Videokonference:
På
50årsdagen
for
LaRouches
forbløffende prognose den 15.
august 1971:
Nå, er du så endelig villig
til at lære økonomi? Lørdag
den 14. august eller bagefter
Se også panel 2 videoen her:

Se intro videoen her:
Program
Panel 1: “On LaRouche’s Discovery” 15:00 danskt tid
Moderator: Dennis Small (U.S.), LaRouche Legacy Foundation
Helga Zepp-LaRouche (Germany), Board of Directors, LaRouche
Legacy Foundation
Ding Yifan (China): Deputy Director of the Research Institute
of World Development, China Development Research Center (DRC)
“The Importance of Physical Economics in Today’s World”
Jozef Mikloško (Slovak Republic), Former Vice Prime Minister
of the first Czechoslovakian government after the fall of
Communism
Dr. Natalia Vitrenko (Ukraine), Doctor of Economic Sciences,

Chairman of the Progressive Socialist Party of Ukraine,
People’s Deputy of Ukraine (MP) 1995-2002: “Saving Mankind Is
a ‘Mission—Possible’”
Yekaterina Fyodorovna Shamayeva (Russia): “Design and
Management of Sustainable Development and an Interdisciplinary
Synthesis of the Fundamental Ideas of the Schools of Lyndon
LaRouche and Pobisk Kuznetsov”
Paul Gallagher (U.S.), EIR Editorial Board: “LaRouche’s Early
Forecasts”
LaRouche on the World Stage: Through the Words of Ramsey Clark
(U.S., former Attorney General); Dr. Enéas Carneiro (Brazil,
former member of parliament and presidential candidate); José
López Portillo (Mexico, former President)
Discussion Period
Panel 2: “Earth’s Next Fifty Years” 19:30 dansk tid
Moderator: Megan Dobrodt (U.S.), Board of Directors, LaRouche
Legacy Foundation
Jacques Cheminade (France), Founder and President of the
Solidarité et Progrès Political Party in France, former
Presidential Candidate: “Lyndon LaRouche’s Method of Physical
Economy in Coincidence with France’s Republican Humanism”
Dr. Kirk Meighoo (Trinidad and Tobago), political analyst,
media commentator, author, and former independent Senator in
Trinidad and Tobago
Roberto Fritzsche and Eduardo Fernández (Argentina): “Notes on
Potential Relative Population Density in Lyndon LaRouche’s
Economics”
Harley Schlanger (U.S.) Schiller Institute: “Nixon’s August
1971 Announcement: An Eyewitness Account”

Fred Huenefeld, Jr. (U.S.), Schiller Institute Board member;
former President of the Louisiana Association of Soil
Districts; former President of NORM (National Association of
Raw Materials); former Treasurer of the Louisiana State
Democratic Party
Theo Mitchell (U.S.), Former State Senator, South Carolina
LaRouche in the Universities: Gretchen Small (U.S.), LaRouche
Legacy Foundation: “LaRouche in the Libraries”; Carlos “Itos”
Valdes (The Philippines), The Philippine LaRouche Society;
Carolina Dominguez (México) LaRouche Youth Movement; José Vega
(U.S.), LaRouche Youth Movement
Discussion Period
To uddrag fra Helga Zepp-LaRouches Schiller Institut-webcast
den 11. august om LaRouche-videokonferencen:
(ikke korrekturlæst) HARLEY SCHLANGER: Goddag, jeg er Harley
Schlanger. Velkommen til vores ugentlige dialog med Helga
Zepp-LaRouche, stifteren og formanden for Schiller
Instituttet.
Vi

befinder

os

blot

nogle

få

dage

fra

en

stor

konference, arrangeret af LaRouche Legacy Foundation, der, på
50-årsdagen, vil se på konsekvenserne af begivenhederne
omkring den 15. august, 1971, der etablerede Lyndon LaRouche
som førende økonom – både hvad hans forudsigelse af dette
angår, såvel som hans advarsler bagefter. Helga, dette burde
blive en særdeles vigtig begivenhed, og jeg håber, at mange af
vores seere ikke blot vil se det, men opmuntre andre til at
deltage.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Ja. Jeg tror at denne begivenhed vil
understrege det faktum, at Lyndon LaRouche er, i det mindste i
den transatlantiske sektor, uden tvivl den førende økonom, som
forudså følgevirkningerne af Nixons afskafning af Bretton
Woods-systemet, ved at erstatte faste valutakurser med

flydende valutakurser. Dette påbegyndte retningen mod alle de
onder, som vi ser i dag – en pandemi, en disintegration af
finanssystemet, et alment kollaps af den kulturelle side af
samfundet. Det er muligvis en overraskelse for mange
mennesker, at se disse situationer som ét komplekst domæne,
der hænger sammen, men Lyndon LaRouche forudså hvad dette
dramatiske brud betød, efter man opgav at fokusere på den
virkelige økonomi, på fysiske økonomier underlagt de egentlige
universelle principper i universet, og erstattede det med
systemanalyse, kybernetik, hele informationsteorien, fordi han
indså, hvad den grundlæggende fejl i Norbert Wieners og John
von Neumanns teorier var. Og der vil være mange eksperter, som
vil tale om dette på lørdag.
Så jeg synes at I, vores seere, virkelig burde se det. For
hvis I ønsker at forstå, hvorfor verdens økonomer har været
ude af stand til at forudse krisen i 2008, hvorfor de er
fuldstændig hjælpeløse, når det kommer til, at finde blot en
analyse, for ikke at snakke om en løsning til den nuværende
krise, så er denne begivenhed på lørdag et absolut ”must see”
for jer.
Dette vil være et jordskælv af en begivenhed, og det er ikke
at love for meget.
SCHLANGER: (griner) Jo, altså titlen er ”Så, er I endelig
villige til at lære økonomi?” Og jeg tror, at det er vigtigt
at nævne, at det er sponsoreret af LaRouche Legacy Foundation,
som er i gang med at samle Lyndon LaRouches værker. Og når man
begynder at kigge igennem disse titler, ser man hvor
forbløffende hans livs arbejde virkelig var.
ZEPP-LAROUCHE: Ja, vi udgiver min afdøde mands samlede værker.
Vi har allerede udgivet én enorm smuk udgave, det første bind.
Det andet er på vej. Vi vil digitaliserer hele værket, således
at det vil være tilgængeligt for alle dem, som ønsker at
studere fysisk økonomi seriøst, men også de andre områder af
min mands ufatteligt rige livsværk.

Så dette er en meget vigtig begivenhed af mange, mange grunde.
Senere…
SCHLANGER: Det bringer os tilbage til vigtigheden af lørdagens
konference – denne kommende lørdag, den 14. august, klokken
15-20 dansk tid [ – kan også ses senere].
Vi oplever i øjeblikket slutfasen af finanssystemet efter
1971, og dette er noget, som Lyn havde advaret om, og videre,
ikke blot advaret om, men præsenteret alternativer. Hvordan
ville du organisere folk til at se dette og at deltage, og
bruge det som et springbræt, ikke blot til at lære økonomi,
men at skabe en genoplivelse af den fysiske økonomis bedste
tradition?
ZEPP-LAROUCHE: Spørgsmålet, som folk burde stille sig selv,
er, hvorfor er verden i en så skrækkelig tilstand? Og jeg
tror, at Lyndon LaRouches arbejde er den uundværlige nøgle,
ikke blot for at forstå dette, men også for at overvinde det.
Fordi, hvorfor var Lyndon LaRouche, som praktisk talt den
eneste økonom på det tidspunkt, i stand til at identificere,
hvad dette brud var, hvad vigtigheden af hvad Nixon gjorde
var? Det var ikke blot en lille økonomisk forandring. Det var
et skelsættende brud mellem noget, som var et ufuldkomment
system – Bretton Woods-systemet – som aldrig var det som
Franklin D. Roosevelt havde til hensigt, fordi Truman og
Churchill udvandede det fuldstændigt, og betonede aldrig
nøglekomponenten, som var, at overvinde underudvikling i
udviklingslandene; det var aldrig en del af det egentlige
Bretton Woods-system. Men det stabiliserede dog, i omkring to
årtier, økonomierne i USA og Europa, fordi det var opmærksom
på nogle grundlæggende fysisk-økonomiske realiteter.
Og Nixon smed dette ud af vinduet ved, at introducere en ny
form for monetarisme, hvilket var idéen om, at fra nu af,
ville man blot bruge algoritmer til at beskrive markederne.
Lyn havde påpeget, hvad fejlen ved Norbert Wiener og John von

Neumann var, nemlig den, at de havde anvendt et system, som
intet havde med virkeligheden at gøre. Det er en model, og
denne model bliver brugt i dag til omtrent alting: Det bruges
til—hvis man betragter spekulation, i en tidsskala på
nanosekunder, i tempoer af nanosekunder, billioner rejser
rundt om planeten i form af spekulation. Disse er baseret på
den samme algoritmiske metode i meget hurtige computere, som
styrer denne form for spekulation, fuldstændig uafhængigt af
fornuft, eller real-økonomiske kriterier.
Det samme er tilfældet for vejret:
første person, som udviklede en sådan
kunne forudse, eller prognosticere,
også John von Neumann tror jeg. Så

Det viser sig, at den
idé om vejrmodeller, som
var Norbert Wiener, og
det er grunden til, at

IPCC's model er værdiløs. Den har intet med de komplekse
årsager for klimaet at gøre, og det er kun en model. Det var
det samme møg, som Romklubben i 1972! Da de udgav bogen
Grænser for Vækst var det den samme falske model, hvor de
udelod det teknologiske fremskridts indflydelse på økonomiens
produktivitet. Det var det, som LaRouche havde fastslået som
værende nøglen: Menneskelig kreativitet, opfindelser,
opdagelser af grundlæggende principper og måden hvorpå disse
opdagelser,
når
de
anvendes
via
teknologi
i
produktionsprocessen, hvordan de påvirker produktiviteten. Det
er noget, som man ikke kan måle med disse modeller og det er
grunden til at alt dette ikke fungerer.
Men man kan kigge på mange andre områder og man vil se at den
samme idiotiske metode anvendes. For eksempel, i forudsigelsen
af forbrydelser har de nu modeller, som forudser på hvilket
gadehjørne, hvilken person vil begå et mord fem år ud i
fremtiden, og derfor bliver man nødt til at bygge fængsler
til, at kunne rumme dette – jeg overdriver en lille smule, men
ikke særlig meget.
Jeg mener, det her er vanvittigt: Det har intet med
virkeligheden at gøre, og jeg mener at det er en grundlæggende
diskussion. Hvis ikke dette genovervejes, og rettes op på

gennem videnskab, gennem opdagelser, gennem universelle
fysiske principper, er der ingen løsning, fordi der er et helt
etablissement, som følger dette, ligesom Rottefængeren fra
Hameln, og det vil føre ud over en afgrund, og folk vil styrte
ned i afgrunden i forfølgelsen efter en forkert idé.
Heldigvis er det ikke alle som gør dette: Rusland, for
eksempel, gør ikke dette; Kina har ikke den samme vanvittige
tilgang. Så, når folk taler om en konkurrence blandt systemer,
er man nød til at betragte årsagen til at Vesten slår fejl
indenfor så mange områder. Og det er det, som lørdagens
diskussion handler om, men også en forhåbningsfuld idé, fordi
Lyndon LaRouche har leveret løsninger, som verden har brug for
i dag, mere end nogensinde før.
SCHLANGER: Jeg tror, at det er en perfekt måde, at afslutte
på, for at sørge for, at folk stiller ind på lørdag, den 14.
august, klokken 15. Som du siger, der er ingen tvivl om, at vi
befinder os i et systemisk sammenbrud. Spørgsmålet er, om vi
har modet til rent faktisk at lære økonomi og lære fra det
største økonom i det sidste århundrede, Lyndon LaRouche.
Invitation:
Det er med glæde, at LaRouche Legacy Foundation inviterer dig
til videokonference med førende internationale eksperter, for
at undersøge de unikke bidrag af Lyndon LaRouche (1922–2019)
til videnskaben om fysisk økonomi [at økonomi ikke er penge,
men vores evne til at forbedre menneskehedens levevilkår].
Seminaret afholdes på 50-årsdagen for præsident Richard Nixons
skæbnesvangre meddelelse om Bretton Woods-systemets
afslutning, den 15. august 1971.
Det er også en påtrængt opfordring til at reflektere over,
hvad der gik galt med den økonomiske politik i den
transatlantiske sektor i løbet af de sidste fem årtier, for at
rette op på de vedvarende politiske fejltagelser og ændre
kurs, før vi hævner i en sammenbrudskrise, der kun kan

sammenlignes med det 14. århundredes mørke tidsalder.
Se intro videoen til konferencen her

Baggrund:
Den 15. august, 1971 gav Nixon en dramatisk 18-minutters
national tv-tale, hvor han meddelte:
1. Dollaren blev taget af guldstandarden: dollaren ville ikke
længere kunne indløses i guld;
2. Et flydende valutakurssystem ville erstatte det
eksisterende internationale valutariske fastkurssystem;
3. Der ville blive indført en midlertidig løn- og prisfrysning
i USA, som hurtigt blev til fase I, II og III med drastiske
stramninger
.
Selvom Nixon angiveligt bekendtgjorde disse foranstaltninger
for at tøjle finansielle spekulationer mod dollaren, åbnede de
i virkeligheden sluserne for den mest massive, langvarige
spekulation i menneskehedens historie, kombineret med et
fysisk økonomisk kollaps – som fortsætter den dag i dag.
Meddelelsen fra 15. august 1971 var den mest vidtrækkende og
katastrofale beslutning i den økonomiske politik i det 20.
århundrede med hensyn til dens konsekvenser frem til i dag. Èn
økonom, og én økonom alene, forudså konsekvenserne. Inden for
få timer efter denne meddelelse advarede han om hvad der ville
komme, og forklarede, hvad meddelelsen betød.
Denne mand var Lyndon LaRouche.
LaRouche brugte de næste fem årtier på at advare om, at hvis
denne politik blev videreført, ville verden gå ind i en
systemisk sammenbrudskrise med sandsynligheden for fascistisk

økonomisk politik. Alt imens præsenterede han detaljerede
programmer til at vende krisen, baseret på ideen om fred
gennem udvikling og på at fremme ethvert menneskes produktive
arbejdskraft på jorden.
For dette blev LaRouche udskældt og uretmæssigt fængslet i fem
år. Hans politik blev ikke gennemført i den transatlantiske
sektor, og planeten betaler i dag prisen for den tåbelighed i
form af en hyperinflation, en ukontrolleret og dødelig pandemi
og faren for termonuklear krig. Som et resultat af kampagnen
for at bagvaske LaRouche og tie hans ideer ihjel, har de
fleste mennesker i USA og andre steder aldrig studeret hans
skrifter.
Men visse mennesker, førende videnskabsmænd og politiske
ledere i forskellige dele af verden, lyttede til LaRouche og
studerede hans værker – såsom den russiske videnskabelige
kæmpe Pobisk Kuznetsov og den tidligere mexicanske præsident
José López Portillo.
Andre specialister og folk, der har studeret LaRouches værker,
vil deltage i seminaret den 14. august, og man vil direkte fra
dem kunne høre om LaRouches økonomiske gennembrud, om hans
uforlignelige historik af prognoser samt om hans
programmatiske forslag til at udvikle hvert hjørne af planeten
– og solsystemet. Seminaret vil hjælpe til at forstå, hvorfor
tiden er inde til at give LaRouches ideer oprejsning, både af
hensyn til simpel retfærdighed og for endelig at få gennemført
hans politik.
Som José López Portillo, den tidligere mexicanske præsident,
udtalte i 1998 på et fælles seminar med Helga Zepp-LaRouche:
"Det er nødvendigt, at verden nu lytter til Lyndon LaRouches
kloge ord".
Tilmelding for at modtage et direkte link, talerlisten og
opdateringer: So, Are You Finally Willing to Learn Economics?

— LaRouche Legacy Foundation
Ellers kan du se den på forsiden af vores danske hjemmeside.

