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Så for Leibniz er mennesket ikke Gud, men det er i stand til
skabende fornuft af den form, som Gud har begavet det med i
universets udvikling. Så for Leibniz er mennesket skabende,
som det også er for Cusanus. Denne kreativitet, og kun denne
kreativitet, er det, som skænker mennesket fri vilje. Med
andre ord, så er mennesket i stand til at gøre noget, eller
ikke gøre noget; eller at gøre A eller B; der er fri vilje. Og
det er det samme som kreativitet, mener jeg, det er rimelig
indlysende. Men det er også kilden til moral. Så kreativitet,
fri vilje og moral er i realiteten det samme, videnskabelige
begreb. Af den grund, siger Leibniz, så er det, der er
formålet med vores liv, eftersom vi har fået denne kreative
evne, at få det, han faktisk kalder lykke (happiness), at
udvikle stræben efter lykke. Han siger ikke ’liv, frihed og
stræben efter nydelse’; han siger ikke ’liv, frihed og stræben
efter at undgå smerte’; han siger, ’liv, frihed og stræben
efter lykke’, som han undertiden også kalder ’felicity’ (det
betyder også lykke).

Dette er altså det stik modsatte af Benthams idé om nydelse;
det er lige så modsatrettet som Satan er til Gud.
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Der var de fortsatte provokationer i Mellemøsten,
provokationer i Asien, Koreakrigen, Vietnamkrigen – dette var
geopolitik med det formål at bevare Det britiske Imperium. Og
desværre, med mordet på Kennedy, blev USA en partner i det,
man kunne kalde et »anglo-amerikansk geopolitisk imperium«.
Og hvad gik politikkerne ud på? Frihandel, neoliberal økonomi,
nedskæringspolitik. Svækkelse af regeringer, svækkelse af

ideen om national suverænitet og etablering af institutioner
som den Europæiske Union, der ønsker ikkevalgte bureaukrater
til at bestemme politikker for det, der plejede at være
nationalstater.
Det så ud, som om alt dette kunne ændre sig i 1989, med den
kommunistiske verdens fald, med det østtyske regimes kollaps
og Berlinmurens fald. På dette tidspunkt intervenerede
LaRouche-organisationen meget direkte, for et alternativ til
geopolitik. Lyndon LaRouche var blevet fængslet af George
Bush, med assistance fra den daværende vicestatsanklager i
Boston, Robert Mueller. Men Helga Zepp-LaRouche anførte kampen
for det, vi dengang kaldte den Produktive Trekant ParisBerlin-Wien, og dernæst, så tidligt som i slutningen af 1990,
det, der blev kaldt den »Nye Silkevej« eller den Eurasiske
Landbro, som et middel til at bringe nationer sammen og
overvinde disse kunstige opdelinger, skabt af Det britiske
Imperium.
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Russiagate? Alle veje fører
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LaRouche PAC Internationale
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Vært Matthew Ogden: Titlen på vores show i dag er »Russiagate?
Alle veje fører til London«. Planen er virkelig blevet
kompliceret i løbet af
offentliggørelsen
af

en uge til halvanden, med
Nunes-memoet
fra
Husets

Efterretningskomite, der efterforsker Christopher Steele; og
dernæst afklassificeringen af senator Grassleys brev, som
henviser Christopher Steele til Justitsministeriet til
efterforskning for kriminelle handlinger. Sandheden bag det,
der er blevet kaldt Russiagate, er nu hastigt ved at komme i
fokus. Hver eneste tråd i denne historie, når man trækker i
dem og følger dem, fører dig direkte til London.
Denne Russiagate-skandale er faktisk blevet til »Londongate«;
og historien om det virkelig, aftalte spil er nu ved at blive
åbenlys. Der var virkelig en fremmed efterretningstjeneste,
der forsøgte at intervenere, blande sig, og forme udfaldet af
valget i USA. Men denne efterretningstjeneste havde sit
hovedkvarter hvor? I London, på Themsens bredder ved Vauxhall
Cross; lige dér, i MI6’s hovedkvarter. Historien kommer nu i
fokus. Det er præcis, som vi oprindelig beskrev det i LaRouche
PAC’s brochure, som vi udgav i september 2017. Det eneste
aftalte spil, der fandt sted, var dét mellem USA’s og UK’s
hemmelige efterretningstjenester, i liga med DNC og Hillary
Clintons kampagne. Undermineringen af vores demokratiske
valgsystem kom fra vore såkaldte nærmeste allierede –
briterne; som ikke skyede noget middel for at forhindre, at
deres geopolitiske verdensorden blev afsat, og der i stedet
voksede en stormagtsrelation frem mellem USA, Rusland og Kina.

Lad os huske på, hvad denne brochure, som blev udgivet for
seks måneder siden, sagde. Brochuren er nu i færd med at blive
revideret og opdateret og vil snart udkomme i andet oplag. Men
lad os se på brochuren og se, hvad den siger.
»[Præsident Trump] truede det angloamerikanske, britiske
imperiesystem efter krigen … ved at afvise evindelig
krigsførelse, søge bedre relationer med Rusland, kræve
gennemførelse af Glass/Steagall-bankopdeling, gå ind for det,
han refererer til som det Amerikanske System for politisk
økonomi og love massiv infrastrukturudvikling og en moderne
varefremstillingsplatform for produktive jobs.«
»Briterne kræver skalpe, på baggrund af deres opfattelse af at
være truet, der specifikt findes i ønsket om en
samarbejdsrelation med Rusland og en afslutning af den
’unipolære’ ramme for relationer mellem nationer.«
Den fortsætter med at sige:
»Kuppet mod Donald Trump startede faktisk i 2013-2014. Den
populære forklaring på nederdrægtighederne og forbrydelserne
mod præsidenten er, at Hillary Clinton og Barack Obama ansatte
deres netværk, inklusive oversiddende loyalister i regeringen
og efterretningssamfundet, med det formål at ændre resultatet
af det amerikanske valg og at iscenesætte det igangværende
kup. Denne forklaring, der primært fokuserer på begivenheder i
2016, overser, alt imens det er sandt nok i en umiddelbart
national forståelse, det større billede. Som vi vil vise, så
begyndte briterne at kræve Donald Trumps hoved, iflg. deres
egen redegørelse, i 2015 og blandede sig og blandede sig i
USA’s valg og [har forsøgt at iscenesætte] et kup for at
omstøde valgresultatet hver eneste dag herefter.«
Herefter sporer brochuren den relevante historie, der går helt
tilbage til kinesernes annoncering af en ny, international,
økonomisk orden i 2013, i form af det, de kaldte Bælte & Vej
Initiativet. Som de ligeledes annoncerede, ville blive tæt

koordineret med Ruslands Eurasiske Økonomiske Union i en
bestræbelse på økonomisk udvikling til hele det eurasiske
kontinent. Dette er præcis, hvad Lyndon og Helga LaRouche i
over 20år har været fortalere for, i form af den Eurasiske
Landbro, og som dernæst blev kendt som den Nye Silkevej.

Fig. 1
Denne del af verden, som Kina og Rusland nu aktivt forfølger
udviklingen af; dette eurasiske område af verden er, hvad
geopolitikkens fader, den britiske geopolitiks fader – Halford
Mackinder – kaldte Hjertelandet. Han skrev en artikel i
begyndelsen af det 20. århundrede ved navn, »Historiens
geografiske omdrejningspunkt«. Den blev udgivet i 1904. Det,
han sagde i denne artikel, og som gjorde ham til faderen af
moderne geopolitik, det 20. århundredes britiske geopolitik,
er, at Hjertelandet er det geopolitiske omdrejningspunkt for
hele verden. Vi ser her hans kort [Fig. 1], og lige i centrum
finder vi Eurasien med betegnelsen, »omdrejningspunkt«. Hele
hans geopolitiske teori opsummeredes i denne udtalelse: »Den,
der regerer over Østeuropa, hersker over Hjertelandet. Den,
der regerer over Hjertelandet, hersker over verdensøen. Og
den, der regerer over verdensøen, hersker over verden.«
Spørgsmålet om, hvem, der regerer over Østeuropa, handler
stort set om, hvem, der regerer over Ukraine. Og da den
behørigt valgte ukrainske præsident Victor Janukovitj
annoncerede, at han ikke ville underskrive Memorandaet for
Samarbejde med den Europæiske Union og i stedet ville
opretholde sin tætte relation med økonomisk samarbejde med
Rusland, var det det sidste strå. Mange af de samme personer,
vi nu ser nævnt i Grassleys og Nunes’ efterforskning af
Udenrigsministeriet, såsom Victoria Nuland; mange af de samme
personer besluttede, at tiden for regimeskifte var kommet. Ved
at aktivere et netværk af oversiddere fra højrefløjen og

ekstreme ukrainske nationalister, der under Anden Verdenskrig
havde samarbejdet med Hitler; denne flok – Victoria Nuland og
andre – iscenesatte et voldeligt kup i Ukraine; det såkaldte
Maidan. De væltede den demokratisk valgte, ukrainske regering
og installerede deres egen regering; Victoria Nuland er berømt
for at være blevet taget på fersk gerning i at indrømme dette,
på bånd.
Den, der således regerer over Østeuropa, hersker over
Hjertelandet. Den, der regerer over Hjertelandet, hersker over
verden. Dette er britisk geopolitik, og i årtier har den
særlige, amerikansk-britiske relation været et instrument for
håndhævelse af dette Mackinders synspunkt af, hvad
verdensordenen bør være. Når som helst en præsident; når som
helst en ledende, politisk person i USA kom og truede dette
synspunkt, ville elementer i de amerikanske og britiske
efterretningssamfund slå alarm og på den ene eller anden måde
neutralisere denne trussel. Som LaRouche PAC’s brochure
dybtgående forklarer, så var det præcis, hvad der skete i
kampagnen imod Lyndon LaRouche. Som brochuren forklarer, så må
man forstå, at dette præcis er tilfældet med den operation,
der køres imod præsident Trump. For at kunne forstå
operationen imod præsident Trump, må man forstå det ud fra
dette perspektiv. Fra det øjeblik, det stod klart, at Trump
var en seriøs deltager i kapløbet om USA’s præsidentskab, og
at han helt tydeligt hældte mod at afslutte Obama-ClintonBush-politikken med inddæmning, begrænsning og konfrontation
med Rusland og Kina og i stedet hældte mod et gensidigt
fordelagtigt, økonomisk og strategisk samarbejde med disse to
lande – Rusland og Kina. Og fra det øjeblik blev han mål for
dette apparat.
Så vær ikke naiv og lad dig blive indfanget i det daglige
mediespin på talkshows på fjernsynet. Dette handler ikke om,
hvorvidt du rent personligt støtter eller bryder dig om Donald
Trump. Dette er et opgørets øjeblik i den årelange kamp for
det amerikanske præsidentskabs sjæl og kampen for at frisætte,

befri, USA fra dette britiske Mackinder-synspunkt om
geopolitik, der har bragt os helt ud på kanten af atomkrig. I
stedet bør USA fuldt og helt deltage i det Nye Paradigme, der
nu er vokset frem, med at bringe økonomisk udvikling og
moderne økonomisk fremskridt til enorme områder af den
tidligere tilbagestående, koloniserede og underudviklede del
af verden.
Som vores brochure, der blev udgivet i september 2017, for
seks måneder siden, stiller spørgsmålet: »Har vore
efterretningstjenester faktisk ulovligt anstiftet aktive
forholdsregler for et kontraefterretningsprogram, imod en
siddende præsident?« Vi ved nu, at Comey løj eller vildledte
Kongressen om aflytningerne af Trump Tower. FISA-kendelserne
beviser dette. Senator Grassley har spurgt FBI, hvorfor, hvis
I aflyttede en nær medarbejder til præsidenten, ville I ikke
advare præsidenten imod ham, som det er sædvanen? Det sande
svar er, at præsidenten selv var og er målet for et hidtil
uset og illegalt kupforsøg, udført af dem, der har aflagt ed
på at overholde Forfatningen og nationens love.
Så nu ved I det. Siden valget, og før valget, har vi siddet
fast i et meget uddybende og farligt, britisk svindelnummer;
med et hasardspil om vores nations fremtid i et koldt kup imod
en valgt præsident. Der er begået regulære forbrydelser; ikke
af præsidenten, men mod præsidenten og Forfatningen. Det, der
er sket, er, at divergerende, politiske standpunkter, ideer,
er blevet gjort til noget kriminelt; den selv samme fare, som
de fleste bestemmelser i vores Forfatning og dens borgerlige
frihedsrettigheder (Bill of Rights) blev udtrykkeligt
udarbejdet for at værne imod. Vi har fortalt jer den virkelige
årsag til, at præsidenten er blevet angrebet af en fremmed
magt – briterne og deres allierede i vort land.
Så igen: Denne brochure blev udgivet i september 2017; for
næsten seks måneder siden. Men alt det, vi dengang hævdede,
bekræftes nu som sandt af kendsgerningerne efterhånden, som de
kommer ud; som med tilfældet med Nunes-momoet, Grassley-brevet

og hvad vi ellers kan forvente, vil komme ud af disse
efterforskninger i den nærmeste fremtid. Hvis man træder et
skridt tilbage og ser på det store billede her, og ser på det
ud fra dette perspektiv, er det nu uigendriveligt. Hvis man
vil identificere den virkelige kilde til forbrydelserne mod
vores republik og mod vort demokrati, så træk blot i tråden,
og man vil finde, at alle veje fører til London.
I sin ugentlige webcast (torsdag) talte Helga Zepp-LaRouche
meget direkte om dette. Jeg vil gerne afspille et kort klip
for jer fra dette webcast af Helga Zepp-LaRouche, hvor hun
identificerer netop dette aspekt; at alle tråde i denne sag,
hvis man følger dem hele vejen, viser, hvorfra den virkelige
kriminalitet kommer. Her kommer Helgas klip:
Helga Zepp-LaRouche: Planen bliver mere kompliceret, som man
siger. Historien er faktisk helt utrolig, og jeg er stolt over
at have skrevet en artikel helt i begyndelsen af denne affære,
hvor jeg sagde, at der er et aftalt spil med briterne, og ikke
med russerne – og det er præcis det, der nu kommer frem og er
ved at blive et offentligt spørgsmål. Jeg vil begynde med
sagen mod Steele, som det var meningen, skulle for retten i
Højesteret i London, hvor Steele skulle møde frem, men i
sidste øjeblik blev repræsenteret af sin advokat; argumentet
var,
at
dette
kunne
berøre
britiske
nationale
sikkerhedsinteresser. Og minsandten, om ikke en repræsentant
fra Udenrigsministeriet også var til stede med deres
advokater, og de kom med den samme erklæring.
Så den britiske regerings, britisk efterretnings rolle er nu
et spørgsmål, og det står helt klart, at Christopher Steele
ikke var en eller anden tilfældig, tidligere MI6-agent, men at
han derimod virkelig var en agent for ikke alene briterne, men
også for FBI. Denne pointe er kommet frem i en meget
interessant artikel på Pat Langs weblog, »Sic Semper
Tyrannis«. En fast, respekteret bidragyder til denne blog, som
udlægger på bloggen under pseudonymet »Publius Tacitus«,
spørger i sin overskrift, »Forsøgte britisk efterretning at

ødelægge Trumps præsidentskab?«, hvilket er præcis, hvad vi
har for os.[1]
Værten for denne blog, Pat Lang – for folk, der ikke kender
ham; han er en pensioneret, højtrespekteret efterretningsmand
i USA, og slet ikke en eller anden russer eller en anden
kilde, der kunne være tvivlsom i denne sammenhæng – han
arbejdede i lang tid for Forsvarets Efterretningstjeneste
(DIA) – og han er højt respekteret.
Hvorom alting er, så peger »Publius Tacitus« på den
kendsgerning, at de nye memoer, der er kommet frem fra
senatorerne Grassley og Graham, og fra Senatskomiteen for
Homeland Security og Regeringsanliggender, som alle bekræfter
det, der står i Nunes [Husets Efterretningskomite]memorandaet. Og der er virkelig kommet mange nye aspekter
frem. De indikerer, at Comey måske løj under ed, for, da han
holdt den berømte pressekonference, der frikendte Hillary
Clinton, påstod han, at han ikke havde koordineret dette med
nogen andre. Dette står imidlertid i skarp kontrast til nogle
flere beskeder, som blev udvekslet mellem Peter Strzok og Lisa
Page, to FBI-ansatte, der var involveret i både Hillary
Clintons e-mail-affære og ligeledes i Russiagate. I disse
beskeder indikerede de, at Hillary vidste, der ikke ville
komme nogen anklager mod hende. Der er behov for yderligere
efterforskning herom.
Der er desuden fremkommet et andet, meget ildevarslende
resultat, og det er en anden udveksling af tekstbeskeder
mellem de to, hvor de den 2. sep. 2016 siger, at »POTUS«, dvs.
’President of the United States’, nemlig Obama, ønskede at
vide alt, de foretager sig. Hvad refererer dette »alt« til?
Det refererer enten til efterforskningen af Hillary Clinton,
eller også til Russiagate, og sidstnævnte ville betyde, at
Obama nu er direkte forbundet med Russiagate og ikke kun
indirekte via betalingen til Fusion GPS og Steele, hvor Obamaadministrationen også betalte, sammen med DNC og Hillary
Clintons kampagne.

Dette er alt sammen ekstremt, ekstremt varmt, og vi har nu
alle disse Senats- og Kongreshøringer og komiteer, der
efterforsker det. Kongresmedlem Nunes, der havde
offentliggjort dette memo – eller rettere, præsident Trump
havde godkendt at få det afklassificeret og offentliggjort
sidste fredag – han sagde, dette er kun »Fase 1«. Der kommer
flere
faser,
og
de
vil
blandt
andet
omfatte
Udenrigsministeriet, hvilket selvfølgelig også involverer
Victoria Nuland, hvis navn nu er dukket op. Der har ligeledes,
omkring et andet spørgsmål, været mange udvekslinger mellem
Christopher Steele og Victoria Nuland med hensyn til kuppet i
Ukraine, det berømte Maidan-kup i februar 2014.
Dette

er

alt

sammen

meget

interessant,

meget

’varmt’.

Russiagate er praktisk taget en død sild, men det, der nu i
stedet er på bordet, er den britiske regerings, britisk
efterretnings indblanding i valget i USA, der forsøgte at
sabotere Trumps sejr, først, og da han alligevel vandt, da at
ødelægge Trumps præsidentskab ved hjælp af en totalt opdigtet
anklage. Det er nu kommet offentligt frem, og det er stort!
Jeg kan, selv om dette er foregået i nogen tid, stadig kun
være totalt chokeret og overrasket over, hvordan de gængse
vestlige medier lykkedes med ikke at dække dette, som
tydeligvis er ved at nå dimensioner, der går langt, langt
videre end Watergate.
(Her følger engelsk udskrift af resten af webcastet. Hele
Zepp-LaRouches webcast fra torsdag kan læses på dansk her:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=23759)

OGDEN: So, worse than Watergate, in Helga LaRouche’s words.
As Helga mentioned in her remarks there, earlier this week,
there
was a very significant article which was published on the blog
“Sic Semper Tyrannis” by Pat Lang, who is former Defense
Intelligence, a very high level, very connected person. The

article is titled, “Did British Intelligence Try to Destroy
the
Trump Presidency?”
Let me read you few excerpts from Pat
Lang’s
article. He says:
“Last night’s release of the memo by Senator’s Grassley and
Graham asking the Department of Justice to open a criminal
investigation of Christopher Steele for possible violations of
18
U.S.C. Â§ 1001 provides critical confirmation of charges
presented in the HPSCI memo prepared under the leadership of
Devin Nunes, but it also confirms that Christopher Steele was
not
just some random guy offering good gossip to the FBI. He was
an
official intelligence asset. He was, in John LeCarre’s
parlance,
our ‘Joe.’ At least we thought so. But, there is growing
circumstantial evidence that Steele was acting on behalf of
Britain’s version of the CIA–aka MI-6. If true, we are now
faced
with actual evidence of a foreign country trying to meddle in
a
direct and significant way in our national election. Only it
was
not the Russians. It was our British cousins”.
“[T]wo developments in the last two days suggest that
British intelligence officials, at least some key officials,
were
witting of Steele’s activities in gathering information for
the
FBI.
“First, Steele is resisting efforts to face a deposition in
a lawsuit over his infamous dossier. Steele’s lawyers argued
in a
court in London this week that a deposition would endanger the
former spy’s dossier sources as well as harm U.K. national

security interests. If the Judge buys this claim then we will
not
have to speculate anymore about whether or not Steele was
acting
on his own or had a ‘wink-and-a-nod’ from his MI-6 bosses.
“Second, in my mind more telling, were the comments made
this week by former MI-6 Chief, Richard Dearlove, on behalf of
his former protege:
“Among those who have continued to seek his expertise is
Steele’s former boss Richard Dearlove, who headed MI-6 from
1999
to 2004. In an interview, Dearlove said Steele became the ‘goto
person on Russia in the commercial sector’ following his
retirement from the Secret Intelligence Service. He described
the
reputations of Steele and his business partner, fellow
intelligence veteran Christopher Burrows, as ‘superb.’
But we do not have to rely solely on Dearlove’s glowing
remarks about Steele. There is other information indicating
that
the Brits played a substantial, if not leading, role in spying
on
Trump and building the Russian meddling meme. The Guardian
reported in April 2017 that:
“|’Britain’s spy agencies played a crucial role in alerting
their counterparts in Washington to contacts between members
of
Donald Trump’s campaign team and Russian intelligence
operatives,
the {Guardian} has been told.
“|’GCHQ first became aware in late 2015 of suspicious
“interactions” between figures connected to Trump and known or
suspected Russian agents, a source close to UK intelligence
said.
This intelligence was passed to the US as part of a routine
exchange of information, they added.

“|’Over the next six months, until summer 2016, a number of
western agencies shared further information on contacts
between
Trump’s inner circle and Russians, sources said.’
“So much for our special relationship. As the evidence of
British intelligence meddling in the U.S. election piles up,
it
will create some strains in our bi-lateral ties. It has the
potential to harm cooperation on military, law enforcement,
and
intelligence fronts. I suspect there is some scrambling going
on
behind the scenes to come up with a strategy to contain the
damage while rooting out the sedition. Stay tuned.”
Now, speaking of Richard Dearlove, the former head of MI-6
and his relationship to Christopher Steele, there is a very
significant article which was published this week in the
Washington Post. And that article is published under the
title, “Hero, or Hired Gun? How a British Former Spy Became a
Flashpoint in the Russia Investigation”.
subtitle

And under the

“He’s the Spy”, the article lays out Steele’s pedigree as a
very
high-level British intelligence operative, and his extremely
close relationship with Richard Dearlove, the former head of
MI-6. So, here’s what the article says:
“Steele had all the right credentials for the job.
“He was steeped in Russia early on after being recruited to
Britain’s elite spy service from the University of Cambridge.
He
spent two decades working for the MI6 spy agency, including a
stint in his mid-20s in Moscow, where he served undercover in
the
British Embassy.
“When he returned to work for the agency in London, he
provided briefing materials on Russia for senior government
officials and led the British inquiry into the mysterious 2006

death in London of Alexander Litvinenko, a former KGB official
and Putin critic.
“In 2009, after more than two decades in public service,
Steele turned to the private sector and founded a London-based
consulting firm, Orbis Business Intelligence, drawing on the
reputation and network he developed doing intelligence work.
“Among those who have continued to seek his expertise is
Steele’s former boss Richard Dearlove, who headed MI6 from
1999
to 2004.
“In an interview, Dearlove said Steele became the ‘go-to
person on Russia in the commercial sector’ following his
retirement from the Secret Intelligence Service. He described
the
reputations of Steele and his business partner, fellow
intelligence veteran Christopher Burrows, as ‘superb.’
“In the early fall, he and Burrows turned to Dearlove, their
former MI6 boss, for advice. Sitting in winged chairs at the
Garrick Club, one of London’s most venerable private
establishments,
playwrights,

under

oil

paintings

of

famed

British

the two men shared their worries about what was happening in
the
United States. They asked for his guidance about how to handle
their obligations to their client and the public, Dearlove
recalled.
“Dearlove said their situation reminded him of a predicament
he had faced years earlier, when he was chief of station for
British intelligence in Washington and alerted U.S.
authorities
to British information that a vice presidential hopeful had
once
been in communication with the Kremlin.
“He said he advised Steele and Burrows to work discreetly
with a top British government official to pass along
information

to the FBI.”
Now, that entire story sounds very much like a scene
directly out of a John LeCarre novel, if you ask me. But this
character, Richard Dearlove, is somebody of whom Helga
Zepp-LaRouche asks “What is his pedigree, and what is he
famous
for when it comes to dodgy dossiers?” in that webcast that she
delivered yesterday. So, here’s what Helga LaRouche had to
say
about Richard Dearlove:
HELGA ZEPP-LAROUCHE: The fact that Richard
Dearlove, the former head of MI6, absolutely defended the
reputation of Steele, is very interesting in this respect,
because who is this Dearlove? He is the infamous author of the
famous dossier which led to the attack on Iraq in the Second
Gulf
War, supposedly because Saddam Hussein was in the possession
of
weapons of mass destruction, which we know was a blatant lie,
which led Colin Powell to make this infamous speech in the
United
Nations in February 2003, which he later characterized as the
biggest mistake of his life, because it led to the
intervention,
including the United States, in the war against Saddam
Hussein.
That is something which eventually must also be tried. And I
know
that Ramsey Clark tried to make that an issue before the
international legal authorities.
So, this is not just the attempt of a coup against the
United States, but this is a paradigm of policies which have
led
to the present condition in the world, including the
destruction
of much of Southwest Asia, including the refugee crisis. So

these are not small things, and I think it is high time that
this
whole paradigm should come out in the open and is being
replaced
by a completely different policy.
So, I think the stakes here are extremely high, and I
think people should really rethink everything and look at the
material which is coming out, because it is an unbelievable
scandal.
[T]he dossier which was published by LaRouche PAC, written
by Barbara Boyd. This was written half a year ago, but if you
read this dossier now, it is incredible, how absolutely on the
mark this dossier was, concerning the role of British
intelligence. So I think the circulation of this dossier is
something which everybody can do very easily. Get it in the
social media, get it in the alternative blogs, get it into any
newspaper, which has the honesty to follow events in a
truthful
way. And right now, things are coming out in the open. There
were
articles by Ray McGovern, by William Binney, Pat Lang, by
Russia
Today,

— naturally, they pick up on the fact that Russiagate

is
now completely falling apart.

So I think the more people can

do,
to get the public attention on what is going on in this
absolutely gigantic fight in the United States, the better;
because some of these spooks shy away from daylight, and the
more
the Sun is shining on them, all the better.
OGDEN: So again, this pamphlet that was put out by LaRouche
PAC six months ago, this was a very prescient and very
insightful
pamphlet. I guarantee you it has a served a major role in
informing the threat of the investigations for the people who

are
serious about getting at the truth of this. We’ve witnessed
Russiagate transformed into Steelegate, and Steelegate means
Londongate. All threads, if you follow them and pull them,
will
lead you back to London. This pamphlet is being updated as we
speak, and it will be going into a second [sic] printing very
soon, and you can expect that this will continue to have a
very
significant impact.
I just want to, in conclusion, recommend that our viewers,
in understanding the context as I went through it earlier, and
as
that pamphlet elaborates it very clearly, the context of this
entire thing is the fight over the soul of the US Presidency
and
the future of US policy on the world stage.

We’ve witnessed

decades and administration upon administration of this socalled
US-UK special relationship; which has merely perpetuated this
Mackinder geopolitics on the entire planet. It has brought us
to
the point of confrontation which could threaten thermonuclear
war.
This has become all too real.
paradigm

The fight over the

— will we remain the satrapy of this British geopolitical
world
order, or will we break from that? Will we be liberated from
that? Will we embrace the New Paradigm which is now sweeping
the
planet? That is the question which is at stake here, and the
stakes could not be higher.
For that reason, I want to strongly encourage all of our
viewers to return here to larouchepac.com tomorrow, February
10th
at 12noon. That’s 12noon eastern time. We will be treated by
a

live address by Helga Zepp-LaRouche, who be delivering the
inaugural class in the LaRouche PAC 2018 online class series.
That class series, as you can see here on the screen, is
titled
“The End of Geopolitics. What Is the Global New Paradigm?”
It
will be hosted at the url, which is on the top of the screen
there
— http://discover.larouchepac.com.
This will be a 12-week
class
series, which will follow up on the very successful class
series
which we hosted here on larouchepac.com last year during 2017
on
LaRouche’s economic discoveries.
The invitation to this
year’s
class series is available there on
http://discover.larouchepac.com.
the invitation:

Let me just read to you from

“The American people are faced with a historic choice: join
China’s revolutionary New Silk Road program and secure a new
paradigm of win-win global development, or continue the
suicidal
geopolitical policies of Obama and Bush, guaranteeing
confrontation with Russia and China and threatening world war.
While President Trump is inclined to move in the direction of
cooperation with China and Russia, he is being threatened with
a
palace coup by those desperately clinging to the old
geopolitical
view of unchallenged Anglo-American global dominance.
“You can play a role in this decisive point in history. Help
secure the New Paradigm.
“LaRouche PAC is launching a new class series, “What is the
New Paradigm?” to prepare you to lead the population at this
critical time. 2018 must be the year we end geopolitics.”
Then, it lists what these classes will cover:

“Introduction: What is the New Paradigm?” This is Helga
LaRouche’s address tomorrow.
“What is Geopolitics, Part I — History
“What is Geopolitics, Part II — Philosophy
“Culture — Beauty & Freedom vs. the CCF [Congress for
Cultural Freedom]
“Confucian and Western Philosophy
“Science: Man’s Relation to the Universe
“Wrap-up and Mobilization — End Geopolitics”
So, the invitation invites you to register now for access to
the syllabus, to the homework, to the reading assignments, and
to
the special live discussion sessions which will be available
only
for registered participants. Registration is now open at
http://discover.larouchepac.com.
classes@larouchepac.com.

Questions can be emailed to

We strongly encourage you to register now for this class
series, to become an active participant in this class series;
to
build class hosting sessions in your location wherever you are
in
the United States or even abroad, to build a group of people
who
will participate in these classes on a weekly basis with you.
You can host it at your house, or at the local library, or on
your college campus. And create a national mobilization of
participants around this series of classes so that we have the
cadre of people who are educated and who understand this
global
context for the ongoing fight that we now find ourselves in
here
in the United States.
So again, tomorrow at 12noon, Helga LaRouche will be
addressing this class series live. This will be the inaugural
address, and we encourage you to register now for the entire
class series for 2018.
That brings a conclusion to our

webcast
today. But I think if you reflect on the theme here —
Russiagate has now become Londongate; all roads lead to
London.
Let me put the graphic of our title right back on the screen
here
one more time, and you’ll see the image there of the MI-6
headquarters. This is where all roads lead; pull the threads
and
you’ll discover the truth about who really colluded with US
elections in 2016, and is continuing to meddle with our
political
system.
Thank you very much for joining me here at larouchepac.com
and please stay tuned.
[1]
http://turcopolier.typepad.com/sic_semper_tyrannis/2018/02/bri
tish-intelligence-tried-to-destroy-the-trump-presidency.html

Franklin Roosevelt i 1940:
Columbus’ opdagelse markerer
’En
ny
begyndelse
i
menneskets
march
mod
fremskridt’
12. okt., 2017 – For firs år siden besluttede præsident
Franklin Delano Roosevelt, at Christoffer Columbus skulle
mindes med en national helligdag i oktober måned. Tre år

senere udstedte han følgende erklæring for 12. okt., 1940.
Christoffer Columbus’ og hans diminutive flådes sørejse mod
det ukendte vest var ikke alene optakten til en ny, historisk
æra. For den modige sømand var det kulminationen af års
dristige beregninger, omhyggelige forberedelser og kamp mod
modstandere, der havde nedgjort hans store plan og modarbejdet
dens gennemførelse.
Med en udlægning af den sære doktrin, at der hinsides oceanet
fandtes solidt, beboeligt landområde, måtte Columbus først
gøre sine tanker troværdige for sine tvivlende velgørere og
dernæst overvinde den tilsyneladende endeløse række af
forhindringer, med hvilke snæversynede mennesker spærrede
vejen for at udstyre en flåde. Selv, da de tre, små skibe var
startet ud på deres epokeskabende rejse, begik mandskabet
mytteri og krævede, at han vendte om. Columbus holdt sig
imidlertid på kursen, og om morgenen, den 12. oktober, 1492,
var det velkomne land i sigte.
Denne søfarer fra Genovas mod og tiltro og vision forherliger
og beriger det drama, der var europæernes begyndende
udvandring til Amerika. Columbus og hans rejsefæller var
forvarslet om senere store bevægelser af folk fra Spanien, fra
Columbus’ hjemland Italien og fra alle lande i Europa. Og ud
af sammensmeltningen af alle disse nationale grene skabtes det
Amerika, til hvilket den Gamle Verden på så storslået vis har
bidraget.
I år, hvor vi betænker den tilstand, som verden er blevet
bragt til af destruktive kræfter, med lovløshed og tøjlesløs
magt, der hærger en ældre civilisation, og med vor egen
republik, der ruster sig til forsvar for sine institutioner,
kan vi puste nyt liv i vor tiltro og forny vort mod ved at
mindes Columbus’ triumf efter en periode med hjerteskærende
prøvelser.
Det løfte, som Columbus’ opdagelse skænkede verden, om en ny

begyndelse i menneskets march mod fremskridt, har været
undervejs mod sin opfyldelse i fire århundreder. Det er nu vor
opgave at være fast besluttet på, at denne fremmarch, på trods
af tilbageslag, vil fortsætte mod opfyldelsen.
Foto: Franklin Delano Roosevelt, USA’s 32. præsident, i en bil
på sin ejendom i Hyde Park, N.Y.

EIR: Columbus’ første ’Bælte
& Vej’ inspireret af Nicolaus
Cusanus
Som Lyndon LaRouche længe har hævdet, så går podekrystallen
til nutidens Ét Bælte, én Vejs storstilede design for
verdensfred, baseret på økonomisk udvikling, tilbage til
Nicolaus Cusanus (kardinal Nikolaus von Kues) og hans
umiddelbare medarbejdere: Paolo Toscanelli og Ferdinand
Martin, kannik for Lissabon, Portugal, og kong Alfonso V af
Portugals skriftefader. De var sammen ansvarlige for det
første forsøg på at skabe et maritimt bælte mellem Europa og
Kina, som udførtes af Christoffer Columbus, for at
komplementere den allerede eksisterende Silkevej.
Download (PDF, Unknown)
Foto: Kort tegnet af Paolo Toscanelli over ‘søvejen mod vest
til Kina’, hvor Nordamerikas faktiske kontur er indtegnet med
lys blå farve.
Se også: En hyldest til Nicolaus af Cusa. En dialog mellem
kulturer. Specialrapport.

Hvem forsøger at ødelægge
præsidentskabet
og starte en verdenskrig med
Rusland?
– Det ’russiske hack’ var et
inside-job.
Executive Intelligence Review
Konference,
9. sept., 2017
Will Wertz: For mange år siden, faktisk for 2.500 år siden,
skrev Platon to dialoger, blandt andre; Timaios og Kritias.
Det, han diskuterede i begge disse dialoger, er en
oversvømmelse, der udslettede en hel civilisation. I Timaios
beretter Platon, at en præst sagde til Solon,
»I hellenere er ikke andet end børn. Der er ikke én eneste
gammel mand iblandt jer. Der har været, og vil igen komme,
mange ødelæggelser af menneskeheden, der fremkommer af mange
årsager. De største er blevet frembragt gennem ild og vand.«
Han påpeger, at grunden til, at disse civilisationer ikke
kunne håndtere sådanne naturkatastrofer, er, at
»Gudernes overbærenhed begyndte at svækkes, og de begyndte at
opføre sig upassende. De blev inficeret af ondt begær og
magtens arrogance«.

Vi har nu heldigvis i USA nogle ’gamle mænd’ – i særdeleshed
Lyndon LaRouche; som faktisk er yngre end de fleste mennesker
mht. til hans intellekt.
Jeg vil fremlægge præcis, hvad det er, Lyndon LaRouche har
kæmpet for, i en kort gennemgang, for jeg har ikke tid nok til
at gå i dybden. Men Lyndon LaRouche har, som Dennis antydede,
kæmpet imod Det britiske Imperium, en kamp, der mindst går
tilbage til hans tid i Anden Verdenskrig på det indiske
subkontinent i Burma – som det hed dengang – og Indien. Han så
på første hånd briternes folkemordspolitik mod den indiske
befolkning. På dette tidspunkt udviklede han et livslangt
forpligtende engagement for at besejre Det britiske Imperium,
og til at gøre det, Franklin Roosevelt under krigen sagde til
Winston Churchill, at han var forpligtet over for at gøre.
Roosevelt sagde, vi udkæmper ikke Anden Verdenskrig for at
bevare Det britiske Imperium. Efter Anden Verdenskrig vil vi
bruge det Amerikanske Systems metoder for økonomisk udvikling
til at udvikle resten af verden. Desværre blev denne
Roosevelts mission saboteret efter hans død af Winston
Churchill og af Harry S. Truman; sidstnævnte var en meget
smålig mand. Man fik den første mobilisering mod Rusland, og
mere specifikt mod den alliance, som Roosevelt var forpligtet
overfor; og som var en alliance mellem USA, Rusland, Kina og
andre nationer for at udvikle planeten ved hjælp af det
Amerikanske Systems metoder.
Download (PDF, Unknown)

Se
hele
konferencevideoen
her: https://www.youtube.com/watch?v=hzJCl1xnvvU
Foto: Den britiske geopolitiker, Harold Mackinders kort. Den
grundlæggende idé er, at man ser på Europa, Afrika og Asien,
og det er verdens-øen. Den britiske politik var at omringe
det, de kaldte omdrejnings-området eller hjertelandet, som er

Rusland, med en intern halvmåne. Mackinders grundtema var,
at »den, der hersker over Østeuropa, kontrollerer
hjertelandet. Den, der hersker over hjertelandet, kontrollerer
verdens-øen. Den, der hersker over verdens-øen, kontrollerer
verden«. Grundelementet i Det britiske Imperiums geopolitik,
og i deres to ‘Verdenskrige’.

Situationen
i
USA
er
alvorlig:
Den Nye Silkevej er vejen op
og ud!
Leder fra LaRouche PAC, 23. august, 2017 – Situationen i USA
er særdeles alvorlig og farlig. Kupoperationen er i højeste
gear for at tvinge præsident Trump til at gøre præcis det
modsatte at det, han har lovet, og af hvilken grund han vandt
valget: at genrejse økonomien (og helt specifikt begynde med
Glass-Steagall) og standse en udenrigspolitik for krige – Det
britiske Imperiums politik.
Trumps stævne i går aftes i Phoenix blev heldigvis ikke den
blodige slagmark, som de ’farvede revolutionister’ søgte at
opnå. Da folkemængden skulle til at gå hjem, blev et skænderi
i gaderne, der blev igangsat af et angreb på politiet af et
par demonstranter (sandsynligvis antifa’er), holdt på et
minimum. Kup-flokken brugte ufortrødent hændelsen som en
anledning til at komme med hysteriske anklager om, at Trump
var uegnet, afsindig, sindsforvirret og måtte sættes fra
bestillingen, hvis ikke via en rigsretssag, så via det 25.
forfatningstillæg.

I spidsen for disse anklager så vi James Clapper, tidligere
direktør for den Nationale Efterretningstjeneste (2010-2017)
under Obama. Clapper, der ihærdigt mørklagde de saudiske
netværk, der stod bag 11. september, optrådte på CNN ud på de
små timer den 23. aug., for at kommentere stævnet i Arizona og
tale imod, at Trump fortsætter som præsident! »Jeg sætter
virkelig spørgsmålstegn ved hans evne til at være – hans
egnethed til at være – i dette embede … Hvor længe må landet –
for nu at bruge en frase – endnu udholde dette mareridt?«
CNN’s vært, Don Lemon, kom med lange fordømmelser af Trump som
værende »sindsforvirret«. CNN’s kommentator Ana Navarro
tweetede, at Trump »muligvis« udviser »tidlige tegn [sic] på
demens«.
Faren i alt dette ligger selvfølgelig ikke ud i fremtiden;
dvs., ikke »hvis og når« de fjendtlige operationer vil lykkes
med at afsætte Trump og trække USA’s nationale institutioner
med i faldet. Faren er her og nu.
Se engang på den amerikanske økonomi. Millioner lider under
sammenbruddet. Men Trump er under pres for at blive i Wall
Streets klør; i særdeleshed mht., at der ikke kommer nogen
Glass-Steagall. I Arizona i går aftes gentog Trump korrekt sit
mål med at skabe jobs; han gentog, at dette ville have en
»enormt stor virkning på racerelationerne«. Men, bortset fra
et par jobs her og der, såsom i kulstaterne West Virginia og
Pennsylvania, der blev reddet gennem eksport af kul til
Europa, er situationen fortsat dyster. En dramatisk refleksion
af kollapset ses i hele godstogssystemets forværrede
præstation øst for Mississippi-floden. På CSX (en af de to
hovedoperatører) tog en togtur, der normalt tager et par dage
fra Chicago til det vestlige Tennessee, hvilket i forvejen er
ret længe, for nylig 18 dage! Forsinkelserne og trafikkøerne
spreder sig i hele CSX-nettets 21.000 miles.
Se på de internationale konfliktzoner. I Afghanistan kræver
den eneste fremgangsmåde, der kan opbygge nationen og skabe
fred, samarbejde mellem alle i regionen: Iran, Pakistan,

Indien, de centralasiatiske nationer, Rusland og Kina. Men
Trump er under pres for at forfølge ensidig handling, og endda
at give efter for kneb for at prøve at få Indien i et
modsætningsforhold til BRIKS.
Midlerne til at løfte os op og ud af dette sammenbrud og denne
geopolitik, er at vedtage det Nye Silkevejsperspektiv, og i
særdeleshed i USA at haste-iværksætte Lyndon LaRouches »Fire
Love«. Sats på masse-jobskabelse. Som Helga Zepp-LaRouche
sagde i dag, så er det afgørende spørgsmål fortsat at erstatte
det gamle paradigme med det nye paradigme for udvikling og
fred. Husk, som Lyndon LaRouche understregede på det
tidspunkt, at Donald Trumps valgsejr den 7. nov., 2016, var
ikke et »nationalt« spørgsmål, men var en international
begivenhed af stor og historisk betydning.
Se engang på nutidens spørgsmål i lyset af historiens lange
bue. Faren for et Maidan II i USA er i slægt med den fare, der
var til stede i USA og Europa på tidspunktet for Weimarrepublikken. Præsident Franklin D. Roosevelt fik USA ud af
depressionen med sin New Deal. Men Europa sank ned og oplevede
fascismens fremkomst. Folk må lære af historien.
Under en diskussion af dette i dag udstedte Lyndon LaRouche en
opfordring til handling: »Jeg er dybt bekymret over den
situation, vi her diskuterer … Men pointen er, at vi må påtage
os ansvaret for at bakke det op, jeg har talt om, og som mine
kolleger gør … Vi må vinde dette her … USA’s eksistens
afhænger af, at vi gør jobbet. Det handler ikke om at komme
med forslag, men om at sejre over de ting, der er i færd med
at ødelægge USA og afholde det fra at gennemføre sin mission.
«Og held og lykke til os alle!«
Foto: Præsident Donald J. Trump holder en tale til nationen,
21. august, 2017. (Whitehouse Photo)

Lyndon LaRouche fortsætter
kampen mod
Det britiske Imperium og dets
Konføderation
18. august, 2017 – Kort tid efter, at Veteran Intelligence
Professionals for Sanity beviste, at »Russia-gate« byggede på
et svindelnummer, udtalte Lyndon LaRouche den 4. aug., at
dette var et svindelnummer fra britisk efterretnings side, der
havde til formål at omstøde valget af Donald Trump som en
præsident, der var uden for Londons politiske kontrol.
LaRouche sagde:
»Det amerikanske folk må kræve, at det igangværende,
forræderiske, britiske kup mod det amerikanske præsidentskab
og selve nationen stoppes, og gerningsmændene retsforfølges og
fængsles. Det britiske system må opgives, og præsidenten må
ikke sky nogen indsats for at redde dette lands befolkning, og
resten af menneskeheden, fra yderligere britiskdirigeret
udplyndring af deres liv. Opgiv det britiske system; red
folket.«
I dag, hvor racekrig organiseres mod Trump med
»Konføderations-statuer« som udløser, udtalte LaRouche igen,
at det er det britiske system, der er drivkraften bag dette
kupforsøg.
»Fremlæg mit standpunkt om dette offentligt«, sagde han. »Jeg
arbejder stadig for denne sag. Det er den eneste måde, hvorpå
USA kan reddes.«
Den 17. aug. blev en enorm statue i Washington, D.C., af

Albert Pike – konføderationsgeneral, britisk frimurerleder og
stifter af Ku Klux Klan – ét af mange tilfældige mål for en
britisk/George Soros-styret »antifa« (anti-fascistisk)
bevægelse, der forsøger at bringe præsident Trump til fald
gennem optøjer.
Lyndon LaRouches lederskab af fredelige demonstrationer, der
var tæt på at fremtvinge fjernelsen af Albert Pike-statuen for
25 år siden, er stadig så kendt, at selv Washington Post – en
medieleder af kupforsøget mod præsident Trump – i løbet af de
seneste par dage har forespurgt om et interview af LaRouche om
Pike-statuen. I 1992 havde WP i en lederartikel sagt til
utilfredse byrådsfolk i Washington, at Pike må forblive
stående på Judiciary Square – fordi at fjerne ham ville give
Lyndon LaRouche en sejr!
Det vil sige, en sejr mod det «britiske system«. Her er, hvad
LaRouche, der i 1992 var opstillet som kandidat for
Demokraternes nominering af præsidentkandidaten, sagde under
en Tv-udsendelse i oktober 1992, mens
demonstrationer sted for at fjerne Pike:

der

fandt

»Det, der kaldes Den amerikanske Borgerkrig, den mest
ødelæggende krig i vores historie, var ikke en krig mellem
staterne. Det var en borgerkrig i den forstand, at en
gruppering, inklusive Boston-folk som Albert Pike, New Yorkfolk som John Slidell, og så fremdeles, alle var med i en
britisk sammensværgelse, der blev kørt gennem den Sydlige
Jurisdiktion af den Skotske Frimurerrite, der overtog
kontrollen over staterne – ved hjælp af en forræder i spidsen
for det Demokratiske Parti, August Belmont, en erklæret
forræder – med det formål at ødelægge De forenede Stater ved
at opsplitte det i flere dele således, at briterne kunne
kontrollere det …
Dette var ikke en sydstats-sammensværgelse; det var
sammensværgelse af britiskkontrollerede forrædere, der
forrådte De forenede Stater, og som gik ud på at overtage …

slavestaterne, som en måde at opsplitte De forenede Stater i
flere dele, som kunne holdes i en evindelig konflikt mod
hinanden, med det formål at eliminere De forenede Stater som
både en faktor i verdenspolitik, men også for at svække det i
en grad, hvor billedet af De forenede Stater, af Den
amerikanske Revolution, ville blive slettet i erindringen, og
i forhåbningerne, hos mennesker i hele verden.«
Dette er, hvad der står på spil i det britiskstyrede kup imod
det amerikanske præsidentskab i dag. I dag sagde LaRouche:
»Jeg gør stadig dette her. Jeg er for menneskeheden, og jeg er
villig til at hjælpe enhver person, der ønsker at kæmpe for
retfærdighed.«

EIR: Hvorfor Den barmhjertige
Samaritaner?
I vores tid, det 21. århundrede, bragte de nylige
præsidentvalg de »glemte« mænd og kvinder i vores samfund, der
var ladt i stikken af årtiers neoliberale politikker, som
beroede på grådigheden hos et finansoligarki, og hvor
Forfatningens grundlæggende tema om »det almene vel« næsten
fuldstændigt forsvandt, frem i forgrunden. »Guds veje er
uransagelige« og gav os en ny præsident, Donald Trump, der i
sin sejrstale sidste november erklærede: »De glemte mænd og
kvinder i vort land vil ikke længere blive glemt. Nu lytter
alle til jer.« Han opfordrede dernæst til enhed, til, at både
Demokrater og Republikanere gik sammen og reddede landet fra
den nuværende krise.
Download (PDF, Unknown)

Krigsfeberen stiger
– ’Først Rusland, og dernæst
Kina’
Leder fra LaRouche PAC, 6. aug., 2017 – John Pilger, en
voldsom kritiker af det angloamerikanske krigsparti, kom
lørdag med en skarp advarsel om en fremstormende atomkrig. »Et
kup mod manden i Det Hvide Hus er i gang«, skrev han på
Truthdig. »Det skyldes ikke, at han er et afskyeligt menneske,
men at han vedvarende har gjort det klart, at han ikke ønsker
krig med Rusland … De har inddæmmet Rusland og Kina med
missiler og et atomvåbenarsenal. De har brugt neonazister til
at installere et ustabilt, aggressivt regime i grænselandet
til Rusland – den måde, hvorpå Hitler invaderede og
forårsagede 27 millioner menneskers død … først Rusland, og
dernæst Kina.«
Dette kommer i kølvandet på den tilsvarende, skarpe advarsel
fra Oliver Stone i fredags, hvor han påpegede det vanvid, som
demonstreredes af den næsten enstemmige kongresvedtagelse af
sanktioner mod Rusland (som Trump har erklæret
forfatningsstridige og tilføjer, at han ikke vil håndhæve
sådanne forfatningsstridige love). Stone konkluderede: »Nu
forstår jeg, hvordan Første Verdenskrig begyndte.«
Begge disse mænd ringer med en nødvendig alarmklokke, men
forstår ikke, hvad den nødvendige løsning er, som den
formuleredes af Lyndon LaRouche den 31. juli:
»Det amerikanske folk må kræve, at det igangværende kup mod
det amerikanske præsidentskab og selve nationen stoppes og
dets gerningsmænd retsforfølges og fængsles. Det britiske

system må opgives, og præsidenten må ikke spare nogen indsats
for at redde dette lands befolkning, og resten af
menneskeheden, fra yderligere britiskdirigeret forsagelse af
deres liv. Opgiv briterne; red folket.«
Den britiskanstiftede Kolde Krig, der blev iværksat
umiddelbart efter deres amerikanske nemesis Franklin
Roosevelts død, er nu atter på plads, men nu i en verden, i
hvilken enhver krig vil være af en termonuklear art og
resultere i afslutning af civilisationen, som vi kender den,
eller endda menneskehedens udslettelse. Ud over at fortælle
Winston Churchill lige op i ansigtet, at USA ikke ville
udkæmpe krigen for at redde Det britiske Imperium, indgik
Roosevelt også et partnerskab med Rusland og Kina – præcis de
nationer, som han vidste, var nødvendige og fyldestgørende for
at besejre Det britiske Imperium og den nazistiske svøbe, det
havde frembragt. Hans utimelige død og det efterfølgende Harry
Truman præsidentskab, fremskyndede Amerikas nedslagtning af
titusinder af uskyldige mennesker i en atomforbrænding (for
præcis 72 år siden i dag i Hiroshima) samtidig med, at det
også hjalp koloniherrerne tilbage i deres tidligere kolonier
og således gennemtvang flere generationers anti-kolonikrige og
endnu mange hundrede af tusinder af unødvendige dødsfald.
Det, vi i dag konfronteres med, er langt værre.
Det til trods for, at løsningerne ikke alene kendes – de er
blevet promoveret af LaRouche i de seneste 50 år – men nu også
er for hånden og gennemføres under Kinas og Ruslands lederskab
i hele Eurasien, Afrika og Latinamerika, i form af Bælte & Vej
Initiativet – den Nye Silkevej, der initieredes af Lyndon og
Helga LaRouche efter Sovjetunionens sammenbrud, som et middel
til at opnå fred gennem udvikling og afslutningen på
krigsførelse som et middel til imperiemagt.
Trump holder stand. Han lagde korrekt skylden på Kongressen
for de forværrede relationer mellem verdens to førende
atommagter og meddelte, at han vil sende en repræsentant til

at mødes med russerne mht. den betændte krise i Ukraine. I dag
mødtes udenrigsminister Rex Tillerson i over en time med
udenrigsminister Sergei Lavrov på sidelinjen af ASEAN-mødet i
Manila, og samtidig demonstrerer fremskridtet i Syrien for
verden, hvordan terrorisme kan besejres gennem et tæt,
amerikansk-russisk samarbejde.
I mellemtiden demonstrerer Kina, hvordan udvikling kan
transformere områder i verden, der i århundreder er blevet
udplyndret og i øvrigt ignoreret af de vestlige magter. I
denne weekend har de netop indgået kontrakt om at bygge et
enormt vandkraftværk i Angola som en del af deres
transformation af afrikansk infrastruktur, og de har
annonceret investeringer i Haiti til mange milliarder dollar,
og som vil omfatte elektricitet, jernbaner, boliger, markeder
og endnu mere og skabe 20.000 jobs frem til årets afslutning.
Hvor ynkeligt gør det ikke Obamas udtryk for sympati for
ofrene for jordskælvet, der ødelagde denne nation i 2010, alt
imens han dårligt nok løftede en finger for at genopbygge
noget som helst, for slet ikke at tale om at transformere
landet til en moderne nation!
De ti sydøstasiatiske nationer og Kina indgik i dag aftale om
en ramme for en Adfærdskodeks i det Sydkinesiske Hav og
markerede således endnu et skridt hen imod fred og samarbejde
i dette område af verden, nu, hvor Obamas indblanding i
Filippinerne er blevet afsluttet med valget af Rodrigo
Duterte, der er vært for ASEAN-møderne i Manila. Den kinesiske
udenrigsminister Wang Yi roste fremskridtet i området, som
fortsat vil gå fremad, sagde han, hen imod et »omfattende
strategisk partnerskab«, så længe »der ikke finder nogen
alvorlig forstyrrelse sted fra udenforstående parters side«,
og således åbenlyst refererede til Obama-årene.
Alt imens faren for krig har nået et kritisk punkt, så har en
sådan fare også et enormt potentiale for, at det »nye
paradigme« kan feje hen over Europa og USA. Europæerne er
rasende over de sekundære sanktioner imod deres økonomier

under loven om sanktioner mod Rusland, og mange ledende
personer kræver nu en genoprettelse af relationer med Rusland
og en afvisning af diktaterne, udstedt af USA’s Kongres. Mens
Trump og Tillerson er fortalere for fornuft mht. Rusland og
Kina, så er delegationer fra industri og landbrug på besøg i
Kina
og
ser
hen
til
kinesiske
handelsog
infrastrukturinvesteringer til at være med til løfte landet ud
af sine vanskeligheder.
Som LaRouche har fremført, så må Amerika tilslutte sig den Nye
Silkevej. Tiden er inde.

Det er et internationalt
anliggende
at stoppe kuppet imod Trump.
LaRouche PAC Internationale
Webcast,
4. august, 2017
Zepp-LaRouche: Jeg mener, at dette ikke blot er en vedtagelse
i Senatet, eller i Kongressen; men dette handler om
præsidenten i amerikansk historie lige fra USA’s
grundlæggelse. For det, som denne vedtagelse gør, er, at den
fuldstændig omstøder den Amerikanske Forfatning, der giver
præsidenten beføjelserne til at bestemme udenrigspolitik. I
henhold til den aktuelle situation, efter at Kongressen
(Repræsentanternes Hus) og Senatet med dette overvældende
flertal vedtog at indføre sanktioner, så, hvis præsident Trump
ønskede at omstøde dette, skulle han sende et brev til

Kongressen; og Kongressen er forpligtet til at svare inden 30
dage for enten at godkende eller afvise det. Det betyder, at
Kongressen kaprer beføjelsen til at bestemme politikken fra
præsidenten. Jeg tror, det amerikanske folk hellere må se at
vågne op til den kendsgerning, at det, der her bliver fjernet,
er den Amerikanske Forfatning.
Download (PDF, Unknown)
Jason Ross: Godaften. Det er fredag, 4. august, 2017. Jeg er
aftenens vært, og vi er meget glade for at have med os i
studiet som vores særlige gæst, Helga Zepp-LaRouche via video
fra Tyskland. Godaften, Helga.
Helga Zepp-LaRouche: Godaften, hvordan går det?
Ross: Fint! Som en lille indledning til aftenens show, før vi
hører fra Helga, så så vi i denne uge, at Donald Trump
underskrev loven om sanktioner, der blev vedtaget af Huset og
Senatet – HR 3364 – der indfører sanktioner mod Iran,
Nordkorea og Rusland. En del af loven hævder som
selvfølgeligt, at Rusland blandede sig i det amerikanske valg;
en del af loven siger, at USA aldrig vil anerkende Krim som en
del af Rusland; og loven binder præsidentens hænder på mange
måder mht. sanktioner mod Rusland og mange diplomatiske
prioriteringer, diplomatiske krav, der er vedtaget af Huset og
Senatet snarere end gennem den udøvende gren (præsidenten).
Donald Trump underskrev i denne uge loven og udstedte en
erklæring i forbindelse med underskrivelsen, mht. de dele af
loven, han finder forfatningsstridige. I går tweetede Trump,
at »Vores relation med Rusland er på det laveste og farligste
punkt nogensinde. Et meget farligt lavpunkt. Det kan I takke
Kongressen for«, siger han.
Rusland responderede ved at kræve udvisning af et vist antal
amerikanske diplomater ned til samme niveau som russiske
diplomater i USA; noget lignende det, præsident Obama gjorde
med russiske diplomater og russisk diplomatejendom, osv. Det

betyder overordnet set, at det virkelig øger presset på de
amerikansk-russiske relationer og gør det meget vanskeligt for
Trump at gennemføre ét af sine kampagneløfter, som var en
potentiel opnåelse af detente med Rusland. Med hans berømte
ord, »Det er ikke dårligt at komme godt ud af det med Rusland;
det er en god ting.«
Jeg vil gerne have Helga på nu for at tale om vores syn på
dette. Jeg ved, din mand, Lyndon LaRouche, har sagt, at, hvis
dette kup mod Trump lykkes, så vil det virkelig lægge truslen
om atomkrig op på bordet. Hvad er din mening om situationen?
Zepp-LaRouche: Jeg mener, at dette ikke blot er en vedtagelse
i Senatet, eller i Kongressen; men dette handler om
præsidenten i amerikansk historie lige fra USA’s
grundlæggelse. For det, som denne vedtagelse gør, er, at den
fuldstændig omstøder den Amerikanske Forfatning, der giver
præsidenten beføjelserne til at bestemme udenrigspolitik. I
henhold til den aktuelle situation, efter at Kongressen
(Repræsentanternes Hus) og Senatet med dette overvældende
flertal vedtog at indføre sanktioner, så, hvis præsident Trump
ønskede at omstøde dette, skulle han sende et brev til
Kongressen; og Kongressen er forpligtet til at svare inden 30
dage for enten at godkende eller afvise det. Det betyder, at
Kongressen kaprer beføjelsen til at bestemme politikken fra
præsidenten. Jeg tror, det amerikanske folk hellere må se at
vågne op til den kendsgerning, at det, der her bliver fjernet,
er den Amerikanske Forfatning. Jeg vil tro, at alle
amerikanske patrioter, der elsker Amerika – og jeg ved, at det
amerikanske folk generelt er meget patriotisk – de må forstå
dette moment. For, dette kan ikke være tilfældet, og forblive
ignoreret. Dette har så mange implikationer.
Min mand, Lyndon LaRouche, sagde, at, hvis dette består, er vi
tilbage til en umiddelbart overhængende konfrontation med
Rusland – og også Kina – som vi var under Obamaadministrationen og de neokonservatives kontrol; som har
kontrolleret USA’s politik under to embedsperioder under

George W. Bush, og to perioder under Obama. Det var disse
neokonservative, der var fuldstændig oprørt over, at en
systemisk ’outsider’, eller en person, der ikke tilhørte
systemet – som Donald Trump – vandt valget. Jeg husker klart,
at, den 21. januar, havde den britiske avis The Spectator
allerede en overskrift, der lød, at det blot var et spørgsmål
om tid, før man ville få Trump ud af embedet gennem
impeachment (rigsretssag), gennem et kup, eller gennem
politisk mord! Processen frem mod impeachment er helt i gang,
som I ved. Det er netop blevet offentliggjort, at Robert
Mueller, den særlige rådgiver, allerede har en ’grand jury’
(juridisk enhed, der kan undersøge og afgøre, om der er belæg
for at anlægge en strafferetssag, -red.), der angiveligt
skulle være hemmelig; men der har igen været et læk til The
Guardian og andre medier. Så formålet med dette er tydeligvis
at fremme en eller anden historie, der viser bånd fra Trump
eller hans team til Rusland.
Lad mig understrege dette helt klart. Sandheden om dette her
skal ud. Det er rent historisk af den allerstørste betydning,
at VIPS-organisationen – Veteran Intelligence Professionals
for Sanity – tidligere højtplacerede efterretningsfolk fra
diverse amerikanske efterretningsorganisationer, for omkring
en uge siden sendte et memorandum til præsident Trump; hvori
de fastslog, baseret på deres indiskutable ekspertise og
kriminaltekniske beviser, at der ikke fandt nogen russisk
hacking sted. I stedet var der tale om et insider-læk; der var
nogen, der simpelt hen downloadede data fra DNC-computerne, og
som dernæst maskerede det hele, som om det var blevet udført
af russerne. At efterforske dette og diskutere disse
resultater fra VIPS-memoet, er den vigtigste måde, hvorpå
dette kup kan køres af sporet. Heldigvis har ét af de
kongresmedlemmer, der var modig nok til at stemme imod denne
uhyrlighed – Dana Rohrbacher – allerede kommenteret VIPSmemoet. Jeg mener, at vi må mobilisere den amerikanske
befolkning til at kræve, at Kongressen indbyder VIPSrepræsentanterne til at aflægge forklaring, til at fremlægge

deres beviser, og ligeledes bestræbelserne fra sådanne
personer som kongresmedlem Nunes, der efterforsker, hvem det
var, der afslørede dette, hvem, der lækkede. Og ligeledes
senator Grassleys bestræbelser for at gøre det samme; det må
støttes. Derudover mener jeg generelt, at denne Kongres
fuldstændig har bragt sig selv i miskredit. Kongressens
anerkendelses-rate er lige nu, iflg. de seneste
opinionsmålinger, kun 10 %; det er ligeledes et historisk
lavpunkt, mener jeg.
Men jeg mener, det nu afhænger af det amerikanske folk; og man
bør finde alle mulige organisationer og institutioner, der
repræsenterer folket, og som støtter præsident Trump.
Retfærdigheden må ske fyldest; de, der lækkede, må gøres til
genstand for efterforskning; og sandheden må genoprettes.
Dette er af den største, strategiske betydning. Dette er ikke
blot en intern, amerikansk affære; jeg mener, at russernes
karakteristik, at dette er en intern kamp, ikke er korrekt.
Jeg mener, at dette er noget langt mere dystert. Den tidligere
våbeninspektør i Irak, Scott Ritter, som var våbeninspektør
under Irakkrigen, kom med en dybtgående karakteristik. Han
sagde, den kendsgerning, at der var denne totale enstemmighed
i de amerikanske medier, FBI, andre amerikanske
efterretningstjenester og næsten enstemmighed i begge
Kongreshuse; hvordan får man en sådan fuldstændig – i Tyskland
ville man sige »Gleichschaltung«, ensretning – hvordan får man
et sådant enstemmigt kor? Scott Ritter peger på spørgsmålet
om, at dette peger på en langt mere generel sammensværgelse,
der finder sted i det amerikanske samfund. Jeg ved, at folk
normalt bliver meget enerverede, når man nævner ordet
»sammensværgelse«, men jeg mener ikke, der findes andre ord,
der kan karakterisere det, der foregår. Man har det, folk nu
om dage kalder »deep state«, og som forsøger at omstøde valget
af en amerikansk præsident; og så har man briternes rolle i
alt dette her. Jeg mener, at der er en indsats fra Det
britiske Imperiums side, efter en genetablering af kontrollen
over amerikanske institutioner, for at gå tilbage til det, vi

engang havde med de neokonservative i 1992 – Wolfowitzdoktrinen; og som var ideen om, at USA aldrig skulle give
noget andet land eller nogen anden gruppe af lande lov til at
overgå USA’s militærpolitiske eller militære magt. Det var et
kup, udført af de neokonservative efter Sovjetunionens
kollaps, og de gik frem for at forsøge at etablere en unipolær
verden. Jeg mener, at dette præcist kommer til udtryk i det,
Kongressen gjorde med disse sanktioner, og det betyder gennem
implikation, at gå tilbage til konfrontationen med Rusland, og
selvfølgelig en genoptagelse af spændingen i relationerne med
Kina.
Dette er en krigssti. Dette har utrolige implikationer. Jeg
vil blot nævne et par stykker af dem. For det første, så
reagerede premierminister Medvedev meget skarpere end
præsident Putin. Han sagde, at dette afslutter håbet om en
forbedring mellem USA og Rusland. Så var der diverse
kommentarer i kinesiske publikationer, der tilbød at hjælpe
Rusland mod virkningerne af sanktionerne; og som ligeledes
sagde, at dette blot vil betyde en meget tættere forhold
mellem Rusland og Kina, og sammen har vi en afskrækkelse imod
USA. Det var ikke det, kineserne ønskede; de har tilbudt USA
at samarbejde omkring Bælte & Vej Initiativet; men det er,
hvad det fører til.
Lad mig blot påpege to yderligere sidevirkninger af dette. Det
er relationen med Europa, for sanktionerne har som deres
primære mål leveringen af russisk naturgas og ideen om at
bygge endnu en gasledning – Northstream II; som Tyskland har
brug for, fordi olieforsyningerne fra Mellemøsten er meget
lunefulde pga. den ustabile situation dér. Oliereserverne i
Nordsøen er ved at være udtømt. Sanktionerne ville
selvfølgelig, fordi USA fremfører, at de har ekstraterritorial
bemyndigelse, ramme alle de firmaer, der producerer materialer
og byggetjenester til projekter med russerne. Dette er
fuldstændig umuligt. Det ville f.eks. også ramme europæiske
investorer i USA, hvis de gør forretninger med Rusland; de

kunne blive eksproprieret i USA, eller deres kapital
indefrosset, og sådanne ting. Dette skaber ødelæggelse. Den
Europæiske Union og den tyske regering har allerede sagt, at
de vil overveje modforholdsregler; at dette kunne føre til en
handelskrig. Forbløffende nok har en talsmand for en førende
tænketank, der står den tyske regering nær, netop sagt, at
dette vil give bagslag, for, hvorfor skulle lande, der rammes
af sanktionerne, være med til at gennemføre dem? Så han
forudsiger, at der kommer en boomerang-effekt for
amerikanerne; men det er selvfølgelig en effekt, der er meget
farlig. Forskellige tyske industrisammenslutninger er
ligeledes kommet frem og har sagt, at dette er fuldstændig
uacceptabelt.
På et mere fundamentalt plan bringer dette hele spørgsmålet om
international lov (folkeretten) frem. Hvorfor tror USA, at
deres amerikanske lov kan træde i kraft i hele verden? Dette
er en krænkelse af international lov, og dette er derfor en
krise uden fortilfælde. Den har, som jeg sagde, implikationer
for den Amerikanske Forfatning, for international lov, for
relationerne med Rusland og Kina; den kan, for første gang,
bryde alliancen med Europa. Så jeg tror, folk virkelig
forstår, at dette må omstødes.
Ross: Fantastisk! Dette sætter virkelig scenen. Kan jeg bede
dig om at forklare et bestemt punkt? Du kom med ideen om, at
folk har en »deep state« (omtr. ’staten i staten’,-red.), der
kører USA. Hvor det altså ikke kun drejer sig om denne enkelte
lov, men, at der igennem længere tid har været en voksende
magt fra visse agenters side internt i USA. Lad mig stille dig
et spørgsmål om måder, hvorpå folk fortolker disse ting. En
måde er, at der simpelt hen er en koldkrigsmentalitet, der
ikke er blevet overvundet; folk lever i fortiden og ser stadig
Rusland som en trussel, hvor de i tankerne sammenligner
Rusland med Sovjetunionen. En anden måde er ideen om »deep
state«; at efterretningstjenesterne har udviklet et slags
begær efter magt for sig selv. Tag f.eks. eksemplet med J.

Edgar Hoover; og at disse tjenester ønsker at køre USA af en
særlig grund. Du rejste et spørgsmål, som de fleste
kommentatorer ikke rejser, og som er briterne; eller, at der
er noget uden for amerikansk indenrigspolitik, der udformer
denne opposition til samarbejde med Rusland. Og, med dine
mange rejser til Kina og med dit arbejde med Verdenslandbroen
– Bælte & Vej Initiativet – har du en meget dyb forståelse af
et andet paradigme, der i stigende grad slår rod i verden.
Kunne du sige mere til vore lyttere om, hvad du ser som
manglerne i ideen om »deep state« eller den Kolde Krig? Med
andre ord, hvad er det, der virkelig promoverer denne
opposition til samarbejde med Rusland? Hvad kan vi gøre ved
det?
Zepp-LaRouche: Jeg mener, det er en reminiscens af geopolitik,
og geopolitik er den idé, at man har en gruppe nationer eller
en nation, der har en fundamental interesse imod en anden
nation eller en anden gruppe nationer; og, om nødvendigt, så
kan man kæmpe for dette i krige. Det var denne tankegang, der
førte til to verdenskrige i det 20. århundrede, og det er
indlysende, at, hvis vi ikke overvinder dette i
atomvåbenalderen, så taler vi om faren for den menneskelige
arts udslettelse, hvis det kommer til krig. Vi er meget
nærmere ved dette, end de fleste mennesker bryder sig om at
tænke på. Da Sovjetunionen gik i opløsning mellem 1989 og
1991, opstod der muligheden for at få en varig fredsorden.
Kommunismen var blevet besejret, og vi foreslog på dette
tidspunkt den Eurasiske Landbro; allerede dengang kaldte vi
det, den Nye Silkevej. Det var ideen om at etablere et nyt
paradigme med samarbejde i alle deltagende landes interesse.
Det ville have været en politik, der i høj grad ville have
ændret historiens kurs, men, på det tidspunkt havde man
Margaret Thatcher, man havde Bush senior, man havde Mitterand;
og de besluttede, at, for at forhindre Rusland i nogensinde
igen at rejse sig, fra at reducere Sovjetunionen, der var en
supermagt, og til at blive et Rusland, der blot skulle være et

tredjeverdensland, der producerede råmaterialer. De
besluttede, at, i stedet for at få en fredsorden, så lad os
satse på den gamle, angloamerikanske politik med at styre
verden som et imperium; og lad os gennemtvinge en unipolær
verden. Det var politikken i 1990’erne og begyndelsen af
2000’erne; dette var ideen om regimeskifte, dette var ideen om
’farvede revolutioner’. Dette har ligget til grund for
krigene, der byggede på løgne, i Afghanistan, Irak, mordet på
Gaddafi; disse politikker har ødelagt Mellemøsten. De har
været årsag til flygtningekrisen; de har næsten udløst et
sammenbrud af den Europæiske Union, for der er ikke tale om
nogen Union, som det blev klart under flygtningekrisens
forløb.
Denne politik står nu for at eksplodere. Alan Greenspan, af
alle personer – den person, der igen og igen advarede mod
overstrømmende irrationalitet – er netop trådt frem og har
sagt, at der er en ny nedsmeltning af en gældsboble på vej, og
at dette vil udløse et krak på aktiemarkedet. Dette imperium
er i færd med at kollapse, og jeg mener, det er grunden til,
der hersker en sådan desperation for at forhindre Kinas
fremvækst; selv om Kina har tilbudt en totalt anden model, der
ikke bygger på geopolitik, men derimod bygger på »win-win«samarbejde; og hvori alle nationer, der samarbejder i Bælte &
Vej Initiativet, ville få gavn af det.
Jeg mener, at det, som virkelig står på spil her, er: Går vi
tilbage til Det britiske Imperium? Og folk, der kender
amerikansk historie, ved meget vel, at Det britiske Imperium
aldrig har opgivet ideen om at generobre USA. Kong George III
mistede forstanden på tidpunktet for den Amerikanske
Revolution, og de forsøgte at vinde Amerika tilbage; først i
Krigen i 1812, og dernæst i Borgerkrigen, hvor Det britiske
Imperium var allieret med Konføderationen (Sydstatsudbryderstaterne). De finansierede Konføderationen gennem
Østkystbankerne. Efter dette indså de, at dette ikke kunne
gøres militært, så dernæst forsøgte briterne at underminere

det amerikanske establishment og overbevise dem om at styre
verden som et imperium, der byggede på den angloamerikanske,
særlige relation.
Ser man på hele operationen imod Trump, som i realiteten
begyndte længe før Trump vandt valget; det var britisk
efterretning, der initierede dossiererne, som fabrikerede
efterretninger. Men, de blev så selvfølgelig hjulpet af
amerikanske efterretningstjenester, hvor strukturen fra Obamaperioden stadig eksisterede. Så man har virkelig – »deep
state« er for kort en formulering, for det inkluderer ikke den
kendsgerning, at dette er et britisk kup. Det aftalte spil er
ikke med Rusland; det aftalte spil er med Det britiske
Imperium. Amerikanere må forstå, at hele deres revolution står
på spil; Forfatningen – der stadig, med hensyn til
forfatninger, er et af de mest fantastiske dokumenter i verden
– den er totalt i fare. Det er allerede blevet overtaget, og
dét må det amerikanske folk omstøde.
Ross: Stærke ord. Mange tak. Jeg tror, vores mission står
temmelig klart på dette tidspunkt. Vi ser nogle muligheder
for, hvad der kan ske, hvis vi skaffer os af med denne
mentalitet om global konflikt. Blot et enkelt eksempel ville
være, at præsident Trump stoppede Obama-programmet for at
bevæbne de såkaldte syriske »oprørsgrupper«. Alene en sådan
handling ville være en ændring af den retning, vi har gået i
det seneste halvandet årti med de krige for regimeskifte, vi
har haft. At sige, det gør vi ikke mere. Vi siger, OK, der
kunne blive ting, som hvis vi opgiver dette fremstød for
konflikt.
Jeg vil gerne afslutte vores show med nogle ideer til, hvad
folk kan gøre, og nogle rapporter om, hvad folk har gjort. Én
ting er dette VIPS-memo, som vi har diskuteret og dækket meget
på vores webside. Der har været meget aktivitet i landet; vi
kan vise jer nogle billeder herfra om et øjeblik, af den form
for aktiviteter, vi har været engageret i – stævner på gaden
her i New York City. Her er ét til. Det er meget vigtigt, at

denne historie kommer ud, for det er absolut eksplosivt; og
det virker, det kommer ud. Det er et spørgsmål, som, som vi
nævnte, kongresmedlem Rohrbacher har rejst; dette er noget,
som bliver rejst af mange af de nye, alternative kilder.
Oliver Stone har for nylig igen rejst spørgsmålet, og folk i
hele landet rejser det på steder som under møder, der afholdes
af kongresmedlemmer. For eksempel havde Ted Lew for nylig et
borgermøde i sit valgdistrikt, og han blev af en LaRouche PACaktivist spurgt, »Hej, hvis DNC-computerne blev hacket,
hvorfor har FBI så aldrig efterforsket dem?« Bare pil denne
historie fra hinanden. Der er kommet breve i et pænt antal til
avisredaktioner, og som bliver publiceret i aviser i hele
landet. Der har været folk, der har indsat annoncer i de
lokale aviser, og som siger, at I skal kende til denne
historie om, at den russiske hacking var et inside job. Læs
VIPS-memoet; gå ind på LaRouche PAC websiden.
Vi har en tilhænger, der har holdt gårdudsalg for at rejse
midler til LaRouche PAC. Vi har folk, de afholder stævner i
deres hjemby. Et eksempel fra Connecticut, hvor en LaRouchetilhænger sagde, »Jeg laver et stævne foran mit rådhus«. Det
gjorde han, og vi havde et succesfuldt stævne dér, som blev
dækket af lokalaviserne og det hele. Byråd, radiointerviews.
Der foregår en masse aktivitet. Vi var f.eks. uden for Chuck
Schumers kontor i New York; vi spurgte folk, hvor de syntes,
vi skulle ’smide’ (chuck) Schumer hen, hvilket ville være en
vidunderlig idé. Der er rigtig meget at gøre. Ordet om dette
må absolut spredes i sammenhæng med, hvad alternativet kunne
blive.
Jeg vil gerne takke Helga Zepp-LaRouche for at være med os her
i dag. Jeg vil gerne spørge dig, om du har yderligere
kommentarer som afslutning af showet?
Zepp-LaRouche: Jeg mener, at dette er et af de historiske
øjeblikke, hvor det er det enkelte individ, der tæller. Jeg
ved, mange mennesker er blevet deprimeret, fordi de ikke tror,
man kan gøre noget alligevel; men jeg mener, at vi er lige så

tæt på Tredje Verdenskrig lige nu, som vi er på et fuldstændig
nyt paradigme. Forestil jer blot en fremtid, hvor Amerika igen
vil være venner med andre lande. De fleste folk kan godt lide
amerikanere; de kan ikke lide det aktuelle kup, og de kan ikke
lide de britiske politikker, der er kommet fra den amerikanske
regering i de seneste 16 år. Men, det amerikanske folk har
givet udtryk for noget meget vigtigt med valget af præsident
Trump. Hvis det amerikanske folk omgående ville gribe
muligheden for at støtte denne præsident – Trump har indledt
en forbedring af relationen med Xi Jinping; han har fundet et
godt samtaleniveau med Putin på G20 i Hamborg. Kina har
tilbudt at hjælpe med ved genopbygningen af USA’s
infrastruktur og indbudt USA til at tilslutte sig Bælte & Vej
Initiativet i hele verden. Hvorfor kan USA, Rusland og Kina,
som de tre, mest betydningsfulde nationer, ikke arbejde
sammen? Hvis dette kan opnås, kan I så forestille jer, at vi
kan få en tryg fred i verden? At vi kan arbejde sammen om at
fjerne fattigdom, ikke alene i USA, men overalt? Jeg mener, at
dette er de spørgsmål, vi bør tale om, og jeg er enormt
overbevist om, at der er noget meget godt i det amerikanske
folk, der vil sejre.
Ross: Vidunderligt! Godt. Mange tak. Tak til alle for at være
med os i dag. Vi beder om, at I bliver medlem af LaRouche PAC;
at I følger denne YouTube-kanal og sørger for at modtage
besked om alle vore videoer, alt det, vi udgiver. Og det
materiale, vi har diskuteret – VIPS-memoet fra Veteran
Intelligence Professionals for Sanity, og videoerne, vi har
fremstillet om spørgsmålet – kan ses på din YouTube-kanal. I
finder mere i videobeskrivelsen, og vi har her et link til en
af
disse
videoer
til
jer.
(dansk: http://schillerinstitut.dk/si/?p=20816)
Tak for at se med; lad os se at komme i gang!

Hvorfor briterne bliver ved
med
at myrde amerikanske
præsidenter.
LPAC kortvideo
De nylige trusler mod præsident Trumps liv, der kommer fra
mange kendte personer, New York City Public Theatre Company,
samt nedskydningen af kongresmedlem Scalise, bør ikke ses som
isolerede
tilfælde;
som
forbrydelser,
begået
af
enkeltindivider, der handler af egen vilje. Vi bør snarere af
USA’s egen historie lære, at der ikke findes nogen ’enlig
skytte’. Det er briterne, der myrder vore præsidenter, af en
særlig grund.
Lad os se på de af vore præsidenter, der blev myrdet; hvad er
mønstret? Lincoln, Garfield, McKinley, JFK og, endskønt han
ikke var præsident, men er relevant for os i dag, Alexander
Hamilton. Hvad fortæller mordet på disse præsidenter os om vor
nations unikke rolle i historien? Hvis man ser på deres
handlinger, så anvendte de, eller havde tydeligvis til hensigt
at anvende, det Amerikanske Økonomiske System, for at fremme
vor nation, og de kæmpede udtrykkeligt mod Det britiske
Imperiums gennemførelse af ’frihandel’ i USA. Disse
præsidenter vidste, til forskel fra de fleste amerikanere i
dag, at Det britiske Imperium er vores fjende, og de vidste,
at det var deres job at beskytte vore borgere mod den
elendighed, vi ville stå overfor, hvis britisk imperiefrihandel blev praktiseret. Og, hvad der var allervigtigst, så
indså de, at britisk frihandel ville kvæle vores mest dyrebare

resurse; det amerikanske folks kreative gnist i en naturlig
hældning mod at bidrage med vore evner hen imod en positiv og
varig virkning på vore efterlevende. Det Amerikanske System
opmuntrer udtrykkeligt denne gnist og bruger den til udvikling
af gennembrud inden for varefremstilling, landbrug, videnskab
og kultur.
I dag henviser præsident Trump udtrykkeligt til Det
Amerikanske
Økonomiske
System
som
sin
politiske
programerklæring. Bortset fra Lyndon LaRouche og hans
bevægelse, så er der ingen i det 20. århundrede, der har
identificeret det Amerikanske Økonomiske System som værende
dét princip i vores historie, der fuldstændig adskiller os fra
Det britiske Imperium. Trumps plan om at genoplive den
produktivitet, vi har mistet i de seneste 50 år, siden mordet
på JFK, og hans beredvillighed til at samarbejde med Kina og
Rusland om skabelsen af en ny, økonomisk orden, vækker rædsel
i briterne. Trumps præsidentskab udgør en trussel mod selve
Det britiske Imperiums eksistens. De ved, der ikke er plads
til deres Imperium i en ny, international, økonomisk orden på
denne planet, og de vil ikke dø uden kamp.
Lær om Lyndon LaRouches fremsættelse af det Amerikanske
System, kendt som de Fire Love til USA’s omgående redning,
gennem viste videolink, (dansk tekst her) og gå med i LaRouche
PAC (Schiller Instituttet, DK!) for at skabe en ny æra for
menneskeheden, uden Det britiske Imperium.
Offentliggjort den 24. jun. 2017.

LaRouche:

Det

britiske

Imperium
bruger krig og penge til at
kontrollere nationer.
EIR-kortvideo, 20. juni, 2017
»Briterne har altid haft magt over os ved at få os ind i krige
på steder som Asien. Det er sådan, briterne kører verden; Det
britiske Imperium har magten over verden ved hjælp af krige,
på samme måde, som de fik imperiemagt, ved at få Europas
tåbelige nationer til at gå i krig med hinanden i den såkaldte
70-års krig. Og Europas førende nationer gik i krig mod
hinanden i 70 år! Mens briterne stod på sidelinjen og
opmuntrede processen og grinede. Og så, i februar af 1763, i
Freden i Paris, blev Det britiske Imperium erklæret som
imperiet for et privat selskab ved navn Britisk Ostindisk
Kompagni (British East India Company), og dette Britisk
Ostindisk Kompagni overtog, og blev til, Det forenede
Kongerige (UK), og har kørt lige siden frem til dets moderne
modsvar – Britisk Ostindisk Kompagni gik selvfølgelig bankerot
i en senere periode, der blev indført ændringer, som under
Victoria; men princippet forblev det samme: med en maritim
karakteristik, det var oprindelig bygget på den maritime magt
over Middelhavet og bredte sig senere til Atlanterhavet. En
søfartsmagt, der havde skabt magten over brugen af penge.
Magtgrundlaget var penge. Magten over penge, som en
imperieform. Al europæisk imperialisme, inklusive britisk
imperialisme i dag, er ikke baseret på et land-territorium,
men er baseret på magten over penge. Disse penge kontrolleres
i realiteten af private interesser, af personer, der danner
samlinger af private interesser, og som etablerer kontrol over
penge, deres skabelse og management. Og nationalstater er
underordnet denne internatonale pengekontrol. Det britiske
Imperium, der udvikledes ud af denne proces, er intet andet

end dette. Det er ikke et imperium, der består af befolkningen
i UK. Det er et imperium, der består af et internationalt
konsortium for denne type af interesser, hvis brug af magt
over penge bruges til at have magt over nationer.«
Offentliggjort den 20. juni, 2017.
Lyndon LaRouche at his best—the only statesman alive today who
pulls no punches identifying the British Empire. Here, an
excerpt from a September 2009 webcast.
——–
This video is copyrighted by EIR News Service Inc. To
encourage the widest distribution possible, we encourage you
to spread it, repost it, and use it. We will only enforce our
copyright if the video is altered in any way other than strict
translation into another language or it is placed in a
context, which in our sole judgement is racist or defamatory
regarding any ethnic or religious group or person.

Helga Zepp-LaRouche fortæller
de sande kendsgerninger om
Helmut Kohl
Helga Zepp-LaRouche
19. juni, 2017 – Schiller Instituttets internationale formand,
Helga Zepp-LaRouche, skrev følgende erklæring til EIR
Strategic Alert Service den 18. juni, to dage efter Helmut
Kohl (CDU), der var Tysklands kansler fra 1982-1998, i
perioden for Tysklands genforening, afgik ved døden.

»De forskellige vurderinger af Helmut Kohl som ’faderen af
tysk genforening’ og ’den, der forudså et forenet Europa’
lyder mere som en PR-beskrivelse af den politisk korrekte
opfattelse, som Kohls samtidige bør have af denne historiske
periode, der faldt sammen med hans embedsperiode. Det, der
fuldstændigt udelades, er de geopolitiske operationer, der
udløstes imod Kohl, især i tiden for den tyske genforening, og
som stadig i dag udspilles under andre former.
Det er Kohls fortjeneste, at, med udgivelsen af hans ’Tipunkts-plan for en konføderation af de to Tysklande’ den 28.
november, 1989, tog han det første, spæde skridt hen imod
etableringen af tysk suverænitet, et skridt, som han ikke
havde koordineret med de Allierede eller med sin
koalitionspartner, daværende udenrigsminister Hans-Dietrich
Genscher [FDP]. Et sandfærdigt billede må inkludere den
kendsgerning, at mordet, to dage senere, på Alfred Herrhausen,
daværende formand for Deutsche Bank og en nær rådgiver til
Kohl, og som angiveligt udførtes af tredje generations Rote
Armee Fraktion (RAF), havde til hensigt omgående at begrænse
denne impuls til at opnå suverænitet.
Det, der ligeledes mangler i de mange kommentarer, er Margaret
Thatchers hadefulde »Fjerde Rige Kampagne« imod Kohl, så vel
som også François Mitterands trusler om krig i tilfælde af, at
Kohl ikke var rede til at opgive Deutschmark som
nationalvaluta som prisen, der skulle betales for
genforeningen, og at acceptere begrænsningerne i
Maastrichttraktatens spændetrøje og euroen, som det
rapporteres af Jaques Attali i dennes biografi af Mitterand.
Kohl beskrev senere det Europæiske Fællesskabs Topmøde i
begyndelsen af december 1989 i Strasbourg, hvor han blev
konfronteret med disse angreb, som en af hans livs mørkeste
stunder. Ifølge hans egne udtalelser var det ikke, før han
besøgte Dresden den 19. december, 1989, hvor befolkningen
glædesstrålende råbte ’Helmut! Helmut!’, at han indså, at
øjeblikket var kommet for tysk genforening.

Helmut Kohl var selvfølgelig også et levende vidne til de
løfter, amerikanerne gav Mikhail Gorbatjov, og som blev
rapporteret af daværende amerikanske ambassadør til
Sovjetunionen, Jack Matlock, blandt andre, om, at NATO aldrig
ville ekspandere frem til Ruslands grænser. For Kohl var den
Kolde Krig afsluttet med opløsningen af Sovjetunionen, og det
er yderst tvivlsomt, om han ville have været enig i den
dæmonisering af Vladimir Putin, der har fundet sted i de
senere år. Det faktum, at fr. Merkel nu anser sig selv for at
være prokonsul for Barack Obamas politik for konfrontation,
ville han sandsynligvis heller ikke have syntes om.«
Foto: Storbritanniens Margaret Thatcher; Tysklands Helmut
Kohl; Frankrigs François Mitterand.
Storbritanniens ambassadør til Tyskland fra 1988 til 1992,
Christopher Mallaby, om Kohl versus Thatcher: ’Det faldt dem
ikke naturligt at nyde hinandens selskab’.

Våbnene er trukket for Trump
– Han må handle hurtigt for
at tilslutte sig
Silkevejen
og
genindføre
Glass-Steagall
Leder fra LaRouche PAC, 14. juni, 2017 – I de seneste par uger
har en teater/nyhedskommentator holdt et billede frem af
præsident Trumps blodige, afskårne hoved; »Shakespeare in the
Park«-teaterkompagniets opsætning af Julius Cæsar i New Yorks
Central Park portrætterede Cæsar som Donald Trump, som dernæst

blev udsat for en langvarig, brutal og blodig mordscene; og i
dag åbnede en 66-årig mand fra Illinois ild mod et baseballtræningshold fra det Republikanske Parti i Alexandria,
Virginia, efter en bekræftelse af, at de var Republikanere, og
skød fire personer (inklusive det tredjehøjest rangerende
medlem af det Republikanske Part i Repræsentanternes Hus), før
han blev dræbt af politiet. Skyttens Facebook-side
inkluderede: »Trump er en forræder. Trump har ødelagt vores
demokrati. Tiden er inde til at ødelægge Trump & Co.«
Sindssyg handling, begået af en galning? Måske, men politiske
mord bliver altid fremstillet som »enlige mordere«, og
efterforskningerne bliver altid omhyggeligt kontrolleret for
at opretholde sådanne dækhistorier – med JFK-mordet som blot
det mest berømte, og mest åbenlyse, eksempel. I 2008 udgav EIR
en brochure med titlen, »Hvorfor briterne myrder amerikanske
præsidenter«,[1] og som rapporterede om briternes rolle og
motivering bag mordene på præsidenterne Abraham Lincoln, James
Garfield, William McKinley[2] og John F. Kennedy.
Husk, at det aktuelle McCarthy-hysteri, der forsøger at male
præsident Trump som en naiv tåbe eller agent for russerne,
medskyldig i angivelig underminering af amerikansk demokrati,
osv., blev indledt af den britiske MI6-agent Christopher
Steeles kompendium af vilde fabrikationer om Trump og
russerne. Dette »uærlige og upålidelige dossier« blev dernæst
brugt af den nu miskrediterede, tidligere FBI-chef, James
Comey, i et selvudnævnt »J. Edgar Hoover-moment«, hvor han
viste Trump Steele-dossieret og angiveligt antydede, at det
ville blive offentliggjort, hvis Trump ikke bøjede sig mht. at
stoppe oprettelsen af venligtsindede relationer mellem USA og
Rusland. Dernæst lækkede han næsten sikkert dossieret, eller
sørgede for, at det blev lækket, dagen efter.
De korrupte efterretningsfolk fra Obama-administrationens tid
– James Clapper, John Brennan og James Comey – havde, selv
før, de blev afskediget fra embedet, ført et korstog for at
portrættere Rusland (og Kina) som fjender af Amerika; som

militære aggressorer, og som en alvorligere trussel mod den
vestlige verden, end ISIS! Disse løgne tjente som dækhistorie
for, at præsident Obama og hans klon, Hillary Clinton, kunne
bringe verden på randen af atomkrig og forsikre de bankerotte,
vestlige finansoligarker, at USA aldrig ville gå sammen med
Rusland og Kina i byggeriet af den Nye Silkevej og opbygning
af en ny, global finansarkitektur. Sådanne revolutionerende
skridt ville, til [City of] Londons og Wall Streets rædsel,
give infrastruktur og industri til den Tredje Verden, og endda
til de vestlige nationer, snarere end gæld og nedskæringer,
påtvunget dem af Londons og Wall Streets spekulanter.
Men, oligarkerne havde ikke forudset, at det amerikanske folk
havde fået nok af permanent krigsførelse, økonomisk
disintegration, narkotika- eller opiatepidemien, der rammer
stort set hver eneste familie i nationen, og massemedier, der
vedholdende løj om stort set alt. Valget af Trump blev
resultatet.
Foreløbig har Trump lovet at gøre mange af de ting, som Lyndon
H. LaRouche længe har foreslået, som det fremlægges i
LaRouches Fire Love , men han har ikke taget de fundamentale
skridt, der er nødvendige for at gennemføre disse løfter. Han
har aflagt løfte om at genopbygge den forfaldne, amerikanske
infrastruktur, men har ikke handlet på sit løfte om at
genindføre Glass-Steagall – det absolut nødvendige, første
skridt til at skabe den nødvendige kredit til opfyldelse af
sit løfte om infrastruktur og gen-industrialisering. Han har
etableret samarbejdsrelationer med Kina, men har ikke fuldt ud
tilsluttet sig Bælte & Vej Initiativet for atter at få gang i
amerikansk industri omkring opbygning af verdens nationer,
inklusive vores egen. Han har krævet en genopretning af
amerikansk førerskab inden for rumforskning og -fart, og inden
for videnskabelige opdagelser, men, igen, finansieringen af
disse projekter kræver, at han omgående lukker den spekulative
boble ned og genindfører statskredit i Hamiltons tradition.
Det er, fordi præsident Trump offentligt har forpligtet sig

til disse ting, og til at gøre en ende på britisk
imperieopsplitning af verden i »Øst vs. Vest«, at skydevåbnene
nu trækkes for at fjerne ham fra embedet – eller, som det
antydes gennem dagens skudepisode, fjerne ham fra Jordens
overflade. Han må handle meget hurtigt for at sætte gang i den
økonomiske genrejsning gennem statslig kredit; for at
tilslutte sig den Nye Silkevej og for fuldt ud at samarbejde
med Rusland og Putin om at knuse terrorist-svøben.
Jo flere amerikanere, der følger med i serien af Oliver Stones
fire timelange interviews med præsident Vladimir Putin desto
hurtigere vil dæmoniseringen af Putin blive grinet ind i
historiebøgerne og gøre den sorte historie med J. Edgar
Hoovers beskidte tricks med den »røde skræk« og politiske
mord, selskab.
Foto: Justitsministeren og FBI’s direktør på visit. Præsident
John F. Kennedy, J. Edgar Hoover og Robert F. Kennedy. Det
Hvide Hus, det ovale kontor, 23. februar, 1961.
[1] Se (engelsk): »Why the British Kill American Presidents«
[2] Se (dansk): »Londons mord på McKinley lancerede et
århundrede med politiske mord«

Lad vore sejre fra fortiden
gennemtrænge vores fælles
succes i fremtiden
6. maj, 2017 – Følgende erklæring distribueres i hele verden
af medlemmer af LaRouche PAC, der deltager i de af Rusland
initierede marcher til ære for dem, der bekæmpede fascisme i

Anden Verdenskrig – som i Rusland går under navnet »Den Store
Patriotiske Krig«. Øverst på flyvebladet er et billede af
løjtnant William Robertson fra den amerikanske hær og løjtnant
Alexander Sylvashko fra den Røde Hær, som omfavner hinanden
foran et skilt, der lyder, »Øst møder Vest«, og som
symboliserer det historiske møde mellem den sovjetiske og
amerikanske hær i nærheden af Torgau, ved floden Elben,
Tyskland, den 25. april, 1945.
De sovjetiske tab under Anden Verdenskrig er ufattelige for de
fleste amerikanere, med et svimlende tabstal på 30 millioner
menneskeliv, for ikke at tale om ødelæggelsen af familier,
industri, land, kultur og infrastruktur. Kun kineserne, der
mistede henved 20 millioner mennesker under kampene med Japan,
kan muligvis fatte, hvor stort et offer, det sovjetiske folk
led, såsom under belejringen af Leningrad (Skt. Petersborg),
før sejren var hjemme. En sådan styrke, en sådan udholdenhed
og et sådant mod udgør et vidnesbyrd om den kraft,
menneskeheden besidder imod en ondskabens kraft, der er
helliget ikke alene ødelæggelsen af menneskeliv, men også af
menneskehedens ubegrænsede fremtid.
Hvilken vej fremad følger vi?
Samarbejdet mellem de tre stormagter: USA, Sovjetunionen og
Kina, var altafgørende for de allieredes sejr i Anden
Verdenskrig og er fortsat hjørnestenen i et nyt verdenssystem
i dag.
Præsident Franklin Roosevelt, der anerkendte Sovjetunionens
rolle under Josef Stalin, så vel som også indsatsen fra både
de nationalistiske og kommunistiske kineseres side imod Japan,
afviste personligt ethvert forsøg på at opretholde Det
britiske Imperiums politik for kolonisation eller konflikt, og
satsede på en verden med samarbejde mellem de fremvoksende,
uafhængige nationer i verden, som især inkluderede det
sovjetiske Rusland, Kina og Indien.

Hans vision for efterkrigstiden var radikalt anderledes end
den vision, som blev implementeret af Storbritanniens Winston
Churhill og, efter Roosevelts død, præsident Harry Truman. I
stedet blev der, i kølvandet på krigen i Stillehavet, skabt en
kunstig opdeling af britiske imperieinteresser og Wall Streetinteresser, der specifikt havde til formål at opsplitte disse
tre store nationer til at blive koldkrigsfjender.
Tiden er nu inde til, at arven fra den Kolde Krig slutter. Som
den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson sagde til
medlemmer af det Amerikanske Udenrigsministeriums stab den 3.
maj, 2017:
»Vi har frembragt resultater på en måde, der i mangt og meget
var formet af, og var en rest fra, den Kolde Krigs æra. Og i
mange henseender har vi endnu ikke selv foretaget overgangen
til denne nye virkelighed; man kan, når vi har vore samtaler
med NATO – endnu et eksempel – se, at der er mange
institutioner i hele verden, som blev skabt under en anden
tid.
Så, efterhånden, som vi arbejder os ind på denne mulighed for
at se på, hvordan vi skal udføre vores arbejde, er en af
tingene at tænke på verden, som den ser ud i dag, og lade
tilbage – altså, vi gør tingene på denne måde, fordi vi har
gjort det på denne måde i de sidste 30 eller 40 år, eller 50
år – for alt dét blev skabt under andre omstændigheder.
Man kan vel sige, at jeg indbyder jer alle til at gå til denne
indsats, som vi vil påtage os, uden begrænsninger af jeres
tankegang – overhovedet.«

FDR: “Winston, når denne krig
er forbi, vil der ikke være
noget
Britisk Imperium!”
EIR-kortvideo, 3. maj 2017

Benjamin Franklin: Elev og
tilhænger
af
Kina
og
konfucianisme
4. april, 2017 – I anledning af 300-året for Benjamin
Franklins fødsel (1706-1790), udgav professor Dave Wang fra
St. Johns Universitet en undersøgelse af Franklins vidtgående
studier af kinesisk filosofi og teknologi. I hans indledning
lyder det, at »Franklins bestræbelser på at inddrage positive
elementer fra kinesisk civilisation i udviklingen med at
opbygge en amerikansk civilisation havde stor indflydelse i
Franklins bidrag til dannelsen af amerikansk civilisation.
Hans livslange korrespondance og diverse efterladte papirer
viser, at han var indtaget i og forbløffet over kinesisk
kultur. Han udforskede stort set ethvert aspekt af kinesisk
civilisation, lige fra det spirituelle til det materielle. Han
mente, at Kina var den ældste, og, ud fra lang erfaring, den
viseste blandt nationer.«
Her følger nogle citater af Franklin, fra Wangs undersøgelse:

* »Da han [Konfucius] så sit land nedsunket i fordærv, og
at ondskab af enhver art triumferede, arbejdede han først
hårdt på standspersoner; og, efter at han gennem sin doktrin
havde vundet dem for dydens sag, fulgte almenheden ham i stort
tal. Metoden har en vidunderlig indflydelse på menneskeheden.«
* »Dette er, hvad Konfucius forelagde for prinserne, for at
instruere dem i, hvordan de skulle rette og afpudse først
deres egen fornuft, og dernæst fornuften og personligheden hos
alle deres undersåtter. Men for at skabe en større virkning,
efter gradvist at være nedsteget fra hele imperiets vise
adfærd og til forstandens fuldkommengørelse, stiger han, med
de samme, gradvise trin, atter op fra den oplyste forstand og
til hele imperiets lykkelige tilstand.«
Franklins studier af kinesisk teknologi omfattede:
* silkeindustrien, som han promoverede i Philadelphia efter
omhyggelige studier af de kinesiske metoder, inklusive
nødvendigheden af omhyggeligt at beskære morbærtræerne, som
silkeormene spiser;
* den praksis at opdele store skibes last i separate kamre
gennem skillevægge, der var omhyggeligt tætnede;
* metoden med at opvarme huse gennem fliser, der blev opvarmet
nedefra.
Se også: Specialartikel af EIR’s Mike Billington, ekspert i
kinesisk konfuciansk filosofi:
»Xi Jinpings Nye Silkevej: En genoplivelse af konfuciansk
kultur«
Dave Wangs artikel: http://www.resetdoc.org/story/00000000503
Foto: Kinesisk nytår, Benjamin Franklin og Konfucius.

Hvorfor briterne hader Trump
– og nu er den nye rapport
fra LaRouchePAC udgivet!
Leder;
LaRouchePAC
Internationale Webcast,
10. marts, 2017
Jeg tænkte, jeg ville præsentere min fremlæggelse under
titlen, »Hvorfor briterne hader Trump«. Dette er meget vigtigt
– Lyndon LaRouche har understreget, at vi ikke vil vinde det
her, med mindre vi forstår, at vi har med Det britiske
Imperium at gøre – at vi altid har haft med Det britiske
Imperium at gøre. Mange mennesker har ment, at LaRouche enten
overdrev eller ikke har erkendt, at Det britiske Imperium er
brudt sammen for længe siden, men det står nu meget, meget
klart, hvad det er, han har refereret til i fyrre år eller
mere, og som er, at vi har med et Amerika at gøre, som i vid
udstrækning er blevet overtaget af Det britiske Imperium, til
en vis grad via Wall Street, men også i nogen udstrækning
gennem efterretningsvæsenets og andres operationer.
Jason Ross: Godaften! Det er i dag den 10. marts, 2017.
Med mig i studiet i dag har jeg lykkeligvis Mike Billington,
en af redaktørerne på Executive Intelligence Review, og vi
springer direkte til en diskussion med Mike om, hvor vi står
lige nu i verden, og hvad mener briterne om det?
Mike Billington: Jeg tænkte, jeg ville præsentere min
fremlæggelse under titlen, »Hvorfor briterne hader Trump«.

Dette er meget vigtigt – Lyndon LaRouche har understreget, at
vi ikke vil vinde det her, med mindre vi forstår, at vi har
med Det britiske Imperium at gøre – at vi altid har haft med
Det britiske Imperium at gøre. Mange mennesker har ment, at
LaRouche enten overdrev eller ikke har erkendt, at Det
britiske Imperium er brudt sammen for længe siden, men det
står nu meget, meget klart, hvad det er, han har refereret til
i fyrre år eller mere, og som er, at vi har med et Amerika at
gøre, som i vid udstrækning er blevet overtaget af Det
britiske Imperium, til en vis grad via Wall Street, men også i
nogen udstrækning gennem efterretningsvæsenets og andres
operationer. Beviserne herfor hober sig nu op – det er ikke
længere sådan, at vi ligesom taler sort sprog om Det britiske
Imperiums rolle. Vi ser beviserne vælte frem, ikke kun gennem
implikation, men i deres eget navn – briterne indrømmer nu, i
eget navn, at de er ude på at rive USA’s regering ned; at
gennemføre et kup mod USA’s demokratisk valgte regering under
Donald Trump. Der er mange eksempler på dette; jeg vil nævne
nogle få for at give jer en smagsprøve. Londonavisen The
Guardian har etableret en website, med navnet, »Modstand nu«,
som opfordrer alle de amerikanere, der er oprørt over de
forfærdelige begivenheder i Amerika; som er ude at demonstrere
og måske kaster molotovcocktails; som fodrer pressen med
historier om russisk overtagelse af Amerika, som kan gå
direkte ind på vore websider og indsamle alle disse
informationer for at forbedre folks kendskab til alle disse
rædsler med Donald Trump. Alt dette begyndte naturligvis, i
offentlighedens øjne, med MI6-agenten Christopher Steeles
udgivelse af det 35 sider lange, nu berømte dokument, fuld af
absolut sindssyge, opdigtede historier om, hvordan Donald
Trump blev afpresset af russerne, fordi de tog ham på fersk
gerning boltre sig med prostituerede, urinere på prostituerede
og Gud ved ikke hvad. Og denne Christopher Steele, en MI6agent, var blevet hyret af det Demokratiske Parti,
Obama/Hillary Clinton-netværket, til at udføre dette
bedrageri, som de begik; dernæst trådte FBI til og ønskede at
fortsætte processen; de tilbød at hyre ham og gjorde det

tilsyneladende, betalte ham for et eller andet, vi ved ikke
med sikkerhed, hvad. Men dette dokument blev overgivet til FBI
og andre efterretningstjenester; de erkendte, at der absolut
ingen beviser fandtes for noget af det, men ikke desto mindre
lækkede de det; det kom ud i pressen. Det blev grundlaget for
at lancere denne, værre end McCarthy, heksejagt, dette
kupforsøg, baseret på den idé, at det på en eller anden måde
skulle være ikke alene forkert eller upassende, men decideret
ulovligt at have nogen som helst kontakt med Rusland. En
fuldstændig absurd idé. Som Trump selv mange gange har sagt,
det er en god ting at være venner med russerne; tror I, vi
ønsker en krig? Det ville blive en atomkrig; er det, hvad I
promoverer?
Vi har altså en situation, hvor denne Steele, på trods af
miskrediteringen, stadig skal afgive forklaring for
Kongressen. Vi har det samme FBI, som grundlæggende set
lækkede dette materiale til pressen og ganske åbenlyst siger,
vi fik dette materiale fra GCHQ, det statslige britiske
kommunikationshovedkvarter;
det
britiske
NSA
(overvågningstjeneste); så dette er alt sammen offentligt,
ikke længere en hemmelighed; briterne gør, hvad briter gør. Vi
skal se på, hvorfor? Hvorfor hader de Trump så meget?
Jeg vil minde folk om, at vi den 20. januar udgav en artikel i
EIR af Helga Zepp-LaRouche, med titlen, »The Foreign Power
Corrupting U.S. Politics Is London, not Moscow« (dansk: »Den
britiske efterretningstjeneste afslører sig selv i sine
operationer mod Trump«); og der er nu definitivt blevet
demonstreret. Vi har nogle kongresmedlemmer, der tager dette
alvorligt; senator Grassley, en af de mest seniorsenatorer,
Republikaner fra Iowa, der leder justitskomiteen i Senatet,
har krævet, at FBI udleverer al deres korrespondance, deres
efterretninger, alle dokumenter, de har om deres forbindelse
til britisk efterretningstjeneste. Dette er vigtigt; jeg vil
oplæse, hvad han skrev i sit brev til Comey (direktør for
FBI):

»Den idé, at FBI og folk associeret med Clintonkampagnen,
skulle betale Christopher Steele (denne MI-agent) for at
efterforske den Republikanske nominerede kandidat til
præsidentskabet i opløbet til valget, rejser yderligere
spørgsmål om FBI’s uafhængighed af politik, så vel som også
Obama-administrationens brug af lovens håndhævere og
efterretningstjenester til politiske formål.«
Dette er alvorligt; dette er alvorlige anklager. Kongresmedlem
Nunes, den Republikanske leder af Husets Efterretningskomite,
har krævet en høring den 12. marts, der som sine vidner vil
have James Comey fra FBI; Mike Rogers fra NSA; John Brennan
fra CIA og James Clapper, direktør for den Nationale
Efterretningstjeneste. Det bliver ret interessant, for det her
er forræderi, vi ser på. Vi ser en udenlandsk regerings
samarbejde med korrupte lag i efterretningssamfundet om at
gennemføre et kup imod vores valgte regering. Dette er
ekstremt alvorlige anklager i stil med forræderi.
Jeg vil nævne endnu en ting. Greb Rusland ind i vores valg?
Lad os antage, at det skulle være sandt, hvad det næsten
sikkert ikke er, at russerne skulle have været involveret i
hackingen af DNC og Podesta-e-mails; hvis de var involveret,
hvad gjorde de så? For det første, så er dette ikke national
sikkerhed; dette er et partis private e-mails, ikke spørgsmål
om national sikkerhed. For det andet, som Robert Parry, en
meget erfaren, ret berømt undersøgende journalist, mest berømt
for sin afsløring af Iran/kontra-fupnummeret; som han sagde,
enhver ægte journalist ville savle over den kendsgerning, at
offentliggørelsen af disse dokumenter, uanset, hvordan de blev
offentliggjort, er sande (dokumenterne) – der er ingen, der
afviser, at dette virkelig er de e-mails, der viser, at det
Demokratiske Parti på ulovlig vis, eller i det mindste imod
dets egne regler, manipulerede valget til støtte for Hillary
Clinton mod Bernie Sanders, samt andre, alvorlige
uoverensstemmelser. Ingen benægter dette; det er alt sammen
sandt, det er ikke falske nyheder, men ægte nyheder. De falske

nyheder er, at dette ikke bliver grebet af journalisterne som
eksempel på den demokratiske proces med at få sandheden ud til
det amerikanske folk. Næh, næh; det er en indgriben for at
ødelægge den demokratiske proces fra en udenlandsk nation,
russerne. Det er ironisk; det er sindssygt, men ironisk.
Jeg vil også nævne, at Lyndon LaRouche og vores organisation
er ganske bekendt med denne proces. I en meget virkelig
udstrækning, så får Trump ’LaRouche-behandlingen’. Vi kender
disse korrupte lag i FBI; vi ved, hvordan de ulovligt og
hemmeligt samarbejder med briterne, for sådan var den
operation, der blev kørt mod LaRouche tilbage i 1980’erne, som
førte til hans, og min og andres, fængsling, på vegne af Bushadministrationen, og af de præcis samme årsager: Lyndon
LaRouche havde fremlagt, og Reagan havde vedtaget, et forslag
til udvikling af et ’stråleforsvar’ (Det Strategiske
Forsvarsinitiativ) i samarbejde med russerne, for at gøre en
ende på galskaben med Kissinger og briternes MAD, Mutually
Assured Destruction (doktrinen Gensidigt Garanteret
Ødelæggelse), som gik ud på, at russerne og amerikanerne begge
havde atomvåben, rettet mod hinanden, parat til omgående at
blive affyret; og det er sådan, vi holder verden sikker, ikke
sandt? Hvilket vil sige, at vi ikke går i atomkrig med
hinanden, for vi ved, at den anden side – at vi også bliver
sprængt i luften. Og i mellemtiden kan Det britiske Imperium
og dets dumme kæmpe i Amerika gå rundt i verden og føre
kolonikrige, som i Vietnam, i hele Afrika og andre steder,
hvor vi stopper, før det når fasen med atomkrig. Pointen med
dette er selvfølgelig, at det holder verden opsplittet, og dét
er Det britiske Imperiums hensigt. Kernen i det er at
forhindre USA i at samarbejde med Rusland; at forhindre Europa
i at samarbejde med Rusland; for Imperiet er afhængigt af »del
og hersk«, at holde verden opsplittet.
Så den samme proces, der blev udløst imod os, af de samme
årsager, udløses nu imod Trump. Som I nok ved, så publicerede
vi for nylig et dossier, på treårsdagen for Maidan-kuppet i

Ukraine, (»Obama-Soros ’farvede revolutioner’; Nazi-kup i
Ukraine, 2014; USA, 2017?«) hvor et neonazistisk kup åbenlyst
blev støttet af Obama og Soros og Obamas agent dér, Victoria
Nuland, som pralede med, at de havde brugt milliarder af
dollar på at skabe anti-russiske NGO’er, på trods af det
faktum, at de ledende elementer i demonstrationerne ikke var
de fredelige demonstranter, men de nynazistiske grupper, der
bar svastika-symboler på tøjet og viftede med portrætter af
Stepan Bandera, Hitlers allierede i Ukraine under krigen (2.
verdenskrig), og som kørte nedslagtningen af jøderne og
polakkerne og russerne. Så dette var altså et kup, der skulle
sætte nazister ved magten, støttet af Obama, Soros og andre;
og præcis de samme personer er i dag involveret i operationen
for at fælde USA’s regering, den ’farvede revolution’ imod
Trump. Og igen, af den præcis samme årsag. I begge tilfælde
skete det for at forhindre samarbejde mellem Europa og
Rusland; for at forhindre samarbejde mellem USA og Rusland;
for dette er kernen i Imperiet, Det britiske Imperium og i
realiteten alle imperier, som på sæt og vis blot er ét og
samme imperium, lige fra tiden med Det romerske Imperium, Det
venetianske Imperium, Det byzantinske Imperium og sluttelig
Det anglo-hollandske Imperium; det er i virkeligheden den
samme kernegruppe, bestående af finansiel magt over finanserne
og handelen på globalt plan ved at holde folk i krig med
hinanden, så de ikke gør indsigelse, så ingen kommer sammen om
at gøre oprør mod imperiepolitikken, der kontrollerer de
globale finanser og den globale handel.
Det jeg ville frem til, er, at kuppet imod USA igen sker af
disse samme årsager. For i den ultimative opdeling af verden,
bruger imperiet etniske opdelinger og religiøse opdelinger, og
kamp om territorier og den slags ting, for at holde folk
opdelte. Men den helt store opdeling er Øst imod Vest; den
store opdeling er at bevare det ’demokratiske, frie Vesten’,
og det stadig ’diktatoriske, kommunistiske Øst’ med Rusland og
Kina; hold dem adskilte for enhver pris. Dette er grundlaget
for, at vi kan forhindre, at nationer kommer sammen, hvilket

én gang for alle kunne tilintetgøre selve ideen om imperium.
Hvad er så ’ideen om imperium’? Det er begrebet ’del og
hersk’, det er geopolitik versus win-win; dette er sandt nok.
Men det er faktisk mere fundamentalt end som så. Det er
grundlæggende set en opfattelse af mennesket som værende
dyrisk af natur. Det er opfattelse af mennesket, der følger
den darwinistiske idé om, at mennesket ikke er forskelligt fra
dyrene; og Darwins teori om, hvordan dyr udvikles, er også
forkert. Hans argument om, at dyreverdenen kun kan overleve
gennem den bedst egnedes overlevelse, er forkert; men ikke
desto mindre sagde han og hans samfundsdarwinistiske venner –
Spencer osv. – grundlæggende set, at dette er menneskets
natur. Dette er det menneskelige samfunds natur – den bedst
egnede overlever; nogle mennesker fødes stærke, og disse
stærke mennesker må kunne overvinde de svagere. Så kan de
overleve i en verden med én imod alle; et eksistentialistisk
helvede med én imod alle andre. Dette er kernen i Det britiske
Imperium; de afviser totalt ethvert begreb om, at der kan
findes fælles mål for menneskeheden, at der kan findes en winwin-politik, som Xi Jinping siger. Eller menneskehedens fælles
mål, som Helga Zepp- LaRouche ynder at kalde det. Det bliver
afvist. Hvis man tænker på Darwins ideer om evolution, så er
de tydeligvis forkerte, først og fremmest, fordi de er baseret
på ideen om, at ting udvikles ved at overvinde, besejre,
nogen, der udgør en trussel mod én.
Men, hvor kommer evolutionen fra; hvad er den oprindelige
forandring, som dernæst skaber den bedst egnedes overlevelse?
Det er ubesvaret; og dette er naturligvis noget, som hr.
LaRouche i mange, mange år har talt om, og han har i
særdeleshed refereret til den russiske videnskabsmand,
Vernadskij. Som påpegede, at det biologiske univers blev
foregået før livet, før biotiske handlinger, af et univers,
som ikke desto mindre var under udvikling. Hvad fik det til at
udvikle sig? Det var ikke den bedst egnedes overlevelse. Var
det jerns overlevelse på bekostning af stål eller guld? Der

findes en lovbundethed i universet, der tenderer mod udvikling
hen imod højere og højere koncentrationer af energi;
energigennemstrømningstæthed, der skaber betingelser, ved
hvilke love af en højere orden kan finde sted. Hvilket
sluttelig, med klorofyl, førte til fremkomsten af liv, og
sluttelig, på samme måde, gennem positiv udvikling, ikke ud
fra den negative udvikling med den bedst egnedes overlevelse,
men en positiv udvikling, der, med den sluttelige fremkomst af
dyr, og især af mennesket, går frem mod højere og højere
koncentrationer af muligheden for at få en forøgelse af den
relative befolkningstæthed, baseret på en højere evne til at
organisere universet omkring visse principper (love). Og, hvad
der er vigtigere, når man når til menneskehedens trin, så har
man her at gøre med en art, der er i stand til at undfly det,
Darwin så på; for vi er, ulig dyrene, ikke bundet og må leve
inden for de begrænsninger, naturen frembyder, og den føde,
som står til rådighed for os. Men vi har faktisk et intellekt.
Vi er i stand til at se fremtiden, hvilket dyr ikke kan, og vi
er i besiddelse af den kreative evne til at opdage universets
love, hvilket gør det muligt for os dernæst at organisere
dette univers; at skabe betingelser, hvor vi har højere og
højere levestandarder med en større befolkningstæthed, og så
fremdeles.
Dette er, hvad briterne afviser. De kunne muligvis acceptere
det for sig selv, for at bevare deres egne udviklinger; men
selve ideen om – for eksempel Malthus’ argument – endnu en
britisk, »genial«, sindssyg tilhænger af folkemord – hvor han
siger, at der er en grænse for den menneskelige befolkning,
fordi vi vil løbe tør for resurser. Men vi vil aldrig løbe tør
for resurser! Enhver opdagelse, mennesket har gjort, det være
sig elektricitet af Ben Franklin, eller stråling af parret
Curie, eller kernereaktioner, som Einstein opdagede; hver af
disse opdagelser omdefinerer, hvad vore resurser er. Det
eksempel, vi altid bruger, er, at, med fusionskraft bliver
havvand en resurse. Og endnu bedre resurser såsom helium-3 på
Månen, der kan sikre menneskeheden brændsel i al evighed,

stort set. Vi omdefinerer vores egen eksistens. Og dette er en
human idé om mennesket, i modsætning til det britiske, dyriske
imperiebillede af mennesket, der retfærdiggør, at man, ikke
alene mand og mand imellem, men nationerne imellem, har ret
til grundlæggende set at have et slavesystem, et
imperiesystem.
For at vende tilbage til den politiske side af dette, så, som
jeg sagde: Det britiske Imperiums grundlæggende opdeling [af
verden] har, rent historisk, været opdelingen af Øst vs. Vest.
Rudyard Kipling, en af den britiske imperieperiodes genier,
havde et berømt mundheld, der lød, »Øst er Øst, og Vest er
Vest, og aldrig skal de tvende mødes«. De er nærmest to
forskellige arter. Man kan selvfølgelig ikke tale om en
underlegen art, i Asien, iflg. Rudyard Kipling, der faktisk
lovpriste den britiske Rajah for at »bringe civilisationen«
til inderne.
Jeg vil gerne påpege, at en ny bog er blevet udgivet inden for
de seneste dage eller uger af Shashi Tharoor. I har sikkert
hørt om ham. Han er en meget fremtrædende person, der i
øjeblikket er parlamentsmedlem i Indien, en diplomat, en meget
veluddannet mand, der har lanceret et totalt angreb mod
briterne. Han har netop udgivet en bog med titlen, Inglorius
Empire: What the British Did to India (Skammelige Imperium:
Hvad briterne gjorde mod Indien). Han påpeger, blandt andet,
at ideen om, at briterne [med britisk accent] i det mindste
bragte en statsforvaltning og civilisation til de
tilbagestående indere. Tharoor påpeger, at i 1700, før den
totale, britiske overtagelse, var Indien den rigeste nation i
verden. Landet havde, iflg. ham, 27 % af verdens globale BNP;
hvorimod briterne havde 1,8 %. Jeg ved ikke, om dette er
sandt; jeg har endnu ikke læst hans bog. Men, han påpeger
imidlertid noget, jeg ved, er sandt, nemlig, at, under
briterne, sultede 35 millioner mennesker ihjel [i Indien] på
ét år, i 1837, alt imens briterne udskibede hvede og andre
fødeemner ud af landet, tilbage til Storbritannien. Det

britiske argument var, at »vi ikke griber ind over for udbrud
af hungersnød, for udbrud af hungersnød er naturens måde at
give udtryk for grænserne for befolkningsstørrelsen. De er
blevet overbefolket, og naturen trådte til for at udtynde den
menneskelige hjord. Vi er trods alt moralske mennesker i Det
forenede Kongerige, og vi tror på det moralske i kontrakter.
Og at bryde en kontrakt om at sende hvede tilbage til Det
forenede Kongerige ville være absolut umoralsk, blot fordi 35
millioner mennesker er ved at sulte ihjel.« Dette er ægte
citater. Det er ikke noget, jeg finder på. For øvrigt påpeger
Tharoor også, at 3,4 million mennesker døde under Winston
Churchill. Han sammenligner Churchill med Adolf Hitler – en
meget passende sammenligning.[1]
Så er der Opiumskrigene; jeg behøver ikke at gennemgå det. Jeg
tror, at folk ved, at de forsøgte at formidle rent historisk,
at Opiumskrigene handlede om, hvem, der kontrollerede
opiummet. Langt fra. Dette var krige, som briterne lancerede
for at ødelægge den kinesiske regering, der modsatte sig, at
de bragte opium fra deres (englændernes) indiske rajaher, for
at ødelægge Kinas befolkning,
gennemtvinge en lignende magt.

med
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formål

dér
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I dag ser vi præcis det samme. Vi kan ikke tænke på dette som
tørre historietimer. Jeg ville have medbragt en bog, Dope,
Inc., men det glemte jeg – den bog, som vi første gang udgav i
1980’erne, ved navn Dope, Inc.: The British Opium War against
America. Den er udkommet i flere udgaver, med den sidste,
Britain’s Opium War Against the World. De samme banker, der
blev etableret i Hongkong for at køre opiumskrigene – Hong
Kong and Shanghai Bank, Standard and Chartered, Jardine
Matheson-bankerne – disse samme banker gør det stadig i dag.
Da HSBC blev taget i at hvidvaske narkopenge for et titals
milliarder af dollars fra Colombia og Mexico ind i USA, sagde
Obama-administrationen, »Der er ingen, der skal i fængsel. Vi
smækker dem over fingrene, en lille bøde, og så kan de
fortsætte deres arbejde med at handle med dope«; for dope er

den største forretning i hele verden. Her i denne udsendelse
har vi tidligere diskuteret det faktum, at lederen af FN’s
afdeling for narkotika [Eksekutive direktør for FN’s Afdeling
for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)], Antonio Maria Costa,
har fastslået den pointe, at, i disse kriseperioder, var disse
banker afhængige af likviditeten fra narkohandelen; og i
realiteten, hele tiden. Det er den største forretning i
verden.
Som I ved, så, mens Obama legaliserede narkotiske midler i
hele USA, støttede han åbenlyst både de nationale regeringer,
der støttede narko, som i Colombia, hvor de underskrev en
såkaldt »fredsaftale« med FARC, der ikke var andet end et
kokain- og marihuanakartel; men han sørgede også for, at
bankerne fik lov at fortsætte med uformindsket styrke, for det
er dér, dope-forretningerne rent faktisk køres.
Nu har vi Trump, der fører en krig mod narko; endnu en årsag
til, at briterne hader Trump, som de hadede LaRouche. Som I
ved, så lancerede LaRouche en organisation ved navn Anti-Drug
Coalition, der udgav et blad, der hed War on Drugs. Nu har
Trump erklæret krig mod narko. Han har sat en general, general
John Kelly, som chef for Homeland Security, og som er meget
godt bekendt med narkokrisen og har aflagt forklaring for
Kongressen om, at kun 20 % af den narko, der krydser grænsen
fra Mexico, tages på dette tidspunkt; og en justitsminister,
Jeff Sessions, der har tilbragt hele sit liv med at kæmpe imod
denne legalisering af narko. Dette falder ikke i god jord hos
briterne, kan jeg love jer for.
Til sidst vil jeg nævne, hvad Jason vil fortsætte med, og som
er, at, på hele banksiden af dette, så foragter de britiske,
monetære systemer Hamiltons kreditsystem, som beror på kredit
[modsat penge]. Penge er dumme; og det er, hvad briterne
ønsker, folk skal være, dumme. De vil have et system baseret
på penge, så bankerne kontrollerer strømmen af penge, og så
pengene kan bruges til hvad som helst, der skaber profit, det
være sig kasinoer eller horehuse. Ulig kreditsystemet, der

blev etableret af Aleksander Hamilton og brugt af vore bedste
præsidenter, kredit, der har en vision, der har en idé om
fremtiden, hvis formål er at skabe noget, at skabe en bedre
verden, at rent faktisk have blikket rettet mod fremtiden og
forandre nogle ting på en måde, der er til gavn for
befolkningens almene vel.
Jeg tror, at dette ligesom udstikker et miniaturebillede af
Det britiske Imperiums Helvede, hvorfor de hader Trump. Netop
nu er vi, måske for første gang i historien, i en position,
hvor imperium kan afskaffes; muligvis for altid, hvis det
lykkes os at skabe den form for kreative betingelser for
menneskeslægten, der er baseret på menneskehedens fælles mål.
Og nu over til Jason.
Jason Ross: Det, du netop har gennemgået, Mike, gør det
virkelig meget klarere, hvorfor der er så meget opposition til
det potentiale, vi har netop nu, som virkelig er enormt. Nogle
mennesker siger, at det Demokratiske Parti nu er en ulmende
ruinhob. Det er en ret god beskrivelse af det, synes jeg. At
de, i stedet for at tænke på, hvilken politik, de bør
forfølge, hvad deres mission burde være, så er det blevet til
en masse beskyldninger mod Rusland for alt muligt. Dårligt
vejr? Giv Rusland skylden. Dårligt valgresultat? Giv Rusland
skylden. Hacking af valget? Præsidentvalget var én. Hvad med
Senatet? Hvad med Huset? Hvad med delstatskongresserne? Hvad
med guvernør-skaberne i hele landet? Dette var generelt set
ikke noget godt valg for det Demokratiske Parti.
Tænk på de muligheder, der kunne være, mht. at samarbejde med
Trump-præsidentskabet om initiativer, der nu er mulige. Lad og
tage et eksempel. Dette er et klip fra pressekonferencen i går
med Det Hvide Hus’ pressesekretær, Sean Spicer. Manden, der
stiller spørgsmål, er Newsmax’ John Gizzy. Det handler om
præcis den form for samarbejde, som burde finde sted. Lad os
høre:

John Gizzy: Tilbage under mødet og Deres åbningstale om
bankerne, i den sidste kampagne, førte kandidat Trump en hård
kampagne for en genindførelse af Glass/Steagall-loven, som
ville opsætte en barriere mellem kommercielle banker og store
investeringsbanker. Den blev selvfølgelig ophævet i 1999,
ophævelsen underskrevet af præsident Clinton. Senator Sanders
førte også valgkampagne over dette, bemærkede, at det var i
Republikanernes valgplatform i Cleveland, og sagde i december,
at han med glæde ville arbejde sammen med Trumpadministrationen om genindførelse af Glass-Steagall.
Er der planer om, at præsidenten skal mødes med senator
Sanders? Og er en ophævelse [han ville have sagt
»genindførelse«] af Glass-Steagall på hans dagsorden?
Sean Spicer: Der er ingen aktuel plan om at møde ham. Jeg er
sikker på, at, som han har gjort med flere andre
kongresmedlemmer på begge sider af midtergangen, et møde vil
blive aftalt på et tidspunkt. Vi har ikke noget på bogen lige
nu, men hør, han har vist – og jeg mener i dag, eller i går,
var endnu et eksempel; i dag endnu et eksempel – hans
beredvillighed til at række over midtergangen, hans
beredvillighed til at se til begge kamre, og ikke blot i
erhvervslivet, men også fagforeninger og andre industrier,
hvor vi kan finde fælles jordbund. Jeg mener, at, hvis senator
Sanders og andre ønsker at arbejde med Det Hvide Hus inden for
områder, om måder til at forbedre finansindustrien, så vil vi
gøre det.
Gizzy: Er I stadig forpligtet over for at genindføre GlassSteagall?
Spicer: Ja.
Ross: Der var det! Det er atter blevet bekræftet ved en
pressekonference i Det Hvide Hus, at Trump officielt har
støttet Glass-Steagall. Dette er den mest afgørende lov, der
kan få vort land på fode igen. Vi er meget glade her i

LaRouchePAC; vi har netop udgivet en digital version af en
brochure om LaRouches Fire Love og Amerikas Fremtid på
Silkevejen. Det kan vi se på nu. Den vil også blive udgivet på
tryk for at komme ud i landet i titusinder af eksemplarer.
Det, vi her har sat sammen, er en introduktion, en gennemgang
af, hvor vi står i verden lige nu, og en detaljeret gennemgang
af politikken for LaRouches Fire Love.
De, der har fulgt vores webside, eller hvis man er en
nytilkommen, kan dette være en introduktion. Hr. LaRouche
udgav i juni 2014 et politisk program, »Fire Love til USA’s
omgående redning«, som, tilføjede han, »ikke er en
valgmulighed, men en uopsættelig nødvendighed«. Når vi ser på
disse love, når vi ser på den idé, der udgør den overordnede
ledetråd, så ser vi, at der er en idé om, hvad det vil sige at
være menneske. Dét er nøglen til dette. Hr. LaRouche
diskuterer dette mod slutningen, efter at have forklaret, hvad
de Fire Love er for love. Han beskriver Vernadskijs anskuelse
(faktisk LaRouches egen anskuelse) af, hvad det vil sige at
være menneske – om mennesket og skabelsen. Han forklarer, at
der er en idé, som man må forstå, når man tænker på økonomi
set fra et menneskeligt standpunkt.
Som Mike fremhævede, så er resurser for menneskene ikke noget,
vi finder i den vilde natur, ligesom en ko, der vandrer rundt
og leder efter græs eller noget kløver at spise. Vi skaber
resurser. Vi er den eneste art på Jorden, der skaber resurser.
Faktisk, så er de fleste af de resurser, som vi benytter i
dag, de fleste af de resurser, som vores liv foregår omkring,
de fleste af de betingelser, som vi lever i, skabt, det er et
menneskeskabt miljø; det er menneskeskabte resurser.
Tænk på alt det, der er en del af dit liv på daglig basis.
Tænk på elektriciteten; tænk på de materialer, du kommer i
kontakt med. Disse er for det meste slet ikke naturlige i den
forstand, at de ikke er naturlige for en biologisk organisme
som mennesket. Det vil sige, de er ikke resurser for lad os
sige en flok chimpanser, eller sådan noget. Elektricitet, som

vi frembringer ved hjælp af kul; ved at tage et klippestykke
fra jorden og forvandle det til elektricitet, som vi kan
overføre gennem tynde ledninger og bringe ind i hjem og
foretagender og fabrikker for at skabe bevægelse, for at
bringe lys, kommunikationer, varme, afkøling, alle disse ting.
Dette er en resurse, vi har skabt. Resursen uran; et
klippestykke i jorden, der nu er en kilde til utrolig energi
for os. De materialer, som vi bruger – metaller, substanser,
der aldrig har eksisteret nogetsteds på Jorden, undtagen når
vi skaber dem; plastik skabt af olie. Man finder ikke plastik
nogen steder i Jorden skorpe; man finder olie. Aluminium,
metallet, findes ikke på planeten – undtagen måske på en
meteorit; aluminium er en ren, menneskelig skabelse. Der
findes intet, ikke så meget som et gram af det i Jordens
skorpe. Så vi skaber resurser.
Når vi opererer økonomisk på den måde, der er karakteristisk
for den menneskelige art som helhed over lang, historisk tid,
over økonomisk tid, kan vi få enorm udvikling og omskabe vores
forhold til naturen. For at gøre dette, er der nogle skridt,
der kræves; nogle aspekter af lovgivning og nogle specifikke
forslag til en politik. I denne brochure om Amerikas rolle i
Silkevejen gennemgår vi de fire aspekter af LaRouches Fire
Love. Det første skridt er en genindførelse af Glass-Steagall;
dette er den afgørende lov, som I netop hørte blev rejst som
et spørgsmål under pressekonferencen i Det Hvide Hus. Dette
var Roosevelts politik, der opdelte bankerne i kommercielle
banker og investeringsbanker; som gjorde det muligt at få
udlån ud til realøkonomien på en sikker måde. Hvor banker kun
var engageret i typiske lån og ejendomslån og den slags ting;
ikke i spekulativ investering. Når banker gør det, kan
regeringen forsikre dem. Med Glass-Steagall genindført vil vi
gøre det muligt at få finansiering derud til langfristede
projekter. Som de grafiske kort i dette afsnit indikerer, har
vi haft en enorm mængde – billioner af dollars; jeg mener, det
var $4,5 billion fra Federal Reserve (USA’s centralbank), og
lige så meget eller mere fra den Europæiske Centralbank.

Enorme mængder penge er
banksystemet; og næsten
realøkonomien.

blevet skabt og sat ind
ingen af dem kommer ud

i
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Så hvis man skal forsøge at finansiere en økonomisk
genrejsning, hvis man forsøger at skaffe kredit til
langfristede projekter, som at genopbygge dæmningerne, der er
forfaldne i hele landet; som at påbegynde byggeriet af et
højhastighedsjernbanenet; dette er projekter, der koster
billioner. Men, billioner af dollars er blevet smidt ind i
banksystemet, og de er ikke gået til noget; de bliver bare
dér. Med Glass-Steagall gør vi det muligt for banksystemet
igen at agere på en langsigtet måde; og vi skiller os fra
disse bankers bankerot. Lige nu er hele banksektoren ved at
nedsmelte totalt; en smule mere i Europa, ser det ud til, end
her, men det er en offentlig hemmelighed. Dette banksystem vil
ikke eksistere ret meget længere i verden. Hvad skal erstatte
det; og hvad vil grundlaget for den måde, dette nye banksystem
opererer på, blive?
Dette
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nationalbankinstitution. Alexander Hamiltons principper, det,
han gjorde som grundlaget for økonomi – og i den digitale
brochure kan I finde links, hvor I selv kan læse Alexander
Hamiltons hovedrapporter til Kongressen. De er tilgængelige.
Det er ting, der er et virkeligt højdepunkt i økonomisk
fremgangsmåde. Vi gennemgår, hvordan en ny nationalbank ville
operere. Dette er virkelig afgørende. For at gøre det muligt
at få langfristede investeringer til billioner af dollars, må
vi have en ny fremgangsmåde. I har måske hørt i
pressekonferencen, hvis I lyttede til det hele, at et tema
gentagne gange tages op fra Det Hvide Hus lige nu, uheldigvis;
det er ideen om partnerskaber mellem det offentlige og det
private. At dette skulle være måden, hvorpå de billioner af
dollars til infrastruktur, som præsident Trump har krævet, kan
finansieres. Det vil ikke fungere; det vil ikke fungere. For
det første, med mindre man får Glass-Steagall, så vil man ikke

få en sådan finansiering; men et andet aspekt er, at
offentlige/private partnerskaber kræver projekter, som man kan
investere i, som direkte vil tilbagebetale investeringen. Et
offentlig/privat partnerskab for at restaurere LaGuardia
Lufthavnens terminaler; OK, det kunne måske tiltrække
finansiering.
Men hvad med projekter, der ikke vil betale sig tilbage i
flere årtier? Hvad med et nationalt højhastighedsjernbanenet?
Hvad med byggeri af nye kraftværker? Hvad med investering i
langfristet forskning og udvikling, såsom rumprogrammet? Det
er her, hvor der ikke kommer en direkte tilbagebetaling, at
der er en specifik, unik rolle, som skal spilles gennem et
nationalbanksystem; hvor nationens forøgede produktivitet som
helhed er tilbagebetalingen, så at sige. Ved at dirigere
investeringer på måder, der gør hele nationaløkonomien mere
produktiv, så er der faktisk ingen omkostninger ved at opbygge
infrastrukturen. USA’s transkontinentale jernbane kostede
noget mht. den fysiske indsats, det krævede at bygge den; men
indkomsterne for denne investering, [var] den nye
nationaløkonomi, som den skabte. Den nye nation, som den
skabte, hvor man kunne rejse fra kyst til kyst på under en
uge, i modsætning til de tre uger, som det ville have taget
før. Man skulle tage til Panama over land, og dernæst
fortsætte med skib op igen til USA’s vestkyst. At få en
jernbaneforbindelse i stedet forandrede nationen rent
samfundsmæssigt; den forandrede nationen økonomisk på en
dybtgående måde. Udviklinger kunne nu finde sted; økonomi var
mulig. Adgang til forsyninger og materialer og markeder og
ideer og infrastruktur; dette udvidedes.
Så igennem et nationalt (statsligt) banksystem gør vi det
muligt at tiltrække den form for kredit, der eksisterer rent
potentielt, og dirigere den til projekter, der har langsigtet
gavn og tilbagebetaling. Og vi bliver ikke bundet af at lede
efter måder, hvorpå disse projekter kan omsættes til penge;
hvilket er en afgørende fejl ved synspunktet om

offentlig/privat partnerskab. Ofte, hvad disse ting gør, er,
at de tjener penge på allerede eksisterende programmer ved at
privatisere dem og så få brugerbetalingen eller indkomsten fra
dem. Så vi må have en ny nationalbank. De $1 billion, som
præsident Trump har nævnt, er alt for lidt.
For et par uger siden mødte jeg lederen af det Amerikanske
Selskab for Civilingeniører. Det var dagen efter talen om
nationens tistand (28. feb.), hvor Trump havde gentaget sit
krav om $1 billion. Denne ingeniør sagde, »Det er ingenting!
Det er ingenting, sammenlignet med, hvad vi har brug for«. Det
Amerikanske Selskab for Civilingeniører har udgivet deres
rapport, der siger, at vi har brug for $3,6 billion i
investeringer blot frem til 2020. Og det er uden tanke for
sådan noget som et helt nyt højhastighedsjernbanenet; det er
kun til reparationer og til at få vores infrastruktur op i en
anstændig form. Så med de enorme mængder, der er involveret,
så er dette ikke noget, der vil få nogle mennesker til at
udstede nogle lån til rentesatser, man vil have råd til. Det
vil blive gennem national kredit på Hamiltons måde; og vi
gennemgår [i brochuren], hvordan vi får dette til at ske.
Dette bringer os frem til den tredje lov, som vi diskuterer.
At, når man investerer kredit, så må man have en måde, hvorpå
man kan måle, om man forøger produktiviteten. Hvad er
standarden for produktivitet i en nationaløkonomi? Er
standarden for økonomisk værdi, at man tjener penge? Er det,
at man sætter noget til salg, som folk er villige til at
betale for? Det kan det ikke være! Folk betaler for alle
mulige værdiløse ting; folk begår fejltagelser, når de bruger
penge. Ideen om, at penge er et mål for værdi, er simpelt hen
usand. Den måde, som LaRouche ser dette på, er i stedet med
ideen om en økonomisk platform. At, når vi går til et højere
niveau af energi, for eksempel, en højere kilde til energi, så
har vi ikke alene mere af en energiresurse, men den lader os
også gøre nye ting. På denne grafiske fremstilling [Fig. 1]
ser man overgangen fra træ til kul, som fandt sted hen over en

50-årig periode fra 1850 til 1900. Kul er mere praktisk end
træ, for man kan gøre en masse fine ting med træ, som man ikke
kan gøre med kul; såsom at lave møbler eller bygge et hus. Man
bygger ikke et hus med kul. Men kul lader én gøre nye ting.
Olie og naturgas er mere energitætte; de lader én gøre nye
ting – forbrændingsmotoren, elektricitet, flyvning. Man vil
ikke have en flyvemaskine, der flyver på kul; og slet ikke på
træ. Så kommer det potentiale, man kunne have for nutiden –
fission, fusion; højere energiniveauer, der er tusinder, ja
hundrede tusinder af gange mere kraftfulde end den kraft, der
er tilgængelig i kemiske substanser.
Her ser man et eksempel fra før den transkontinentale jernbane
[Fig. 2], hvor man ser, hvordan rejsetiden fra New York var
forskellig fra 1830 til 1857. Hvordan vejbyggeri, men faktisk
for det meste udvidelsen af jernbanen, gjorde det muligt at
integrere denne del af nationen på en langt tættere måde. Tænk
på denne storslåede, nye idé, du har fået; en ny måde at gøre
tingene bedre på. Kan man tjene flere penge, hvis man kan
udskibe ens varer længere og hurtigere og lettere?
Selvfølgelig. Men tænk over det, det betyder, at en god idé,
en bedre måde at gøre tingene på, kan spredes lettere. Folk
kan lettere bevæge sig rundt. Vi er ved at blive en ny slags
nation.
Når vi tænker på den form for platform, som vi skaber, så må
vi først og fremmest tænke på, hvad vores energikilde er. Hvad
er vores evne til at forandre naturen, så den passer til vore
behov og vore forhåbninger for fremtiden? Og det er hævet over
enhver tvivl, at de største fordele, den største chance for at
opnå dette, ligger i fusionskraft. Mængden af potentiel energi
i fusion er bogstavelig talt over en million gange over det,
man får fra kemisk energi. Sidstnævnte vil ikke forbedres
gennem større effektivitet, med bedre gasturbiner eller sådan
noget; det er simpelt hen forskellen mellem de
elektronbindinger, der holder et molekyle sammen, versus det,
der foregår i en atomkerne, som holder den sammen.

Energimængden i en atomkerne er simpelt hen over en million
gange større end de elektriske bindinger, der holder et
molekyle sammen.
Som Mike nævnte, så bliver deuterium i havvand til en resurse;
bliver til et brændsel for fusion. Bliver til et vidt udbredt
tilgængeligt fusionsbrændsel, i modsætning til den form for
geopolitik, vi ser i dag, mht. adgang til energiresurser. At
energi til at blive til en virkelig art, der rejser i rummet,
kun vil fremkomme med fusionskraft. Hvis det tager flere
måneder at komme til Mars, er det ikke rigtigt under ens
kontrol. Hvis det er umuligt at afbøje en asteroide, der vil
tilintetgøre alt liv på Jorden, fordi man ikke kan nå den i
tide; tænk på den grundlæggende set uendelige værdi, det har
at have udviklet fusion.
Det, vi dækker i denne brochure, er i sin kerne en idé om,
hvad det vil sige at være menneske. Vi afslutter med en
forståelse af, hvad denne menneskelige identitet er; hvad
kreativitet er; og hvordan den bliver angrebet. De britiske
angreb, som Mike netop har fortalt om, og som eksplicit ses
inden for områderne af politik eller i Opiumkrigen, i felterne
som militæret eller økonomi. Det eksisterer også i kulturens
verden, i videnskabens verden, i de kulturelle forandringer,
vi har set i løbet af de seneste 100 år eller så; med
omdefineringen af videnskab, der begyndte omkring år 1900,
hvor Bertrand Russell – i en æra, hvor Planck og Einstein var
i færd med at revolutionere verden – forsøgte at dræbe
videnskaben og forvandle den til matematik. Denne britiske
intrige var utroligt succesrig; som det i dag bevidnes af den
totale beundring for ideen om kunstig intelligens, for
eksempel. Folk forstår ikke naturlig intelligens; hvad det vil
sige at være et skabende menneske.
Dette aspekt er noget, som universet responderer på. Vore
opdagelser er aldrig fuldt ud korrekte; vi ved aldrig alting
fuldt ud. Men de opdagelser, vi kan komme frem til, har stadig
en voksende magt over naturen; på trods af, at de aldrig helt

er ligesom, aldrig helt indfanger essensen af, hvordan
universet fungerer. Det faktum, at denne aftagende
ufuldkommenhed korresponderer til en voksende magt, uden
nogensinde helt at få alting rigtigt, mener jeg taler stærkt
for det faktum, at det er en skabende proces i sig selv, som
er en fællesnævner mellem vort intellekt og universet som
helhed. Hvis vi kan få adgang til dette, er de økonomiske
potentialer uendelige. Vi kan udvikle fusion som en
energikilde; vi kan revolutionere vores forhold til
råmaterialer. Vi kan gøre en ende på truslen om tørke ved at
udvikle kontrol over vandcyklussen; på samme måde, som vi ikke
blot håber på, at der vil vokse noget mad i vores køkken, som
vi kan spise. Vi sår og planter mad, vi har landbrug, vi
transporterer det. Vi kan udvikle et lignende forhold til
vand, hvor vand er noget, vi transporterer, hvis det er
nødvendigt; at vi kan ændre vejret, hvis vi kan styre det; at
vi tager direkte fra havene, når det behøves. Vi kan virkelig
transformere os selv som art; og vores nuværende potentiale er
virkelig enormt. Med åbningen for samarbejde med Rusland, som
vi ser fra Trump-administrationen, med møder mellem militære
topfolk i USA og Rusland. Med den forestående konference om
Bælt & Vej-initiativet i Beijing i maj, som vil være en
virkelig chance for USA til at ophøre med at spille en
fjendtlig rolle over for dette Nye Paradigme, som under Obama
og Bush; og i stedet gå med i det og give en særlig form for
lederskab, som faktisk kun kan komme fra USA. En unik form for
potentiale, som vi kan tilbyde verden, som i rummet, som i
fusion, og som i andre ting.
Har du noget at tilføje?
Billington: To korte bemærkninger. Med hensyn til national
bankpraksis, slog det mig, da du talte om det, at vi har hørt
fra folk i USA’s regering, der har været involveret i at
forsøge at få kinesiske investeringer til USA, at de altid
løber ind i det anti-kinesiske, anti-russiske, neokonservative
hysteri i Kongressen, så snart, det drejer sig om et større

projekt. De siger, »Åh, nej, vi kan ikke lade kineserne få dit
og dat«. Men de sagde til os, at kineserne selv ville være
absolut lykkelige for at tage deres enorme reserver i
amerikansk statsgæld, der nu intet indtjener med de
nulrentesatser, der anvendes; og, da de ikke så godt, projekt
for projekt, kan sætte dem i noget i USA, da at sætte dem ind
i en nationalbank – en infrastrukturbank – hvor de
sandsynligvis ville få et højere afkast. Men, hvad der er
vigtigere, så ville disse penge komme ud at arbejde; de ville
komme ud at arbejde for at opbygge en nation. Ikke deres
nation i dette tilfælde – vores; hvilket, som
civilingeniørfolkene sagde, vi har desperat brug for. Så
kapitalen, ud over at generere national kapital, så er der
institutioner i verden, der ville være mere end villige til at
sætte kapital ind i en sådan bank; som bliver forvandlet til
faktisk rigdom. Pengene udgør ikke værdien; værdien ligger i
infrastrukturen, i transformationen af naturen, der finder
sted som følge af en kreditpolitik, der kommer fra en
nationalbank.
Og ellers vil jeg blot gentage, at dette er et tidspunkt i
historien, hvor vi, faktisk for første gang, har chancen for
at tilintetgøre ideen om imperium. Helga Zepp-LaRouche siger
ofte, at folk vil sige, »Det er en ønskedrøm; den menneskelige
natur er trods alt ond. Der vil altid være onde mennesker«.
Jo, selvfølgelig; men pointen er, at vi står på randen af, at
menneskeheden som helhed kommer ud af barndommen – bliver
voksen. I stedet for søskende, der skændes med hinanden og
kaster spaghetti efter hinanden, så har man en verden, der
anerkender den andens fordel – som det blev sagt ved den
Westfalske Fred – og ideen om, at vi kan lære at mestre de
store kulturer på Jorden; det være sig den konfucianske
kultur, Gupta-kulturen eller Abbaside-kalifatet i Bagdad. At
vi forstår, at Jordens store kulturer alle har perioder med
storhed og perioder med mørke tider. Men ved at række ud for
at finde disse store øjeblikke i alle kulturer, har vi
potentialet til at skabe en verden, hvor ideen om den

darwinistiske bedst egnedes overlevelse kan blive smidt på
historiens skrotbunke; og vi begynder rent faktisk at have
muligheden for, at alle mennesker kan opleve deres virkelige
menneskelighed – deres skabende evner til at gøre noget, der
vil få varig værdi for menneskehedens fremtid.
Der står vi. Vi har denne mulighed i vore hænder. Folk må lære
at bryde gennem pessimisme, kynisme, frygt, og erkende det
enorme potentiale, som vi har lige foran os, i vore hænder på
dette tidspunkt i historien; og leve op til dette ansvar, og
til denne enorme chance.
Ross: Storartet! Vi viser websiden endnu engang på skærmen, så
I kan finde vores rapport om Amerikas rolle i den Nye
Silkevej. Hvis I lytter, så er det lpac.co/us-joins-nsr for
den Nye Silkevej. Nyd rapporten! Jeg håber, den er til hjælp i
jeres organisering.

Se digital brochure: LaRouche's
Four Laws and Americas Future on
the Silk Road
1] Se: TEMA: BEFOLKNINGSREDUKTION: »Briterne sultede flere
end 60 millioner indere ihjel, men hvorfor?«

Økonomisk værdi er det, der
skabes for

fremtiden, og ikke den værdi,
det har i dag.
Fra LPAC-webcast, 27. jan.
2017
Det, vi i dag må gøre, er; der ligger et forslag til en ny
nationalbank (statslig bank). Dette er noget, som hr. LaRouche
har krævet – en fremgangsmåde med en statslig bank, der styres
oppefra (dvs. fra regeringsniveau). Detaljerne i dette forslag
er ikke nødvendigvis lige nøjagtigt, som det vil blive, men
generelt; f.eks. Kina. Kina har for over $1 billiard i
amerikanske statsobligationer; de får ikke nogen særlig høj
rente. Selveste chefen for Chinese Investment Corporation har
sagt, »Ih, hvor kunne jeg godt tænke mig at få et bedre
udbytte af disse penge; at investere dem i USA på en eller
anden måde.« Så måden, denne bank kunne fungere på, var, at
indehavere af statsobligationer og måske langfristede
kommunale obligationer og delstatsobligationer, kunne bruge
dem til at blive aktieindehavere i banken; sæt dem ind i
banken. Disse aktieindehavere ville så blive garanteret en
dividende som aktionærer; og denne dividende ville blive
garanteret gennem nye eller tilpassede skatter. Dernæst ville
banken, der nu har for $1 billiard via denne type midler, være
i stand til at tilbyde lån til en lav rente, til specifikke
projekter. Banken ville blive styret af folk, der rent faktisk
er bekendt med industri. Fordelen ved dette er, at, i stedet
for at udstede for $1 billiard i ny gæld til den rente, det
måtte kræve, så kan for $1 billiard i allerede eksisterende
statsobligationer danne grundlag for udstedelse af ny gangbar
valuta til væsentligt lavere rente.
Ved Jason Ross.
Uddrag af International LPAC-webcast 27. jan., 2017. (Videoen

kan
ses
her,
20min. https://www.youtube.com/watch?v=X4DwRYjHIa0)

fra

Matthew Ogden: … Hvordan skal vi overvinde dette
imperiesystem? Hvordan skal vi besejre dette britiske
imperiesystem én gang for alle og indlede denne nye æra for
samarbejde mellem suveræne nationalstater for økonomisk
udvikling? Det er i virkeligheden det, Den amerikanske
Revolution drejede sig om. Glem, hvad Theresa May sagde ved
det Republikanske møde (under hendes besøg i Washington) om
Magna Carta og Uafhængighedserklæringen i Philadelphia. Den
virkelig historie om Den amerikanske Revolution, er Alexander
Hamilton. Uden Alexander Hamilton og hans principper kan ingen
af disse projekter lykkes. Jeg giver nu ordet til Jason Ross,
som vil fremlægge nogle ting om dette spørgsmål.
Jason Ross: Sammenhængen er den, at, da Trump aflagde sin ed
den 20. ds., havde en Demokrat fra Connecticut, Rosa DeLauro,
allerede en uge før fremstillet et lovforslag – jeg vil blot
forklare, at der er flere forslag på bordet lige nu, med
hensyn til, hvordan man skal finansiere en opbygning af
infrastruktur, af vareproduktion; en genoplivning af den
amerikanske økonomi. Der er mange projekter, som det er umagen
værd at forfølge; det store spørgsmål er, hvordan skal man
betale for det? En billiard dollar er mange penge; hvor skal
de komme fra? Vil det komme fra Finansministeriet, der direkte
påtager sig ny gæld til dette beløb ved at sælge
statsobligationer? Hvor meget vil de skulle betale i renter på
dem? Er det noget, der er bæredygtigt? For at sige det ligeud,
så – som det forklares på LaRouchePAC-siden: ’Spørgsmål, der
ofte stilles om Glass-Steagall og Økonomi’ (se:
https://larouchepac.com/econ-faqs)
– hvis man begynder at
udstede så meget via Finansministeriet, vil renterne stige op
over, hvad de i dag er; og det vil ikke rigtig være muligt at
finansiere projekter til så høje renter.
Der er også et par andre forslag, men Rosa DeLauro, sammen med
73 medsponsorer, fremstillede den 13. jan. et lovforslag. Det

er HR547 og drejer sig om en national infrastrukturudviklingsbank. Hendes håb er, at, gennem $50 mia. i
statsobligationer, og $600 mia. fra pensionsfonde og andre
former for investorer, vil hun kunne skaffe kapital til en
bank, der så kunne udstede lån til infrastruktur og lignende
formål.
Tirsdag kom et andet forslag. Senator Schumer – Demokrat fra
New York – sammen med nogle andre, Demokratiske senatorer,
fremstillede et forslag om $1 bia.; det er et forslag om at
skabe 15 millioner jobs. Han sagde, at han ønskede at bruge:
$75 mia. på skoler; $200 mia. på veje; $100 mia. på
vandrensningsanlæg og vandforsyningsanlæg; $20 mia. til
offentlig transport – tog og bus; $70 mia. til havne og
lufthavne; $100 mia. til elektricitet; $10 mia. til VAhospitaler (Veteran Affairs; statslige hospitaler og
sundhedsklinikker til folk, der har tjent i hæren); $20 mia.
til bredbånd; og de resterende $200 mia. som en hovedfond til
afgørende projekter som måske Gateway Projektet – en bro over
Hudsonfloden mellem New Jersey og New York.
Hvordan foreslog han at betale for dette? De sagde, at de
satsede på total statslig finansiering. Det vil sige, ikke
partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor, men
gennem budgetbevillinger. Hvor skal de penge komme fra? Én idé
– ikke, at de rent faktisk sagde, hvordan de ville skaffe dem
– de sagde, ved at fjerne smuthuller, måske, for at skaffe
flere skatteindtægter; det er rigtig mange penge, der skal
skaffes dér. Én idé, der er blevet promoveret, er ideen om at
sænke selskabsskatten for at hjemtage det meget store beløb i
profitter, som amerikanske selskaber har skabt udenlands; som
selskaberne har undgået at indføre i USA for at undgå at
betale selskabsskatten på profitterne. Så én idé er altså at
sænke denne selskabsskat og tilbyde et særligt incitament for
selskaber til at bringe deres profitter hjem til USA, og så
bruge det til finansiering.
Disse programmer vil ikke virke; og der er en betydningsfuld

fejl ved dem, som Hamiltons økonomiske fremgangsmåder løser.
For at gå tilbage til det, Hamilton gjorde som finansminister,
to aspekter: Det ene, han indfriede statsgælden. Han udviklede
en måde til at sikre, at statsgæld blev finansieret; og ved at
gøre det dengang, forvandlede han det faktisk til ligeså meget
cirkulerende kapital. At skyldnerbeviser fra regeringen, som
blev handlet under deres pålydende værdi, fordi folk var
usikre på, om de nogensinde blev indfriet, ved at udvikle
skatter for at sikre, at disse rentebetalinger kunne finde
sted, alle disse skyldnerbeviser, hele denne statsgæld blev i
realiteten til valuta; og de kunne så bruges i økonomien til
lån og den slags ting. Hamilton etablerede også en statsbank,
der fik sin kapital via denne statsgæld, og dernæst skabte en
gangbar valuta; han skabte statslige, amerikanske banksedler,
der gjorde det muligt for lånene at gå ud og forbedre
nationens produktivitet. Det endte med at blive brugt i hans
bank og i den Anden Nationalbank til at finansiere
infrastrukturprojekter, udvide varefremstilling, yde lån til
foretagender og foretage anlægsinvesteringer, og den slags
ting.
Det, vi i dag må gøre, er; der ligger et forslag til en ny
nationalbank (statslig bank). Dette er noget, som hr. LaRouche
har krævet – en fremgangsmåde med en statslig bank, der styres
oppefra (dvs. fra regeringsniveau). Detaljerne i dette forslag
er ikke nødvendigvis lige nøjagtigt, som det vil blive, men
generelt; f.eks. Kina. Kina har for over $1 billiard i
amerikanske statsobligationer; de får ikke nogen særlig høj
rente. Selveste chefen for Chinese Investment Corporation har
sagt, »Ih, hvor kunne jeg godt tænke mig at få et bedre
udbytte af disse penge; at investere dem i USA på en eller
anden måde.« Så måden, denne bank kunne fungere på, var, at
indehavere af statsobligationer og måske langfristede
kommunale obligationer og delstatsobligationer, kunne bruge
dem til at blive aktieindehavere i banken; sæt dem ind i
banken. Disse aktieindehavere ville så blive garanteret en
dividende som aktionærer; og denne dividende ville blive

garanteret gennem nye eller tilpassede skatter. Dernæst ville
banken, der nu har for $1 billiard via denne type midler, være
i stand til at tilbyde lån til en lav rente, til specifikke
projekter. Banken ville blive styret af folk, der rent faktisk
er bekendt med industri. Fordelen ved dette er, at, i stedet
for at udstede for $1 billiard i ny gæld til den rente, det
måtte kræve, så kan for $1 billiard i allerede eksisterende
statsobligationer danne grundlag for udstedelse af ny gangbar
valuta til væsentligt lavere rente.
Disse projekter – f.eks., et nationalt højhastighedsjernbanenet – det er den type projekter, der vil tage år at
virkeliggøre og få i fuld drift; de vil ikke give en omgående
indtægt. De vil ikke omgående skabe midler; nogle vil dog, via
brugerbetalinger. Hvordan finansierer man dem så? Det vigtige
aspekt i dette er, at via denne nye skat, der vil blive
foreslået, i betragtning af, at skatten ikke ville være
direkte relateret til midler, der kommer ind fra projekterne;
det er en måde, hvor man finansierer eller betaler for
projekter, baseret på økonomiens generelle vækst. For at bruge
eksemplet med Tennessee Valley Authority (Elektrificeringen af
Tennessee-dalen, et FDR-projekt), så solgte dette projekt
obligationer, og de blev tilbagebetalt; projektet opfyldte
sine betalinger. Men selv indirekte, blot via de forøgede
skatteindtægter, der kom ind fra denne region af landet, der
fik gavn af TVA; indirekte blev omkostningerne til TVA
tilbagebetalt via nationens forøgede produktivitet.
Så når vi taler om den form for projekter, der vil
transformere økonomien som helhed, så kommer tilbagebetalingen
på en indirekte måde. Det kan blive på en indirekte måde.
Lad os tænke over, hvad nogle af disse projekter kunne være.
Når man overvejer den måde, hvorpå den menneskelige art har
udviklet sig i tidens løb, så er det ikke glidende; der er
sket i spring. Antallet af mennesker, der har levet på
planeten, har ændret sig dramatisk på grund af meget
specifikke forandringer i de teknologier, der var til rådighed

for os. Udviklingen af landbrug; nye opdagelser inden for
sundhed og industri; Renæssancen; skabelsen af selve
videnskaben. Dette er ting, der er drivkraften bag
menneskeslægtens fremgang.
Som et aspekt heraf transformerer vi fundamentalt vores
forhold til den fysiske verden. Et eksempel er ved vores
anvendelse af energi. Dette er en grafisk fremstilling, som I
måske har set fere gange. Den viser, hvor meget energi, USA
brugte i vort lands historie. Man kan se to ting: Det er, at,
frem til mordet på Kennedy, steg den energi, der brugtes pr.
person, fra under 4 kilowatt per person ved nationens
begyndelse og op til 12 eller så på højdepunktet. Så altså
større forbrug af energi; større intensitet i energien. Det
andet aspekt er, at energitypen har ændret sig; træ blev
erstattet af kul, som ikke alene kunne gøre alt det, træ kunne
– som at blive varm og, ved at blive forvandlet til koks,
blive brugt i metallurgi på samme måde, som trækul kunne
bruges. Men derudover havde kul den enorme fordel, at der dels
var enorme mængder af det, og dels, at man ikke behøvede at
fjerne træer, der kunne bruges til andre formål, som at bygge
møbler og huse. Olie og naturgas; olie gjorde
forbrændingsmotorer mulige – en ny type energi.
Fission (sprængning af atomkernen) – kernekraft – blev aldrig
virkelig udnyttet i sit fulde potentiale. Men atomkernens
energi gør det muligt for os fuldstændigt at transformere det,
vi gør; og at rejse ud til stjernerne med raketter med
kernekraft. Teknologier, vi bare ikke har udviklet; vi bare
ikke har implementeret. Opdagelsen af kontrolleret kernefusion
– dette er ting, vi må arbejde på.
Så ét aspekt er, at vi har ændret vore energikilder. Vi har
også ændret vores forhold til den fysiske verden.
Dette er en grafisk fremstilling af de seneste 50-60 års
produktion af sjældne grundelementer. Dette er meget specielle
elementer i det periodiske system; som deres navne antyder, så

er de ret sjældne. Deres anvendelse i økonomien har først
fundet sted relativt sent. De anvendes i elektroniske
komponenter, i magneter, fosfor til skærme – computerskærme,
telefonskærme; i metallurgi til meget enestående anvendelser.
Dette udgør noget, hvor vi simpelt hen har transformeret vores
forhold til naturen; til dette spektrum af materialer, som vi
anvender i naturen.
Det største skridt fremad, som vi må opnå, er at kunne
beherske fusion. Dette bilede viser det indvendige af en
tokamak, en slags kerneforsøgsmaskine; og det er én af de
potentielle måder, gennem hvilke vi vil blive i stand til at
udvikle den enorme energi ved at sætte små atomer sammen for
at få langt mere energi end selv gennem vore nuværende
kernekraftværker, og som tilbyder en langt bedre måde at gå
frem ved rejser ud i rummet, for fremdrift af raketter, for
evnen til virkelig at komme omkring i det indre Solsystem.
Denne form for spring i det, vi er i stand til, det er
rygraden i det, økonomi vil sige som en menneskelig videnskab.
Tænker vi på nogle af de måder at implementere dette i USA, så
er nogle af projekterne forholdsvis enkle. Nogle vil måske
sige, at det, at krydse Beringstrædet, ikke er det mest simple
projekt; men det er forholdsvis lige ud ad landevejen. Dette
er et ingeniørprojekt, som vi ved, hvordan man bygger; det
kunne fremvise et par unikke udfordringer i betragtning af
dets længde og det ikke særligt fremkommelige klima i området.
Men det er den form for projekt, der fortjener investering; at
forbinde verden på denne måde.
Et nationalt højhastigheds-jernbanenet. Hvis vi bygger det i
faser, 20.000, 40.000 mil højhastigheds-jernbanenet, vil vi
transformere den måde, hvorpå vi bevæger os rundt i landet; vi
vil transformere produktiviteten og værdien af hele regioner i
nationen, og produktiviteten og den potentielle værdi af
nationen som helhed, som Kina har set det ved at bygge sit
højhastighedsnet, omkring halvdelen af rejserne er skabte
rejser; det er folk, der rejser steder hen, hvor de ellers

ikke ville have rejst til, hvis dette højhastighedsnet ikke
var blevet bygget. Møde andre mennesker; faktisk komme rundt i
deres land. Det samme, som vi kan få her. Transportere varer
mere effektivt; transportere folk mere effektivt; og simpelt
hen have forbindelser, der ikke eksisterer [i øjeblikket].
En fremgangsmåde til at styre ferskvandsforsyningen på
kontinentet; at løse problemet med tørken, der har udfordret
og skabt en hel del vanskeligheder i den sydlige og
sydvestlige del af USA; det vestlige USA. Evnen til at kunne
bruge afsaltet vand direkte fra havet, om nødvendigt; at
skaffe vand fra Stillehavet og gøre det tilgængeligt. At
transportere vand langs kontinentet som et langsigtet projekt;
at fortsætte undersøgelserne af at transformere vand i
atmosfæren; af at fremkalde regn; af at ændre vejrmønstret.
Dette er den form for projekter i stor skala, og som ikke blot
fornyer vejbelægningen og fjerner huller i vejene. Dette er
den form for projekter, der betyder, at vi virkelig vil
udvikle et helt nyt potentiale som en økonomi.
Med hensyn til, hvad det vil sige at finansiere disse ting, så
ligger det vigtige i at forstå, hvad værdi er; og jeg mener,
at dette virkelig er det centrale hovedproblem i økonomier.
Lyndon LaRouche har i sine økonomiske lærebøger og sine
skrifter i årtiernes løb fastslået, at en reel definition af
økonomisk værdi, af skabelsen af rigdom, kommer i de
aktiviteter, der fremmer forøgelsen af den menneskelige arts
potentielle befolkningstæthed [relativ til arealet]. En fysisk
målestok for værdi; ikke, hvad markedet mener, noget er værd,
men en reel måleenhed, der ligger uden for det, folk synes at
interessere sig for lige nu. Dette gør det til en ægte
videnskab.
Det betydningsfulde aspekt heri er, at værdien af alting i en
økonomi ligger i relation til, hvordan det virker med hensyn
til at virkeliggøre en sådan fremtid. Og jeg mener, at, via
den fremgangsmåde for at skaffe kapital, der gøres mulig
gennem en nationalbank af den type, som vi foreslår, til dels

via den indirekte art af dens finansiering, via en
skatteindtægt, der ikke specifikt kommer fra projekter, som
banken finansierer; men som mere generelt gør denne
finansiering mulig. Og også, at drage økonomisk fordel af,
drage nytte af den generelle forøgelse af nationens
produktivitet. Det giver god mening at tale om investeringer,
der betaler sig selv. Nogle af dem betaler sig direkte – et
forretningsforetagende ekspanderer og giver større profitter.
Men, når det drejer sig om den økonomiske platform,
infrastrukturen, som landet som helhed er afhængig af, disse
fordele – fordelen ved videnskab, ved rumprogrammet, ved at
tage til Månen. Det skabte utrolige profitter for nationen, at
vi tog til Månen; en utrolig udvikling for nationen ved at
åbne op for nye typer af varefremstilling og nye teknologier.
Men det var ikke NASA, der skabte pengene; hele økonomien
havde fordel af det, og ikke kun rent monetært.
Hvis vi kommer væk fra partnerskaber mellem det offentlige og
privatsektoren, hvis vi kommer væk fra ideen om, at vi skal
lave en form for handel for at hjemtage profitter fra udlandet
– som til dels kan være en god idé; men den virkelige idé bag
kredit, i modsætning til penge, er forskellen mellem at tænke
på værdi som noget, der ligger i, hvad det skaber for
fremtiden, versus det, som markedet mener, noget er værd i
dag.
Mathew Ogden: Dette er en gennemgang af den fremgangsmåde, der
bygger på principper, og som hr. LaRouche i årevis har
diskuteret som præcis den måde, hvorpå man kan vende USA
tilbage til dette Hamilton-system. Det er ikke noget, der på
nogen måde er uklart eller uforståeligt. Hvis man ser på USA’s
historie, så har det, hver gang, vi har haft fremgang som
nation, skyldtes, at vi anvendte denne Hamilton-fremgangsmåde.
Det er en enestående fremgangsmåde; det er det, der hedder Det
amerikanske, økonomiske System. Det er gentagne gange blevet
anvendt, med held. Abraham Lincoln havde en dyb forståelse for
dette; det samme havde Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt

forstod, at, uden at reorganisere et banksystem, der var løbet
fuldstændig løbsk, ville man ikke være i stand til at bruge
den nationale regerings beføjelser til at skabe denne form for
produktive investeringer; det ville alt sammen være forsvundet
i spekulation. Det var det grundlæggende princip for, at
Glass-Steagall var det første skridt, som Franklin Roosevelt
tog. Roosevelt indså, at – meget lig nutidens situation – det
var en situation, hvor monetær regulering alene ikke ville
vække den amerikanske økonomi til live igen. Man havde dengang
en generation, som man i bogstavelig forstand kaldte »den
tabte generation«; de havde ingen erhvervsmæssige færdigheder;
de var demoraliseret. Mange af dem havde været vidne til
Første Verdenskrigs rædsler; pessimismen hærgede. Franklin
Roosevelt indså, at den mest nødvendige mobilisering var en
mobilisering i fredstid for at opgradere det faglærte niveau
og evnerne hos en befolkning, for at kunne vende en
demoraliseret, nedtrykt befolkning til en befolkning, hvor
arbejdskraftens produktive evne var tilstrækkelig til at
genopbygge USA.
(Se: Udkast (dansk) til Lov om Genetablering af USA's
Oprindelige Nationalbank).
Titelbillede: Alexander Hamilton, USA's første finansminister
(1789-96), skabte USA's Første Nationalbank. I baggrunden
Indledningen til Fortalen til USA's Forfatning.

Stræb efter lykke med
Gottfried Wilhelm Leibniz.

Mandag, den 14. november,
2016
markerer 300-året for
universalgeniet
Gottfried
Leibniz’ død.
Gottfried Leibniz’ død markerer den største, enkeltstående
begivenhed i konsolideringen af ’venetiansk’ imperiemagt i
Storbritannien, en begivenhed, der nødvendiggjorde den
Amerikanske Revolution. Fire år tidligere, i 1712, havde
Leibniz en position som hovedrådgiver til Ruslands Peter den
Store; som nyudnævnt Særlig Rådgiver til Kejser Karl VI; som
mangeårig strateg og lærer for tronfølger i førsteposition til
Storbritannien, Sophie af Hannover; hovedfilosof og diplomat
for hertug Anton Ulrich, i sine bestræbelser for at afslutte
den sekteriske strid i det kristne Europa og forene kirkerne;
og den anerkendte leder af videnskabens fremmeste grænser – og
især en leder med et epistemologisk talent for, hvordan man
skal avancere disse grænser yderligere. Han havde etableret et
nationalt videnskabsakademi i Berlin, initieret et andet i
Wien og var i færd med at lægge fundamentet for endnu et i
Skt. Petersborg. Han havde betydelige videnskabelige,
diplomatiske og epistemologiske indfaldsveje ind i det franske
hof og ind i Kina.
Download (PDF, Unknown)
Se video:
Leibniz’ Loving Wisdom, not Russell’s Evil Logic:
https://www.youtube.com/watch?v=boJg8yASSfI

Se også: En introduktion til Gottfried Leibniz (dansk):
del I

http://schillerinstitut.dk/si/?p=12423 og

del II http://schillerinstitut.dk/si/?p=14177

Lyndon
LaRouche
om
Filippinernes fremtid, nov.
2013.
Lyndon LaRouche: … Først og fremmest er nøglen opbygning af
økonomisk infrastruktur. Men hvordan skal dette forekomme? Vi
er nu kommet til det punkt, hvor den største trussel mod
menneskeheden er den umiddelbare trussel om en atomkrig, der
stadig simrer derude. Atomkrig er det grundlæggende valg for
krigsførelse blandt større nationer i dag, hvilket betyder, at
hvis man tager de samlede våbensystemer og arten af
våbensystemer, der står til rådighed til gennemførelse af
generel krig, så har vi en situation, der har evnen til at
udslette den menneskelige art, eller til at udrydde
størstedelen af menneskeslægten. Derfor er tiden kommet, hvor
målet må være at eliminere krigsførelse, fordi krigsførelse af
enhver generel art er af en sådan natur.
(Uddrag af Specialrapport, der i sin helhed kan læses her:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=3508)
Matthew Ogden: Før jeg stiller et sidste spørgsmål, som er
vigtigt, vil jeg gerne understrege det, du netop sagde. For,
hvis man ser på det oligarkiske princips historie, fra Zeus
til Malthus, til Bertrand Russel og Prins Philip i dag, så er
mantraet et satanisk mantra, bestående af krig, fattigdom,

sult og sygdom. Og hvis man ser på alle de virkninger, som vi
har fremlagt her i dag, så er hver eneste af disse virkninger
forårsaget af denne sataniske tro på det oligarkiske system.
Og som du gentagne gange har nævnt, som også her i aften, så
var Den trojanske Krig det fremmeste eksempel på, hvordan
dette folkemord har virket hele vejen ned gennem historien. Og
der er en ting, som jeg mener, det er meget vigtigt, at folk
indser, og det er, at dette er kendt! Som du sagde, at Cusa
vidste det, men som enhver, der er bevidst om det oligarkiske
princips ondskab, vidste det, indbefattet, når man går helt
tilbage til selveste Homer. Der er et episk digt, der blev
forfattet som en slags »forløber« for Iliaden og Odysseen. Det
hed Cypria og fortalte historien om de begivenheder, der førte
til Ilion-krigene, der førte til Den trojanske Krig. Det
beskriver, hvorfor Zeus besluttede at fremprovokere denne
krig. Digtet siger:
»Der var en tid, hvor menneskenes utallige stammer, endskønt
adspredte, undertrykte den storbarmede Jords overflade, og
Zeus så det og forbarmede sig, og i hans vise hjerte
besluttede han at befri Jorden, der nærer alt, for menneskene
ved at forårsage en stor strid i Ilion-krigen, for at mængden
af død måtte tømme verden. Og helten blev således dræbt i
Troja, og Zeus’ plan blev ført ud i livet.«
Så Zeus afsløres tillige her som en miljøforkæmper.[latter]
Lad mig stille det sidste spørgsmål: Dette kommer fra en
prominent radiovært i Filippinerne, som også er en nær ven af
vor organisation. Som man ved, så har der været en
virkelig grusom tragedie i Filippinerne med virkningerne af
Supertyfon Haiyan. Man skønner, at 10.000 mennesker er døde i
kølvandet på denne storm; man har foreløbig fundet omkring
3-4.000 lig; ligposer ligger på rad og række i gaderne, og der
er ikke tilstrækkelig med arbejdskraft til at begrave de døde.
Så denne herre spørger, om Lyndon LaRouche vil kommentere den
katastrofe, der er sket i denne nation i kølvandet på
Supertyfon Haiyan, som afstedkommer massiv ødelæggelse, og

hvis effekt blev meget værre pga. det drastiske underskud af
national infrastruktur, der kunne håndtere sådanne
naturkatastrofer. Han siger:
»Hr. LaRouche, De har haft et langvarigt og venskabeligt
forhold til Filippinerne, men De har været meget kritisk over
for manglen på lederskab der, siden Ferdinand Marcos blev
væltet i 1986 af George Shultz og hans ’kammesjukker’, og som
har efterladt landet i en forarmet tilstand, ødelagt dets
atomkraftprogram, lukket dets industri ned og gjort en ende på
dets program for selvforsyning med fødevarer med det resultat,
at Filippinerne er udelukket fra den udvikling, der nu foregår
i resten af Asien.«
Han
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kreditsystem, store infrastrukturprojekter og en fusionsdrevet
udvikling i Stillehavsområdet; hvordan disse forslag kan
håndtere den aktuelle krise i Filippinerne og lignende kriser
i fremtiden.
Lyndon LaRouche: Der er to aspekter til denne forudsætning.
Først og fremmest er nøglen opbygning af økonomisk
infrastruktur. Men hvordan skal dette forekomme? Vi er nu
kommet til det punkt, hvor den største trussel mod
menneskeheden er den umiddelbare trussel om en atomkrig, der
stadig simrer derude. Atomkrig er det grundlæggende valg for
krigsførelse blandt større nationer i dag, hvilket betyder, at
hvis man tager de samlede våbensystemer og arten af
våbensystemer, der står til rådighed til gennemførelse af
generel krig, så har vi en situation, der har evnen til at
udslette den menneskelige art, eller til at udrydde
størstedelen af menneskeslægten. Derfor er tiden kommet, hvor
målet må være at eliminere krigsførelse, fordi krigsførelse af
enhver generel art er af en sådan natur. Det betyder to ting:
Det betyder, at man må gøre sig klart, at der er et element i
verdenssamfundet, som skaber sådanne krige, som vi f.eks. ser
det i Syrien. Vi har set det i andre forbindelser. Krige
stimuleres af imperiemagter, som f.eks. det såkaldte Britiske

Imperium eller Det anglo-hollandske Imperium. Dette har været
menneskehedens historie, at krig var et redskab til at
ødelægge befolkninger, der ville være uafhængige og frie.
Derfor står vi nu igen over for dette, men nu er det med
termonukleare våben. Og kvantiteten og virkningen af
termonukleare våben er af en sådan karakter, at man kan
skønne, at det vil udslette praktisk talt et helt område af
verden inden for halvanden time pga. den kapacitet, som findes
derude. Så tiden er kommet, hvor vi må sætte spørgsmålstegn
ved selve spørgsmålet om krigsførelse, ikke, fordi vi er
pacifister, men fordi vi er imod denne form for krigsførelse!
Vi må derfor mobilisere os selv på denne baggrund. Vi må
stoppe denne manipulation, hvor man opildner til mindre krige
og udbreder dem, som vi så det i Irak-krigen, den seneste
Irak-krig – som var fuldstændig unødvendig! Tony Blairs gave
til hele regionen! Der var ingen grund, overhovedet ingen
grund, til at starte den krig! Men på det tidspunkt havde vi
en præsident Bush, og præsidenter fra Bush-ligaen er ikke
noget godt at have om sig på sin egen grund, de bør anbringes
et andet sted. Så vi er altså gået ind i en sådan fase. Obama
– falske krige! Alle mulige slags falske krige, massedrab,
alle den slags ting! Vi har ikke noget reelt behov for krig.
Der kan være tilfælde, hvor tvang må gennemføres, men der er
forskellige måder at håndtere det på. Men der er sket det, at
disse befolkninger er blevet fordærvet af et instinkt for
krig, hvor det ikke er nødvendigt. Det, der er nødvendigt, er
den form for programmer, som forhindrer dette, og det, vi må
gøre, er faktisk at benytte et af de store våben, som er til
vor rådighed, det store, psykologiske våben, vi har til
rådighed, og det er Mars og udviklingen af forsvarssystemer
imod ubehagelige asteroider, der med et slag kunne udslette
hele den menneskelige befolkning. Så vi har derfor masser af
ting, som vi kan gøre. Men det væsentligste er, at vi må
opdrage menneskeheden: Det, vi må gøre, er at tage førende
nationer i verden i dag, eller dele af disse nationer, som
erkender, hvad atomkrig er, i særdeleshed i det foreliggende
tilfælde, hvor vi netop nu står på randen af den. Potentialet

er til stede. Derfor må vi stoppe det, hvilket betyder, at vi
må have nye mål, hvilket først og fremmest betyder
højteknologi – meget høj teknologi. Fusionsforskning har,
siden begyndelsen af 1970’erne, været det foretrukne valg som
drivkraft for fremskridt i verden! Netop nu er dette, for vor
egen del, hvad vi vil have! Vi behøver det i
Stillehavsområdet, nu! For, med den forfærdelige tilstand i
det transatlantiske område, som vi også ser i vort eget land,
der i vid udstrækning er ødelagt, har vi ødelagt en stor del
af vor evne til at leve! Ikke blot til at leve, men evnen til
at leve! Derfor er tiden kommet, hvor vi må skabe en ny
alliance blandt nationer. Og jeg mener, at det kan gøres, hvis
USA vil skaffe sig af med dette problem, som vi har i selve
USA nu. Jeg mener, at vi kan få denne aftale på plads. Rusland
har udtrykt interesse; andre nationer er kommet med lignende
tilkendegivelser. Tiden er kommet til at gøre en ende på denne
form for krigsførelse! Politiaktioner, som er nødvendige –
fint, det er én ting. Men krig skal vi forhindre, for seriøs
krig er atomkrig, og atomkrig har potentialet til at udslette
den menneskelige art. Derfor er tiden kommet for
menneskeslægten til at vågne op og tage chancen for at
overleve. Der er nogle meget specifikke ting, som vi må gøre
for at gennemføre dette, denne politik. Men jeg mener, at vi
nu har – med de former for alliancer, der dukker op som
forsvar, den form for afsky, der gennemtrænger hele verden på
grund af det, som Obama er blevet repræsentant for, [så mener
jeg,] at verden for en stor del er parat, pga. af
tilstrækkelig indflydelse fra nationer i verden, til at gøre
en ende på denne rædselsudvikling. Og hvis vi kan finde den
rette måde at tænke på det, vil vi være i stand til at bringe
suveræne nationer, som stadig er suveræne – for suverænitet er
meget vigtigt; for man er nødt til at integrere folkets
personlighed i arrangementerne. Man kan ikke have, at der
kommer nogen, som er en konge eller sådan noget, og siger »nu
er I mine undersåtter«. Det er ikke sådan, man opbygger
nationer. Men hvis vi har nationerne, så vil nationernes
ledere erkende, hvad deres interesse er, og finde deres fælles

mål – det behøver ikke at være identiske mål, men det skal
være fælles mål – hvis vi gør dette, kan vi redde
civilisationen. Og så er der også den anden side af dette
billede: Når vi først har fået fat i idéen, blandt
tilstrækkeligt med mennesker blandt tilstrækkeligt med
nationer, at tiden er kommet til at gøre præcis dette, og jeg
tror nu, som vi ser det på gaden så at sige, at Obama er ved
at gå ned; hvorvidt det bliver permanent og endegyldigt eller
ej, ved vi ikke endnu, men Obama er nu tilsyneladende dømt til
politisk undergang. Og folk er i stigende grad parat til at
smide ham ud af embedet og ikke vente på ceremonierne. Under
disse betingelser har vi måske nået et punkt, hvor graden af
lidelse i det transatlantiske område nu, såvel som i vor egen
og i andre nationer, er af en sådan art, at vi sandsynligvis
vil kunne nå frem til en sådan aftale. Rusland er parat til
det, Kina er parat til det, Indien er sandsynligvis parat til
det, og så fremdeles. Så villigheden til at gøre dette, hvis
de kan forsikres om, at det er en sikker mulighed, der nu
foreligger pga. omstændighederne. Vi må ændre de
omstændigheder, der fremmer dette til at blive til den
virkelige hensigt om at gøre dette. Og vi har nået det
tidspunkt, hvor dette praktisk talt, i en praktisk betydning,
er indlysende. Den store forhindring er den grønne politik.
Den grønne politik er den trojanske politik, det er den
oligarkiske politik. Det er en politik for at gøre folk dumme
– og meget sultne og døende! Så vi må simpelthen forstå,
blandt ledende personer i verden, at disse galninge, der
oppisker til at denne blodsudgydelse og ballade og nonsens, at
disse galninge bør dæmpes lidt ned! Og mentalt sunde mennesker
i nationer, der er klar over, hvad problemet er, hvad faren
består i; der findes ikke en nation på planeten, der ikke er
truet i dag, truet hovedsageligt af denne form for
overvejelser! Vi må få nogle seriøse mennesker til at indse,
at vort mål ikke er krig med en eller anden nation. Vort
projekt går ud på at redde os fra store genstande, der svæver
rundt i rummet, og som med et slag, hvis de ramte vor planet,
ville slå os alle ihjel. Det er vor fjende! Mars – jeg

anbefaler slet ikke, at folk skal tage til Mars, jeg mener, at
det er en fjollet idé. Det er en antikveret idé. Hvorfor
skulle man gøre det? Vi kan, i en mere eller mindre nær
fremtid, hvis vi gør dette, anbringe instrumenter på Mars; vi
kan kontrollere, hvad der foregår på Mars’ overflade. Vi kan
udvikle de teknologier, som er inden for rækkevidde, til at
gøre dette. Vi kan således bruge Mars som et af de steder,
hvorfra vi kan kontrollere rummet inden for Solsystemet med
henblik på at beskytte os imod ankomsten af store objekter,
som kan ødelægge vor planet. Forsvaret af vor planet er det,
der står på spil. Og det betyder altså ikke, at vi skal ud og
finde en anden planet at slå ihjel. Det betyder, at vi skal
stoppe disse trusler, som allerede er indbygget i vor del af
Solsystemet, og forberede et forsvar mod dem. Desuden skal
mennesket udvide fremtiden, fra at leve på denne planet og til
at håndtere en del af Solsystemet. Vi kommer i berøring med
hele Solsystemet i vor levetid, dog ikke specifikt i min; men
vi kan, lad os sige inden for Mars’ rækkevidde, og så
fremdeles, inden for denne rækkevidde af Solsystemets rum bør
og kan vi udvikle systemer, som vi kontrollerer fra Jorden,
som vil udgøre midler til at opnå et mål. Mennesket vil ikke
længere tænke på sig selv som jordboere; de vil tænke på sig
selv som folk, der lever på Jorden, er født på Jorden, men som
håndterer en betydelig del af Solsystemets territorium. Og
dette bør være vort mål.«
(Foto, dette indlæg: I Filippinerne anslås tyfonen Haiyan, der
ramte landet den 2. november, 2013, at have påvirket mindst to
millioner mennesker og dræbt op imod 10.000.)

Lyndon LaRouche: Vi må have
Alexander Hamiltons politik
i et nyt udtryk for moderne
tid
INKL. SÆRTRYK AF ARTIKLEN 'NYT KREDITSYSTEM'.
Lyndon LaRouche udtalte følgende til LaRouchePAC’s Komite for
Politisk Strategi den 17. oktober, 2016, med henvisning til
præsidentvalget:
Der er en politik: Alexander Hamiltons politik, som den
udtrykkes nu, i moderne form; det er, hvad vi vil have. Brug
mit navn for at understrege Alexander Hamiltons navn som den
person, der bør være den retningsangivende person for hele
nationen. Jeg kan udrede det klart; det kan jeg gøre – jeg
ved, hvordan det skal gøres. Det gør de fleste mennesker ikke;
de hænger fast i fortolkninger.
Han var den ledende skikkelse i amerikansk historie, i dens
tidligste del. Og i det tyvende århundrede har jeg været en
ledende skikkelse i USA. Jeg siger nu, at Alexander Hamiltons
lov, udtrykt i det følgende, i mine Fire Love, er det, der må
gøres for nationen.
Vi har allerede politikken nedfældet, for vi har loven, der
blev fremsat i mit navn for mere end to år siden. Dette er den
lov, som bør være den retningsangivende lov, der bestemmer
loven for USA som sådan.
Sig Alexander Hamilton; og Hamiltons lov og præstationer er de
ting, vi peger på – dernæst bruger vi, hvad jeg har gjort, for
lidt over to år siden. Jeg definerede [disse love] på ny,
hvilket ingen anden person har gjort, undtagen i mit navn. Det
er sådan, man skal se på det.

Det, jeg sagde, er meget enkelt. I 2014 fremlagde jeg en sag,
den politiske sag, for USA’s folk. Det var, hvad jeg gjorde.
Ingen anden havde gjort nøjagtig, hvad jeg gjorde. Men jeg har
imidlertid ingen garanti for at løbe omkring på ubestemt tid.
Pointen er simpelt hen at få en politik, en politik, der i
dette tilfældet har eksisteret, og dette skal fremlægges som
politikken. Det er ikke et spørgsmål om personer som sådan,
det er et spørgsmål om at fastslå politikken. Det, jeg gjorde
for over to år siden, er nøjagtig, hvad politikken bør være.
Hverken mere eller mindre.
Jeg var den person, der fastlagde de »Fire Love«. Og jeg
fremsætter disse love som en korrektion, for at korrigere og
fjerne de fejltagelser, som er blevet opretholdt eller
indført. Og som er fejltagelser. Med andre ord, så er det
politikken, der er taget under overvejelse. Og politikken har
en tilhænger. Jeg er den eneste, der udfærdigede erklæringen
om Alexander Hamiltons love, som jeg fastlagde dem for over to
år siden. Og denne proces trodser alle de former for miskmask,
som på det seneste har været i valgprocessen. Punktum.
Jeg har her fremlagt en erklæring. Denne erklæring har sin
egen, unikke karakteristik. Det er denne fremgangsmåde, der
kunne vinde sagen. Det væsentlige er, at USA blev grundlagt på
love, der blev skabt af Alexander Hamilton. I den nylige
periode af mit liv har jeg været en ledende person med hensyn
til at fremlægge dette princip. Man må udtrykke det på en
meget ligefrem måde. De love, som vi ønsker at have, er de
reformlove, som jeg introducerede på vegne af Alexander
Hamilton. Det er måden at gøre det på. Og dette kunne være en
lov, som alle nationer kan tage op og anvende.
Ideen var, at Alexander Hamilton var den person, der fastlagde
det princip, som USA’s love bør hvile på. Og det blev ved navn
fremlagt af mig, i den lov, som jeg introducerede for at blive
praktiseret som sådan.
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Alexander Hamiltons program, som defineret i en fornyet form –
at det er det, der må introduceres. Så enkelt er det. Planeten
har brug for retningslinjer med hensyn til lov. Denne lov må
anses for at være den retningsangivende lov, som er Alexander
Hamiltons politik, som jeg har tilrådet nationen at
praktisere. Det er en løsning, som vil virke.

NYT KREDITSYSTEM
Denne artikel er et særtryk af et indlæg fra Schiller
Instituttets valgavis nr. 16, efteråret 2013.
Grundlaget for et samfunds udvikling er ikke penge, men
kredit. I det unge USA sørgede finansminister Alexander
Hamilton for etableringen af et kreditsystem, så
valutafattige og gældsplagede USA kunne opbygge

det
sin

realøkonomi. På afgørende tidspunkter i USA’s historie er man
gået tilbage til et sådant kreditsystem for at få nationen på
ret kurs.
Danmark kunne på lignende vis skabe billig, rigelig kredit til
investeringer i infrastruktur og samfundsøkonomien.
Efter at vi gennem en Glass/Steagall-banksanering har ophævet
statens forpligtelse til at indfri bank- og finansverdenens
spillegæld for hundrede af mia. af kr. – og fjernet denne gæld
fra bankernes regnskaber – vil de tilbageværende værdier i
bankerne ikke være tilstrækkelige til at skabe den nødvendige
kredit, som økonomien behøver for at fungere. Vi må derfor
skabe en ny kilde til kredit. Det kan ske ved en overgang fra
det nuværende monetære system til den form for kreditsystem,
der, under ledelse af det unge geni Alexander Hamilton, var
den afgørende kilde til USA’s transformation fra en samling
gældsatte kolonier til en supermagt. Det var det amerikanske
kreditsystem, der, på trods af, at det undervejs blev

saboteret en stor del af tiden, sikrede USA’s overlevelse og
udvikling. Genindførelsen af dette kreditsystem er ikke blot
en absolut nødvendighed, hvis USA skal overleve i dag, men er
også et vigtigt forbillede for Danmark og Europa, hvis vi
ønsker en lys fremtid, der ikke er afhængig af private
finansinteresser og finansmarkedernes velvilje, men som i
stedet giver os og andre nationer suverænitet og den frie
vilje til at bestemme vor egen skæbne. Det amerikanske
kreditsystem er dog en af de bedst bevarede hemmeligheder i
såvel offentligheden som den økonomiske faglitteratur i dag,
og vi vil derfor i det følgende give et indblik i afgørende
aspekter af systemet og de perioder, hvor det, med stor
fremgang som resultat, har været anvendt i amerikansk
historie.
USA’s første nationalbank
Inden for rammerne af et kreditsystem som det, USA’s første
finansminister Hamilton satte i værk i USA’s tidlige år, er
finanssystemet knyttet til den fysiske økonomi og gør det
derved muligt at styre nationens opbygning med sigte på den
fremtidige velstand og produktion. Dette gjorde det muligt for
de amerikanske kolonier at sikre USA’s faktiske økonomiske
uafhængighed, da man havde vundet kampen for sin politiske
løsrivelse fra
Det britiske Imperium, i stedet for blot at have politisk
uafhængighed af navn. For de amerikanske, grundlæggende fædre
betød national suverænitet ikke blot evnen til at drive
udenlandsk aggression tilbage og sikre de nationale grænser;
det krævede etableringen af et økonomisk system, der var i
stand til at sikre den fortsatte udvikling af nationen og dens
befolkning ved at begunstige stigningen i arbejdskraftens
produktive evne gennem en nationalbank. Allerede i 1781, før
krigens slutning, skrev Hamilton til Robert Morris, den
finansielle tilsynsførende for Den kontinentale Kongres, og
forklarede sin idé: »En Nationalbanks tilbøjelighed er at

forøge offentlig og privat kredit. Industri forøges,
vareudbuddet mangedobles, landbrug og håndværk blomstrer, og
heri består statens sande rigdom og fremgang. Den forvandler
begge parters rigdom og indflydelse til en kommerciel kanal
til gensidig nytte, der må tilbyde fordele, der er
uvurderlige; der mangler et omsætningsmiddel, som denne plan
yder gennem en form for skabende evne, der konverterer det,
der således skabes, til et reelt og virkningsfuldt
handelsinstrument. Det er udelukkende gennem en nationalbank,
at vi finder bestanddelene til en sund, solid og gavnlig
kredit med sikkerhed i værdipapirer.« Ved Uafhængighedskrigens
slutning var den nyligt etablerede nation bankerot. En stor
del af koloniernes fysiske økonomi var blevet ødelagt af
kampene, og både den nationale regering og staterne befandt
sig i en gældsklemme. Alene renterne på den totale gæld beløb
sig til mere end hele den indkomst, der forudsås at stå til
rådighed for den føderale regering. Akkumuleringen af denne
gæld, oven i den fysiske ødelæggelse, frembød en bister udsigt
for den nyligt uafhængige nation og en umiddelbar trussel om
landets disintegration, eller endog generobring. Det var
umuligt for den nye nation, med den utilstrækkelige magt, som
var bevilget Kongressen i Konføderationens Lovparagraffer, at
etablere et kreditsystem for at fremme en voksende
nationaløkonomi med henblik på at honorere gælden. Robert
Morris, Alexander Hamilton, James Wilson, Gouverneur Morris,
Benjamin Franklin, George Washington og andre af USA’s
grundlæggere var enige om, at en ny forfatning var påkrævet,
som gav den nationale regering magt til at fuldføre de mål,
der var skitseret i Uafhængighedserklæringen. Idet han som
finansminister anvendte den nye forfatnings magt, omsatte
Hamilton sin idé om kredit i praksis, som således gjorde det
muligt at løse den tilsyneladende uløselige krise, hvor USA
kun havde en masse gæld i stedet for det guld og sølv, der
normalt var grundlaget for en valuta. Han udtænkte en plan for
at sætte nationens aktive kapital fra landbrug og industri i
arbejde, ved at skabe et finanssystem og en valuta, der var
baseret på den fremtidige produktion, snarere end på guld,

sølv og monetaristisk gæld. Hamilton arrangerede overførslen
af de forskellige koloniernes gæld til det føderale regnskab
og forenede den således som en samlet national gæld samtidig
med, at han skabte muligheden for, at den kunne honoreres ved
at blive knyttet sammen med kredit til nye fysiske
investeringer. Begrebet gæld blev således redefineret som
værende ikke blot monetaristisk gæld, men gæld blev en del af
en proces, gennem hvilken investering i fremtiden skabte nye
kilder til rigdom og hermed midlerne til at tilbagebetale
denne investering – med andre ord: Det blev en gæld til
fremtiden i stedet for en gæld til fortiden. Under Hamiltons
kreditsystem blev den nationale gæld til en kapitalpulje, på
grundlag af hvilken man kunne investere i opbygningen af den
fysiske økonomi. Det, der kunne have været en forbandelse,
blev til en velsignelse. Hamiltons system etablerede det
princip, at økonomiens og valutaens værdi blev fastsat på
baggrund af den produktivitet, der fremkom ved den fremtidige
effekt af kreditten, snarere end de akkumulerede værdier fra
fortiden. Benjamin Franklins hensigt om en papirvaluta, der
var i overensstemmelse med den produktive omsætning, blev
virkeliggjort gennem nationalbankens brug af en kreditvaluta.
Det essentielle princip i kreditsystemet var ikke anvendelsen
af pengesedler i stedet for guld og sølv, men snarere, at man
førte en politik for udviklingen af hele den nationale
økonomi, hvor den samlede nationaløkonomis produktive evne
derfor understøttede valutaen, da valutaen blev en afspejling
af den fremtidige økonomiske vækst.
Fysisk produktivitet
Hamilton skrev i sin »Rapport om Produktion« fra 1791 til
Kongressen om virkningerne af sit system: »Det nye system
fungerer som en ny kraft til industrifremstilling; det har,
inden for visse rammer, en tendens til at forøge den reelle
rigdom i et samfund, på samme måde som penge, som en driftig
landmand låner til investering i forbedringer af sit landbrug,
sluttelig vil tilføre ham reel rigdom.« Hamiltons

kreditbaserede valuta satte hele landets aktive kapital i
bevægelse. Idet han reflekterede over det system, som han
havde konstrueret, skrev han i sin endelige »Rapport om
Offentlig Kredit« i 1795: »Offentlig kredit … er en af
hoveddrivkræfterne bag nyttig foretagsomhed og lokale
forbedringer. Som erstatning for kapital er det lidt mindre
nyttigt end guld og sølv, inden for landbrug, handel,
produktionsvirksomhed og håndværk … En person ønsker at gå i
gang med at opdyrke et stykke land; han køber på kredit, og
med tiden betaler han købsprisen med produkterne af den jord,
som hans arbejdskraft har forbedret. En anden etablerer sig
inden for handel; med en kredit med sikkerhed i hans retskafne
karakter søger han, og finder ofte, midlerne til, med tiden,
at blive en rig handelsmand. En tredje starter en forretning
som fabrikant eller håndværker; han er dygtig, men har ingen
penge. Det er ved hjælp af kredit, at han bliver i stand til
at skaffe værktøjet, materialerne og selv det udkomme, som han
behøver, indtil hans virksomhed har forsynet ham med kapital;
og selv da skaffer han, fra en etableret og for øget kredit,
midlerne til at udvide sine foretagender.« I Hamiltons
»Rapport om Produktion« stadfæstede han det essentielle,
økonomiske princip som et fysisk system for produktivitet. Den
primære værdimåler er ikke kapital, men de intellektuelle
evner, som forøger arbejdskraftens produktive evne. Ligesom
Winthrop, Mather og Franklin før ham anskuede Hamilton ikke
valuta som rigdom i sig selv, men som regeringens
forfatningsmæssige forpligtelse til at fremme videnskabelig
opfindsomhed og iværksætterånd. Målet for kreditsystemet var
ikke at producere med det formål at få penge, men at bruge
kredit som middel til at øge arbejdskraftens produktive evne.
Nøglen til Hamiltons løsning var hans enestående forståelse
af, at sand rigdom ikke findes i penge. Som han fastslår det:
»Produktionen forøges, vareudbuddet mangedobles, landbrug og
produktionsvirksomhed blomstrer, og heri består statens sande
rigdom og fremgang.« Det var dette, og kun dette, der gav
USA’s papirvaluta en kreditfunktion.

John Quincy Adams
På trods af succesen med kreditsystemet i USA’s første år,
lykkedes det efterfølgende for de private finansielle
interesser, med centrum i Det britiske Imperium, der afskyede
denne konkurrent til deres magt over økonomien, at få svækket
kreditsystemet og dets tilførsel af kredit til opbygning af
den nationale velstand. Da den første nationalbanks charter
udløb i 1811 blev det ikke fornyet, og selv om en ny
nationalbank blev etableret i 1816, så kom USA’s økonomiske
genrejsning først, da Nicholas Biddle blev chef for
nationalbanken i 1823. Biddle var glødende tilhænger af
Hamiltons idéer og arbejdede under ledelse af økonomen Mathew
Carey på at genoprette USA’s valuta og fysiske økonomi efter
spekulationens hærgen. Under hans ledelse af nationalbanken,
som tidligere under Hamiltons, indgik man fremtidsorienterede
kreditaftaler snarere end at omsætte den fremtidige,
potentielle rigdom til penge til nutidige betalinger. Det var
Biddles princip at beskytte og nære økonomiens langsigtede
virksomhed, snarere end at tillade den at blive offer for krav
om omgående betaling, især betaling i guld og sølv. Landets
økonomi blev i stand til at vokse i forhold til sin
potentielle produktionsevne, snarere end gennem kunstig
kontrol. Under Biddles embedstid fremmede
Banken, hvad der skulle vise sig at blive en af de mest
teknologisk eksplosive perioder i amerikansk historie. I 1824
gennemførte formanden for Repræsentanternes Hus, Henry Clay,
en lov om beskyttelsestold for at beskytte amerikansk
produktion, sammen med General Surveying Act (Loven om
landopmåling), som bemyndigede anvendelsen af personel fra den
amerikanske hær til bygning af civile ingeniørprojekter. Med
disse love på plads, og med Biddle som bankens leder, var
jorden gødet for John Quincy Adams, der blev valgt som
præsident i 1825. Før 1820 var der ikke en eneste jernbane,
kun få kanaler, en jernindustri, der var brudt sammen, ingen
moderne fabrikker af betydning, ingen udnyttelse af dampkraft

til industriformål, kun maskiner af træ i fabrikkerne og stort
set ingen offentlige skoler. John Quincy Adams’ præsidentskab
forandrede alt. Man begyndte at bygge kanaler og veje i
forceret tempo, hvilket åbnede for bosættelser i den vestlige
del af Amerika. Kulminer blev udbygget med byområder, hvilket
skabte de store industribyer i Midtvesten. Jernindustrien blev
genfødt under toldbeskyttelse, efter mere end et århundredes
undertrykkelse siden lukningen af Saugus-jernværket. Tusinder
af kilometer af jernbaner blev bygget, med ingeniører fra
militærakademiet i West Point som konstruktører af den store
Baltimore- og Ohio-jernbane. Seks andre jernbanelinjer blev
ligeledes planlagt og udarbejdet. Finansieringen og
planlægningen af disse foretagender blev koordineret med
føderale, delstats- og lokale myndigheder og USA’s
nationalbank, der fremmede og styrede hele det nationale
program og koordinerede både den offentlige og private,
finansielle investering i infrastruktur og industri.
Efterhånden som mere landbrugsjord blev opdyrket, flere
fabrikker blev etableret og flere transportnetværk til
transport af landbrugsvarer og kul til fabrikkerne blev
fuldført, steg mængden af bankkredit, der kunne sættes i
omløb, proportionelt, idet den først fordobledes og siden
tredobledes i løbet af dette årti. Under kreditsystemets
korrekte funktion forvandledes betydningen af gæld.
Delstaternes gæld for infrastruktur var ikke længere blot en
monetaristisk forpligtelse, men blev betalt af den fremtidige
udvikling af industrier. Den gæld, der skabtes til
forbedringer i landet, og personlig gæld inden for landbrug og
produktion, var ganske enkelt en del af den voksende økonomi
under kreditsystemet. De stater, der havde påtaget sig stor
gæld for kanaler og veje, planlagde udviklingen af jern- og
kulindustrier og nye transportveje for de nye landområders
produktion. Disse nyligt udviklede landområder og industrier
langs med infrastrukturvejene forøgede indtægterne til op imod
ti gange mere end den oprindelige investering.
Påtvungen monetarisme

På trods af den utrolige fremgang under denne genetablering af
kreditsystemet lykkedes det Det britiske Imperium, ved hjælp
af den yderst effektive britiske agent Aaron Burr og en
effektiv brug af pressen, samt en del-og-hersk-praksis i det
politiske liv, at skabe et katastrofalt skifte i USA’s
udvikling. Burr fik etableret en alliance mellem slaveejerinteresserne i syd og finanskredsene under ledelse af Martin
Van Buren i nord. Denne alliance fik, ved brug af effektiv
populisme, Andrew Jackson indsat som præsident. Under Jacksonadministrationen blev der iværksat en intens kampagne for at
forære alle statens værdier til forskellige interessegrupper,
og efterfølgende brugte man alle lovlige og ulovlige midler
for at få stoppet nationalbanken og dens velstandsskabende
vækstpolitik. Jackson-administra-tionens tiltag lykkedes med
at få kollapset kreditsystemet og fremprovokerede »Panikken i
1837«, som ledte til en årelang depression. »Markedslovene«
fortrængte det almene vel. Den efterfølgende Van Burenregering krævede betaling af gæld i nutiden, uanset de
fremtidige omkostninger og spildet i fortiden. Gyldige
kreditaftaler blev angrebet som ødselhed og årsag til krisen
på trods af, at krisen i virkeligheden var skabt med overlæg
af dem, der havde styret Jackson-regeringen. Kredit blev
erstattet af nedskæringer som middel til at berolige
»markedet«, med gældens »rigtige« niveau bestemt på basis af
et monetært snarere end et fysisk grundlag. Man prædikede den
falske doktrin, at markedet selv ville frembringe det rette
udbud og den rette efterspørgsel af produktion uden et
overordnet program for nationsopbygning. Snarere end at blive
hyldet som en stor Demokrat og »en mand af folket«, bør
Jacksons brutale ødelæggelse af nationalbanken ses som et af
de største forræderier, der er begået i USA’s historie.
Abraham Lincoln
Da Abraham Lincoln blev præsident i 1860, var der, aftenen før
sydstaternes løsrivelse, ikke færre end syv tusind forskellige
valutaer i omløb i USA – en nation, der var håbløst splittet,

og hvor Hamiltons forfatningsmæssige føderation næsten var
gået tabt. For at redde Unionen var det nødvendigt at
genoprette det nationale bank-system. Med de private New Yorkbankers tiltag for at afskære strømmen af indtægter til
finansministeriet ved at ophøre med at købe statsobligationer
og blokere for aftaler om udenlandske lån, kom
finansministeriets pengesedler i miskredit, hvilket
forårsagede en blokering af tilgængelig kredit. For at
udmanøvrere denne finansielle krigsførelse imod nationen og
finansiere den krig, der skulle redde republikken, etablerede
Lincoln en ny, national kilde til kredit. Legal Tender Act
(Loven om Lovligt Betalingsmiddel) fra 1862 bemyndigede
udstedelsen af »USA’s pengesedler« (eller »greenbacks«) med
det formål at »finansiere USA’s varierende gæld«. Med
Kongressens vedtagelse af denne lov tog regeringen atter
kontrol over den nationale valuta. Lincolns økonomiske
rådgiver Henry Carey gjorde forbindelsen til den tidligere
nationalbank tydelig, idet han i 1868 skrev: »USA’s nationalbank gav os ikke en møntvaluta; dens sedler var gangbare
næsten pga. samme grundlæggende hypotese, der har gjort de
udstedte, lovlige betalingsmidler (under Legal Tender Act)
anvendelige.« Lincoln tredoblede statsudgifterne for at
finansiere krigen, idet han udstedte 450 millioner i
greenbacks. Samtidig gik han i gang med at fjerne de tusinder
af separate – og ofte falske – valutaer gennem en
reorganisering af national bankpraksis. En stribe love
konverterede delstatsbanker til nationale, forenede,
lovregulerede enheder, der tillod koordineringen af et
nationalt banksystem, som kunne udstede national kredit. Dette
landsdækkende banksystem blev grundlaget for genetableringen
af en enkelt valuta og genindførte således den af forfatningen
bemyndigede føderale kontrol over nationens valuta og
finansforhold. Således lykkedes det faktisk for Lincoln at få
princippet om offentlig kredit og om en national bank til at
genopstå. Men systemet med national kredit kom, som tidligere
under Jackson og Van Buren, atter under angreb fra den
efterfølgende Andrew Jackson-regering. Finansminister Hugh

McCulloch, i samarbejde med den britiske agent og Lincolndesertør David Wells, indskrænkede helt unødvendigt Lincolns
legale betalingsmiddel, i modstrid med industriens faktiske
formåen og behov. Den efterfølgende økonomiske krise i
1870’erne, såvel som alle de efterfølgende kriser, som f.eks.
efter mordet på præsident McKinley, i perioden 1929 – 1932
samt i dag, forårsagedes af den overlagte ødelæggelse af
industriøkonomien og det dermed forbundne kreditsystem.
Franklin Roosevelt
Mordet på Lincoln blev efterfulgt af mordene på to andre
nationalistiske præsidenter, James Garfield i 1881 og
William McKinley i 1901. Arven efter Hamilton gik atter tabt,
og under præsident Wilson blev ethvert tilbageværende levn
efter et nationalt banksystem erstattet af det
forfatningsstridige føderale banksystem, Federal Reserve.
Langtidsinvesteringer i nationens fremtidige udvikling blev i
stigende grad fortrængt af en kultur med hasardspil og vild
spekulation. Denne boble eksploderede i krakket i 1929, der
markerede den værste depression, som nationen nogen sinde
havde stået overfor. Aftenen før Roosevelts indsættelse var
arbejdsløsheden på over 20 %, to tredjedele af staterne havde
truffet nødforanstaltninger for at lukke deres banker, og
industriproduktionen var det halve af, hvad den havde været
før krakket. Man kan lære en afgørende lektie af Franklin
Roosevelts tilnærmelse til kreditprincippet under USA’s første
na-tionalbank. Roosevelt var nødt til ikke blot at
reorganisere bankerne, men også etablere et princip om kredit,
som ellers ikke eksisterede. Hans regering reorganiserede
bankerne, ikke for bankernes skyld som sådan, men for at gøre
dem i stand til at operere i den nye sammenhæng med princippet
om kredit, som han tilsigtede, med en plan for
»Kreditinstitutioner for Industri«, der sluttelig blev til den
udvidede Reconstruction Finance Corpora-tion (RFC). Roosevelt
anvendte RFC, der var blevet skabt under Hoover for at indfri
finansielle institutioner, som et surrogat for en

nationalbank, idet han udvidede den kraftigt til sluttelig at
yde kredit for, hvad der svarer til en billion dollars i
nutidige tal. RFC og lignende tiltag fremskaffede
finansieringen til de store projekter på Roosevelts tid, der
gennemførtes af sådanne institutioner som Public Works
Administration, Works Progress Administration, Rural
Electrification Administration og Tennessee Valley Authority
(TVA), som sammenlagt gav beskæftigelse til millioner af
amerikanere og dramatisk for øgede nationens produktive evne
gennem forbedringer i adgangen til elektricitet, navigation,
landbrugsuddannelse, ferskvand og transport. Disse projekter
kunne ikke være blevet finansieret ved at tage lån og sælge
obligationer i et klima med alvorlig økonomisk depression.
Regeringen greb snarere ind for at sikre, at projekter, hvis
fysiske, produktive resultater mere end ville opveje
omkostningerne ved deres konstruktion, ikke blev forhindret på
grund af manglen på tilgængelig kapital, der var nødvendig for
deres gennemførelse. RFC-udlån og TVA-lån blev både direkte
tilbagebetalt, og kom også indirekte mangefold tilbage gennem
statens øgede skatteindtægter, som et resultat af den forøgede
produktivitet. Ved at kanalisere kredit over til specifikke
projekter var Roosevelt i stand til at sikre, at kredit gik
til projekter, som ville give indtægter, snarere end blot at
give statslån og hjælp til banksektoren generelt, som
præsident Hoover havde gjort det. Roosevelt opnåede et
fungerende kreditsystem, hvor en stigende mængde af
finanssystemet var knyttet til realøkonomien snarere end til
bankerne. De fysiske fremskridt opbyggede den industrielle
styrke, der senere gjorde det muligt at imødekomme den
omfattende forsyningsmæssige logistik, der var nødvendig for
at vinde Anden Verdenskrig. Det ville ikke have været muligt
uden Roosevelts tilbagevenden til den amerikanske tradition
for et nationalt kreditsystem.
Kreditsystem i dag

USA’s økonomi er i de fem årtier, der er gået siden mordet på
præsident Kennedy i 1963, blevet lagt i ruiner gennem et
skifte fra en national strategi for økonomisk udvikling og
promovering af videnskab og teknologisk fremskridt, til en
politik, hvor private finansinteresser får lov til at diktere
den økonomiske udvikling. Det har nået punktet, hvor Detroits
nylige bankerot blot er symbolet på, hvad der venter mange
andre byer og delstater. Ligeledes er USA som nation fanget i
en gældsfælde, som man kun kan komme ud af, hvis man
genindfører Glass-Steagall og vender tilbage til sit
oprindelige kreditsystem, som man har gjort det på afgørende
tidspunkter gennem de seneste 230 år. Men USA er ikke det
eneste land, der lider under årtiers monetaristisk dårskab.
Det gør størstedelen af den vestlige verden også – Danmark
inklusive. Vi må derfor lære af det amerikanske kreditsystem,
så vi kan skabe vor egen version af det og dermed sikre, at vi
tager magten over vor skæbne ud af hænderne på finansverdenens
private finansielle interesser og lægger den tilbage, hvor den
hører hjemme: I hænderne på folkevalgte politikere og
institutioner, der er underlagt vor nationale kontrol, og som
har til formål at sikre det almene vel for såvel os i dag, som
for de mange generationer, der forhåbentlig vil følge efter.
Skab kreditter gennem Nationalbanken
Det danske folketing bør vedtage en ny lov, der bemyndiger
Nationalbanken til at udstede op til 500 milliarder kroner i
nationale kreditter[1], der udlånes til en rente, der kun
marginalt overstiger den nationale inflation. Kreditterne kan
udlånes til følgende kategorier af projekter:
1) Større infrastrukturprojekter.
Det kan være statsejede, brugerbetalte broprojekter, som
f.eks. bygningen af Femern Bæltforbindelsen, Kattegatforbindelsen og Helsingør/Helsingborg-tunnelen. Det kan også
være motorveje, jernbaner eller magnettogbaner, samt
hospitaler og læreanstalter.

2) Opbygning af højteknologisk potentiale.
Opbygning af produktionssektorer i Danmark, der gør brug af ny
teknologi og derigennem skaber et potentiale for øget
fremtidig højteknologisk eksport. Det kan f.eks. være
opbygningen af en dansk produktion af kernekraftværker,
fusionskraftværker eller anden produktion, der involverer
kernefysisk forskning og rumforskning. Forskning og produktion
af brintbiler og brændselscelleteknologi. Udviklingen af nye
keramiske materialer, superledere, nanoteknologi etc.
3) Kredit til nye anlægsinvesteringer i industri og landbrug.
Nationalbanken vil udstede kreditterne og udbetale dem,
efterhånden som de behøves for opbygningen af de forskellige
projekter. Projekter af type 1 vil have en tilbagebetalingstid
på op til 30-50 år. Disse lån vil administreres direkte af
Nationalbanken. Lån af type 2 og 3 vil administreres gennem de
lokale banker på vegne af na-tionalbanken. Kunder, der måtte
ønske lån af type 2 og 3, retter henvendelse til deres lokale
pengeinstitut, der sammen med kunden laver en plan for
projektet. Banken sender så en ansøgning til en kreditkomité
under Nationalbanken, der bevilger lånet.
Den lokale bank kan også tilbyde en pakkeløsning, hvor
nationalbankkreditten suppleres med en kredit fra det lokale
pengeinstitut på kommercielle vilkår. Det lokale pengeinstitut
holder øje med projektet og sørger for udbetaling af lånets
rater, efterhånden som projektet skrider frem. Det lokale
pengeinstitut administrerer også tilbagebetalingen af lånet.
Disse lån vil have en tilbagebetalingstid på 3 – 20 år, alt
efter projektets omfang. Som modydelse for det lokale
pengeinstituts arbejde betaler kunden et halvt procentpoint
over
nationalbankens
udlånsrente,
der
tilfalder
pengeinstituttet.
Alle
vore
valgaviser/kampagneaviser
kan
læses
her: http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/publikatio

n/kampagneavis/
Læs
Alexander
Hamiltons
originale
rapporter
her: https://larouchepac.com/20161013/alexander-hamiltons-four
-economic-papers

[1] Da de af Nationalbanken udstedte kreditter udelukkende
udlånes til investeringer, der øger produktiviteten i den
danske fysiske økonomi, bidrager de ikke til øget infla-tion.
Hvis man derimod bare pumper penge og kredit ud i økonomien,
f.eks. i form af hjælpepakker til finanssektoren, er der en
akut fare for inflation.
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NYT PARTI I TYSKLAND:
AfD-partiet –
Gammel vin på nye lædersække?
Hovedartikel del I – III
af Helga Zepp-LaRouche
Flodbølgen af flygtninge, der kommer ind i Europa fra
Mellemøsten og Afrika – som et resultat af Obamas destruktive
krige på vegne af britisk politik – i sammenhæng med Europas
økonomiske kollaps som et resultat af bankernes krav, har
gjort det muligt for et nyt ’protestparti’ at opstå i
Tyskland, Alternative für Deutschland (AfD). Zepp-LaRouche
spørger, Hvad er det, og hvorfor?
Download (PDF, Unknown)
Titelfoto: Pegida-demonstration i Dresden den 12. januar 2015

efter terrorangrebet mod det satiriske blad Charlie Hebdos
redaktion i Paris.

Leibniz, Del II, med Jason
Ross.
I dette afsnit hører vi om
Leibniz’ tidlige juridiske
arbejde, på basis af en
nations eller
en regents legitimitet, samt
Leibniz’ utrolige år i Paris.
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Titelbillede: Ud af fire prototyper for Leibniz’ »calculator
machine« – en ’regnemaskine’ – er kun én tilbage: Han
udviklede sin fjerde, såkaldte »machina arithmetica« i 1690.
Efter hans død den 14. november 1716 forsvandt dette eksemplar
ud i glemsel og blev først genopdaget i 1894 på Göttingen
Universitetskirkens loft, og i dag udgør den én af de mest
værdifulde kulturskatte fra det 17. århundrede. Den 14 kilo
tunge original opbevares på Gottfried Wilhelm Leibnizbiblioteket – Niedersaxens Nationale Bibliotek i Hannover, og
den kan ses på første sal ved siden af Leibniz’ private
arbejdsbibliotek i et glasgalleri.

