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Harley Schlanger: Goddag, jeg er Harley Schlanger fra Schiller
Instituttet. Velkommen til webcastet i dag med vores
grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche.
Helga, i de sidste par dage har du advaret om at vi står på
randen af en finanskrise, et finanskollaps, og at vi stadig
som søvngængere bevæger os mod en stigende fare for krig. Du
beskrev det, som »at sidde på en krudttønde«. Og du sagde, at
finanskrakket ikke ville finde sted på grund af
coronavirusset, selvom det måske kunne være en udløser; så
hvad er årsagen til dette finanskrak, som du betragter det?
Helga Zepp-LaRouche: Det er et resultat af den virkelige
økonomis langvarige erosion fra det neo-liberale systems
metoder. Men jeg vil gerne sige et par ting om spørgsmålet om
coronavirus COVID19, fordi jeg tror at det dramatisk vil
sprede sig: Vi står i en situation, hvor der nu er mange
personer der snakker om, at en pandemi formentlig ikke er til
at forhindre. Vi har en situation, hvor der i Italien, i
Lombardiet, de facto, tages foranstaltninger som i Wuhaneller Hubei-provinsen i Kina de sidste mange uger; med andre
ord, alt er lukket ned, folk bliver bedt om at blive hjemme,
særligt fordi de forventer [mange-red.] infektioner, men kun
har 4000 hospitalssenge for nødstilfælde; det spreder sig nu.
Lægeholdet fra Kina har også lige udgivet nye tal, som jeg
synes er meget interessante: nemlig at infektionsraten af

personer under 19, der inficeres med coronavirusset, praktisk
talt er nul. For personer op til 50 år er infektionsraten
0,3 %; for personer der er 70 år eller ældre er det 8 %, og
for personer over 80 år er det 15 %. Så, hvis man ser på det,
og også det faktum at folk er blevet testet, folk har ingen
symptomer, mange steder har testning ikke fundet sted. Nogle
europæiske myndigheder havde en fuldstændig forsinket reaktion
– dette blev nævnt i dag, sågar af eksperter på den officielle
»Deutschlandfunk« radiokanal – jeg tror at udbredelsen
formentlig allerede er ude af kontrol, og det vil betyde at
enorme nødforanstaltninger må tages.
Dog mener jeg ikke, at det er grund til at gå i panik, da
løsningen uden tvivl eksisterer, men det kræver en radikal
forandring af måden hvorpå ting er blevet gjort i de sidste
årtier. Jeg mener at vi har brug for en pakkeløsning: Hvad
Schiller Instituttet og Lyndon LaRouche har offentliggjort i
lang tid, at der er absolut behov for at stoppe samfundets
styring ud fra aktionærernes interesser, profitmaksimering,
penge-skaber-penge, udlicitering af billig arbejdskraft, »herog-nu«-produktion, og en absurd globalisering i form af
arbejdsdelingen af produktionen. Og jeg mener, at vi bør vende
tilbage til idéen om fødevaresikkerhed for hvert land – dette
er et krav fra landmænd overalt, fordi de ikke er blevet
betalt tilnærmelsesvist det, som de har brug for til blot at
få paritetsprisen for deres egen produktion. Vi har brug for
paritet for landbruget. Det er nødvendigt at vi vender tilbage
til suverænitet; vi har brug for fødevaresikkerhed,
energisikkerhed, og at vende tilbage til idéen om suveræne
principper for økonomien.
Og hvad der nu kommer som et chok for mange, lige pludselig
siger selv sådanne personer som Bruno Le Maire, den franske
finansminister, som er en ærkeliberal globalist, at dette
coronavirus vil være en »game changer«. Og jeg finder det også
yderst interessant, at den nuværende chef for Instituttet for
Verdensøkonomien (IFW) i Kiel, Gabriel Felbermaur, ligeledes i
en udtalelse i dag sagde, at dette coronavirus med al
sandsynlighed vil betyde et »Lehman Brothers-øjeblik«. Husk nu
på at da Lehman Brothers gik bankerot i september, 2008, var
der et chok i den internationale finansverden, fordi de troede
at hele systemet ville disintegrere fuldstændig, og at dette
var på randen til at ske. Men som vi ved, gjorde

centralbankerne intet for at fjerne årsagerne til denne krise,
men begyndte i stedet en fuldstændig sindssyg pengeudstedelse,
kvantitative lempelser, negative renter! Og det fortsætter
indtil i dag.
Se, det vil ikke fortsætte. Vi ved, at finanssystemet er på
randen til at bryde sammen, selv uden coronavirusset; men hvis
der nu tages skridt, der vil undergrave den internationale
produktion og handelskæde, fordi man på kortere sigt måske
bliver nødt til at ophæve Schengen-aftalen; muligvis må man
vende tilbage til at teste ved grænserne, paskontrol,
temperaturtagning, sundhedssymptomer; og det vil måske ikke
være muligt at vedligeholde de nuværende former for globale
handelsmekanismer. Så det er kriseøjeblik.
Og som jeg sagde, er det ikke en grund til at gå i panik, men
vi bliver nødt til at have en anderledes tilgang: Allerede d.
3. januar, efter mordet på den iranske general Qasem
Soleimani, opfordrede jeg til at arrangere et hastetopmøde, på
det tidspunkt mellem Trump, Xi Jinping og Putin, for at
forhindre en optrapning af krisen omkring Iran. I mellemtiden,
omkring ti dage senere, fremlagde præsident Vladimir Putin et
lignende forslag, denne gang ikke blot en opfordring til disse
tre lande, men et forslag til regeringerne der er faste
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, om at de bør organisere et
topmøde og drøfte hvilke former for strukturer og værdier de
må give sig selv, for at opretholde orden og skabe grundlaget
for en fremtid.
Det er det, som bør være på dagsordenen lige nu, og den
russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, gentog dette, og
sagde at Rusland er i fuld færd med at forberede et sådant
topmøde. Schiller Instituttet mobiliserer for at definere
dagsordenen for det der nu må blive den nye form for
verdensorden der vil forhindre, at en situation ude af kontrol
ender i kaos. [Trump-administrationen bekræftede d. 1. marts,
at Præsident Trump ønsker at have et snarligt topmøde om
atomar nedrustning, med regeringslederne for de fem permanente
medlemmer af FNs sikkerhedsråd-red.]
Schlanger: En af de ting du siger er tilsyneladende, at selve
den finansielle krise, pga. den neoliberale politik, øger
muligheden for en pandemi markant. Præsident Trump,
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og andre har lovprist Kina
for deres handlinger, men i går angreb udenrigsminister Pompeo

endnu engang Kina. Hvad gør Kina? Og du siger, at dette vil
blive Italiens politik; følger italienerne den kinesiske
model?
Zepp-LaRouche: Jeg mener, at Kina gjorde det eneste mulige man
kan gøre, når man står overfor en mulig pandemi. Chefen for
WHO sagde flere gange, at Kina, med dets håndtering af
coronavirusset, har skabt en ny international standard for
hvad der er påkrævet. Som I ved, satte man 60 millioner
mennesker i Wuhan og andre store byer i Hubei-provinsen i
karantæne i flere uger. Folk fik besked på at blive inden
døre, at hver familie kun kan gå ud og handle ind hver anden
eller tredje dag. De har bygget, tror jeg, omkring 20 nye
superhospitaler på to-tre uger. De har sendt 26.000
sundhedsplejere til regionen, og de har inddæmmet virusset i
Wuhan. Infektionsraten er på vej ned, antallet af folk der
bliver raske stiger, sammenlignet med nye smittede; og
spredningen i resten af Kina er også nedadgående.
Så, jeg tror Kina er ved at bekæmpe og overvinde dette. De har
også genstartet den økonomiske aktivitet, og BNP-væksten i det
første kvartal vil sandsynligvis være nul procent, men man kan
forvente at de vil genoprette og tilmed genvinde nogle af
tabene. Se, Kina har gjort dette med en utrolig målrettet
fremgangsmåde. Præsident Xi Jinping havde en direkte praktisk
politik. Han mødtes hele tiden med absolut alle relevante
ansvarlige myndigheder, og han tog personligt ansvar for dette
– og det virkede.
Jeg synes hele verden skylder Kina en utrolig tak, fordi Kina
har sikret resten af verden værdifuld tid til forberedelser,
til at udvikle vacciner, som vi ikke har endnu, men disse ting
tager tid. Så, jeg mener Kina bør lovprises for hvad de
gjorde, og folk der angriber Kina er bare komplette huleboere,
og de burde tie stille, lige meget hvad de forestiller sig,
fordi Kina har hjulpet med at redde resten af verden og har
gjort verden en utrolig tjeneste.
Nu må man se om de vestlige lande vil være i stand til at
klare den på samme måde, fordi jeg kan ikke se hvordan
Tyskland, eller Italien eller et ethvert lignende land vil
være i stand til at bygge et hospital på en uge. Jeg mener,
den kendsgerning at Tyskland i omkring ni år ikke har kunnet
bygge lufthavnen i Berlin, har gjort dem til grin i hele
verden. Så en masse dårlige vaner, der har udviklet sig i

Tyskland og andre vestlige lande, må kasseres, og man må gå
tilbage til en helt anden fremgangsmåde, ligesom et
lynprogram.
Endvidere, på grund af denne liberale politik,
profitorientering, har vi ikke den form for nødhospitalssenge.
Jeg tror slet ikke vi er i en position til at håndtere dette,
men det er en brat opvågning til, at vi virkelig må gå tilbage
til den måde som plejede at være praksis, da det tyske
økonomiske mirakel blev til, hvor man også vidste hvordan man
byggede ting, og jeg mener, at nu er tidspunktet til at gøre
netop dette, og afskaffe en masse fjollede regler og love, der
forsinkede tingenes gang. Og jeg mener, at tiden nu er inde
til virkelig at gå tilbage til en anden økonomisk metode, af
hensyn til folkets almene vel.
Schlanger: Du nævnte Le Maire i Frankrig, der talte om, at
dette er en »total vending i globalisering« [game changer in
globalization]. Det kunne se ud som om dette således er det
perfekte tidspunkt til at gennemføre din afdøde mands forslag
om Fire-magts-aftalen, der ville pege mod et Nyt Bretton
Woods, og hans Fire Love. Er det hvad du mener burde blive
drøftet på dette hastetopmøde?
Zepp-LaRouche: Ja, vi har brug for et nyt paradigme på mange
niveauer: De Fire Love, som blev foreslået af min mand
allerede
i
juni,
2014,
er
absolut
den
første
forhåndsbetingelse for at opnå dette. Han har krævet en
genindførelse af Glass-Steagall, adskillelsen af bankerne. Det
er absolut nødvendigt for at gøre en ende på kasinoøkonomien,
for at bringe erhvervsbankerne under statsbeskyttelse, så de
kan begynde at tjene den reelle økonomi igen. Hvis
investeringsbankerne så har røde bundlinjer, så er det bare
ærgerligt. De kan ikke længere regne med skatteydernes penge,
og hvis de ikke finder ud af at overleve, så burde de erklære
insolvens.
Derefter er det nødvendigt at vende tilbage til et nationalt
banksystem. I Tyskland have man Kreditanstalt für Wiederafbau,
kreditinstitutionen for genopbygning i efterkrigstidens
periode, som var formet efter Franklin D. Roosevelts
Reconstruction Finance Corporation. Dette kunne blive en
model, der staks kunne blive iværksat og udvidet. Der er brug
for en nationalbank i alle lande, og disse nationalbanker må
så være forbundet gennem et kreditsystem, et Nyt Bretton

Woods-system, der formidler store, langfristede, lavt
forrentede kreditter til produktion i internationale
projekter. Hvis vi gør dette, og vi samarbejder med Den nye
Silkevej om udviklingen af Afrika og udviklingen af
Sydvestasien, udviklingen af Balkan-landene, og genopbygger
infrastrukturen i alle de lande som er blevet forsømt, så tror
jeg absolut, at vi kan forandre dette. Men det kræver en
fuldstændig beslutsom indgriben, og det kan kun komme fra de
førende regeringer i verden, fordi de må gennemføre dette imod
bestræbelserne fra City of London og Wall Street, der vil være
fast besluttet på at forhindre at det sker.
Schlanger: Jeg formoder, at for at tage sig af
græshoppekrisen, der også spreder sig, ville man behøve den
samme form for samarbejde.
Zepp-LaRouche: Ja, jeg vil gerne sige nogle ord om dette,
fordi jeg mener, at hvis vi ikke kan hjælpe Afrika med at
håndtere denne græshoppeplage har vi mistet den moralske
egnethed til at overleve. Se, jeg synes, at dette spørgsmål om
græshopper er meget sigende: Fordi FAO holdt allerede
pressekonferencer sidste år med advarsler om, at disse
græshopper spredte sig, men der var absolut ingen opmærksomhed
fra de internationale medier, så disse græshoppesværme
voksede, og nu er de i Etiopien, Eritrea, Kenya og spreder sig
til Sudan; de fortærer hver dag lige så meget som 35.000
menneskers daglige forbrug! De spreder sig 150 km per dag, og
det anslås, at hvis de ikke stoppes nu ved hjælp af sprøjtning
og passende foranstaltninger, vil de mangedobles 500 gange
inden juni, og de vil blive en fuldstændig plage, som truer
millioner af menneskers liv.
Allerede i dag lever 30 millioner mennesker i
fødevareusikkerhed, hvilket betyder at de sulter, og den
kendsgerning at intet er blevet gjort, viser at der stadig er
dette absolut racistiske, koloniale tankesæt blandt europæerne
og generelt i Vesten. Fordi FAO sagde jo i sidste uge, at de
blot havde brug for 76 millioner dollars, hvilket er
pebernødder! EU donerede 1 million dollars. Da Pompeo var i
Etiopien lovede han 8 millioner dollars – Det er jo
latterligt! Michael Bloomberg spenderer skam 400 millioner
dollars på en måned på sin dumme reklamekampagne for at købe
Det hvide Hus, og man kan ikke skaffe 76 millioner dollars til
at redde liv?

Dette er den absolutte påvisning af, at Vesten stadig styres
af det racistiske, koloniale tankesæt, og de er revnende
ligeglade med om Afrika dør. Vi bliver nødt til at ændre
dette, fordi jeg i mange år har sagt, at Vestens holdning til
Afrika er et spejl af vores egen moralske habitus, og en test
af vor egen overlevelsesevne. Hvis vi ikke kan klare dette,
vil vi ikke overleve. Så jeg appellerer til jer om at hjælpe
os med denne mobilisering, ikke kun omkring græshopperne, der
kunne klares relativt nemt; man skal bare, sammen med de
afrikanske regeringer, organisere nogle ingeniørtropper fra
det tyske forsvar, Bundeswehr, eller De blå Hjelme og
forskellige organisationer, og så sprøjter man bare disse
græshopper, og det kunne klare det. Men det kræver en
holdningsændring, og det kan kun komme fra den større løsning,
som jeg netop nævnte, hvilket er topmødet på højeste niveau
med Rusland, Kina, Indien og USA, og derefter kan andre lande
tilslutte sig, og der må være en række konferencer, som
drøfter disse spørgsmål meget hurtigt. Vi har imidlertid nået
et punkt, hvor vi drastisk må ændre kurs, ellers vil vi ikke
klare den som civilisation….
Se resten af Helgas webcast på videoen ovenover.

