Om Lyndon LaRouche
Lyndon LaRouche (1922-2019) var USA’s ypperligste statsmand og
tænker. Hvis der er én person, som er indbegrebet af den
revolutionære gejst, nødvendig for at bryde lænkerne fra de
sidste årtiers dystre, nedadgående spiral, er det Lyndon
LaRouche. Han stiftede og ledte en politisk bevægelse,
begyndende i den sidste del af 1960’erne op til sin død i
2019, og opnåede så mange bedrifter, at det er umuligt at
opremse dem alle på et sted. Han stillede op til præsidentvalg
otte gange, forudså succesfuldt mange afgørende økonomiske og
politiske skift, skrev hundredvis af artikler, som
fundamentalt fremmede en række områder, arbejdede og blev
venner med dusinvis af verdensledere, stiftede et politisk
efterretningsmagasin, Executive Intelligence Review, som
vedbliver i dag at være en uundværlig kilde for sandfærdig
analyse, og skabte grundlaget for et fuldstændigt nyt system
af internationale og økonomiske relationer befriet fra det
oligarkiske greb.
Lyndon LaRouche 1922-2019
Efter at have gjort militærtjeneste i Burma i 2. Verdenskrig,
tilbragte LaRouche noget tid i Indien, en oplevelse som
påvirkede ham varigt. Graden af brutalitet mod den indiske
befolkning under den britiske besættelses allersidste dage
rystede ham så meget, at han besluttede sig for at befri denne
verden fra den form for umenneskelighed, som han så. Senere i
sit liv bemærkede LaRouche, hvordan denne oplevelse ville
forme det som blev hans livslange mission: ”At USA burde tage
lederskabet i efterkrigstiden i etableringen af en
verdensorden udformet til at fremme økonomisk udvikling i det
vi i dag kalder ’udviklingslandene’.”
Efter at være kommet hjem satte LaRouche sig ind i alle slags
politiske grupper på den tid, for at bedømme hvem der var klar
til opgaven. Generelt uimponeret, besluttede han sig for

personligt at tage ansvaret. Denne beslutning blev kun styrket
efter rækken af snigmord, fra John F. Kennedy, Malcolm X,
Martin Luther King Jr. og Bobby Kennedy, og den efterfølgende
optrapning af den katastrofale krig i Vietnam – USA var ved at
miste sin mission af syne.
Derefter, i august 1971, traf Nixon sin skæbnesvangre
beslutning, hvor han trak USA ud af Bretton Woods-systemet.
Bretton Woods var blevet oprettet af Franklin Roosevelts
administration for at støtte den industrielle udvikling af
verden ved hjælp af den amerikanske dollars stabilitet. Selvom
det aldrig levede op til Roosevelts oprindelige intention,
forvandlede Nixon dollaren og, som en følge deraf, verden til
et spekulationsparadis, ved at indføre ”flydende”
vekselkurser. Så i stedet for Roosevelts hensigt, som
prioriterede industrielle og infrastrukturelle investeringer i
opbygningen af USA og verden, vægtede vi i stedet ren
pengemæssig profit på bekostning af industri og infrastruktur
verden over. LaRouche advarede på dette tidspunkt om, at denne
beslutning, hvis den ikke blev omstødt, ville føre til (og
havde til hensigt at opnå) nedskæringer i og udplyndring af
først udviklingslandene og dernæst i USA og Europa, og i
sidste ende føre til indførelsen af fascistiske regeringer for
at undertrykke ustyrlige befolkninger – alt imens at man
forsøger at holde et hyperinflationært sammenbrud tilbage.
Som den eneste økonom, der så at dette var på vej, begyndte
LaRouche at rekruttere en bevægelse bevæbnet med det eneste
våben nødvendigt for at vinde denne krig: en selvrefleksiv
måde at tænke på. I 1975 foreslog LaRouche oprettelsen af den
Internationale Udviklingsbank, en plan for at styrke hver
valuta i verden gennem langfristede, lavt forrentede kreditter
til udviklingsprojekter og eksport af kapitalgoder til den
underudviklede sektor. Indenfor et år blev denne plan, i
underforstået forstand, vedtaget af De alliancefrie landes
Bevægelse, en gruppe af 86 nationer, hovedsagligt i den
underudviklede del af verden, med LaRouches ven, Indiens

statsminister Indira Gandhi, som en af deres ledende stemmer.
Senere foreslog LaRouche en plan for et Nyt Bretton Woods,
samt udgav dybdegående skrifter om den industrielle udvikling
af Afrika, af Mexico, af Sydamerika, af Sydvestasien, af
Indien og det Indiske Ocean, for ikke at glemme USA og andre.
LaRouche vidste, at hvis kreditter blev taget væk fra
finansiel profitskabelse og i stedet rettet mod produktiv
aktivitet, så ville dette ikke blot danne grundlaget for
løsningen af hvert eneste problem i verden – fra geopolitiske
konflikter til fattigdom og tilbageståenhed – men også til at
menneskeheden naturligvis ville modnes kulturelt, efterhånden
som videnskab og teknologisk kunnen bliver mere og mere
udbredt.
Denne proces tog fart, ligesom LaRouches bevægelse. Vigtige
ledere fra borgerrettighedsbevægelsen blev en del af hans
bestræbelser, ligesom førende videnskabsfolk, akademikere,
politiske ledere og andre fra hele verden. En del af vores
politiske og økonomiske systems forfald skyldes den i stigende
grad fordærvede popkultur og uddannelsessystem, hvilket er
grunden til, at LaRouche insisterede på at genoplive sand,
klassisk kultur og at skabe en ny renæssance. Ledende
kunstnere, musikere og skuespillere, såsom Norbert Brainin fra
den berømte Amadeus-kvartet og sangeren Piero Cappuccilli,
deltog med LaRouche i at insistere på, at kunst og kultur må
tjene til at ophøje menneskeheden, frem for blot at stimulere
dens sanser, som et nødvendigt skridt til at uddanne og
afstemme vores borgere.
I midten af 1980’erne havde LaRouche seriøst chokeret det
politiske etablissement. Han havde tusinder af kandidater, som
stillede op til valg i offentlige positioner på alle niveauer,
udgav det næststørste videnskabsmagasin, Fusion, og mange
verdensledere arbejdede personligt sammen med ham for at
tilskynde skabelsen af et nyt, internationalt finanssystem
baseret på realøkonomisk udvikling. Disse inkluderede
nævneværdigt Indiens Indira Gandhi og Mexicos Præsident Lopez

Portillo. LaRouche tjente som uofficiel forhandler, bag
kulisserne, med Sovjetunionen for Reagan-administrationen i en
indflydelsesrig position, som satte scenen for Reagans tilbud
til Sovjetunionen i 1983 om en politik, der var baseret på
LaRouches forslag, Det strategiske Forsvarsinitiativ (SDI),
imens det meste af hans kabinet og det politiske etablissement
hylede op.
Offentliggørelsen af SDI – selvom det aldrig blev accepteret
af Sovjetunionen – ville grundlæggende set have fjernet faren
for en atomkrig gennem fælles udvikling af forsvarssystemer
med Sovjetunionen. Hvis det var blevet vedtaget, ville det
have banet vejen for en afslutning på det Britiske Imperiums
våde geopolitiske drømme.
LaRouches fjender tilgav ham aldrig for dette. En ransagning
af LaRouches hus og politiske kontorer af 400 føderale agenter
fandt sted i 1986 i et forsøg på at dræbe LaRouche i
processen. Hans publikationsvirksomheder blev erklæret for
bankerotte og politiske operationer beordret til at ophøre.
Robert Mueller (lyder bekendt?), en af de førende advokater i
sagen mod LaRouche, var nødsaget til at opgive den første sag
i Boston, da den begyndte at falde fra hinanden; en ny sag
blev hurtigt gennemført i Alexandria (Virginia), hvor hele
processen kunne ”strømlines” langt bedre. LaRouche blev
fængslet efter en lynjustits under falske anklager, hvor han
endte med at tilbringe fem år, og støvleslikkende journalister
blev hevet frem for at bagvaske ham med det ene meningsløse
angreb efter det andet. Samtidig blev en finansiel krig
erklæret mod Mexico, som skabte massiv kapitalflugt og
neutraliserede López Portillo, efterfulgt af mordet på Indira
Gandhi i 1984.
Ikke blot fortsatte LaRouche med at kæmpe fra fængslet, men
han stillede sågar op som præsidentkandidat i 1992, mens han
stadig var indespærret. Da Berlinmuren faldt og Sovjetunionen
brød sammen, foreslog LaRouche og sin kone, Helga ZeppLaRouche, at bruge den ”Produktive Trekant”, Paris-Berlin-

Wien, som på det tidspunkt var det mest koncentrerede område i
verden, hvad maskinværktøj og produktive kapaciteter angår,
som model for udviklingen af de tidligere sovjetiske økonomier
i Østeuropa. Dette forslag blev videreudviklet til den
”Eurasiske Landbro” og ”Den nye Silkevej”, og senere
”Verdenslandbroen”.
Kerneidéen
var
begrebet
om
”udviklingskorridorer”, som består af jernbaner og andet
infrastruktur, der strækker sig som blodårer ud til alle
verdens hjørner. Et projekt i denne størrelsesorden ville
skabe ”nok arbejde til at skabe en økonomisk genoplivning af
hele planeten,” bemærkede LaRouche. Helga Zepp-LaRouche bragte
dette forslag rundt i hele verden, ved at lede konferencer på
hvert eneste kontinent i løbet af 1990’erne, med ledere fra
utallige lande. Ved en sådan konference i Beijing i Kina i
1996, fik hun øgenavnet ”Silkevejsdamen”, som stadig bruges i
dag.
På trods af dette fortsatte USA og Europa med at forfalde.
Yderligere finansspekulation blev til normen igennem 1990’erne
og de tidlige 2000’er – hvilket fortsatte hen til krisen i
2007-2008 – endnu en hændelse, som LaRouche havde forudsagt.
Frem for at tage fat på det bankerotte finanssystem og
reorganisere det i retningen af det, som LaRouche havde
foreslået, tvang forræderiske netværk billionstore
redningspakker igennem til de samme finansparasitter, som
havde forårsaget krisen, og plyndrede yderligere vores nation
og befolkning. Derudover blev de tragiske hændelser den 11.
september en undskyldning for at udvide den forfejlede
krigspolitik ude i verden og politistatstaktik herhjemme.
Men, ikke alle kunne holdes for nar. Til at begynde med
offentliggjorde den kinesiske præsident, Xi Jinping, i 2013 en
”Ny Silkevej”, som et svar på det åbenlyst fejlslagne
neoliberale paradigme – præcist som
foreslået af Lyndon og Helga LaRouche over de seneste 20 år. I
dag deltager over 140 lande i dette hurtigt udviklende
projekt. Ikke overraskende bliver Kina og deres Nye

Silkevej/Bælte- og Vejinitiativ bagtalt og angrebet, ligesom
LaRouche blev det. Ikke desto mindre ville en alliance i dag
mellem USA, Kina, Rusland og Indien, fokuseret på en fælles
beslutning om at gøre en ende på fattigdom og industrialisere
hver eneste nation – i stærk modsætning til at fremme hvad der
ville være folkemorderiske ”grønne investeringer”, –være
tilstrækkeligt til at befri verden fra vore dages britiske
imperiums vilde greb.
Så meget som nutidens neoliberale etablissement frygtede og
frygter Lyndon LaRouches person, frygter de dog endnu mere
hans idéer. Som poeten Percy Shelley udtrykte det: Poeter er
verdens uanerkendte lovgivere. Den sande forbrydelse var ikke,
at LaRouche blev uretfærdigt fængslet (selvom indrømmelsen af
denne forbrydelse er hårdt tiltrængt), men det var mod dig,
den amerikanske borger, som blev frataget adgangen til hans
idéer og i stedet fik dig til at tro, at den kloak, kaldet
”højre-venstre-paradigmet”, på en eller anden måde er et
acceptabelt valg i menuen. I stedet må LaRouches idéer befris
fra deres lænker, og hans arv afsløres som USA’s sande sjæl –
før det er for sent.
LaRouches Fire Love
I 2014 udgav Lyndon LaRouche et skrift, som krævede at USA’s
regering ”indfører fire specifikke kardinalpunkter: tiltag,
som fuldt ud skal være i overensstemmelse med den oprindelige
amerikanske forfatnings særlige intention, som var blevet
formuleret af USA’s finansminister, Alexander Hamilton, mens
han havde denne post.” Disse tiltag, i kortfattet form, er
følgende:
Den øjeblikkelige genindførsel af Glass/Steagalllovgivningen indført af den amerikanske præsident
Franklin Roosevelt
En tilbagevenden til et topstyret, fuldt defineret,
nationalbanksystem”
En anerkendelse af at ”formålet med brugen af et

nationalt kreditsystem er at skabe høje rater af
produktivitet i arbejdsmæssige forbedringer, med den
tilføjede intention at forøge den realøkonomiske
produktivitet samt levestandarden”, og
Vedtagelse af ”et fusionsorienteret ’lynprogram’”, som
reflekterer forståelsen af ”den essentielle forskel
mellem mennesket og alle andre, lavere former for liv”.
I skriftet konkluderede han: ”En fusionsøkonomi er det
nuværende, presserende næste skridt, en standard for
forøgelsen af menneskets magt i solsystemet, og, senere, endnu
længere ude”.
Læs LaRouches skrift her (på engelsk):
thelarouche.org/4laws

