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Se en videomaraton, der fejrer Lyndon LaRouches liv og arbejde
i dag den 12. februar
Til minde om Lyndon LaRouches bortgang den 12. februar 2019,
inviterer vi dig til at stifte bekendtskab med, eller gense,
LaRouche, et sind og en personlighed som var et af de
største genier i de sidste 100 år.
Genialitet uden skønhed er slet ikke genialt.
Deltag i vores LaRouche-maraton, og tag dine venner med, både
store og små. Den 24-timers videomaraton begynder kl. 12 dansk
tid.

Helga
Zepp-LaRouche
om
‘Besked
fra
Bidenadministrationen:
Atomkrig
er
en
reel

mulighed’
6. februar (EIRNS) —Følgende er en oversættelse af Helga ZeppLaRouches hovedartikel i det tyske tidsskrift Neue
Solidarität, nr. 6, den 11. februar 2021:
Forholdet til Amerika vil ikke være let endnu et stykke tid
fremover. I betragtning af de forskellige strategidokumenter
mod Rusland og Kina samt udsagn fra førende militærofficerer
lyder præsident Bidens meddelelse i hans første
udenrigspolitiske tale – ”Amerika er tilbage” – som en skjult
trussel. Under hans ledelse sagde han, at de dage, hvor USA
vil ”lægger sig fladt ned”, når de står over for Ruslands
aggressive handlinger, er forbi, og Kinas aggressive
tvangsforanstaltninger vil blive imødegået. Titlen på hans
tale var ”Amerikas plads i verden”, og ifølge Biden er denne
plads overalt i verden. Regeringer såvel som ansvarlige
borgere overalt i verden skal straks begynde at reflektere
over, hvordan de vil reagere på de erklæringer om politisk
hensigt, der er hørt i forbindelse med Bidens tiltrædelse.
De mest chokerende udsagn kom fra adm. Charles Richard, chef
for den Amerikanske Strategiske Kommando, der skrev i
februarudgaven af USA Flådeinstitutetts Proceedings:
”Der er en reel mulighed for, at en regional krise med Rusland
eller Kina hurtigt kunne eskalere til en konflikt, der
involverer atomvåben, hvis de opfatter, at en konventionel
krigs nederlag ville true regimet eller staten. Derfor må det
amerikanske militær flytte sin hovedantagelse fra ’brug af
atomvåbner er ikke mulig’ til ’brug af atomvåbner er en meget
reel mulighed’ …. ”
Det burde være
verdenskrig,
tilintetgørelse
Theodore Postol

klart, at admiral Richard her taler om 3.
hvilket
sandsynligvis
ville
betyde
af menneskeheden. Som MIT-atomvåbenekspert
blandt andet gentagne gange og overbevisende

har hævdet, er den afgørende forskel mellem konventionelle
krig og en atomkrig faktisk det, at en atomkrig ikke forbliver
begrænset. Men NATO’s utopiske fraktion mener tværtimod, at en
begrænset atomkrig kunne blive ”vundet”. Og hvilke ”regionale
konflikter” kunne man overveje? En konflikt ved den russiske
grænse på grund af Aegis-baserede missilforsvarssystemer i
Polen og Rumænien? Eller vedrørende det østlige Ukraine, hvor
Europa bliver krigsskuepladsen? En konflikt mellem Israel og
Iran eller en eskalering af spændingerne omkring Taiwan?
Admiral Richards uhyrlige bemærkninger skal betragtes på
baggrund af adskillige forskellige strategiske papirer og
doktriner, hvor det meste perfide er et dokument udgivet af
Atlanterhavsrådet den 28. januar. Dokumentet er underskrevet
”Anonym”, som er ”en tidligere senior regerings embedsmand med
dybdegående ekspertise og erfaring med at beskæftige sig med
Kina,” ifølge beskrivelsen i forordet af Frederick Kempe,
lederen af Atlanterhavsrådet. Dokumentet på 85 sider, der er
beskrevet som et af de vigtigste, Rådet nogensinde har
offentliggjort, har titlen ”Det længere telegram: Hen imod en
ny amerikansk Kina-strategi (The Longer Telegram: Toward a New
American China Strategy)”, i eksplicit henvisning til
dokumentet ”Lang telegram (Long Telegram)” fra 1946, der også
blev offentliggjort anonymt i sin tid af George Kennan, hvor
han opfordrede til en inddæmningspolitik mod Sovjetunionen.
Denne nye anonyme forfatter opfordrer åbent til et kup imod
præsident Xi Jinping og hans ”indre kreds” for at erstatte ham
med oppositionsledere inden for det kinesiske kommunistparti.
Da styrtningen af hele det kommunistiske parti med sine 91
millioner medlemmer ikke har nogen chance for at få succes,
siger han, at den amerikanske strategi skal forblive
”laserfokuseret” på Xi Jinping og sigte mod at opsplitte CCPledelsen, hvor højtstående partimedlemmer er uenige i Xis
politiske retning og hans uendelige krav om absolut loyalitet.
Man skal hjælpe disse kredse i CCP-ledelsen med at komme til
magten, der i modsætning til Xi Jinping ikke ønsker at

implementere deres egen kinesiske model for en international
orden, men vil underkaste sig den USA-dominerede verdensorden.
Xi har ifølge ”Anonym” til hensigt at projicere Kinas
autoritære system over hele verden og udgør ikke længere et
problem kun for den USA-ledede liberale internationale orden
og amerikanske forrang, men et alvorligt problem for hele den
demokratiske verden.
Lad os forstille os følgende tænkeeksperiment. Hvordan ville
den tyske regering reagere, hvis en førende russisk tænketank
offentliggjorde en undersøgelse, der opfordrede til at kansler
Merkel og hendes inderkreds skulle væltes med laserlignende
præcision, for at hjælpe med til, at en fraktion i CDU, der
ville være underordnet Moskvas interesser tager magten, mens
chefen for de strategiske våben samtidig talte om, at en
atomkrig er sandsynlig? Der ville være et hidtil uset oprør i
hele Tyskland! Det bør ikke overraske nogen, at chefredaktøren
for Kinas Global Times, Hu Xijin, reagerede på artiklen af
admiral Richards med en opfordring til Kina om, at opbygge et
atomarsenal på 1.000 atomvåben for at gøre Kinas andenstrejke-kapacitet troværdig.
Både i Atlantic Council-dokumentet og i det officielle papir
fra USA’s Udenrigsministeriums Kontor for politisk planlægning
(Office of Policy Planning) med titlen ”Elementerne i den
kinesiske udfordring (The Elements of the Chinese Challenge)”
er det klart, at det er succesen med den kinesiske økonomiske
model og hastigheden af dens teknologiske innovation, der
betragtes som truslen mod amerikansk dominans i verden. Det
var en forkert beregning at antage, at Kinas integration på
verdensmarkedet, ved at tilslutte sig WTO, automatisk ville
føre til, at nationen ville vedtage den vestlige neoliberale
demokratimodel, siger Udenrigsministeriets papir. For Kina
opbyggede også sin egen “marxist-leninistiske” model af en
autoritær stat, domineret af “partiets ekstreme fortolkning af
kinesisk nationalisme.” Derudover fortsætter det, at Kina er
fast besluttet på at skabe en ”national foryngelse”, der skal

kulmineres i transformation af den internationale orden.
Vi kan selvfølgelig ikke kommentere på alle de ekstremt
fjendtlige
beskyldninger
i
de
to
papirer,
da
Udenrigsministeriets dokument er 72 sider langt.
Sammenfattende kan det siges, at stort set alle anklager, der
påstås mod Kinas politik, er en projicering af deres egne
politikker og intentioner. Der gøres ikke noget forsøg på at
forstå Kina ud fra dets 5.000-årige historie og kultur, og der
erkendes heller ikke, hvor stor en civilisationspræstation det
var for Kina at løfte 850 millioner mennesker ud af ekstrem
fattigdom i løbet af de seneste årtier. Fra dette perspektiv
betragtes naturligvis Silkevejsinitiativet ikke som en
økonomisk politik, der tillader udviklingslande at overvinde
deres underudvikling for første gang nogensinde, men som bevis
på Kinas intentioner om at opnå overherredømme.
I betragtning af det Nationale Sikkerhedsagenturs samlede
overvågning af ikke kun dens egen befolkning, men siden 11.
september 2001 hele verden og censur af endog den daværende
siddende præsident for USA (Donald Trump) fra TV-netværkerne
og IT-giganterne i Silicon Valley, kræver det en meget speciel
form for optik for at beskylde Kina for at have spioneret på
og overvåget sine borgere. Virkeligheden er, at digitalisering
i Kina har muliggjort meget effektiv kontaktsporing i
coronaviruspandemien, og at det sociale kreditsystem har
overvældende populær støtte, fordi belønningen med positiv
adfærd for samfundet også gavner hver enkelt.
Fælles for begge dokumenter er, at deres forfattere
genfortolker absolut alt om kinesisk kultur, som i tusinder af
år har sat interesse for det fælles gode over individets
interesse, og som strømmer fra et dybtliggende behov for en
harmonisk udvikling af alle, og de gør det til den vestlige
ordens fjendebillede.
Det er ikke det kinesiske kommunistparti, der søger
verdensherredømme, men snarere at den unipolære verdensordens

nyliberale etablissement frygter, at det vil miste sit
overherredømme og har bevæget sig kilometer væk fra de
universelle principper, med hvilket Amerika blev grundlagt, og
som det hævder at repræsentere. Og hvad Biden-administrationen
synes om respekt for andre landes suverænitet er indlysende i
dens modstand mod Nord Strøm 2-gasprojektet.
I øvrigt tjener hele hurlumhejet omkring Vladimir Putins
påståede forgiftning af Alexey Navalny, som er støttet af
vestlige efterretningsagenturer, det samme formål, om at sætte
en farverevolution i gang og derved skabe en opposition inden
for Putins inderkreds, der kunne bruges til at fjerne ham fra
embedet.
Alle ansvarlige og tænkende mennesker opfordres til gennem
deres mobilisering at bidrage til at forhindre, at Europas
regeringer trækkes videre ind i den bebudede kampagne mod Kina
og Rusland. Kansler Merkel understregede korrekt i sin tale
til World Economic Forums online-begivenhed, at hun afviste
enhver form for blokdannelse imellem USA og Kina, hvor Europa
derefter skulle vælge side, og sagde, at den multilateralismes
time var kommet.
I lyset af admiral Richards farlige udsagn må de europæiske
lande ikke kun udtrykkeligt distancere sig fra en sådan
politik, de skal også trække sig ud af NATO og søge en
sikkerhedsarkitektur, der afspejler deres befolkningers
interesser. Det, der står på spil, er Europas overlevelse.
zepp-larouche@eir
Billede: DOD/Lisa Ferdinando
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Webcast den 9. januar 2020
med
Helga
Zepp-LaRouche,
m.fl.:
om
angrebet
på
kongresbygningen:
Hvordan skal man tænke på
menneskeheden i en krisetid.
Helga Zepp-LaRouches tale:

Hele programmet med taler af bl.a. Harley Schlanger:
As with September 11, 2001, the strategic realities of world
politics were suddenly altered by the violent suppression of
the challenge to the results of the United States Presidential
elections on January 6.
However the attack on the Capitol actually occurred, the

response to the attack, in the form of new draft bills calling
for the re-impeachment of President Trump (despite the fact
that Trump’s term ends in only twelve days;) the statement by
House Speaker Nancy Pelosi that “Trump gave Putin the greatest
gift” through the lethal attack; and Pelosi’s letter imploring
the head of the Joint Chiefs of Staff, Gen Mark Milley, to, in
effect, illegally assume the powers of the Presidency with
respect to thermonuclear war, have worsened everything, and
only further alarmed all responsible world leaders. A higher
concept of humanity, and therefore a higher concept of selfgovernment, must now guide the American Republic, and the
world. These concepts exist, and were often discussed by the
late economist and statesman Lyndon LaRouche. Today, Schiller
Institute founder and chairman Helga Zepp-LaRouche, joined by
Harley Schlanger and Diane Sare, will discuss how any citizen,
anywhere in the world, who seeks to reverse the impending doom
being brought about by the failed trans-Atlantic “world
order,” should one think in this time of crisis.

POLITISK ORIENTERING den 4.
december 2020.
Så
længe
Trump
ikke
kapitulerer er der håb –
Kina viser vejen til månen og
fusion
Med formand Tom Gillesberg.
Video: Klik her for at se via YouTube

Lyd: Klik her for at høre via Soundcloud.

Dansk videokonference søndag
den 8. november:
Verden efter valget i USA
Talere:
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark:
Kan Trump og den amerikanske befolkning forsvare Trumps
valgsejr imod valgsvindlen? (på dansk)
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator
for Sydvestasien, bestyrelsesmedlem, Bælte- og Vejinitiativ
Institut i Sverige (brixsweden.org):
Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej, og
mobilisere fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
(på engelsk)
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet i
Danmark:
Beethoven 250 år. (på dansk)
Lyd:
Hussein Askarys præsentation som skærskilt video:
Hussein Askary’s presentation as a separate video in English:

Kan Trump og den amerikanske befolkning forsvare Trumps
valgsejr imod valgsvindlen?
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i
Danmark
Resumé
USA: Valgsvindel med stemmerne i svingstaterne for at få
Joe Biden valgt som USA’s præsident er en del af den
farvede revolution i USA for at få et regimeskifte og få
afsat Donald Trump.
Dette
regimeskifte
har
været
fokus
for
efterretningstjenesterne og deres partnere i medierne
siden Trump vandt præsidentvalget i 2016. Først med
beskyldningerne om tråde til Rusland (Steel-rapporten fra
britiske efterretningstjeneste, der kom med falske
beskyldninger), så løgnen om Russigate, der er blevet
modbevist, rigsretssagen og 4 års angreb fra medierne.
Mediernes erklæring af, at Biden har vundet valget og
NATO-landes lykønskning af Biden, er et forsøg på at
etablere et fait accompli og forhindre at valgsvindlen
bliver afsløret.
Trump forsøger at få valgene i delstaterne undersøgt så
valgsvindlen kan blive afdækket og retfærdigheden ske
fyldest. Mobilisering af vælgerne for at forsvare
demokratiet og beskytte Trumps valgsejr.
Massiv censur i medierne og på sociale medier for at
forhindre præsident Trump i at tale til befolkningen.
Trump fik over 7 millioner flere stemmer end i 2016
selvom ikke alle stemmerne på ham er blevet tilskrevet
ham.
Konkrete historier om valgsvindelen begynder at komme
frem.

Tidligere NSA tekniker beskriver hvorledes programmet
“Scorecard” kan bruges til at ændre stemme rapporterne
fra valgstederne.
Vil USA’s befolkning lykkes med at forsvare
demokratiske proces og Trumps valgsejr?

den

Hvis kuppet lykkes vil demokraterne forsøge at vinde de
to sidste senatspladser i Georgia så Bidens kontrollører
også kan kontrollere Senatet, udvide Højesteret og få
magten der.
Hvis Biden bliver præsident er der konfrontation med
Rusland og Kina på dagsorden. Vil vi få krig? Atomkrig?
Oveni COVID-19 krisen i USA og dens økonomiske effekter
venter en nedsmeltning af finanssystemet. Med en grøn New
Deal vil utilfredsheden i befolkningen blive enorm. Hvad
følger efter den censur imod dissidenter, der allerede er
i gang?
Topmøde i Davos 9.-11. november med blandt andet Mark
Carney, den nye chef for Bank of England Andrew Bailey,
Blackrocks Fink, IMF, ECB, Bill Gates etc. om at
gennemtvinge kredittørke imod alle investeringer, der
ikke er “grønne”. Digitale valutaer så centralbankerne
får den fulde økonomiske magt.
Der er en verden uden for Vestens og NATO’s kontrol. Kina
og Rusland er ikke kuede.
COVID-19 var et lille bump på vejen for Kina. Man har
igen vækst og Bælte- og Vej-Initiativet og international
økonomisk opbygning fortsætter.
Vesten kan ikke stoppe Kina. Vil man forsøge krig? En
atomkrig kan ikke vindes, men vil gale hoveder i Vesten
forsøge alligevel?
Vil vi i stedet få en “Sputnik-effekt”, hvor Vesten må

skifte kurs tilbage til økonomisk, videnskabeligt og
teknologisk fremskridt for at kunne konkurrere med Kina
og alle de, der vil samarbejde med Kina? Eller vil Vesten
blive irrelevant?
De, der satser på økonomisk vækst drevet af menneskelig
kreativitet og videnskabeligt og teknologisk fremskridt
vinder i det lange løb.
Vi lever i farlige tider men står også potentielt over
for det største spring fremad i menneskehedens historie.
Lyt til hele talen her.

Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej,
og mobilisere
fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets
koordinator for Sydvestasien, bestyrelsesmedlem, Bælteog Vejinitiativ Institut i Sverige (brixsweden.org):
Hussein
Askary
præsenterede
den
akutte
voksende sultekatastrofe i Afrika og hvordan den kan
løses. Dels gennem en nødaktion for at fragte fødevarer
fra USA, Europa, Rusland og Kina, men også gennem at
opbygge Afrikas egne fødevareproduktion og skabe
økonomisk udvikling, især infrastrukturprojekter og
industrialisering i samarbejde med Kinas Bælte- og VejInitiativ.
Hussein
Askary
præsenterede
Afrikas
egne
udviklingsplaner, Kinas rolle i at virkeliggøre dem, og
hvorfor USA og Europe skal deltage.
Hussein Askary brugte en Powerpoint præsentation til
illustration under talen, som også findes, som en

særskilt video på engelsk her.

Beethoven 250 år og menneskehedens æstetiske opdragelse
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet
i Danmark
Vi har en civilisationskrise: en konfrontationspolitik,
som kan føre til krig med Rusland og Kina, en COVID-19pandemi, økonomiske og finansielle kriser og en
voksende sultkatastofe i Afrika.
Vil vi etablere en ny retfærdig økonomisk verdensorden
eller vil det ende i kaos og krig?
Det er en kamp mellem helt forskellige menneskesyn.
LaRouche understregede altid: hvad er forskellen mellem
mennesker og dyr?
Er vi dyriske?
Eller har vi en iboende kreativ erkendelsesevne, som gør
os i stand til at opdage nye principper — noget nyt, som
ingen andre har tænkt på.
I videns k a b o p d a g e r vi nye naturvidenskabe l i g e
principper.
I kunst opdager vi nyt om vores egne kreative evner, som
kan deles med andre, som i et orkester eller kor eller
med tilhørerene.
Skønhed, som Schiller sagde, forædle vores følelser og
vores intellekt —
ikke kun rå følelser som dominerer os uden intellekt,
ikke kun intellekt uden medfølelse og næstekærlighed.
Men gennem at lege, speciel gennem kunst, at spille, kan
de to går op i en højere enhed, som vi kalder en æstetisk
tilstand, når vi er omfavnet af skønhed.

Det var Schillers løsning efter den franske revolution,
som ikke endte som den amerikanske, men i et blodbad.
Platon skrev, at den vigtigste uddannelse for sjælen var
musik — at fylde sjælen med skønhed og gøre den skøn.
Mennesket ville så lovprise skønhed, modtage den med
glæde i sin sjæl, og blive til en skøn sjæl.
Den 16. december fejrer vi Beethoven 250-års fødselsdag.
Vi fejrer ham, som en af de mest kreative sjæle i
historien, men vi fejrer også menneskehedens
erkendelsesmæssige evner.
Studér Beethoven for bedre at forstå, hvad vi mennesker
er.
Beethoven, selv da han ikke var i stand til at høre sin
egne musik, hørte den alligevel i sit sind, og udfordrede
sig selv til at lave det ene gennembrud efter det anden.
Der var ingen stilstand eller
hvad LaRouche kalder ikke-entropi.

entropi,

men

At viljemæssigt blive mere og mere bevist om, at kende
sine egne erkendelsesmæssige evner, og presse dem til det
yderste for at kunne stige op til det næste niveau, og
som han skrev, at nærme sig Guds egen skaberkraft.
Og han havde et formål: at opløfte den trængende
menneskehed.
Han var bevidst om musikkens rolle med at forædle
menneskene.
Gennem at spille, synge eller lytte, kan Beethovens
kreativitet deles med andre —
noderne på papiret, er ikke kun toner, men nøglen til
Beethovens kreative sind.

Og dermed kan andre mennesker bekræfte et positivt
menneskesyn, som også havde en politisk dimension for
Beethoven — stræben efter frihed.
Som Schiller sagde, vejen til frihed går gennem skønhed.
For at fejre Beethoven så lyt til eller syng og spil hans
værker. Genoplev hans åndelige gennembrud, bekræft den
menneskelig kreativitet, skab et samfund, hvor vi kan
genopdage den tabte kunst at skabe skøn musik,
måske endnu mere kreativ end Beethoven, og udvikle
vores erkendelsesmæssige evner, for hele menneskehedens
skyld.
Så blev der spillet den første del af 2. sats af
Beethovens 7. symfoni, dirigeret af Wilhelm Furtwängler,
som eksempel.
Ud fra en enkel begyndelse tilføjes flere og flere
stemmer for at skabe noget stort og opløftende.

Billede af det amerikanske flag. WikiImages fra Pixabay

Sejr er påkrævet inden valget
Den 25 august (EIRNS) – Demokraternes konvent i sidste uge
demonstrerede for hele verden, at mindet om Franklin D.
Roosevelt og John F. Kennedy er blevet fuldstændigt udslettet
fra grødhovederne i partiets elite, både de ældre ‘boomere’ og
den narkotikaplagede yngre generation. Der var ingenting om
FDR’s store infrastrukturelle programmer, som skabte den

elektrificerede nation, der var i stand til at frembringe
“demokratiets arsenal”, som besejrede fascismen. Der var
heller ikke tilnærmelsesvis en antydning af inspiration, som i
JFK’s erklæring om, at ”Vi vælger at rejse til Månen i dette
årti samt gøre de andre ting, ikke fordi de er lette, men
fordi de er svære, fordi dette mål vil tjene til at organisere
og målrette vores energier og færdigheder”. I stedet for dette
præsenterede det smuldrende Demokratiske Parti et racistisk
portræt af “identitetspolitik”.
Som Kamala Harris udtrykte det – giver vi folk chancen for at
stemme på mennesker, der “ligner dem selv”. Eller som
manikæiske Joe udtrykte det: stem på mig, fordi: “Jeg vil være
en
allieret
med
lyset,
ikke
med
mørket.”
(https://da.wikipedia.org/wiki/Manik%C3%A6isme, –red.)
Nancy Pelosi rasede i dag i medierne, i en tilstand af høj
ængstelse, at præsident Donald Trump og hans tilhængere i
Kongressen er “statens fjender… indenlandske fjender”, der
forsøger at “skræmme folk fra at stemme”, og til at ”bifalde
russisk indgriben i vores valg ved at tillade Putin at
beslutte, hvem der skal være præsident i stedet for det
amerikanske folk”.
Til anerkendelse for det Republikanske Parti, modvirkede de
den første aften af deres konvent demokraternes racistiske
“identitetspolitik” med optimisme og tro på fremtiden. En
række sorte valgte embedsmænd og personligheder pegede på
præsident Trumps bekymring for den mest grundlæggende af de
menneskerettigheder, der bliver nægtet mindretallene i USA –
hvad FDR kaldte “frihed for mangel”. Senator Tim Scott fra
South Carolina lukkede konventet og drøftede ”mulighedszoner”,
som han og præsidenten har lanceret i de indre byer i Amerika
med det formål at skabe job og jobtræning for nationens
”glemte mænd og kvinder”. Han talte om “udviklingen af det
sydlige ’hjerte’ [af USA]” og pegede på sin valgsejr over
sønnen til en berygtet racist og bemærkede, at hans bedstefar,
der droppede ud af skolen i tredje klasse for at plukke

bomuld, levede for at se sit barnebarn blive den første sorte
mand, der blev valgt til Kongressen og derefter til senatet
fra South Carolina. En anden sort valgt embedsmand,
statsrepræsentant Vernon Jones, en demokrat fra Georgia,
sagde, at det Demokratiske Parti “ikke ville have, at sorte
mennesker skulle forlade plantagen,” og roste Trump for at yde
finansiering til de historiske sorte universiteter og for at
gennemføre kriminalretsmæssige reformer samt for at forsvare
politiet mod anarkiet på gaderne.
Matt Gaetz, en republikaner fra Florida, bemærkede, at Donald
Trump er den første præsident siden Ronald Reagan, der ikke
har startet en krig.
Men

republikanerne

har

endnu

ikke

taget

fat

i

de

foranstaltninger, der kræves for at vende den eksistentielle
trussel, som nationen og verden nu står overfor, som LaRouchebevægelsen præsenterede i programmet: ”The LaRouche Plan To
Reopen the U.S. Economy: The World Needs 1.5 Billion New,
Productive Jobs.”
(LaRouche-planen for at genåbne den
amerikanske økonomi: Verden har behov for 1,5 milliarder nye,
produktive job).
Ironisk

nok

har

præsident

Trump

selv

på

forskellige

tidspunkter taget fat på flere af de vigtigste punkter i dette
program. Han forsøgte at afslutte de ”uendelige krige”, alt
imens han forsøgte at opbygge venskab og samarbejde med
Rusland og Kina. Men det var ikke kun demokraterne, der
samarbejdede med den britiske efterretningstjeneste i
“Russiagate” og nu “Chinagate” for at stoppe ethvert
amerikansk venskab med Rusland eller Kina – de republikanske
kredse, der omgiver præsident Trump – med udenrigsminister
Mike Pompeo i spidsen – er lige så opmærksomme på at bryde
denne indsats, at dæmonisere både Rusland og Kina og drive
verden til randen af krig.
Trump må tage ved lære af Ronald Reagan, der brød med det
britiske imperiums kontrollerede miljø for den imperialistiske

opdeling af verden i øst mod vest, ved at arbejde med Lyndon
LaRouche, og vedtage LaRouches forslag om at samarbejde med
russerne (det daværende Sovjetunionen) om opbygning af et
rumbaseret forsvar mod atomvåben, for dermed at ”gøre
kernevåben forældede”, som Reagan udtrykte det i sin berømte
tv-tale til nationen den 23. marts 1983. Hvis præsident Trump
fulgte dette eksempel og accepterede LaRouche-planen om et
møde mellem lederne af USA, Rusland, Kina og Indien, for at
stå op imod det britiske imperiums “del og hersk” og tackle de
mange trusler mod civilisationen, som menneskeheden står
overfor i dag, kunne disse problemer løses. Putin har
foreslået en variation af LaRouches ”fire magts-forslag”, med
et topmøde mellem de fem faste medlemmer af FN’s
Sikkerhedsråd, hvilket er blevet accepteret af alle fem
ledere, men uden en bestemt dato.
Schiller Instituttets konference, der er planlagt til 5.-6.
september, vil være et eksempel på den slags samarbejde mellem
nationer der er påkrævet, med en dagsorden der dækker hele
spektret af den globale krise – strategisk, videnskabelig,
økonomisk og kulturel. Mobiliser alle I kender til at deltage
i denne virtuelle begivenhed. Tilmeld jer til konferencen: “På
krigsstien mod Armageddon”, eller “Et nyt paradigme blandt
suveræne nationer, der er forenet af de fælles mål for
menneskeheden?”

LaRouchePAC interview
Roger
Stone,
inkl.

med
om

LaRouche-sagen
Den 3. august 2020 (LaRouchePAC) – Roger Stones rapport om den
absolut beskidte, løgnagtige taktik, der er blevet anvendt
imod ham, bekræfter hvad vi har lært af de undersøgelser af
kuppet, som vi og en håndfuld andre har foretaget: at de der
prøver at fjerne præsident Trump er kriminelle, som handler i
desperation for at forsvare en verdensorden, der er i færd med
at kollapse. Stone påpeger, at Trump blev udpeget som
skydeskive af samme grund som Lyndon LaRouche: fordi han er en
“outsider”, som repræsenterer en trussel imod det system, der
er under verdensomspændende sammenbrud. Stones civilcourage
ved at modstå disse kriminelle, bør inspirere os til at
fordoble vores bestræbelser på at besejre dem, så vi kan
genoprette det amerikanske system.

Sprækker i dæmningen: Stop
kuppet, rens LaRouches navn
Den 2. august (EIRNS) – Sprækkerne breder sig i inddæmningen
omkring sandheden, der kommer frem vedrørende den russiske
løgn, og hele statskuppet mod præsident Trump; et kup der har
været afhængig af denne løgn; og om den relaterede, tidligere
sag om den uberettigede fængsling og fortsatte bagvaskelse af
Lyndon LaRouche. Denne dæmning må nu sprænges helt, hvis vi
skal have held med at bryde en vej ud af de nuværende
systemiske sammenbrudskriser, som planeten står overfor. Den
raserende globale pandemi, den økonomiske nedsmeltning, den

voksende fare for atomkrig… alle kræver de presserende
handling.
Begivenheden hos LaRouchePAC den 1. august med Roger Stone og
Bill Binney sammen med LaRouchePAC’s Barbara Boyd og Harley
Schlanger bidrager allerede markant til at nå dette resultat.
Fra søndag formiddag havde den historiske begivenhed over
6.000 visninger på YouTube, og Newsweek og Washington
Times
måtte
dække
Stones
optræden,
herunder
–
for Newsweeks vedkommende – hans eksplosive kommentarer om
hvordan LaRouche blev fængslet af Bush-apparatet, samt at han
havde arbejdet tæt sammen med Ronald Reagans præsidentskab.
Mandag vil der blive bragt yderligere bemærkninger fra Stone i
et eksklusivt interview med Harley Schlanger.
Den særlige nødvendighed af at give oprejsning til Lyndon
LaRouche og hans ideer blev understreget i begyndelsen af
arrangementet den 1. august, hvor uddrag af en international
webcast med LaRouche selv fra den 8. september 2009 blev
afspillet for publikum; en webcast hvor han viste ”det
fremsyn, som gjorde LaRouche farlig” for det britiske
imperium, der beordrede hans uretmæssige fængsling. LaRouche
beskæftigede sig med betydningen af at menneskeheden begiver
sig ud på en mission til Månen og Mars:
”Og det vil forandre karakteren af menneskets opfattelse af
sig selv. Mennesket vil ikke længere tænke på sig selv som en
jordbunden landstryger. (Ikke landkrabbe, men landstryger.)
Mennesket vil opfatte sig selv som en del af solsystemet. Se,
det betyder en ændring i menneskets forhold til andre
mennesker. Man har et menneske på Mars, som arbejder deroppe,
og et menneske på Jorden. Det tager en weekend at rejse derop
og tilbage igen. Det vil forandre omstændighederne for
menneskelivet. Nu vil alle de teknologier, der bruges til at
gøre dette, afspejles i teknologiske revolutioner tilbage på
Jorden, herunder dyrkning af føde, fødevarer. Jeg mener – at
dyrke grøntsager på Mars: Dette er en virkelig ændring i
landbruget. Det udvider ens opfattelse af, hvad landbrug

indebærer…
”De [de unge generationer] bliver modtagere og formidlere af
denne teknologiske fremgang, og hvad der måtte følge efter. Og
så må vi tænke to eller tre generationer forud. Jeg mener,
tænker I ikke på jeres børnebørn? Tænker I ikke endog på jeres
oldebørn, hvis I er heldige? Er det ikke ens mission i livet?
Er det ikke ens fornemmelse for kontinuitet i tilværelsen? Så,
hvad er det? En generation, 25 år. Tre generationer, 75 år.
Fire generationer, 100 år. Hvad skal I gøre i de næste 100 år,
folkens?
”Hvis I tænker på fremtiden, hvis I interesserer jer for jeres
børn og børnebørn, der kommer efter jer; hvis I tænker på
menneskehedens fremtid og placerer jeres identitet i det I gør
for dem, for at muliggøre deres liv, hvad tænker I så over? I
tænker over, hvor vi skal være om 75, 100 år fra nu af, og
tænker på hvor nøjagtigt vi kan forudsige, hvor vi er til den
tid. Hvad er vores muligheder? Hvor er vi på vej hen? Hvad
skal vi gøre? Halløjsa, hvad skal I gøre, når I når
pensionsalderen i en alder af 75, 78 eller 85 år med forbedret
sundhedsvæsen? Hvad skal I stille op med jer selv? Hvad er
jeres fremtid? Hvilken slags verden vælger I? Hvilken slags
solsystem vælger I at bo i?
”Og det er sådan det gøres. Man gør det ikke ved at komme med
en liste over dette eller en liste over hint. Hvad er ens
prioriteter? Man går ud med en mission, en mission for
menneskeheden. Dette handler ikke om job. Det handler ikke om
indkomst. Dette handler om menneskeheden, forskellen mellem
mennesket og dyrene. Hvad skal man som menneske gøre, som
bekræfter, at man er et menneske, og ikke skamfuld over
resultatet set med dine børnebørns øjne? Hvad skal man udrette
med sit liv? Vi opnåede noget, vi kom så langt. Hvor langt vil
I tage os? Hvor langt videre bringer I den menneskelige race?
”Og det er hvad der får det til at fungere. Det er motivation.
Hvordan I vælger at tilbringe jeres liv. Ikke blot få tiden

til at gå, men at bruge det, anvende det. Til hvilket formål?
Til hvilket endemål? Hvad vil man opdrage børn til, til
hvilket endemål? For menneskehedens skyld! Hvorfor skal I
huskes af mennesker om to generationer fra nu? Hvorfor skal I
respekteres, en generation fra nu af? Hvad skal I gøre for at
optjene denne respekt? Jeres identitet som mennesker.
”Og hvis I følger den tankegang og bruger spørgsmålet om
rummet, rumforskningen, som en parameter, et paradigme fra
vores nylige erfaringsgrundlag, der viser forskellen, så siger
I: Vi taler ikke om industripolitik som sådan. Vi taler ikke
om landbrugspolitik. Vi taler om menneskelig politik. Vi taler
om den menneskelige arts udvikling og fremskridt til et bedre
liv for kommende generationer. Og det kræver videnskabelige og
teknologiske fremskridt, såvel som de kulturelle fremskridt,
der fremmer kreativiteten i det individuelle menneskesind. Det
er vores mission”.

Pompeo fortsætter sin antiKina-kampagne i Danmark
København, d. 22. juli (EIRNS) – Efter forherligelse af det
amerikansk-britiske ”særlige forhold” og polemisering mod det
Kinesiske Kommunistiske Parti i London i går, havde USA’s
udenrigsminister, Mike Pompeo, møder i Danmark i dag med
statsminister Mette Frederiksen, så vel som udenrigsminister
Jeppe Kofod. Der var også et særligt møde om arktiske
spørgsmål, hvor den danske udenrigsminister fik selskab af
udenrigsministrene fra Grønland og Færøerne – begge arktiske
dele af Kongeriget Danmark.
Formålet med besøget var at sikre Danmarks samarbejde, som en

stærk amerikansk allieret og et aktivt NATO-land, for at
forsøge at blokere et ”autoritært” Rusland og Kina fra at have
yderligere økonomisk og sikkerhedsrelateret aktivitet og
indflydelse i Arktis. Mens Pompeos retorik ved
pressekonferencen var mindre direkte end i London, angreb han
det Kinesiske Kommunistparti, som er ”en trussel mod friheden
overalt” og fremkaldte tydeligt Danmarks hjælp til at forsvare
”vores værdier”. Han lovpriste USA’s og Danmarks støtte af
Hong
Kongs
befolkning.
I
løbet
af
spørgetiden
blev Pompeo spurgt om lukningen af det kinesiske konsulat i
Houston, Texas, hvor han hævdede, at der har været en
”langvarig udfordring fra det kinesiske kommunistparti, som
stjal intellektuel ejendom”. (Kineserne har advaret om de
alvorlige følger for de forværrede amerikansk-kinesiske
relationer. I lederen i Global Times d. 26. juli, som muligvis
kunne være skrevet af chefredaktøren på denne avis, som er tæt
på regeringens synspunkt, står: ”Lige nu er det ikke længere
et spørgsmål om det kinesisk-amerikanske bånd er i frit fald,
men om forsvarslinjen for verdensfreden er brudt af
Washington. Verden må ikke blive kapret af en gruppe politiske
galninge. Tragedierne fra 1910’erne og 1930’erne må ikke
gentages
igen.”
[https://www.globaltimes.cn/content/1195691.shtml]).
Mens Trumps tilbud, sidste år, om at købe Grønland ikke blev
diskuteret (og hans aflysning af sit besøg i Danmark, efter
den danske statsminister kaldte hans idé absurd), vil USA
forsøge at øge sin indflydelse ved at åbne et konsulat på
Grønland og øge sine civile investeringer der (i tillæg til
USA’s flyvestation i Thule) og en formel dialog på
regeringsniveau mellem USA og Færøerne blev annonceret. Dog
udtalte Grønlands udenrigsminister, Steen Lynge, efter mødet,
til en dansk TV-station, at alle partnere er velkomne så længe
de respekterer lovgivningen og at Grønland vil fortsætte med
at eksportere fisk til Kina, deres andet-største eksportmarked
efter Europa.

To dage før Pompeos besøg udsendte Schiller Instituttet i
Danmark Helga Zepp-LaRouches seneste artikel, ”Putins P5topmøde kunne være den sidste chance” og hendes konferencetale
fra den d. 27. april, med et følgebrev, via email til hele den
grønlandske elite og personlige emails til den danske
udenrigsminister og udenrigsministrene fra Grønland og
Færøerne. Følgebrevet betonede nødvendigheden af et
stormagtstopmøde for at kunne samarbejde om de store
problemer, som verden står over for. Og at Pompeos antikinesiske politik bidrager til konfrontation, ikke samarbejde
i Arktis og andre steder. Grønland og Færøerne må ikke blive
til en geopolitisk slagmark, men steder for samarbejde om
økonomisk udvikling til fordel for befolkningerne.
Dette budskab fandt gengklang i en kommentar af Jenis av Rana,
Færøernes udenrigsminister, ved en pressekonference aftenen
før besøget: ”Vi er meget bekymrede for at Arktis bliver en
krigszone for stormagterne. Derfor er vi meget fokuserede på
at gøre det klart for Pompeo, at vi skal beskytte Arktis og
sikre at det forbliver et lav-spændings-område.”

Genopvågning af den moralske
egnethed til at overleve
Den 28. juli (EIRNS) – De mange strategiske kriser foran os,
der hver for sig og i kombination er fremkaldt af det
igangværende systemiske sammenbrud af hele det transatlantiske
system, bør minde os om Lyndon LaRouches hyppige advarsel om
“den katastrofale vedholdenhed af oligarkiske former for
samfund… som, hvad enten de dominerer igennem kortere eller
længere tid, bedst karakteriseres som kulturer, der i sidste
ende er dømt til undergang af deres iboende mangel på

tilstrækkelig “moralsk egnethed til at overleve”.
I dag ser vi det systemiske sammenbrud udtrykt ved:
den stigende fare for krig mellem USA og Kina, og også
Rusland;
fremvæksten af en voldelig “farverevolution” i Amerikas
gader, der sigter mod et statskup imod præsident Trump;
den “perfekte storm” af en økonomisk implosion, der især
vil ramme den fjerdedel af den amerikanske
arbejdsstyrke, som de facto er arbejdsløs;
den voksende fare for sult og endda hungersnød blandt
afrikanske og andre befolkninger; og
i den stadig ukontrollerede spredning af COVID-19pandemien, som truer med at blive et langt værre
mareridt, når vi nærmer os efterårets influenzasæson på
den nordlige halvkugle.
Hver eneste af disse kriser er resultatet af den dødsrallen
gennem 50 år fra et bankerot system, som Lyndon LaRouche længe
advarede om ville blive vores skæbne, hvis vi ikke ændrer
vores grundlæggende politik. Og bag hver eneste af dem ligger
den forsætlige, malthusianske politik fra det britiske
imperium og deres medarbejdere på Wall Street og i Washington.
Tag det tiltagende skingre momentum for krig mod Kina, med
udenrigsminister Mike Pompeo i spidsen, og nu med
neokonservative tumper både i og uden for Trumpadministrationen, samt i Kongressen, der mødes i Washington
for at beskylde Kina for den væbnede vold i USA’s gader og for
at støtte Steve Bannons farlige personlige trussel mod den
kinesiske præsident Xi Jinping, som, sagde Bannon, befinder
sig i USA’s “sigtekorn”.
Schiller Instituttets grundlægger,
udsendte i dag en skarp advarsel:

Helga

Zepp-LaRouche,

“Konfrontationen mod Kina er, hvad angår fjendebilledet, ved
at nå en førkrigstilstand. Dette er ekstremt farligt, og vi er

nødt til at organisere politikere overalt i verden for at de
virkelig må komme ud og fordømme dette. Fordi dette er en
kurs, der kun kan føre til en komplet katastrofe. Det gavner
ikke Trumps genvalg – faktisk er det den ene ting der
garanterer, at det hele ender som en tragedie. Så dette må
ikke skubbes til side og ikke nedtones uanset af hvilken
grund, fordi det er en form for retorik man ikke har,
medmindre man planlægger at gå rigtig i krig …
”Dette kan virkelig få blodet til at stivne i årerne – jeg kan
ikke engang finde de rigtige ord til at karakterisere dette.
Det er som at beskylde jøderne for alting; det er præcis, hvad
nazisterne gjorde før Holocaust. Jeg synes virkelig, at dette
går for langt: Det er på tide at tage et moralsk standpunkt
om, at dette ikke er sandt. Det er klart udformet til at
forårsage en krig, fordi – som jeg har sagt mange gange – der
er ingen måde hvorpå man kan “inddæmme” et land med 1,4
milliarder mennesker, medmindre man vil gå i krig”.
Zepp-LaRouche understregede den organiserende tilgang, som
hun og hendes medarbejdere i LaRouche-bevægelsen tager for at
tackle denne eksistentielle krise.
”Dette er udfordrende tider, og man kan forvente, at det
bliver endnu mere broget i den kommende periode. Men vi burde
absolut gå videre med den hensigt at bringe Lyndon LaRouches
programmatiske ideer ind i diskussionen, som vi har gjort ret
vellykket med serien af Schiller Institut-konferencer i de
seneste måneder. Vi har en anden Schiller Institut-konference
den 15. august for et spansktalende publikum. Derefter
afholder vi den 22. august en anden international
ungdomsbegivenhed, der fokuserer på behovet for at give Lyndon
LaRouche oprejsning. Og så planlægger vi at afholde en anden
større international Schiller Institut-konference i
begyndelsen af september med ideen om igen at fokusere på det
presserende behov for et topmøde mellem de fem faste medlemmer
af FN’s Sikkerhedsråd for at tage fat på alle disse kriser.

”Og jeg kan kun gentage, at af de årsager, som vi diskuterede
i lørdags [25. juli] på den offentlige begivenhed med William
Binney og andre, er det helt afgørende, at vi involverer
spørgsmålet om Lyndon LaRouches oprejsning i enhver
organisatorisk aktivitet. Det er omdrejningspunktet i Muellerapparatet, der blev brugt mod Lyndon LaRouche i 1980’erne og
1990’erne; til at dække over 11. september; til kuppet mod
Trump; og det er meget tydeligt, at det er det samme apparat,
der står bag krigsfaren. Så det er vigtigt, at vi får folk til
virkelig at forstå den fulde dimension af krisen og det akutte
behov for at rense Lyndon LaRouches navn. Det er nøglen til at
genopvække den moralske egnethed til at overleve”.

Spændingerne tager til –
ledernes
topmøde
er
presserende
Den 26. juli (EIRNS) – Da sikkerhedspersonalet fra det
amerikanske udenrigsministerium brød ind i det kinesiske
konsulat i Houston, blot få timer efter 72 timers fristen for
fraflytning udløb, rømmedes det amerikanske konsulat i Chengdu
hurtigt for at overholde den gensidige frist på 72 timer, som
Beijing pålagde mandag. Lederartiklen i Global Times spørger:
”Hvor længe vil den nuværende kinesisk-amerikanske
konfrontation fortsætte? Vil en ny kold krig tage form? Vil
der være militære konflikter, og vil de mulige sammenstød
udvikle sig til storstilet militær konfrontation mellem de
to”? Man konkluderer: ”Tragedierne i 1910’erne og 1930’erne må
ikke gentages”.

Schiller Instituttet sponsorerede indenfor de seneste tre dage
to internationale fora med den tidligere tekniske direktør for
NSA, William Binney, der gennemgik sit bevis for at
efterretningssamfundets påstand om russisk indblanding i
valget i 2016 var en skrøne, og forlangte en ende på NSA’s
overvågningsregime samt fængsling af gerningsmændene bag denne
kriminelle politik. Endvidere implicerede Binney også
udenrigsminister Mike Pompeo i det fortsatte kupforsøg mod
præsident Donald Trump og beskrev sin briefing til den
daværende CIA-direktør Pompeo om bedrageriet med “russisk
indblanding”, hvilket Pompeo ignorerede, idet han i stedet
godkendte Obama-efterretningsholdets løgn om, at Rusland
hackede Demokraternes e-mails for at hjælpe Trump med at blive
valgt. Hvis der herskede nogen tvivl om, at Pompeo er en del
af kampagnen mod sin egen chef, blev det manet i jorden med
hans rejse til London i sidste uge, hvor han gav fuld støtte
til den nuværende hetzkampagne imod Kina, der ledes af de
tidligere MI6-folk Richard Dearlove og Christopher Steele –
selve bagmændene for det ‘russiske kupforsøg’ mod Trump.
Hvad angår Pompeos vilje til at risikere en atomkrig med Kina
for at bevare det britiske imperiums imperialistiske magt,
skal man lytte til hans ord i London: ”Og hvis vi ikke handler
nu, kan vores børnebørn i sidste ende blive underlagt Det
kinesiske Kommunistpartis nåde… Generalsekretær Xi er ikke
bestemt til at tyrannisere i og uden for Kina for evigt,
medmindre vi tillader det”. For en imperialistisk oligark
udgør storstilet infrastrukturel udvikling gennem Bælte- og
Vejinitiativet “tyranni”.
Den anglo-amerikanske krigsfraktion presser stadig på for
konfrontation med Rusland på trods af ‘Russiagates’
tilnærmelsesvise sammenbrud. I både Washington og London
beskylder militære ledere Rusland for at have affyret et
”våbenlignende projektil” i rummet (uden noget forsøg for at
beskrive hvad et ”våbenlignende projektil” kan være), og
bebuder derfor en revurdering af deres politik for

militarisering af rummet. Ligesom med USA’s tilbagetrækning
fra ABM-traktaten og INF-traktaten blev det i første omgang
erklæret, at Rusland “snyder” med traktaterne, hvilket
retfærdiggør et fuldstændigt ophør af traktaten, og fører
verden ind i et nyt våbenkapløb og potentiel militær
konfrontation.
I tilfældet med Rusland fortsætter præsident Trump med at
imødegå provokationerne fra sit eget kabinet gennem personligt
diplomati, og foretog en lang telefonsamtale med præsident
Vladimir Putin den 23. juli. Samtalen dækkede mange kritiske
områder – vigtigst af alt: Planer for et topmøde mellem
lederne af de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, der
kan bringe præsidenterne Trump, Putin og Xi Jinping sammen.
Præsident Trump har
demonstreret, at hans

i mange afgørende situationer
personlige møder med potentielle

modstandere kan tilsidesætte den konfronterende og
provokerende politik fra hans kabinet og hans militær. Aldrig
har sådant personligt diplomati været mere presserende. Det
demokratiske Partis lederskab, inklusive deres patetiske
sandsynlige præsidentkandidat Joe Biden, udgør langt fra et
alternativ til det vanvittige anti-Rusland og anti-Kinahysteri, men lover
administrationen.

at

være

endnu

hårdere

end

Trump-

I mellemtiden er den af Det demokratiske Parti støttede
opstand, der finder sted på gaderne i USA mod Trump og imod
selve nationen, optrappet endnu mere i løbet af den sidste
uge. Barack Obamas personlige rolle i orkestrering og
tilskyndelse til disse Jakobinske bander er ikke fordækt – men
simpelthen “tredje akt” af Det demokratiske partis
bestræbelser, efter “Russiagate” og “Ukrainegate”, på at vælte
den amerikanske regering.
Den mangesidede krise, som civilisationen står overfor –
pandemien, den økonomiske opløsning, den finansielle boble,
truslen om omfattende hungersnød i Afrika, truslen om krig –
kan ikke løses “én for én”. “LaRouche-planen til genåbning af

den amerikanske økonomi – Verden har behov for 1,5 milliarder
nye, produktive job” giver den omfattende løsning, der både
afslutter farerne og iværksætter det nødvendige nye paradigme
for menneskeheden. Det foreslåede topmøde for P5-lederne, der
er aftalt, men uden en fastsat dato, er den minimale og
essentielle struktur for at formidle denne akut nødvendige
proces.

Offentlig
online
pressekonference torsdag live
kl 17 dansk tid og som arkiv
bagefter.
Hverken Flynn eller Stone var
skyldige, fordi der ikke var
noget russisk hack:
William Binney fremlægger sin
sag for verden
Den 19. juli (EIRNS) – PRESSEMEDDELELSE: Online
Pressekonference, torsdag, d. 23. juli, kl. 17:00 (dansk tid).
Presse, internet-radioværter og interviewere, samt uafhængige
journalister, der ønsker at stille spørgsmål til Hr. Binney,

er velkomne. For at kunne gøre dette, beder vi dig sende dine
legitimationsoplysninger via linket. Vi vil kontakte dig med
information om hvordan du kan deltage:
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20200723-binney-pr
ess-conference

Den generelle offentlighed kan se pressekonferencen via
YouTube her (og det er ikke nødvendigt at svare på dette):
https://www.youtube.com/watch?v=-t4m7VZOFMc
”Hverken Flynn eller Stone var skyldige, fordi der ikke var
noget russisk hack”: William Binney fremlægger sin sag for
verden
Er det rent faktisk muligt at vide, og derefter at bevise, at
”Russiagate”-historien fra valget i 2016 – en historie, som
resulterede i omfattende føderale retsforfølgelser, stigende
internationale spændinger, landsdækkende politisk lammelse
samt en rigsretssagsproces mod en præsident – var fuldstændig
usand?
William Binney, en veteran efter 30 år i det Nationale
Sikkerhedsagentur (NSA) og dettes tidligere tekniske chef for
Global geopolitisk og militær analyse og Rapportering, vil
afsløre den fortsatte undertrykkelse fra britiske
efterretningstjenester og deres amerikanske modparter, af hans
beviser, som gendriver hele ”Russiagate”-historien.
”Vi kan bevise, at alle de data, som WikiLeaks offentliggjorde
fra DNC [det Demokratiske Partis Nationale Komité], der blev
downloadet d. 23. og 25. maj, samt d. 26. august, 2016; alt
dette bar signaturen af at være downloadet til et USB-stik
eller en CD-ROM, og fysisk transporteret,” udtalte Binney. ”Så
vi kan bevise dette for en domstol. Faktisk fremlagde jeg
dette i beedigede skriftlige erklæringer, som jeg afgav i

Roger Stones sag og også i General Flynns sag. Og dommeren
ville ikke lade mig vidne. Jeg har haft svært ved at finde
noget som helst som (Rusland) gjorde i valgene i 2016, for
ikke at nævne noget som helst i valgene i 2020.”
Roger Stone, som talte med Sean Hannity på Fox TV, d. 13.
juli, i kølvandet på Præsident Trumps nedsættelse af hans
fængselsstraf, udtalte: ”Jeg kunne havde bevist i retten,
gennem brug af kriminaltekniske beviser og udsagn fra
eksperter, fra folk som Bill Binney, den tidligere NSA-ekspert
for kontraspionage… at ingen hackede DNC, at der ikke var
noget online hack af DNC… Men jeg fik ikke lov til at
fremlægge dette som forsvar, fordi Dommer Jackson ikke tillod
dette.”
Binney, hvis arbejde er blevet præsenteret i dokumentarer
såsom PBS Frontlines ”United States of Secrets” og filmen ”A
Good American”, var designeren af sikkerhedssystemet
”ThinThread”, som meget vel kunne havde forhindret angrebene
på World Trade-centeret d. 11. september, 2001, fra at finde
sted, hvis han og hans medarbejdere ikke bevidst var blevet
forhindret i at anvende det. ”Men problemet var også, at det
var et system som ville havde afsløret alle vores
regeringsmedarbejderes
og
vores
hemmelige
efterretningstjenesters kriminelle handlinger, samt tillige
også andre i verden,” sagde Binney. I stedet blev den
”universelle overvågning”, som han personligt havde designet
til at beskytte amerikanere fra et nyt terrorangreb, efter 11.
september indsat til at overvåge så godt som hver eneste
borger i USA, der var i besiddelse af elektronisk udstyr.
Andre efterretningsspecialister vil også deltage sammen med
Binney. Konferencen vil være tilgængelig for offentligheden på
YouTube.

Tiden er inde til et topmøde
nu
Schiller
Instituttets
ugentlige
webcast
med
Helga Zepp-LaRouche, den 15.
juli 2020
I sammenfatningen af den globale, strategiske situation, med
alle sine krise-elementer, sammenlignede Helga ZeppLaRouche denne med perioden op til 1. verdenskrig. Dengang var
der en mangfoldighed af krise-elementer. Snigmordet i Sarajevo
var ikke årsagen til krigen, men blot udløseren.
Med den i dag igangsatte mobilisering omkring den russiske
Præsident Putins forslag for et P5-topmøde, eksisterer
muligheden for at stoppe retningen hen mod krig, og i stedet
realisere potentialet for et nyt paradigme. Grundlaget er
blevet lagt af Putin og andre, inklusiv de betydelige
anstrengelser af vores organisation, som et resultat af
Lyndon LaRouches livsværk. Blandt andre udviklinger som åbner
op for potentialet for et sådan et topmøde, talte hun om
vigtigheden af Præsidents Trumps reduktion af Roger Stones
dom. Som Stone pointerer, ikke blot var der ingen hacking
udført af russerne men de som ledte ”heksejagten” vidste det
og forsøger stadig desperat at holde ”Russiagate” i live.
Hvorfor? Deres system bryder sammen og kombinationen af
præsidenterne Trump, Putin og Xi i samarbejde, kunne sætte en
stopper for geopolitik og neo-liberalisme, og flytte verden
væk fra krig, sygdom og hungersnød.

Hun opfordrede seerne til at blive en del af kampen for
implementeringen af LaRouche-planen for 1,5 milliarder nye,
produktive arbejdspladser, som opgaven som sådan et topmøde
skal påtage sig.

Putins vægtige intervention
er mere end blot en historie
om 2. Verdenskrig
Den 22. juni (EIRNS) – Vi er i en dyb, voksende krise, som
truer moderne nationers eksistens, og burde derfor hæfte os
ved den lange artikel: ”75-året for den Store Sejr: Fælles
Ansvar for Historien og vores Fremtid”, udgivet d. 19. juni i
magasinet The National Interest af den russiske præsident,
Vladimir Putin. Den russiske præsident minder os om, gennem
sin egen families erindringer, hvordan det måtte have været at
se en styrke af millioner af fuldt udrustede, mekaniserede og
veltrænede tyske soldater storme hen over hver eneste grænse i
juni 1940, og hurtigt begynde at løbe Rusland over ende – og
derefter, gennem år med ubegribelig frihedsberøvelse og død og
beslutsomhed, at finde en vej ud af den nationale,
eksistentielle krise, for til sidst at møde de amerikanske
tropper ved Elben og afslutte krigen.
Putin skriver først og fremmest som en leder, hvis land er
blevet ”behandlet ondskabsfuldt” af nylige, uhyrlige forsøg
på, selv fra den Europæiske Unions side, at beskylde
Sovjetunionen, i samme grad som Hitlers nazister og deres
bagmænd i Europa, for at have forårsaget 2. Verdenskrig. Han
sætter begivenhederne i det rette lys. Dækningen af Putins
arbejde i amerikanske, europæiske og australske medier er

begyndt at dukke op, med rapporter om hvad han fremviser fra
de omfangsrige arkiver, som Rusland har om de diplomatiske
begivenheder, der førte til krigen og kostede Sovjetunionen
mere en 25 millioner døde.
I Forbes skrev den højtstående korrespondent, James Rodgers,
den 21. juni: ”Hvorfor, 75 år efter afslutningen på den
konflikt, og i en meget anderledes verden, er disse
begivenheder så vigtige?”
Det første svar er størrelsesordenen af Ruslands offer.
Antallet af sovjetiske militære og civile dødsofre bliver
generelt antaget til at være over 20 millioner. I sin artikel
skriver Putin ’næsten 27 millioner’, og tilføjer som
sammenligning, at i 2. Verdenskrig ”mistede Sovjetunionen hver
syvende af dens borgere, Storbritannien hver 127. og USA hver
320”. På hjemmesiden ”Moon of Alabama”, som hovedsageligt
omhandler militære og efterretningsrelaterede emner, skrev en
skribent: ”Som tysker og tidligere officer der har læst en hel
del om krigen, er jeg enig med det russiske synspunkt. Det var
den lidet anerkendte industrielle magt, Sovjetunionen, og den
Røde Hærs soldaters bemærkelsesværdige pligttroskab, der
besejrede den tyske Wehrmacht… Jeg har ikke fundet nogle
større fejl med de historiske fakta i essayet, og anbefaler at
læse det i fuld længde.”
Nyhedsbureauet Associated Press’ rapport om Putins artikel
citerede hans hovedkonklusion: ”Han udtrykte håb om, at et
russisk foreslået topmøde mellem lederne af landene med
vetoret i FN’s Sikkerhedsråd snart ville finde sted, for at
diskutere den globale sikkerhed, corona-pandemiens økonomiske
konsekvenser m.m.’ Der kan ikke være nogen tvivl om, at
topmødet mellem Rusland, Kina, Frankrig, USA og Storbritannien
kan spille en vigtig rolle i at finde fælles svar på moderne
udfordringer’.” Putins andet, underliggende tema: Rusland er
en nation, som er utrolig svær at besejre, når den forsvarer
sig selv; men ønsker ikke at føre en aggressiv krig, og endnu

mindre en krig mod Europa eller en supermagt som USA.
Præsident Putins artikel tager direkte fat på denne krise,
bestående af en finansiel krise og økonomisk forfald, en
pandemi, hungersnød, socialt kaos og jacobinisme (efter den
jacobinske terror under Den franske Revolution –red.), og den
tydelige forøgede krigstrussel blandt atommagterne. Han
foreslår, at lederne af disse supermagter nu mødes, med en
dagsorden for global økonomisk genrejsning og en global
tilrettelagt offensiv mod pandemi, i særdeleshed nu i
udviklingslandene. Og, med en forståelse af hvad
menneskehedens egentlige historie – ikke politiske partier –
kræver af dem.

Vi tilføjer: Udelad Londons imperialister, hvis man ønsker at
diskutere enten økonomisk udvikling af underudviklede
nationer, at redde liv fra sygdom, eller at undgå krig – de er
de værste i alle disse tilfælde. Endnu bedre ville være det
firemagts-topmøde, som Helga Zepp-LaRouche opfordrer til – med
ledere fra mindst USA, Kina, Rusland og Indien – for at
igangsætte et Nyt Bretton Woods-kreditsystem.

Tilsidesæt
Pentagons
nye
geopolitiske skridt i rummet
ved hjælp af ‘Prosper or

Perish’
(fremskridt
eller
fortabelse’)
-stormagtstopmøde for menneskeheden
Den 21. juni (EIRNS) — Den geopolitiske trussel i britisk stil
fortsætter nu på sporet mod det punkt, hvor vi ser ethvert
spørgsmål – fra COVID-19-pandemien på Jorden til rumrejser mod
stjernerne – fremstillet som ‘os imod dem’, hvilket er den
anvendte form for det klassiske britiske ‘great game’, der
udøver kontrol ved at spille alle godtroende fjolser ud imod
hinanden. Lige nu har vi det ekstreme tilfælde med den
amerikanske gruppering af krigshøge fra de britiske
geopolitiske kredse, der er gået bersærk mod Kina og
fortsætter mod Rusland. I lyset heraf er der for nyligt
udgivet et amerikansk rumforsvars-strategidokument, “Defense
Space Strategy”. Dette er især farligt i forbindelse med
ustabilitet og atomvåben.
Modgiften mod denne galskab præsenteres i drøftelserne
forbundet med den række af Schiller Instituttets
internationale konferencer, hvor den næste er endagsbegivenheden den 27. juni med titlen ”Will Humanity Prosper
eller Perish? (Vil menneskeheden gå fremad eller fortabes?)
Fremtiden kræver et ‘firemagts-tomøde’ nu ”.
Betragt, i stedet for dette perspektiv af fælles interesse,
den konfrontation der er rettet mod Kina og Rusland, op til et
ellers meget vigtigt, strategisk møde mellem amerikanske og
russiske embedsmænd den 22. juni med samtaler om
atomvåbenkontrol. Den amerikanske hovedforhandler er Marshall
Billingslea, præsidentens særlige udsending for våbenkontrol;
den russiske viceudenrigsminister Sergei Ryabkov leder den
russiske side. Mødet finder sted i Wien.

Den 19. juni fastholdt en af amerikanerne i delegationen,
Robert Wood, USA’s faste repræsentant ved konferencen for
nedrustning, i et CBS-interview, at “vi kan ikke vende det
blinde øje” til de “voksende udfordringer fra Rusland og
Kina”. Først insisterede han på, at Kina kom til Wienforhandlingerne, selvom det kinesiske udenrigsministeriums
talsmand blot dagen før sagde, at Kina ikke ville komme. Wood
sagde til CBS: ”Det er på høje tid, at Kina kommer til
bordet…” Han sagde, ”Vi vil ikke tillade, at Rusland og Kina
fortsætter med at gå videre med deres moderniseringer og
forøgelse af lagrene med atomvåben…”
Den 17. juni kom en større salve imod “modstanderne”, Kina og
Rusland, med det amerikanske forsvarsdepartements fremlægning
af sin nye “rumforsvars-strategi.” I pressemeddelelsen hedder
det, at det nye dokument, “identificerer hvordan
forsvarsministeriet vil fremme rum-styrken for at kunne
konkurrere, afskrække og vinde i et komplekst sikkerhedsmiljø,
der er kendetegnet ved stor magtkonkurrence”. Forsvarsminister
Mark Esper sagde på Pentagon-pressekonferencen, at “vores
modstandere har gjort rummet til et domæne for
krigshandlinger, og vi er nødt til at gennemføre omfattende
forandringer … for dette nye strategiske miljø.” Han sagde, at
Kina og Rusland udgør “de mest øjeblikkelige og alvorlige
trusler mod amerikanske rumoperationer…” Specielt udgør
“kinesiske og russiske strategiske intentioner og kapaciteter
presserende og vedvarende trusler mod ministeriets evne til at
opnå de ønskede forhold i rummet”.
Og for det tredje kommer der i dag endnu et angreb mod Kina.
Peter Navarro, direktør for handel og industripolitik for
præsident Trump, gentog endnu en gang sin tirade om, at Kina
forårsagede pandemien. Virusset “kom fra Kina”. De “skjulte
det”; de “spredte det” gennem hundredvis af borgere, der fløj
til udlandet. ”Det er en kendsgerning.” Han sagde: ”Det virus
var et resultat af det Kinesiske Kommunistparti”.
Karrieremageren og Kina-haderen tilføjede, at han i den bog,

han skrev i 2006 sagde (se side 150): “Jeg forudsagde, at Kina
ville skabe en viral pandemi. …”
Disse løgne og kneb er den lige vej til helvede. De er samme
slags usandfærdigheder, som den russiske præsident Vladimir
Putin nu imødegår i sin nyudgivne artikel, der er baseret på
fuld dokumentation, om hvad der førte frem til 2. verdenskrig,
og hvem der var de virkelige heroiske personer, hvad
dynamikken var, ikke de farlige myter. (Se: “The Real Lessons
of the 75th Anniversary of World War II” (”Den virkelige lære
af 75-årsdagen for 2. verdenskrig”) National Interest, 18.
juni).
Spred budskabet i denne uge for at alle og enhver kan deltage
i Schiller Instituttets konference den 27. juni.

Bolton
slutter
kupmagerne

sig

til

Den 18. juni (EIRNS) – Præsident Trump sagde for nylig, at
hvis han ikke havde fyret John Bolton som sin nationale
sikkerhedsrådgiver, ”ville vi være i 6. verdenskrig nu”. Det
står nu klart for verden, at Bolton, der ikke fik mulighed for
at starte 6. verdenskrig, endsige 3. verdenskrig, under
præsident Donald Trump, slutter sig sammen med sine britiske
efterretningsvenner og selv de radikale anarkister på gaderne
i Seattle og andre amerikanske og europæiske byer, for at
fjerne Trump fra embedet. Hans metode er at skabe maksimal
“kaos og forvirring” i nationen, med den hensigt at mindst et

af de foreslåede midler til Trumps bortgang, der blev
identificeret i Londons The Spectator, den 21. januar 2017,
vil manifestere sig: “Vil Donald Trump blive myrdet, udsat for
et kup eller blot afsat i en rigsretssag”?
Den største ironi er, at Bolton længe er blevet udskældt (med
rette) af det liberale etablissement som en af de mest rabiate
neokonservative krigsmagere i moderne historie, og alligevel
svømmer det liberale etablissement i dag over med ros for hans
angivelige mod og sanddruelighed, og klager alene over, at han
skulle have tilsluttet sig Demokraternes indsats for en
rigsretssag sidste år. Faktisk afslutter New York Times i dag
sin forpremiere med citater fra Boltons bog: “Havde
Repræsentanternes Hus ikke kun fokuseret på de ukrainske
aspekter af Trumps sammenblanding af sine personlige
interesser, kunne der have været en større chance for at
overbevise andre om, at der er blevet begået alvorlige
forbrydelser og forseelser”.
Bolton slutter sig til en broget flok i “tredje fase” af
bestræbelserne på at vælte USA’s præsident: Ud over Obamademokraterne og Obama-efterretningsteamet, der førte an i det
forræderiske “Russiagate”-fupnummer på vegne af MI6, og
rigsretsfarcen over Ukraine, har man nu også de pensionerede
generaler, dem der blev indsat af Bush og Obama for at føre de
folkemorderiske “regimeskifte”-krige i Mellemøsten (Mattis,
Allen, Powell, m.fl.), der falsk beskylder præsidenten for at
have truet med at sætte militæret ind mod “befolkningen”. Så
er der Black Lives Matter, ”græsrods”-bevægelsen med over 400
millioner $ i tilskud fra Soros, Ford Foundation og andre Wall
Street-kilder, med fuld opbakning fra de etablerede medier,
som har til hensigt at vende folks vrede over det økonomiske
sammenbrud, nedlukningen af samfundet og politiets brutalitet
til et “Trump er racist”-tema.
Trump har ikke kapituleret. Han reagerede på løgnene fra
krigsgeneralerne ved i hans tale til afgangsklassen fra West
Point at fortælle dem, at “tidsalderen med uendelige krige er

forbi,” og at USA ikke længere vil spille “verdens
politimand”. Til Boltons bog svarede han i dag på sin typisk
diskrete måde: ”Skøre John Boltons ekstremt kedsommelige (New
York Times) bog består af løgne og falske historier. Han sagde
alt godt om mig, på tryk, indtil den dag jeg fyrede ham. Et
gnavent kedeligt fjols, der ikke ville andet end at gå i krig.
Han har aldrig haft en anelse om noget som helst, blev udstødt
og heldigvis dumpet. Hvilken tumpe”!
Vedrørende anarkisterne i Seattle, der besætter en del af
byen med den liberale borgmesters støtte, advarede Trump
embedsmændene om, at de nu selv skal rydde op i denne opstand,
ellers vil han bruge præsidentskabets magt til at genoprette
lov og social orden.
Og dette kaos dirigerer nationens opmærksomhed væk fra den
virkelige
krise:
50
år
med
afindustrialisering,
nedskæringspolitik,
der
ødelægger
vores
folkesundhedskapacitet, finanspolitik, der redder spekulative
banker snarere end at opbygge økonomien; og uendelige krige.
Denne proces har ødelagt de transatlantiske lande og efterladt
udviklingssektoren i ynkelig fattigdom. Sydamerika og Afrika
står overfor et ægte holocaust, i takt med at pandemien,
fødevareforsyningernes sammenbrud og græshoppeplagen truer
millioner af liv i de kommende måneder fremover, hvis der ikke
iværksættes nødforanstaltninger straks. Den 17. juni forestod
Kina et topmøde mellem Kina og Afrika for at tackle COVID-19krisen sammen med Den afrikanske Union og Forummet for
samarbejde mellem Kina og Afrika. Kina har sikret levering af
30 millioner stykker testudstyr, 10.000 ventilatorer og 80
millioner masker hver måned til Afrika og fortsætter sit
løfte, der blev lanceret i 2015, om at bygge 100 hospitaler og
klinikker i hele Afrika, Hvorfor har USA ikke tilsluttet sig
Kina for at imødegå denne eksistentielle trussel mod den
menneskelige race, frem for at tolerere den McCarthy-agtige
dæmonisering af Kina som fjenden?
Trump tog et vigtigt skridt for at dæmpe det anti-kinesiske

hysteri ved at udsende udenrigsminister Mike Pompeo – selvom
han er en af de mest højrøstede løgnere vedrørende Kina – for
at mødes med Kinas øverste udenrigspolitiske embedsmand, Yang
Jiechi, på Hawaii den 17. juni. Ud over en middag mødtes de to
i syv timers diskussion, der dækkede alle aspekter af
forbindelserne mellem USA og Kina og de mange kriser rundt om
i verden. Begge sider beskrev mødet som ”konstruktivt”, og
begge lovede at arbejde sammen for at konfrontere pandemien.
At bringe præsidenterne Xi Jinping og Trump sammen, for at
imødegå den fælles fjende og samarbejde om at opfylde de
fælles mål for menneskeheden, alt imens de slutter sig til
Vladimir Putin, Narendra Modi og andre verdensledere, er den
indtrængende opfordring og budskabet fra Schiller Instituttets
mobilisering for et internationalt forum den 27. juni.
Forummet omfatter tre paneler:
Panel I: I stedet
statsmandskunst;

for

geopolitik:

Principperne

for

Panel II: Hvorfor et program med 1.5 mia. produktive jobs kan
afslutte krig, hungersnød, fattigdom og sygdom;
Panel III: Ungdommens opgave.
Man kan tilmelde sig her for deltagelse i dette online forum.

”Aktionsdag”:
mobiliserer

Ungdommen
for
1,5

milliarder
arbejdspladser
verden over med
’LaRouche-planen’
Den 17. juni (EIRNS) – To positive initiativer skiller sig i
dag ud fra den omsiggribende pandemi samt andre voksende
kriser. Schiller Instituttets ungdomsafdeling ledte en
multinational aktionsdag, som opfordrede lederne fra de fire
magter – USA, Rusland, Kina og Indien – til at hæve sig over
stridighederne og mødes for at igangsætte tiltag for det
almene vel, i særdeleshed mht. infrastruktur indenfor sundhed
og medicin for at bekæmpe COVID-19, og for at skabe
produktivitet i det økonomiske system gennem ”LaRouche-planen”
for 1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser, og alt som
hører til. For det andet, i samme ånd, blev der i dag afholdt
et møde mellem kinesiske og afrikanske ledere, under titlen
”Kina-Afrika-Solidaritetstopmøde mod COVID-19”, som blev ledet
og adresseret af Præsident Xi Jinping og den Afrikanske Unions
formand, Cyril Ramaphosa, blandt andre.
Det ekstraordinære topmøde skabte en ny ”Platform for
medicinske forsyninger til Afrika”, for at alle afrikanske
nationer de næste seks måneder kunne få adgang
til diagnostiske og terapeutiske forsyninger for at bekæmpe
pandemien. Ramaphosa, som i den senere tid har påpeget
vigtigheden af rumforskning og kernekraft, lagde vægt
på tiltag for at tilsidesætte ubetalelig gæld i Afrika i denne
nødsituation, for at bekæmpe virusset.
Schiller Instituttets aktionsdag inkluderede henvendelser,
gennem alle former for kommunikation, til hundredvis af
individer og organisationer, som har muligheden for at
påbegynde de nødvendige initiativer til et nyt økonomisk
system, hvis akutte mål er fokuseret på infrastruktur til

global
sundhed,
som
overskriften
på
Schiller
Instituttets begæring lyder: ”Forsvar Jordens allervigtigste
ressource – mennesket!”
Planen for denne aktivering findes i dokumentet: ”LaRoucheplanen til at genåbne USA’s økonomi: Verden har brug for 1,5
milliarder
nye,
produktive
arbejdspladser”. Rapporten, produceret af LaRouchePAC, vil
blive diskuteret lørdag d. 20. juni, kl. 20:00 (dansk tid)
af
landbrugsledere,
fagforeningsledere
og
andre,
ved LaRouchePAC’s ugentlige, nationale ”rådhus”, under
overskriften: ”1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser
verden over – hvordan USA’s arbejdsstyrke bringes tilbage
til videnskabsbaseret produktion”. Dette er lyset, som skinner
gennem
det
der
ellers
kan
synes
et
håbløst
mørke af uretfærdighed og lidelse, uden nogen vej imod en
produktiv fremtid. Dette er en opfordring til handling.
Det modsatte til denne kampberedte tilgang til et samarbejde
om et nyt økonomisk system, blev udstillet i dag i nye
amerikanske udenrigspolitiske initiativer mod Syrien, i et
modbydeligt skue af britisk imperialistisk geopolitisk taktik
for regimeskifte. Det bliver gjort værre af, at sanktionerne
bemyndiges og har den samlede støtte fra de neoliberale og
neokonservative tosser, der tilføjede det som en paragraf i
den seneste Lov for den Nationale Forsvarsmyndighed
(National Defense Authorization Act). Udenrigsministeriet
bekendtgjorde 39 nye sanktioner mod den syriske præsident,
Bashar al-Assad, hans kone, mange familiemedlemmer og andre
syriske ledere, hvilket forbyder nogen som helst form for
økonomisk støtte til nationen. Dette sker efter at detaljer om
den desperate situation med mangel på medicin og fødevarer i
Syrien blev formidlet til FN’s Sikkerhedsråd den 16. juni, og
gennem advarsler om truende hungersnød i Syrien fra FN’s
administrerende direktør for Verdens Fødevareprogram,
David Beasley, i et interview den 12. juni med dagbladet The
National i de Forenede Arabiske Emirater. Mere end 9 millioner

mennesker i Syrien har ingen fødevaresikkerhed (uden
tilstrækkelig føde, enten grundet mangler eller forsyninger),
og yderligere 2 millioner står på randen.
En del af dette billede inkluderer Libanon, tæt forbundet
hermed, hvor banksystemet er brudt sammen. Libanon, en nation
med 5 millioner mennesker, har taget imod 1,5 millioner
syriske flygtninge. I de seneste dage bliver der taget skridt
hen imod et ”nyt paradigme” i samarbejde med Kina, med en
intervention for udvikling af infrastruktur og mulig
understøttelse af Syrien gennem russiske og iranske
initiativer.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, talte i
sit ugentlige webcast i dag, om hvordan det ”ikke er tid til
geopolitiske spil”. Ønsker man at skabe ”et regimeskifte i
Syrien gennem hungersnød?”
Efter en detaljeret beskrivelse af situationen, samt andre af
dagens udviklinger, såsom at Tyskland og USA ”driver fra
hinanden”, sluttede hun af med at understrege den generelle
pointe om, hvad der er brug for blandt nationer. ”Tyskland og
USA bør arbejde sammen for at løse flygtningekrisen,
opbygningen
af
Sydvestasien,
overvindelsen
af
pandemien, samarbejde om industrialiseringen af Afrika
– dette er den slags ting, som vi skulle stikke hovederne
sammen om. Vi bliver nødt til at have et andet paradigme og en
fuldstændig anden måde at tænke på. Fordi nationale interesser
er fine – jeg går fuldt ind for nationale interesser, herunder
Tysklands. Men som Friedrich Schiller har sagt mange
gange, man kan ikke have nationale interesser, som er i
konflikt med menneskehedens. Derfor bliver man nødt til at
være en patriot og en verdensborger på samme tid.”
”Så det er denne ånd som Schiller Instituttet forsøger at
vække til live. Dette vil være emnet på vores kommende
konference, d. 27. juni”. Find indbydelsen til konferencen

her:
http://schillerinstitut.dk/si/2020/06/invitation-til-konferenc
evil-menneskeheden-blomstre-op-eller-gaa-til-grundefremtidenkraever-et-fire-magts-topmoede-nu/

Man
kan
ikke
forhindre
pandemier uden kernekraft
Den 15. juni (EIRNS) – En artikel fra Brookings-Instituttet,
”Man kan ikke bekæmpe pandemier uden strøm—elektrisk strøm”,
som dækkede FN’s ”Rapport om Elektricitetens Udbredelse i
Forbindelse med Målene for Bæredygtig Udvikling (SDG) 7”, der
blev udgivet d. 5. juni, hjælper, til en hvis grad, med at
bekræfte LaRouchePAC’s rapport, ”LaRouche-planen til at
genåbne USA’s økonomi: Verden behøver 1,5 milliarder nye,
produktive arbejdspladser”, som omhandler opbygningen af et
nyt, verdensomspændende system for hospitaler og den
offentlige sundhedssektor. Specifikt bekræftes den vigtige
betoning, i denne indsats, som LaRouchePAC lagde på helt op
til 70.000 MW i ny elektrisk kapacitet for udviklingssektoren.
Brookings’ forfatteres pointe – og det FN-studie som de
rapporterer om – er, at dette må skabes gennem sol- og
vindparker – en fejl der ikke blot ville dømme sådanne
anstrengelser til fiasko, men tilskynde udbruddet af pandemier
som de foregiver at bekæmpe. Brookings-Instituttet har
overhovedet ingen interesse i at forsyne fattige mennesker med
elektricitet, men reklamerer for lokal elektrificering af
hospitaler for at bekæmpe de pandemier, som den imperialistisk
skabte fattigdom vil forårsage.

På samme tidspunkt hører vi de skrækkelige nyheder om, at
hospitalsvæsener i indiske og bangladeshiske byer er
overvældede af COVID-19, og at syge patienter er begyndt at
blive vist bort og dør. For ikke at tale om Brasiliens
hospitaler, Ecuadors, Chiles, Ghanas, Sydafrikas… men Indien
er et land med 1,3 milliarder mennesker. Dette må og skal
forandres.
Forfatterne fra Brookings skriver, at antallet af personer
uden elektricitet globalt er faldet fra 1,2 milliarder i 2010
til lige over 800 millioner i 2018, men hvis målestokken
ændres til den mere afgørende adgang til pålidelig
elektricitet, har blot 28% af alle hospitaler i
udviklingslande pålidelig elektricitet. Yderligere rapporterer
de, at 25% af ambulatorierne i seks lande, undersøgt af FN’s
Mål for Bæredygtig Udvikling 7 – Cambodja, Myanmar, Nepal,
Kenya, Etiopien og Niger – er helt uden elektricitet, og dette
har ikke forandret sig siden 2010. Et studie af 33 hospitaler
i 10 lande konkluderede, at upålidelig elektricitet var den
mest almindelige årsag til svigtende medicinsk udstyr.
Næsten alle nuværende diagnose-tests for COVID-19 kræver
strøm; kommunikationen af patienters data kræver strøm.
Elektricitet bestemmer effektiviteten af ”de mange ressourcer,
som gør det muligt for sundhedssystemet at spore, forhindre og
behandle smitsomme sygdomme; rent vand, acceptabelt udstyr,
kvalificerede medarbejdere og medicinske forsyninger…
Patienter, som behøver yderligere diagnose (f.eks.
pulsoximetri, måling af ens iltindhold –red.), behandling med
respiratorer eller iltmasker må placeres i klinikker med
pålidelig elektrisk forsyning; udfald, selv i blot et par
minutter, kan være livstruende. Derudover er elektricitet
nødvendig for desinfektions- og rengøringsinstrumenter, såsom
autoklaver (trykkoger til sterilisering) og luftfiltrering,
samt, visse steder, oppumpet rent vand. Alt dette er
nødvendigt for at forhindre spredningen af infektioner blandt
patienter og sundhedspersonale.”

Personalet på hospitaler og klinikker, om de er garvede
professionelle eller nyuddannede til de nybyggede faciliteter,
vil ønske at bo i hjem med pålidelig strømforsyning.
Og når vi ser fremad mod leveringen af en vaccine, når først
denne er blevet godkendt og produceret i milliarder af
enheder: ”Verdenssundhedsorganisationen (WHO) skønner, at
næsten 50% af frysetørrede og 25% af flydende vacciner går til
spilde hvert eneste år, meget ofte pga. strømafbrydelser i
nedkølingskæden.”
Alle disse udviklingslande, såsom Ghana og specielt andre
afrikanske nationer, som nu ønsker at mobilisere for at bygge
nye lokale og regionale hospitaler og klinikker til at bekæmpe
COVID-19, står over for fire udfordringer: Opbygningen af nye
faciliteter med moderne kapaciteter; rekruttering og træning
af personale; at sørge for store mængder frisk vand; og at
forsyne disse faciliteter med strøm. Brookings-artiklen gør
det klart hvor vigtig elektricitet er for sundhedspleje.
Ligeledes, om ikke endnu vigtigere, er nødvendigheden af
strømforsyning til de befolkninger, som sundhedssystemet
tjener.
Så LaRouchePAC’s beregning af op mod 70.000 MW i ny elektrisk
kapacitet er livsvigtig. Det må være en kombination af små
gasturbiner og små modulære kernekraftværker; sol og vind er
så forholdsvis ineffektive, at denne nye energi ville kræve et
areal 50-70 gange større, end det ville med kernekraftværker –
og den førnævnte (energiforsyning) ville være uregelmæssig –
utilladeligt for sundhedsfaciliteter – og ville alligevel have
brug for gasturbiner som backup.
LaRouchePAC’s rapport viste, at 50 millioner nye, produktive
arbejdspladser kunne skabes indenfor en generation i USA,
inklusive 6 millioner nye produktive arbejdspladser i 2020-21,
som en del af at skabe 1,5 milliarder produktive job verden
over, 110 millioner af disse i 2020-21 – alle skabt gennem

præcis denne opbygning af energiproduktion til og bemanding af
et nyt, verdensomspændende sundhedssystem.
USA og Indien må straks påbegynde et partnerskab for at
tilvejebringe de kreditter og det ingeniørarbejde nødvendigt
for nye, fuldt udstyrede hospitaler, som må bygges ”på
samlebånd” med Kinas udstedte kreditter og deres metoder for
hurtigt hospitalsbyggeri, fra bunden af, som set i Wuhan.
Dette betyder, at USA’s Internationale Finansinstitution for
Udvikling (DFC) og Eksport-Import-Bank, med Indiens nationale
Udviklingsfund og Kinas Eksport-Import-Bank, må finansiere
opbygningen. Hvad angår strømforsyningen, er alle tre lande
eksperter, og det er Rusland også, som er førende i at forsyne
lande verden over med kernekraftværker.
Og dette må gøres
øjeblikkeligt.

i

hele

udviklingssektoren,

og

det

Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, har
siden begyndelsen af året opfordret lederne af de fire
mægtigste nationer – Indien, Kina, Rusland og USA – til at
afholde et topmøde for at iværksætte dette nye kreditsystem og
opbygning.
I USA må Obamas forbud mod kreditter til konstruktion af
kernekraftværker i udlandet ophæves, gennem handling fra
regeringen, hvilket DFC har anmodet om.
For at få yderligere kreditter til at bygge infrastruktur i
USA, må H.R. 6422 i Repræsentanterne Hus, lovforslaget for den
Nationale Infrastrukturbank, vedtages.
Og Glass-Steagall (bankopdeling) må genindføres, via H.R. 2176
i Repræsentanternes Hus, for at gøre en ende på den
amerikanske centralbanks ensidede redningsaktioner af Wall
Streets investeringsbanker, og genoprette kommercielle banker
som vil låne til disse infrastrukturprojekter.

Vent ikke på katastrofen:
Skab betingelserne for sejr
uden forsinkelse
Den 12. juni (EIRNS) – Løsningen på verdens mest presserende
problemer må lokaliseres i menneskets enestående evne til at
opdage sandheder om det reelle, fysiske univers, og til at
anvende denne viden til at forbedre levestandarden, kulturen,
samt i antallet af tilegnelser af nye opdagelser. Lyndon
LaRouche, den amerikanske økonom og præsidentkandidat i flere
ombæringer, udviklede en retning indenfor økonomi baseret på
fundamentale opdagelsers ikke-kvantitative, transcendentale
kvalitet, og byggede en bevægelse viet til at skabe et
økonomisk system i overensstemmelse med alle menneskers
kreativitet og værdighed.
”LaRouche-planen til at genåbne den amerikanske økonomi:
Verden behøver 1,5 milliarder nye, produktive job” er den
bedste vejledning til at skabe en økonomisk fremtid, og dennes
indhold fortjener nærmere granskning og refleksion. En
bestræbelsesværdig, opnåelig vision for fremtiden – med et
internationalt samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien
– er en desperat fornødenhed. Og der er ingen tid at spilde!
Enorme økonomiske forskydninger rammer, eller truer med at
ramme, den transatlantiske sektor. I USA står de midlertidige
foranstaltninger til at øge arbejdsløshedsunderstøttelsen,
forbyde tvangsudsættelser, udsætte betalinger af studielån og
fryse betalinger på boliglån, til at blive afsluttet i

perioden mellem juli og slutningen af oktober. Ordrer på
maskinværktøj er en tredjedel lavere end for et år siden – et
fald som begyndte før coronavirusset skabte storstilede dyk i
økonomisk aktivitet.
Kaos bliver bevidst sluppet løs i USA, gennem voldelige
protester over de seneste uger, i kølvandet af drabet på
George Floyd og etableringen i Seattle af den såkaldte Capital
Hill Autonome Zone, der er blevet oprettet som en provokation
mod Præsident Trump, for at teste om han tør bruge militæret,
om nødvendigt, for at garantere evnen til ”at håndhæve USA’s
love.”
Over hele verden fortsætter corona-pandemien med at udbrede
sig. I Australien, Kina, Kroatien, Island, Irland, Schweiz og
Thailand (for at nævne nogle eksempler) har man virusset under
kontrol. Men i Argentina, Bangladesh, Brasilien, Chile,
Ægypten, Etiopien, Indien, Indonesien, Mexico, Saudi-Arabien,
Ukraine og Venezuela fortsætter antallet af nye, bekræftede
smittetilfælde med at sætte rekorder, næsten dagligt. I USA, i
de områder som først blev ramt hårdest, såsom New Jersey og
New York, har man set antallet af nye smittede styrtdykke, som
et resultat af opmærksomheden på farerne fra virusset, samt en
god overholdelse af sundhedsforanstaltningerne. Men antallet
fortsætter med at stige i stater som Texas, Arizona, og, efter
”Memorial Day”, i Florida. I de fire uger, efter Arizona den
15. maj ophævede dens ordre om at blive hjemme, er antallet af
COVID-19-patienter, som er afhængige af respiratorer, steget
med 400%.
De strategiske spændinger fortsætter ligeså: I fredags
godkendte Senatets Komité for de Væbnede Styrker i USA 6
milliarder dollars til Forsvarsinitiativet i Stillehavet, der
sigter på militært at omringe og isolere Kina; i onsdags fløj
russiske bombefly indenfor 8 sømil af USA’s territoriale
luftrum; og USA’s fortsatte insisteren på at inkludere Kina i
forhandlingerne om at forlænge den Nye START-traktat for at

begrænse atomvåben-arsenaler, muliggør at den kunne udløbe til
februar, 2021.
Disse spændinger kan ikke overvindes blot ved at protestere,
om det så handler om politivold, om afmonteringen af
patriarkalske, kapitalistiske systemers heteronormative
systemiske racisme og undertrykkelse, eller om regler for
ansigtsmasker er et angreb på enhvers himmelsendte ret til at
indtage ilt.
Glem slagordene! Tag tiden til ærligt at reflektere over den
fundamentale forskel mellem den menneskelige race og alle
andre kendte livsformer, og over den kreative tankes naturlige
proces, som alene finder sted i det individuelle menneskes
sind. Arbejd på at gøre disse karaktertræk til den centrale
kilde for din identitet og for det økonomiske system, som må
lede os ind i fremtiden.

’Håb og begejstring’ midt i
kampen
Den 1. juni (EIRNS) – En nation, som endelig har fundet
tilbage på vejen til reel, menneskelig udforskning af
solsystemet og efterfølgende revolutioner i videnskab og
teknologi, har i de seneste fire nætter set voksende optøjer
med det formål at afsætte præsidenten, som havde bragt den
tilbage på denne vej. De voldelige optøjer, som sigtede på at
omstyrte Kinas autoritet i Hongkong, er nu bevidst blevet
”spredt” for at forsøge at vælte et Hvidt Hus, der netop i går
bebrejdede Kina for at håndhæve denne autoritet.

I by efter by ser vi kontrasten mellem afro-amerikanere i
forpinte protester mod politidrab af ubevæbnede, sorte
amerikanere, og en pøbel af anarkistiske uromagere, hvoraf
nogle tydeligvis er veteraner og professionelle i
afbrændinger, slagsmål og ødelæggelser, der finder paller
fulde med sten på mystisk vis placeret langs vejen til disses
natlige optøjer. Vi kender ikke organisatorerne endnu. Men det
britisk efterretningsvæsen var dybt involveret i Hongkongoptøjerne, og en gruppe af tidligere britiske udenrigsministre
er blevet dannet for at klappe dem selv på ryggen for det
britiske ”lederskab” i forsøget på at vælte Kina i Hongkong.
Der er rigelig med mennesker rundt om i verden, som ønsker at
udbrede ironierne mod Præsident Donald Trump; eller mod
formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, som havde
kaldt optøjerne og overfaldene i Hongkong for ”et smukt syn”;
eller mod guvernører, der holdt folk i deres hjem i tre
måneder pga. coronavirusset, nu for ingen verdens nytte.
Men, hvad der betyder noget er, at millioner af mennesker
havde lavtlønnet arbejde og ingen produktiv fremtid før
pandemien, og nu har de mistet disse arbejdspladser; alt imens
amerikanere i byerne i tyve år har været ude af stand til at
få angiveligt ”reformerede, omorganiserede,
politistyrker til at stoppe disse drab.

gentrænede”

Hvad der betyder noget er, på en synlig måde, at opbygge en
ny, anderledes fremtid – en fremtid der netop kunne skimtes i
Amerikas tilbagevenden til rummet d. 30. maj og den påtænkte
tilbagevenden til Månen om fire år for at påbegynde vores
march ud i solsystemet.
Det er i lyset af en sådan fremtid, at Sydafrikas præsident,
Cyril Ramaphosa, gav sine lykønskninger for rumopsendelsen til
sin landsmand, Elon Musk, chefen og hoveddesigner af SpaceX,
fordi ”i midten af vores kamp mod COVID-19… har vi
[sydafrikanere] fået dette håb og denne begejstring”. En ny

bedrift i rummet tilhører altid hele menneskeheden.
LaRouches Politiske Aktionskomités nye rapport om hvordan 50
millioner nye, faglærte arbejdspladser kan skabes i USA og 1,5
milliarder produktive arbejdspladser verden over – med de
rumrejsende nationers udforskningsprogrammer som spydspidsen –
kan faktisk bringe amerikanere sammen, specielt unge
amerikanere. Og den, rapporten, blev udarbejdet for at bringe
lederne af disse teknologisk førende nationer sammen – USA,
Kina, Rusland, Indien – i et topmøde for et nyt kreditsystem
og denne store opgave.

5 %-løsningen
Den 28. maj (EIRNS) – ‘Executive Intelligence Review’
annoncerede i dag, at det stiller en separat 29-siders digital
reproduktion af forsidehistorien af EIR-magasinet 29. maj 2020
til rådighed: “LaRouche-planen til genåbning af den
amerikanske økonomi”: Verden har brug for 1,5 milliarder nye,
produktive job.” Dette diskussionsgrundlag – der giver
detaljerede oplysninger om den måde, hvorpå 50 millioner nye,
produktive job kan skabes i USA som drivkraft til et globalt
fremstød for industrialisering, som vil give produktiv
beskæftigelse til 1,5 milliarder, for øjeblikket ledige
mennesker, over hele verden – er begyndt at cirkulere blandt
ingeniører, arbejdere, landmænd, videnskabsfolk, studerende og
andre over hele landet. Det oversættes også til en række
fremmede sprog, med henblik på at opnå bred cirkulation
internationalt.
Kernen i rapportens forslag er Lyndon LaRouches specifikation
af, at en virkelig sund, anti-entropisk økonomi må have

omkring halvdelen af sin arbejdsstyrke beskæftiget som
produktive, vareproducerende arbejdere, og yderligere 5 % skal
involveres i det videnskabelige og teknologiske arbejde, der
er den kreative motor, som driver hele økonomien fremad. I det
indledende afsnit af kapitel 6 i den nye undersøgelse,
“America’s Space Mission: Youth’s Next Frontier,” (Amerikas
rum-mission: Ungdommens næste grænseland) sættes der skarpt
fokus på dette punkt:
”Amerikas rumfartsektor vil spille en afgørende rolle i at
flytte 5 % af den amerikanske arbejdsstyrke til forskning og
udvikling. Som specificeret af LaRouche, er dette nøglen til
at øge produktiviteten for hele arbejdsstyrken. ‘Stigninger i
produktivitet kommer ene og alene fra forbedringer i
teknologi, der stammer fra grundlæggende videnskabelige
opdagelser; jo højere hastighed hvormed grundlæggende fysiske
opdagelser omdannes til praksis, jo større er stigningen i
produktiviteten pr. indbygger og per kvadratkilometer areal ‘.
(Lyndon LaRouche, 2. september, 2000)
Denne anskuelse lokaliserer bedst betydningen af Amerikas
forestående tilbagevenden til at opsende rumfartøjer fra sit
eget territorium, en opgave der blev udsat fra i går, 27. maj,
til lørdag 30. maj på grund af vejret. Amerikas øjne vender
sig endnu en gang mod himlen. Som Nicole Mann fra NASA’s
astronautkontor erklærede: ”Dette handler ikke kun om en
opsendelse; dette er ‘startskuddet’ for Amerika. Det handler
ikke kun om NASA; det er ‘startskuddet’ for Amerika, og det er
enormt …. Det er det første store skridt på vores køreplan for
Artemis-missionen til Månen, og i sidste ende til Mars”.
Rummet er endvidere et domæne, der kræver internationalt
samarbejde, som NASA-administrator Jim Bridenstine for nylig
understregede, da han blev spurgt om det amerikanske forhold
til Rusland: “Vores samarbejde er hævet over jordisk
geopolitik”.
Der er ikke meget andet, der er vigtigere end dette. USA og
hele verden bliver ramt af en økonomisk, politisk og kulturel

chokbølge, der er værre end hvad vi har set i nyere tid,
advarede Helga Zepp-LaRouche i dag. Den kommer fra en
forværret pandemi, massearbejdsløshed, en økonomisk
sammenbrudskrise og en skræmmende optrapning i retning af krig
mellem USA og Kina og USA og Rusland. Intet mindre end Lyndon
LaRouches forslag om konkursomlægning af det nuværende
finanssystem og oprettelsen af et nyt Bretton Woods, vil være
i stand til fuldstændig at ændre denne globale dynamik,
tilstrækkelig hurtigt. De uophørlige provokationer fra
udenrigsminister Mike Pompeo, sammen med andre, der handler på
vegne af det britiske imperiums geopolitik, dominerer i
stigende grad det officielle Washingtons politik, og sætter
Kina og Rusland under pres. Vi ignorerer deres stigende
alarmerede advarsler om denne politiske tendens – til fare for
os selv, udtalte Zepp-LaRouche. Tværtimod er det netop
øjeblikket, hvor vi burde samarbejde tæt med Kina, Rusland,
Indien og andre nationer om rumforskning, stoppe pandemien og
genoplive verdensøkonomien med 1,5 milliarder nye, produktive
job.
Man kunne kalde det 5 %-løsningen.

Pressemeddelelse
Skab 50 millioner amerikanske
arbejdspladser
for
at

genopbygge verden
Den 27. maj (EIRNS) ‒ “LaRouche-planen for at genåbne
økonomien: Verden behøver 1,5 milliarder nye, produktive
arbejdspladser” blev udgivet af LaRouches Politiske
Aktionskomite (LPAC) d. 23. maj, 2020. Forslagene bygger
på LaRouches metode for fysisk økonomi anvendt i den svimlende
opgave at hyre 1,5 milliarder produktivt arbejdende mennesker
på denne jord ‒ nær halvdelen af arbejdsstyrken ‒ som nu er de
facto arbejdsløse.
Dette bemærkelsesværdige program for at skabe 50 millioner
produktive amerikanske arbejdspladser, er det eneste seriøse
svar på “the big one”: Den samtidige sygdomspandemi,
hungersnødspandemi,
arbejdsløshedspandemi,
samt
finanssammenbruddet. Den amerikanske økonomi som “genåbner”
bliver nødt til at være en ny økonomi, omstruktureret og
omdannet til at genopbygge en knust verdensøkonomi, der skaber
et moderne sundhedssystem i alle underudviklede nationer, samt
ny infrastruktur indenfor energiproduktion, vandforsyning og
højhastighedstransport. Det skal være en åbning til Det
amerikanske System for industrialisering og videnskabeligt
fremskridt, på global målestok.
Der findes intet bedre eksempel for dette, end Amerikas
tilbagevenden til rummet, med den ventede opsendelse af en
amerikansk-produceret, bemandet raket til den internationale
rumstation (ISS). Den grundlæggende forudsætning i den nye
rapport er, at økonomisk vækst må være drevet af gennembrud i
videnskab og teknologi, hvis gennembrud medfører stigninger i
den produktive arbejdskraft. Det nuværende samarbejde i rummet
må blive til en fuldgyldig, international Måne-til-Marsmission, som en “videnskabsmotor” for den samlede proces for
at skabe ny, højteknologisk, produktiv beskæftigelse og
uddannelse af unge mennesker, der kan påtage sig nye
forskningsområder. Den nye rapport adresserer opgaven at
omdanne den amerikanske arbejdsstyrke til at påtage sig denne

udfordring, med et særligt spændende nyt begreb, præsenteret i
kapitlet “Amerikas Rum-mission; Ungdommens Næste Grænse.”
Det er tid til at amerikanere tænker stort igen. Spørg ikke
hvordan eller hvornår økonomien genåbner. Spørg: “Hvad skal
egenskaben og retningen være af den økonomi, som genåbner?”
Den globale pandemi har revet masken af det fejlslåede
britiske, neo-liberale økonomiske system og udstillet den
tragiske forvandling af det agro-industrielle grundlag i
vestlige
økonomier
til
udhulede
konsumog
underholdningsdrevne service-økonomier. Den har udstillet den
lige så tragiske idé at de “underudviklede” lande til
stadighed kunne forblive underudviklede uden folkemorderiske
konsekvenser. Det system er dødt og det må begraves af et
forbund af større nationer ledet af USA, Rusland, Kina og
Indien, om skabelsen af et nyt internationalt Bretton Woodskreditsystem, baseret på det som Franklin Roosevelt havde i
sinde: at løfte nationers økonomier over hele verden, og som
længe er fordret af Lyndon LaRouche.
LaRouche præsenterede valgene, som vi står over for, i et
webcast fra d. 14. juni, 2007: “Der er en uberegnelig global
krise i gang… Dette er en krise, som handler om hvem der skal
kontrollere verden. Vil det blive en gruppe af nationer, eller
vil det blive det genopståede Britiske Imperium, som aldrig
rigtig forsvandt ‒ som overtager fra USA og etablerer dets
verdensstyre gennem globalisering?”
Den nye rapport understreger den essentielle rolle som USA
spiller, som en del af dette “nationsforbund.” På den anden
side, hvis et økonomisk “genopretningsprogram” forsøges alene
for den amerikanske økonomi ‒ ved at undgå dette samarbejde og
ignorere
de
underudviklede
nationers
nødråb
for
hospitalsbyggerier,
sundhedsforsyninger,
elektricitetsproduktion,
vandinfrastruktur
og
nye
transportsystemer ‒ vil Wall Street og City of London
kontrollere det. Og de vil sikre sig, at det bliver en “Grøn

New Deal” og en ny “grøn finansboble” skabt til at erstatte
deres sammenstyrtende “altings boble”.
Denne rapport indeholder også et særligt budskab til det
amerikanske folk fra Helga Zepp-LaRouche, som opfordrer til en
genopblomstring af USA’s historiske identitet, som dette blev
personificeret af George Washington, John Quincy Adams,
Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, og, fremfor alle,
hendes afdøde mand, Lyndon LaRouche. Hun fornyer sin appel til
Præsident Trump om at frikende LaRouche.
Et nyt sprog for økonomi
I kernen af rapporten er der et begreb, fremsat af Amerikas
første finansminister, Alexander Hamilton, og videreudviklet
af Lyndon LaRouche, at profit ikke kan måles i monetær
terminologi, men kun i fysisk økonomisk vækst, drevet af
gennembrud i videnskab og teknologi, som vil forøge den
produktive arbejdskraft. Det betyder at man må se på
arbejdskraften, ikke i form af penge, men i form af produktive
relationer.
Forskellige af rapportens
enestående måder.
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Kapitel 2 ser undersøger arbejde fra standpunktet af præcise
definitioner af et nødvendigt, produktivt arbejde, ikke fra
standpunktet af at få en lønseddel, og viser den forfærdende
arbejdsløshed, eller overkvalificeret arbejdskraft af 1,5
milliarder mennesker globalt, og mere end 100 millioner i
USA.
Kapitel 3 viser udfordringen at flytte nutidens økonomi, hvor
mindre end 20% af vores arbejdskraft er beskæftiget med
produktive aktiviteter (og endnu færre i egentlig produktion),
til én, hvor 50% kan ansættes produktivt i at varetage verdens
enorme fornødenheder indenfor sundhed, fødevarer og

infrastruktur.
Kapitel 6 præsenterer en spændende, ny idé om at kvalificere
vores unge til at deltage i den form for økonomi, som kan
blive omdannet af Projekt Artemis og fremtidige rum-missioner,
gennem skabelsen af et “Rum-CCC”, baseret på 1930ernes
Civile Konservationskorps, der trænede 3 millioner unge mænd.
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Bemandede
amerikanske
raketter vender tilbage til
rummet – dét er ‘genåbning’!
Den 25. maj (EIRNS) ‒ Det bemærkelsesværdige program for at
skabe 50 millioner produktive amerikanske arbejdspladser, som
blev udgivet denne uge af LaRouchePAC ‒ “LaRouche-planen for

at genåbne den amerikanske Økonomi: Verden har brug for 1,5
milliarder nye, produktive Arbejdspladser” ‒ er det eneste,
seriøse svar på “the big one”: Den samtidige sygdomspandemi,
hungersnødspandemi,
arbejdsløshedspandemi,
samt
finanssammenbruddet. Den amerikanske økonomi som “genåbner”
bliver nødt til at være en ny økonomi, omstruktureret og
omdannet til at genopbygge en knust verdensøkonomi, der skaber
et moderne sundhedssystem i alle underudviklede nationer, samt
ny infrastruktur indenfor energiproduktion, vandforsyning og
højhastighedstransport. Med andre ord, en åbning til Det
amerikanske System for industrialisering og videnskabeligt
fremskridt, i global målestok.
Vi bifalder NASA’s opsendelse på onsdag, for første gang i 9
år, af en amerikansk-produceret raket ud i rummet, som en del
af iværksættelsen af denne verdensomspændende mobilisering for
opbygning af infrastruktur. En international Måne-til-Marsmission er en “videnskabsmotor” for den samlede proces for at
skabe ny, højteknologisk, produktiv beskæftigelse, samt
uddannelse af unge mennesker, der kan påtage sig nye
forskningsområder. Kinas ubemandede Mars-mission med et
“rumsonde-landingsfartøj”, sendes op i juli.
Hvad er den umiddelbare mission? COVID-19-pandemien spreder
sig nu over hele den sydlige halvkugle, og godt over en
milliard mennesker dér er i karantæne uden arbejde, uden
indkomst, uden opsparing og med sammenbrudte fødevarekæder, så
de står over for hungersnød. Virusset vil vare ved i lang tid;
dens ofre må behandles på moderne hospitaler med fuldt udstyr
og fulde kapaciteter, med nyligt udviklede medikamenter; og
alt dette skal bygges hurtigt.
At skabe snesevis af millioner af nye, produktive
arbejdspladser i USA betyder oprettelsen af hundredvis af
millioner nye, produktive arbejdspladser i økonomisk udvikling
i disse lande.

Det kan kun gennemføres succesfuldt gennem et nyt,
internationalt Bretton Woods-kreditsystem, et partnerskab
mellem USA og minimum de største teknologiske nationer, Kina,
Rusland og Indien.
Hvis et økonomisk “genopretningsprogram” forsøges alene for
den amerikanske økonomi ‒ ved at undgå dette samarbejde og
ignorere
de
underudviklede
nationers
nødråb
for
hospitalsbyggerier,
sundhedsforsyninger,
elektricitetsproduktion,
vandinfrastruktur
og
nye
transportsystemer ‒ er det garanteret, at Wall Street vil
kontrollere det. Og de vil sørge for, at det vil blive en
“Grøn New Deal” for at skabe en ny “grøn finansboble” til Wall
Street og City of London, for at erstatte deres “altings
boble”, der nu bryder sammen.
For at besejre de “grønne New-Deal-finans”-monstre, som sniger
sig ind bag pandemikrisen, må en økonomisk genrejsning betyde
den storstilede, verdensomspændende plan for genopbygning, som
virkelig er påkrævet, med for mange store teknologiske
nationer involverede til at de britiske finansimperialister
kan stoppe det. Som Lyndon LaRouche formulerede det i et
webcast fra d. 14. juni, 2007: “Der er en uberegnelig global
krise i gang… Dette er en krise, som handler om hvem der skal
kontrollere verden. Vil det blive en gruppe af nationer, eller
vil det blive det genopståede Britiske Imperium, som aldrig
rigtig forsvandt ‒ som tager over fra USA og etablerer dets
verdensstyre gennem globalisering?”
Lad disse teknologisk avancerede, førende nationer bekæmpe
hinanden, og City of Londons og Wall Streets finansfolk vil
overtage ethvert program for “økonomisk genrejsning” og gøre
det til en global Grøn New Deal, med det formål at reducere en
stor del af verdens befolkning til et præindustrielt
eksistensniveau.
Imens Præsident Donald Trump ser NASA’s og SpaceX’s bemandede

opsendelse på onsdag, tilbyder LaRouche-bevægelsen ham dette
“job for at genopbygge verden,” som en udvej til konfrontation
med Kina og Rusland. Det er også et våben mod det britiske
imperialistiske “kup”, der, siden hans valgsejr, har forsøgt
at tvinge ham ud af det Hvide Hus. Et Nyt globalt Bretton
Woods-kreditsystem, baseret på det som Franklin Roosevelt
havde i sinde: at løfte nationers økonomier over hele verden.

Nu kan det opløfte deres unge mennesker til Månen og Mars.

Helga Zepp-LaRouche retter
’en appel til amerikanske
borgere: Hvad verden har brug
for fra Amerika!’
Den 24. maj (EIRNS) – Følgende appel af Helga Zepp-LaRouche er
det afsluttende kapitel i det netop udgivne LaRouchePACdokument “The LaRouche Plan to Reopen the U.S. Economy: The
World Needs 1.5 Billion New, Productive Jobs.” (’LaRoucheplanen for genåbning af den amerikanske økonomi: Verden har
brug for 1.5 milliard nye produktive job).
Vi er kommet til det tidspunkt, hvor borgerne i USA er nødt
til at huske den bedste tradition i deres historie: Den
amerikanske Frihedskrig, Uafhængighedskrigen mod det Britiske
Imperium, principperne der er udtrykt i forfatningen og
Uafhængighedserklæringen, og principperne i det Amerikanske

økonomiske System, som udviklet af Alexander Hamilton, Henry
Clay og Henry C. Carey.
Essensen af alle disse aspekter af den amerikanske historie
fremgår meget klart i forordet til forfatningen:
”Vi – den amerikanske befolkning – forordner og etablerer
denne forfatning for Amerikas Forenede Stater, med henblik på
at danne en mere perfekt union, etablere retfærdighed, sikre
indenrigs ro, sørge for fælles forsvar, fremme den generelle
velfærd og sikre frihedens velsignelser for os selv og vores
efterkommere”.
Hensigten med forfatningen, som udtrykt i forordet, om at
fremme den generelle velfærd, ikke kun for den nuværende
generation, men også for alle fremtidige generationer,
indeholder en ubetinget afvisning af den såkaldte
“aktionærværdi”-politik og globaliseringens uhæmmede frie
handel, der dengang, som nu, blev promoveret af det britiske
imperium, hvilket ikke alene har udvidet kløften i selve USA
mellem en klasse af stadig rigere milliardærer og det stigende
antal fattige, men også er ansvarlig for den katastrofale
underudvikling i såkaldte udviklingslande.
Det står klart, at verden aldrig vil vende tilbage til den
tingenes tilstand, der eksisterede før coronavirus-pandemien
brød ud. Vi befinder os ved et absolut vendepunkt i historien,
hvor vi enten vil være i stand til at bringe verden i orden,
med det program vi har skitseret på disse sider for at besejre
underudviklingen, eller vi trues med at styrte ned i en mørk
tidsalder. Fasen med ubegrænset globalisering, som tilhængerne
af en unipolær verden har forsøgt at gennemføre, især efter
Sovjetunionens sammenbrud i 1991, og som førte til en global
bølge af protester, herunder valget af Donald Trump, er ovre
for altid.
Lyndon LaRouche havde forudsagt den katastrofe, der nu
udfolder sig for vores øjne i alle dens aspekter, fra hans

karakterisering af præsident Nixons katastrofale ødelæggelse
af Bretton Woods-systemet i 1971 og hans prognoser for faren
for pandemier som følge af den monetaristiske politik, til det
systemiske sammenbrud af det finansielle system. I løbet af
det samme tidsrum, der strækker sig over et halvt århundrede,
præsenterede han et hidtil uset antal løsninger til at
overvinde kriserne i USA og internationalt, og det er i den
samme ånd, at programmet her er udtænkt.
Enhver ærlig person, der læser disse analyser og programforslag i dag, i lyset af den aktuelle pandemi og ødelæggelsen
af den reelle økonomi, vil konkludere, at Lyndon LaRouche var
en mand med forsyn. Idéen om forsyn er ikke her ment i en
streng religiøs forstand, men i at hele hans tankemetode var i
så stor overensstemmelse med principperne for det fysiske
univers, at hans analyser og kreative forslag var af en enorm,
næsten profetisk præcision. Han tænkte og arbejdede “i
harmoni” med universets intention, og – hvis det forstås
korrekt – med Skaberens.
Derfor er den største forbrydelse, der blev begået ved den
uretfærdige fængsling og livslange bagvaskelse af LaRouche –
foretaget af det samme McCarthyagtige apparat der er ansvarlig
for det igangværende kupforsøg mod præsident Trump – ikke kun
den skandaløse uretfærdighed begået mod LaRouche personligt,
men frem for alt, at det har gjort det ekstremt vanskeligt for
amerikanere og andre over hele verden at få adgang til disse
løsninger. På mange måder er de enorme genvordigheder, som
befolkningen nu døjer med på grund af kombinationen af
pandemien og den økonomiske krise, resultatet af den politiske
forfølgelse af denne ekstraordinære tænker. Og desværre er
hans advarsel om, at ingen ville være sikker, hvis hans
forfølgelse blev tolereret, gået i opfyldelse. Når man f.eks.
overvejer, hvordan general Flynn er, og vil blive,
retsforfulgt kommer man i tanke om Martin Niemöllers berømte
citat: ”Da nazisterne kom efter kommunisterne, tav jeg; jeg
var ikke kommunist. Da de spærrede socialdemokraterne inde,

tav jeg; jeg var ikke socialdemokrat. Da de kom efter
fagforeningsfolkene, var jeg tavs; jeg var ikke
fagforeningsmand.”
Det er på høje tid, at Lyndon LaRouche, manden og hans ideer,
bliver fuldstændig renset, og jeg opfordrer personligt
præsident Trump til at gøre det.
Men Lyndon LaRouches ideer lever, hvilket dette program til
oprettelse af 1,5 milliarder nye, produktive job verden over
understreger. USA har nu nået et bristepunkt i sin historie,
hvor enten ideerne i traditionen af den amerikanske forfatning
realiseres, eller det britiske imperiums finansielle
generobring af den amerikanske koloni vil kaste hele verden,
sammen med USA, ud i en mørk tidsalder. Dette er tidspunktet,
hvor de krav som Nicholas Cusanus – der med sine værker
tilbage i det 15. århundrede allerede havde lagt grundlaget
for den amerikanske republik – fremlagde i sin Concordantia
Catholica, nu er blevet et spørgsmål om overlevelse for hele
verden. Han fastslog, at det eneste legitime grundlag for en
nations eksistens er dens forpligtelse til alle nationers
almene vel, og til et sådant forhold mellem alle nationer.
Netop dette var Benjamin Franklins intention med den
amerikanske forfatning og Uafhængighedserklæringen mod det
Britiske Imperium. Det var også præsident John Quincy Adams
opfattelse, at USA udenrigspolitisk skulle være en del af en
alliance med fuldstændig uafhængige suveræne republikker
knyttet sammen af en fælles idé, og at Amerika ikke var
påkaldt til “at gå udenlands på jagt efter monstre at
ødelægge.”
Nøglen til at opbygge en sådan hårdt tiltrængt alliance i dag
er positivt samarbejde mellem USA og Kina. Coronaviruspandemien har unægteligt gjort det klart, at den kombinerede
industrielle kapacitet i verdensøkonomien er udhulet, og ikke
tilnærmelsesvis tilstrækkelig til at brødføde og opretholde
værdigheden af verdens befolkning i dag. Samarbejde mellem de
to største økonomier i verden er derfor en væsentlig

forudsætning for at overvinde indvirkningen af pandemier, sult
og fattigdom i Afrika, Latinamerika, dele af Asien og endda
regioner i Europa og USA.
Selvom der, takket være manipulationerne fra de britiske
hemmelige tjenester og anglofile politikere i USA, er blevet
gjort stor skade på forholdet mellem USA og Kina gennem
gensidige beskyldninger med hensyn til oprindelsen og
håndteringen af coronavirus, og skønt den nuværende ”Kinahetz” fremkalder de mørkeste erindringer fra McCarthyperioden, er et konstruktivt samarbejde mellem USA og Kina
ikke alene absolut muligt, men peger også på vejen til en ny
æra i menneskets historie. Denne æra må være kendetegnet ved
at overvinde geopolitikken og fremme alle nationers generelle
velfærd på denne planet.
I betragtning af de eksistentielle problemer, som mange
mennesker i Amerika står overfor på grund af pandemien, er der
muligvis ikke megen offentlig opmærksomhed på den enorme
kløft, der eksisterer mellem det image, som USA nød i verden
på tidspunktet for Den amerikanske Frihedskrig og under
præsidenterne George Washington, John Quincy Adams, Abraham
Lincoln eller Franklin Delano Roosevelt, og så det USA der har
ført uendelige krige i hele verden siden afslutningen af
Sovjetunionen under Bush- og Obama-administrationerne. Engang
blev Amerika betragtet af alle republikanske kredse rundt om i
verden som et frihedstempel, og et fyrtårn for håb; som et
land hvis forfatning tjente som model for republikanske
forhåbninger i mange lande over hele verden. Men under Bushog Obama-regeringerne veg beundring og venskab for frygt,
eller det der er værre, den amerikanske militære magt.
Den er fem minutter i midnat, mht. at leve op til løftet om et
konstruktivt forhold til præsident Xi Jinping og Kina, som
opstod i de tidlige dage af Trump-administrationen. I
betragtning af at “Russiagate” fuldstændig er miskrediteret og
den sandsynlige retssag mod de britisk inspirerede kupmagere,
er der intet der står i vejen for et konstruktivt samarbejde

mellem USA og Rusland, som det er blevet vist af NASA og
Roscosmos. Hvis USA nu tager føringen i det økonomiske
genopbygningsprogram og skabelsen af 1,5 milliarder produktive
job i verden, og hjælper med til at gøre den Nye Silkevej til
‘Verdens-Landbroen’, vil USA i hele verdens øjne genvinde den
position, det engang havde: som en pioner for frihed og håb
for hele menneskeheden.
— Helga Zepp-LaRouche

