LaRouche Legacy Foundations
konference – Verden bør lytte
til Lyndon LaRouches kloge
ord.
Se også panel 2 her:
Resumé:
14. august (EIRNS) – Kan den menneskelige race overleve den
krise, der nu truer selve menneskeheden? Vil vi som en race
betragtet fortsætte nedgangen til global atomkrig, en pandemi
uden for kontrol, en hyperinflationær ødelæggelse af midlerne
til livets opretholdelse, et kulturelt sammenbrud i en ny mørk
tidsalder? Eller kan denne eksistentielle krise tjene til en
genopblussen af menneskelig kreativitet hos tilstrækkeligt
mange borgere i verden til både at afslutte det vanvid, der
bragte os til dette punkt, og iværksætte et nyt paradigme, der
forener verdens nationer i at stræbe efter menneskehedens
fælles mål – fred gennem udvikling? Svaret ligger ikke blot i
hvad folk tænker, men hvordan de tænker. Kan vi inspirere til
kreativitet i en befolkning, der er blevet degraderet gennem
videnskabeligt bedrageri, narkotika, pornografi, evindelig
krigsførelse og økonomisk forfald?
Dette var temaet for konferencen i dag, den første der er
sponsoreret af 'LaRouche Legacy Foundation'. Helga ZeppLaRouche fik selskab af ledere fra hele verden – politiske
ledere, økonomer, musikere, forskere og unge – fra Rusland,
Kina, Slovakiet, Tyskland, Frankrig, Østrig, Argentina,
Filippinerne, Mexico, Trinidad & Tobago, Peru, Colombia og
Ukraine, i en dialog om "LaRouches opdagelser" og om "Jordens
næste halvtreds år" under temaet: "Nå, er du så endelig villig
til at lære om økonomi?" LaRouche Legacy Foundation er i gang

med at udgive 'LaRouches Complete Works', hvoraf del 1 nu er
tilgængeligt
(se https://www.larouchelegacyfoundation.org/collected-works)
Det var for halvtreds år siden, den 15. august 1971, at Lyndon
LaRouche blev ganske berømt, men også blev mål for det, som
tidligere statsadvokat Ramsey Clark beskrev som "en kompleks
og
gennemgribende
udnyttelse
af
retshåndhævelse,
retsforfølgning, medier og ikke-statslige organisationer,
fokuseret på at ødelægge en fjende… Formålet kan kun ses som
ødelæggelsen – af mere end en politisk bevægelse, mere end en
politisk skikkelse – det er begge dele; men det er en frugtbar
idérig maskine, et fælles formål med at tænke og studere og
analysere for at løse problemer, uanset indvirkningen på
status quo eller på egeninteresser. Det var et overlagt formål
at ødelægge dette for enhver pris”.
På denne dag i 1971 ophævede præsident Richard Nixon Bretton
Woods-systemet, som havde opretholdt udviklingen af verden i
tiden efter Anden Verdenskrig, ved at afkoble den amerikanske
dollar fra dens forankring til guld, hvilket gjorde den til
genstand for spekulation og tillod alle verdens valutaer at
flyde, så det britiske system for "frie markeder" og
deregulering kunne erstatte det hamiltoniske 'Amerikanske
System', der er baseret på ideen om målrettet kredit til at
forbedre den generelle velfærd og forøge den produktive
arbejdskraft.
EIR's økonomiredaktør, Paul Gallagher, forklarede tusindvis af
deltagere i konferencen over hele verden (med samtidig
oversættelse til spansk, fransk, tysk og russisk), at Bretton
Woods, der blev vedtaget efter Franklin Roosevelts død, ikke
var det system, der var tiltænkt af FDR. Roosevelt havde
snarere insisteret på, at de tidligere europæiske kolonier
efter krigen skulle tildeles fuld uafhængighed, og at det
amerikanske systems produktion af de kapitalgoder, der var
nødvendige for at industrialisere hele verden, ville drive
amerikansk produktion og samtidig endegyldigt afslutte

kolonitiden. Men Harry Truman, som LaRouche karakteriserede
som en 'lille mand, der tjente Wall Street', hjalp europæerne
med at genoprette deres kolonier, mens USA blev indadvendt.
Det efterfølgende fokus på intern forbrugerkultur gennem gæld,
frem for eksport af kapitalgoder, ville – som forudsagt af
LaRouche, på enestående vis blandt økonomer – forårsage
tilbagegang og sammenbruddet af Bretton Woods. Dette var kun
den første af LaRouches prognoser, som alle viste sig at blive
fuldstændigt forudseende. En video af en tale af LaRouche i
2001, beskrev hans mange prognoser og understregede, at han
"stod alene" blandt økonomer, der var indfanget i britisk
monetaristisk ideologi, tænkte på penge, ikke den fysiske
transformation af naturen eller livsbetingelserne for den
menneskelige race.
Helga Zepp-LaRouches hovedtale gav et stærkt indblik i hendes
mand Lyndon LaRouches evne til at inspirere mennesker fra alle
forskellige samfundslag, fra statsoverhoveder til peruanske
fiskere og italienske skomagere, til at forstå en anden måde
at tænke på – at man ikke kan adskille politik, videnskab og
kultur, og at alle aspekter af livet falder ind under den
centrale rolle af kreativitet, som kendetegnende for
forskellen mellem menneske og dyr, og som driver videnskaben
om fysisk økonomi som den sande videnskab om menneskelig
fremgang. Hun bemærkede senere, at alle, der mødte LaRouche,
oplevede en opvågnen af deres egne fornuftsmæssige åndsevner,
gennem kreativiteten i LaRouches sind, der ansporede dem.
Zepp-LaRouche afdækkede sin mands gæld til Platon, Leibniz,
Kepler og andre af historiens giganter i forbindelse med hans
egne opdagelser. Hun gennemgik de nye metrikker til måling af
fremskridt, som han skabte – "relativ potentiel
befolkningstæthed" og "energi-gennemstrømningstæthed" – og
sammenhængen mellem disse afgørende begreber. Hun behandlede
Lyns første beslutning om at bekæmpe Norbert Wiener og John
von Neumann statistiske metode til systemanalyse, der opfatter
sindet som en computer og fremmer kunstig intelligens som en

erstatning for sindet. Dette falske begreb om menneskets natur
er i dag vokset til vanvid i "modellerne", der driver
klimasvindlen, finansielle spekulationer og det oligarkiske
samfund. Hun sluttede med at opfordre til "at udskifte idéerne
om informationsteoriens kvaksalveri med LaRouches idéer på
alle universiteter".
Den førende kinesiske økonom, Ding Yifan, der har skrevet om
LaRouches ideer i flere bøger, bemærkede, at LaRouche havde
fokus på to forbrydelser fra slutningen af Bretton Woods:
Misbruget af valutaer gennem flydende valutakurser, hvilket
tillod spekulanter at angribe nationale valutaer; og
deregulering af det finansielle system, som gjorde det muligt
for spekulanterne at tage over. Han noterede sig to
begivenheder i kinesisk historie, første gang under Handynastiet for 2000 år siden, og sidenhen i den mongolske æra i
1300-tallet, hvor lignende ignoreren af forskellen mellem
penge og realøkonomien førte til dynastiernes sammenbrud.
Nutidens QE og anden hyperinflationær pengeudstedelse, sagde
han, skaber en kræft i økonomien – en demonstration af
LaRouches advarsel om entropi som følge af den manglende
udvikling af realøkonomien.
Jozef Miklosko, den tidligere vicepremierminister i
Tjekkoslovakiet og tidligere slovakisk ambassadør i Italien,
beskrev sin ven LaRouche som den mest veluddannede mand, han
nogensinde har kendt, og bemærkede at 80 sider af sin bog
handlede om LaRouche og hans organisation. Han beskrev sin
rejse for at besøge LaRouche i fængslet, hvor dennes optimisme
og agapē (menneskekærlighed, red.) var uforstyrret. Han
gennemgik også uretfærdigheden ved LaRouches fængsling, og den
verdensomspændende mobilisering af verdensborgere, der
forenede sig for at protestere mod denne uretfærdighed. Han
beskrev LaRouche som "Amerikas Sakharov" og opfordrede til en
ny revolution af kristen agapē. Han anbefalede, at der blev
produceret en "kort bog" på alle sprog om LaRouches ideer,
hvilket blev hilst velkommen af Helga Zepp-LaRouche og

ordstyrer Dennis Small fra LaRouche Legacy Foundation, alt
imens han iagttog, at det virkeligt ville være ganske svært at
indfange LaRouches ideer i en "kort" bog.
Dr. Natalia Vitrenko, formand for det Progressive
socialistiske Parti i Ukraine og tidligere parlamentariker og
præsidentkandidat, holdt et lidenskabeligt oplæg med titlen,
"Saving Mankind: Is It a Mission-Possible?," om hendes
samarbejde med Lyndon og Helga LaRouche. Hun påpegede, at
topmødet mellem Biden og Putin korrekt indikerede den farlige
strategiske krise, men advarede om at dette møde ikke tog fat
på de grundlæggende årsager til krisens systemiske ødelæggelse
af verdens økonomiske og finansielle system. Hun gennemgik
verdensøkonomiens frygtelige tilstand og de nødvendige
løsninger formuleret af LaRouche. Hun kaldte det vestlige
banksystems tilstand en "spekulativ kæmpeblæksprutte" der
suger rigdommen ud af verden. Hun gennemgik også ødelæggelsen
af Ukraine efter kuppet i 2014, som drev landet fra at være
en af de ti bedste økonomier i verden til den nu fattigste i
Europa med 10 millioner sultne og et befolkningsfald på over
20% siden 1990. Hun afsluttede: "Bliver vi til en kirkegård
med vindmøller i stedet for kors?"
Dr. Kirk Meighoo, tidligere senator i Trinidad & Tobago samt
forfatter og en politisk aktivist, beskrev hvordan han blev
udviklingsøkonom gennem sin uddannelse (i Toronto, Jamaica og
Storbritannien), men først efter at have opdaget LaRouche via
internettet indså, at hans dybtgående ideer var blevet
censureret på alle universiteterne. Han beskrev, hvordan
fremkomsten af Kina, Indien og Rusland som store økonomier
burde have ført til en ny verdensorden, og at G20 havde gjort
en indsats i den retning, men mislykkedes, alt imens BRICS nu
er blevet revet fra hinanden. Pandemien ødelagde økonomier
rundt om i verden, sagde han, mens penge bliver trykt i
uhyrlige mængder for at redde bankerne og "overføre rigdom fra
de fattige til de rige". Løsning af denne krise kan kun opnås
ved helt at afslutte det neoliberale system, bemærkede han, og

roste LaRouche-organisationen for at lede denne indsats.
Universitetslektor Yekaterina Fyodorovna Shamayeva fra
Rusland, talte om "Design og ledelse af bæredygtig udvikling
samt tværfaglig syntese af de grundlæggende ideer indenfor
Lyndon LaRouches og Pobisk Kuznetsovs metodelære." Afdøde
Pobisk Kuznetsov var en af Ruslands førende forskere og
filosofiske tænkere, der blev en nær ven og samarbejdspartner
med Lyndon LaRouche efter Sovjetunionens fald. Han foreslog,
at en ny måleenhed for fysiske økonomiers fremgang skulle
baseres på LaRouches dobbeltbegreb for relativ potentiel
befolkningstæthed og energi-gennemstrømningstæthed, og at
enheden skulle kaldes "La" efter LaRouche. Shamayeva beskrev
den fortsatte indsats i Rusland for at skabe en syntese af
ideerne fra Kuznetsov og LaRouche, og understregede at økonomi
ikke kan adskilles fra naturlovene. Hun opfordrede til, at
flere af LaRouches værker blev oversat til russisk (et stort
antal af LaRouches større skrifter er allerede tilgængelige på
russisk).
Det

første

panel

sluttede

med

videopræsentationer

og

oplæsninger om LaRouche fra flere mennesker, der er døde siden
hen, blandt dem: tidligere statsadvokat Ramsey Clark om
justitsmordet i forfølgelsen af LaRouche; Dr. Enéas Carneiro,
et tidligere medlem af det brasilianske parlament og
præsidentkandidat, om hvorfor LaRouche fik æresborgerskab i
byen São Paulo; Mexicos tidligere præsident José López
Portillo, der i 1998 opfordrede verden til at "lytte til de
kloge ord fra Lyndon LaRouche"; og tidligere udenrigsminister
i Guyana, Fred Wills, der i 1976 opfordrede FN's
generalforsamling til at vedtage LaRouches idé om en ny
international økonomisk orden
Fascinerende dialog under spørgerunden drejede sig om tre
spørgsmål fra publikum: 1) Hvad er forskellen mellem
"prognoser" og "forudsigelser?" 2) Truer nye teknologier og
robotter med at forårsage arbejdsløshed? 3) Hvad er forskellen
mellem marxisme, neoliberalisme og kristen socialisme?

Hele
konferencen
kan
ses
på https://www.larouchelegacyfoundation.org/news/august-15

