placere menneskeheden i centrum for en mission for
fremtiden baseret på en videnskabelig og kulturel renæssance,
centreret om ånden af den Nye Silkevej – en proces sat i gang
af Lyndon og Helga LaRouche i løbet af de sidste tredive år.
Det andet Bælte- og Vej-Forum finder sted torsdag og fredag i
Beijing, med mere
statsoverhoveder,

end
360

130 nationer
ministre og

repræsenteret, 37
5.000 deltagere.

Transformationen af Kina til en førende videnskabelig og
industriel nation, der har løftet 700 millioner mennesker ud
af fattigdom, er en ubestrideligt kendsgerning, mens Bælte- og
Vejinitiativet er dedikeret til at overføre denne proces til
hele verden, og glædeligt bydes velkommen af næsten hele
verden.
Men de neokonservative dinosaurer, der omgiver præsident
Trump, har indtil nu undermineret hans planer om at skabe
venlige forbindelser med både Kina og Rusland. Det antikinesiske hysteri har nået en ny højde, på trods af Trumps
optimistiske syn på Kina og den potentielle “storslåede
aftale” med Kina, som nu er tæt på færdiggørelse. FBI har
iværksat inddragelse af visa fra Kinas førende forskere – så
mange som 200 eller flere – de lærde, der ser sig selv som
venner af USA, som er afgørende for opbygningen af de
nødvendige kulturelle og intellektuelle bånd for at forme

dette venskab. Det samme FBI smider nu ledende kinesiske
forskere ud af USA, herunder kræftforskere på det
prestigefyldte Texas Medical Center i Houston, hvilket
underminerer fremskridtet af menneskehedens sundhed, og
forværrer forholdet mellem USA og Kina.
Tiden er knap til fuldstændigt at afslutte kupforsøget mod
Trumps præsidentskab. Mueller-rapporten var tvunget til at
indrømme, at der ikke var noget aftalt spil, men fastholdt
løgnen om russisk indblanding i valget og mulig retsmæssig
obstruktion af præsidenten, hvilket giver anledning til at de
afdankede
Demokrater
forfølger
en
rigsretsmæssig
efterforskning af en forbrydelse, som ikke fandtes. Trump blev
valgt af en nation, der var træt af økonomisk og kulturelt
forfald, evig krigsførelse, og som fuldt ud støttede hans
intention om at afslutte Den kolde Krigs splittelse af verden
– et program uløseligt forbundet med Lyndon LaRouches arbejde
over det sidste halve århundrede. At bringe USA og Europa ind
i den nye ånd fra Silkevejen kan og må fremme processen.

Tre mænd har beviserne, og
London er mørklagt
Den 11. april (EIRNS) – Så vidt vides, er der kun tre mænd som
har afgørende beviser for, at russerne ikke hackede den
Demokratiske nationale Komité (DNC) i 2016, og er villige til
at fremlægge dem. Selv efter sammenbruddet af skrønen om
“Rusland-samarbejdet”, da specialrådgiver Robert Muellers
undersøgelse ikke var i stand til at finde noget aftalt spil
mellem Rusland og Trump-kampagnen, var den stadig sejlivede

løgn, at Rusland hackede DNC og gav de hackede data til
WikiLeaks, stadig kernen i det Britiske Imperiums hensigt om
at sætte USA op imod Rusland.
En af de tre er den tidligere tekniske direktør for Det
nationale Sikkerhedsagentur (NSA), William Binney, som har
fremført alle de kendte kriminaltekniske beviser på, at
dataene blev overført fra DNC’s eget netværk frem for via
internettet, så det var en insider “lækage” eller lignende,
snarere end et hack. Daværende CIA-chef, Mike Pompeo, mødtes
med Binney på præsident Donald Trumps foranledning i oktober
2017, men fulgte aldrig op på det interview og fortsatte med
at insistere på, at Rusland havde hacket DNC. Binney blev
efterfølgende aldrig udspurgt af efterforskere eller bedt om
at vidne for Kongressen.
Binneys undersøgelse er den eneste kendte undersøgelse baseret
på kriminaltekniske beviser, hovedsagelig fordi FBI på
uforklarlig vis har undladt at beslaglægge DNC-serverne efter
det påståede hack, som præsident Trump ofte har påpeget.
LaRouche PAC interviewede William Binney i dag: Se “Bill
Binney om arrestationen af Julian Assange.” Den anden af de
tre mænd, med endegyldige beviser, er Storbritanniens
tidligere ambassadør Craig Murray, en ven af WikiLeaks’
grundlægger Julian Assange. Murray fortalte den britiske avis
Guardian den 10. december 2016, at CIA’s påstand om at Rusland
hackede DNC’s e-mails var “bullshit”. Murray sagde: “Jeg ved
hvem der lækkede dem.” Han fortsatte: “Jeg har mødt den
person, som lækkede dem, og han er bestemt ikke russisk, og
det er en insider. Det er en lækage, ikke et hack; det er to
forskellige ting”. Murray fastholder stadig dette i dag, men
er aldrig blevet indkaldt til at vidne for efterforskere eller
til Kongressen.
Den tredje mand er Assange selv, der fortalte tidligere Rep.
Dana Rohrabacher (R-CA) på deres møde i midten af august 2017,
at “jeg har fysisk bevis på, at russerne ikke gav mig dette
….” Rohrabacher ønskede at diskutere dette med præsident

Trump, men han var sat ud af spillet. Hverken Kongressen eller
efterforskere har heller ikke interviewet Assange. Assange
fortsatte med at fortælle kongresmedlemmet: “Jeg har fysiske
beviser, som jeg gerne vil fremlægge, når jeg kan forlade den
ecuadorianske ambassade uden at blive arresteret”. Men vent –
blev han ikke lige slæbt ud fra ambassaden af det Britiske
politi og arresteret her til morgen? Kunne det ikke have noget
med dette at gøre?
Ja vist – det har det faktisk. Efter sammenbruddet af
Russiagate og begyndelsen af justitsminister William Barrs
igangværende efterforskning af dette svindelnummer og dets
oprindelse, er London i dyb mørklægning. Selv om USA har bedt
om at Assange udleveres for at blive konfronteret med en falsk
anklage om sammensværgelse i det østlige distrikt i Virginia,
har operationen for at tvinge ham ud af asyl på den
ecuadorianske ambassade, britiske, ikke amerikanske,
fingeraftryk over det hele. Mange amerikanske ”strammere” er
dog stadig voldsomt imod Assange; i det mindste håber London
på at mudre farvandet for at forhindre sandheden i at komme
ud. Lad os få den ud!

POLITISK ORIENTERING den 11.
april 2019:
USA melder sig ind i det nye
rumkapløb.

Kinas Bælte- og Vej-Initiativ
vinder frem
Med formand Tom Gillesberg
Inklusiv:
Trumps nye Måne-Mars-program kan øge det internationale
rumsamarbejde både på Månen og på menneskets færd ud i
solsystemet og resten af Galaksen.
Den amerikanske justitsminister Barr lægger op til en
undersøgelse af iværksættelsen af anklagerne imod Trump om
sammensværgelse med Rusland, inkl. de amerikanske
efterretningstjenesters spionage imod Trump og hans folk.
Vil Trump stoppe sabotagen af hans politik fra
sikkerhedsrådgiver Bolton, udenrigsminister Pompeo og
vicepræsident Pence?
Italien tilslutter sig Kinas Bælte og Vej-Initiativ, og Xi
Jinping forsøgte på mødet i Paris med Macron, Merkel og Junker
at få skeptikerne i EU med.
Panda-diplomatiet mellem Kina og Danmark.
Brexit: Theresa May byder op til den samme dans en gang til.
Videoen ovenover:
Grundet tekniske problemer mangler de første minutter af
udsendelsen. Derudover er lyd og billede ikke sammen før 3:25.
Vi beklager. En fuldstændig lydoptagelse findes her:
Lyd:

London
ville
lykkeligere,
virkeligheden
eksisterede

være
hvis

meget
bare
ikke

Den 9. april (EIRNS) – Virkeligheden er, at ånden fra JFK’s
Apollo-projekt endnu en gang betager landet med Trumpadministrationens annoncering i sidste uge af nationens
fremskyndede indsats for en tilbagevenden til Månen som et
skridt på vejen til Mars. NASA’s chef, Jim Bridenstine, holdt
en entusiastisk hovedtale til ‘Colorado Springs Space
Symposium’ den 9. april, hvor han udtalte: “Denne gang vil vi
tage til Månen for at blive. Og en anden enestående ting er,
at når vi tager til Månen, vil vi rejse med en koalition af
internationale partnere.”
Virkeligheden er også, at det ‘Andet Bælte- og Vejforum for
Internationalt Samarbejde’, der skal afholdes i slutningen af
april i Beijing, tager form som et vigtigt vendepunkt i kampen
om økonomisk udvikling. Der er nu 124 lande og 29
internationale organisationer, som har underskrevet
samarbejdsaftaler med Kina omkring Bælte og Vejinitiativet,
meddelte medlem af Kinas politburo Yang Jiechi for nogle dage
siden. “Opbakning til BVI er det fremherskende synspunkt
indenfor det internationale samfund”, bemærkede han.
Og virkeligheden er så meget desto mere, at begge disse
revolutionerende strategiske initiativer er blandt de
vigtigste politikker, som Lyndon LaRouche har forfægtet i
årtier, og som nu tager form på verdensplan.
Denne pointe er heller ikke gået ubemærket hen i det Britiske
Imperium, som altid har forsøgt at overbevise verden om, at
når en mand dør, forsvinder hans magt til at skabe

forandring i universet, filosofisk og politisk, med hans
fysiske væsen. De er ikke fornøjede – faktisk er de
skrækslagne – for at LaRouches ideer, som de med rette anser
for en eksistentiel trussel mod deres system, skal vokse i
udbredelse.
Hvad kan det Britiske Imperium tilbyde i stedet for? Vanvid.
Et desintegrerende globalt finanssystem. Et fuldstændig
dysfunktionelt EU (hvis Brexit-krisen fortsætter meget
længere, vil selve EU forsvinde, og der vil ikke være noget
for Storbritannien at forlade). Regimeskift, destabiliseringer
og krige, fra Venezuela til Iran til Libyen. Den fortsatte
løgn om at Rusland blandede sig i valget i USA, en løgn som
har til hensigt at optrappe situationen til en direkte
konfrontation med den atombevæbnede supermagt. De uendelige
bestræbelser på at ødelægge Trumps præsidentskab, uanfægtet af
fakta eller sandhed. Og selvfølgelig den kulturelle
fordærvelse med en ny opiumskrig rettet imod den amerikanske
befolkning, i kombination med pornografi og anden modkultur,
der følger med.
Helga Zepp-LaRouche opsummerede tidligere
strategiske situation på følgende måde:

i

dag

den

“Vi har det mest utrolige potentiale for, at verden kan bevæge
sig meget hurtigt i retning af Lyndon LaRouche livsdrøm –
nemlig at skabe en helt anden verdensorden, et nyt paradigme,
et nyt sæt internationale relationer baseret på videnskab og
en vision for menneskehedens fremtid. Dette er klart den
dominerende, underliggende dynamik på planeten.”
Hun fortsatte: “Men det er også klart, at vi står midt i den
mest heftige kamp, fordi det Britiske Imperium indser klart,
at hvis de ikke gør brug af deres sædvanlige tricks som krig
og undergravning og kup, og hvad der ellers er, vil de snart
være historisk helt irrelevante. Så de er lige så farlige som
et såret vilddyr.”

Zepp-LaRouche tilføjede, at det er afgørende at hjælpe med at
befri præsident Trump fra britisk pres, der kommer både fra
udlandet og fra hans egen administration, herunder
udenrigsminister
Mike
Pompeo
og
den
nationale
sikkerhedsrådgiver John Bolton, der for nylig har ført an i
offensiven mod konfrontation og endda krig med Kina, Rusland,
Venezuela, Iran og andre.
Zepp-LaRouche konkluderede: “Alt dette munder ud i det
absolutte behov for at optrappe kampagnen for at rense Lyndon
LaRouche. Den bedste, og formentlig eneste, måde at stoppe
‘krigsmaskinen’ på, er frifindelsen af LaRouche, fordi det
ville ramme og blotlægge forbrydelserne begået af det samme
apparat, der retsforfulgte LaRouche, dækkede over 11.
september, og nu kører ‘Russiagate’-operationen for at vælte
Trump. ‘Russiagate’ er blevet fuldstændig miskrediteret, og
det må frem i lyset og anerkendes.
“Dette vil blive en periode med helt utrolige forandringer.
Der vil komme ‘jordskælv’ i Europa, som helt kan ændre
landskabet med det kommende europæiske valg. Man har de
overhængende skyer af, hvad der vil ske med Brexit. Man har en
helt forandret dynamik i mange områder af verden.”

Video: X22 Report Spotlights
interview
med
Harley
Schlanger fra LaRouchePAC og
Bill Binney,

whistleblower, tidl. tekniske
direktør for Det Nationale
Sikkerhedsagentur (NSA) i
USA.
Regnskabets time er kommet: Informativt, provokerende og
rettidigt interview.
William Binney dokumenterer eksistensen af retsvidenskabelige
beviser der viser, at de lækkede data blev overført fra den
Demokratiske Nationale Kommittés (DNC’s) eget netværk til en
hukommelsesenhed frem for gennem internettet. Det var altså en
intern “lækage” eller lignende, og ikke et Russisk hack.
Beskyldningerne om at Rusland forsøgte at påvirke det
amerikanske valg til gavn for Trump og dermed hele grundlaget
for den såkaldte “Russiagate” rettet imod Trump er altså
falskt.
Det ville have været tydeligt tidligere hvis ikke FBI på
uforklarlig vis undlod at beslaglægge serverne hos den
Demokratiske Nationale Kommitté efter det påståede hack af
afslørende e-mails, som præsident Trump ofte har påpeget. Den
særligt udpegede anklager Robert Mueller har også bevidst
valgt at ingorere disse afgørende oplysninger.
Interviewet med Binney er endnu mere relevant set i lyset af
arrestationen af WikiLeaks’ grundlægger Julian Assanges, da
det var WikiLeaks, der gjorde de afslørende e-mails
tilgængelige for offentligheden.

Den
britiske
rolle
i
‘Russiagate’ er ved at blive
helt afsløret
Den April 8 (EIRNS) — Et dokument med ovenstående titel bliver
udgivet i dag af EIR, som dokumenterer, at Robert Muellers
rapport, samtidig med at indrømme at der overhovedet ingen
beviser var for “aftalt spil” mellem præsident Donald Trump og
Rusland, ikke desto mindre fortsatte den “livsfarlige løgn”,
at russere med forbindelse til Kreml hackede den Demokratiske
Nationale Komités (DNC) e-mails, og gav dem til WikiLeaks. (Se
LaRouche PAC website: “The British Role in ‘Russiagate’ Is
About To Be Fully Exposed”). Dette er grundlaget for påstanden
om, at “russerne blandede sig i valget.”
Som der står i vores dokument: “Sandheden er, at en fremmed
regering faktisk blandede sig i det amerikanske præsidentvalg
i et mislykket forsøg på at manipulere resultatet. Det var
ikke russerne. Det var City of London og de imperiale britiske
efterretningstjenester, sammen med forræderiske konservative
amerikanske elementer.”
Hvor langt briterne er villige til at gå for at stoppe
præsident Trumps hensigt om at USA bliver venner med Rusland
og Kina, blev demonstreret igen i dag, da premierminister
Theresa Mays regering tog tid fra de psykotiske Brexitdebatter for at bekendtgøre det mest åbenlyse program for
tankekontrol og autoritær censur af enhver nation på Jorden,
herunder dem der konstant rakkes ned som “autoritære
regeringer” – Rusland og Kina. May selv optrådte på en kort
video for at annoncere udgivelsen i dag af “Online Harms White
Paper” fra indenrigsministeriet og andre. May forklarede, at
hun var “dybt bekymret” over det “skadelige indhold”, der
optræder på sociale medier og online nyhedssider. “Så i dag
forpligter vi disse virksomheder juridisk til at beskytte dem.

Hvis de undlader at gøre det, vil der blive pålagt hårde
straffe.”
Hvidbogen er ganske forbløffende i sin skamløse erklæring om,
at “fjendtlige aktører”, der bruger “online misinformation til
at underminere vores demokratiske værdier og principper”, skal
knuses og blokeres fra offentliggørelse i Storbritannien, og
hvor som helst der kan pålægges censur. Dette er stort set det
samme sprog, der anvendes af det nu afslørede Integrity
Initiative, den britiske militære efterretningsoperation (med
grupperinger i alle vestlige lande), der planter anti-russisk
og anti-kinesisk propaganda i mainstream-pressen, under dække
af at modvirke russisk og kinesisk “misinformation”. Integrity
Initiative har nu en statslig institution til at håndhæve dens
diktatur over informationsstrømmen.
Det er klart, at det britiske og amerikanske “etablissement”
er skrækslagne over, at deres kontrollerede medievirksomheder
ikke formår at kontrollere befolkningen. Vi oplever et
fænomen, som Lyndon LaRouche kaldte en “politisk
massestrejke”, en proces der kommer til udtryk i: Brexitafstemningen; valget af Donald Trump; de Gule Vestes oprør i
Frankrig; og valget af en italiensk regering der afviser EU’s
diktater og har sluttet sig til Kinas Nye Silkevej, samtidig
med at den modsætter sig sanktionerne mod Rusland. Næsten alle
udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika har sluttet
sig til Kinas Nye Silkevej, som deres første mulighed for at
undslippe kolonial og neo-kolonial påtvungen tilbageståenhed
under diktater fra IMF – for at blive moderne industrilande og
eliminere fattigdom, som det sker i Kina.
Vigtigst af alt har præsident Trump afvist det “særlige
forhold” til Storbritannien. Han har til hensigt at genoprette
den industrielle infrastruktur, som var blevet ødelagt under
Bush og Obamas regimer; afslutte de “endeløse krige”, igangsat
af Bush og Obama, genoprette USA’s bemandede rumforskning, som
havde været stort set lukket ned under Obama; og til at
samarbejde med Rusland og Kina, både om terrorbekæmpelse og

økonomisk udvikling. Han er blevet holdt tilbage af den
britisk iscenesatte skrøne, Russiagate. Mens fupnummeret om
“aftalt spil” er blevet afsløret, klynger briterne og deres
aktiver i USA’s efterretningstjeneste sig til løgnen om, at
Rusland og Kina er “fjendtlige aktører”, der angiveligt
blander sig i vores valg og truer vore “demokratiske værdier
og principper” — dvs. de samme ord som i hvidbogen “online
Harms”. De foretrækker diktatur og krig frem for at se enden
på deres imperiale opdeling af verden.
Trump har udløst optimisme i det amerikanske videnskabssamfund
ved at forpligte nationen til at sætte mænd og kvinder på
månen om fem år, og til at forberede en månebaseret mission
til Mars. Denne optimisme kan og skal spredes til hele
befolkningen med Lyndon LaRouches vision for de næste 50 år.

Succes for det nye paradigme
kræver fuld afsløring af
Russiagates
britiske
”karakter”.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 4. april

2019
Under gennemgang af de vigtigste begivenheder i ugen kom Helga
Zepp-LaRouche gentagne gange tilbage til den uforenelige
opsplitning mellem den imperialistiske natur af det
kollapsende system, som driver verden mod krig, og det nye
paradigme, der over de sidste halvtreds år er blevet bragt i
fokus af Lyndon LaRouche. Dette kan ses tydeligt i NATO’s
leder Stoltenbergs pro-krigsaktiviteter, i hans bestræbelser
på at få Trump til at angribe Rusland og Kina – hvilket Trump
ikke gjorde – og senere hans tågetale til Kongressen, som blev
modtaget entusiastisk af depraverede kongresmedlemmer; i
modsætning til talrige tegn på øget samarbejde indenfor den
nye 4-magts-konstellation: for eksempel fremskridtene for
Bælte- og Vejinitiativet, præsident Xis seneste besøg i
Italien og Putins kommende besøg der, samt i samarbejdet i
rummet, herunder at Trump genoptager en Måne-Mars-mission for
USA.
For at uddybe pegede Helga på flere ironiske sammenstillinger:
Trump der arbejder for en handelsaftale med Kina, mens
krigspartiet i USA optrapper sit pres mod Kina; opfordringen
fra den franske finansminister LeMaire til at Europa bliver
det “nye imperium”, mens EU står over for en række
eksistentielle kriser, fra Brexit til faldende produktionstal,
der netop er blevet udgivet i Tyskland, og håbløst bankerotte
finansielle institutioner.
Alt imens anti-Trump-kupmagerne fortsætter deres bestræbelser
på at fjerne præsidenten med uendelige undersøgelser,
understregede Helga betydningen af at afsløre den britiske
karakter bag Russiagate som det mest effektive middel til at
tydeliggøre denne kamp, og til at bringe flere borgere ind i
organisationsprocessen.

Klare udsigter lyser op i
rummet,
alt
imens
menneskehedens fjender holder
fast ved farlige konflikter
Den 2. april (EIRNS) – Aktuelle begivenheder giver forventning
om smukke fremskridt inden for banebrydende videnskab –
rumforskning og fusionsenergi – og også fortsatte eksempler på
den ånd af internationalt samarbejde, der kræves for at nå
dem. Men samtidig trues dette prospekt af opblussende
konflikt, og endog krig, af neokonservative, neoliberale og
”neo-menneskeagtige” aktivister, der handler på vegne af den
døde gamle orden med britisk monetarisme og geopolitik. For
eksempel mødes repræsentanter for NATO-landene i denne uge i
Washington, D.C., i anledning af 70-års jubilæet, og deres
ledende dagsorden er indtil videre at lægge planer om at gå
til angreb på Rusland.
Baggrunden for dette udfoldende drama, som vil bestemme
menneskehedens fremtid, måske i århundreder fremover, er
erindringen om Lyndon LaRouches ånd, som indgyder frygt i de
britiske imperialistiske lederes hjerter (hvis de da har
noget), såsom skribenterne ved The Times of London – og
indgyder mod i sjælen og samvittigheden hos alle mennesker med
god vilje, som var bekendt med LaRouches livsmission.
På månen er landingsmodulet Chang’e-4 og månebilen Yutu-2 i
dag vågnet igen efter deres to ugers ’måne-nat’, og er tilbage
på arbejde. Yutu-2-månebilen har allerede overskredet sin
levetid på tre ’måne-dage’, men fungerer stadig pænt. Billeder
er på vej tilbage til Jorden, og en af Yutu-2’s opgaver er

angiveligt at opsamle data om alderen på en nærliggende
klippeformation. Dette bidrager til mængden af viden og
teknologi, der er nødvendig for at opfylde menneskehedens
‘uomgængelige
udenjordiske
mission’
(extraterresital
imperative). I begyndelsen af denne uge vil tre amerikanske
astronauter endvidere træne til den internationale rumstation
på ’Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center’ i Rusland.
Det mest spændende i denne uge er Det Kinesiske
Videnskabsakademis annoncering af planerne om et nyt
fusionsforskningscenter, som vil have integrerede faciliteter
til forskellige undersøgelser, herunder magnetisk indeslutning
(af plasma, red.) og en ‘tokamak’ (en fusionsreaktortype,
red.) Der er fastlagt en tidsplan for at kunne opbygge
fusionskraftværker inden år 2050, og det vil naturligvis kaste
gode bidrag af sig til fremdrift af rumfartøjer.
Modstil i kontrast til dette positive perspektiv den
konfliktfremmende virksomhed, der fortsat pågår, for at sætte
USA op imod Rusland og Kina, og at få USA til at skeje ud og
angribe naboer i Sydamerika, og det er tydeligt, at faren er
til stede. Drejebogen er det gamle, trætte britiske ‘great
game’, med skabelsen af geopolitiske fælder. NATO’s
generalsekretær Jens Stoltenberg er i Det Hvide Hus i dag og
taler i morgen i Kongressen ved en fælles session, der
traditionelt er forbeholdt stats- og regeringschefer. I går
talte Stoltenberg i Bruxelles om et voldsomt anti-russisk
fokus for NATO-mødet. “På torsdag vil vi begynde med at drøfte
NATO’s relationer med Rusland. Rusland fortsætter med at
overtræde INF-traktaten …. Rusland fortsætter med at trodse
vores opfordring til at vende tilbage til overholdelse af INFtraktaten, og tiden løber ud. NATO er også bekymret over
Ruslands mønster af aggressiv adfærd over for Ukraine og
Georgien. ..” og så videre.
Ekkoer af samme linje kommer fra den neokonservative flok
indenfor præsident Donald Trumps egen regering med hensyn til
Venezuela lige nu, samt angreb på Kina over Bælte- og

Vejinitiativet i Central- og Sydamerika. Vi vil undersøge de
mennesker, der presser på med den britiske politiske
dagsorden, og afsløre dem og deres kriminelle udgangspunkt for
det amerikanske folk, som elsker Præsident Trump, i væsentlig
grad på grund af hans engagement for verdensfreden.
I de kommende uger, mens vi nærmer os mindehøjtideligheden til
juni for Lyndon LaRouches liv, er det tid til at mange
amerikanere og verdensborgere kan fås til at tilslutte sig
LaRouche ved at tilføje deres navne til appellen for hans
frifindelse, og ved at arbejde sammen med os for at sikre, at
Lyns vision om et nyt paradigme for menneskeheden bliver til
virkelighed.

Politiken bringer mindeord om
LaRouche i dagens trykte
udgave af avisen
Her er Politikens nekrolog:
MINDEORD
Tom Gillesberg skriver mindeord om den amerikanske økonom
Lyndon H. LaRouche, Jr., 97 år [han blev faktisk 96 år —
red.]:
Lyndon LaRouche var i 1960′ erne stifter af en international
politisk bevægelse, som Schiller Instituttet, der også er
repræsenteret i Danmark, er en del af. LaRouche har samtidig
været en af de mest skarpsindige videnskabelige, filosofiske

og historiske tænkere i vor tid og en af de mest
kontroversielle politiske personer i USA’s historie.
LaRouche fremlagde fra 1957 til 2007 verdens måske mest
nøjagtige økonomiske forudsigelser, hvor han advarede om faren
for finanssammenbrud og ødelæggelse af realøkonomien, men kom
også med konkrete forslag til en mere menneskevenlig politik
baseret på fysisk økonomi.
Han stillede op i samtlige amerikanske præsidentvalg fra 1976
til 2004 og kæmpede for at få USA til at være en international
leder gennem spredning af videnskabeligt og teknologisk
fremskridt fremfor at skabe et imperium med våbenmagt.
LaRouche var initiativtager til mange unikke forslag, bl. a.
Reagans strategiske forsvarsinitiativ, SDI, for at fjerne
truslen om udryddelse gennem atomkrig. Hans ideer blev
studeret i mange lande, inklusive Rusland og Kina. LaRouche
fostrede
gennem
40
år
en
række
forslag
om
infrastrukturudviklingskorridorer, som kunne skabe økonomisk
vækst og udrydde fattigdom.
Han samarbejdede med ledere i udviklingslandene som Indiens
Indira Gandhi og Mexicos López Portillo, og hans politik
afspejles i Kinas bælte og vej-initiativ i dag.
For at fjerne LaRouches voksende indflydelse blev han i 1989
fængslet i fem år, baseret på falske anklager, og mange
prominente personer har siden forsøgt at få renset hans navn.
LaRouche skrev også om filosofi, videnskab og kunst. Han
forsøgte at gøre menneskelig kreativitet til en forståelig
størrelse, der potentielt ville kunne tilegnes af alle
mennesker.

Luxembourg tilslutter sig
Bæltet og Vejen; ’en stor
historie’
Den 1. april 2019 (EIRNS) – Kinas {Global Times} udgav søndag
den 31. marts en klumme af Hu Weijia om Luxembourg og Bælteog Vejinitiativet med titlen “Hvorfor Luxembourgs godkendelse
af BVI er en stor historie”; selvom den erkendte, at aftalen
mellem Kina og Luxembourg underskrevet i sidste uge blev
overskygget af den i Italien ugen før.
“Luxembourg ligger langt bag Italien med hensyn til økonomisk
størrelse, men den lille nation er et knudepunkt for
finansielle institutioner, som opererer på tværs af grænserne
på det europæiske marked, “skrev Hu. “Det er eurozonens
førende finanscenter og verdens næststørste fondsmarked
“[efter London]. Luxembourg var også den første europæiske
nation til at deltage i den Asiatiske Infrastruktur
Investeringsbank (AIIB). “Luxembourg kan måske tjene som et
pragmatisk brohoved til samarbejde mellem BVI og Europa”,
sagde klummen. Den antydede, at Kina og Luxembourg kunne
samarbejde om at “lindre gældsproblemer” for lande langs BVI.

Yang Jiechi opdaterer BVI’s

storværk;
40
statsledere
deltager i Bælte- og Vejforum
Den 1. april 2019 (EIRNS) – Statssekretær Yang Jiechi
skitserede den 29. marts i et interview til {People’s Daily}
de overordnede fordele ved Bælte- og Vejinitiativet (BVI)
efter seks år. Han påpegede især, at det er bygget på ideen om
en ny type forhold mellem nationer, et forhold baseret på
gensidig respekt, rådføring, inddragelse og gensidig fordel
snarere end konfrontation. BVI er også tilpasset de
forskellige udviklingsplaner for de deltagende lande og med
overordnet retning af FN’s 2030 Agenda for Bæredygtig
Udvikling. Det har øget global tilslutning og leveret
frugtbare resultater ved at forbedre folks liv i de deltagende
nationer.
Yang sagde, at i år vil Bælte- og Vejforum for Internationalt
samarbejde samle repræsentanter fra over 100 lande, herunder
40 statsoverhoveder og regeringsledere, der har bekræftet
deltagelse. Ved forummet den 14.-15. maj, 2017 deltog 29
statsog
regeringschefer.
Forummet
vil
omfatte
åbningsceremonien, en rundbordsdiskussion for ledere, et møde
på højt niveau, tematiske fora, en CEO-konference og
bilaterale begivenheder. Det andet forum forventes at
producere et komplet sortiment af resultater, sagde Yang,
herunder
regeringssamarbejdsaftaler
og
konkrete
samarbejdsprojekter, der involverer deltagelse fra
erhvervslivet. Det vil også opmuntre til trilateralt
samarbejde og tilskynde til samarbejde mellem deltagende lande
på tredjelandenes markeder.
Yang påpegede, at som følge af BVI har nogle lande nu deres
første motorveje eller moderne jernbaner, og mange har set en
ende på deres vedvarende mangel på strøm. Gennem BVI har
Kasakhstan nu adgang til Stillehavet gennem Liangyungang. Og
takket være godstogtransporter mellem Kina og Europa er

kinesiske virksomheder, der opererer i Duisburg, Tyskland,
steget fra 40 i 2014 til mere end 100, og jernbanetjenesterne
har skabt mere end 6.000 job der. Piraeus’ havn i Grækenland
gik fra en 93. plads i global containertrafik i 2010, til en
36. plads. Havnen beskæftiger omkring 10 kinesiske
medarbejdere, men 3.000 grækere og har indirekte skabt mere
end 10.000 lokale job.
Kinesiske investeringer i Egypten har gjort det til verdens
tredjestørste producent af glasfiber. Og de 82
samarbejdsparker bygget under BVI’s regi i værtslande har
skabt omkring 300.000 arbejdspladser i disse lande. Det
kommende Bælte- og Vejforum vil bidrage til at konsolidere
disse gevinster, sagde Yang. Han talte også pænt til dem, der
har kritiseret BVI, og kalder disse kritikere “fordomsfulde”.”
Dette viser tydeligvis en mangel på objektivitet og
retfærdighedsforståelse for Bælte- og Vejinitiativet. Det er
en misforståelse, fejlbedømmelse, og ligefrem fordomme, “sagde
Yang. “Bæltet og Vejen er åbent, inkluderende og
gennemsigtigt. Det spiller ikke geopolitiske spil. Det
engagerer sig ikke i udelukkelsen af små eksklusive kredse.
“Han afviste også forestillingen om, at det skaber en
“gældsfælde” for deltagende nationer. “Hidtil har intet
deltagende land stået overfor en gældskrise – tværtimod har
mange lande kunne undslippe ’den manglende udviklingsfælde ‘,”
sagde han. Yang gav et interview samme dag til flere medier om
forummet – den fulde engelske udskrift heraf blev
offentliggjort
den
30.
marts
af
Xinhua
på http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/30/c_137936638.htm
[WCJ]

‘Russiagates’
sammenbrud
afslører
de
britiske
gerningsmænd:
Gør det af med dem, så
menneskeheden kan gå til det
nye paradigme
Schiller Instituttets internationale webcast den 28. marts,
2019 med Helga Zepp-LaRouche
Frigivelsen af den særlige anklager Muellers rapport, hvori
han blev tvunget til at indrømme, at der ikke var tegn på at
præsident Trump eller hans kampagnestab samarbejdede med
Rusland, og intet bevis for at anklage ham for obstruktion
fører til spørgsmålet, hvem stod bag det, og hvorfor? Dette må
forfølges, som rep. Nunes meddelte, at han planlægger at gøre,
og som Trump selv i sine tweets i sidste uge har gjort klart
skal gøres; Trumps tweets identificerede den britiske rolle i
lanceringen af Russiagate for at forhindre et bedre forhold
mellem USA og Rusland og Kina. Frigivelsen af rapporten har
åbnet op for ‘regnskabets time’.
Det fremgår klart af anti-Trump-styrkernes reaktion, at de
ikke vil stoppe. Helga Zepp-LaRouche pegede på optrapningen
mod Venezuelas regering som ‘en fortsættelse af kuppet mod
Trump i ‘en ny forklædning’.
Reorganiseringen af den geopolitiske institution, Komitéen om
den Nuværende Fare – Kina, er et andet eksempel på samme
hensigt.
Men hun tilføjede, at dette ikke vil stoppe fremkomsten af det
nye paradigme, som den kinesiske præsident Xi Jinpings tur til

Europa i denne uge viser. Italienerne trodsede de bankerotte
diktatorer ‘in spe” i EU, og Macron, der underskrev talrige
aftaler med Xi, og Merkel blev tvunget til at erkende, at
momentum er på Kinas side.
Hun konkluderede med at sige, at eftersom Lyndon LaRouches
livsværk bliver realiseret i og med fremgangen for det nye
paradigme, ville hans frifindelse give et afgørende skub til
at bringe USA ind i mobiliseringen for at virkeliggøre
menneskehedens fælles interesser.

