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Nu ved I hvad Lyndon LaRouche
mente med ’faseskifte’
Den 17. marts (EIRNS) – Reglerne, der syntes at styre
samfundet og økonomien i går, fungerer ikke længere i dag. Og
dagens regler vil være dysfunktionelle i morgen – om ikke før.
Planeten gennemlever en periode der er så svimlende, at den
gør de fleste mennesker mentalt rundtossede. Den amerikanske
statsmand Lyndon LaRouche behandlede gentagne gange dette som
et “faseskifte” i den menneskelige udvikling, hvor de love,
der syntes at styre en proces, ændrer sig grundlæggende,
svarende til hvad der sker, når der indtræffer et fysisk
faseskifte. I en artikel offentliggjort den 13. marts 1997 i
EIR, med titlen “London in a Phase-Twitch” (London i et
’faseryk’), skrev LaRouche: ”Med ‘faseskifte’ forstår vi en
radikal ændring i et systems egenskaber, som når isen smelter,
når vand omdannes til damp, damp til plasma, eller da det
første jetfly opnåede overlydshastigheder og derover. Hvad der

nu sker i verdens finansielle systemer, økonomier og politisk,
er lige så fundamentale forandringer som nogen af de
tilstandsændringer fysikerne måtte have bemærket.”
Tegnene er overalt. I USA ser vi en ‘Pearl Harbor-refleks’ i
forhold til COVID-19-pandemiens fortsatte spredning over hele
landet. I Europa, hvor Italien, Spanien og Frankrig er lukket
ned (i varierende grad), og andre lande muligvis snart følger
efter, åbner EU’s bureaukrati for sluserne for at imødegå de
økonomiske virkninger af krisen. Men kun et fuldstændigt
paradigmeskifte på verdensplan vil fungere, understregede
Helga Zepp-LaRouche igen i går. COVID-19-krisen og nedbruddet
af det transatlantiske finanssystem er bare de mest synlige
udtryk for en systemisk krise i det gamle paradigme, der er
gået ind i dets sidste krampetrækninger. Det underliggende
problem er, at det britiske liberale system har plyndret
størstedelen af verdens befolkning, især i den såkaldte Tredje
Verden, til grænsen af folkemord.
Zepp-LaRouche
understregede, at medmindre dette afhjælpes, begyndende med en
verdensomspændende mobilisering af sundhedsplejen, står den
menneskelige art over for en udryddelseskrise.
Et sådant globalt udviklingsprogram kræver markante forøgelser
i grundlæggende fysiske økonomiske parametre (såsom vand,
elektricitet og mad), som umuligt kan opnås uden et hurtigt
opadgående faseskifte af den teknologiske platform for hele
planeten – af nøjagtigt den slags, som Lyndon LaRouche
opfordrer til i hans fremsynede ‘Fire Love’, især den fjerde
af disse. Og denne påkrævede løsning kan umuligt finansieres
uden at sætte City of London og Wall Street under
konkursbehandling ved hjælp af en global Glass/Steagallproces. En spekulativ boble på 1800 billioner $ kan ikke længe
sameksistere i det samme univers med en fremgangsrig
menneskelig befolkning over hele planeten.
Ingen anden tilgang vil kunne fungere, understregede ZeppLaRouche. Vores opgave er ikke at fokusere på de små ting og
klynge os følelsesmæssigt til dem. Det er snarere at uddanne

folk til at forstå tingene sådan som vi gør, og som vi blev
uddannet til at gøre det af Lyndon LaRouche. Direktør for
Verdenssundhedsorganisationen, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
indfangede på nyttig vis tidsånden ved sin pressekonference
den 16. marts: ”Dette er den definerende globale sundhedskrise
i vores tid. Dagene, ugerne og månederne fremover vil være en
test af vores beslutsomhed, en test af vores tillid til
videnskab og en test af solidaritet. Kriser som denne har en
tendens til at få det bedste og værste frem i menneskeheden.”
”Jeg er sikker på, at I, ligesom mig, er blevet rørt over
videoer fra folk, der bifalder sundhedsarbejdere fra deres
balkoner, eller historierne om folk der tilbyder at handle
dagligvarer ind for de ældre i deres samfund. ”Denne
fantastiske ånd af menneskelig solidaritet må blive endnu mere
smitsom end selve virussen. Selvom vi muligvis bliver nødt til
at være fysisk adskilt fra hinanden et stykke tid, kan vi
mødes på måder, som vi aldrig har gjort før. “Vi er alle i
samme båd. Og vi kan kun opnå succes i fællesskab. Så
spillereglen er: sammen.”
En førende kinesisk læge, der var involveret i krigen mod
COVID-19 i Wuhan, Dr. Wu Dong, forklarede, hvad der motiverede
ham til at gå med i kampen: ”Mennesker er dødelige, men det er
kærlighed ikke, og jeg elsker min datter, mine patienter, mit
land og menneskeheden. Som mennesker er vi alle i samme båd,
og vi kommer igennem dette sammen.”
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Fra
coronavirus
til
finanskrak – løsningen er
LaRouches 4 love
Lyd:
Resumé
Coronavirus COVID-19: Det afgørende er ikke antallet af
tidligere smittede men antallet af nye smittede hver dag.
Det viser, at smittespredningen er under kontrol i Kina. Den
er helt stoppet uden for Hubeiprovinsen og reduceret til
100-150 nye tilfælde per dag der. Men COVID-19 spreder sig
ukontrolleret i Sydkorea, Iran, Italien, m.fl. Nu er kinesere
bange for at rejse til Europa, for ikke at blive smittet der.
Finanskrak: USA’s centralbank sænkede renten med ½
procentpoint i et forsøg at pumpe flere penge ind i systemet
for at undgå et krak. Men krakket er i gang og et ”Lehmann
Brothers-øjeblik” kan komme når som helst.
Topmøde: Trump siger også ja til et topmøde mellem de fem
permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd: USA, Rusland,
Kina, Frankrig, Storbritannien. Helga Zepp-LaRouches foreslog
den 3. januar et hastetopmøde mellem Trump, Putin og Xi
Jinping, og Putin foreslog derefter et møde mellem de fem
permanente medlemmer.
Valget i USA: Efter Super Tuesday: Nu er det Bernie Sanders
imod etablissementets kandidat Biden efter at de
andre moderate kandidater trak sig og Bloomberg faldt igennem,
trak sig og nu også vil støtte Biden.
Trumps svage punkt: økonomien, fordi han påstår, at økonomien
har det strålende. Hvad sker der, hvis der kommer et

finanskrak og stor nedtur inden valget? Trumps redning er,
hvis han lytter til LaRouche-bevægelsen og vores løsning:
LaRouches fire økonomisk love:
1. Glass/Steagall-bankopdeling
2. Nationalbank og statlig kreditskabelse
3. Investeringer som øger produktiviteten såsom store
infrastrukturprojekter
4. Videnskabeligt og teknologisk fremskridt: fusionskraft,
rumforskning.
Disse løsninger gælder ikke kun USA men også Danmark og alle
andre lande.
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APEC og COP25 er aflyst

– det gamle paradigme er
brudt sammen, og vi må bygge
det nye
Den 30 oktober (EIRNS) – Enhver der stadig måtte have den
misforståelse, at verden på en eller anden måde “klarer sig”,
uden behovet for at skulle påtage sig noget personligt ansvar
for handling, må vågne op og se på verden som den er i dag,
“fra oven”, som man siger.
I dag kollapsede nationen Chile og “Chile-modellen” i bund og
grund, som City of London og Wall Street elskede. Præsident
Sebastián Piñera, med millioner af mennesker på gaden der
kræver en afslutning på den økonomiske model, som blev indført
for 45 år siden af det fascistiske Pinochet-diktatur og hans
kontrollører af “Chicago Boys”, bekendtgjorde her til morgen,
at topmødet i den Økonomiske Samarbejdsorganisation for Asien
og Stillehavsområdet (APEC) mellem statsoverhovederne fra 21
lande fra Stillehavsområdet, planlagt til den 16.-17. november
i Santiago, er blevet aflyst.
Derudover er også FN’s klimakonference, COP25, den centrale
institution i den økofascistiske bevægelse for at afvikle
industriel udvikling og reducere verdens befolkning, der er
planlagt den 2.-13. december i Santiago, også blevet aflyst.
Ikke alene er stakkels Greta Thunberg og tosserne i Extinction
Rebellion fortvivlede, men Bank of Englands bankdirektør, Mark
Carney, der står i spidsen for det folkemorderiske grønne
finansinitiativ, river sig selv i håret.
Denne masseopstand mod den ondartede nedskæringspolitik i
Chile er ikke en isoleret begivenhed. Faktisk oplever alle
dele af verden en eller flere sådanne omvæltninger, hvoraf
mange er ganske voldelige.
Hariri-regeringen i Libanon trak sig tirsdag den 29. oktober,

da befolkningen kræver en afslutning på den sekteriske
opdeling af nationen, der er udartet i massekorruption og
økonomisk forfald. Iraks regering bryder sammen, da store dele
af befolkningen har haft begrænset adgang til elektricitet og
endog vand, siden ødelæggelsen af dens land for to årtier
siden af George Bush og Tony Blair. Argentina har nedstemt
IMF’s marionetregering under Mauricio Macri, med de sejrrige
tilhængere af den nye regering, der vifter med chilenske flag
i solidaritet. Overalt i Europa kollapser de gamle etablerede
partier, der har regeret siden Anden Verdenskrig, uden
lederskab i sigte til at vende den økonomiske nedgang.
Måske tror du, at du er sikret, fordi du har en god pension?
Disse pensioner er investeret i spekulative papirer, som er
ved at forsvinde. Den amerikanske centralbank, der har trykt
penge med en hastighed, der ikke er set siden sammenbruddet i
2008, forsøger krampagtigt at holde »bankerne, der er for
store til at gå ned«, oven vande i et par uger eller måneder
mere, med en tilførsel på over 100 milliarder dollars dagligt,
og tallet er stigende. Men den finansielle boble, der nu er på
1,5 billarder dollars, en halv gang større end i 2008, kan
ikke “reddes” denne gang. Ti år med nulrente og “kvantitative
lempelser” (QE) for billioner af dollars har kun gjort
realøkonomiens bankerot langt værre.
Og alligevel er løsningen på dette problem tættere på at blive
gennemført end på noget andet tidspunkt i nyere tid. Lyndon
LaRouche advarede for 50 år siden om præcis disse katastrofer,
såfremt hans kloge ord blev ignoreret: Stop finanssystemets
omdannelse til et globalt kasino for spekulativt affald;
gendan det hamiltoniske “Amerikanske System” med statslig
kredit til realøkonomien; samarbejd internationalt for at nå
ud til Månen, Mars og videre; og iværksæt et lynprogram for at
gøre fusionsenergi tilgængeligt for hele menneskeheden.
En ønskedrøm? Langt fra. Med Donald Trump har vi for første
gang siden Jack Kennedy en præsident, der tror på
videnskabeligt fremskridt; som atter har forpligtet nationen

til et Måne-Mars-program; der afviser den falske britiske myte
om “overbefolkning”, som styrer den grønne dagsorden; der er
modstander af, at vores børn bliver overmedicineret; og som
insisterer på, at Amerika skal være venner med Rusland, Kina
og alle nationer, der tror på fremskridt for deres folk.
Derfor er der en hektisk indsats for at starte en rigsretssag
mod præsidenten, binde hans hænder, blokere hans bestræbelser
på at afslutte krigene for regimeskifte og opbygge venlige
forbindelser med andre suveræne stater. Det vigtigste er, at
disse oligarker er bange for, at når den økonomiske boble
brister, vil han ikke følge diktaterne fra Wall Street og City
of London, men vil følge LaRouches politik, hans “Fire Love”,
der sætter det økonomiske imperium centreret i London under
konkursbehandling, snarere end at redde det. De er bange for,
at han ikke kun vil genoprette forbindelserne med Rusland og
Kina, men også tilslutte sig dem i det største foretagende
nogensinde, Den nye Silkevejs omdannelse af de tidligere
koloniserede nationer til moderne industristater, der bekæmper
fattigdom, som det er lykkedes for Kina, den største nation på
Jorden.
Vær opmærksom på de forstandige ord fra Lyndon og Helga
LaRouche. Nu er tiden inde.

Britisk centralbankdirektør
lancerer ‘grønne’ angreb på

USA og på dollaren
Den 26. aug. (EIRNS) – Direktøren for Bank of England kom til
Federal Reserves bankkonference i Jackson Hole, Wyoming, i
sidste uge og sagde, at den amerikanske dollar, indenfor
handel og investeringer, burde udskiftes med en digital
verdensvaluta. Mark Carney lovpriste den digitale valuta
“Libra” – foreslået udstedt af Facebook – som den amerikanske
kongres forsøger at stoppe. Men Mark Carney sagde, at de
globale digitale penge ville blive bedre kontrolleret af Bank
of England og andre store centralbanker. Han gjorde dermed
Facebooks “Zuck Bucks” til sin forsøgskanin.
Værdien af dollaren, beklagede Carney, gør det sværere og
sværere for hans Bank of England, Fed og andre centralbanker,
at vedblive med at redde City of London og Wall Street og
Tokyos megabanker, som de har gjort i mere end 10 år siden den
globale finansielle nedsmeltning i 2008. Selv “kvantitative
lempelser”, endog negative renter, fungerer ikke mere, og
endnu et finansielt krak truer.
Carney bebrejdede regeringerne og især den amerikanske dollar.
Han fik støtte til sin britiske imperiale arrogance fra den
enorme (6.5 milliarder $) private kapitalfond på Wall Street,
BlackRock LLP, som kom til symposiet i Wyoming med et forslag
om at overføre styringen af de offentlige budgetter til
centralbanker som Bank of England og Federal Reserve. Disse
ville blot trykke pengene og få deres “eksperter” til at
fortælle regeringerne, hvordan de skal bruge dem, foreslog
BlackRock.
Og investeringerne ville være “grønne”, hvilket ville smide
billioner af kroner væk til tilbagestående “grønne”
teknologier som enorme solfarme, mens kulkraft og olie blev
afviklet med tunge “kulstofafgifter”.
Dette ville gøre det af med hvad der er tilbage af amerikansk
industriel kraft, som allerede er blevet trukket ned af årtier
med britiske frihandelsaftaler, “afindustrialisering,”

narkotikaepidemier…
Man må forstå, at Det amerikanske Systems økonom og statsmand
Lyndon LaRouche ikke ville have fundet sig et minut i Mark
Carneys arrogante imperialistiske krav. Han var den store
modstander af britisk imperialisme – finansiel og geopolitisk
– i et halvt århundrede. Hvis præsident Donald Trump ville
bane vejen for en posthum frifindelse af den uforskyldt
retsforfulgte Lyndon LaRouche, måtte Bank of Englands Carney
og BlackRock æde deres ord.
I virkeligheden er den amerikanske dollars dominerende rolle i
international handel og investeringer – en hindring, efter hr.
Carneys mening, for centralbanker der styrer verden med deres
digitale verdensvaluta – i dag den eneste rest der er tilbage
af præsident Franklin Roosevelts vellykkede kredit- og
valutasystem fra Bretton Woods. Bretton Woods tillod stabile
valutaer og en stærk vækst i produktivitet og produktion i USA
og Europa i 30 år efter anden Verdenskrig.
Richard Nixon opgav Bretton Woods-systemet i 1971 under pres
fra Londons banker, hvilket gav dem det spekulative kasino med
“flydende valutakurser”, som de ønskede, med 5,5 billioner $
per dag i valutahandel, hvoraf 99 % er ren spekulation.
LaRouche foreslog at genskabe et Bretton Woods-system, denne
gang med kredit også for udviklingslandene, til grundlæggende
infrastruktur og industrialisering – lige som Kina yder i
Asien og Afrika under sit Bælte- og Vejinitiativ. Han sagde,
at dette nye Bretton Woods kunne iværksættes af de fire
magter, der i dag ikke bøjer sig for “nye grønne aftaler” –
USA, Kina, Rusland og Indien. I spidsen for Måne- og Marsrummissioner og nye nukleare og fusionsteknologier, kan disse
nationer, og andre der slutter sig til dem, revolutionere den
menneskelige arts kræfter og menneskets kreative åndsevner.
Lad hr. Carney blive grøn af misundelse.
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Indhold:
Et nyt kapitel for menneskeheden:
Principper for en holdbar fremtid, af Helga Zepp-LaRouche
Grønland: Geopolitisk kamplads eller omdrejningspunkt for
økonomisk og videnskabeligt samarbejde, af Tom Gillesberg
Vi forpligter os til Måne-Mars-missionen:
Schiller Institut underskriftsindsamling
Homo sapiens extraterrestris: Mennesket er et rumvæsen
Helga Zepp-LaRouches tale på 50-årsdagen for månelandingen ved
konferencen: Apollo + 50:
En dialog mellem kulturer om, hvordan man udvikler
befolkningen og den produktive arbejdsstyrke i løbet af
Jordens næste 50 år.
Menneskehedens udenjordiske forpligtelse: citater fra Krafft
Ehricke, Lyndon LaRouche, Tom Gillesberg, John F. Kennedy,
Harrison Schmitt
Frontalt angreb på vores levestandard:
Multimilliardærer finansierer ’Klimabeskyttere’! af Helga
Zepp-LaRouche
————————————
Links til yderligere
nyhedsbrevet:
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Hæfte: We commit to the Moon-Mars mission: the true spark for

changing the culture, LaRouchePAC 2019:
Download (PDF, Unknown)

Lyndon LaRouche:
1. Video: The Woman on Mars, 1988
Part 1:
Download (PDF, Unknown)
Part 2:
Download (PDF, Unknown)

Krafft Ehricke:
1. Forskellige artikler på Schiller Instituttets hjemmeside
2. In celebration of Krafft Ehricke’s 100th birthday, 2017
John F. Kennedy:
1. Video: JFK’s full speech about space at Rice University.
Harrison Schmidt:
1. Mining the Moon, 2005
2. Will the United States
revolution?, 2014
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Hvad der ser ud til at være
umuligt ud i dag, kan blive
uundgåeligt i morgen
Den 20. august (EIRNS) – Røde lys blinker tværs over hele det
transatlantiske finansielle system, hvilket signalerer faren
for et umiddelbart forestående finansielt og banksammenbrud,
der vil få 2008 til at blegne i sammenligning; og dette sker
nu, umiddelbart før det årlige møde den 22.-24. august i
Jackson Hole, Wyoming, hvor folk fra Verdens centralbanker og
ledende internationale finansfolk beslutter politikken, samt
topmødet den 24.-26. August mellem stats- og regeringschefer
for G7 – gruppen af udviklede nationer – som afholdes i
Biarritz, Frankrig.
En uhyggelig, sygelig bleghed hænger over begge møder – i det
mindste for de ledere, der er villige til at indrømme, at det
britiske imperiums hele transatlantiske økonomiske system er
håbløst bankerot, og at hver eneste indsats, der hidtil er
gjort for at redde dets spekulative boble på 1,5 billiarder
dollars, er mislykkedes.
‘Bail-outs’ på steroider i form af over 15 billioner $ i
kvantitative lempelser (QE ‘quantitative easings’) er blevet
forsøgt og er mislykkedes. ‘Bail-ins’ kollapsede endog inden
de kom ud fra startblokkene, fordi de var politisk umulige.
Negative renter er nu den dominerende virkelighed i de fleste
af G7-nationerne – USA er den vigtigste undtagelse, men det er
hurtigt på vej i den retning – de negative renter, som er en
form for landevejsrøveri mod de befolkninger, der rammes, er
en indikation af ekstrem økonomisk dysfunktion . For billioner
af dollars falske ”grønne obligationer” vil snart blive
udstedt i endnu et desperat forsøg på at udplyndre de fysiske
økonomier for at redde City of Londons og Wall Street’s
spekulative boble. Brexit-adskillelsen mellem Det Forenede

Kongerige og Den Europæiske Union ligger nu fast til den 31.
oktober, og truer med at trække stikket ud for Londons kontrol
over den globale handel med derivater – der tegner sig for
cirka 80% af den samlede internationale finansielle boble.
Og nu er der til brug for slænget ved mødet i Jackson Hole
udarbejdet en politisk ‘hvidbog’ af top centralbankfolk og
andre, der arbejder med BlackRock, den største private gruppe
af kapitalforvaltere på kloden, der frækt foreslår en
selvmorderisk “regimeændring i pengepolitikken, en aftale, der
er lige så omfattende, som den vi så mellem før-krisen og
efter-krisen ”—dvs. den hyperinflations-ordning med
kvantitative lempelser, der blev sluppet løs efter kollapset i
2008. Deres forslag er, at centralbanker skal sætte regeringer
i de facto-‘receivership’ (en slags betalingsstandsning, red.)
og selv ”gå direkte” med store økonomiske pengestrømme til de
bankerotte modtagere indenfor den offentlige og den private
sektor. Dette kan bedst sammenlignes med at tilføre finansiel
heroin i venerne på et håbløst afhængigt, næsten dødt, lig –
og det vil have lignende resultater.
De mennesker, der har studeret den fysiske økonom Lyndon
LaRouche, vil genkende denne situation som en, hvor vækstraten
for monetære aggregater (som f.eks. ‘QE’) – i forbindelse med
LaRouche’s “Triple Curve” (eller ‘Typiske Kollapsfunktion’) –
hidtil har overgået vækstraten for de samlede finansielle
aggregater (f.eks. derivater), at der ikke er nogen mulig sats
for yderligere monetær hyperinflation, der kunne forhindre, at
boblen med de finansielle aggregater for 1.5 billiarder $ i at
implodere – og dermed den fysiske økonomi i de dele af verden,
der ikke er tilsluttet Kinas Bælte og Vej-Initiativ.
Medmindre, naturligvis, at LaRouches konkursomlægning af det
nuværende transatlantiske system gennemføres i tide. Dette
kræver, at De Forenede Stater sammen med andre stormagter,
såsom Kina, Rusland og Indien, sætter det britiske imperium og
dets økonomiske system permanent ud af drift.
Som den russiske præsident Vladimir Putin udtalte ved en

fælles pressekonference med den franske præsident Emmanuel
Macron efter et topmøde mellem de to ledere i går: ”Det, der
ser umuligt ud i dag, kan blive uundgåeligt i morgen.” Putin
henviste til prospektet om at skabe et fælles Europa fra
Lissabon til Vladivostok. Men det samme princip gælder for
verdensøkonomiens tilstand og det finansielle system i dag.
Som Helga Zepp-LaRouche sagde til medarbejderne i går: ”Jeg
tror, at [Putins] -formulering også eftertrykkeligt gælder for
implementeringen af Lyndon LaRouches løsninger på den
nuværende krise …. I takt med at krisen bliver så stor, vil
det, der synes at være umuligt nu – nemlig at implementere
Glass-Steagall og en Ny Bretton Woods og en Fire Magts-aftale
med en opstilling af de fælles mål for menneskeheden – blive
uundgåeligt i morgen ….
”Situationen vil udvikle sig til en fuldstændig polarisering
mellem [på den ene side] økofascistisk ideologi, som dybest
set er en ideologi, ligesom den nazistiske ideologi var, og
ikke mindre farlig. Alternativet er, at have et nyt paradigme,
hvor menneskehedens fremtid skal organiseres af forskere og
klassiske kunstnere, fordi dette essentielt er de eneste to
grupper af mennesker, der tror på verificerbare universelle
principper. Lyndon LaRouche understregede hele tiden dette: at
ens politik skal være baseret på universets fysiske love, og
de eneste mennesker, der ved dette, er mennesker, der tror på
at gøre nye opdagelser, hvilket er universelt.”

POLITISK ORIENTERING den 25.
april 2019.

Nyt Bælte og Vej-Forum i
Beijing viser vejen for det
nye paradigme
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 7.
marts 2019:
Vil det defekte vestlige
paradigme tvinge os til
fortsat selvdestruktion og
ødelæggelse af verden?
Se også 2. del: diskussion
Med formand Tom Gillesberg

Video 2. del: diskussion

Lydfil:

Opdel Danske Bank: Hvad er
Glass/Steagall-bankopdeling?
Fra arkivet.
Schiller Instituttet har kørt en kampagne i mange år for at
indføre Glass/Steagall-bankopdeling i alle nationer. F. eks.
stillede aktivister fra Schiller Instituttets Venner op til
folketingsvalg i 2013 udenfor partierne med det berømte
slogan: “Glass-Steagall — eller kaos”.
“En Glass/Steagall-bankopdeling vil fritage staten og skatteyderne for
at skulle dække insolvente bankers spillegæld. Vi vil opdele bankerne
i banker, der kun laver normal ind- og udlånsaktiviteter, og som vil
have et statsligt sikkerhedsnet, og investeringsbanker a la Saxo-bank,
der må leve på egen risiko. Realkreditten skal igen adskilles fra
bankerne og yde billige realkreditlån til kunderne i stedet for være
en malkemaskine for bankerne. Der skal ikke længere være »banker, der
er for store til at gå ned«, som får bail-out, i form af statslige
bankhjælpepakker, eller bliver hjulpet af bail-in-aktioner, som den på
Cypern, hvor bankerne får lov til at stjæle bankkundernes penge….”

Klik her for at læse mere om Glass/Steagall-bankopdeling fra
Schiller Instituttets kampagneavis 16 fra 2013 (htmlversionen), eller læs pdf-versionen nedenfor.

Download (PDF, Unknown)

Ny rapport kan bestilles: 2.
bind, Den Nye Silkevej Bliver
til Verdenslandbroen;
En
fælles
fremtid
for
menneskeheden
English: See below
Bestil vores nye rapport på engelsk!: 500
kr. for den trykte rapport, 374 sider
Forsendelse: porto 50 kr. pr. rapport.
Rapporten kan også hentes på vores
kontor: Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.,
Frederiksberg
Rapporten kan bestilles fra Schiller
Instituttet i Danmark: tlf. 53 57 00 51
eller
35
43
00
33
eller
email si@schillerinstitut.dk
Homebanking: 1551-5648408; Giro: 564-8408

Dankort/Paypal: via vores butik
LaRouche-bevægelsen har spillet en enestående rolle i
udviklingen af forslag til international økonomisk udvikling
og sat retningslinjer for politiske beslutninger, som nu i
stigende grad er udbredte i verden. Ved slutningen af Den
kolde Krig, og den deraf følgende mulighed for internationalt
samarbejde om menneskehedens fælles mål, foreslog Lyndon og
Helga LaRouche i 1997 “Den Eurasiske Landbro” som en “Ny
Silkevej … for Global Økonomisk Udvikling”. Efter
bekendtgørelsen af Bælt- og Vejinitiativet fra den kinesiske
præsident Xi Jinping i 2013 (et forslag i samklang med
LaRouche-forslaget) offentliggjorde LaRouche-bevægelsen det
første bind af “Den Nye Silkevej bliver til VerdensLandbroen”, en 374-siders rapport der indbefatter store
udviklingsprojekter fra hele verden under rammerne af den
økonomiske tilgang, som er grundlagt af Lyndon LaRouche.
Vi er glade for at annoncere udgivelsen af dette
andet bind, “Den nye Silkevej bliver til Verdens-Landbroen: En
fælles fremtid for menneskeheden”, hvor vi giver dig et
opdateret billede af fremskridtene i Kinas Bælt- og
Vejinitiativ, herunder detaljerede analyser region for region
og nyligt opdaterede kort. Vi fremhæver også principperne for
fysisk økonomi og økonomiske metrikker opdaget af Lyndon
LaRouche; metrikker, på hvilke muligheden for at hæve
levestandarden for menneskeheden afhænger. Vi undersøger de
vestlige nationers strategiske forhold til det nye paradigme,
og hvilke udfordringer der skal imødegås for at overvinde det
gamle paradigmes tilgang med britisk geopolitik, og erstatte
det med LaRouches overordnede program for at overvinde det
truende økonomiske kollaps i Vesten.
Som Schiller Instituttets grundlægger og præsident Helga ZeppLaRouche har sagt: “Jeg tror, at den Nye Silkevej er et typisk
eksempel på en ide, hvis tid er kommet; og når en idé på den

måde bliver til en materiel realitet, manifesterer det en
fysisk kraft i universet.
“Udnyt
dette
kraftfulde
værktøj
til
beslutningstagning og politisk organisering!

politisk

Helga Zepp-LaRouches introduktion til rapporten:

Download (PDF, Unknown)

English:
Table of Contents and Helga Zepp-LaRouches introduction to the
report:
Download (PDF, Unknown)

To systemer foreligger nu for
verden: Hvad du skal vide om
økonomi for at skabe en
fremtid
for menneskeheden
LaRouchePAC undervisnings-

serie
2018
i
LaRouches
økonomi
Introduktion og disposition
To

systemer

foreligger

for

verden.

Det

ene,

det

transatlantiske, City of London/Wall Street-finansimperium,
har befundet sig i en tilstand af »frit fald« siden krakket i
2007-2008, et finanskrak, som Lyndon LaRouche forudsagde i et
webcast, 25. juli, 2007:
»Det, der er optegnet som aktieværdier og markedsværdier
internationalt på finansmarkederne, er vrøvl! Dette er rent
fiktive trosobjekter. Der er intet sandt i det; falskneriet er
enormt. Der er ingen mulighed for et ikkekollaps af det
nuværende finanssystem – ingen! Det er færdigt, nu! Det
nuværende finanssystem kan ikke forsætte med at eksistere
under nogen omstændigheder, under noget præsidentskab, under
noget lederskab eller noget lederskab af nationer. Udelukkende
kun en fundamental og pludselig ændring af det globale,
monetære finanssystem vil forhindre et generelt,
kædereaktionslignende kollaps. I hvilket tempo, ved vi ikke,
men det vil fortsætte, og det vil være ustoppeligt! Og jo
længere, det står på, før det stopper, desto værre bliver
tingene.«
Hvordan kunne LaRouche forudsige dette?
Download (PDF, Unknown)

Den virkelige betydning af
infrastruktur:
Fysiskøkonomiske platforme.
Undervisningsserie i økonomi
2017, Lektion 7; pdf og video
Vi vil se på hr. LaRouches omdefinering af, hvad infrastruktur
virkelig betyder. Dette er afgørende på det aktuelle
tidspunkt, for infrastruktur er blevet et meget populært
spørgsmål, på både gode og dårlige måder. Så det er meget
vigtigt, at vi behandler dette nu; på det globale plan har vi
Kina, der fører an med Bælte & Vej Initiativet – vi ser her
hovedkorridorerne i Bælte & Vej, der viser den massive
udvidelse af infrastruktur i hele Asien og ind i Afrika, og
som begynder at sprede sig til hele verden, under Kinas
anførelse [Fig. 1]. Så infrastruktur er altså kommet til live
igen, der er en infrastrukturrenæssance på en meget god måde.
Infrastruktur er også et varmt emne for diskussion i USA, men
noget af det finder desværre ikke altid sted på højeste
niveau. På den gode side har vi præsident Trump, der har rejst
spørgsmålet om nødvendigheden af at genopbygge USA’s
infrastruktur. Det er mange mennesker enige med ham i. Han har
fremsat ideen om en investering på $1 billion i ny
infrastruktur. Men selve ordet ’infrastruktur’ er også blot
blevet en del af mange andre folks narrativ, fortælling, og
det er blot et ord, der ikke rigtig har den hensigtsmæssige
betydning i den måde, ordet bruges på af mange mennesker. For
et par år siden lykkedes det Arnold Schwarzenegger mere eller
mindre at udtale ordet i en af sine taler, og selv han taler
om, I ved, denne mand, der beundrer Hitler og de degenererede
’greenies’ (miljøaktivister) og endda taler om betydningen af
at genopbygge infrastruktur. Men det er blot et slagord, der

ikke har den samme betydning, som det bør have i en fysiskøkonomisk betydning.
Så vi vil behandle hr. LaRouches omdefinering og højere
forståelse af, hvad infrastruktur rent faktisk betyder. Han
definerede denne nye betegnelse med den fysisk-økonomiske
platform, som bliver emnet for vores diskussion i dag.
Download (PDF, Unknown)

Regn ikke med Wall Street!
Hvad præsident Trump har
brug
for
at
forstå
om
økonomi.
pdf og video
Den fremgangsmåde, der er nødvendig, er at opgive denne idé om
økonomi; at sige, glem ’tilføjet værdi’, glem ’penge’. Ægte
rigdom kommer af at forøge vores magt over naturen, af at
forbedre vores levestandard og at opdage mere om universet og
om os selv, gennem udvikling af videnskab og udvikling af en
skøn kultur. Vi kan få en sådan økonomisk genrejsning; vi kan
gå med i dette nye paradigme for økonomisk tankegang, som,
baseret på årtiers organisering af LaRouche-parret, nu i vid
udstrækning er Kinas politik gennem dets Bælte & Vej
Initiativ. Vi kan gå med i dette. Vi kan få en økonomisk
genrejsning; men vi bliver nødt til at fortælle præsident
Trump: Se ikke hen til Wall Street for en økonomisk
genrejsning. Forvent ikke, at $200 mia. i statslig

finansiering vil blive imødekommet af en entusiastisk strøm af
$1 bio., der strømmer ud fra Wall Street for at genopbygge
vandsystemet i Flint, Michigan, blandt andet, eller til
oversvømmelseskontrol efter orkaner i Texas; det vil ikke ske.
Den eneste måde, vi kan gøre det på, er som en national
prioritet, og det er ikke muligt at opnå nogen af disse
LaRouches fire politikker uafhængigt af hinanden. De følges
ad: Glass-Steagall; statslig bankpraksis; teknologiske snarere
end monetære målemetoder til at udfordre økonomisk vækst; og
forcerede programmer for at skabe dette næste niveau, som er
det sande nettoresultat, den sande, økonomiske aktivitet. Vi
har brug for det som et samlet hele, som et nyt koncept for,
hvordan økonomi fungerer; i modsat fald vil vi ikke få en
økonomisk genrejsning i USA.
Download (PDF, Unknown)

LaRouche PAC’s intervention i
Valg 2018
– kampagnen for at vinde
fremtiden
9. jan., 2018 – LaRouche PAC har udgivet følgende erklæring i
dag, til massedistribution:
Vores fremtid vil blive bestemt af valgene i 2018. Ingen af de

to partier har et program for på fundamental vis at føre
nationen fremefter, og da slet ikke for blot at sikre vores
overlevelse på kort sigt. LaRouche PAC fremlægger den følgende
politiske platform, og vi annoncerer hermed, at vi vil
gennemføre en økonomisk uafhængig kampagne for at få det til
at ske. Vi vil føre kampagne ud fra dette program og støtte
eller være imod kandidater, baseret på, om de vil føre
kampagne for disse ideer. Vi søger at skabe store blokke af
vælgere i afgørende kongresdistrikter til at slutte sig til
os.
Begge partier kontrolleres af Wall Street. Begge partier er
tilhængere af imperiesystemet efter Anden Verdenskrig for
relationerne mellem nationer, et system, der har frembragt
evindelige krige og folkemord og nu, en farlig, ny kold krig.
Demokraterne har til hensigt at bruge disse midtvejsvalg til
at stille præsidenten for en rigsret (impeachment).
Republikanerne er fanatiske tilhængere af økonomiske aksiomer,
der vil ødelægge Trumps præsidentskab, samtidig med, at de
nominelt støtter præsidenten.
Vort program har to flanker. Afslut kuppet imod præsidenten og
retsforfølg de ansvarlige. Gennemfør LaRouches Fire Love for
USA’s økonomiske genrejsning, og slut USA til Kinas store
Bælte & Vej Initiativ for økonomisk udvikling.
Dette vil skabe millioner af produktive jobs, her og
internationalt, samtidig med, at det også vil skabe en
særdeles fundamental og bydende nødvendig forandring i de
strategiske relationer. Under LaRouche-programmet vil nationer
samarbejde omkring store projekter, der fremmer menneskehedens
fælles mål, snarere end at konfrontere hinanden som
geopolitiske modstandere i hybridkrige, hvor selve
menneskeheden konstant står og vipper på randen af
termonuklear udslettelse.
Her er LaRouches Fire Love. De er ikke adskilte planker. Hver
og én af disse love må forstås og gennemføres sammen.

Genindfør Franklin Roosevelts Glass/Steagall-lov, og gør
det nu, forud for det umiddelbart overhængende kollaps
af finansboblen, som Wall Street har opbygget i
kølvandet på 2008.
Vend tilbage til et system for et topstyret, nationalt
(statsligt) banksystem, der skaber den nødvendige kredit
til at sætte vores infrastruktur på en fuldstændig
moderne platform. Modellerne for et sådant program
findes allerede i form af Hamiltons Nationalbank for
USA, Lincolns system med ’greenback’-dollaren og
Franklin Roosevelts Reconstruction Finance Corporation
(kreditanstalt for genopbygning).
Brug det statslige kreditsystem til at skabe en trend
for højproduktivitet i forbedringer af beskæftigelsen,
med den ledsagende hensigt at øge den fysisk-økonomiske
produktivitet og levestandarden for individer og
husstande i USA. Fremskridt er afhængigt af at opbygge
en moderne, national infrastruktur og en kulturel
platform, der er befordrende for at nære menneskelig
kreativitet.
Skab en fusionskraftbaseret økonomi og dediker atter
nationen til udforskning af rummet. Fusionskraft
repræsenterer et kvalitativt spring i befolkningens
potentielle, produktive evne og vil blive energikilden
til en forberedt udforskning af rummet. Fundamentale
videnskabelige fremskridt er hjørnestenen i al økonomisk
fremskridt.
Hensigten med disse love, taget sammen, er at skabe en
afgørende nødvendig, ny, menneskelig renæssance.

LaRouches fysisk-økonomiske
målemetode,
Del
II:
Hvordan
værdi
defineres.
LaRouche PAC Videnskabsteams
undervisningsserie 2017 i
økonomi:
Lektion 6. pdf og video.
Denne case study er også meget nyttig for at se på den
omvendte proces og komme med et par meget vigtige konklusioner
i dagens diskussion – og dette er noget, jeg aldrig har hørt
hr. LaRouche ikke sige – og det er, at nulvækst, eller såkaldt
bæredygtighed, iboende vil slå samfundet ihjel. Det er en
fundamental naturlov; og i dette kapitel fastslår han denne
pointe …

Download (PDF, Unknown)

Online-brochure:
LaRouches
Fire
Love
&
Amerikas fremtid på den Nye
Silkevej.
Opdateret version
Se opdateret version af brochuren: LaRouches Fire Love &
Amerikas Fremtid på den Nye Silkevej.
Online-version.

Bernhard Riemann og formen på
økonomisk rum
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie i økonomi
2017.
Lektion 5. pdf
En forståelse af, hvad LaRouche tænker, af, hvad hans
indsigter i økonomi og hans fremgangsmåde er, og en hel del
mere undersøgelse og udarbejdelse af en fuld, økonomisk teori
på denne basis, burde være et af de mest presserende behov
blandt økonomiske tænkere i verden i dag. Alle mennesker har
brug for at vide, hvordan Lyndon LaRouche kommer til sine

konklusioner; hvad hans økonomiske synsmåde, som nu i stigende
grad er i færd med at forme en stor del af politikken i
verden, er.
Download (PDF, Unknown)

Kvalitativ forandring: Hvad
tal ikke kan måle
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie i økonomi
2017.
Lektion 4.
LaRouche: »Det sker på et tidspunkt, hvor det nuværende,
monetære finanssystem faktisk befinder sig, nu, i en
disintegrationsproces. Der er intet mystisk ved det, jeg har
talt om det i nogen tid, det har været fremadskridende, det er
ikke i aftagende. Det, der er optegnet som aktieværdier og
markedsværdier på de internationale finansmarkeder er
’sorteper’ (buck). Det er rent fiktive trosobjekter, der er
intet sandt i det. Falskneriet er enormt. Der er ingen
mulighed for et ikke-kollaps af det nuværende finanssystem.

Ingen! Det er færdigt nu! Det nuværende finanssystem kan ikke
fortsætte med at eksistere under nogen som helst
omstændigheder, under noget som helst præsidentskab, under
noget som helst lederskab, eller noget lederskab i nogen
nation. Udelukkende kun en fundamental og pludselig forandring
i det globale, monetære finanssystem vil afværge et generelt,
omgående, kædereaktionslignende kollaps; i hvilket tempo ved
vi ikke, men det vil fortsætte, og det vil være ustoppeligt.«
Det var altså LaRouche i 2007. Tydeligvis et andet synspunkt
end økonomernes nationale undersøgelser viser, at de mente på
det tidspunkt.

Download (PDF, Unknown)

Lyndon LaRouche:
»En dialog mellem eurasiske
civilisationer:
Jordens kommende 50 år« og
»Om LaRouches opdagelse«.
pdf; engelsk
»Kreativitet, som jeg her har identificeret det, er
forskellen på dig og en abekat. Der er faktisk to
egenskaber ved denne forskel. For det første, så kan et medlem
af den menneskelige art øge hans eller hendes arts
potentielle, relative befolkningstæthed gennem sin
viljemæssige anvendelse af kreativitet, som ingen form for dyr

kan gøre. For det andet, så afhænger samfundets fremskridt hen
over successive generationer af, at disse generationer genvedtager, eller atter sætter i kraft, den skabende opdagelse
af denne form for universelle, fysiske principper. Sammen kan
disse to udtryk for kreativitet (som jeg definerer det)
fastlægge grundlaget for det, vi kunne kalde naturlig,
menneskelig moral, den form for forskel, der adskiller
menneskelig moral fra aberigets kultur.«

Download (PDF, Unknown)

»Det centrale træk af mit originale bidrag til Leibniz’
videnskab om fysisk økonomi, er at give en metode til at
adresse den årsagsmæssige sammenhæng mellem, på den ene side,
enkeltpersoners bidrag til aksiomatisk revolutionerende
fremskridt i videnskabelige og analoge former for viden, og,
på den anden side, de heraf følgende forøgelser af den
potentielle befolkningstæthed i de korresponderende samfund. I
sin anvendelse i politisk økonomi, fokuserer min metode på
analyse af den centrale rolle af den følgende tretrins
rækkefølge: For det første, aksiomatisk revolutionerende
former for videnskabelig og analog opdagelse; for det andet,
de heraf følgende fremskridt i principper for maskinredskaber
og analoge ting; sluttelig, de heraf følgende fremskridt i
arbejdskraftens produktive evne.«
Download (PDF, Unknown)

Fysisk
kemi:
Stadier
i
menneskets udvikling.
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie 2017 i
økonomi.
3. lektion
Jason Ross: En af de ting, jeg tænkte på, var, hvor utroligt
meget, folk tager fejl, hvor meget, folk undervurderer, hvor
meget politikerne tager fejl, hvor meget, økonomer tager fejl,
hvor meget, folk i almindelighed tager fejl i grundlæggende
spørgsmål om ikke alene økonomi og politik, men endda om
menneskeheden: Hvad er det, der gør et individ til et
menneske? Hvis man interviewer den såkaldte ’manden på gaden’
og blot spørger folk, hvad er det, der gør os forskellige fra
dyrene? Den kendsgerning, at Renæssancens gennembrud besvarede
disse spørgsmål på en måde, der førte til skabelsen af
utroligt, videnskabeligt fremskridt, det største fremskridt i
menneskelig civilisation, i menneskelig velfærd, i
levestandard, som verden endnu havde set; den kendsgerning, at
denne grundlæggende viden, der gjorde dette gennembrud muligt,
er næsten totalt fraværende i dag, er virkelig forbløffende.
I sit økonomiske arbejde husker jeg, at hr. LaRouche engang
sagde, at noget af det, der gav ham en fordel, var, på en måde
i sammenligning med andre, at de fleste økonomer rådgiver dig
om økonomi ligesom en person, der fortæller dig, at du skal
tage dine bukser over dit hoved, som det første skridt til at
få dem på dine ben. Man begynder i den forkerte retning lige

fra begyndelsen.
Download (PDF, Unknown)

LaRouches fysisk-økonomiske
målemetode, Del I:
Arbejdskraftens
produktive
evne vs. jobs.
LaRouche PAC Videnskabsteams
undervisningsserie 2017 i
økonomi. 2. Lektion
Hvordan kommer vi ud af denne krise? Som vi har diskuteret, så
finder der et massivt program for vækst sted i hele verden,
under anførelse af Kinas Bælte & Vej Initiativ, og med et
åbent tilbud til USA om at gå med i denne proces. Det kan
sikre en storstilet genopbygning af USA i samarbejde med andre
nationer ved at tilslutte sig dette Bælte & Vej Initiativ. Det
er den politiske handling, der ligger på bordet. Men det, vi
ønsker at behandle i denne undervisningsrække; det, vi gerne
vil diskutere, er de underliggende, videnskabelige principper,
der ligger til grund for det, som faktisk vil skabe vækst og
udvikling. Hvad er det for underliggende principper, der er
årsag til, at Kinas aktuelle Bælte & Vej Initiativ rent
faktisk fungerer og i vid udstrækning er succesfuldt? Hvad er
videnskaben bag; hvad er det, der faktisk får dette til at
fungere, i modsætning til andre programmer, som ikke

fungerede? Dette går tilbage til spørgsmålene om, hvad
virkelig økonomi er.
Download (PDF, Unknown)

LaRouches
videnskab
om
økonomi er grundlaget for,
at USA kan tilslutte sig det
historiske Nye Paradigme.
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie 2017 i
økonomi. 1. Lektion
4. oktober, 2017 – USA har nu muligheden for at opgive et
dødt, mislykket, geopolitisk og økonomisk system og gå sammen
med Kina, Rusland og andre nationer i et win-win-paradigme for
fælles udvikling. Standardlærebøger i økonomi formidler
imidlertid ikke den nødvendige, videnskabelige forståelse af
menneskeligt fremskridt og menneskelig udvikling. Vi må vende
os mod Lyndon LaRouches videnskab om økonomi som grundlaget
for dette nye, historiske paradigme, at begynde med hans
opdagelse af Potentiel Relativ Befolkningstæthed.
Download (PDF, Unknown)

Video: Introduktion til
LaRouches økonomiske
metode. Dansk udskrift.
I denne korte video vil jeg præsentere to grundlæggende
koncepter for Lyndon LaRouches økonomiske teori. Disse to
koncepter er energigennemstrømnings-tæthed og potentiel,
relativ befolknings-tæthed. Men lad os først se på dette
centrale økonomiske mysterium: denne menneskelige evne til at
gøre opdagelser.
LaRouche PAC lancerer ny online-undervisningsserie
LaRouches økonomiske metode. Start onsdag 4. okt.

om

Sept. 28–The 2017 economics class series will start next
Wednesday (Oct. 4)! The PDF leaflet version of the public
invitation
is
available
on
the
registration
page, LPAC.co/econ2017.
Download (PDF, Unknown)
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