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Lørdag den 4. april 2020. Helga Zepp-LaRouche, Schiller
Instituttets stifter og internationale præsident, Jacques
Cheminade, LaRouche-bevægelsens leder i Frankrig og fhv.
præsidentkandidat samt Hussein Askary, Schiller Instituttets
koordinator for Sydvestasien, talte om USA i forbindelse med
LaRouche-bevægelsens mobilisering for at vedtage Lyndon
LaRouches økonomiske politik globalt, for at tackle den
udprægede mangel på udvikling rundt om i verden. Der er ingen
‘nationale’ løsninger på COVID-19 eller finansielle kriser som
sådan, alene globale løsninger.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Goddag. Jeg synes det bliver meget
tydeligt nu, at vi befinder os midt i, eller i begyndelsen af,
hvad der ser ud til at blive den værste krise i menneskets
historie. Det står allerede klart, at sundhedssystemerne i
Europa – i Italien og Spanien – i USA ikke slår til. Der er
ikke nok medicinske forsyninger, ansigtsmasker, respiratorer,
læger, sygeplejersker, intensiv-enheder. Det står også meget
klart, at denne pandemi – pandemi betyder, at det er en
verdensomspændende epidemi – spreder sig meget hurtigt til
udviklingslandene. Man kan være sikker på, at hvis den rammer

lande som Haiti, eller de 55 afrikanske nationer eller store
befolkede nationer i Asien, vil situationen blive endnu værre.
Det er meget tydeligt, at de ikke har tilstrækkelige medicinsk
forsyninger; de har ikke engang et sundhedssystem. De har ikke
rent vand. Idéen om at isolere sig selv og vaske sine hænder
betyder intet, for sådan noget findes ikke for mindst
halvdelen af befolkningen. Og det betyder, at denne ting er
ved at komme helt ud af kontrol.
Så formålet med denne konference og dette møde i aften er at
starte en kampagne for at sætte ét enkelt spørgsmål på
dagsordenen. Det er, at vi er nødt til at reagere på dette som
en enig menneskehed, og at vi må droppe alle andre
dagsordener.
Vi
er
nødt
til
at
opbygge
et
verdenssundhedssystem; vi er naturligvis nødt til at geare op
for at forsvare folket i USA, i de europæiske lande. Men i
betragtning af det faktum at det er en pandemi, vil dette ikke
være tilstrækkeligt. Denne virus vil mutere; den vil vende
tilbage, og den vil vende tilbage i bølger, og i stigende grad
ødelægge vores reelle produktion. Det vil have en alvorlig
indvirkning på fødevareproduktionen. OECD (Organisationen for
Økonomisk Samarbejde og Udvikling) har allerede fremsat
erklæringer om, at de forventer, at den økonomiske effekt vil
være en reduktion af den industrielle produktion i OECDlandene på 30%; man vil få millioner af arbejdsløse. Derfor er
vi nødt til at have et komplet skifte i dagsordenen for
udelukkende at producere for en effekt; nemlig at opbygge et
sundhedssystem i hvert eneste land i verden med den samme
energi, den samme lidenskab, de samme midler.
Præsident Trump har indført undtagelsesloven ‘National Defense
Production Act’. Guvernør Cuomo har opfordret til en hidtil
uset mobilisering af alt sundhedspersonale – læger,
sygeplejersker, omskoling, uddannelse af unge. Dette er skridt
i den rigtige retning, men det skal ledsages af en opbygning
af den industrielle produktion for at producere alle de
nødvendige midler til at bekæmpe denne pandemi. Det betyder

hospitaler i hvert land; det betyder beskyttelsesdragter,
ansigtsmasker, respiratorer. Hele industrien skal indrettes
med dette for øje, indtil vi har besejret denne pandemi.
Der er ingen måde, hvorpå centralbankernes likviditetspumpe
vil kunne fortsætte igennem denne mobilisering. Der er
mennesker der siger, at dette kommer fuldstændig uventet, at
dette er et komplet chok. Altså, vi kan bevise, at dette ikke
er tilfældet. Lyndon LaRouche advarede siden 1971 om, at dette
ville ske, da han advarede om konsekvenserne af, at Nixon
forlod Bretton Woods-systemet. Siden 1973 og 1974 advarede han
i særdeleshed om, hvad den økonomiske effekt af de betingelser
som IMF og Verdensbankens politik pålagde udviklingssektoren
ville være. Og han advarede om, at pandemier ville blive
resultatet. Hele hans livsværk var at advare om den
kendsgerning, at monetarisme – denne anden dødbringende virus
som Dennis talte om – ville resultere i pandemier. Man kan
ikke sænke levestandarden på hele kontinenter over længere tid
uden at fremme lavere livsformer i biosfæren til at tage over;
nemlig vira.
Ideen er at starte en mobilisering på verdensplan, en
mobilisering som fuldstændig vil ændre paradigmet. Vi har
opfordret til et topmøde med de vigtigste lande i verden –
USA, Rusland, Kina og Indien – at de må holde et topmøde for
at ændre systemet; at blive enige om at få en ny
verdensøkonomisk orden, der skaber mulighed for, at ethvert
land på denne planet kan overleve. Der er bevægelser i denne
retning. Netop i dag talte præsident Trump i telefon med
Macron, den franske premierminister, og de blev enige om at
fremskynde et lignende forslag fremsat af præsident Putin i
begyndelsen af januar, hvor de fem faste medlemmer af FN’s
Sikkerhedsråd straks skal indkalde et hastemøde og enes om
øget samarbejde mellem FN’s nationer om at gå i denne retning.
Schiller Instituttet indkalder til en international
internetkonference den 25. og 26. april. Længe før omfanget af
pandemien stod klart, var målet med Schiller Instituttets

konference at formulere et program, der kan hjælpe med at
forme diskussionen for topmødet mellem disse stormagter. Vi er
nødt til at have en drastisk aksiomatisk ændring. Der er
allerede mange diskussioner, som er nyttige og skal
understøttes; såsom ophævelse af alle sanktioner for at give
alle lande mulighed for at bekæmpe pandemien. At holde en
øjeblikkelig våbenhvile; at stoppe for alle militære
handlinger, men der er brug for mere. Der er brug for en
massiv mobilisering med opbakning fra mange mennesker og mange
organisationer, for fuldstændig at ændre dagsordenen.
Der findes en vellykket model for, hvordan coronavirus blev
besejret, i det mindste midlertidigt; det var hvad Kina gjorde
i Wuhan og Hubei-provinsen. Det vil sige, at man må have total
testning; man bliver nødt til at have identifikation af de
mennesker, der tester positivt, man må isolere dem og sætte
dem i karantæne. På den måde kan infektionskæden brydes, og
virusset kan besejres. Problemet er, at det har vist sig, at
det ikke er muligt at gentage denne model i den
transatlantiske verden, simpelthen fordi testudstyr ikke er
tilgængelige, fremstillingsvirksomhederne var ikke klar endnu.
De vestlige regeringer bortødslede den varslingstid, som de
fik gennem den kinesiske intervention.
Men det må der nu sættes fart i, ved hjælp af den form for
mobilisering som jeg talte om. Den apokalyptiske dimension af
hvad vi står over for vil stå meget klar inden for kort tid.
Al forvirringen, alle de falske nyheder om, at coronavirus kun
ville være som en slem influenza, al denne misinformation vil
fortone sig. Der vil være en åbenhed over for at diskutere et
helt nyt paradigme.
Der er også behov for at gøre det meget klart, at bagmændenes
ideer, de folk og kræfter der er ansvarlige for, at vi endte i
denne situation i første omgang, ikke må sejre. I dag er der
for eksempel en artikel af Henry Kissinger i Wall Street
Journal med overskriften “Coronavirus vil for evigt ændre
verdensordenen”. Vi skal huske, at Kissinger måske ved, at

timen er ved at være inde, hvor den gamle verdensorden
uopretteligt og for evigt forsvinder. Men vi må ikke glemme,
at det var Kissingers politik med NSSM 200 (National Security
Study Memorandum 200 er et amerikansk dokument om
befolkningsreduktion, red.) der blev aftalt i 1974, og som var
en
stor
del
af
denne
morderiske
malthusianske
affolkningspolitik mod udviklingslandene.
Dette memorandum, som først blev offentliggjort i begyndelsen
af 1990’erne, sagde, at befolkningen i visse udviklingslande
må reduceres og kontrolleres, fordi der er store ressourcer,
som alle er i USA’s strategiske interesse. En anden af
‘gerningsmændene’ var den onde politik fra Romklubben, der
begyndte at sprede denne idé om, at der er grænser for vækst,
og at man er nødt til at gå over til en økonomi med nulvækst.
En løgn som straks blev tilbagevist af Lyndon LaRouche, der
skrev en meget vigtig bog med titlen ‘There Are No Limits to
Growth’ (Der er ingen grænser for Vækst). Det var også John D.
Rockefeller III’s politik, der på FN’s befolkningskonference i
Bukarest samme år – 1974 – begyndte at tale om overbefolkning,
befolkningseksplosion og andre sådanne malthusianske ideer.
Disse mennesker er mordere. Hvis I ønsker at se beviser, så se
på hvad Jeremy Warner skrev den 3. marts i Daily Telegraph,
hvor han sagde, at der er en fordel forbundet med coronavirus.
Det er, at den frasorterer de ældre. Det er klart, at Warner
er på linje med prins Philip, der på en offentlig konference
om religion sagde, at han ønsker at blive reinkarneret som en
dødbringende virus, så han bedre kan hjælpe med at reducere
verdensbefolkningen. Eller lyt til hvad Sir David King, den
ledende videnskabelige rådgiver for både Blair- og Brownregeringerne, der åbent sagde, at de ældre må ofres af hensyn
til økonomien. Disse malthusianeres synspunkter må bringes for
en ny Nürnberg-domstol, fordi det helt klart gælder for dem,
at de vidste eller burde have vidst, hvilke konsekvenser deres
politik ville have for Den tredje Verden.
Selv den tyske hærs tænketank, Det Tyske Institut for Forsvar

og Strategiske Studier, har netop fremsat et krav om en
tilbundsgående undersøgelse af, hvordan verden så blindt kunne
gå ind i katastrofen. En sådan undersøgelse er allerede
foretaget. Den har vi foretaget igennem de sidste 50 år.
Lyndon LaRouche advarede igennem et halvt århundrede om, at
nøjagtigt dette ville ske. Også i det tyske parlament var der,
i 2012, i forbindelse med SARS-pandemien, et scenarie på den
såkaldte modi-SARS – hvilket betyder modificeret SARS – der
sagde, at en mulig pandemi kunne nå frem til Europa, USA og
Asien. Mærkeligt nok udelod de Afrika, så hvis man taler om
pandemien og man udelader Afrika, er det meget underligt. Men
det blev også ignoreret.
Hvad der er brug for nu, er en hidtil uset – og jeg mener
virkelig hidtil uset – mobilisering. Jeg opfordrer jer alle
til at deltage i at opbygge en alliance af mennesker, der vil
deltage i Schiller Instituttets konference den 25. og 26.
april. Og jeg vil have jer til at nå ud til mange
organisationer og mennesker i Nordamerika, Europa, men også
Latinamerika, Asien, Afrika. At nå ud til FN-organisationer,
til ngo’er, til Verdenssundhedsorganisationer med det ene
formål: At vi er nødt til at geare op for at opbygge et
Silkevejs-sundhedssystem i alle lande. Vi må opnå en
damptromleeffekt af mennesker, der straks kræver hospitaler,
ICU-enheder, men også mad. Fordi der allerede er fare for, at
denne pandemi ledsages af en fødevaremangel på grund af
sammenbrud af dele af fødevareproduktionen, fra de berørte
mennesker, osv.
Men hvis vi samtidigt ønsker at opbygge et nyt sundhedssystem
på verdensplan, er det meget tydeligt, at det ikke kan gøres
med den nuværende kasinoøkonomi. Så er der brug for Lyndon
LaRouches fire love. Det vil være nødvendigt med en global
Glass/Steagall-bankopdeling
for
at
finansiere
et
sundhedssystem i alle lande. Vi har brug for en nationalbank i
hvert land, og disse nationalbanker skal være tilsluttet et
Nyt Bretton Woods-kreditsystem. Resultatet af dette må også

være et helt andet sæt af værdier. Absolut ikke den liberale
orden og ‘Oplysningstidens’ værdier, som Kissinger beder om,
men hvad vi i stedet har brug for er en tilbagevenden til
humanistiske værdier, til ideen om menneskeheden som én
menneskehed. At vi sætter de fælles interesser for
menneskeslægten foran de nationale interesser, og at vi kommer
ud af dette med et helt nyt paradigme for kærlighed til
menneskeheden og et nyt system for internationale relationer,
der sætter samarbejde over konfrontation. Hvis vi alle er
forenede i denne ånd, tror jeg, at vi kan forvandle denne
forfærdelige krise til en chance for hele menneskeheden ved at
ændre paradigmet til at blive virkelig menneskeligt, som en
menneskelig art.

