Helikopterpenge
og
grøn
økonomi vil ikke finansiere
Måne-Mars-missionen, Artemis
Den 28. aug. (EIRNS) — Den amerikanske præsident Donald Trump
og den britiske premierminister Boris Johnson opfordrer begge
til
massive
infrastrukturelle
og
industrielle
udviklingsprojekter for deres nationer, men begge fortsætter
blindt med at ignorere den, nu meget åbent anerkendte,
finansielle sammenbrudskrise, som Europa og USA står overfor.
Boris Johnson suspenderede i dag Parlamentet fra den 9.
september til den 14. oktober, med “dronningens tale” den
sidste dag, hvor den nye regering under Johnson vil annoncere
sit program. Ifølge Johnson vil dette omfatte enorme
udgiftsstigninger til øgede lønninger, sundhedspleje,
teknologi, infrastruktur og mere til. Der nævnes ikke noget om
hvorledes programmet skal finansieres, eller det forhold, at
City of London og Bank of England i det væsentlige indrømmer,
at systemet er bankerot og klar til at bryde sammen, og kræver
“helikopterpenge” (som den økonomiske kvaksalver Milton
Friedman og tidligere centralbankdirektør Ben Bernanke på
bizar vis kaldte det), flere kvantitative lettelser og
negative renter, i et hektisk forsøg på at holde tingene oppe
i et par uger eller måneder yderligere. Endnu værre er det, at
de kræver, at kreditgivning omdirigeres fra produktive
investeringer (som udleder kulstof, ikke sandt) til spildte og
uproduktive “grønne” molboprojekter.
Desværre kan meget af det samme siges om præsident Trump, der
i dag i et tweet roste de negative rentesatser, der nu er
gældende i Tyskland: “På G-7 i Frankrig var alle de andre
ledere svimle over hvor lave deres renteomkostninger er
blevet. Tyskland “bliver faktisk betalt” for at låne penge –
NUL RENTE PLUS! Den amerikanske centralbank på bar bund! “Men
som Lyndon LaRouche aldrig undlod at påpege, er penge dumme, i

modsætning til kredit, der er baseret på skabelsen af en
fysisk virkelighed i fremtiden. At pumpe penge ind i et vildt
spekulativt system, uden retning, uden at dirigere denne
kredit mod et produktivt resultat er årsagen til den voksende
krise i det vestlige finanssystem. Det var det geniale i
Alexander Hamiltons kreditsystem, som kun anerkendtes af et
par værdifulde præsidenter, såsom Abraham Lincoln og Franklin
Roosevelt.
Men heldigvis har præsident Trump søsat et hasteprogram for at
vende tilbage til Månen og til at opbygge en industriel
kapacitet dér for at forberede en menneskelig kolonisering af
Mars – Artemis-projektet. Jack Kennedys Apollo-program skabte
et afkast til den reelle økonomi på cirka 14:1, for hver
dollar der blev investeret, gennem nye teknologier med
anvendelser på tværs af den produktive platform i de nationale
og globale økonomier. Det inspirerede en generation af unge
til den menneskelige races potentiale, for virkelig at
bemægtige sig herredømmet over Jorden og solsystemet. Denne
inspiration blev druknet i narkotika, miljøflip, konstante
krige og kulturel dekadence, da de britisk-styrede “68’ere”
systematisk knuste det amerikanske system gennem den britiske
frimarkedsideologiske overtagelse af nationen. “Green New
Deal” og fanatikerne bag “Extinction Rebellion” er i dag en
ond og folkemorderisk udvidelse af “68ernes” degeneration.
Kan Trumps Artemis genoplive den amerikanske ånd? Hvis verdens
rumfarende nationer samles, er det absolut en mulighed. Hvis
Rusland, Kina, Indien, Japan og den europæiske indsats i
rummet forenes i dette store amerikansk ledede projekt, kan de
sammen både erobre rummet for menneskeheden, mens de også
samarbejder om at håndtere sammenbruddet af det finansielle
system gennem en ny Bretton Woods-aftale – for at vende
tilbage til et kreditsystem, eliminere de 1,5 billioner $ i
værdiløs spillegæld og iværksætte en reel udvikling. Kinas
Bælte & Vej er modellen der, for udviklingslandene, beviser,
at de omsider kan gøre en ende på fattigdom og udvikle sig som

moderne industrinationer.
Schiller Instituttet mobiliserer i begyndelsen af
september internationale aktionsdage for at bringe hele
menneskeheden, især ungdommen, sammen om støtte for Måne-Marsmissionen, for at skue til stjernerne, og for at afvise vor
tids flagellanter fra klimaforandringsbevægelsen. Vore børn må
ikke misbruges og plages af de psykotiske “dommedagskulter”,
der nu betragtes, som om de var baseret på videnskab. Vore
børn fortjener at blive behandlet med menneskelig værdighed,
med potentialet til at opleve glæden ved kreative opdagelser,
og at stræbe efter at bringe udvikling til deres generation og
deres efterkommere i løbet af deres korte, men kostbare tid på
denne Jord, eller på andre himmellegemer. En fælleserklæring,
der oversættes til mange sprog, vil blive uddelt
universiteter i hele Europa, USA, Afrika, Asien

på
og

Latinamerika. Det er tid til handling.
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Det bundløse ‘Jackson Hul’
Den 27. august (EIRNS) – G7-nationerne har lige på blændende
vis stillet deres institutionelle politiske fallit til skue på
deres topmøde den 24.-26. i Biarritz, Frankrig, idet de undgik
enhver diskussion af de alvorlige problemer, som kloden står
overfor, og omhyggeligt undgik det enkelte, altafgørende sag
for menneskeheden: Den uafvendelige bankerot af hele det
London-drevne transatlantiske finansielle system og mødet den
22-24. august i Jackson Hole mellem centralbankfolk og andre
finansielle koryfæer, der opfordrede til et “regimeskifte i
pengepolitikken” for at forsøge at holde deres imperium
intakt.
Som Helga Zepp-LaRouche fortalte til europæiske medarbejdere
den 26. august: ”Den virkelige historie er, at der på mødet i
Jackson Hole blev erklæret et regimeskifte i pengepolitikken
og udsigten til ‘helikopterpenge’, hvorved de grundlæggende
fjernede de sidste aspekter af regeringernes suverænitet ved
at give centralbankerne myndighed til så at sige at ‘gå
direkte’, hvilket betyder at pumpe penge både ind i den
officielle stat, men også ad private kanaler – og naturligvis
skal alt dette også finansiere ‘the Green Deal’. Dette er
præcis, hvad Hitlers rigsbankdirektør, Hjalmar Schacht,
gjorde.”
Zepp-LaRouche gik videre og mindede lytterne om, hvordan
Lyndon LaRouche i en berømt offentlig debat i december 1971
med den fremtrædende liberale økonom Abba Lerner ved Queens
College i New York City hakkede Lerner til plukfisk ved at få
ham til at indrømme, at han troede Schachts politik med at
åbne sluserne for finansiering af nazisternes krigsmaskine var
den rigtige politik – og at hvis bare andre politikere havde
gjort det, som Schacht sagde, ville Hitler ikke have været

“nødvendig.”
Hvad centralbankfolkene i Jackson Hole, ledet af Bank of
Englands Mark Carney, foreslog, er intet andet end en nymodens
version af den samme schachtianske hyperinflatoriske redning
af deres fallerede finanssystem – hvilket har de samme
politiske egenskaber i dag som det havde dengang: fascisme.
Den gamle verdensorden er hurtigt ved at gå under, i en grad
så endog talerør for London som dagbladet The Guardian tvinges
til med bedrøvelse at indrømme, at G7-mødet efterlod sig få
spor af, at det nogensinde fandt sted … men der var en klar
fornemmelse af, at den etablerede orden fik sin sidste olie.
”Arkitekterne og fortalerne for denne gamle orden er
imidlertid konstitutionelt ude af stand til at skabe en ny,
der fungerer for menneskeheden, understregede Zepp-LaRouche. I
stedet trækker de verden ned i en malstrøm af fascistiske
grønne politikker – ned i et bundløst ‘Jackson Hul’.
Dette ses i den seneste udvikling i Italien, hvor briterne og
deres allierede forsøger at konsolidere et grønt statskup ved
at indsætte en regering, der er forpligtet til “en
paradigmeændring vedrørende miljøet, et 100 % bæredygtigt
land”. Det ses også halvvejs rundt om planeten i Amazonasregionen, hvor den franske præsident Macron står i spidsen for
en løgnagtig kampagne i grønne internationale medier og
sociale netværk, for at nedtromle den brasilianske suverænitet
ved at ”hjælpe” dem med at håndtere amazone-brandene.
I lyset af denne altoverskyggende strategiske virkelighed
kritiserede Zepp-LaRouche igen dem i USA og Europa, der
foreslår at fortsætte konfrontationskursen med Kina og
Rusland. ”Dette er virkelig forkert,” sagde hun. ”Der er
absolut ingen problemer hvad angår de strategiske spørgsmål,
der kan løses uden Rusland; og der er ikke et eneste økonomisk
problem, der kan løses uden Kina, især med dette truende
økonomiske sammenbrud og hyperinflation” – Kina, som trods alt
er det eneste lokomotiv for egentlig fysisk økonomisk vækst i

verden i dag.
Zepp-LaRouche tilslutter sig kraftigt den tilgang, der
tidligere i denne uge blev taget af Kreml-talsmanden Dmitry
Peskov, som opfordrede til, at det næste G7- eller G8-møde,
der vil blive afholdt i USA, inkluderer ikke alene Rusland,
men også Kina og Indien. Dette forslag ligner Lyndon LaRouches
opfordring til en ‘Fire-Magts tilgang med USA, Rusland, Kina
og Indien til løsning af planetens centrale problemer, især
krisen i det internationale finanssystem.
For at få den nødvendige politiske diskussion om det
faldefærdige britiske system, deres fascistiske forslag der
blev udstillet i Jackson Hole, og vigtigst af alt, de
politiske foranstaltninger der er nødvendige for at få et
klassisk nyt paradigme, vil den internationale LaRouchebevægelse afholde aktionsdage på universitetsområderne i den
første del af september, både overalt i USA såvel som i et
lille dusin lande internationalt. Denne indledende aktion vil,
med Zepp-LaRouches ord, være “en appel til verdens unge om at
transformere den menneskelige art, ved at sikre at mennesket
bliver en rumfarende art, og at der er principper der
indebærer, at dette grønne fascistiske sludder er helt
forkert.”

Grønland:
kamplads

Geopolitisk
eller

omdrejningspunkt
for
økonomisk og videnskabeligt
samarbejde?
Den igangværende kamp mellem to meget forskellige paradigmer,
det ene for geopolitisk konfrontation og krig og det andet for
fredeligt samarbejde og sameksistens, er også det centrale
tema i den nylige turbulens i forbindelse med Donald Trumps nu
aflyste besøg til Danmark. Som Trump i sine udtalelser gjorde
klart, var Grønland det afgørende omdrejningspunkt for hans
planlagte besøg til Danmark.
Den kreds af rådgivere omkring Trump, som f.eks.
udenrigsminister Pompeo og sikkerhedsrådgiver Bolton, der
konsekvent har arbejdet for en konfrontation med Rusland og
Kina, ønsker at USA med Trump i spidsen skal gøre Arktis og
Grønland til en geopolitisk kampplads. I sin tale til Arktisk
Råd den 6. maj 2019 i Rovaniemi, Finland, chokerede Pompeo
deltagerne ved at erklære, at den hidtidige politik for at
forhindre en militarisering af Arktis nu var aflyst. USA
betragtede nu Arktis som et konfliktområde mellem USA, Rusland
og Kina. I direkte forlængelse af denne politik, er der et
udtalt ønske fra disse kredses side om at forhindre kinesisk
og russisk indflydelse i Grønland, hvad enten den er civil
eller militær, og i stedet sikre en langt større amerikansk
militær kontrol med Grønland. Det var baggrunden til ordren
fra Washington til København om at kinesisk deltagelse i
bygning af lufthavne på Grønland ikke kunne accepteres og
måtte blokeres fra dansk side. Noget som skete prompte.
Hvis denne politik fortsættes vil det få katastrofale
konsekvenser for Grønland, Rigsfællesskabet og Verden.
Grønlands behov for opbygningen af en selvbærende økonomi
gennem økonomisk og infrastrukturel opbygning vil blive
tilsidesat

og

i

stedet

vil

kun

rendyrkede

militære

investeringer og amerikansk kontrol over Grønlands råstoffer
være på dagsordenen.
Alternativet til sådanne sørgelige udsigter er at etablere et
fredeligt samarbejde på Grønland, i resten af Arktis (og i
verden i almindelighed), mellem USA, Rusland, Kina og Indien.
Hvis disse fire giganter indgår i Lyndon LaRouches forslag om
en firemagts-aftale for økonomisk udvikling og videnskabeligt
forskningssamarbejde, så har verden en farbar vej ud af alle
de aktuelle problemer.
Det, Grønland og Arktis har brug for, er den form for
økonomisk udvikling, som Kina mestrer, og som ses ved, at man
har løftet 700-800 millioner kinesere ud af dyb fattigdom, og
i den udvikling, velstand og øget selvstændighed, som Bælteog Vej-Initiativet siden 2013 har skabt i stadig større dele
af verden. Kinas succes er baseret på at yde langsigtede
kreditter til infrastrukturprojekter, der transformerer den
økonomiske aktivitet. I kølvandet på den forbedrede
infrastruktur følger industrialisering og forbedrede
levevilkår. Dertil kommer voksende deltagelse i den forskning
og udvikling, som er grundlaget
teknologisk fremskridt.

for

videnskabeligt

og

Den danske regering bør i samarbejde med det grønlandske
hjemmestyre arbejde for, at Trump ikke falder i den
geopolitiske fælde, der vil ødelægge Grønlands fremtid. I
stedet bør vi arbejde for at få Grønland til at være et
vigtigt omdrejningspunkt i et kommende internationalt
samarbejde i Arktis. Grønland bør være centrum for et
forskningssamarbejde mellem de arktiske nationer, bl.a.
Grønland, Danmark, USA og Rusland, og dertil Kina og andre
nationer, for udviklingen af Arktis og fælles aktiviteter for
f.eks. bedre at forstå interaktionen mellem Solen, det Ydre
Rum og Jorden.

Britisk centralbankdirektør
lancerer ‘grønne’ angreb på
USA og på dollaren
Den 26. aug. (EIRNS) – Direktøren for Bank of England kom til
Federal Reserves bankkonference i Jackson Hole, Wyoming, i
sidste uge og sagde, at den amerikanske dollar, indenfor
handel og investeringer, burde udskiftes med en digital
verdensvaluta. Mark Carney lovpriste den digitale valuta
“Libra” – foreslået udstedt af Facebook – som den amerikanske
kongres forsøger at stoppe. Men Mark Carney sagde, at de
globale digitale penge ville blive bedre kontrolleret af Bank
of England og andre store centralbanker. Han gjorde dermed
Facebooks “Zuck Bucks” til sin forsøgskanin.
Værdien af dollaren, beklagede Carney, gør det sværere og
sværere for hans Bank of England, Fed og andre centralbanker,
at vedblive med at redde City of London og Wall Street og
Tokyos megabanker, som de har gjort i mere end 10 år siden den
globale finansielle nedsmeltning i 2008. Selv “kvantitative
lempelser”, endog negative renter, fungerer ikke mere, og
endnu et finansielt krak truer.
Carney bebrejdede regeringerne og især den amerikanske dollar.
Han fik støtte til sin britiske imperiale arrogance fra den
enorme (6.5 milliarder $) private kapitalfond på Wall Street,
BlackRock LLP, som kom til symposiet i Wyoming med et forslag
om at overføre styringen af de offentlige budgetter til
centralbanker som Bank of England og Federal Reserve. Disse
ville blot trykke pengene og få deres “eksperter” til at
fortælle regeringerne, hvordan de skal bruge dem, foreslog
BlackRock.
Og investeringerne ville være “grønne”, hvilket ville smide

billioner af kroner væk til tilbagestående “grønne”
teknologier som enorme solfarme, mens kulkraft og olie blev
afviklet med tunge “kulstofafgifter”.
Dette ville gøre det af med hvad der er tilbage af amerikansk
industriel kraft, som allerede er blevet trukket ned af årtier
med britiske frihandelsaftaler, “afindustrialisering,”
narkotikaepidemier…
Man må forstå, at Det amerikanske Systems økonom og statsmand
Lyndon LaRouche ikke ville have fundet sig et minut i Mark
Carneys arrogante imperialistiske krav. Han var den store
modstander af britisk imperialisme – finansiel og geopolitisk
– i et halvt århundrede. Hvis præsident Donald Trump ville
bane vejen for en posthum frifindelse af den uforskyldt
retsforfulgte Lyndon LaRouche, måtte Bank of Englands Carney
og BlackRock æde deres ord.
I virkeligheden er den amerikanske dollars dominerende rolle i
international handel og investeringer – en hindring, efter hr.
Carneys mening, for centralbanker der styrer verden med deres
digitale verdensvaluta – i dag den eneste rest der er tilbage
af præsident Franklin Roosevelts vellykkede kredit- og
valutasystem fra Bretton Woods. Bretton Woods tillod stabile
valutaer og en stærk vækst i produktivitet og produktion i USA
og Europa i 30 år efter anden Verdenskrig.
Richard Nixon opgav Bretton Woods-systemet i 1971 under pres
fra Londons banker, hvilket gav dem det spekulative kasino med
“flydende valutakurser”, som de ønskede, med 5,5 billioner $
per dag i valutahandel, hvoraf 99 % er ren spekulation.
LaRouche foreslog at genskabe et Bretton Woods-system, denne
gang med kredit også for udviklingslandene, til grundlæggende
infrastruktur og industrialisering – lige som Kina yder i
Asien og Afrika under sit Bælte- og Vejinitiativ. Han sagde,
at dette nye Bretton Woods kunne iværksættes af de fire
magter, der i dag ikke bøjer sig for “nye grønne aftaler” –
USA, Kina, Rusland og Indien. I spidsen for Måne- og Mars-

rummissioner og nye nukleare og fusionsteknologier, kan disse
nationer, og andre der slutter sig til dem, revolutionere den
menneskelige arts kræfter og menneskets kreative åndsevner.
Lad hr. Carney blive grøn af misundelse.

Forholdet mellem USA og Kina
Den 25. august (EIRNS) – Under den seneste runde med
optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina, udstedte
præsident Donald Trump en række tweets den 23. august,
herunder et der sagde: ”Vi har ikke brug for Kina, og ville
ærligt talt være langt bedre stillet uden dem.”
Dagen efter modtog dette synspunkt et hurtigt og utvetydigt
svar fra Kina i en ledende artikel i Xinhua, det officielle
nyhedsagentur i Folkerepublikken Kina: ”Den amerikanske
økonomi ville ikke være stærkere uden Kina. Enhver diskussion
om afbrydelse af bånd mellem USA og kinesiske virksomheder er
i bedste fald latterligt … konstruktivt engagement er stadig
den rigtige vej frem.”
Helga Zepp-LaRouche gik endnu længere, og sagde, at det
simpelthen er objektivt forkert at tro, at USA eller verden
kan løse sine økonomiske problemer uden Kina og dets Bælte- og
Vejinitiativ; ligesom det er objektivt forkert at tro, at det
er muligt at løse planetens strategiske problemer uden
Rusland. Zepp-LaRouche tilføjede, at det Britiske Imperium og
de i Europa og i USA der deler deres politik, har orkestreret
en dramatisk forværring af den strategiske situation i de
sidste par uger. Det officielle Washington har bevæget sig fra
at karakterisere Kina som en konkurrent, sidenhen en rival, og
nu er der åbenlyst tale om, at Kina er en fjende.

Det samme sker med den kraftige optrapning af ballistiske
missiltest, der er rettet mod både Rusland og Kina.
Zepp-LaRouche sagde, at uanset hvilke punkter med pres eller
manipulation der måtte være omkring præsident Trump i disse
spørgsmål, må de brydes for at ruske ham og den amerikanske
regering ud af den nuværende bane, som er ekstremt farlig og
vil være ødelæggende for USA generelt og for Trumps genvalg i
særdeleshed. Det er en bane, der er det præcis modsatte af,
hvad Lyndon LaRouche med sit ‘Forslag til Fire Magter’
opfordrede til, nemlig at USA, Kina, Rusland og Indien skulle
samarbejde om at stoppe Det Britiske Imperiums krigs og
udplyndring, og i stedet etablere en ny verdensorden baseret
på videnskab og klassisk kultur.
Drivkraften bag det strategiske faseskifte, som briterne på
flere fronter har iscenesat de sidste par uger, er den
fuldstændige, overhængende bankerot af hele deres finansielle
system. De planlægger åbent ”et regimeskifte i
pengepolitikken”, der vil få de til dato 17 billioner $ i
kvantitative lempelse til at blegne i sammenligning. De har
til hensigt at indføre en “syntetisk dominerende valuta” for
at få enhver antydning af national suverænitet over monetær
politik og kreditpolitik til at forsvinde, og tvinge alle
kreditstrømme til at holde deres spekulative boble på 1,5
billarder $ i live, inklusive med “grønne” molbo-projekter,
hvis eneste formål er at udslette de få produktive
industrielle økonomier der er tilbage.
Og dog, som Lyndon LaRouche endegyldigt beviste, er der ingen
tænkelig måde, hvorpå de kan redde deres system, uanset de
hyperinflatoriske skovbrande, de slipper løs. Kun en
konkursbehandling af hele systemet med Glass-Steagall og
relaterede tiltag kan fungere, og få planeten væk fra sin
nuværende selvmordskurs.
Præsident Trumps næste tweet burde egentlige udsige: ”Vi har
ikke brug for London og Wall Street, og ville, helt ærligt,

stå langt bedre uden dem.” Dette ville være sandt; det ville
være i overensstemmelse med Trumps egne kampagneløfter; og
vigtigst af alt, ville det være begyndelsen på den form for
omgående politisk skifte, som landet behøver.
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Verden står ved en skillevej:
En ny mørk tidsalder eller en
ny renæssance
Den 21. august (EIRNS) —Tegnene på det igangværende nedbrud af
det
transatlantiske
finansielle
system
eskaleres.
Panikniveauet i den finansielle sektor blev demonstreret med
opfordringen til at udstede “helikopterpenge” til
bortforklaring af sammenbruddet af boblen af derivater og
‘gearet’ gæld til en værdi af $ 1,5 billiarder. BlackRock, den
største private kapitalforvalter i verden, har udarbejdet et
papir til mødet i Jackson Hole, Wyoming, der finder sted i
slutningen af denne uge, den 22.-24. August, og hvor mange af
de øverste bankfolk og finansielle regeringsembedsmænd fra
hele verden samles. De kalder deres forslag for en
“regimeændring” af det finansielle system, idet de ophæver
centralbankernes såkaldte “uafhængighed” . Langt fra at være
en opfordring til national bankvirksomhed – som er en central
del af Lyndon LaRouches program til at gendanne det
amerikanske system – er det, som de foreslår, at fusionere
regeringerne og centralbankerne og fremme det, de kalder
“direkte investeringer”, eller direkte levering af penge til
enhver nødlidende bank, der har brug for det. Hvad som helst,
for at holde den afledte boble flydende i et par uger eller
højst måneder. Dette var præcis, hvad LaRouche advarede om med
sin berømte “Trippelkurve” eller “Typiske Kollaps Funktion”,
det pædagogiske redskab, som han udviklede i 1995, og som på
en forbløffende, men enkel og overbevisende måde viser,
hvordan de økonomiske og monetære aggregater bevæger sig i en

hyperbolsk retning opad til et bestemt punkt, mens
realøkonomien bevæger sig nedad og slutteligt går under,
hvilket forårsager sammenbruddet af de finansielle aggregaters
reelle, bagvedliggende, værdier. Vi er nu nået til det punkt,
hvor enhver form for likviditetstilførsel, man kan forestille
dig, ikke vil være tilstrækkelig til at opretholde denne
boble. Vi er på vej mod den ‘perfekte storm’ uden andre
tilgængelige løsninger end omdannelsen af hele systemet i
retning
af
LaRouches
Fire
Love:
Glass-Steagall;
nationalisering af centralbankerne og oprettelsen af nationale
banker i overensstemmelse med Alexander Hamiltons principper
(eller
‘Kreditanstalt
für
Wiederaufbau’
i
efterkrigsopbygningsplanen i Tyskland) og derefter etablering
af et nyt, internationalt kreditsystem, et Nyt Bretton Woodssystem. Dette vil skabe kapaciteten til at etablere et
forceret program for fusion, for rumforskningssamarbejde og
for samarbejde med Kina om den Nye Silkevej, og dermed
udvikling af hele verden.

I USA blev præsident Trumps opfordring til en forceret MåneMars-mission, Artemis-projektet, præsenteret på et møde i
‘National Space Council’, der blev afholdt i Virginia den 20.
august; det blev fremført, at det haster med nukleare
fremdrivningssystemer, hvis man skal rejse til Mars uden den
fysiske overlast der følger af stråling, og som ville være
resultatet af den ni måneders rejse ved hjælp af kemisk
fremdrift. (Faktisk vil alene en fusionsraket, der forkorter
turen til et antal dage, åbne mulighed for regelmæssige rejser
til Mars – hvilket er grunden til, at et forceret program for
fusion skal lanceres samtidigt med Måne-Mars-programmet.) For
både Artemis Projektet og fusionsenergiprojektets vedkommende,
vil alene et uhindret internationalt samarbejde mellem de
førende videnskabelige nationer i verden kunne opnå de
nødvendige resultater. Det er netop denne form for
internationalt samarbejde, der også kræves for at gennemføre

transformationen af det globale finansielle system gennem et
nyt Bretton Woods.
Mod denne håbefulde og optimistiske vision for fremtiden har
de døende rester af Imperiet iværksat den mest massive
kampagne for adfærdsmodifikation – dvs. hjernevask – i moderne
historie. En uge med kulturel og videnskabeligt vanvid skal
gennemføres internationalt fra den 20. til 27. september,
centreret i FN’s generalforsamling på Manhattan, hvor man
kræver, at alle disse ideer om videnskabelig udvikling af den
menneskelige race fuldstændigt skrottes – at enhver
videnskabelig indsats i grænseområderne for menneskelig viden…
om rummet, om at gentage solens vidunder gennem fusionskraft,
om at fremme evnen af en ekspanderende menneskelig race til at
medvirke i universets udvikling – alt dette sættes i stå for
at “redde planeten” fra ikke-eksisterende antropomorfe
(menneskeskabte, red.) klimaændringer. ‘Den lille kylling’ fra
børnehavens rim, var ikke nær så sindssyg som denne
massepsykose, der spredes af misbrugte børn, stofmisbrugere,
og onde hjerner, der ønsker at redde et døende økonomisk
system på bekostning af den menneskelige race. Valget er klart
– vær med i udviklingen af universet og frigørelsen af
menneskelig kreativitet i de mange kommende generationer
gennem videnskabelig fremgang og kulturel skønhed, eller se
menneskeheden blive drevet ind i en ny mørk tidsalder og
sandsynligvis termonuklear krig. Vi befinder os nu i det
øjeblik i historien, som Lyndon LaRouche oprettede denne
organisation med henblik på.

Et økonomisk nedbrud kommer

som en stor tsunami
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med helga
Zepp-LaRouche den 21. august
I denne uges webcast gennemgik leder for Schiller Instituttet
Helga Zepp LaRouche den seneste økonomiske svindel, der udgår
fra Black Rock-gruppen som et eksempel på den desperate
indsats for at købe tid til forsvar for et system, som er
under sammenbrud. Alt imens dets initiativtagere omtaler denne
plan som en “regimeændring” i finanspolitikken, er det blot
endnu et forsøg på at oversvømme systemet med
“helikopterpenge” for at beskytte værdiløse aktiver på 1,5
billiarder $. Dette blev afsløret i 1990’erne af Lyndon
LaRouche, der med sin “Triple Curve” udviklede det pædagogiske
værktøj, der viser, hvorfor denne tilgang ødelægger den
fysiske økonomi og vil føre til kaos.
Dette er baggrunden for den eskalerede destabilisering af
Kina, der demonstrerer den ‘britiske hånd’ – og deres
allierede som Bolton og Pompeo – i et forgæves forsøg på at
forhindre Kinas opkomst og dens BRI-politik (Bælt og VejInitiativ). Mens Trump ønsker en aftale med Kina, sætter hans
modstandere – både inden for og uden for hans administration –
verden på en farlig kurs.
En markant, positiv udvikling, som hun identificerede, er
dækningen i the Guardian, Washington Post og Financial Times
af den middelalderlige ideologi bag økofascismen, og hvordan
denne bruges til at skabe et grønt bonanza for ellers
konkursramte finansfolk.
Denne udvikling er en del af en utrolig proces, der viser, at
systemet ikke fungerer, og åbner udsigten til, at stigende

antal mennesker kan bringes til at se, at løsningen afhænger
af udbredelsen af videnskabelige ideer og stor kultur – og
dette skaber grundlag for optimisme.

Hvad der ser ud til at være
umuligt ud i dag, kan blive
uundgåeligt i morgen
Den 20. august (EIRNS) – Røde lys blinker tværs over hele det
transatlantiske finansielle system, hvilket signalerer faren
for et umiddelbart forestående finansielt og banksammenbrud,
der vil få 2008 til at blegne i sammenligning; og dette sker
nu, umiddelbart før det årlige møde den 22.-24. august i
Jackson Hole, Wyoming, hvor folk fra Verdens centralbanker og
ledende internationale finansfolk beslutter politikken, samt
topmødet den 24.-26. August mellem stats- og regeringschefer
for G7 – gruppen af udviklede nationer – som afholdes i
Biarritz, Frankrig.
En uhyggelig, sygelig bleghed hænger over begge møder – i det
mindste for de ledere, der er villige til at indrømme, at det
britiske imperiums hele transatlantiske økonomiske system er
håbløst bankerot, og at hver eneste indsats, der hidtil er
gjort for at redde dets spekulative boble på 1,5 billiarder
dollars, er mislykkedes.
‘Bail-outs’ på steroider i form af over 15 billioner $ i
kvantitative lempelser (QE ‘quantitative easings’) er blevet
forsøgt og er mislykkedes. ‘Bail-ins’ kollapsede endog inden
de kom ud fra startblokkene, fordi de var politisk umulige.
Negative renter er nu den dominerende virkelighed i de fleste
af G7-nationerne – USA er den vigtigste undtagelse, men det er

hurtigt på vej i den retning – de negative renter, som er en
form for landevejsrøveri mod de befolkninger, der rammes, er
en indikation af ekstrem økonomisk dysfunktion . For billioner
af dollars falske ”grønne obligationer” vil snart blive
udstedt i endnu et desperat forsøg på at udplyndre de fysiske
økonomier for at redde City of Londons og Wall Street’s
spekulative boble. Brexit-adskillelsen mellem Det Forenede
Kongerige og Den Europæiske Union ligger nu fast til den 31.
oktober, og truer med at trække stikket ud for Londons kontrol
over den globale handel med derivater – der tegner sig for
cirka 80% af den samlede internationale finansielle boble.
Og nu er der til brug for slænget ved mødet i Jackson Hole
udarbejdet en politisk ‘hvidbog’ af top centralbankfolk og
andre, der arbejder med BlackRock, den største private gruppe
af kapitalforvaltere på kloden, der frækt foreslår en
selvmorderisk “regimeændring i pengepolitikken, en aftale, der
er lige så omfattende, som den vi så mellem før-krisen og
efter-krisen ”—dvs. den hyperinflations-ordning med
kvantitative lempelser, der blev sluppet løs efter kollapset i
2008. Deres forslag er, at centralbanker skal sætte regeringer
i de facto-‘receivership’ (en slags betalingsstandsning, red.)
og selv ”gå direkte” med store økonomiske pengestrømme til de
bankerotte modtagere indenfor den offentlige og den private
sektor. Dette kan bedst sammenlignes med at tilføre finansiel
heroin i venerne på et håbløst afhængigt, næsten dødt, lig –
og det vil have lignende resultater.
De mennesker, der har studeret den fysiske økonom Lyndon
LaRouche, vil genkende denne situation som en, hvor vækstraten
for monetære aggregater (som f.eks. ‘QE’) – i forbindelse med
LaRouche’s “Triple Curve” (eller ‘Typiske Kollapsfunktion’) –
hidtil har overgået vækstraten for de samlede finansielle
aggregater (f.eks. derivater), at der ikke er nogen mulig sats
for yderligere monetær hyperinflation, der kunne forhindre, at
boblen med de finansielle aggregater for 1.5 billiarder $ i at
implodere – og dermed den fysiske økonomi i de dele af verden,
der ikke er tilsluttet Kinas Bælte og Vej-Initiativ.

Medmindre, naturligvis, at LaRouches konkursomlægning af det
nuværende transatlantiske system gennemføres i tide. Dette
kræver, at De Forenede Stater sammen med andre stormagter,
såsom Kina, Rusland og Indien, sætter det britiske imperium og
dets økonomiske system permanent ud af drift.
Som den russiske præsident Vladimir Putin udtalte ved en
fælles pressekonference med den franske præsident Emmanuel
Macron efter et topmøde mellem de to ledere i går: ”Det, der
ser umuligt ud i dag, kan blive uundgåeligt i morgen.” Putin
henviste til prospektet om at skabe et fælles Europa fra
Lissabon til Vladivostok. Men det samme princip gælder for
verdensøkonomiens tilstand og det finansielle system i dag.
Som Helga Zepp-LaRouche sagde til medarbejderne i går: ”Jeg
tror, at [Putins] -formulering også eftertrykkeligt gælder for
implementeringen af Lyndon LaRouches løsninger på den
nuværende krise …. I takt med at krisen bliver så stor, vil
det, der synes at være umuligt nu – nemlig at implementere
Glass-Steagall og en Ny Bretton Woods og en Fire Magts-aftale
med en opstilling af de fælles mål for menneskeheden – blive
uundgåeligt i morgen ….
”Situationen vil udvikle sig til en fuldstændig polarisering
mellem [på den ene side] økofascistisk ideologi, som dybest
set er en ideologi, ligesom den nazistiske ideologi var, og
ikke mindre farlig. Alternativet er, at have et nyt paradigme,
hvor menneskehedens fremtid skal organiseres af forskere og
klassiske kunstnere, fordi dette essentielt er de eneste to
grupper af mennesker, der tror på verificerbare universelle
principper. Lyndon LaRouche understregede hele tiden dette: at
ens politik skal være baseret på universets fysiske love, og
de eneste mennesker, der ved dette, er mennesker, der tror på
at gøre nye opdagelser, hvilket er universelt.”

Optimismen i LaRouches Fire
Love og Trumps Måne-Mars
mission
Den

19.

august

(EIRNS)

–

En

af

nationens

dominerende

nyhedskilder fandt anledning til at undersøge ligheden mellem
de grønnes ideologi med “klima-nødsituationen”, der hævder, at
mennesker ødelægger Jorden – og gerningsmændene bag
masseskyderierne, der mener, at “nødsituationen” opfordrer til
at dræbe mennesker. Washington Post bekræftede vores
beskrivelse af disse mordere som “økofascister”; og bemærkede,
at disse drastiske scenarier for klima-nødsituationen kan
medføre, at nogle mennesker foretager “alvorlige handlinger.”
LaRouches politiske aktionsudvalg, (LPAC), har forklaret denne
virkelighed i masseomdelte skrivelser for at redde landet fra
de katastrofer, som en dyb kulturel pessimisme forårsager.
Denne ideologi, der fremkalder kulturel pessimisme, især
blandt unge, er ikke blot dødbringende, men forkert.
Menneskeheden forbedrer tilstanden af sit omgivende fysiske
miljø. Dette gøres ved at lave transformationer, fra
videnskabelige gennembrud til nye teknologier med højere
energitæthed og større produktivitet. Vi kan også give dette
miljø en langt større udstrækning: vi kan tage ud i rummet,
udforske og udvikle det. Disse forandringer kræver flere
mennesker, og understøtter en større menneskelig befolkning.
På baggrund af sit livs arbejde for en kultur med
videnskabelige gennembrud og missioner med store menneskelige
infrastrukturprojekter, udviklede den store økonom og
statsmand Lyndon LaRouche hans fire kardinal-love fra 2014. De
begynder med princippet om Glass-Steagall-bankregulering og
den brug af Hamiltons metode til at skabe nationale
kreditinstitutter for industri og infrastrukturudvikling. Men
mere vigtigt specificerer LaRouches love brugen af denne

kredit til at fremme de mest avancerede teknologier, der
befordrer de største spring i energi-gennemstrømnings-tætheder
og arbejdskraftens produktive evner. Det indebærer et forceret
lynprogram
til
udvikling
af
fusionsenergi
og
plasmateknologier, og et forceret program for rummets
udforskning, i lighed med Apollo-projektet lanceret af
præsident Kennedy.
Disse forcerede programmer, som LaRouche specificerede, skal
ske i samarbejde med andre stormagter, især Kina, Indien og
Rusland; og han opfordrede disse nationer til at gå i spidsen
for oprettelsen af et ny Bretton Woods system for kredit-og
valuta for at gennemføre dem.
Lige nu, kan disse store handlinger trække USA og Europa ud af
‘kløerne’ af endnu en “stor recession ” og væk fra vejen mod
endnu et kommende finansielt nedbrud. Med udgangspunkt i
“Projekt Artemis ” Måne- og Marsmissionen, som er annonceret
af præsident Donald Trump, vil LaRouches tilgang skabe
gennembrud, der omdanner grænserne for
aktiviteter og økonomisk produktivitet.

menneskelige

Der er ingen grund til at presse ‘Federal Reserve Bank’ og
andre centralbanker til at trække os alle ned i det mørke
skyggeland med negative rentesatser. Ved at skabe stigende
menneskelig produktivitet sikrer LaRouches tilgang faktisk ny
reel velstand og overskud af arbejdskraften!

Umiddelbart forude er en mur

af ild sat op af britiske
brandstiftere – vil I gå
igennem den ?
Den 15. august (EIRNS) —I rapporten fra House of Lords, (det
britiske overhus, red.) fra december 2018, “Britisk
udenrigspolitik i en skiftende verdensorden”, udpegede det
britiske imperium fire nationer: Kina, Rusland, Indien og USA
som mål for intervention og ‘disruption’. Amerikanerne er for
deres vedkommende bekendt med denne ’disruption’: det årelange
russiagate-fupnummer, i første omgang rettet mod
præsidentkandidat Trump, og sidenhen mod præsident Donald
Trump. Det er nu gamle nyheder – MI6s Christopher Steele, der
forfattede det uredelige dossier mod Trump, en sværm af
udenlandske informanter og provokatører, fuldspektret ulovlig
overvågning, lækager og informationskrig – dette var alt
sammen, som James Comey sagde, operationer udført af den
‘britiske crown’ i forbindelse med Obamas Det Hvide Hus.
Idet de fortsætter med deres kriminelle indblanding i den
amerikanske valgproces, udelukker det britiske aristokrati i
rapporten fra House of Lords muligheden af, at Donald Trump
kan modtage valg til en anden periode som præsident. I afsnit
37-39 hedder det i rapporten: ”Den amerikanske administration
har truffet en række højt profilerede unilaterale
udenrigspolitiske beslutninger, der er i strid med Det
Forenede
Kongeriges
interesser.
Især
amerikansk
tilbagetrækning fra Parisaftalen om klimaændringer … de
besværligheder, som briterne og deres allierede har været ude
for i forbindelse med forsøg på at påvirke USA, demonstrerer
udfordringen ved at arbejde med administrationen …. Skulle
præsident Trump vinde en anden periode, eller en lignende
administration efterfølge ham, vil skaden på relationerne
mellem UK-USA vare længere …. ”Det betyder, at Det
imperialistiske Storbritannien planlægger at gribe ind igen

for at besejre Donald Trump, og de intervenerer allerede nu
igen. Selvom man måske konkluderer, at de bavlende fjolser der
omfatter de demokratiske kandidater, aldrig vil være i stand
til det, ligger faren i det, man ikke ser i øjeblikket.
‘The Lords’ finansielle system, der består af City of London
og Wall Street, er endnu en gang ved at kollapse. Efter
sammenbruddet i 2008, der frembragte økonomisk blodbad i hele
verden, rekonstruerede bankfolkene simpelthen den samme
økonomiske boble, denne gang næsten dobbelt så stor som den
foregående. For at bevare deres magt har City of London
opfundet en gigantisk fidus – Green Finance Institute (Det
Grønne Finansieringsinstitut). Deres hensigt er at
afindustrialisere hele Europa, især Tyskland, udplyndre
indtægterne fra titusinder af virksomheder og endda personlige
konti under dække af at ‘redde’ planeten. Yderligere midler
vil finansiere en ny international økofascistisk bevægelse,
hvor befolkningerne, under truslen om magtanvendelse,
accepterer dødbringende nedskæringer og folkedrab imod sig
selv for at bringe folketallet ned på niveauer, som
fuldstændigt afindustrialiserede nationer er i stand til at
oppebære. Under overskriften ‘Extinction Rebellion’ , en
organisation drevet af unge mennesker, planlægger de at
udslette 6 milliarder mennesker.
Den nu afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche sagde, at
der er fire lande med tilstrækkeligt økonomisk potentiale,
som, hvis de gik sammen, ikke alene kunne overleve
sammenbruddet af det britiske imperialistiske økonomiske
system, men også komme ud af sammenbruddet med et højere
niveau af produktivitet og kultur. Disse nationer er Rusland,
Kina, Indien og USA. LaRouche foreslog, at disse fire lande
samarbejder fælles udvikling af avancerede teknologier,
grundvidenskab, rumforskning og udvikling af infrastruktur i
stor skala. Han foreslog, at disse fire lande samtidig skulle
samarbejde om et Nyt Bretton Woods system, ved at fiksere
valutakurser og give mulighed for udstedelse af massive

mængder af kredit med lav rente til støtte for en verden af
suveræne nationalstater, der handler indbyrdes til gensidig
fordel, og samarbejde om hastig fysisk udvikling af
underudviklede nationalstater. Dette forslag ville fjerne den
britisk-sponsorerede spekulative kasinoøkonomi, der har hærget
verden. Den udvidede produktivitet, der følger af dette
forslag, understøtter ikke kun verdens befolkning på et højere
niveau, det ville fordre, at der bor mange, mange, flere
mennesker i Verden. Ikke overraskende er LaRouches fire magter
– De Forenede Stater, Rusland, Kina og Indien – nøjagtigt de
lande, der nu er mål for krig og undergravende virksomhed fra
det britiske imperium:
• Der forekommer nu demonstrationer mod Vladimir Putin i
Rusland orkestreret af en NGO-baseret fredsbevægelse. Disse
NGO’er
(Non
Govermental
Organisations,
red.)
er
‘frontorganisationer’ for de samme anglo-amerikanske
efterretningsvirksomheder og finansfolk, såsom George Soros,
der promoverer det falske ’russiagate’-fupnummer, der sigter
mod at ødelægge præsident Trump, og som har splittet vores
land med krigshysteri imod Rusland, og imod denne præsidents
opfordring til fred.
• Kina bliver undergravet gennem den tidligere britiske
kronkoloni i Hong Kong. Voldelige ”demokrati” -demonstrationer
sigter mod at kræve, at den kinesiske regering reagerer
militært og fanger præsident Trump i en umulig position, hvor
han, håber de, bliver tvunget til at opgive enhver form for
samarbejde med sin ven Xi Jinping, især som valget i 2020
nærmer sig, og demokrater og republikanere fra etablissementet
angriber præsidenten med påstande om, at han ikke er barsk
nok. Enhver, der ikke er vildledt, ved, at finansfolk i London
og Wall Street og de korrupte politikere, som de aktiverede,
er de samme banditter, der stjal den amerikanske økonomi og
flyttede den til Kina og andre lavtløns-destinationer.
Præsidenten siger selv, at han ikke bebrejder Kina, og i
stedet peger på de globalistiske institutioner som

Verdenshandelsorganisationen, som vores elitære forrædere har
bragt os ind i. Hvis Kina har stjålet noget som helst fra USA,
er det ideen om målrettet kredit til at støtte grundlæggende
videnskab, produktiv og moderne industri og transport og
opbygning af store infrastruktur-projekter – noget, som vi
plejede at gøre før vi blev overtalt til at blive et
”forbruger” -samfund.
• Briterne puster også til ilden i den gamle Kashmir-konflikt
mellem Indien og Pakistan, en konflikt, der er forankret i den
racemæssige og religiøse opdeling, som de oprindeligt selv
skabte under kolonialismen.
• I USA er vi gået ind i ”fase to” af kuppet mod
præsidentskabet, hvilket involverer den ofte gentagne sætning,
der regelmæssigt høres i de falske nyheder, især MSNBC og CNN,
at enhver, der stemte for Donald Trump eller støtter Donald
Trump er en ‘hvid supremacist’. Disse påstande sigter imod at
fremprovokere eller retfærdiggøre voldshandlinger.
Dem der mener, at det britiske imperium ophørte med at
eksistere efter 2. verdenskrig, er uvidende om, at City of
London for indeværende kontrollerer verdens pengestrømme. Det
meste af det, der tidligere var Wall Street, huserer nu
indenfor den ene kvadratkilometer i London, der kaldes ‘City
of
London
Corporation’.
Britiske
tænketanke
og
efterretningsbureauer kontrollerer ‘ideologifabrikker’ og
‘propaganda-fronter’, som indoktrinerer og underkuer
befolkningerne og, ligesom med de gamle romere, trakterer med
følelsesmæssige shows og underholdning. Deres opgave er, for
enhver pris at opretholde Citys økonomiske magt . Det er denne
kombinerede magt, der ofte – fejlagtigt – refereres til som
‘the Deep State’.
Det britiske ‘Commonwealth, under Dronningens suveræne
myndighed, udgør over 31% af verdens befolkning, og hvert
tredje land i verden. Det kontrollerer international
organiseret kriminalitet, narkotikahandel og fostrer og

fremmer islamisk terrorisme som en paramilitær styrke til
hybrid krigsførelse og regimeskifte-operationer. Det har
infiltreret de udenrigspolitiske institutioner i De Forenede
Stater dybt, og vores førende universiteter siden slutningen
af 2. verdenskrig, hvilket har resulteret i, at ideer med
britisk oprindelse, såsom det postindustrielle samfund og
menneskeskabte klimaændringer, er blevet enerådende i vores
samfund, har ødelagt vores engagement i videnskab, og hærger
det rationelle potentiale hos de unge sind.
Navnet Lyndon LaRouche har igennem fire årtier været synonymt
med ideen om at ”knuse det britiske imperium” Det britiske
imperium forstår LaRouches plan for dets ødelæggelse og for
fremkomsten af en kreativ menneskehed i dets kølvand, ligesom
det forstod og hårdt bekæmpede den samme hensigt fra Franklin
Roosevelts side. De forstår også, at præsident Trump truer
deres flanker med sin støtte for nationalstaten, hans
bestræbelser på at skabe produktive job inden for produktion
og infrastruktur, hans bestræbelser på at afslutte deres
krige, og hans annoncering af det bemandede ruminitiativ –
planen om at vende tilbage til månen i 2024, for derefter at
fortsætte til Mars. De forstår, at et økonomisk mobiliseret og
videnskabeligt avanceret USA – en situation, der er muliggjort
af præsidentens forpligtelse til at vende tilbage til Månen og
kolonisere Mars – kan føre til de nødvendige aftaler blandt de
fire magter, – aftaler, der gør en ende på det britiske
imperium en gang for alle.
Det faktum, at dette præsidentskab modstod deres oprindelige
fuldskala og hensynsløse angreb, har nu efterladt dem på et
meget udsat og meget svagt sted, en svaghed, som de ikke har
oplevet siden slutningen af 2. verdenskrig. De er sårede, men
alligevel fast besluttede og opsat på at nedlægge alt og alle,
der kommer i vejen for dem.
En præsident, der ved, at han kan stole på en rationel og
progressiv befolkning, og uden at gå ind på Washingtons
ondskabsfulde spil, kan frembringe denne store historiske

ændring, en ændring, der nødvendiggøres af de kriseforhold,
der er i færd med at opstå.
Indenrigspolitisk har vi brug for LaRouches fire love for
økonomisk genopretning: Glass-Steagall bankadskillelse og en
national bank eller lignende plan for at skabe kredit,
udelukkende rettet imod fysisk produktive formål – enorme
moderne infrastrukturprojekter, bygning og genopbygning af
byer, grundlæggende videnskab og forskning og udvikling. Vi
har brug for finansiering til lynprogrammerne – menneskelig
udforskning af rummet, som præsidenten allerede har skitseret
sammen med et lynprogram for fusionskraft. Disse fire love vil
føre vores økonomi fremad og skabe reelle produktive job. Det
store eventyr i rummet vil tænde for vore unge menneskers
fantasi og sind. Internationalt bør de fire magter begynde at
konferere om at etablere et nyt Bretton Woods system, og om
fælles planer for både at udforske rummet og fuldt ud udvikle
vores egen jordklode. I denne forandrede verden, er der ingen,
der længere vil lytte til de forhenværende magtfulde. Denne
store forandring vil derudover være den absolutte retfærdighed
for denne præsident, imod fjenden, der forsøgte at ødelægge
ham. Vil I hjælpe os med at skabe et fællesskab af borgere,
der bakker voldsomt op om denne politik, så vi bliver i stand
til at frembringe denne store og vidunderlige forandring?

Desperation hos den angloamerikanske finansielle elite
ligger bag

fornyet
pres
for
regimeskifte-operationer,
øko-terrorisme
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 13. august
2019
Med alle indikationer af et nyt økonomisk sammenbrud, der i
givet fald vil være værre end det i 2008, er der et desperat
pres undervejs fra de angloamerikanske eliter for at afspore
Bælte og Vej- Initiativet gennem at ramme Kina og Rusland og
at bruge fupnummeret med mennskeskabte klimaændringer til at
overbevise folk om, at der ikke er noget andet alternativ end
passivt at acceptere brutale nedskæringspolitikker og radikal
befolkningsreduktion.
Det
er
dette,
der
driver
farverevolutionen i Hong Kong, den farlige optrapning af
spændingerne mellem Indien og Pakistan, demonstrationerne i
Moskva og en forøget mobilisering af klimafanatikere, der
bevæger sig i retning af terrorisme mod det industrielle
samfund.
Men der eksisterer et andet alternativ, hvilket Helga Zepp
LaRouche udvikler i dagens webcast med Schiller Instituttet.
Faren for krig kan afværges ved en ‘fire-magts-aftale’, som
vil omfatte samarbejde i rummet, og med vedtagelsen af Lyndon
LaRouches ‘Fire-Love’, som er en en forudsætning for at
foretage et skridt fremad i den fysiske økonomiske udvikling
af menneskeheden. Dette involverer et afgørende brud med
geopolitik og neoliberalisme, og bevæger USA og Vesteuropa til
fuldt ud at støtte det nye paradigme, der tegner sig i

Eurasia.
Mrs. LaRouche opfordrede til en ærlig debat om klimaet,
tillige med en kampagne for at vinde støtte til en fuld MånenMars-mission, såsom den, der i øjeblikket støttes af præsident
Trump, og som den oprindeligt blev udviklet af hendes mand,
Lyndon LaRouche. Vi befinder os ved et afgørende øjeblik i
historien. Vores mobilisering kan lykkes med at vende en
eksistentiel krise til en ny mulighed for menneskehedens
fredelige fremskridt. (HCS)

Frontalt angreb på vores
levestandard:
Multimilliardærer finansierer
‘Klimabeskyttere’!
af Helga Zepp-LaRouche
Af Helga Zepp-LaRouche, skrevet til det tyske avis Neue
Solidarität, # 33, dateret 15. august, 2019.
Den 10. august – Nyheden er ude: I henhold til den seneste
IPCC-rapport er Jordens tilstand katastrofal, men vi har
stadig en chance. Alt hvad vi skal gøre, er at lytte til den
16-årige klima-hovedfigur Greta Thunberg fra Sverige,
‘Extinction Rebellion’ og Dennis Meadows. Vi skal ikke alene
skamme os over at flyve, men også over at spise kød – eller
mad generelt – at køre biler, rejse, opvarme vores hjem, og –
for at komme helt til bunds i det – over, at vi eksisterer i
det hele taget. fordi det var bedre for klimaet, hvis vi ikke
gjorde! Og så selvfølgelig, hvis du endnu ikke skulle have

bemærket det: sne er sort!
Enhver der mener, at det transatlantiske etablissement og dets
videnskab og medie-PR-lobbyister er blevet vanvittige har en
pointe. Men der er en mening med galskaben: De apokalyptiske
teser fra det såkaldte ‘Intergovernmental Panel on Climate
Change’ (IPCC) om påstået ondartet cyklus af ‘ikkebæredygtigt’ landbrug, global opvarmning og ekstremt vejr er
beregnet på at indoktrinere befolkningen til frivilligt at
opgive forbrug, acceptere højere skatter for at subsidiere
pengestrømme ind i grønne investeringer,
at acceptere
diktatoriske regeringsformer og – hvilket, der nu siges rent
ud – at acceptere en massiv reduktion af verdens befolkning.
IPCC-rapporten er faktisk gammel udgæret vin på nye flasker,
og argumentet er i sidste ende baseret på en – såvel forenklet
som falsk– teori af Thomas Malthus. En teori, der hævder, at
menneskeheden multipliceres med en geometrisk rate, mens
ressourcerne og fødevareproduktion kun multipliceres med en
lavere aritmetisk hastighed. En af de førende neomalthusianere, Al Gore, tilføjede lidt sødemiddel til denne
vin, idet han indrømmede, at Malthus naturligvis ikke kunne
have forudset, at menneskeheden ville gøre forbedringer inden
for landbrugsteknologi og derfor kunne øge mængden af mad, der
kan produceres på Jorden, enormt. Men – og nu fremkommer
eddiken i vinen – for at undslippe dette ‘malthusianske
dilemma’, indgik mennesket, ligesom Dr. Faust, en pagt med
djævelen, og forpligtede sig til videnskabelige revolutioner.
Så vore dages neo-malthusianere, inklusiv IPCC, arbejder ud
fra nøjagtigt denne idé. Resultaterne af moderne landbrug, som
har muliggjort, at i det mindste en betydelig del af
menneskeheden har fået en forbedret, proteinrig diæt, bliver
bagvasket: kødforbrug, såvel som resultater af videnskabelige
fremskridt, får skylden for klimaændringer, og verden kan kun
reddes, hvis vi opgiver kørsel, flyvning, opvarmning og
airconditionering. Og verdens befolkningstal bør ikke længere
stige, men skal indskrænkes. Så tilbagevenden til

befolkningstal og levestandarder som i de førindustrielle
tider: hestevogne til de rige, cykler eller gang til fods for
de andre, og sunde kartofler og hirsegrød, der denne gang
bliver udråbt som en vegansk diæt.
Et nærmere kig på finansieringen af Greta Thunberg,
‘Extinction Rebellion’ (“XR”) og ‘FridaysForFuture’ afslører,
at [klima-]bevægelsen finansieres af de rigeste mennesker på
Jorden. Blandt grundlæggerne og i periferien af
‘Climate
Emergency Fund,’ CEF findes Rory Kennedy, datter af Robert
Kennedy og Aileen Getty, datter af afdøde John Paul Getty,
sammen med “filantropen” Trevor Neilson, hvis karriere har
omfattet forskellige former for samarbejde med Bill Gates,
Warren Buffett, George Soros og Ted Turner. Ifølge Guardian,
har CEF allerede overført EU 500.000 til XR, som snart vil
blive efterfulgt af “ti gange så mange” penge. Breitbart
offentliggjorde også interne dokumenter fra XR, der afslørede
yderligere fem- og sekscifrede donationer fra Soros, den
europæiske ‘Climate Foundation’, ‘Tides Foundation’
Greenpeace ‘Furka Holdings AG’, blandt andre.

og

Sådanne beløb er selvfølgelig ‘peanuts’ for medlemmer af
‘jetsettet’, der sædvanligvis rejser med privatfly,
helikoptere og mega-yachter. Åh jo, og Greta har netop indledt
en af disse nautiske ture til Amerika – “for at spare
flybrændstof.” Og XR’s Aktions-håndbog, dette er ikke en
øvelse, blev af Penguin Publishers generøst frigivet til
publikation måneder før den oprindelige udgivelsesdato.
I det mindste gør disse finansieringskilder det klart, at
dette er et “falskt” oprør. Det er ikke en græsrodsbevægelse,
men Greta-hype og XR er resultatet af en velorganiseret
propagandakampagne, der bruger moderne argumentation til at
skabe et politisk klima, hvor etablering af et fascistisk
diktatur accepteres som uundgåeligt.
En af forfatterne til den computermodel-baserede undersøgelse
{Limits to Growth} (Grænser for Vækst) fra 1972, Dennis

Meadows, afslørede for nyligt overraskende nok dette i en
artikel i den franske avis Libération. Han skriver, at
klimaændringer og udtømning af fossile energiressourcer
ødelægger grundlaget for den nuværende model for det
industrielle samfund, og at flygtningestrømme og hungersnød
vil øge kaos, og at en ting, der kan læres af historien er: at
hvis folk har valget mellem ‘lov og orden’ og frihed, vil de
altid vælge ‘orden’. Vore personlige friheder er allerede
begrænsede, og denne tendens vil fortsætte. Og alt imens dette
ikke vil løse de problemer, der skabte kaos, vil den politiske
magt og den økonomiske formue for dem, der støtter
autoritarisme mangedobles på kort sigt.
Et kig på historien afslører en anden dimension af den
indeværende propagandakampagne. Dette er ikke første gang, at
det finansielle oligarki har reageret på en systemisk
økonomisk og monetær krise ved at støtte fascistiske
bevægelser og etablere autoritære diktatoriske regimer. Den
internationale finansiering af nazisterne blev foretaget af
daværende guvernør for Bank of England Montagu Norman og Brown
Brothers Harriman – Harriman-klanens bank – der også støttede
den eugeniske bevægelse i USA. Det er en veldokumenteret
kendsgerning (”Eugenik er en ideologi, der anser det som et
politisk anliggende at kontrollere fordelingen af
arvemateriale i menneskelige befolkninger). (Eugenik kaldes
også arvehygiejne eller racehygiejne” – red. ref. Wikipedia)
Historien gentager sig selv, men aldrig på samme måde. Hvad
der dengang var eugenikkens racisme, er i dag den inhumane
doktrin om påstået overbefolkning, som af ideologer som Julian
Huxley i 1946 blev omformuleret til at være en afstikker af
eugenikken. Fordi denne betegnelse blev miskrediteret af
nazisterne, vil en “radikal eugenisk politik i mange år være
politisk og psykologisk umulig.” I dag er det angiveligt denne
overbefolkning, der ødelægger vores Lebensraum (”livsrum”, et
udtryk, der blev brugt af nazistiske geopolitikere) – Jorden.
På

daværende

tidspunkt

var

denne

ideologi

grobund

for

fascistiske chok-tropper, der så deres voldshandlinger
retfærdiggjort ved en formodet trussel fra enten “kommunister”
eller “ikke-ariske” mennesker.
Og hvis nutidens planet, som påstået, virkelig kun har 18
måneder tilbage, hvorfor skulle en ung mand på 17 eller 19 år
så ikke gøre alt for at bekæmpe den tilsyneladende årsag – det
industrielle samfund – med brug af alle tilgængelige midler?
De samme medier, der rapporterer om hvert eneste pip fra Greta
som om det var Einsteins opdagelse af den generelle
relativitetsteori, er tavse om en passage i teksten til
manifestet fra den mistænkte morder fra El Paso, hvor 22
mennesker for nyligt blev dræbt og 26 såret. Det afspejler i
det mindste ikke præsident Donald Trumps politik, men i høj
grad hans modstanderes politik. Den pågældende passage siger:
”Den amerikanske livsstil giver vores borgere en utrolig
livskvalitet. Imidlertid ødelægger vores livsstil miljøet i
vores land. Decimeringen af miljøet er skabelsen af en massiv
byrde for kommende generationer. De store selskaber fører an i
ødelæggelsen af vores miljø ved skamløst overforbrug af
ressourcer. … Jeg vil bare sige, at jeg elsker folk i dette
land, men de fleste af jer er bare for forbandet stædige til
at ændre livsstil. Så det næste logiske trin er at mindske
antallet af mennesker i Amerika, der forbruger ressourcer.
Hvis vi kan slippe af med tilstrækkeligt mange mennesker, så
kan vores livsstil blive mere bæredygtig.”
Den største fejltagelse i dette menneskesyn, fra Malthus og
alle neo-malthusianernet til stakkels Greta, er, at det er
baseret på det oligarkiske billede af mennesket, der betragter
menneskemasserne som parasitter, forurenere og endda et slags
dyr – og på baggrund af dette synspunkt synes man, at
decimeringen af dem selvfølgelig vil være en god ting.
Men dette er ikke, hvad folk er. Mennesket adskiller sig fra
alle andre skabninger derved, at det gennem dets indfødte
kreativitet kontinuerligt opdager nye principper for det

fysiske univers og ved hjælp af videnskabelige og teknologiske
fremskridt, er i stand til helt at omdefinere de ressourcer,
som menneskeheden har brug for til at overleve. Rumfartslande
som Kina, Rusland, Indien, U.S.A. og i dette tilfælde endda
Europa med Den Europæiske Rumorganisation (ESA) demonstrerer,
at menneskeheden er ved at skabe en helt ny økonomisk
platform, i den forstand, som Lyndon LaRouche har defineret
det. Ideen om en “Månelandsby”, en permanent industrialisering
af Månen, som udgangspunkt for et fremtidigt Mars-projekt og
interstellar rumfart, omdefinerer alt hvad mennesker tidligere
har haft af forestillinger om “ressourcer” på Jorden.
Den eksistentielle fare for menneskeheden i dag ligger ikke i
en nært forestående klimakatastrofe, men snarere, blandt flere
andre ting, i en forkert reaktion på cykliske klimaændringer.
Men frem for alt består den i den måde, hvorpå det neoliberale
oligarki, i samme tradition som i 1930’erne, reagerer på den
nye globale finans– og monetære krise: Ved at støtte
fascistiske bevægelser og forsøge at etablere et diktatur –
selvom det denne gang er et øko-diktatur.
Det samme britisk-dominerede oligarki, der, ligesom de gjorde
dengang, tyr til geopolitik, destabilisering af påståede
modstandere, såsom det nuværende forsøg på at svække Kina og
Rusland gennem “farverevolutioner” og om muligt at gennemføre
regimeskifte der. At [det tyske parti] De Grønne er lydige
instrumenter for denne geopolitik er blevet demonstreret
tilstrækkeligt af den tyske Grønne leder Joschka Fischers
støtte til NATO-krigen mod Jugoslavien i 1999, såvel som ved
de Grønnes støtte til en indsættelse af de tyske væbnede
styrker i den Persiske Golf.
Hvis vi har lært noget fra historien, er det ikke at lade
disse begivenheder sejle deres egen sø, hvis vi vil forhindre
en eskalering til en tredje verdenskrig. Vi har et presserende
behov for en tilbagevenden til det kristent -humanistiske
billede af mennesket, der betragter mennesket som et væsen med
uendelige udviklingsmuligheder intellektuelt og moralsk ! Selv

om dette er en mindretalsopfattelse, som ifølge den kinesiske
kunstner/aktivist Ai Weiwei ikke nyder respekt i Tyskland, er
det stadigvæk i overensstemmelse med menneskehedens realitet i
universet.
– zepp-larouche@eir.de

Den
Grønne
Nazi
Internationale, og andet trin
af kuppet
Den 8. august (EIRNS) – Husker man Bob Mueller? Har man hørt
tale om ham for nylig? Efter at Muellers undersøgelse
mislykkedes på spektakulær vis, er fase to af kupforsøget imod
præsidenten begyndt. LaRouchePAC-analytikeren Barbara Boyd vil
i aften begynde at blotlægge rødderne i det britiske
efterretningsvæsen af denne nye fase; det finder sted i
LaRouchePACs
‘Fireside
Chat’
livetransmitterede
konferencesamtale, som er tilgængelig på LaRouchePACs webside;
det er i forlængelse af hendes tidligere succes for fase 1,
med hendes rapport, “Robert Mueller er en amoralsk juridisk
snigmorder: Han vil gøre sit job, hvis du tillader det”
udgivet i september 2017. (Robert Mueller Is an Amoral Legal
Assassin: He Will Do His Job If You Let Him).
I forhåndsvisningen af hendes præsentation i dag siges det:
”Næsten i samme øjeblik som ” Rusland, Rusland, Rusland !!! ”angrebet på det amerikanske præsidentskab kollapsede med
Robert Muellers mentalt afstumpede afgivelse af vidneudsagn
for Kongressen, blev en ny ‘fortælling’, en ny fase af kuppet,
sat i sving, komplet med faktuel voldelig koreografi og drab
på uskyldige. Dette angreb stammer fra de samme Britiske

imperialistiske kræfter og psykologiske krigere, der opfandt
myten om Russiagate. Det er ikke kun et angreb på Trump,
designet til at sikre hans nederlag i 2020. Det er et angreb
på hele nationens evne til at ræsonnere og vurdere
virkeligheden i takt med at verdensøkonomien balancerer på
kanten af endnu et sammenbrud. Mest af alt er det rettet mod
vores ungdom – dem, der historisk set har afstedkommet store
og historiske ændringer på afgørende vendepunkter i historien,
såsom den krise, vi står overfor nu. Præsident Trump udtalte
korrekt i denne uge, at det er presserende med en
kulturændring, og han prøver helt klart at finde ud af,
hvordan det kan gøres.”
Mrs.

Boyd

vil

gøre

det

klart,

at

den

ideologi,

som

masseskytterne er blevet forsynet med, er en variant af grøn
fascisme. Selv om kommentarer og fremstilling af tingene måtte
få dig til at tro noget andet, er virkeligheden, at den
syntetiske trosstruktur, der er knyttet til den mistænkte i El
Paso-skyderiet og andre, er tæt sammenvævet med den stadig
mere diktatoriske og voldelige internationale “grønne”
bevægelse, angiveligt imod menneskeskabt “global opvarmning”,
hvilket Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schillerinstituttet, har advaret kraftigt om i de seneste uger.
Den 16-årige ledende hovedfigur for den grønne bevægelse,
Sveriges Greta Thunberg, er tydeligvis ikke klar over, at
hendes kampagne finansieres af Warren Buffett, Gettys og andre
af Verdens rigeste mennesker. At det rent faktisk ledes af
finansoligarkerne i City of London og dets banker. Ligesom i
1920’erne og 1930’erne er deres økonomiske system i øjeblikket
truet. Nu, som dengang, forsøger de at udvide den diktatoriske
kontrol over alle verdens investeringsstrømme, denne gang
under banneret med ”grøn”, ”bæredygtig” investering. Nu, som
dengang, stiller de sig på linje for at støtte en
international fascistisk bevægelse. Det er en anden bevægelse
denne gang, men ikke så væsensforskellig – husk, at de
originale nazister også var “grønne.”

Nu, som dengang, udgør Rusland, Kina og USA potentielle
forhindringer. Præsident Vladimir Putin forkastede for nyligt
åbenlyst denne form for ”miljøisme”. Kina bygger både kulkraft
og atomkraftværker, både indenlandske og i energi-hungrende
udviklingslande i Afrika og andre steder. Præsident Trump har
taget USA ud af Paris klimaaftalen.
Forhåndsvisningen til aftenens LaRouchePAC-præsentation af
Boyd afsluttes således: ”Som sædvanlig har Lyndon LaRouche
givet os en løsning – Månen-Mars-missionen, som præsident
Trump har godkendt, og som vores folk nu må gøre til det
centrale spørgsmål i den kommende præsidentkampagne.
Identitetspolitik, biologisk determinisme, ideologier med nul
befolkningstilvækst og grønne ideologier er imperialismens
historiske værktøjer, som LaRouche understregede, da han
grundlagde denne politiske bevægelse. Derimod vil den
menneskelige kapacitet for kreativ tænkning komme i spil, hvis
den kollektive bevidsthed og fantasi bliver involveret i
lynprogrammet for at rejse til Månen og Mars, menneskets
faktiske naturlige sindstilstand.
”Lovmæssigt vil menneskesind, der engageres således, med
glæden ved at opdage og barndommens nysgerrighed, ikke
tolerere den irrationelle, pessimistiske og kyniske tale, der
for indeværende angiver at være vores offentlige diskurs.
Dette kan være gnisten til den nødvendige kulturelle ændring.
Deltag sammen med os i aftenens diskussion, når vi skaber en
kampagne for at få dette til at ske.

POLITISK ORIENTERING den 8.

august 2019:
En bankerot finansverden,
grøn svindel og politisk
destabiliseringer.
Augusts kanoner?
Med formand Tom Gillesberg

Lyd:

Briterne presser på for at
genvinde
det
strategiske
initiativ med skabelse af
spændinger på verdensplan
Den 7. august (EIRNS) —Lige siden G20-topmødet i Osaka i
slutningen af juni, hvor præsident Donald Trump brød ud af den
britiske inddæmning og mødtes med hans kinesiske og russiske
kolleger, efterfulgt af nedsmeltningen af Mueller og Trumps
fornyede fokus på Artemis Måne-Mars missionen med sin tale den
4. juli, og bølgen af optimisme, der fejede henover landet –

og verden – omkring den 20. juli på 50-årsdagen for den
bemandede månelanding, har det bankerotte Britiske Imperium
forsøgt at genvinde det strategiske initiativ, før de bliver
udslettet. Til dette formål eskalerer de deres mangeårige
strategi med spændingspolitik for destabilisering, attentat og
krige med henblik på at presse deres ‘nedgearede’ paradigme
igennem, tilbage til middelalderen- og værre endnu – med en
pessimistisk, dyrisk befolkning på højst en milliard mennesker
tilbage.
Denne strategi for spændinger er i højt gear på alle fronter:
Hong Kong, Iran, de økonomiske forbindelser mellem U.S.A -Kina
, Venezuela, Nordkorea, USA-Rusland – og eftertrykkeligt i
Kashmir. Den indiske beslutning om ensidigt at fjerne den
særlige status i de omtvistede Kashmir- og Jammu-regioner for
to dage siden, har åbnet en Pandoras æske med konflikter i
regionen, hvor Pakistan meddeler, at det bryder de
diplomatiske og alle handelsmæssige forbindelser med Indien,
mens premierminister Imran Khan talte på et fælles møde i
parlamentet og advarede: “Dette kan blive til en krig, som
ingen vil vinde, og konsekvenserne vil være globale.” Den
kinesiske regering protesterede også over Indiens udmelding og
påpegede, at det påvirker landets nationale suverænitet (Kina
har krav på en del af grænseområdet). Uanset hvilken
byzantinsk lokal og regional politik der måtte være, bærer
hele denne situation præg af, at være et planlagt britisk
træk.
Selvom hele planeten er i spil, har briterne særligt rettet
skytset mod Rusland, Kina, Indien og USA – de samme fire
magter, som Lyndon LaRouche for mange år siden identificerede
som nøglen til at lede en koalition af nationer, med henblik
på at sætte det transatlantiske finansielle system under
konkursbehandling, og erstatte det med et nyt paradigme
baseret på videnskabeligt drevet økonomisk vækst og en
tilsvarende videnskabelig klassisk kulturel renæssance.
Indvirkningen af massedrabene og det politiske vanvid, der nu

hærger i USA, er en del af denne globale proces – det er ikke
et amerikansk skabt nationalt fænomen. Niveauet af fremkaldt
vanvid er forbløffende: Tidligere præsident Barack Obama
sammenligner præsident Trumps “sprog” med det, der skabte
slaveriet, nazi-holocaust og etnisk udrensning på Balkan – og
medierne dækker det, som om det skulle være en rationel ting
at ytre. Republikaneren Cory Booker opfordrer til at annullere
alle Trumps forsamlinger og siger i realiteten, at hverken
Trump eller hans tilhængere bør have ytrings- eller
forsamlingsfrihed, som ellers garanteret af den amerikanske
forfatning – og ingen modsiger ham for at opildne til at bryde
forfatningen.
Amerikanerne skal rejse sig og nægte at deltage i denne
massemanipulation og fokusere på de virkelige spørgsmål, som
det Britiske Imperium frygter: Internationalt samarbejde om en
Måne-Mars mission for menneskeheden, som blev udarbejdet af
Lyndon LaRouche for årtier siden, og en klassisk kulturel
renæssance for at genskabe menneskehedens naturlige tilstand
af optimisme og glæde.

Missionen til Månen- Mars er
passende med henblik på at
opløfte Amerikas kultur
Den 6. august (EIRNS) —Et nyt prospekt for Månen-Mars
missionen, der er organiseret omkring de seks punkter i
LaRouchePAC-underskriftsindsamlingen “Vi forpligter os til
Månen-Mars-missionen” og forfattet af Ben Deniston til
LaRouchePAC, bringes i den 9. august udgaven af Executive
Intelligence Review, der udkommer i morgen. Artiklen beskriver

hvordan præsidentens og NASA’s “Project Artemis” kunne blive
en ekstraordinær videnskabs- og teknologi-‘driver’, som et
lynprogram i stil med Apollo-programmet, med det formål at
gøre Månen til ‘værksted’ og udgangspunkt for rumrejser i
solsystemet. Prospektet specificerer forpligtelsen til at
gennemføre denne indsats i samarbejde med – som minimum – de
kinesiske, russiske og indiske rumprogrammer såvel som de
japanske og europæiske.
Den
første
sektion
uddyber
LaRouchePACunderskriftsindsamlingen: Vi forpligter os selv og vores
nation til at sende en raket i kredsløb om Månen til næste år;
at konstruere en rumstation i kredsløb om Månen inden for to
år derefter; at sende fire astronauter i kredsløb om Månen i
2023 – mennesker, der undslipper jordens tyngdekraft for
første gang siden Apollo – og forpligter vores nation til at
lande astronauter på Månen i 2024.
Vi forpligter os endvidere til – fire år efter dette- at have
en menneskelig bosættelse på Månen, hvilket betyder, at folk i
denne bosættelse vil befinde sig i solsystemet, med
potentialet til – efter nogle års udvikling af bosættelsen –
at rejse derfra og til Mars.
Prospektet fremhæver de to visionærer, som forudså denne
undvigelse fra Jordens begrænsninger til Månen og dennes
udvikling til udgangspunkt for rumrejser i solsystemet –
raketdesigner Krafft Ehricke og økonom og statsmand Lyndon
LaRouche. I midten af 1980’erne udviklede de fuldt ud en sådan
menneskelig fremtid. ”Bosættelse og industriel udvikling af
Månen” er deres idé. At skabe den økonomiske kredit for denne
videnskabelige internationale mission er også LaRouches idé,
og dokumentet indeholder dette under punkt 5 i andragendet.
Præsident Donald Trump sagde i sine bemærkninger den 5.
august, angående Amerikas sørgelige masseskyderier,
”Kulturelle forandringer er svære, men hver af os kan vælge at
opbygge en kultur, der fejrer værdien og værdigheden af

menneskeligt liv.”
Denne Månen-Mars-mission, kan, hvis den udføres på den måde,
som LaRouche og Ehricke beskrev for mere end 40 år siden, være
svaret på præsidentens opfordring. Der blev set tegn til
forandring i begejstringen over 11-års jubilæet for Apollo for
to uger siden, da millioner af amerikanere ved tusindvis af
festlige forsamlinger reflekterede over himlen. Det menneske,
der rent faktisk opnår at rejse, bo, og arbejde i rummet, har
ingen grænser for sit potentiale. Enhver ung person kan vælge
at støtte, hvad præsident Kennedy kaldte ”den uforsøgte
mission” – værdien og værdigheden af en menneskelig art, der
kan lære at leve under forhold, der står helt i modsætning til
dem, under hvilke vi udviklede os, men som stadig viser vores
skabers intelligens.

Briterne lancerer globale
destabiliseringsoperationer –
modtrækket er videnskabeligt
samarbejde i rummet
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 5. august
2019
Med protester i Hong Kong og Moskva; med skyderier i El Paso,
Texas og Dayton, Ohio; fra de truede amerikansk-kinesiske

handelsforhandlinger til afslutningen af INF-traktaten om
atomvåbenkontrol – de London-centrerede kræfter, der oplever
et sammenbrud af deres system, har lanceret en række
destabiliseringer, der er designet til at fremkalde en
overvældende pessimisme for menneskehedens fremtid.
Selv om det kaos, som de slipper løs er farligt, skal det ses
fra et strategisk perspektiv. Deres mål er at sprede en kultur
af død og vold, mens finansielle svindelnumre i forbindelse
med CO2-begrænsning er beregnet til at skabe en pengestrøm,
som skal tjene til – i det mindste midlertidigt – at redde
deres bankerotte system.
Ved gennemgangen af denne meget komplicerede globale krise,
sagde Helga Zepp LaRouche, at selv om der ikke findes nogle
enkle forklaringer, kan vi identificere promoveringen af
kulturel pessimisme som et afgørende problem; et problem, der
afspejles i de anti-videnskabelige løgne om “menneskeskabte
klimaforandringer”, geopolitik og neoliberal økonomi. Det
bedste modtræk, understregede hun, er, at alle rumfarende
nationer skal samarbejde om den positive ekspansion af
menneskeheden i rummet, og dermed bevise, at jorden ikke er et
lukket system. På denne måde kan vi gå fra konfrontation til
samarbejde og demonstrere, som hendes mand Lyndon LaRouche
altid insisterede på, at den unikke menneskelige kvalitet med
forsætlig kreativitet tilbyder en løsning på alle disse
kriser.

Pessimisme er det Britiske
Imperiums mest dødbringende

masseødelæggelsesvåben
Den 4. august (EIRNS) – Hen over weekenden optrappedes Det
britiske imperiums klassiske ‘spændingsstrategi’ (strategy of
tension) og irregulær krigsførelse i Hong Kong, i Moskva og i
USA med to nye masseskyderier – et lørdag i et shopping center
i El Paso- (20 dræbte og 26 sårede) og et andet tidlig søndag
formiddag uden for en bar i Dayton (9 dræbte og snesevis
sårede). I Dayton blev den mistænkte, der bar
beskyttelsesudstyr, skudt af politiet; i hændelsen i El Paso
blev gerningsmanden arresteret, og der er – ifølge rapporter i
medierne – tale om en hvid nationalist, der sagde, at han
ville dræbe så mange mexicanere som muligt.
Helt forudsigeligt forsøgte nogle fra den demokratiske
hyæneflok (Beto O’Rourke, Amy Klobuchar og andre) at lægge
skylden på præsident Donald Trump for grusomheden i El Paso og
fordømte ham for – hvad de påstod – at “skabe et miljø med
had”, som tilskynder til sådanne forbrydelser. Generelt set
skabes det politiske miljø helt bestemt internationalt for at
slippe øko-terrorisme løs i i stor skala ifølge den britiske
drejebog – og alt dette i sammenhæng med en truende
international økonomisk sammenbrud og en britisk indsats for
at forværre spændingerne mellem USA og Kina og USA og Rusland,
med henblik på for at vende de fremskridt, der er opnået ved
præsident Trumps bilaterale møder med Kinas Xi Jinping og
Ruslands Vladimir Putin på G20-topmødet i Osaka.
Men

weekendens

masseskyderier

peger

på

et

endnu

mere

dødbringende våben, som briterne bevidst og systematisk har
sluppet løs, rettet imod udsigten til et nyt paradigme med
udvikling, fred og klassisk kultur: et kultiveret våben af
kulturel og personlig pessimisme.
Slagtningerne i El Paso og Dayton bringer totalen af sådanne
masseskyderier i USA til 250 for i år – mere end en hændelse
om dagen i løbet af de 215 dage af 2019, der er gået

foreløbig! Indtil videre i år er over 530 mennesker døde i
masseskyderier (defineret som fire eller flere mennesker, der
er skudt eller dræbt, gerningsmændene selv ikke inkluderet),
og over 2.050 sårede.
Og dog er dette kun et enkelt af de forfærdelige hoveder på
hydraen (mangehovedet slange, red.), der nu truer selve
eksistensen af USA., Europa og andre dele af planeten. “Vi
lever virkelig i en mørk tidsalder,” kommenterede Helga ZeppLaRouche søndag og reflekterede over den nylige udvikling. “Vi
er midt i et fuldstændigt sammenbrud af samfundet med
selvmords-kulter, grønne fascisters mobilisering af børn for
at kræve global affolkning, masseskyderier, voldsomt og
voksende stofmisbrug. Samfundet har mistet al følelse af
formål og retning. Folk hader andre mennesker, og de hader sig
selv. De er parate til at dræbe andre og dræbe sig selv.”
Zepp-LaRouche fortsatte: “Dette er alt sammen en afspejling af
en dybt rodfæstet kulturel pessimisme, som er en form for
alvorlig mentalt vanvid, der bevidst induceres i befolkningen
af det britiske imperium.” For at vende det kræves ikke kun en
fuldstændig fuldskala mobilisering omkring organisering af en
levedygtig, kreativ fremtid for menneskeheden – især nutidens
ungdom – gennem lynprogrammer som Månen-Mars-missionen, som
designet af den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche d for
over tre årtier siden – og som nu tages op i varierende grad
af Kina, Rusland, Indien, Japan samt præsident Trump i USA.
Men hvad der samtidig kræves, understregede Zepp-LaRouche i
går, er et lynprogram for menneskets æstetiske uddannelse for
at give hele menneskeheden og dens eftertid adgang til
klassisk kultur i alle dens udtryk. Krafft Ehricke, den store
tysk-amerikanske rumforsker, udtalte offentligt, at han trådte
ind i bestyrelsen for det internationale Schiller Institut af
netop denne grund: at Instituttet sammen med sit engagement i
videnskaben var engageret i at bruge klassisk kultur til at
skabe, hvad ‘frihedspoeten’ Friedrich Schiller kaldte for
“smukke sjæle.”

Dette synspunkt, som er det udsyn, der er nødvendigt for at
besejre det britiske imperiets mest dødbringende
masseødelæggelsesvåben, pessimisme, blev udtrykt smukkest af
Krafft Ehricke i hans tre grundlæggende love om astronautik
fra 1957:
1) Ingen og intet under universets naturlige lov pålægger
mennesker nogen begrænsninger bortset fra mennesket selv.”
2) Ikke kun Jorden, men hele solsystemet og så meget af
universet, som mennesket kan nå under naturlovene, er
menneskets retmæssige aktivitetsfelt.”
3) Ved at ekspandere gennem universet opfylder mennesket sin
skæbne som et af livets elementer, begavet med tankens kraft
og visdommen i den i mennesket selv iboende moralske lov”

LaRouchePACunderskriftsindsamling:
Vi
forpligter os til Månen-Marsmissionen
Schiller Instituttet udbreder den følgede opfordring til
verdens borgere, som et organiseringsredskab for at kræve et
internationalt missions-orienteret rumprogram, som kan tage
menneskeheden tilbage til Månen og videre til Mars.

Vi, de undertegnede, forpligter os til at understøtte det
følgende program, og vi opfordrer vore regeringer til
ligeledes at arbejde for dets virkeliggørelse:

* Vær med til at virkeliggøre Artemis-missionen, der har til
hensigt at bringe menneskeheden – indbefattet den første
kvinde – varigt op på Månen inden 2024, sådan som præsident
Trump og hans NASAchef Jim Bridenstein har besluttet det.
Vær med til at gøre Artemis til det første skridt I
retning af en industrialisering af Månen, som en
økonomisk platform for koloniserigen af Mars og for
udforskningen af Solsystemet, sådan som den afdøde
rumvisionær Krafft Ehricke beskrev det.
* Vær med til at udvikle de fremtidige fusionsdrevne
rumfartøjer, der skal udnytte Helium-3-forekomsterne på
Månen som brændstof og muliggøre sikre og hurtige,
bemandede rejser til Mars og andre dele af Solsystemet
med det formål at opnå en konstant acceleration og
decellaration på 1G som standard for bemandede
interplanetære missioner.
* Vær med til at virkeliggøre dette Måne-Marsprogram
gennem et internationalt 50-årigt crashprogram, sådan
som den afdøde økonom Lyndon LaRouche skildrede det, for
at sikre et højt økonomisk afkast, hvilket kun kan opnås
gennem
udviklingen
af
nye
rumfartsog
fusionsteknologier, der så bør deles internationalt som
grundlag for en varig fred her på planeten.
* Vær med til at reformere og afvise det internatonale
finanssystems spekulative rovkapitalisme som et
nødvendigt skridt for at sikre, at suveræne nationer kan
skabe de langfristede kreditaftaler, der er nødvendige
for at fremme denne mission.
* Vær med til at fjerne hindringerne for det
internationale samarbejde i verdensrummet, især
hindringerne for samarbejdet mellem USA, Kina og Rusland
(som for eksempel den såkaldte Wolfske lovtilføjelse,
der forbyder Nasa at samarbejde med Kina).
Dette program er i overensstemmelse med bemærkninger,
som Lyndon LaRouche fremsatte på en international
konference i Rusland i december 2009:

”For at realisere de mål, vi står over for nu, er vi
nødt til at give menneskeheden en ny mission –
menneskeheden som helhed. Missionen er karakteriseret
ved ideen om kolonisering af Mars. Dette kræver, at vi
foretager den slags ændringer, med hensyn til
videnskabelige fremskridt, som er nødvendige for
menneskehedens fremtidige eksistens.
”Vi har mange problemer på denne planet. Og vi kan ikke
løse dem i et vidt omfang uden at gå ind i en udvikling
af Solsystemet som et habitat for menneskeheden. Vi er
på kanten af at gøre det videnskabeligt. Der er dog
endnu mange videnskabelige opdagelser, der skal gøres,
for at gøre det muligt at agere for menneskets
kolonisering af Mars. Det vil ligge lidt ude i
fremtiden. Men hvad vi har brug for nu, er intentionen
om at udføre et koloniseringsprogram for Mars. Vi er
nødt til at uddanne og udvikle generationer af unge
mennesker, der er orienteret mod den slags mission. I
den kommende periode vil der fødes unge mennesker, som
på en eller anden måde vil være en del af koloniseringen
af Mars, før det indeværende århundrede er ude.
”Vi er nødt til at give menneskeheden en følelse af
formål, et udviklingsmæssigt formål, ikke kun for
planeten, men gennem indflydelsen på Jordens for de
tilstødende regioner i solsystemet, og hinsides.
”Disse mål er gennemførlige. Der er ganske vist mange
problemer, der skal løses, videnskabelige problemer, som
endnu ikke er løst. Vi har mange spørgsmål. Men i det
væsentlige ved vi, at dette er muligt. Vi ved, at dette
burde være gennemførligt inden for to eller tre
generationer. Hvad vi skal gøre, er at give til folk –
der vil være børnebørnene, der fødes nu – at give dem
noget at realisere. De vil være der, når vi er døde og
borte tre generationer fra nu af, fire generationer fra
nu af. De vil være de mennesker, som faktisk koloniserer
områder ud over selve Jorden. Vi er nødt til at give dem
muligheden for at gøre det. Vi er i mellemtiden nødt til

at give samfundet en orientering mod missionen om at
opnå denne kolonisering, for vores efterkommere, om tre
generationer eller derefter.”
Vi, de undertegnede, lover vores støtte til denne MånenMars-mission, og vi opfordrer vores regeringer til også
at forpligte sig til den.
For at skrive under, send venligst en e-mail
si@schillerinstitut.dk eller ring 53 57 00 51.

til

Harrison Schmitt: Månen-Mars
er ‘vigtig for udbredelse af
den menneskelige art i hele
solsystemet – og hinsides’
Den 24. juli (EIRNS) — Harrison Schmitt, det sidste menneske
der vandrede på Månen, og den måske mest indsigtsfulde
talsmand for rumprogrammet, fortalte The Telegraph i denne
uge, at ”bosættelsen på Månen og Mars er ekstremt vigtig for
udbredelsen af den menneskelige art i hele solsystemet, og
potentielt hinsides. ”Det samme blev sagt på Schiller
Instituttets konference den 20. juli, på 50-årsdagen for
Apollo-månelandingen, med titlen: ‘Menneskehedens fremtid må
bestemme vores nutid: En dialog mellem kulturer om, hvordan
man udvikler befolkningen og den produktive arbejdsstyrke på
Jorden i de næste 50 år, ‘ hvor Harrison Schmitt også kom ind
på ‘100-års jubilæet for Apollo’, idet han sagde, at på det
tidspunkt “vil der være bosættelser på Månen, mennesker, der
bor der permanent, og producerer Månens ressourcer ….
bosættelser på Månen bliver legende let.”

Det er den sande optimisme, der er nødvendig for at bryde
igennem den dødelige kult af løgne og pessimisme, som falbydes
af ”Green New Deal”, fortalerne for skrønen om antropomorfe,
menneskeskabte, klimaforandringer, der forsøger at overbevise
demoraliserede borgere – især ungdommen – om at verden er
fortabt, hvis ikke den industrielle udvikling slås bak, og
befolkningen reduceres til 1 mia. (eller færre) mennesker,
Jordens angivelige ”lasteevne”. Dette er naturligvis en løgn –
vor Jord kan sagtens tilvejebringe livsophold og produktivt
arbejde for mange gange den nuværende verdensbefolkning på
sølle 8 mia. Men, som Helga Zepp-LaRouche har udtalt, hvordan
kan nogen kigge op på himlen, i erkendelse af at der rundt
regnet er 2 milliarder galakser der ude i vores ”endelige men
grænseløse univers” (som Einstein opdagede), og forestille sig
at der er nogen grænser for vores vækst eller
befolkningspotentiale?
Det er ikke tilfældigt, at Harrison Schmitt også er medstifter
af CO2-koalitionen med Dr. William Happer, professor emeritus
ved Institut for Fysik ved Princeton University, og insisterer
på, at myten” om at CO2 forårsager klimaændringer, eller at
det skulle være et farligt forurenende stof, “er både
uvidenskabelig og umoralsk.
Det er vores opgave, som individer, at tilbagevise sådanne
moderne versioner af ‘Chicken Little’, som ikke værende bedre
end personen i dette børnerim, der hjalp børn med at opdage,
at himlen faktisk ikke faldt ned. Og det må tilbagevises
hurtigt. Som ‘Deutsche Banks’ igangværende sammenbrud vidner
om, vil vindmøller og solcellepaneler som erstatning for
atomkraft og fusionskraft ikke alene forhindre os i at nå til
Månen, men det vil også ødelægge de videnskabelige fremskridt,
der er nødvendige for at forøge den menneskelige produktive
platforms kraft, hvilket kræves for at opretholde menneskelig
eksistens. Sådanne typer som den nye præsident for EuropaKommissionen, Ursula von der Leyen, der har til hensigt at
gøre Europa ”kulstofneutral” i 2050, vil i stedet forårsage en

hurtig affolkning af Jorden, økonomisk kaos og krig. Sådant
vanvid og især det psykiske overgreb, der begås mod vores børn
– som får at vide, at det ikke giver mening at gå i skole
eller at få børn, da verden går under om 12 år gennem global
opvarmning – må identificeres som den intention om folkedrab,
der ligger bag løgnerne.
Samtidig er den smukke fremtid, der står på dagsordenen for de
næste 50 år, både mulig og absolut afgørende; en fremtid med
gennemførelsen af LaRouches Fire Love; med USA, der slutter
sig sammen med Kina og Rusland i udviklingen af Bæltet- og
Vejen i de tidligere koloniserede nationer samt i
rumforskning; og med skabelsen af et nyt globalt kreditsystem,
der gør alt dette muligt.
Det britiske kupforsøg mod præsident Donald Trump
afsløres nu for verden, da den ynkelige Robert Mueller, den
selvsamme ‘lejemorder’, der fængslede Lyndon LaRouche i
1980’erne og forsøgte at gentage processen mod præsident
Trump, vidnede for Kongressen. Selv flere af disse demokrater,
der krævede afsættelse af præsidenten, blev tvunget til at
indrømme, at høringerne var en katastrofe for dem. Hvis nu
justitsminister William Barr rykker hurtigt i sin
efterforskning af dem, der igangsatte hele det falske
“Russiagate”-fupnummer, vil det britiske plot blive afsløret
og ødelagt for altid.
Trump er tæt på at blive befriet for denne
forræderiske operation. For at afslutte jobbet og realisere
sin ofte gentagne hensigt om at opbygge venlige bånd med
Rusland og Kina, afslutte den britiske imperialistiske
opdeling af verden en gang for alle, kræves at Lyndon
LaRouches navn bliver renset, for derved at frigøre
menneskeheden til at studere hans dybtgående ideer, og at
samle verden i en stræben efter den ”udenjordiske
forpligtelse”, som Krafft Ehricke dybsindigt identificerede
som menneskehedens sande natur.

