Verden i nedlukning – vil der
blive lukket ned for Wall
Street?
Den 24. marts (EIRNS) – Både Storbritannien og Indien
bekendtgjorde indenfor det sidste døgn total nedlukning. De
næsten 1,4 mia. indbyggere i Indien blev af premierminister
Nerendra Modi informeret om, at der vil være et “totalt forbud
mod at forlade hjemmet”, selvom supermarkeder var inkluderet
på listen over vigtige funktioner, der ville forblive åbne.
For Boris Johnsons vedkommende havde premierministeren
tidligere en telefonsamtale med præsident Xi Jinping mandag
forud for sit nationale webcast, hvor han meddelte
nedlukningen. Johnson fortalte Xi, at COVID-19-situationen i
Storbritannien er “alvorlig”, og at “Storbritannien har
studeret og lært af Kinas nyttige erfaring og truffet
videnskabelige
og
effektive
forebyggelsesog
kontrolforanstaltninger.”
Faktum er, at hverken NATO eller NATO-landene har tilbudt
hjælp af nogen betydning til de mange lande i verden, der
lider under denne historiske pandemi. Selv om mange af de
europæiske lande har henvendt sig til Kina og Rusland for at
få hjælp. Kina hjælper nu mindst 82 nationer i verden med
forsendelser af medicinske forsyninger og hold af læger og
medicinske fagfolk. Kinesiske læger afholdt den 18. marts en
videokonference med deres kolleger i 24 afrikanske nationer,
og endnu en konference i dag med eksperter og embedsmænd fra
Latinamerika og Caribien (lande med diplomatiske forbindelser
med Kina plus Nicaragua); begge konferencer varede over tre
timer. Rusland har fløjet 14 fragtfly med medicinsk udstyr og
et team af læger til undsætning for de hårdt ramte italienere,
mens Kina har ydet lignende støtte.
Den nederdrægtige bagvaskelse af Kina i den amerikanske presse

og fra visse medlemmer af Kongressen fortsætter med
uformindsket styrke, men bestræbelserne på at vende præsident
Trump mod Kina er faldet til jorden. I et par dage i sidste
uge udtrykte han nogle af beskyldningerne om Kinas påståede
“ansvar” for den globale katastrofe, idet han brugte
betegnelsen “Kina-virus”, men det har han holdt op med, og han
har fornyet sin ros af præsident Xi og Kina, og tilføjet at
Kina lever op til deres løfte om – som en del af
handelsaftalen – i meget høj grad at forøge købet af
amerikanske landbrugsprodukter.
Den kendsgerning, at internationalt samarbejde er absolut
nødvendigt for at besejre denne “usynlige fjende”, står i
stigende grad klart for befolkningen i alle nationer. Det
burde stå lige så klart, at “sanktions-vanviddet” må afsluttes
af alle parter, sådan som præsident Putins talsmand, Dmitry
Peskov, bemærkede i dag, alt imens FN’s generalsekretær
António Guterres, også i dag, opfordrede til at lette alle
sanktioner, herunder dem mod Iran og Nordkorea, for at hjælpe
med at bekæmpe virusset. Guterres opfordrede også til en
universel våbenhvile i de forskellige krige, der stadig raser
rundt om i verden, så alle mennesker kan bekæmpe den fælles
fjende.
Men det underliggende spørgsmål – årsagen til, at verdens
offentlige sundhedsfaciliteter ikke er forberedt på at
forhindre pandemien – må drøftes samtidigt; ellers vil
virusset og nye vira og andre farer, som menneskeheden står
overfor, ikke blive overvundet. Da Lyndon LaRouche forudså
udbruddet af nye pandemier i 1971, efter Bretton Woodssystemets sammenbrud den 15. august samme år, identificerede
han årsagen tydeligt: opbrydningen af Franklin D Roosevelts
kreditorienterede Bretton Woods-system ville tillade det
britiske system med uhæmmet spekulation at skabe nye niveauer
af fattigdom, faldende investeringer i grundlæggende
infrastruktur og oppustning af spekulative værdipapirer, uden
forbindelse til den reelle produktion.

Dette gjorde LaRouche til den svorne fjende af de angloamerikanske finans- og efterretningsapparater, hvilket førte
til en politisk heksejagt og hans fængsling. Men den manglende
iagttagelse af hans advarsler og gennemførelse af hans politik
har ført til netop den eksistentielle krise, som menneskeheden
står overfor i dag. LaRouches enke, Helga Zepp-LaRouche, har i
de sidste problematiske uger insisteret på, at denne krise
markerer afslutningen på en historisk epoke. Systemet, der er
brudt sammen, kommer aldrig tilbage. Forvarslet om en ny mørk
tidsalder, som nu konfronterer samvittigheden hos alle folk i
denne verden, kan vendes, men ikke ved delvise
modforholdsregler. Krisen i sig selv skaber de betingelser,
hvorunder de krævede revolutionære ændringer kan og må
foretages.
Præsident Trump ved, at Glass Steagall må genindføres, og er
klar over at det amerikanske system med Alexander Hamilton,
Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt kræver en ende på
“Casino Mondial” (‘kasinoøkonomien’), centreret i City of
London og Wall Street. Der er brug for opvakte og aktive
borgere for at give præsidenten magten til at besejre de
imperialistiske monetarister, for at bringe USA, Rusland,
Kina, Indien – og alle nationer – sammen i den globale
udvikling med ‘Den nye Silkevej, et nyt Bretton Woodsfinanssystem, og for at iværksætte den videnskabelige og
kulturelle renæssance, der behøves for at afslutte imperiet en
gang for alle gennem et nyt paradigme for menneskeheden.

Opbygning af en ny verden fra

asken af de gamle, suveræne
nationer
en fælles fremtid. Helga
Zepp-LaRouches tale til et
møde i NYC den 21. marts
Den 21 marts.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Goddag! Lad mig tale om corona-pandemien.
Hvad der kan forventes; hvad der kan gøres; og hvordan en reel
løsning ville se ud.
Det er åbenlyst et uhyre alvorligt øjeblik, og mange mennesker
er vågnet op og har indset, at intet efter denne pandemi vil
være, som det var før, fordi nogle af de grundlæggende
aksiomer bag måden vi tænker på netop nu, er i gang med at
blive knust. Mange spørgsmål er stadig ubesvarede, og en
løsning er naturligvis ikke kommet til syne endnu.
Men lad mig begynde med en egentlig reference til det, som jeg
lige sad og læste i Washington Post. De rapporterer, at
repræsentanter fra sundhedssektoren i New York og Californien,
nu opfordrer til at begrænse testningen af coronavirusset til
sundhedspersonale og smittede personer som er indlagt, i et
forsøg på at spare på de for få værnemidler, såsom masker,
ventilatorer, senge for intensiv behandling, osv. Ellers ville
muligheden for at kontrollere smitten gå tabt, og hele
situationen ville gå ind i en ny fase. Dog tror jeg ikke at
dette er det sidste ord, eftersom Trump fredag for en uge
siden holdt en pressekonference foran Det hvide Hus, hvor alle
direktører fra apoteker og medicinale firmaer deltog, og
bekendtgjorde, at der ville sættes en masseproduktion af
testsæt i gang, og at parkeringspladserne for disse steder

ville blive omorganiseret til ”drive-thru”-testning. Jeg
syntes, at dette var et meget vigtigt skridt, og at det
faktisk går i præcis den rigtige retning. Hvis vi ser på hvad
der skete med coronavirusset i Kina, f.eks. i Wuhan, hvor
udbruddet begyndte, havde de succes med at stoppe spredningen.
To tusinde personer er døde fra januar til nu, og så, for tre
dage siden, var der nul nye tilfælde. Dr. Tedros, som er
præsident for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), gav et råd
til al sundhedspersonale i verden, og sagde at den bedste måde
at bekæmpe denne virus på er at teste, teste, teste. Mange
andre sundhedsrepræsentanter har konkluderet, at den bedste
fremgangsmåde er gennem proaktiv testning, for at identificere
potentielt smittede personer, isolere dem, og sætte dem i
karantæne; ikke sende dem hjem, ikke selv-isolation, men reel
karantæne.
Jeg tror at denne lære er absolut afgørende, fordi den
beviser, at et udbrud kan stoppes. Dette blev ikke kun opnået
i Wuhan, men også i en lille by i Italien, byen Vò, som har
3300 indbyggere, hvor de første dødsfald i Italien skete. De
begyndte øjeblikkeligt at teste alle, genteste, fandt de
smittede personer, sporede hvem de havde været i kontakt med,
og satte dem i karantæne. Og nu er smitten i Vò blevet
stoppet. Så jeg mener virkelig at dette er meget vigtigt.
Tydeligvis er grunden til at der ikke er den samme
fremgangsmåde overalt den, at der ikke er nok testudstyr.
Verdenssundhedsorganisationen har lige offentliggjort, at de
har uddelt 1,5 millioner testpakker verden over, men at der
faktisk er brug for 100 millioner. Dette foregår sammen med
mange andre skridt, f.eks. at alle er i fuld gang med at
udvikle vacciner, osv. Det vil jeg vende tilbage til om et
øjeblik.
Angående Kina, hvis man blot tænker over det, er der denne
utrolige anti-Kina-kampagne, som foregår i USA og andre
steder, men specielt i USA, hvor folk snakker om Wuhanvirusset, Kina-virusset. Jeg har ikke engang lyst til at

gentage alle de ækle ting, som der er blevet sagt om Kina. Men
jeg ønsker at I stopper op et øjeblik, og tænker. Da Kina, som
muligvis begik nogle fejl ved ikke at anerkende problemet, og
pga. dette mistede en eller to uger; men efter at den centrale
regering i Kina erkendte problemets omfang, foretog man de
mest drakoniske skridt mulige. De lukkede byen Wuhan og
provinsen Hubei ned; og satte reelt set 60 millioner personer
i karantæne. De indførte de mest strikse regler overhovedet.
Det var kun tilladt familier at handle ind hver tredje dag;
kun ét familiemedlem. Det var på ingen måde tilladt at bevæge
sig rundt. De lukkede al produktion ned, og jeg tror de
byggede 22 hospitaler alt i alt, flere intensivafdelinger på
en uge. Nogle af dem har de allerede taget ned, fordi der ikke
længere er brug for dem, da de var midlertidige hospitaler.
Men med denne fremgangsmåde var de succesrige.
Hvis vi husker den umiddelbare pressedækning, og det som
politikere
sagde,
at
Kina
fratager
dig
dine
menneskerettigheder, ”sikke et diktatur”. Der var et
fuldstændig vanvid om dette. Nu, to måneder senere, efter at
Kina virkelig gjorde verden en tjeneste de to efterfølgende
måneder, kigger vi rundt, og hvad ser vi? Vi ser, at
regeringerne i Europa og USA ikke virkelig brugte disse to
måneder til at forberede sig, for at begynde en
hastemobilisering for produktion af testudstyr, ventilatorer,
beskyttelsesmasker, beskyttelsesdragter, senge til intensiv
pleje. Men de begyndte meget langsomt. Rent faktisk sagde
Tysklands sundhedsminister Spahn i begyndelsen af pandemien:
”Årh, denne virus vil ikke komme til Tyskland.” I januar sagde
han, at det tyske sundhedssystem er fuldt forberedt, at der
ikke var noget at være bekymret for. Nu har folk pludselig
travlt, fordi de ikke har brugt tiden til virkelig at begynde
en fuld mobilisering.
Hvis man imidlertid betragter Italien netop nu, er der
allerede flere mennesker døde af COVID-19 end i Kina.
Sundhedssystemet er fuldstændig overvældet i den nordlige del

af Italien, i Lombardiet-regionen, i Bergamo. Måske har I
allerede set de horrible billeder, hvor hæren nu hjælper med
at bringe ligene væk, fordi de er så overvældede, og ikke kan
håndtere det mere. Disse er scener fra det 14. århundrede;
dette er hvad der skete under Den sorte Død. Boccaccio beskrev
dette i Decameron. Vi har nogle medlemmer i det nordlige
Italien, og de rapporterer om folks absolutte desperation lige
nu, fordi dødsfaldene bliver for mange.
Men hvad er resultatet? Nu handler regeringerne mere eller
mindre præcis ligesom Kina gjorde i januar. De har indført en
nedlukning i Italien, i Spanien, i Frankrig. I Tyskland er
dette allerede i sket i Bayern, i Saarland, i byen Dresden, og
i går i fjernsynet sagde de, at folk må forvente, at hele
Tyskland vil blive lukket ned i begyndelsen af ugen. Åbenlyst
gjorde Kina noget rigtigt, og ingen snakker om overtrædelser
af menneskerettigheder i disse europæiske lande lige nu, fordi
alle ved, at jo hurtigere man handler, desto bedre. Frankrigs
fagforening for sundhedspersonale og organisationen for unge
læger har sagsøgt den franske regering for ikke at have
gennemført strikte foranstaltninger nok. De siger at den
eneste måde, hvorpå problemet kan kontrolleres, er ved at gøre
præcis dette
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foranstaltninger. Jeg tror, at testningen… testning så bredt
som muligt… gentestning, det er klart den allerførste
betingelse. Man bliver nødt til at lukke hele samfundslivet
ned… økonomien. Man må lukke det ned for en vis periode. Men
det indebærer selvfølgelig en hel række problemer. Det må
forventes,
at
denne
pandemi,
fordi
det
er
et
verdensomspændende fænomen, må besvares med en fuldstændig
ændring i verdenssystemet. Fordi den ikke kan håndteres under
de nuværende omstændigheder.
Det er nu den samstemte opfattelse hos mange af de førende
eksperter, som professor Drosten, der er virolog på Charité
Hospital i Berlin, en ekspert, der sagde, at de var nødt til

at revidere tanken om, at virusset vil bremse op i løbet af
foråret og sommeren på grund af sommertemperaturerne; der vil
forekomme bølger af virusmutationer. Og at virusset, i den
periode som er vinterperioden for den sydlige halvkugle,
spreder sig hurtigere på kontinenter som Afrika eller
Latinamerika, asiatiske lande, og det er virkelig noget, der
må tages højde for. Hvis man ser på situationen i Afrika, og
professor Drosten sagde, at denne pandemi nu udvikler sig
parallelt i alle lande i verden, og har netop nået
Sydvestasien, som har en tæt forbindelse til Afrika – og disse
lande har ingen chance for social isolering. De har ingen
chance for at vaske hænderne. De kan [godt] vaske hænderne,
men der er 2 milliarder mennesker på planeten, som ikke har
adgang til rent vand. Professor Drosten sagde, at vi mellem
juni og august vil se billeder, som vi hidtil kun kender fra
film. Vi vil se scener, som han ikke engang kan forestille
sig, og han er usikker på, hvordan det vil påvirke os. I
Afrika – alene i Sydafrika er der flere millioner mennesker,
der er HIV-inficeret. 60 % af disse har desuden tuberkulose.
Det er tydeligvis folk i kategorier med høj risiko. I Afrika
alene er der 60 millioner børn, der er underernærede, og så er
der græshoppeplagen, som spreder sig. Der er allerede en
sultkatastrofe i mange afrikanske lande; så man kan forestille
sig, hvilken ødelæggelse dette vil forårsage i Afrika; og
rapporterne vi får fra Latinamerika går stort set i samme
retning.
Denne pandemi vil selvfølgelig vende tilbage. Den vil aldrig
gå helt væk, men vil komme forstærket tilbage til efteråret;
og det er meget usandsynligt, at vi vil have en vaccine på det
tidspunkt – måske vil vi have terapeutisk medicin, som vil
give en vis lettelse for de mildere tilfælde – men denne
‘ting’ vil forblive med os. Et af de store problemer er
selvfølgelig, at man i den indledende fase er nødt til at
lukke økonomien ned, fordi kontakten mellem mennesker under de
nuværende omstændigheder må minimeres. Jo mere der lukkes ned
jo større er chancerne for at inddæmme den. Men når disse

forholdsregler forhåbentlig har succes, ligesom nu er
tilfældet i Kina, er man nødt til at genåbne økonomien, og i
det omfang man gør det, er der fare for en genopblussen af
pandemien. Så dette vil ikke forsvinde så let, men vil, efter
hvad eksperterne siger lige nu, sandsynligvis blive her indtil
sommeren 2021; fordi det forventes, at det vil vare så længe
at udvikle en vaccine. Der arbejdes nu på verdensplan på
omkring 20 forskellige vacciner, men denne proces kan ikke
bare forkortes, netop af den grund som blev udtrykt af Dr.
Mike Ryan fra WHO. Han sagde, at der kun er én ting farligere
end en slem virus, og det er en dårlig vaccine; og at vi skal
være meget omhyggelige med at indsprøjte noget i
verdensbefolkningen i potentielt massivt omfang, når man ikke
kender alle virkningerne af det.
Det har åbenlyst absolut høj prioritet at arbejde på en
vaccine, og denne vaccine skal, når først den
eksisterer, stilles til rådighed for alle. Den må være
tilgængelig for hele verden. En meget vigtig komponent i dette
lige nu er Kina, der klarer sig bedre – de har nye tilfælde,
men mest fra folk der kommer tilbage fra andre lande. De har
aktiveret, hvad Dr. Tedros allerede bekendtgjorde under talen
på ‘World Belt and Road Forum i 2017’ i Beijing, som jeg
deltog i, nemlig en Health Silk Road (‘Sundheds-silkevej’).
Han sagde, at der må være et internationalt samarbejde mellem
de lande, som samarbejder med Bælte- og Vejinitiativet, om at
oprette sundhedssystemer i hvert land, og Kina gør netop
dette. De har nu sendt medicinske teams til Iran, Irak,
Italien, Spanien. De har sendt store mængder masker,
testudstyr, beskyttelsestøj, til Italien, til Spanien, til
Frankrig; selv Ursula von der Leyen, præsidenten for EuropaKommissionen sagde, at EU skal takke Kina for at have sendt
alle disse ting.
Det er min absolutte overbevisning, at USA burde stoppe
kampagnen mod Kina og tage imod præsident Xi Jinpings tilbud
om samarbejde. Der var noget samarbejde, og præsident Trump er

vaklende; undertiden taler han om ‘Kina-virussen’, så snakker
han om sin gode ven Xi Jinping. Jeg mener, at sidstnævnte
tilgang bør tages, og jeg synes, at præsident Trump skal tale
med præsident Xi, og at de bare skulle sige, at vi er i en
nødsituation; “send millioner af testudstyr, så vi kan gøre
alt for at få dette under kontrol”. Mens USA naturligvis øger
sin egen produktion med aktiveringen nu af ‘National Defense
Production Act’, hvor mange virksomheder opfordres af
regeringen. Det bør alt sammen finde sted, men timingen er
afgørende.
Det kinesiske udenrigsministerium har netop bebudet, at de nu
hjælper både med hensyn til medicinsk forsyning såvel som med
at sende eksperter til 82 lande i verden. Det kinesiske
ækvivalent til CDC (Center for Disease Control and Prevention,
USA’s sundhedsstyrelse, red.) har netop holdt en
hastekonference med repræsentanter for 24 afrikanske lande og
lovede, at de ville hjælpe i denne situation.
Det er klart et kapløb mod tiden, men jeg tror, at de skridt
der derudover må tages er på det finansielle og økonomiske
område. Der er mange tegn på, at det finansielle system
allerede var bankerot inden denne krise brød ud. Vi ved, at
der ikke er blevet gjort noget siden 2008 for virkelig at
afhjælpe de underliggende årsager til kasinoøkonomien, og
hvorfor den brød sammen i 2008. Lyndon LaRouches ord om, at
dette er en global sammenbrudskrise, og at der absolut ikke er
noget, der kan gøres for at redde dette system; at det er
bankerot, og at man er nødt til at erstatte det ved hjælp af
hans Fire Love – gennem et nyt kreditsystem, et Nyt Bretton
Woods-system og intet andet kunne afhjælpe situationen – disse
ord er forblevet sande igennem alle disse år siden 2008. Vi
ved også, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank,
siden 17. september 2019 gik ind på disse utrolige pengepumpeoperationer, de såkaldte ‘overnight’ repo-kreditter, der
angiveligt bliver taget ud af systemet igen hver morgen. Men
hvis man ser på Federal Reserves balance, er det meget

tydeligt, at de har tilføjet flere hundrede milliarder dollars
til denne balance, og at situationen virkelig er en
hyperinflatorisk ‘penge-pumpning’.
Man er nødt til at skelne. Jeg siger ikke, at de
foranstaltninger, der blev truffet af EU, at ECB for eksempel
stiller 750 milliarder dollars til rådighed på forskellige
vis, med opkøb af obligationer, at regeringer hjælper
virksomheder med at holde sig oven vande, udsætter
skattebetalinger. Disse foranstaltninger er meget nyttige, og
Federal Reserve har gjort lignende ting. Jeg tror for 1,2
billioner $ tilsammen, og mere i vente. Men sagen er, at
selvom jeg ikke siger, at disse foranstaltninger ikke bør
tages – inklusive at give penge direkte til enkeltpersoner for
at holde dem oven vande… for hvad er situationen for
arbejdsløse og hjemløse? Alt dette skal der virkelig tages
hånd om, men det løser ikke problemet. Hvis man beholder
kasinoøkonomien, og dette absolut fallerede system og blot
fortsætter med at tilføje likviditet, kan det være en mulig
løsning på kort sigt. Men det vil have en fuldstændig
hyperinflatorisk effekt – ikke på lang sigt.. ikke på
mellemlang sigt – men på relativ kort sigt.
Det er nøjagtigt, hvad der vil ske verden over. Hvis man ser
på, hvad der skete i Tyskland i 1923, da hyperinflation
ødelagde alle menneskers livsopsparing, fordi penge blev
stadig mere værdiløse, er det en stor fare. Derfor opfordrede
jeg for et par dage siden i en kort udtalelse, som Dennis
henviste til i begyndelsen, til at de finansielle markeder
lukkes ned. Hvis man holder denne kasinoøkonomi kørende, vil
det lige præcist føre til hyperinflation. Jeg mener, at dette
må gøres. Man bliver nødt til at lukke markederne ned. I
mellemtiden er der mange økonomer, der har opfordret til
lignende foranstaltninger. Også den militære analytiker Pat
Lang sagde dybest set det samme, fordi disse vilde udsving på
aktiemarkedet; dette er et holocaust, som ikke stopper.
Derefter må man gå ind for Glass-Steagall; nu! Udsæt det ikke!

Stil det ikke i bero. Præsident Trump lovede mange gange i
valgkampen 2016, at han ville gennemføre Glass-Steagall, og nu
er præcis øjeblikket til at gøre dette.
Hvad det betyder, er at nøjagtigt de samme foranstaltninger,
som dem der blev truffet af Franklin D. Roosevelt i 1933, må
iværksættes præcis således. Min afdøde mand understregede
altid, “Der skal ikke ændres noget. Argumenterne om, at
markederne i dag er mere komplicerede, og at der er brug for
derivater, afviste han det kategorisk altid. Grundlæggende
ville det betyde, at der opstilles brandmure mellem
forretningsbankerne og investeringsbankerne; og at
forretningsbankerne sættes under statsbeskyttelse, så de kan
fortsætte med at yde kredit til realøkonomien, de små og
mellemstore virksomheder, handel, detailhandel, alle disse
ting, der er væsentlige for den reelle økonomi. Men man
udskiller investeringsbankerne fuldstændig. Det betyder, at
investeringsbankerne ikke længere skal have adgang til
forretningsbankernes opsparingskonti, og at de ikke skal
reddes med skatteydernes penge.
”Da nogle af disse produkter er komplicerede, fordi
pensionsfondene og andre legitime ting, der hører til folks
livsopsparing, i mellemtiden er vævet sammen med derivaterne
og hele kasino-aspektet i det finansielle system, er der
derfor brug for en ‘timeout’; alt må indefryses, og så skal en
statskommission undersøge, hvad der er legitimt i disse
aktiver, og de skal skilles ud og beskyttes. Det vil være
kompliceret, men det må og skal gøres.
”Derfor vil der, hvis investeringsbankdelen af det finansielle
system elimineres, naturligvis ikke være tilstrækkelig med
likviditet. Og det er grunden til, at hr. LaRouche sagde, at
dette er tidspunktet, hvor man må genoprette et hamiltonisk
banksystem, man er nødt til at oprette en nationalbank – ikke
blot i ét land, men praktisk talt i alle lande – og så er man
nødt til at forbinde disse nationalbanker gennem faste
valutakurser. Der må indgås langsigtede aftaler om

investeringer i veldefinerede genopbygningsprojekter;
genopbygning af sundhedssektoren, beskyttelse og genopbygning
af suverænitet indenfor landbrugsområdet for at rekonstruere
krigshærgede regioner som Sydvestasien. Årsagerne til at det
afrikanske kontinent og andre lande på den sydlige halvkugle
er så sårbare må én gang for alle afhjælpes; hvilket betyder,
at man for alvor må begynde at industrialisere disse lande,
landene i Afrika og landene i Latinamerika og Asien, og man er
nødt til at hjælpe dem med at opbygge infrastruktur som en
forudsætning for industriel produktion og udvikling af
landbrug.
”Og på den måde skaber man betingelserne for at skabe et
tilstrækkeligt sundhedssystem i alle lande. Alt dette skal
gøres samtidig, og det vil naturligvis ikke gå glat, men hvis
ikke man går i denne retning, er der ikke alene fare for, at
coronavirus kommer tilbage og hærger, men der er absolut intet
til hinder for udbrud af nye vira og nye sygdomme.
“Og derfor er dette en absolut nødvendighed, at vi retter
fejlene begået igennem de seneste adskillige årtier, især de
sidste 30 år med deregulering af markederne og at give
spekulanterne ret til alting og skære ned på den almene
velfærd.”
Hvorfor er det, at USA’s og de europæiske sundhedssystemer er
i så dårlig stand? Fordi der var nedskæringer; hospitaler blev
lukket ned, alt blev privatiseret, væsentlig produktion blev
outsourcet til lavtlønslande, og lagre af testudstyr,
værnemidler blev opgivet. Hospitaler lukkede, og produktionen
blev outsourcet til Kina og Indien, hvorfor vi i de såkaldt
avancerede lande nu ikke har denne slags ressourcer.
Så det må korrigeres. Jeg mener at denne nødvendighed for at
vende tilbage til idéen om det almene vel, som værende
økonomiens omdrejningspunkt, er absolut tidens hovedspørgsmål.
Og jeg tror at vi bliver nødt til at reflektere over hvilke
fejl er blevet begået, og vi har én uomstødelig målestok, og

det er det som hr. LaRouche sagde for over 50 år siden,
begyndende i 1971, hvor han pegede på faren for en ny
depression, en ny fascisme, da Nixon frakoblede dollaren fra
guldstandarden og droppede de faste vekselkurser. På det
tidspunkt sagde han, at hvis man fortsætter i denne retning,
vil det ende i en katastrofe, faren for en depression, faren
for en ny fascisme. I 1974 etablerede han dernæst en Biologisk
Holocaust-arbejdsgruppe, som havde til formål at undersøge
effekten af Verdensbankens og Den internationale Valutafonds
politik, som ikke tillod tredje verdenslandende at udvikle
infrastruktur, et sundhedssystem, og havde betingelser, der
tvang dem til at betale deres gæld til disse institutioner og
gæld til bankerne i Vesten, før det var tilladt at investere i
deres egne økonomier. Det er grunden til at Afrika stadig
befinder sig i denne tilstand. Dette må forstås. Vi sagde på
det tidspunkt, at Den internationale Valutafonds politik er
værre end Hitlers, og der var en voldsom reaktion på dette;
jeg husker det tydeligt, men det ramte hovedet på sømmet. Hvis
man betragter de millioner af mennesker, som døde uden nogen
som helst grund, udover manglen på udvikling, så er det
fuldstændig berettiget.
Denne organisation har i de efterfølgende år produceret seks
større studier, som man kan finde enten på internettet eller
få dem ved at kontakte os, hvor vi fuldstændig påviste hvad
resultatet ville blive af denne politik. Nu bliver vi virkelig
nødt til at genoverveje hvad der gik galt med den liberale
politik. Der var en masse angreb på Kina, fordi de er et
diktatur, og jeg mener, altså, hvis man har et velvilligt
diktatur, et diktatur der mener det vel, som er godt for dens
borgere, som løftede 850 millioner mennesker ud af fattigdom,
og nu hjælper 82 lande i verden med at bekæmpe pandemien,
måske er dette diktatur ikke så dårligt, og måske er det en
forkert måde at navngive det på. Måske er det en konfutsiansk
stat, som er mere interesseret i befolkningens almene vel. Jeg
synes at folk, frem for at blive fortørnet, burde tænke
nærmere over grunden til at Kina har succes, og hvorfor det er

Vesten, som har disse problemer lige i øjeblikket. Kina er
ikke skadefro, tvært imod, og jeg tror, at det vigtigste, som
kan drages fra hele denne oplevelse, er, at vi må lære at
samarbejde. Der findes ingen måde, hvorpå en geopolitisk
konfrontation kan vinde over coronavirusset, eller nogen anden
sygdom.
Se, den 3. januar opfordrede jeg til at afholde et
hastetopmøde mellem Præsident Trump, Putin og Xi. Dette var
pga. udviklingerne omkring mordet på den iranske general
Soleimani. I mellemtiden lavede Præsident Putin et lignende
forslag ved at kræve et topmøde mellem de permanente medlemmer
af FN’s sikkerhedsråd, for at behandle presserende anliggender
for hele menneskeheden, og alle de andre lande har allerede
accepteret at samarbejde om et sådant møde. Og jeg tror, at
den eneste måde hvorpå vi kan overvinde denne nuværende krise,
er at have et sådant hastetopmøde, hvilket, som hr. LaRouche
nærmere beskrev dette for mange år siden, må inkludere USA,
Rusland, Kina og Indien, fordi disse fire lande er
repræsentative for hele verden. Dette er ikke en eksklusiv
idé; andre lande og regeringer kan deltage og støtte op om
dette, men der er brug for en sådan form for
magtkonstellation, for virkelig
anderledes verdensorden.
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Jeg mener, at det første skridt åbenlyst er et samarbejde for
at bekæmpe pandemien. Jeg tror, at Kina videregav genomets
kode, gensammensætningen, umiddelbart efter at de havde
kortlagt dette til alle laboratorier, og det var det første
positive skridt i den rigtige retning. Der findes allerede en
hel del samarbejde mellem forskellige institutioner; for
eksempel mellem kinesiske videnskabsinstitutioner og PasteurInstituttet i Frankrig. Dette bør styrkes, og alle
laboratorier og alle videnskabsfolk bør absolut samarbejde, og
ikke bekæmpe hinanden, fordi dette er et for stort problem for
ét enkelt land. Og dernæst, naturligvis den form for tiltag
som jeg lige nævnte med Hr. LaRouches Fire Love: Glass-

Steagall; et globalt Glass/Steagall-system; en nationalbank i
hvert land; og så et samarbejde i et Nyt Bretton Woods-system
som Franklin D. Roosevelt tilsigtede det. Dvs. at det ikke er
som det Bretton Woods-system, der blev etableret af Truman og
Churchill, som mere eller mindre udelukkede kreditter til
udviklingslandene; men hr. LaRouche betonede ofte, at et Nyt
Bretton Woods må og skal forsyne udviklingslandene med
kreditter til industrialisering.
Jeg tror, at et sådant topmøde er absolut muligt. Jeg mener,
at dette er vejen vi må gå. Vi bliver nødt til at opnå et Nyt
Paradigme, hvor hele menneskeheden samarbejder, og jeg tror at
hvis vi bevæger os i denne retning, og også tager den sande
menneskelighed til os, som vi har set – for eksempel den
førende læge i det medicinske hold fra Wuhan, der sagde, at
det som virkelig har fået disse læger og sygeplejersker gennem
en meget svær tid var kærlighed, kærlighed til sine familier,
kærlighed til sin nation, men specielt kærlighed for hele
menneskeheden, og at et individ er dødeligt, men kærlighed er
udødelig. Og så var der mange der udtrykte dette, hvor folk i
Italien i begyndelsen sang klassiske sange fra deres balkoner,
for at give hinanden mod. Vores medlemmer har nu fortalt mig,
at det er ophørt, fordi de alle sørger, pga. krisens omfang.
Andre steder, eftersom orkestrer ikke længere kan optræde i
teatre, der nu er lukkede, opføres klassisk musik, som vil
blive sendt gratis over internettet.
Der er en tydelig forståelse for, at man i en krise som denne
har brug for skønhedens inspiration, man har brug den
klassiske kulturs dybeste udtryk, fordi man må give folk den
indre styrke til at klare sig igennem sådanne meget, meget
svære tider. Dette bringer mig til min sidste pointe, nemlig
den at vi absolut må overvinde denne krise, ved at smide alt
det affald ud, som har domineret vores kultur de sidste
årtier. Al hæsligheden i den såkaldte moderne kultur,
ungdomskulturens hæslighed, det meste af den populære kultur
burde bare smides på lossepladsen, og vi må have en klassisk,

musikalsk renæssance. Og det skønne er, at dette år er
Beethoven-året, og selvom det er meget, meget forfærdeligt, at
de fleste, eller alle Beethoven-årets begivenheder i Tyskland
er blevet lukket ned, pga. pandemien, betyder dette ikke, at
man ikke kan lytte til mange gode opførelser fra tidligere.
Og man kan virkelig lytte til Beethoven hver eneste dag for at
få den inspiration og styrke til at tænke som Beethoven, som
hr. LaRouche skrev, eller gav som overskrift til en af hans
artikler, og opløfte en selv til den form for tankegang, hvor
man tænker som Beethoven eller Schiller. ”Alle Mennesker
bliver brødre,” det er teksten fra den 9. symfoni, ”dette kys
til verden vid”. Og den skønhed i den fjerde del af den 9.
symfoni er den ånd, som vi, som én menneskehed, må have, når
vi kommer ud på den anden side af disse kriser. Hvis vi gør
dette, hvis vi forener menneskeheden, gennem en enorm, fælles
anstrengelse, i kærlighed til hele menneskeheden, da tror jeg,
hvis det lykkes at komme igennem denne krise, at vi virkelig
kan gå ind i en ny historisk æra, for menneskeheden, hvor vi
faktisk i sandhed kan sige, at dette er en menneskelig verden,
og at vi vil gøre ting på en helt anden måde fra nu af. Det er
hvad jeg ville sige.

Årsag og virkning
Den 23. marts (EIRNS) — Ofte er den største hindring for at
løse et problem en forkert identifikation af dets årsag. Dette
er især tilfældet i tider med stor social og økonomisk uro, i
et ‘faseskifte’, som i dag. De gamle ‘spilleregler’ er ophørt
med at fungere, inklusive dem der syntes at forklare årsag og
virkning under normale omstændigheder. Alligevel falder mange,

selv velmenende, mennesker tilbage til gamle, dysfunktionelle
måder at tænke på hvordan verden faktisk fungerer.
Hvorfor er der en global coronavirus-pandemi? Det er ikke
fordi “kineserne kan lide at spise levende flagermus”; det er
ikke fordi et eller andet skummelt efterretningsagentur
frembragte et biologisk våben i et hemmeligt laboratorium et
sted (selvom det giver stof til eftertanke, at folk som prins
Philip åbent taler for et sådant malthusiansk folkemord); og
det er ikke fordi dette er “naturlige fænomener”, der altid
vil være der, og som man bare skal lade køre deres løb.
Verden bliver hjemsøgt af en coronavirus-pandemi i dag af
netop de grunde, som Lyndon LaRouche advarede om, og ikke
andre: en tilbagegang i menneskehedens potentielle relative
befolkningstæthed
dramatisk under

til niveauer, der ligger konstant og
den faktiske befolkning. LaRouche

specificerede, at dette vil forekomme som et resultat af
finansielle og økonomiske politikker, der favoriserer
spekulation over videnskabelige og teknologiske gennembrud og
tilhørende udvidet fysisk-økonomisk produktion. I en tale den
17. januar 1998 til en konference med Schiller Instituttet i
Virginia advarede LaRouche:
”Vi er på kanten af det største økonomiske sammenbrud i den
europæiske civilisations historie siden det fjortende
århundreder, hvad der blev kaldt ‘en ny mørk tidsalder’, en
del af en proces hvor ca. halvdelen af Europas befolkning blev
udslettet gennem sygdom og hungersnød og forskellige former
for vanvid. Højdepunktet var, som i dag, et sammenbrud af det
finansielle banksystem, det såkaldte lombardiske banksystem. I
denne periode forsvandt halvdelen af kommunerne, Europas
sogne. En tredjedel af Europas befolkning forsvandt i løbet af
en ret kort periode på grund af sygdom og hungersnød og
strid. Vi er på randen af sådanne ting, ikke kun i Asien, ikke
kun i Sydamerika, men her i selve USA. Ikke i det næste
århundrede, men i år.”

I samme tale sagde LaRouche: ”Se jer omkring. Tag ikke en
begivenhed ad gangen og prøv at forklare den. Se på
processen.”
Det dødbringende coronavirus, der truer den menneskelige art,
og den lige så dødbringende finansielle kræft på 1.800
billioner $, der har metastaseret over hele det
transatlantiske finanssystem, er en del af den samme proces –
de er virkninger, der er produceret af den samme årsag, og
derfor underlagt den samme løsning.
Lyndon LaRouche opfordrede engang til politisk at begrave Wall
Street og London City så dybt, at man ikke engang ville være i
stand til at lugte stanken. Denne begravelse har et navn: den
kaldes Glass-Steagall – konkursbehandling af et kræftsygt
transatlantisk finanssystem for at indefryse de spekulative
aktiver, samtidig med at de vigtige funktioner i de
kommercielle banker relateret til befolkningen og væsentlig
fysisk produktion opretholdes.
Samtidig med denne foranstaltning, som Lyndon LaRouche
formulerede i sine berømte ‘Fire Love’, er det nødvendigt at
etablere hamiltoniske nationale kreditsystemer [efter
Alexander Hamiltons principper] til finansiering af reel
udvikling; oprette et nyt Bretton Woods-system til i
fællesskab at fremme globale infrastrukturprojekter med høj
produktivitet som f.eks. ‘Verdens Landbroen’; og fremme
avanceret videnskabelig forskning inden for områder som
fusion, rumforskning og optisk biofysik. Dette argument blev
sammenfattet i bemærkninger af hans enke, Helga Zepp-LaRouche,
den 21. marts:
”Det er nødvendigt at gå ind for Glass-Steagall; nu! Tøv ikke!
Udsæt det ej. Præsident Trump lovede i valgkampen 2016 mange
gange, at han ville gennemføre Glass-Steagall, og nu er
øjeblikket inde til at gøre det.
”Hvad dette betyder, er at nøjagtigt de samme
foranstaltninger, som dem der blev taget af Franklin D.
Roosevelt i 1933, må iværksættes igen. Min afdøde mand

understregede altid: ‘Der skal ikke ændres noget’.
Argumenterne om at markederne i dag er mere komplicerede, og
at der er brug for derivater, afviste han kategorisk.
Grundlæggende ville det betyde, at der opstilles brandmure
mellem forretningsbanker og investeringsbanker; og at
forretningsbankerne sættes under statsbeskyttelse, så de kan
fortsætte med at udstede kreditter til realøkonomien, de små
og mellemstore virksomheder, handel, detailhandel, alle disse
ting, der er væsentlige for den reelle økonomi. Men
investeringsbankerne skilles fuldstændigt fra. Det betyder, at
investeringsbankerne ikke længere skal have adgang til
forretningsbankernes opsparingskonti, og at de ikke skal
reddes med skatteydernes penge.
”Da nogle af disse produkter er komplicerede, fordi
pensionsfondene og andre legitime ting, der hører til folks
livsopsparing, i mellemtiden er vævet sammen med derivaterne
og hele kasino-aspektet i det finansielle system, er der
derfor brug for en ‘timeout’; alt må indefryses, og så skal en
statskommission undersøge, hvad der er legitimt i disse
aktiver, og de skal skilles ud og beskyttes. Det vil være
kompliceret, men det må og skal gøres.
”Derfor vil der, hvis investeringsbankdelen af det finansielle
system elimineres, naturligvis ikke være tilstrækkelig med
likviditet. Og det er grunden til, at hr. LaRouche sagde, at
dette er tidspunktet, hvor man må genoprette et hamiltonisk
banksystem, man er nødt til at oprette en nationalbank – ikke
blot i ét land, men praktisk talt i alle lande – og så er man
nødt til at forbinde disse nationalbanker gennem faste
valutakurser. Der må indgås langsigtede aftaler om
investeringer i veldefinerede genopbygningsprojekter;
genopbygning af sundhedssektoren, beskyttelse og genopbygning
af suverænitet indenfor landbrugsområdet for at rekonstruere
krigshærgede regioner som Sydvestasien. Årsagerne til at det
afrikanske kontinent og andre lande på den sydlige halvkugle
er så sårbare må én gang for alle afhjælpes; hvilket betyder,

at man for alvor må begynde at industrialisere disse lande,
landene i Afrika og landene i Latinamerika og Asien, og man er
nødt til at hjælpe dem med at opbygge infrastruktur som en
forudsætning for industriel produktion og udvikling af
landbrug.
”Og på den måde skaber man betingelserne for at skabe et
tilstrækkeligt sundhedssystem i alle lande. Alt dette skal
gøres samtidig, og det vil naturligvis ikke gå glat, men hvis
ikke man går i denne retning, er der ikke alene fare for, at
coronavirus kommer tilbage og hærger, men der er absolut intet
til hinder for udbrud af nye vira og nye sygdomme.
“Og derfor er dette en absolut nødvendighed, at vi retter
fejlene begået igennem de seneste adskillige årtier, især de
sidste 30 år med deregulering af markederne og at give
spekulanterne ret til alting og skære ned på den almene
velfærd.”
Dette var Lyndon LaRouches anbefalede politik for at udrydde
årsagen til de problemer, vi står overfor.

Helga
Zepp-LaRouche:
finansmarkederne nu

Luk

Den 18. marts. Helga Zepp-LaRouche offentliggjorde i dag en
optagelse af følgende hasteudtalelse:
Dette er Helga Zepp-LaRouche som taler. Jeg er grundlægger og
præsident af Schiller Instituttet.
Det er soleklart, at efter finansmarkedernes dramatiske
rutschebanetur de seneste dage, er denne systemiske krise ved
at komme ud af kontrol.

Den eneste løsning for at forhindre en yderligere ødelæggelse
af den reelle økonomi, en dramatisk stigning i
massearbejdsløshed og tab af menneskeliv blandt de fattige og
sårbare dele af befolkningen er at lukke finansmarkederne ned.
Dette er et nødvendigt første skridt, for derefter at bruge
denne bankferie til at gennemføre reorganiseringen af
finanssystemet, begyndende med en global Glass/Steagallbankopdeling, præcis ligesom Franklin Roosevelt gjorde det i
1933.
Tiltagene, som blev taget af de europæiske regeringer samt
USA, såsom at give kreditter til firmaer, udsættelse af
skattebetalinger, og sågar mulig, direkte uddeling af penge –
såkaldte helikopterpenge – selvom intentionen er at sørge for
at industrier, institutioner og arbejdsstyrken kan fungere,
vil ikke være tilstrækkelige, fordi systemet er håbløst
bankerot.
Størstedelen af de enorme mængder af likviditet, som er blevet
indskudt i dette fallerede monetære system efter 2008, og
dernæst i et stigende omfang efter den 17. september, 2019,
har blot forøget kasinoøkonomiens aktivitet og spekulanternes
vanvid. Centralbankernes forsøg på at vedligeholde denne
spekulative sektor, kan kun føre til en hyperinflationær
eksplosion som i Tyskland i 1923.
Lukningen af finansmarkederne må gå hånd i hånd med et
øjeblikkeligt hastetopmøde mellem verdens vigtigste regeringer
– USA, Kina, Rusland og Indien – med andres støtte, for at
træffe en beslutning om den presserende reorganisering af
finanssystemet og oprettelsen af et Nyt Bretton Woods-system,
som dette var tilsigtet af Franklin Roosevelt og forlangt af
Lyndon LaRouche, for at genstarte den fysiske økonomi verden
over.
Sådanne omgående skridt er uundværlige, eftersom coronaviruspandemien kun kan bringes under kontrol, hvis virussets

spredning stoppes og et tilstrækkeligt sundhedsvæsen er
etableret i hvert land.
Dette er en lakmusprøve for at afgøre, om menneskeheden har
den moralske egnethed til at overleve.

Helga Zepp-LaRouche, founder of the International Schiller
Institute, called for closing the financial markets to halt
the inevitable collapse of the global casino economy and to
reorganize it, shutting down the speculative financial
operations which have preyed on the global economy.
Transcript:
This is Helga Zepp-LaRouche speaking. I am the founder and
president of the Schiller Institute.
It is absolutely clear, that after the rollercoaster, dramatic
losses of the financial markets in the recent days, the
systemic crisis is spinning out of control.
The only remedy to prevent a further devastation of the real
economy, a dramatic increase of mass unemployment and the loss
of lives of the poor and vulnerable segments of the population
is to close down the financial markets.
This is the necessary first step, to then use this banking
holiday to implement the reorganization of the financial
system, starting with a global Glass-Steagall separation of
the banks, exactly as Franklin D. Roosevelt did in 1933.
The measures which were taken by the European governments and
the United States, such as credits for enterprises, delays in
tax payments, and even possible direct handouts of money—the
so-called helicopter money—while intended to keep the
functions of industry, institutions and the workforce going,
will not be sufficient, because the system is hopelessly
bankrupt.

Most of the enormous amounts of liquidity which have been
injected into this bankrupt monetary system after 2008, and in
an escalated way after September 17, 2019, has just increased
the activity of the casino economy and the frenzy of the
speculators. The effort by the central banks to maintain that
speculative sector can only lead to a hyperinflationary
blowout as in Germany in 1923.
The closing of the financial markets must be accompanied by an
immediate emergency summit of the most important governments
of the world: the United States, China, Russia and
India—supported by others, to determine the urgent
reorganization of the financial system and the establishment
of a New Bretton Woods system, as it was intended by Franklin
D. Roosevelt and called for by Lyndon LaRouche, to restart the
physical economy worldwide.
Such immediate steps are indispensable, since the coronavirus
pandemic can only be brought under control if the spread of
the virus is stopped and an adequate health system is
established in every country.
This is a test, to determine if humanity has the moral fitness
to survive.
https://www.larouchepac.com/20200318/urgent-helga-zepp-larouch
e-calls-immediate-banking-holiday

Nu ved I hvad Lyndon LaRouche
mente med ’faseskifte’
Den 17. marts (EIRNS) – Reglerne, der syntes at styre
samfundet og økonomien i går, fungerer ikke længere i dag. Og

dagens regler vil være dysfunktionelle i morgen – om ikke før.
Planeten gennemlever en periode der er så svimlende, at den
gør de fleste mennesker mentalt rundtossede. Den amerikanske
statsmand Lyndon LaRouche behandlede gentagne gange dette som
et “faseskifte” i den menneskelige udvikling, hvor de love,
der syntes at styre en proces, ændrer sig grundlæggende,
svarende til hvad der sker, når der indtræffer et fysisk
faseskifte. I en artikel offentliggjort den 13. marts 1997 i
EIR, med titlen “London in a Phase-Twitch” (London i et
’faseryk’), skrev LaRouche: ”Med ‘faseskifte’ forstår vi en
radikal ændring i et systems egenskaber, som når isen smelter,
når vand omdannes til damp, damp til plasma, eller da det
første jetfly opnåede overlydshastigheder og derover. Hvad der
nu sker i verdens finansielle systemer, økonomier og politisk,
er lige så fundamentale forandringer som nogen af de
tilstandsændringer fysikerne måtte have bemærket.”
Tegnene er overalt. I USA ser vi en ‘Pearl Harbor-refleks’ i
forhold til COVID-19-pandemiens fortsatte spredning over hele
landet. I Europa, hvor Italien, Spanien og Frankrig er lukket
ned (i varierende grad), og andre lande muligvis snart følger
efter, åbner EU’s bureaukrati for sluserne for at imødegå de
økonomiske virkninger af krisen. Men kun et fuldstændigt
paradigmeskifte på verdensplan vil fungere, understregede
Helga Zepp-LaRouche igen i går. COVID-19-krisen og nedbruddet
af det transatlantiske finanssystem er bare de mest synlige
udtryk for en systemisk krise i det gamle paradigme, der er
gået ind i dets sidste krampetrækninger. Det underliggende
problem er, at det britiske liberale system har plyndret
størstedelen af verdens befolkning, især i den såkaldte Tredje
Verden, til grænsen af folkemord.
Zepp-LaRouche
understregede, at medmindre dette afhjælpes, begyndende med en
verdensomspændende mobilisering af sundhedsplejen, står den
menneskelige art over for en udryddelseskrise.
Et sådant globalt udviklingsprogram kræver markante forøgelser
i grundlæggende fysiske økonomiske parametre (såsom vand,

elektricitet og mad), som umuligt kan opnås uden et hurtigt
opadgående faseskifte af den teknologiske platform for hele
planeten – af nøjagtigt den slags, som Lyndon LaRouche
opfordrer til i hans fremsynede ‘Fire Love’, især den fjerde
af disse. Og denne påkrævede løsning kan umuligt finansieres
uden at sætte City of London og Wall Street under
konkursbehandling ved hjælp af en global Glass/Steagallproces. En spekulativ boble på 1800 billioner $ kan ikke længe
sameksistere i det samme univers med en fremgangsrig
menneskelig befolkning over hele planeten.
Ingen anden tilgang vil kunne fungere, understregede ZeppLaRouche. Vores opgave er ikke at fokusere på de små ting og
klynge os følelsesmæssigt til dem. Det er snarere at uddanne
folk til at forstå tingene sådan som vi gør, og som vi blev
uddannet til at gøre det af Lyndon LaRouche. Direktør for
Verdenssundhedsorganisationen, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
indfangede på nyttig vis tidsånden ved sin pressekonference
den 16. marts: ”Dette er den definerende globale sundhedskrise
i vores tid. Dagene, ugerne og månederne fremover vil være en
test af vores beslutsomhed, en test af vores tillid til
videnskab og en test af solidaritet. Kriser som denne har en
tendens til at få det bedste og værste frem i menneskeheden.”
”Jeg er sikker på, at I, ligesom mig, er blevet rørt over
videoer fra folk, der bifalder sundhedsarbejdere fra deres
balkoner, eller historierne om folk der tilbyder at handle
dagligvarer ind for de ældre i deres samfund. ”Denne
fantastiske ånd af menneskelig solidaritet må blive endnu mere
smitsom end selve virussen. Selvom vi muligvis bliver nødt til
at være fysisk adskilt fra hinanden et stykke tid, kan vi
mødes på måder, som vi aldrig har gjort før. “Vi er alle i
samme båd. Og vi kan kun opnå succes i fællesskab. Så
spillereglen er: sammen.”
En førende kinesisk læge, der var involveret i krigen mod
COVID-19 i Wuhan, Dr. Wu Dong, forklarede, hvad der motiverede
ham til at gå med i kampen: ”Mennesker er dødelige, men det er

kærlighed ikke, og jeg elsker min datter, mine patienter, mit
land og menneskeheden. Som mennesker er vi alle i samme båd,
og vi kommer igennem dette sammen.”

’Mobilisering
for
global
sundhedspleje’
kan
baseres
på
Franklin
Roosevelt og LaRouches nye
Bretton Woods-system
Den 16. marts (EIRNS) – Dele af USA’s økonomi lukker ned i en
alvorlig recession; det samme gælder for Europa og andre
industrinationer, ligesom tidligere i Kina. Og overalt er der
mangel på alle slags sundhedsfaciliteter, nødvendige for at
imødegå den enorme udfordring, som den nye coronavirus-epidemi
stiller os overfor. I nogle industrialiserede lande er denne
mangel stadig kun potentiel, der ventes at ramme snart. I
mange udviklingslande er denne mangel nærmest total, når den
holdes op mod en meget smitsom og usædvanlig dødelig
luftvejssygdom, en sygdom som vil vare ved blandt
menneskeheden gennem seriøse epidemier i fremtiden.
Lad os forandre dette fuldstændigt – det hele. Lad os begynde
en mobilisering for global sundhedspleje, inklusive
opbygningen af 2 millioner eller flere hospitalssenge, fuldt
udstyret, over hele verden, inklusive 300-400.000 nye senge i
USA. Nyt udstyr og nye materialer til diagnosticering og
testudstyr, respiratorer, beskyttelsesudstyr og masker, alle
mulige antivirale medikamenter; laboratorier til analyse er

nødvendige i mange lande; telt- og felthospitaler, kun for
COVID-19-patienter, ligesom dem der på få uger blev bygget i
Kina, er nødvendige overalt.
Ved mobiliseringen under Præsident Franklin D. Roosevelts
lederskab før og under 2. Verdenskrig, udviklede
videnskabsfolk løbende nye teknologier; alle slags firmaer
skabte nye produkter, som de aldrig havde lavet før. Vi har
hørt, at luftfartselskaber og flyproducenter parkerer tusinder
af fly, går bankerot og snart vil have brug for
redningspakker. Nej – lad dem fragte værdifulde videnskabelige
instrumenter, testudstyr, hospitalsudstyr til nybyggede
hospitaler over hele verden.
Små kraftværker til disse hospitaler vil være nødvendige
verden over samt vandrensningsanlæg.
Ledende nationers statsoverhoveder må samarbejde for at opnå
dette. Lederne af G7-landene, som i dag havde en
telekonference, har muligvis overdraget stafetten til G20landene, som inkluderer Kina, Rusland og Indien. Den største
udfordring – at skabe kreditterne til at gøre alt dette –
begynder med, at lederne af USA, Kina, Rusland og Indien
bliver enige om et nyt internationalt system for kreditter og
valutaer. Lyndon LaRouche foreslog dette ”Nye Bretton Woods”
og formulerede det mange gange i løbet af de sidste 25 år af
hans liv.
Wall Street og City of Londons bankcenter må lukkes. Wall
Street-markederne ville blive befriet fra deres lidelser ved
at lukke dem ned. Sæt ”the Street” og ”the City” i karantæne.
Det er ”the Street” og ”the City”, som i de sidste 50 år har
svækket og afindustrialiseret vores økonomier, gennem
dereguleringer der på alle måder prioriterede finansiel
spekulation frem for produktive investeringer. De skabte
spekulative bobler, som siden 1980’erne igen og igen bristede,
og hver gang trak økonomier ned. LaRouche advarede for 50 år
siden, da Bretton Woods-systemet blev ødelagt, at nye sygdomme

ville finde vej til menneskeheden, uden et forsvar til at
bekæmpe dem.
Derfor må de største banker opdeles, imens markederne er
lukkede, ved at bruge Glass/Steagall-loven, som Kongressen
hurtigt må genindføre til dette formål. Og en global
mobilisering mod dette coronavirus og andre nye og
tilbagevendende sygdomme kan igangsættes, med ”ingen triage”
som model – uden sortering og prioritering af patienter.

Coronavirus-pandemien
fremtvinger genovervejelse:
Internationalt samarbejde er
absolut nødvendigt!
Den 14. marts (EIRNS) — Helga Zepp-LaRouche skrev følgende
leder til den tyske ugeavis Neue Solidarität den 14. marts.
Vi oplever nu den værste internationale sundhedskrise i de
sidste hundrede år. Denne krise er så ekstremt farlig, fordi
coronavirus-pandemien nu er kombineret med en global
finanskrise, der allerede var tæt på at eksplodere før den
medicinske krise brød ud; pandemien har simpelthen fungeret
som en udløser for det. Der findes en løsning – men kun hvis
de vestlige samfund er parate til at kassere alle aksiomerne
for den nyliberale, monetaristiske økonomiske model, hvis
værdiorientering drejer sig om spekulanternes fortjeneste. Den
må erstattes med en økonomisk politik, som styres af den
absolutte værdi af menneskeliv, videnskabelige principper og
solidaritet med hele menneskeheden.

Selv Frankrigs præsident Emmanuel Macron har jo for nylig talt
om det der ikke længere kan ignoreres: Det liberale
demokratiske politiske system er ikke egnet til at reagere
tilstrækkeligt på eksistentielle trusler. Jo før Europa og USA
fatter det faktum, at vi må tage nøjagtigt de samme
folkesundhedsforanstaltninger, som Kina traf i januar i byen
Wuhan og Hubei-provinsen, jo flere menneskeliv vil blive
reddet. I stedet for at udnytte den tid, som verden har fået
ved den kinesiske regerings beslutsomme handlinger – korrekt
karakteriseret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som
absolut en ny standard – har de vestlige regeringer spildt
uvurderlige uger. Som et resultat heraf, er Europa nu blevet
epicenter for pandemien, og USA’s situation er ganske uklar på
grund af manglen på at teste indtil dette tidspunkt.
Men den nødvendige omorganisering kan ikke begrænses til
sundhedsområdet. Vi har brug for et helt nyt paradigme for
politik og økonomi, hvis vi ønsker at forhindre et sammenbrud
af civilisationen som i det 14. århundrede. Mange forskere fra
en række nationer antager, at omkring 70 % af befolkningen vil
blive inficeret inden for de næste et til to år, i det mindste
indtil en vaccine kan udvikles og produceres. Professor
Christian Dorsten fra Berlin Charité Hospital citerer en ny
undersøgelse, der siger, at vi ikke længere kan regne med en
langsommere spredning af virusset i foråret og sommeren.
Samtidig må det antages, at pandemien vil brede sig længere på
den sydlige halvkugle i løbet af vinteren og derefter vende
tilbage til den nordlige halvkugle i efteråret, styrket, og
muligvis i en muteret form.
Dette betyder, at vi ikke alene er nødt til at afhjælpe
konsekvenserne af at have fjernet vores nationale
folkesundhedssystemer igennem de seneste årtier, og på kortest
mulige tid udstyre det til at behandle det forventede antal
patienter. Vi skal også skabe betingelserne for et globalt
sundhedssystem på kort sigt.
Den aktuelle krise er på ingen måde uventet. Allerede i 1974

tog Lyndon LaRouche skridt til det, som han kaldte en
”Biologisk Holocaust Taskforce”, hvis opgave var at undersøge
virkningen – frem for alt for udviklingslandene – af
nedskæringspolitikken og betingelserne fra Den internationale
Valutafond og Verdensbanken. LaRouche og hans kolleger
præsenterede resultaterne af disse undersøgelser i en række
rapporter, der advarede om, at faldet i levestandard på flere
kontinenter, som var forårsaget af disse institutioner over en
lang tidsperiode, ville føre til genopblussen af gammelkendte
epidemier og forekomsten af nye sygdomme og pandemier.
Når man betragter forholdene i mange nationer i Afrika, Asien,
Latinamerika og endda fattige regioner i Europa og USA i dag,
står det meget klart, at kun en global politisk ændring kan
afhjælpe dette. Cirka 2 milliarder mennesker har for
indeværende ikke rent drikkevand; man kan ikke engang tale om
et egentlig moderne sundhedssystem alle steder i de
tilsyneladende mest udviklede lande. Der findes i øjeblikket
hungersnød i flere sydafrikanske lande. En græshoppeplage, som
det internationale samfund ikke skrider ind over for i tide,
truer med at lægge snesevis af nationer i Afrika, Asien og
Latinamerika øde. Som en følge af de såkaldte “krige for
humanitær intervention” og den allerede nævnte underudvikling,
er millioner af flygtninge flygtet mod Europa og Amerika for
at undslippe farer for liv og lemmer.
Hvis vi derfor ønsker at forhindre coronavirus-pandemien i at
sprede sig i bølger og vandre fra den nordlige til den sydlige
halvkugle og tilbage igen, og dermed potentielt skabe
yngleområder for yderligere lignende og værre vira, må vi
påbegynde en radikal ændring af systemet.
Der skal bygges hospitaler med isolationsafdelinger over hele
verden ifølge eksemplet fra Wuhan og Hubei-provinsen, som i
alt opførte 14 midlertidige hospitaler inklusive de nødvendige
senge til intensiv pleje. Og i forbindelse hermed må
Verdenssundhedsorganisations standarder overholdes. Kina
byggede for eksempel faciliteter med 16.000 nye hospitalssenge

på kun en måned.
Der
skal
oprettes
internationale
videnskabelige
forskningscentre til forskning af COVID-19-virussen og andre
virale og bakterielle patogener. Vacciner må udvikles og
testes. Forskningsresultater inden for biofysik, nuklearbiologi og rummedicin skal straks stilles til rådighed for
alle nationer. Referencepunktet herfor er idéen om et
“strategisk forsvar af jorden” (SDE); et koncept udviklet af
Lyndon LaRouche, og hvor beskyttelsen af menneskeliv mod
pandemier er et fokuspunkt.
Disse
verdensomspændende
foranstaltninger
kræver
investeringer, som ikke kan foretages under betingelserne fra
det nuværende, kollapsende finansielle system. De igangværende
handlinger fra centralbankernes side med at indsprøjte
likviditet i det finanssystem ved hjælp af billioner af
dollars og oven i købet trykning af “finanspolitiske penge”
til brug for regeringers finansbudgetter kan ikke opretholdes
uden at skabe hyperinflation.
Hvis vi ønsker at lykkes med at bekæmpe coronavirus-pandemien,
bygge og udstyre de nødvendige hospitaler, har vi brug for den
samlede handlingspakke, der blev foreslået af Lyndon LaRouche
i juni 2014:
1. Et system med bankseparation må straks indføres på
verdensplan, nøjagtig baseret på modellen af Glass/Steagallloven, underskrevet af præsident Franklin Roosevelt den 16.
juni 1933. Kommercielle banker skal under dette system være
under statslig beskyttelse og med en ‘firewall’ være
fuldstændigt adskilt fra spekulative investeringsbanker og
enheder, som ikke længere kan have adgang til de kommercielle
bankers aktiver, og heller ikke være privilegeret ved at blive
reddet af skatteydernes penge. Disse bankers giftige
papirværdier, inklusive deres udestående finansielle
derivater, skal nedskrives. Begrundede tilgodehavender, der er
forbundet med realøkonomien eller med pensioner og andre

aktiver for arbejdende mennesker, bør også klassificeres som
gyldige i det nye system. Visse former for betalingskrav må
midlertidigt fastfryses og deres gyldighed vurderes af
føderale myndigheder.
2. Der skal oprettes en nationalbank i hvert land, i Alexander
Hamiltons tradition eller efter forbillede af den tyske
‘Kreditanstalt für Wiederaufbau’ (Kreditinstitutition for
Genopbygning) efter 2. verdenskrig. Deres formål er at give
føderale kreditter som det nødvendige middel til produktive
investeringer i den fysiske økonomi. Tildelingen af denne
kredit skal være orienteret efter principperne om teknologiens
høje
energi-gennemstrømningstæthed,
forøgelse
af
produktiviteten for arbejdsstyrken og produktionsanlæggene og
skabelse af videnskabelig og teknologisk fremskridt.
3. Blandt de deltagende lande skal der etableres et system med
faste pariteter (priser og valutakurser, red.) og der skal
indføres samarbejdsaftaler mellem suveræne stater med henblik
på veldefinerede infrastruktur- og udviklingsprojekter. Disse
traktater repræsenterer tilsammen et nyt Bretton Woods-system,
som det var tiltænkt af Roosevelt, med den udtrykkelige
hensigt at udstede kreditter til den industrielle udvikling i
udviklings-sektoren.
4. Den tiltrængte forøgelse i verdensøkonomiens produktivitet
for at imødekomme en global befolkning på i øjeblikket næsten
8 milliarder mennesker må tilvejebringes gennem et
internationalt hasteprogram til realisering af termonuklear
fusionskraft og andre avancerede teknologier, såsom optisk
biofysik og biovidenskab, med henblik på at finde løsninger
til udfordringer såsom coronavirus; såvel som internationalt
samarbejde inden for rumteknologi og -rejser, som kan etablere
den nødvendige næste højere økonomiske platform for
verdensøkonomien, som udviklet af økonomen Lyndon LaRouche.
De eneste institutioner, som kan gennemføre et sådant
verdensomspændende program, er regeringerne for de førende

nationer på planeten, som i deres sammensætning må være
repræsentative for hele verdens befolkning. Derfor er det på
ingen måde tilstrækkeligt, at G7-regeringerne er enige med
hinanden; løsningerne kan kun gennemføres med inddragelse af
Rusland, Kina og Indien.
Det betyder også, at geopolitik endelig må overvindes og
erstattes af ideen om menneskehedens fælles fremtid og mål.
Hvis ikke vi ønsker at forfalde til en ny mørk tidsalder, er
vi nødt til at erstatte neo-malthusianske ideer, den antividenskabelige “Green New Deal”, monetarisme samt
eurocentrisme med ideerne om fysisk økonomi, udelukkende
styret af de videnskabeligt beviselige principper for
universets love.
Og endelig, den måske vigtigste ændring som vi må foretage i
vores tankegang: Vi har brug for en ny humanistisk renæssance,
en renæssance af klassisk kultur. For det er ikke mindst den
ubegrænsede hedonisme, der har bragt verden til dette punkt;
den hedonisme der ledsager det liberale og nyliberale
demokrati. Øjeblikket er kommet til, at ideologien for ”alt er
tilladt” må tilsidesættes. Vi vil kun kunne overvinde denne
krise, hvis vi finder en ny indre orientering eller indre
beslutsomhed, der er i overensstemmelse med kærligheden til
menneskeheden. Men det er sådan, at vi endelig bliver til
menneskelige væsner!

Paul
Gallagher
nedsmeltningen

om
af

finanssystemet.
Den 13 marts. Lyt til EIR’s økonomiske redaktør Poul
Gallaghers 17 minutter lange orientering om systemets
nedsmeltning, den amerikanske centralbanks gale pengepumpende
reaktion, og hvordan Lyndon LaRouches fire love er det eneste
fornuftige modsvar.
Man gennemlever nu enden på et system, hvilket viser sig ved
udbruddet af coronavirusset og det medfølgende sammenfald af
den mere end et tusind billioner dollar store spekulative
boble. Da dette system blev skabt i 1971, advarede Lyndon
LaRouche om at det var dødsdømt, ved i stigende grad at have
overdraget verdensøkonomien til London og Wall Streets
finansielle elite. Og fra det tidspunkt fremsatte han de
nødvendige løsninger til regeringer og befolkninger.
Viderebring denne besked til dine lokalvalgte politikere:
1. Vi har brug for et nyt system, ikke en løskøbelse af det
gamle.
2. LaRouches “fire love for økonomisk genopretning” og hans
opfordring til et Nyt Bretton Woods-valutasystem, begge
baseret på princippet om at beskytte og fremme den fysiske
økonomi, må der handles på NU!

Helga Zepp-LaRouche opfordrer
til
aflysning
af
NATO’s

”Defender
Europe-2020”militærøvelse
Den 12. marts (EIRNS) – ”Vi bliver nødt til at stoppe de
nuværende NATO-øvelser i Østeuropa, Defender Europe-2020, der
omfatter 40.000 tropper”, udtalte Schiller Instituttets
grundlægger, Helga Zepp-LaRouche i onsdags i sin ugentlige
internationale webcast. ”Selvfølgelig lader virusset sig ikke
stoppe af militæret. Og at gennemføre disse ting, samtidig med
at der er en umiddelbar sundhedstrussel mod befolkningen, er
virkelig noget der ikke giver nogen mening. Så denne NATOmanøvre burde stoppe”.
I stedet for sådanne provokerende og hensynsløse geopolitiske
handlinger, tilføjede Zepp-LaRouche, “burde vi gå i retning af
at mobilisere for et topmøde mellem de fire stormagter, som
Lyndon LaRouche specificerede”, for at tackle de
eksistentielle kriser, som planeten står overfor. ”Nogle
gange, når man er i en reel krise, kan man kun med en helt ny
tankegang, nemlig tanken om at alle de store lande i verden –
USA, Rusland, Kina og Indien som et minimum, og så kan andre
lande mødes med disse lande – kun hvis man ændrer tankegangen
og niveauet for fremgangsmåden, kan der findes en løsning”.
”Man kan ikke bare fortsætte med den politik, der har vist sig
at fejle; det må absolut høre op. Jeg ser ikke tegn på, at det
europæiske etablissement er i stand til at gøre det på
nuværende tidspunkt. Det betyder bare, at der er brug for en
mobilisering af befolkningen, fordi dette bliver til en
alvorlig eksistentiel krise for os alle, og man er nødt til at
tage ansvar for at bringe et nyt paradigme til verden – et
paradigme for samarbejde, og så vil man kunne løse de fleste
problemer. I det mindste vil man over tid kunne finde
løsninger på sådanne problemer som coronavirus. Vi er nødt til
at ændre indstillingen hos magthaverne i Europa og USA i
forhold til Kina og Rusland; og hele denne idé om, at

regimeskifte er tilladeligt under påskud af at sprede
‘demokrati og menneskerettigheder’, er en af disse
imperialistiske, kolonialistiske ideer, der må opgives.”
Zepp-LaRouche konkluderede: ”Vi har brug for at tænke helt
nyt: Vi befinder os i en mørk tidsalder; denne mørke tidsalder
er absolut sammenlignelig med det 14. århundrede, da den sorte
død dræbte en tredjedel af den europæiske befolkning, og folk
blev skøre! Der er tegn på lignende sindssyge allerede nu, og
vi har derfor brug for en helt anden tilgang, som det skete i
det 15. århundrede med den gyldne renæssance i Italien. Folk
må erkende, at vi befinder os i en mørk tidsalder, og vi må
afvise alle de antagelser, der har ført til den nuværende
situation”.

Englands centralbank går i
panik;
Wall
Street
eksploderer: Vil Trump lytte
til Lyndon LaRouches vise
ord?
Den 12. marts (EIRNS) – Præsident Trump talte til nationen
onsdag aften, efter at denne rapport var færdiggjort. Om han
valgte at bruge præsidentskabets beføjelser, som udtænkt af
Amerikas grundlæggere, og indeholdt i efterkrigstidens Lov for
Forsvarsproduktion (Defense Production Act) eller ej, for at
kunne omgå den korrupte og impotente Kongres og erklære en
national undtagelsestilstand, til at igangsætte en politik for
en massiv udvidelse af infrastruktur og industri, kunne være

afgørende for landets og verdens skæbne. De sidste 50 års
ødelæggelse af det offentlige sundhedssystem, både i USA og i
Europa, er nu blotlagt for hele verden, efter som Vestens
førende nationer, derunder Tyskland, Italien, Frankrig og USA,
ingen kapacitet har til at imødegå de ekstraordinære
sundhedskrav, til det der langt om længe er blevet
klassificeret som en pandemi af Verdenssundhedsorganisationen
(WHO).
Og det er nu overmådeligt klart for alle undtagen de blinde,
at hele den industrielle kapacitet – specielt den
grundlæggende infrastruktur som opretholder denne – er så
faldefærdig, at selv en genopbygning af den industrielle
kapacitet vil kræve en umådelig indgriben fra staten, i samme
størrelsesorden som da Franklin Roosevelt greb ind i 1933. Til
at begynde med kan det panikslagne kollaps af ”markederne –
Dow Jones faldt mere end 5% i dag, og 20% i hele ugen – kun
løses på en måde: den øjeblikkelige genindførelse af GlassSteagall (bankopdeling) for at gøre en ende på
spekulationshysteriet. Dernæst må præsidenten insistere på sin
magt som præsident og frifinde Lyndon LaRouche, således at den
fulde vægt af hans Fire Love kan gennemføres.
Med dette må lederne af verdens største nationer – som
nødvendigvis inkluderer Rusland, Kina, Indien og USA – slutte
sig sammen for at oprette et Nyt Bretton Woods-system baseret
på disse Fire Love, for at befri hele verden fra det
bankerotte britiske imperiale monetaristiske system,
kontrolleret af Wall Street og City of London.
I dag appellerede Helga Zepp-LaRouche til præsident Trump og
NATO om at stoppe de vanvittige militærøvelser, EuropeDefender 2020 – de største NATO-øvelser siden Den kolde Krig,
hvor store antal af tropper og udstyr åbent bevæges hen til
den russiske grænse. Udover vanviddet, set fra et strategisk
standpunkt – at true med krig mellem verdens to største
atommagter – er det ligeså afsindigt at bevæge store antal af
soldater gennem Europa, imens coronavirusset truer med

massedød, hvis den ikke inddæmmes.
Det er et vigtigt historisk øjeblik. Til vores fordel, som
mennesker, erkender befolkningen i stigende grad, at de
”gængse regler” ikke længere gælder. Mange ser tilbage og
spørger: ”Hvem har fortalt sandheden alle disse år, mens
regeringerne og medierne og Wall Street løj for os?” Hvis de
institutionelle ledere fortsætter med at være blinde over for
nødvendigheden af en revolutionær forandring, for en
tilbagevenden til det ”Amerikanske Systems” tiltag med
øremærkede kreditter, og for at lade præsident Trump udføre
hans intention om at genoprette fredelige forhold til Rusland
og Kina, så må vi mobilisere borgerne til at kræve præcis
denne politik.

Ekspresopdatering af appellen
den 28. februar 2020
til
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Putin, premierminister Modi
og andre landes ledere om
hastegennemførelse af Lyndon
LaRouches fire love
Opdateret den 8 marts 2020
Af Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schiller Instituttet

De fleste sundhedseksperter betegner nu officielt coronavirus
som en pandemi, og kun et fåtal undgår dette udtryk for ikke
at ‘puste for meget til’ markederne og investeringerne i
“pandemiske obligationer’. Det står også klart, at denne
pandemi vil være dødsstødet for det i øvrigt allerede
bankerotte finanssystem, hvor det største aktiemarkedskollaps
siden 2008, det hidtil usete fald i udbyttet på 10-årige
amerikanske statsobligationer og meddelelsen fra Bostons
centralbankdirektør, Eric Rosengren, om at gå over
til ”helikopterpenge”, er alarmerende og ubestridelige
signaler.
I stedet for at tage ved lære af Kina, som ifølge WHO har sat
en ny standard for håndtering af en sådan krise, har de fleste
regeringer (Italien og Japan er undtagelser) ikke brugt den
tre måneder lange varselstid, som de fik på grund af Kinas
effektive alarmberedskab. Det er chokerende – men ikke
overraskende – hvor fuldstændig uformående det liberale
etablissement har vist sig at være i forhold til at reflektere
over det faktum, at det er deres politik, der er årsagen til
at hele den menneskelige civilisation nu er truet, og i
forhold til at drage konklusionerne og ændre deres
fremgangsmåder.
Allerede i 1974 oprettede Lyndon LaRouche en økologiskbiologisk ‘Holocaust- arbejdsgruppe’ for at undersøge
virkningerne af IMF og Verdensbankens politik for nedskæring
af fødevare- og energiforbrug samt sundhedsudgifter i
udviklingslandene – der viste at dette ville føre til
biologiske katastrofer, fremkomsten af gamle og nye sygdomme
og pandemier. I de følgende årtier offentliggjorde LaRouche og
hans bevægelse mange flere advarsler samt fremlagde konkrete
udviklingsprogrammer for alle kontinenter, hvis udførelse
ville have forhindret den nuværende krise i at komme ud af
kontrol.
Selvfølgelig vil de såkaldt industrialiserede lande på en
eller anden måde klare krisen, men til hvilken pris? På grund

af privatiseringen – dvs. profitorienteringen – af
sundhedssektoren, er der nu alt for få senge til intensiv
behandling. Den belgiske læge og leder af den nationale
lægefagforening, Dr. Philippe Devos, har netop advaret om, at
denne mangel vil føre til nedprioritering af gamle mennesker
for de unges skyld, når antallet af tilfælde overstiger
antallet af tilgængelige faciliteter til intensiv behandling,
hvilket han forventer vil ske. Vil vi vende tilbage til
skråplanet med at afslutte “uværdige liv”, som blev fordømt i
Nürnberg-retssagerne?
Og hvad med de fattige lande, som ikke engang har kapacitet
til test, endsige behandling? Hvad med lande som Haiti,
Nigeria og Bangladesh? Hvad med Iran, hvor sanktionerne af
medicinske forsyninger helt klart allerede forårsager unødige
tab af mange menneskeliv?
Hvad med græshoppeplagen i afrikanske og asiatiske lande, en
fare, som har været kendt i mange måneder, og hvor den
latterligt lille påkrævede økonomiske hjælp på $ 76 millioner
ikke er blevet ydet, så der nu er fare for, at
græshoppesværmene udvikler sig til en fuldgyldig invasion, der
truer millioner af menneskers liv i løbet af kort tid?
Hvad med de barbariske optrin ved den græsk-tyrkiske grænse,
hvor politi fra begge sider bruger tåregas mod flygtninge;
hvor den ene side muligvis “iscenesætter” disse mennesker, der
absolut ingenting ejer, men den anden side, ikke mindre
barbarisk, forsøger at opretholde ”beskyttelsen” af EU’s ydre
grænser? Tror EU-etablissementet virkelig, at de kan bygge en
ny ‘Limes-linje’ rundt om Europa, (Limes Germanicus var den
befæstede grænse, der adskilte Romerriget fra de germanske
stammer, red.) mens Sydvestasien og Afrika sprænges indad af
en coronavirus-pandemi, en græshoppeplage, sult og
desperation?
Dette etablissement vendte det blinde øje til Bush- og Obamaadministrationernes interventionskrige, som trods alt er

hovedårsagen til flygtningekrisen. De har ikke haft nogen
interesse i at opbygge infrastruktur i Afrika i de seneste
årtier, hovedsageligt på grund af deres neo-malthusianske
ideologi. Har de i virkeligheden accepteret ideen om at lade
denne pandemi og denne græshoppeplage følge deres ”naturlige
gang”? Og falder dette ikke i tråd med den grønne ideologi,
der forkynder at det er godt for miljøet at have færre
mennesker?
Der er en løsning på denne eksistentielle krise, men når den
såkaldte ”elite” er moralsk uegnet til at indføre de
nødvendige reformer, har vi brug for en bred mobilisering af
befolkningen, der må blive ”statsborgere” (Staatsbürger). Der
må være et udbredt, folkeligt krav om, at de førende lande i
verden – startende med USA, Kina, Rusland og Indien – støttet
af andre – må gennemføre følgende trin i omorganiseringen af
det nuværende finanssystem:
1)

Der

må

omgående

indføres

et

globalt

system

med

bankadskillelse, efter nøje forbillede af Roosevelts
Glass/Steagall-lov af den 16. juni 1933. Inden for dette
system skal de almindelige banker stilles under statslig
beskyttelse og adskilles fuldstændigt med en brandmur fra de
spekulative investeringsbanker, der ikke længere har adgang
til de almindelige bankers formuer eller til skatteyderbetalte
redningsaktioner. Disse bankers giftige papirer, indbefattet
løbende derivatkontrakter, skal afskrives. Berettigede
fordringer, der har med den reelle økonomi at gøre eller med
den arbejdende befolknings pensioner og andre formueværdier,
skal også anerkendes som gyldige i det nye system. Visse
former for betalingskrav må dog foreløbig indefryses og
undersøges af statslige institutioner for deres berettigelse.
2) Der må oprettes en nationalbank i alle lande, i traditionen
fra Alexander Hamiltons Bank of the United States eller i stil
med den tyske Kreditanstalt für Wiederaufbau efter 2.
Verdenskrig, således at statslige kreditter kan forsyne den
fysiske økonomi med de nødvendige midler for produktive

investeringer. Udstedelsen af disse kreditter må rette sig
efter principperne om en høj energistrømningstæthed og en
optimal forøgelse af produktionsmidlernes og arbejdskraftens
produktivitet gennem en betoning af videnskabelige og
teknologiske fremskridt.
3) Mellem deltagerlandene må der indføres et system med faste
valutakurser, og der skal indgås samarbejdsaftaler mellem
suveræne stater angående nøje definerede infrastruktur- og
udviklingsprojekter. Disse aftaler udgør tilsammen faktisk et
nyt Bretton Woods-system i Roosevelts forstand, med det
udtrykkelige formål at fremme udviklingslandenes udvikling.
4) Den yderst nødvendige forøgelse af verdensøkonomiens
produktivitet for at kunne forsørge en global befolkning på
næsten otte milliarder mennesker i dag må tilvejebringes
gennem et internationalt hasteprogram, for at virkeliggøre
fusionsenergi og andre avancerede teknologier, såsom optisk
biofysik og biovidenskaberne, for at kunne finde løsninger på
problemer som coronavirus, såvel som et internationalt
samarbejde inden for rumfart og rumteknologi; dette kan skabe
den nødvendige næste økonomiske platform for verdensøkonomien,
sådan som økonomen Lyndon LaRouche har udviklet det.
Bælte- og Vejinitiativet, der blev indledt af præsident Xi
Jinping, og som 157 lande allerede har tilsluttet sig,
tilbyder et konkret perspektiv for at bringe den industrielle
udvikling til Sydvestasien og Afrika, hvilket der er et
presserende behov for. Kina har tilbudt at samarbejde med alle
lande på planeten i et ‘win-win-samarbejde’ om at udvide Den
Nye Silkevej til Sydvestasien og Afrika og på denne måde give
et konkret udviklingsperspektiv, hvilket er den eneste humane
måde at løse flygtningekrisen på. USA og alle europæiske
nationer må og skal samarbejde om denne plan.
Vi, de undertegnede, retter denne indtrængende appel til de
nævnte regeringer om nu at handle i dette øjeblik med dets
voldsomme udfordringer for hele menneskehedens sikkerhed og
eksistens, for at korrigere fejlene i det nuværende system der

førte til den øjeblikkelige krise, og vende tilbage til
principperne for det almene vel, nationalstatens suverænitet,
fødevare- og energisikkerhed, medens vi antager en vision for
menneskehedens fælles mål og et fremtidigt fællesskab for
menneskeheden.
Der er intet bedre tidspunkt til at gennemføre disse
nødvendige forandringer end lige nu, her i Beethoven-året,
hvor hans monumentale værk udgør et smukt billede af et nyt
mønster for en bedre fremtid for menneskeslægten.
Underskriv
gerne
på: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/four_laws_glob
al
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I en omfattende gennemgang af de sammenløbende kriser, der
konfronterer menneskeheden i dag, konkluderede Helga ZeppLaRouche, at hvad der kræves, frem for panik og fortvivlelse,
er en rolig overvejelse af de handlinger, som kan løfte

menneskeheden ud af det neoliberale, geopolitiske tankesæt,
ind i den kreative sindstilstand, der gjorde det muligt for
menneskeheden at kravle ud af det 14. århundredes mørke
tidsalder. Hun understregede, at kriserne der truer os i dag
er resultatet af ikke at have lyttet til Lyndon LaRouche lige
siden hans forudsigelse d. 15. August, 1971. Som et eksempel,
refererede hun til coronavirusset som den slags trussel,
forudset af Lyn i 1970’erne, der ledte ham til at etablere en
arbejdsgruppe rettet mod et biologisk holocaust.
Ved hvert degenererende tilbageskridt i kvaliteten af
lederskab – der i dag udstilles i monetarismen og den grønne
ideologi, som dominerer den politiske diskussion i Europa og i
det demokratiske partis kamp for at nominere en
præsidentkandidat – fremlagde LaRouche et klart og
veldefineret alternativ. I dag kan dette sammenfattes ved
behovet for at indføre hans firemagtsaftale, som grundlaget
for et nyt Bretton Woods-system, og hans Fire Love, baseret på
betingelserne for at genoprette niveauet af fysisk økonomisk
produktion, nødvendigt for at overvinde kriserne.
Hun konkluderede ved at minde seerne om Boccaccios rolle i at
bevidstgøre den mørke tidsalders fordærvelse, hvilket
inspirerede dem der igangsatte Renæssancen, specielt Dante og
Cusanus. Det var ved at forkaste datidens dominerende
aristoteliske filosofi, og erstatte denne med Platon, at
moderne europæisk civilisation blev født. Der er ingen af de
problemer, som i dag konfronterer os, der ikke kan løses ved
at tage skabelsen af den europæiske renæssance som forbillede,
baseret på en tilbagevenden til den klassiske tænkemetode.

THE EUROPEAN RENAISSANCE IS OUR
MODEL
TO
ADDRESS
TODAY’S
EXISTENTIAL CRISES
Schiller Institute webcast with Helga Zepp-LaRouche

HARLEY SCHLANGER: Hello, I’m Harley Schlanger from the
Schiller Institute. Welcome to our webcast for today, March 4,
2020, with our founder and chairman Helga Zepp-LaRouche. The
obvious starting point is the issue that’s on virtually
everybody’s mind — the spread of the coronavirus. People are
trying to figure out how to deal with it, governments are in
action. There’s a lot of panicking being spread by some
people, and then there’s also a lot of disinformation. I think
given the record we have, based on Lyndon LaRouche’s
forecasting going back to 1971, what you have to say on this,
Helga, is very significant for people. So, why don’t we start
with what the recent status of this is, and how are nations
addressing it?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: I think it is a very serious threat.
There are several renowned virologists and experts who say it
is, de facto, a pandemic already. Now, I will qualify that in
a second. For those people who think this is too much, or that
this will cause panic, I think when you have a situation like
that, it is extremely important to take a calm assessment of
the situation and then move towards taking the actions
necessary to combat the threat and do the kinds of things
which will hopefully succeed.
Now the reason why this coronavirus is a very dangerous
pandemic is it has characteristics which are more serious than
previous pandemics, and it coincides with a financial system
which was already bankrupt before the idea of the coronavirus
appeared. Naturally, the effects both in the real economic
situation and the real economy, as well as on the financial
system, in all likelihood will trigger a collapse of this
system. So, rather than only looking at the health aspect of
the coronavirus, it is the absolute urgent moment and
necessity to also move determinedly to reform the
international monetary system which is bankrupt; to replace it
with a new credit system which we should discuss in a second.
And then use that crisis to bring about the changes in the

strategic situation which will help to solve a whole bunch of
other problems. President Trump reflected this in his way by
saying it is an irony of the situation that because of the
coronavirus crisis, forces are coming together which would
normally never do so.
So, having said that, I think we should first look at the
coronavirus itself. It is now officially spread to 70
countries, and it is not possible to reconstruct the origin,
and who infected whom. But it has spread to what is called
asymmetric transmission or community transmission, and that is
now also affecting countries which do not have such a good
health system as China or even the European or US have, which
have big flaws in their health system already. So the danger
is that all of this can continue to spread much faster. And I
think there is also a vast under-reporting, because in many
countries, the kind of testing which was done rigorously in
China has not even started; including the United States where
the first test kits were flawed and did not work, which shows
you one dimension of a broken-down health system. So, it is
now regarded that several countries are really hotspots. China
still even so because of the energetic methods used by the
Chinese government. It is spreading now more quickly in other
countries other than China, and it is also in South Korea,
Iran, and Italy. But the situation is serious enough that
major international events are being shut down. In Germany,
they shut down the Leipzig Book Fair which was supposed to
open shortly, the Kraft International Conference in Munich,
and even the Hanover Fair has been postponed by three months.
Similarly, in France, the Louvre has been closed, and they
don’t convene indoor events anymore with large crowds. That
shows you that there is actually a serious concern.
I must say, however, that the reaction both in the United
States and in Europe was delayed. I think measures should have
been taken much clearer. I think the [German] Health Minister
Spahn in earlier periods said the virus will not come to

Germany; which is a rather absurd assumption. Naturally, the
collapse of the health system which we have talked about many
times before, is now really coming home to roost. So, the
situation is that already last December, the European umbrella
trade union for health workers and nurses put out an urgent
complaint that because of the cuts and austerity and
liberalization in the last decade — especially after the 2008
crisis — there was a severe health crisis. Not enough staff;
pay for nurses and health workers has been cut in several
countries; and resources have been cut down, and hospitals
have been closed. That is now leading to a very critical
situation.
If you look at China, which has 4.3 hospital beds per 1000
citizens, in the United States, it’s only 2.5 beds per 1000
people. So, you can actually see that China has been in a much
better situation to deal with it, and they took measures that
have been characterized by the World Health Organization in
such a way that they said that China has established a new
standard in how to deal with such epidemics and pandemics.
China now has offered help to the affected countries; they
have offered help to the EU, but also Iran and other countries
being hit very hard. Offering their expertise from the last
several months, but also masks, protective gear, and I think
the European Union and others would be well-advised to take
the advice and the help offered by the Chinese. This is
extremely important because a lot of time has already been
lost, and now it is time for the kind of international
cooperation which overcomes prejudice and geopolitical
stupidity. I think this is now something which should really
occur immediately.
SCHLANGER: When you speak of delay, I think back to the fact
that in 1971, your late husband, Lyndon LaRouche, spoke about
how, if we go with the policy of neo-liberalism which came
through with globalization, austerity, and so on, that mankind
would be confronted with biological holocausts. This warning

was made very clearly, and yet, under the neo-liberal
doctrine, the healthcare system, as well as the industrial
system, manufacturing, food security; all of this has been
torn down. So, besides the emergency measures, we really do
need this radical transformation of the monetary financial
system, don’t we?
ZEPP-LAROUCHE: Let me stress one thing. Many of our viewers
are quite aware of the fact that the name of my late husband
has been slandered by many forces. But if you look at the
present situation, I think it is a question of honesty to
recognize that every one of his prognoses has come true. And
the reason why he was so “controversial” is because he went
against the powers that be, against the people who wanted to
go for the complete deregulation of the markets, of the
increase of the power of speculative interests in Wall Street
and the City of London. When he made this historic prognosis
on the 15th of August, 1971, when he said that when Nixon
decoupled the dollar from the gold standard, he abandoned the
fixed exchange rates, and actually destroyed the Bretton Woods
system by doing so. Lyndon LaRouche said, if you continue on
this trend, it will inevitably lead to a new depression, to
the danger of a new fascism, or there will be a replacement by
a completely new economic world order. Then he proceeded every
step of the way to warn about the consequences of the extreme
monetarism which had been introduced and had been escalated by
warning that you cannot continuously lower the living standard
of entire continents — as it was done to the developing sector
in Africa and Latin America and many of the Asian countries —
without causing old epidemics and new diseases to emerge. And
that that was the big danger. At the end of the 1970s,
beginning of the 1980s, we created something which was called
the Biological Task Force, which was exactly studying the
danger of the outbreaks of such new diseases. We also proposed
the remedies; namely, to go into a crash program for optical
biophysics, for the study of life sciences, to find cures for
these new diseases. Obviously, this was not done, because it

was not seen a profitable by the pharmaceutical industry and
the banking interests behind them.
So, now we are at the situation where all the predictions of
Lyndon LaRouche have come to the point of absolute boundary
condition. This financial system is absolutely bankrupt; we
have to dramatically reverse the monetary system and change it
into a credit system. This is why I have issued a call for the
immediate implementation of the Four Laws of Lyndon LaRouche.
I will just briefly summarize again what they are. There has
to be an immediate end to the casino economy. That means you
have to have the introduction of a global Glass-Steagall
banking separation in exactly the same way as Franklin D
Roosevelt proposed and implemented it in 1933. Then you need
new credit mechanisms; you need to bring back the issuing of
credit into the sovereign power of governments, away from
private interests. Which means you have to have a national
bank in every country to issue credit for productive
investments. Then you have to implement a New Bretton Woods
system by connecting these national banks in every country
which must go back to a fixed exchange rate system. They must
then have long-term agreements for investments in very welldefined infrastructure projects, in industrial investments, in
an increase of productivity of the economy with a special
emphasis on such frontier areas as fusion, bio-optics, biophysics, space cooperation. And we need an urgent
implementation of the World Land-Bridge report, which we
published several years ago; which is the idea to turn the New
Silk Road into a World Land-Bridge by bringing economic
development to all regions affected by crises right now. That
would include: Southwest Asia, because of the refugee crisis;
Africa, because of the corona crisis, but also the locust
crisis, the migrant crisis.
But the key message of all of this is, there is a solution.
This solution could be implemented extremely quickly. As a
matter of fact, we have also proposed that a summit should

take place among the four most important powers of the world —
Russia, China, India, and the United States. Not at the
exclusion of other countries, but these four most important
and powerful countries much come together to implement these
Four Laws. That such a summit is already in the works is on a
very good track. I made this first proposal on January 3rd,
following the assassination of General Soleimani in Iran. A
few days after that, President Putin came up with a different
but similar proposal, suggesting that the five permanent
members of the UN Security Council should have an immediate
summit to address the basic questions facing all of humanity.
In the meantime, China and France have agreed, and today,
Russian Foreign Minister Lavrov reported that also President
Trump said he is very interested to participate in such a
summit. So, that is the framework which could solve these
problems very quickly. I would appeal to all people, rather
than becoming anxious, becoming despaired, help us rather to
bring these solutions about. I think this is the key
characteristic of our organization — the Schiller Institute,
the LaRouche movement — that we are fighting for actual
solutions. The only solution which would function in such an
extraordinary crisis, is to abandon the system which caused
all of these crises, and replace it with a system which is in
the interest of all nations. And move to a New Paradigm of
international cooperation. So, that is eminently feasible if
the political will can be mobilized. That’s why I am asking
you to contact us and work together with us to create the
international support for these ideas.
SCHLANGER: Now in that context, we see the crazy response of
the European Union and the Federal Reserve to the crisis.
Assuming that you can somehow deal with the coronavirus crisis
by flooding more money into the system. The Federal Reserve
dropping the interest rates and so on. That’s the continuation
of the neo-liberal system; that’s what we have to change,
isn’t it? That kind of thinking?

ZEPP-LAROUCHE: Yes, exactly! That really shows you that there
is an absolute disconnect of the present neo-liberal
establishments on both sides of the Atlantic. A complete
disconnect of the causes of the crisis, and what is actually
needed to remedy it. I have not seen any reflection of any of
the leading liberal representatives in Europe or in the United
States in the Democratic Party, for that matter, nor the neocons in the Republican Party, who would sit back and say,
“Wait a second, why is our system not functioning? Why do we
have a financial crisis? Why do we have the outbreak of
pandemics?” I think that unwillingness of the liberal
establishment is a very good reason for ordinary citizens to
really mobilize and force a change, because as it looks right
now, it will not come from these elites.
SCHLANGER: I think that’s why we’re seeing a global insurgency
precisely against these elites. We just saw in the United
States, besides the craziness of the Federal Reserve, the
election underway. The Democratic Party looks as though the
establishment has decided they’re at least for the moment,
going to rally around Joe Biden, who if you look at him, this
is Mr. Establishment. The Obama-Clinton Democratic Party. What
are your thoughts after Super Tuesday? I know it’s important.
Bloomberg just announced today that he’s dropping out; $500
million for a handful of delegates. Probably the worst
businessman in world history.
What are your thoughts now after Super Tuesday?
ZEPP-LAROUCHE: I think the DNC clearly wants to rig the
election again; get Bernie Sanders out, who has his own
massive problems without question. But to basically try to get
all the other contenders to drop out and support Biden. This
reflects the fact that they have absolutely not learned the
lesson of 2016. They still don’t know why Hillary lost the
election. As you say, Bloomberg probably paid for each vote he
got $1000 to $2000 or $3000; I haven’t calculated it exactly,
but it was a very expensive vote buying. So, he blew $500

million for advertisements; this is really the laughingstock,
but I think a Biden candidacy would implement exactly what
Bloomberg has been proposing, which is Green financing. It
would be complete catastrophe.
I think we are now in a revolutionary situation, so forget
about November 2020. The kinds of changes which the world
urgently needs are a question of now. I think the immediacy of
the situation is here. There were reports in the Italian
financial press saying the only reason why there has not yet
been a wide recognition that we are already in a pandemic, is
because of the so-called “pandemic bonds”. This was a
financial instrument developed by the World Bank after the
Ebola crisis, where investors could invest in a pandemic bond,
which was supposed to finance such emergencies but also yield
a profit of 6.9% to 11%. And another date of maturity of these
pandemic bonds is due to come on March 15th. That shows you
the utter absurdity; to delay necessary measures, including
informing the public in the necessary way, just to not risk
the profit of some speculators. And it also shows you that the
health sector is definitely not something which should be
subject to financial speculators, but it should be absolutely
the responsibility of sovereign governments to provide a
health system for the common good of the people. I think this
just shows you that the establishments at this point are
incapable, unwilling to recognize the reason why the liberal
system is not functioning. That means we will continue to have
a very revolutionary moment. As the consequences of both the
pandemic and the condition of the financial system will get
clearer, I think the upheaval which we have seen in the health
sector in all European countries, but also among the farmers,
will just increase. And it will force the kind of solution
with the Four Power, or maybe Five Power UN Security Council
permanent five member agreement which we have been proposing
and which now Russia has successfully put on the agenda.
So, I think that is the only thing to look at; don’t be

confused. Don’t think the solution can be postponed until some
date in November 2020, because the crisis is here and it
requires an immediate solution.
SCHLANGER: This is to all of our viewers: This is why we have
been emphasizing, “Join us now!” Don’t think you can vote in
November to change something. By November, it may be too late.
On that, Helga, you’re talking about the unwillingness to
change, the incapacity to change. We’re seeing a situation
emerging now with Turkey, with the fighting going on in Idlib
province, the possibility of a new wave of refugees into
Europe. A lot of dangerous silliness coming out of the
European Union. What’s going on with this situation?
ZEPP-LAROUCHE: The problem is that Turkey is using the refugee
issue to blackmail the EU. But also, they have attacked Syrian
forces in Idlib, and are backing terrorist elements.
Obviously, it’s really amazing. Instead of attacking Turkey
for intervening again in Syria, trying to escalate the
longstanding war against the Assad government, the British
First Secretary of State — Dominic Raab — came out in full
support for Turkey. Then, this unfortunate German Defense
Minister Annegret Kramp-Karranbauer [AKK] also threatened to
increase the sanctions against Syria, and basically fully took
the side of Turkey. Fortunately you have Russia in this
situation, and Putin said very clearly that if Turkey enters
Syrian air space and territory, it is at their own risk if
they are being attacked. Russia obviously has a big role to
play, Erdoğan will go to Moscow tomorrow, and he will meet on
Thursday and Friday with President Putin. Obviously, if Putin
and Trump would — they may be doing that already — but if they
would agree on how to handle this crisis, then I think Erdoğan
could somehow be contained. But what he is doing is, he is
instrumentalizing these absolutely poor refugees. He has fed
these 13-15,000 refugees the fake news that the border to
Greece and Bulgaria would be open. Then, you had these
horrendous pictures where tear gas is being used by the Greek

police against these refugees. Then you have tear gas being
used by the Turkish side, trying to drive these refugees over
the border. These poor people, who have absolutely nothing to
lose, because they are desperate; they are instrumentalized.
They are absolutely in the middle of all of this, but
obviously these pictures are supposed to force Europe to have
another deal like the one which the EU concluded several years
ago, paying 6 billion euros to Erdoğan so he would build these
camps. There are all together 3 million Syrians in Turkey;
there are many other people from Asia, from Afghanistan, from
Iraq. Obviously, this is an untenable situation.
Turkey claims the EU did not pay the promised 6 billion euros
— probably a lot of this money for NGOs and not giving to the
Turkish government. This is all a completely disgraceful
situation. And the situation between Turkey and Greece is
super hot. There was just a delegation of the European Union —
[EU President] Ursula von der Leyen, and [Charles] Michel, the
head of the European Council, the head of the European
Parliament [David] Sassoli, and the Prime Minister of Croatia
[Andrej] Plenkovic — they all visited and gave a press
conference together with Greek Prime Minister Mitsotakis, who
basically said what is happening is that Turkey is absolutely
making an asymmetric attack on the territory of Greece, and
that this cannot be tolerated. So, these European Union guests
had very little to say and very little to contribute, and it
just shows you one more time the utter impotence of the EU.
But it also shows that if you have the statements of AKK
completely echoing what the British First Secretary of State
is saying, you have clearly the EU falling into the Great Game
of the British again; using the Middle East as the cockpit for
the Great Game. One only can say, the only counter to that is
what I said earlier: You need the Four Powers — the United
States, Russia, China, and India — to work together to counter
these machinations.
Otherwise, I think it should be obvious that the only way you

can solve this problem of the refugees and the instability is,
you have to have an economic development plan for the entire
region. China offered several years ago to extend the New Silk
Road from Iran to Iraq to Syria to Turkey to Egypt; to connect
the New Silk Road via Turkey with Europe, and via Egypt with
Africa. That is something which has to start, because you have
to give hope to the people. You have to give the perspective
of economic reconstruction of Syria, of Iraq, of Afghanistan.
If you don’t have an economic perspective, there is no way
this problem can be solved. I find it absolutely criminal that
some politicians still are on the line that they will not give
a penny for the reconstruction of Syria until Assad is chased
out of his office. I think this just completely criminal. The
people who are saying that are personally responsible for the
lives lost, and I think they should be treated with contempt.
I think what is needed right now is an urgent, international
solidarity to reconstruct Southwest Asia as one region. Iran
is one of the countries which has poverty out of control;
coronavirus infection. President Rouhani said that is not one
single region that is not affected by the coronavirus. Even
some members of the government are reported to be sick. The
sanctions which are imposed on Iran are killing people. I
think it should stop right away, because you need a
comprehensive solution. China has offered to help with the
infrastructure; Russia has offered to help to build up the
energy in the region. Obviously, other countries can
participate in building up industry, agriculture, bringing in
lots of new freshwater sources with new technologies. All of
that would be absolutely feasible, but it does require that
the countries stop playing these geopolitical games.
If you are for ending geopolitics because you don’t want to
have refugees, work with the Schiller Institute. Because we
are the organization which is doing something; we are the
organization which has solutions. That is why you should
absolutely join us on the spot.

SCHLANGER: I’m just going to ask you one more question,
because we’re going a little bit longer than usual. But it’s
really crucial, given what you just said. In the midst of this
confluence of crises, instead of panic and despair, you’re
talking about solutions. I found it very interesting that
Donald Trump, when he was in Davos, spoke about the Dome in
Florence, which you and your husband have often referenced, as
an example of the merger of beauty and science that’s the
proper approach. We’ve been through, as a human race, a Dark
Age before, when mankind has been lifted out of that with a
new renaissance. You’ve been very outspoken about the need for
this, so I think it would be very useful for you to just say
something about that now.
ZEPP-LAROUCHE: Yes. Many of you probably know this extremely
important book, the Decameron by Bocaccio. He described the
consequences of the Black Death in the 14th Century on the
population. When you read in this book, you can actually see
the parallels to the present. The irrationality which
naturally comes with pandemics; the misery; how people lose
any kind of empathy because sickness overwhelms people. I
don’t think we are quite at that point yet in Europe, but if
you look at what is happening in Africa with the locust plague
destroying the basis for survival for many people, we are
quickly approaching such a situation like in the 14th Century.
I have said many times, you need to study how did mankind come
out of the 14th Century and create the beautiful Italian
Renaissance? Because that is a lesson to be learned. I can
only make it very short. It was that there were a group of
humanists developing who took the ideas of Dante Alighieri, of
Petrarca, of the school of Padua, and basically said we have
to go back to the sources. We have to go back to the original
great philosophers. That was the environment which allowed —
among others — Nicholas of Cusa to bring the Greek Orthodox
delegation to the Council of Ferrara and Florence. They
brought the entire collected works of Plato. So, Nicholas of
Cusa himself was one of the absolutely outstanding thinkers; I

think he was probably the greatest thinker of the 15th
Century, at least for European civilization. He introduced a
new kind of thinking; the thinking of the coincidence of
opposites — the Coincidencia Oppositorum — that you have to
think of the higher level of unity where you can solve
problems which are unsolvable on the level of Aristotelian
contradictions. So, it was that new thinking which, in my
view, also influenced the Peace of Westphalia, coming together
with the thinking of Plato, which had been lost for 1700 years
in Europe. Which then led to an explosion of a new image of
man, a new optimism, a new role of science and technology, a
new role of the common good being introduced for the first
time in the question of the state.
So, the Italian Renaissance, which laid the foundation for 600
years of European civilization, which naturally the United
States is also a part of, is a model. Because if you are in a
crisis — and the West is in a crisis, because we have lost the
roots, we have lost the connection to our great traditions. We
have to go back to exactly like the Italians went back to the
Greek period, so we have to back to the Greek period, the
Italian Renaissance, to the German Classical period, and other
great contributions in universal history, and revive the best
traditions of what we had in the past. Which means we have to
recognize that the liberal way, starting — and I know I’m
upsetting now again a lot of people — starting with the
Enlightenment, which really was an attack on the Renaissance,
and go back to the humanist image of man. The idea that man is
a unique species; that we are the only creative species on the
planet and known in the universe so far; and that we have
these great pieces of art. Of Classical composition, Classical
music, of great poetry and drama, of great painting; just
classical art in general. And that we have to somehow go back
to the image of man associated with these highest expressions
of human civilization.
I’m absolutely convinced that if we do that in this moment of

the coronavirus crisis and other very severe challenges we are
confronted with, I think we can have a revival. I think we can
have a true renaissance of our identity based on these great
traditions. Then maybe a great crisis can turn into a great
chance. I always believe that Leibniz was absolutely correct
that a great evil always means that mankind has the chance to
create an even higher good, exactly because of this creative
identity of man.
However, I have to say one thing. I am absolutely convinced
also that this requires the full rehabilitation of my late
husband; because his ideas laid the foundation for this
movement and for the analysis from 50 years ago being correct
all the way along the way. And having provided the solutions
which we urgently need today. So, I think you should join our
fight for the rehabilitation of Lyndon LaRouche, because I
think his exoneration would have the same intellectual spark
and effect like the re-introduction of Plato in the Italian
Renaissance. By getting people on a completely different level
of scientific and artistic thinking. And that’s why I’m asking
you to support our effort to exonerate Lyndon LaRouche.
SCHLANGER: Helga, I don’t think you have to apologize for
upsetting people. Anyone who is in a comfort zone right now,
is obviously hiding in their own delusions. And you’re
following in your husband’s footsteps by being the person who
helps to break them out of that comfort zone.
So, thank you for that, and we’ll see you next week.
ZEPP-LAROUCHE: Yes, ’til next week.

POLITISK ORIENTERING den 5.
marts 2020:
Fra
coronavirus
til
finanskrak – løsningen er
LaRouches 4 love
Lyd:
Resumé
Coronavirus COVID-19: Det afgørende er ikke antallet af
tidligere smittede men antallet af nye smittede hver dag.
Det viser, at smittespredningen er under kontrol i Kina. Den
er helt stoppet uden for Hubeiprovinsen og reduceret til
100-150 nye tilfælde per dag der. Men COVID-19 spreder sig
ukontrolleret i Sydkorea, Iran, Italien, m.fl. Nu er kinesere
bange for at rejse til Europa, for ikke at blive smittet der.
Finanskrak: USA’s centralbank sænkede renten med ½
procentpoint i et forsøg at pumpe flere penge ind i systemet
for at undgå et krak. Men krakket er i gang og et ”Lehmann
Brothers-øjeblik” kan komme når som helst.
Topmøde: Trump siger også ja til et topmøde mellem de fem
permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd: USA, Rusland,
Kina, Frankrig, Storbritannien. Helga Zepp-LaRouches foreslog
den 3. januar et hastetopmøde mellem Trump, Putin og Xi
Jinping, og Putin foreslog derefter et møde mellem de fem
permanente medlemmer.
Valget i USA: Efter Super Tuesday: Nu er det Bernie Sanders
imod etablissementets kandidat Biden efter at de
andre moderate kandidater trak sig og Bloomberg faldt igennem,

trak sig og nu også vil støtte Biden.
Trumps svage punkt: økonomien, fordi han påstår, at økonomien
har det strålende. Hvad sker der, hvis der kommer et
finanskrak og stor nedtur inden valget? Trumps redning er,
hvis han lytter til LaRouche-bevægelsen og vores løsning:
LaRouches fire økonomisk love:
1. Glass/Steagall-bankopdeling
2. Nationalbank og statlig kreditskabelse
3. Investeringer som øger produktiviteten såsom store
infrastrukturprojekter
4. Videnskabeligt og teknologisk fremskridt: fusionskraft,
rumforskning.
Disse løsninger gælder ikke kun USA men også Danmark og alle
andre lande.
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FEBRUARMARTS 2020: Coronavirus kan
udløse finanskrak — LaRouches
fire økonomiske love nu!
Download (PDF, Unknown)

LaRouches videnskab om fysisk
økonomi er stadig den gyldne
standard
for at gøre en ende på sult
og pandemier
Den 23. februar (EIRNS) – Med verdens opmærksomhed – med rette
– fastholdt på COVID-19-epidemien, samt faren for at den, til
trods for Kinas samlede bestræbelser på at begrænse den, kunne
vokse til en fuldgyldig global pandemi, bliver de presserende
nødvendige skridt for at stoppe den truende græshoppeplage,
der nu spreder sig over Afrikas Horn og dele af det sydlige
Asien, ikke taget, og er knapt nok på radarskærmen hos de
fleste af verdens nationer.
Dette til trods for den kendsgerning, at den ultimative årsag
til begge disse truende hhv. sundheds- og sultkatastrofer er
den samme: det [sidste] halve århundredes sammenbrud af den
fysiske økonomi og levestandard for størstedelen af verdens
befolkning, som et resultat af det britiske imperiums politik
for finansspekulation og plyndring – et problem som Lyndon
LaRouche på enestående vis har drøftet.
Hvis det ikke var for det britiske imperiums geopolitiske
politik for overlagt folkedrab, ville det være relativt let
for en gruppe af nationer i fællesskab at tackle den
øjeblikkelige græshoppekrise på Afrikas Horn – som trods alt
har været kendt i flere måneder. Og dog har FAO kun været i
stand til at skaffe 22 millioner af de 76 millioner dollars,
der er nødvendige for den mest elementære sprøjtning fra
luften og andre foranstaltninger, som er nødvendige for at
stoppe sværmene af græshopper, og redde de afgrøder hvis
ødelæggelse nu truer med at presse 30 millioner mennesker over

tærsklen fra sult til hungersnød. Sådanne kortsigtede
nødforanstaltninger ville sidenhen åbne for mere grundlæggende
forskning og gennembrud inden for optisk biofysik,
fusionsenergi og andre områder, der er nødvendige for at tage
fat på de underliggende problemer i den fysiske økonomi.
Som Lyndon LaRouche gentagne gange advarede om, har mennesker,
der tillader at en sådan behandling af Afrika og andre fattige
regioner fortsættes, mistet den moralske egnethed til at
overleve.
Dette tog LaRouche op i en knusende bredside mod
malthusianisme, i en artikel fra december 1981 med
overskriften: “Det økonomiske behov for at øge den
menneskelige befolkning”, som blev bragt første gang i
ugemagasinet EIR den 21. februar 2020:
”Denne vidt udbredte folkemorderiske praksis med støtte fra
indflydelsesrige kredse og enkeltpersoner kombineret med den
almindelige befolknings uhyrlige tolerance af en sådan
virksomhed må betragtes som en afspejling af det faktum, at
befolkningers og førende institutioners moralske habitus i dag
er kvalitativt værre end i 1930’erne og 1940’erne. Det
foreliggende problem er ikke kun spørgsmålet om at forhindre
folkedrab; tolerancen for en [malthusiansk affolknings]politik
som ‘Global 2000’ i dag må ses som endegyldigt symptomatisk
for en civilisation, der må reddes fra tabet af den moralske
egnethed til at overleve.”
Igennem næsten et halvt århundrede har LaRouche identificeret
arten af denne folkemordspolitik, som nu skaber truslen om en
ny bølge af globale plager og pandemier, samt den påkrævede
løsning. I en artikel den 7. maj, 1985 med titlen: “Rollen for
økonomisk Videnskab ved projicering af Pandemier”, skrev
LaRouche:
”Betingelserne for økonomisk bestemte pandemier kan enten være
det tilfælde, hvor det gennemsnitlige forbrug bliver bestemt

af et fald i potentiel relativ befolkningstæthed til under
niveauet for [opretholdelse af] den eksisterende befolkning,
eller i særlige tilfælde, at udviklingen i husholdningernes
‘markedskurv’ falder under energiniveauet i systemet for en
stor del af befolkningen. Vi er mest bekymrede over
indvirkningerne
på
sundhedstilstanden,
når
den
ernæringsmæssige kapacitet per indbygger falder under et
[givet] relativt biologisk minimum, og også effekten af
sammenbrud af sanitære forhold og andre relevante aspekter af
den grundlæggende økonomiske infrastruktur for betingelserne
for en underernæret befolkning.
”Den første antagelse om at dødelighedsprocenten vil stige ved
underernæring, kræver ingen særlig undersøgelse udtrykt på
sproget for økonomisk videnskab som sådan. Det er det andet
alternativ, at den underernærede befolkning kan blive en
grobund for udbrud af epidemiske og pandemiske sygdomme, som
kræver særlig opmærksomhed.
”Det
er
blot
nødvendigt
at
beregne
faldet
i
befolkningspotentialet i retning af sådanne tærskel-niveauer,
og tage i betragtning hvor længe sådanne omstændigheder
historisk set skal stå på, før en ny stigning i pandemier er
under opsejling, for at forudse hvornår, hvordan og hvor en
fortsættelse af udviklingen fra 1974 i pengepolitikken og den
økonomiske politik sandsynligvis vil skabe sådanne frembrud.”
Som der argumenteres i begæringen, der opfordrer præsident
Donald Trump til at rense Lyndon LaRouches navn: Eftersom
LaRouches politik for at erstatte Wall Street og City of
Londons dødbringende udplyndring med en retfærdig Ny økonomisk
Verdensorden for universel, højteknologisk udvikling ikke er
blevet iværksat, er hundredvis af millioner mennesker over
hele verden forblevet i fattigdom og snesevis af millioner
omkommet unødvendigt. Det har kun været pga. Kinas nylige
politiske tiltag, der meget ligner dem, som blev foreslået af
LaRouche for snart 50 år siden, at folkedrabet er stoppet – i
det mindste på store dele af planeten.”

Med frikendelsen af præsident Trump i den falske rigsretssag
og med hans nylige heftige angreb mod justitsmordene på Roger
Stone, Rod Blagojevich og i andre sager, er tiden nu inde til,
at Trump endelig tager skridt til at rense Lyndon LaRouches
navn og hans ideer.

Den,
guderne
tilintetgøre…

vil

17. februar (EIRNS) – Fokuser ikke på et enkelt aspekt af de
forskellige kriser, som menneskeheden står overfor, advarede
Helga Zepp-LaRouche i går. Denne fremgangsmåde vil føre til en
fejlagtig fortolkning af, hvad der foregår i verden, og hvad
der skal gøres ved det. Spørgsmålet er: Hvorfor truer
COVID-19-virusepidemien med at blive til en global pandemi,
hvis den ikke begrænses? Hvorfor kan det forpurrede forsøg på
rigsretssag mod præsident Donald Trump blive et endnu mere
ubehageligt åbenlyst statskup? Hvorfor kan angrebet af
græshoppesværme, der fejer over Afrikas Horn, blive til en
fuldstændig græshoppeplage, der ødelægger fødevareforsyningen
for nationer, der tegner sig for næsten 2 milliarder af
klodens 7,6 milliarder mennesker? Hvorfor er den aktuelle
dekonstruktion af musik og kunst på vej til at omdanne
menneskehedens kultur til en satanisk sekt? Og hvorfor sker
alt dette på samme tid?
Svaret er, fortsatte Zepp-LaRouche, at “vi befinder os i en
ekstraordinær tumultarisk forandring af en historisk periode,
hvor de fleste mennesker absolut ikke er klar over, hvor
gigantisk den transformation og det sammenbrud der foregår

faktisk er”. Det såkaldte ‘Vesten’ er i opløsning, det
transatlantiske
finanssystem
befinder
sig
i
en
sammenbrudskrise, og dets regerende etablissement, centreret i
City of London, er parat til at påtvinge diktatur og
fascistisk nedskæringspolitik for at forsøge at holde sig oven
vande. De har vist deres fuldstændige manglende evne til så
meget som at overveje, hvorfor deres liberale imperialistiske
system kollapser, eller se på muligheden for at det er deres
egen politik, der har ført til den nuværende katastrofe.
Denne inkompetence blev udstillet til fulde på den netop
afsluttede sikkerhedskonference i München, hvor talsmænd for
det gamle regime, såsom den amerikanske udenrigsminister Mike
Pompeo og formand for Kongressen, Nancy Pelosi, forsøgte at
forvandle det til et skydetelt imod Kina, netop på et
tidspunkt, hvor dette land gør sit yderste for at begrænse
COVID-19-virussen til fordel for hele verden.
USA og Europa skulle samarbejde med Kina og Rusland, ikke true
og angribe dem, insisterede Zepp-LaRouche. Et topmøde med de
fire magter, der er specificeret af Lyndon LaRouche – USA,
Kina, Rusland og Indien – må arrangeres i de kommende uger for
at håndtere den voksende kaskade af eksistentielle kriser, som
planeten står overfor, og løse dem ved at sætte det døende
Britiske Imperium ud af spillet og organisere et nyt paradigme
til erstatning herfor. Det er en mission, der kun kan opnås
ved at tage fat på Lyndon LaRouches politik og metode;
LaRouche, hvis levende eftermæle af den grund må renses og
mobiliseres.

Når skæbnen afhænger af en
prognose
Den 12. februar (EIRNS) — Det er passende, at når vi markerer
etårsdagen for Lyndon LaRouches bortgang den 12. februar,
2019, tager fat på hans begreber og metode for at evaluere den
aktuelle strategiske situation og kortlægge vores fremtidige
kurs. Den 7. september 2007 offentliggjorde LaRouche en
artikel i magasinet Executive Intelligence Review med
overskriften “Når Skæbnen afhænger af en prognose” (When Fate
Hangs on a Forecast), der begyndte som følger:
”Det egentlige strategiske formål med, og
funktion af, en kompetent økonomisk prognose er ikke at
forsøge at forudsige hvad der vil ske, men at få det til at
ske.
”Dagens emne er et omtvistet felt, hvortil jeg
har udviklet visse enestående færdigheder, færdigheder inden
for den gren af strategisk indsigt, der kaldes
langtidsprognose. Dette indebærer ikke blot passivt at forudse
hvad der sandsynligvis vil ske; det handler om at udforme en
politik af den type som jeg præsenterer, med den hensigt at
iværksætte bydende nødvendige handlinger, der muligvis kunne
redde os fra en nuværende, fremstormende global finansiel
katastrofe, en kommende katastrofe, der nu er gået ind i sin
sidste fase.
”Det er ikke igennem ren sansning, at vi er i
stand til at regne ud hvilken viljemæssig kraft der, skjult
for vores blik, ligger mellem disse enkelte punkter på vores
sansers skærmbillede. Det er gennem vores indvirkning på
universet, at vi tvinger dets hemmeligheder til at manifestere
sig, ikke kun som sanseindtryk, men som en højere, autoritativ
manifestation i sindet, som må teste den usete tilstedeværelse
og de formodede intentioner af hvad end viljemæssige kraft,

der ligger bag den handling, som ellers muligvis blot ville
forblive et sanseindtryk.”
”Disse usynlige kræfter må således tvinges til
at afsløre sig selv. De må tvinges til at afsløre ikke alene
den effektive tilstedeværelse, der er skjult bag de fodspor,
vi kalder sanseindtryk. Vi må teste de formodede forsætlige
intentioner fra disse kræfter, afprøve disse intentioner…
hvilket ægte videnskab anerkender som universelle principper,
da sådanne principper blev kendt som ‘dynamis’ af
Pythagoræerne eller som ‘moderne dynamik’ af Nicholas Cusanus,
Johannes Kepler, Gottfried Leibniz og Bernhard Riemann. Ud fra
den viden, som kun kan tilegnes på denne måde, får vi de
midler, hvormed manden og kvinden, formet i skaberens billede,
er i stand til at handle mere eller mindre effektivt på en
måde, der opfylder vores skæbne som dødelige; på den måde, der
af Ham på enestående vis er tildelt os.
”På denne baggrund er det en kendsgerning, at
jeg siden den tid, i 1953, hvor jeg lagde mig fast på Bernhard
Riemanns metode indenfor fysisk geometri, ikke nogensinde har
fejlet med en økonomisk prognose, som jeg har fremlagt; og kun
undtagelsesvis har denne prognose antaget formen af, hvad der
for nogle fejlagtigt kunne se ud som det der normalt betragtes
som en simpel forudsigelse.”
I dag, mere end 13 år senere, er den
dominerende realitet der former planeten, i høj grad som
LaRouche forudsagde: det bankerotte sammenbrud af det
transatlantiske finanssystem, og den 50-år lange nedstigning
til helvede af de fysiske økonomier i dets værtslande med
deres ofre. Græshoppesværmene, der især plager store dele af
Afrika og Sydvest- og Sydasien; fremkomsten af den nye
coronavirus (2019-nCoV), der – hvis det ikke havde været for
de heroiske foranstaltninger, som den kinesiske regering har
taget – måske allerede havde fejet over alle kontinenter og de
fleste nationer med utallige ofre til følge – disse er alle
dødbringende problemer, der kan begrænses og overvindes med de

forholdsregler, som blev foreslået af LaRouche for årtier
siden. Videnskabelige lynprogrammer til udvikling af
fusionsenergi og kolonisering af rummet samt optisk biofysik
er og bliver de mest presserende behov i dag for at hæve den
overordnede teknologiske platform for noosfæren, den
menneskelige fysiske økonomi, til at klare sådanne kriser.
Helga Zepp-LaRouche tog spørgsmålet om de
forskellige indikationer på den kollapsende fysiske økonomi op
i sine bemærkninger den 11. februar, hvor hun opfordrede til
”internationalt samarbejde med Kina” for at besejre virusset.
Ideen om at dette er et ‘kinesisk virus’ er udtryk for den
mest afskyelige racisme. Jeg er forbløffet over, at nogen ikke
kan indse, at sygdomme ikke har nogen nationalitet. Vesten
burde snarere hjælpe til og sende medicinske teams, tilbyde
samarbejde og ellers gå sammen for at besejre sådanne nye
problemer som græshoppesværmene i Afrika. Lige nu ville det
være muligt at stoppe det, men hvis man ikke handler i tide,
vil det udvikle sig til et enormt problem, som det vil være
meget vanskeligere at slippe af med efter et år. Mange
mennesker vil dø som et resultat af fødevaremangel, fordi
disse græshopper har en tendens til bare at æde enhver afgrøde
og efterlade ødelæggelser.”
Zepp-LaRouche fortsatte: ”Der er et sammenbrud
i Vesten… Hvad vi har brug
et nyt paradigme, hvor man
konfrontation, der kun kan
har vi brug for ‘De fire
absolut nødt til at tænke
fremtidigt standpunkt.”

for er en ny model for samarbejde,
stopper denne form for geopolitisk
føre til en katastrofe. Og til det
Love’ fra Lyndon LaRouche. Vi er
på den menneskelige art ud fra et

Hun afsluttede med at opfordre folk til at
drage fordel af, at dette er året for Beethoven, og at mange
mennesker, som en følge heraf, lytter til Beethovens musik.
Den dybe kulturelle krise vi står midt i er en del af det
samlede forfald i hele den transatlantiske sektor, sagde ZeppLaRouche, og det at lytte til klassisk musik, især Beethoven,

“er den bedste måde at få folk til at opløfte deres sind. Vi
har brug for en kulturel renæssance i Vesten.”

LyndonLaRouches mission, og
jeres – på årsdagen for hans
bortgang
12. februar 2020 — I dag er det etårsdagen for Lyndon H.
LaRouches bortgang. Vi beder om, at man slutter sig til os i
refleksion over hans liv og eftermæle, og til at man tager del
i at færdiggøre det uafsluttede forehavende med at rense hans
navn.
Mens han sad fængslet som politisk fange for 30 år siden,
reflekterede LaRouche over den sande betydning af menneskeligt
liv:
Snarere end at se det dødelige liv som en række erfaringer,
ser man det som en helhed. Forestil dig at stå ansigt til
ansigt med spørgsmålet om respekten for det dødelige liv og
spørg: ‘var det liv nødvendigt for universets samlede plan og
for menneskehedens eksistens; var det nødvendigt, at jeg blev
født for at leve dette liv, summen af det samlede antal år
mellem fødsel og død? Udrettede jeg noget, eller
repræsenterede mit levned noget der var positivt til gavn for
de nuværende generationer og underforstået for de kommende
generationer efter mig? I så fald, burde jeg have vandret
igennem dette liv med glæde, vel vidende at hvert øjeblik var
dyrebart for hele menneskeheden, fordi det jeg gjorde ved at
leve mit liv var noget, der var nødvendigt for hele
menneskeheden… gavnligt for hele menneskeheden.’

I sin “Food for Peace”-tale (Mad for Fred) fra 1988, tager
LaRouche det samme spørgsmål op. Klik her.

I en tale den 8. februar til minde om 250-årsdagen for
Beethovens fødsel udfordrede Helga Zepp-LaRouche alle
amerikanere til at færdiggøre det uafsluttede forehavende med
at rense LaRouches navn. Jeg vil gerne tilskynde til, at
Beethoven-året også skal være året for renselsen af Lyndon
LaRouche … Det faktum, at det amerikanske folk og en stor del
af verdens befolkning nægtes adgang til Lyns idéer på grund af
en uretfærdig fængsling, som blev foretaget af det samme
‘apparat’, der stod bag kuppet mod Trump: Jeg mener, at hvad
præsident Trump sagde for et par dage siden, om at man må
sikre at hvad der overgik ham med ‘Russiagate’ og med
kupforsøget aldrig må ske igen – ja, så er der en absolut
holdbar måde, hvorved dette aldrig vil ske igen, og det er at
give fuld oprejsning til Lyndon LaRouche … Så hvis min mands
navn renses [for alle anklager], af hensyn til skønheden i
hans ideer, vil varig frihed i USA, hvor USA vender tilbage
til at være en republik, være absolut mulig.
Se LaRouches enke Helga Zepp-LaRouches 3-minute-lange video om
at rense LaRouches navn:

Hvis du ikke har gjort det endnu, er det nu på tide at
underskrive andragendet om LaRouches frifindelse. Hvis du
allerede har underskrevet, bedes du hjælpe med at sprede
opfordringen, og få andre til at underskrive.

Trumps ‘Tale om Nationens
Tilstand‘
og
Senatets
frikendelse
skaber
et
optimistisk øjeblik,
en
åbning
for
LaRouches
politik.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 5. februar
2020
Den 5. februar (EIRNS) – Den “overvældende optimisme” i
præsident Donald Trumps ‘Tale om Nationens Tilstand’ tirsdag
aften, kombineret med hans frikendelse i Senatet ved en
afstemning onsdag skaber et øjebliks optimisme, hvor der er
mulighed for at strategiske og økonomiske kriser, der truer
menneskeheden, nu kan løses, sagde Helga Zepp-LaRouche i sit
ugentlige internationale webcast. Med Trump frigjort fra den
seneste trussel om at blive fjernet fra embedet, opfordrede
Helga Zepp-LaRouche seerne af hendes ugentlige webcast til at
støtte ham i et fuldstændigt brud med de britiske økonomiske
og geopolitiske doktriner, der har skabt kriserne. Hun
understregede, at tiden nu er inde til at ”folk virkelig burde
gå videre med LaRouches Fire-punkts program, herunder GlassSteagall, en nationalbank, et hasteprogram for fusion og
internationalt rumsamarbejde, herunder mobilisering for at få
fuld finansiering af Artemis (NASA’s måneprogram, red.)
presset igennem i Kongressen.” Zepp-LaRouche understregede

også behovet for et hastetopmøde mellem Trump, Putin, Xi og
Modi, og en rensning af hendes mands navn, Lyndon LaRouche,
der døde for næsten et år siden.
Frifindelsen af LaRouche, sagde hun, vil gøre det muligt for
folk at studere hans ideer inden for økonomi, historie og
videnskab, at hæve sig op til det niveau af strategisk
tænkning, der er nødvendigt for at drage fordel af dette
øjeblik. Et af de virkelige problemer vi står over for, som
kan overvindes ved at være bekendt med LaRouches metode, er,
at forbindelsen mellem ‘energi-gennemstrømningstæthed’ og
‘potentiel relativ befolkningstæthed’, et af nøglebegreberne
for succes i den fysiske økonomi, ikke forstås. I stedet tages
væksten i aktiemarkedet og andre finansielle aktiver, både
internationalt og i USA, med urette til indtægt for at
repræsentere reel økonomisk værdi.
Virkeligheden er, at vi står over for en nedsmeltning af det
britisk styrede transatlantiske finanssystem, kombineret med
et fysisk økonomisk sammenbrud, hvilket gør det næsten umuligt
for det meste af verden at håndtere kriser som f.eks.
græshoppesværmene, der nu hærger i Afrika og store dele af
Sydvestasien samt spredningen af den nye coronavirus (2019nCoV). Sådanne kriser, såsom den fortsatte fare for regional
og endda termonuklear krig, kræver presserende et topmøde
mellem statsoverhovederne for USA, Kina, Rusland og Indien,
sådan som både Helga og Lyndon LaRouche gentagne gange har
opfordret til.
Optimismen, der fejer hen over USA, og præsident Trumps
demonstrerede vilje til at kæmpe, har gjort sådanne politiske
valg til en meget reel mulighed.
I modsætning til denne optimisme talte Zepp-LaRouche om Nancy
Pelosis “Rumleskaft-øjeblik” (tysk eventyr af brdr. Grimm,
1812, red.) under præsidentens tale om nationens tilstand,
hvor hun på teatralsk vis rev sin skriftlige kopi af præsident
Trumps tale i stykker; fiaskoen ved Demokraternes primærvalg i

Iowa; “spærreilden af racisme” imod Kina i forbindelse med den
nye coronavirus, samt Bloomberg-kampagnens ‘grønne fascisme’,
som eksempler på trusler der må overvindes.
Året 2020 er året, hvor det gamle system sandsynligvis vil
kollapse – lad os sørge for at det bliver erstattet af et nyt
paradigme, der handler i interesse for menneskehedens fælles
mål, afsluttede Zepp-LaRouche.

At indgyde optimisme – gør
LaRouches program til ’almen
viden’
Uddrag fra leder i EIRNS d. 2. og 3. februar, 2020:
Gennem mange år har den afdøde økonom Lyndon LaRouche præcist
forudsagt sammenbruddet i USA’s økonomi (såvel som dem i
Vesteuropa), i deres trinvise nedgang efter 1945, efter 1971,
1989, 1998, 2008 og for nyligt. Hver gang han lavede sådanne
forudsigelser, fremlagde han også detaljerne for hvordan
økonomien kunne blive genopbygget og omorganiseret for en klar
opadgående kurs. Han forlangte genindførelsen af Franklin
Roosevelts Glass/Steagall-beskyttelse ved at udskille
spekulative pyramidespil fra den sunde, nødvendige del af
banksystemet. Ligesom med Alexander Hamiltons design af Det
amerikanske System ved dets grundlæggelse, ville den nationale
regering igen blive den vigtigste udsteder af lavt forrentede

kreditter, og sørge for vejledende planlægning af en stor del
af private kreditter gennem deltagende lån. Nationale
kreditter med lav rente ville begrænse sig til produktive
anvendelser og nødvendig service, såsom egentlig
sundhedspleje, ikke hældt ud til kapitalfondes spekulation,
som USA’s centralbank (Federal Reserve) gør dette hver dag.
Investeringer ville blive øremærket til at løfte det
videnskabelige og teknologiske niveau for produktion. Alt
dette vil være kombineret med nationale hasteprogrammer for
videnskabeligt og teknologisk fremskridt, såsom bestræbelser
hen imod koloniseringen af Mars og udnyttelsen af kontrolleret
fusionskraft, som en ubegrænset og nærmest gratis energikilde
for menneskeheden.
Der er meget mere at lære, men dette burde give en delvis
introduktion til LaRouches plan.
LaRouches plan vil gøre det muligt at bygge alle former for
moderne infrastruktur, revolutionere vores industrier,
genopbygge vores byer, og skubbe grænserne for menneskehedens
magt hinsides Jordens omløbsbane, og dernæst hinsides
solsystemet.
LaRouche demonstrerede hvordan USA, Rusland, Kina og Indien
kunne igangsætte et nyt internationalt kreditsystem efter
disse principper, for at erstatte Den internationale
Valutafonds bankerotte system, der er baseret på City of
Londons og Wall Streets fallerede markeder. Tidligt i januar
måned opfordrede Lyndon LaRouches enke, Helga Zepp-LaRouche,
til et hastetopmøde mellem USA, Rusland og Kina for at tage
sig af truslen mod fred, efter at USA dræbte Irans general
Soleimani. Hun gjorde det til en betingelse, at dette topmøde
også må arrangere indledende diskussioner for et sådant, nyt
vækstorienteret internationalt kreditsystem.
Det er klart at LaRouches idéer, blot et år efter hans død, er
tættere på at blive realiseret end på næsten noget tidligere
tidspunkt.

Trump på det økonomiske forum
i Davos: Med optimisme mod
det “grønne” folkemord
Udgivet den 27. januar 2020 på Harley Schlangers blog på
LaRouchePAC.com (www.harley.larouchepac.com)
Medens det amerikanske senat åbnede rigsretssagen mod Trump,
holdt præsidenten selv i Davos en tale for den årlige
forsamling af selvtilfredse eliter, milliardærer og mægtige,
der regner sig selv som særligt udvalgte til at bestemme
menneskehedens fremtidige kurs. Dette års konference havde i
første række det formål at påtvinge regeringerne en “grøn”
handlingsplan for at frelse verden fra de angiveligt
menneskeskabte klimaforandringer. Ud over “kendte” grønne som
den rasende teenager Greta Thunberg, Al Gore, Sir Nicholas
Stern, Bill Gates og prins Charles, spillede desuden
direktøren for Bank of England, Mark Carney, fremtidig
ambassadør for FN for klimabeskyttelse og finans, en vigtig
rolle.
Carney, der i den forløbne sommer pludseligt svang sig op til
en nøglefigur for den grønne bevægelse, da han forkyndte, at
bankerne skulle blokere for kreditter til alle de firmaer og
institutioner, der ikke ville deltage i den grønne revolution
– holdt hovedtalen. Han erklærede, at Bank of England sammen
med de andre centralbanker fra nu af ville nægte kreditter til
finansinstitutioner og foretagender, der ikke er CO2-neutrale
– hvorved hanen ville blive drejet om for kreditter til de
energikilder, der leverer størstedelen af verdens energi.

Støttet på en pseudovidenskab, der påstår, at CO2-udslippet er
hovedårsagen til klimaforandringerne og at menneskeheden
nærmer sig sin undergang, hvis ikke den øjeblikkeligt giver
fuldstændigt afkald på fossile brændstoffer, vil Carney og
hans forbundsfæller såsom chefen for kæmpefonden Blackrock,
Larry Fink – der sammen med andre topbankfolk kræver et
regimeskift inden for finansverdenen. Det skal ske med en
kombination af skatter, økonomisk straf og statsstøtte for
ueffektive, “gammeldags” teknologier, og ved at gennemføre
“nul-planen” som del af en generel nedskæringspolitik.
Carney sagde i sin hovedtale i Davos, at fra nu af måtte man
hele tiden stille spørgsmålet: “Hvad er Deres plan for at
stoppe kulstofudledningen? Det kommer til at afgøre, hvor
kapitalen flyder hen.” Bankerne vil spørge, “om De står på den
rigtige eller den forkerte side”. Og han besluttede med at
sige, at alt dette betød en grundlæggende omformning af
finanssystemet”.
Carneys og Finks krav om et “regimeskift”, der kun, tillader
investeringer i såkaldt vedvarende energi – altså
tilbagevenden til en lav energistrømningsstæthed ligesom i
tiden før renæssancen – er en opskrift på ødelæggelse af
industrien og på folkemord. Men her hører man ingen form for
selvkritiske ytringer, for dette er åbenbart den egentlige
bagtanke med det hele!
For at give det hele endnu større eftertryk, forbindes dette
med et radikalt politisk krav, som Finks gruppe af tidligere
centralbankschefer fremsatte her i sommers på Federal Reserves
møde i Jackson Hole (Wyoming): Centralbankerne skal overtage
opsynet med statshusholdningerne for at sikre, at der skal
tilflyde mere kredit til den grønne spekulationsboble, medens
kreditter til den reelle økonomi indstilles. Dette er et
frontalangreb på suveræne regeringers ret til at stille
kreditter til rådighed for programmer, der øger produktionen
af den reelle fysiske, økonomiske velstand, sådan som den er
nødvendig for at forbedre befolkningens levestandard. I stedet

for skal regeringerne blot tjene som et redskab til at betjene
de bedragere, der profiterer af spekulationsboblen, medens de
pålægger den brede befolkning nye, tyngende skyldsbyrder.
I Davos førte milliardærerne endnu en gang den forstyrrede
teenager Greta Thunberg frem for at tilsværte alle dem, der
ser kritisk på dette vrøvl. Thunberg sagde, at der ikke er
nogen tid at spilde, inden otte år må der finde en fuldstændig
omdrejning sted. “Vi vil ikke have, at disse ting skal finde
sted i 2050, 2030 eller i 2021. Vi vil have, at de skal ske
nu” sagde hun. Hun belærte de “voksne” i rummet: Vort hus
brænder stadig. Jeres uvirksomhed forøger flammerne for hver
time, der går.”
På spørgsmålet, om han var enig med Thunbergs drastiske
tidsplan, svarede Carney bekræftende.
Trump talte et alvorsord til undergangsprofeterne. I disse
omgivelsers almindelige enighed om en politik, der vil
ødelægge de resterende produktive centre i verden, udløste
Donald Trump bølger af hysteri, da han præsenterede en
optimistisk fremtidsvision, der udgik fra betragtninger over
den proces, der frembragte renæssancens kulturelle og
videnskabelige landvindinger og dermed lagde grunden for den
moderne civilisation. Han tog her omhyggeligt sigte på dem,
der fører politik på grundlag af “klimahysteriet”.
“Dette er ikke tiden til pessimisme, dette er tiden til
optimisme. Angst og tvivl er ikke gode tankeprocesser, for
dette er tiden for store forhåbninger og glæde og optimisme og
handling. Men for at gribe morgendagens muligheder, må vi
tilbagevise de evige dommedagsprofeter og deres forudsigelser
om Jordens undergang. De er arvtagerne til fortidens tåbelige
spåmænd… og de ønsker, at det skal gå os dårligt, men det
tillader vi ikke. De forudsagde, at der ville komme en
overbefolkningskrise i 1960’erne, udbredt hungersnød i
1970’erne, og at olien ville slippe op i 1990’erne. Disse
panikmagere kræver altid det samme; absolut magt for at

beherske, forandre og overvåge hvert eneste aspekt af vore
liv.”
Med denne spot over nutidens grønne “dommedagsprofeter”, der
går ind for en moderne udgave af den malthusianske
befolkningsreduktion, hentydede han (om ikke med navns
nævnelse) til så grundlæggende værker som The Population Bomb
af Paul Ehrlich og Grænser for Vækst af Dennis Meadows og Jay
Forrester og deres kvaksalverkolleger i Romklubben(1972).
Hvad Trump ikke sagde, men hvad nogle af klimahysteriets
forkæmpere formentligt godt vidste, var, hvad der var fælles
for alle disse kræfter – ud over deres malthusianske had til
menneskeheden – nemlig at Lyndon LaRouche i løbet af det
sidste halve århundrede igen og igen kritiserede og gendrev
deres ondsindede hensigter. I sin bog “Der er ingen grænser
for vækst” fra 1983 påviste LaRouche at vor tids
vækstfjendtlige fanatisme lige siden 1960erne fabrikeredes ved
hjælp af fidusvidenskab og misvisende computerprogrammer. I
vor tid fortsætter dette med FN’s klimapanels (IPCC)
dommedagsprofetier, der baserer sig på den samme slags
computermodeller, der igen og igen har vist sig at tage fejl.
Og endnu vigtigere: LaRouche satte den nødvendige modpol op
imod disse bedragere, nemlig den sande videnskab om menneskets
fremskridt. Således understregede han ofte, at vi bør kikke
tilbage på renæssancens genier for at finde løsninger på
nutidens kriser, og han henviste ganske særligt til
Brunelleschis geniale bygning af kuplen på domkirken i
Firenze, hvor de nødvendige arbejdsmetoder udvikledes under
opførslen. I 1991 skrev LaRouche i en tid, hvor han var
uskyldigt fængslet, i sin fængselscelle bogen “Kristendom og
Økonomi”, der bærer et billede af kuplen på sit omslag.
Præsident Trump henviste i sin tale i Davos til netop den
samme ting, som LaRouche benyttede som eksempel på optimisme
om fremtiden.

“For århundreder siden, under Renæssancen, kikkede håndværkere
og arbejdere op og byggede strukturer, der stadig berører
menneskehjertet. Nogle af de bygninger, der stadig hører til
blandt de største i verden, blev opført for århundreder siden.
I Italien begyndte borgerne engang på et projekt, der skulle
tage 140 år at opføre: Domkirken i Firenze. Et helt utroligt
sted. Selv om teknologien til at fuldende projektet endnu ikke
var fuldt udviklet, gik byens fædre alligevel i gang med det,
i vished om at de en dag ville finde ud af det. Disse
indbyggere i Firenze accepterede ingen grænser for deres store
forventninger, og derfor blev den store kuppel til sidst
opført.”
Trump fortsatte: “I Amerika forstår vi det, som pessimisterne
ikke vil indse: at en voksende og levende markedsøkonomi, der
koncentrerer sig om fremtiden, opløfter den menneskelige ånd
og ansporer kreativiteten tilstrækkeligt meget til at klare
alle udfordringer… De store videnskabelige gennembrud i det
20. århundrede – fra penicillin over hvedesorter med højt
høstudbytte til moderne transportmidler og banebrydende
vacciner – har højnet levestandarden og reddet livet for
milliarder af mennesker i hele verden. Og vi arbejder videre
på ting, som I vil høre nærmere om i nær fremtid, og som I,
sådan som I sidder her nu i dag, ikke vil tro at vi har fundet
svarene på… Men det sidste århundredes mirakler blegner i
forhold til de ting, som nutidens unge fornyere vil udvikle,
fordi de udretter ting, som ingen ville have anset for muligt.
Vi fortsætter med at påskønne teknologi, og skyr den ikke. Når
mennesker har friheden til at være opfindsomme, vil millioner
af mennesker kunne leve længere, lykkeligere og sundere.”
Hvad ligger der bag denne afstandstagen?
Den optimisme, der præger Trumps tale i Davos, stemmer overens
med hans engagement for et samarbejde med den russiske
præsident Putin for at overkomme de strategiske kriser i
verden og samarbejdet med Kinas præsident Xi Jinping om at
overkomme spændingerne mellem de to førende økonomiske magter.

Og det er ikke tilfældigt, at de, der udnytter klimahysteriet
til at retfærdiggøre et “regimeskift” i finanssektoren, også
forsvarer Londons imperialisme. De forsøger at sabotere Trumps
forsøg på et fredeligt samarbejde med Rusland og Kina ved at
ville fortsætte de “endeløse krige”, som Trump kæmpede mod i
2016, og som også vil være en væsentlig del af hans valgkamp i
2020.
Det er ingen overraskelse, at det er de samme grupperinger,
som agerer gennem et forbund mellem de britiske og de
amerikanske hemmelige tjenester i omkredsen af Bush og Obama,
som også organiserer regimeskift-operationen imod præsident
Trumps embede, sådan som det nu sker med det forsøg på
afsættelse, der drives frem af USA’s senat og hviler på falske
anklager, udklækkede af disse netværk. Truslen fra præsident
Trump og hans sandsynlige genvalg mod den sammenbrydende
verdensorden, som disse netværk fik gennemført efter den kolde
krig, bliver endnu mere påtrængende, når Trump i sine taler
griber tilbage til ideer, der hænger sammen med LaRouche.
Længe før Trump blev et mål for deres netværk, fordømte og
forfulgte de LaRouche. Men trods årelange fordømmelser og
angreb vækker LaRouches ideer yderligere genklang, fordi de
genspejler de højere principper, som inspirerede Amerikas
grundlæggere under deres udarbejdelse af De forenede Staters
forfatning.
Det fortløbende forsøg på at få afsat Trump er ikke andet end
et angreb på disse principper, udført til tjeneste for disse
eliter, der har forsamlet sig i Davos for at organisere den
største befolkningsreduktion i verdenshistorien. Derfor
reagerede de så hysterisk på Trumps tale, medens medierne
fortav de ovennævnte kernepunkter og forkastede dem som
eksempler på “blind optimisme”. Deres største frygt er, at de
mennesker, der medvirker som borgere i udformningen af deres
stat for at regeringens politik skal genspejle deres virkelige
interesser, vil kunne afvise magthavernes farlige pessimisme,
der går ud på at undertrykke deres indflydelse.

Anmærkning:
Videoen af Trumps tale i Davos, som begynder 9 minutter ind i
videoen:

Et
topmøde
mellem
stormagterne i 2020 giver
muligheden for
at sætte dagsordenen for et
nyt paradigme
Den 25. januar (EIRNS) – Forslaget den 15. januar fra den
russiske præsident Vladimir Putin om et topmøde i 2020 mellem
stats- og regeringscheferne for de fem faste medlemmer af FN’s
Sikkerhedsråd (USA, Rusland, Kina, Frankrig, Storbritannien) –
for at konferere om at sikre global fred, afspejler forslaget
fra Helga Zepp-LaRouche den 3. januar, der nu cirkulerer
internationalt gennem Schiller Instituttet og andre netværk.
Hun opfordrer til et hastemøde mellem præsidenterne Donald
Trump, Xi Jinping og Vladimir Putin på grund af den
øjeblikkelige fare for konfrontation mellem Iran og USA, og
desuden for ”at etablere samarbejde på et højere niveau” for
at kunne håndtere alle kriser ordentligt.
Selvom de to forslag er forskellige hvad deltagende nationer
angår, er konceptet om et topmøde det samme, og en sådan
aktion er afgørende på dette tidspunkt i historien. Nu er
tiden inde til at alle nationer og borgere organiserer for,
hvad der skal være indholdet på et sådant topmøde. Hvad skal
der være på dagsordenen? Dette er stedet og tiden for

LaRouches politik og principper i forbindelse med hans syn på,
at “udvikling er forudsætningen for fred”: Et nyt Bretton
Woods-system, der gennemfører hans “Fire love” fra 2014 gennem
så konkrete tiltag som samarbejde med Bælte- og
Vejinitiativet.
Efter alt at dømme er Putin gået ud over propagandafasen med
blot forslag om et topmøde, og ind i den aktive
organiseringsfase. Potentielle tidspunkter for et sådant
topmøde blev påpeget den 24. januar af den russiske ambassadør
i USA, Anatoly Antonov. TASS rapporterer i dag, at Antonov
sagde, ”et sådant møde kunne arrangeres, enten før
genforhandlingen af NPT-konventionen (atomar ikkespredningstraktat) i maj måned, eller før eller under
fejringen af FN’s 75-års jubilæum (i september under FN’s
generalforsamling). “Jeg tror, at gennemførelsen af dette
initiativ ville være meget nyttigt for international fred og
sikkerhed.” Da Putin gentog sit forslag den 23. januar i
Israel, sagde han, at Rusland vil sende meddelelser til
lederne uden forsinkelse.
Helga Zepp-LaRouche understregede under drøftelsen af
situationen i dag, at et sådant topmøde er presserende, og at
selv om folk kan have kritik mod den ene eller anden af de
“Fem” [faste medlemmer af] FN’s Sikkerhedsråd, er det
dynamikken der tæller. For eksempel har den franske præsident
Emmanuel Macron gentagne gange understreget, at det er vigtigt
at involvere Rusland i overvejelserne for at løse store
kriser. Kansler Angela Merkel tog for nylig initiativ til
samarbejde med Rusland og andre magter ved at afholde Berlinkonferencen den 19. januar samt andre foranstaltninger for at
søge løsninger på Libyen-krisen.
Vores opgave er at ophøje folk til at forstå, at vi kun gennem
internationalt samarbejde kan løse de problemer, vi nu står
overfor, og at det må ske med udgangspunkt i den politik, der
på enestående vis er foreslået af Lyndon LaRouche. Mange
mennesker holder sig tilbage, fordi de bogstaveligt talt “ikke

ved hverken ud eller ind”, eller fordi de har opgivet at
forandre verden. Men nu er øjeblikket inde til at tage fat på
alle relevante “spørgsmål”, i bredeste forstand, som mennesker
måtte have, og indgyde optimisme. Præsident Trumps tale i
Davos den 21. januar hjælper med til at åbne døren for netop
en sådan tilgang.

Et hastetopmøde mellem Trump,
Putin og Xi er den eneste
løsning for at undgå krig.
Dansk oversættelse af vigtigt
webcast fra 8 januar 2020.
STUDIEVÆRT HARLEY SCHLANGER: Hej, jeg er Harley Schlanger fra
Schiller Instituttet: Velkommen til den ugentlige webcast med
vores grundlægger og præsident, Helga Zepp-LaRouche. I dag er
den 8. januar 2020, og man kan sige, vi er gået ind i det nye
år med både et enormt potentiale for positiv udvikling, men
også en ildevarslende advarsel om faren for atomkrig. Dette
har at gøre med mordet i sidste uge på Soleimani, lederen af
den iranske »Revolutionsgardes Quds Styrke«. Der er sket meget
i de sidste par dage omkring dette, så vi vil starte med en
opdatering fra Helga om, hvad der udspiller sig mellem USA og
Iran.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Vi er i en meget alvorlig situation,
hvilket meget vel kunne være optakten til 3. verdenskrig. Jeg

tror, at alle fornuftige parter i verden vil erkende dette, og
kun krigsmagerne jubler over mordet på general Qasem
Soleimani. Jeg vil henlede jeres opmærksomhed – publikum og
tilhørere – på en meget vigtig video, som blev optaget med min
afdøde mand, allerede for mere end 20 år siden: Den blev kaldt
»Storm Over Asien.« Og jeg vil gerne, at man vil tage sig tid
til at se den. For her peger han med forbløffende
erkendelsesmæssig klarhed på »the great game« – det store
[geopolitiske] spil, som Det Britiske Imperium kører imod
Rusland og Kina, og det som vi ser udspille sig lige nu, er
faktisk netop dette scenarie.
[https://youtu.be/-695NtUNSII; https://larouchepac.com/2020010
7/video-three-times-larouche-forecast-todays-crisis-and-wayout]
Se, der er mange ting, der kan siges om det, og vi vil komme
ind på noget af det; der florerer mange historier,
fortolkninger og så videre, men lad mig starte med et andet
punkt: Der er en løsning. Det lyder måske vanskeligt, men
efter min opfattelse er der kun èn løsning, og det er et
hastetopmøde mellem præsidenterne Trump, Putin og Xi Jinping
med henblik på at diskutere og planlægge en intervention.
Fordi jeg mener, at intet mindre kan gøre det… intet mindre
vil være tilstrækkeligt til at nedtrappe denne ekstremt
komplekse situation.
For indeværende har den iranske respons været forholdsvis
behersket. De advarede den irakiske regering 30 minutter før
de foretog deres begrænsede gengældelses-angreb mod to
irakiske baser, der er hjemsted for amerikanske og, tror jeg,
også Nato-styrker. Se, dette korte øjeblik giver faktisk
mulighed for en nedtrapning, fordi iranerne foretog en
gengældelse, så de kan redde ansigt internt og sige, at de
ikke lod dette attentat forblive ubesvaret. Det kan også give
præsident Trump en chance for at nedtrappe; faktisk holder han
lige nu – mens vi taler – selv en tale, så vi kan ikke tage
hans ord med i betragtning. Men Trump har mange gange sagt,
selv efter attentatet imod Soleimani, at han ikke ønsker krig
og ikke ønsker regimeskifte; så vi er nødt til at vente og se.
Vi ved endnu ikke, hvad han vil sige.

Men, hvad jeg foreslår, er faktisk en løsning. Fordi,
naturligvis er situationen meget rodet. Det iranske folk er
absolut i oprør. Der er en meget stor anti-amerikansk stemning
lige nu, så alt, der alene kommer fra amerikansk side, er
sandsynligvis ikke tilstrækkeligt. Men, hvis vi fik et topmøde
mellem præsidenterne Xi Jinping, Putin og Trump, og de
udarbejdede en plan, en omfattende plan med udstedelse af
sikkerhedsgarantier til iranerne – og dette vil være
nødvendigt, fordi den eneste grund til, at iranerne ønsker et
atomvåbenprogram, er, fordi de ved, at Israel har omkring
200-300 atomsprænghoveder, og de føler sig ubeskyttet. Så hvis
der kunne tilvejebringes en sikkerhedsgaranti for Iran, ville
det absolut være en vigtig ingrediens.
Men så skal der også etableres et samarbejde med disse – de
tre vigtigste magter i verden – for at lægge en omfattende
fredsplan for hele Sydvestasien på bordet; en plan som ret let
kunne udformes, fordi Kinas politik med den Nye Silkevej
allerede spiller ind på forskellige aspekter af regionen. Der
er investeringer i så henseende i Iran og i Pakistan, og
kineserne har forpligtet sig til at hjælpe med genopbygningen
af Syrien; Assad har netop sagt, at den eneste måde, hvorpå
man kan rekonstruere Syrien, er ved hjælp af den Nye Silkevej.
Og der eksisterer allerede en plan mellem den irakiske
premierminister og Kina, et aftalememorandum for en olie-forteknologi-aftale, hvor Irak sælger olie til Kina, og Kina på
sin side vil opbygge infrastrukturen, industrien og
landbruget i Irak.
Så der er allerede elementer af dette til stede. Men for at
sikre, at der absolut ikke kommer en anden provokation, og at
der ikke er andre ting, der går galt, fordi det er egenskaben
ved store krige, og i særdeles verdenskrigene, at de aldrig
opstår som en følge af, hvad folk har planlagt, men at der er
stor fare for en fejlkalkulation, for at ting går galt. Så for
at forandre det nuværende paradigme tilbundsgående, og få et
hastetopmøde mellem de tre præsidenter, må folk gøre sig
klart, at vi befinder os på randen af 3. verdenskrig. Og jeg
appellerer faktisk til Jer, vore seere og lyttere, om at I
hjælper med denne mobilisering: Vi har startet en
international mobilisering med en erklæring, som jeg fremlagde

sidste fredag, umiddelbart efter mordet på Soleimani, hvori vi
opfordrede til præcist dette hastetopmøde. Denne opfordring er
blevet til en underskriftsindsamling. Underskriftsindsamlingen
udsendes bredt i USA og internationalt, og jeg vil bede Jer om
at
få
den
via
linket [https://schillerinstitute.com/blog/2020/01/09/call-for
-presidents-trump-putin-xi-to-convene-emergency-summit-toaddress-danger-of-war/] – og downloade den, cirkulere den i
jeres egne netværk, e-mails, Facebook, Twitter, sociale
medier; få det rundt til venner og kolleger. For kun hvis vi
har et internationalt kor af mennesker og kræfter, der kræver,
at et sådant topmøde finder sted, kan vi sammen skabe momentum
for at vende denne situation: Så dette er min øjeblikkelige
appel til Jer. Der bør ikke finde nogen diskussion sted, som
ikke kræver dette topmøde. Dette er et vigtigt, internationalt
fokus for at vende denne situation.
SCHLANGER: Helga, jeg blev interviewet på Radio Sputnik fra
Washington DC i dag, og værterne støttede denne idé, men de
var meget fascinerede af, at du tog initiativet til den, og de
ønskede især at vide, hvad du mener Putin kan gøre, som ikke
kan udføres af en anden. Og jeg sagde til dem, at jeg ville
spørge dig for at få dit svar på det.

ZEPP-LAROUCHE: For det første har Putin vist sig at være en
glimrende strateg. Allerede for fem måneder siden bragte han
hele regionen sammen; han lagde pres på saudierne, på Israel,
på Tyrkiet – faktisk er Putin i Tyrkiet i dag; han er der for
at deltage i en ceremoni med åbning af »TurkStream«gasledningen. Han var også i Damaskus. Han har selvfølgelig
forbindelser til alle relevante regeringer, og de har alle en
interesse i at have et godt forhold til Rusland.
Jeg tror, at iranerne på nuværende tidspunkt under ingen
omstændigheder vil stole på Trump eller USA alene uden
garantier fra Putin og Xi Jinping; men med en kombination af
disse tre ledere, mener jeg, at de reelt repræsenterer
lederskabet i verden, og at det er en intervention af den
kaliber, der kræves for at afvende faren for krig. Så jeg
mener, at enhver, der tænker over det, kan forstå, at det er,
hvad der skal til for at nedtrappe en situation, der næsten er

ude af kontrol, og som har et enormt potentiale for at
eskalere – at kun med den tillid, som nogle lande har til
Kina, andre til Rusland, og atter andre til USA… men som du
kan se det på »dødvandet« i FN’s Sikkerhedsråd, hvis man ikke
bryder det, vil den ene part altid stå hårdt over for den
anden part, og man vil ikke kunne løse det.
Der er brug for dette hastetopmøde. Og jeg tror, at der på
præsidentniveau er en klar intention om at løse det; ikke
nødvendigvis overalt på regeringsniveau i Washington, som er
meget splittet, og det kan vi vende tilbage til om et øjeblik.
Men jeg mener, at Trump adskillige gange har gjort det meget
klart, at han ønsker at have et godt forhold til Rusland, på
trods af alle vanskeligheder med at forsøge at forbedre
situationen i forholdet til Kina. Og jeg tror, at hele kuppet,
og alt fra Russiagate til rigsretssagen, blev udarbejdet netop
for at afspore Trumps intention. Så hvis man tænker det
igennem, mener jeg, at det er den eneste duelige løsning på
problemet.
SCHLANGER: Du nævnte før den video din mand lavede, »Storm
over Asien«. Selv før det, 15-20 år tidligere, i 1975 mener
jeg, rejste han til Irak og fremsatte et forslag om olie for
teknologi. Så dette nye forståelsespapir mellem Irak og Kina
er i virkeligheden noget, han lagde frem for mange år siden.
Hvordan tror du, at sådan noget kunne fungere?

ZEPP-LAROUCHE: Det er meget enkelt: Det, som min mand
udviklede i 1975 efter hans rejse til Irak, blev kaldt »Oasisplanen«, og det var idéen om den nøgleingrediens, der mangler
i hele regionen… hele ørkenstrimlen fra den atlantiske kyst i
Afrika gennem Sahel, Sahara, gennem Saudi-halvøen og
Mellemøsten, og derefter ind i Kina og helt op til det
nordlige Kina… man har denne utrolige strimmel af ørken, der
vokser. Og der er ingen planter i hele regionen. Jeg fløj en
gang over det, og jeg kiggede ud af vinduet, og det er
forbløffende – man skimter efter en oase, og der er bare
ingen. Så dette forslag fra min mand [tilbage] i 1975 var
ideen om, at man er nødt til at tilvejebringe en masse nyt
vand ved hjælp af moderne midler. Umiddelbart kan man aftappe
grundvandsmagasinerne, men de er begrænsede. Sidenhen er der

brug for fredelig energi, små atomreaktorer, for afsaltning af
enorme mængder vand, som kan bruges til kunstvanding; der kan
også anvendes moderne teknologier såsom ionisering af
atmosfæren, som allerede bruges i nogle af Golfstaterne og
Israel. Jeg tror også, der kan skabes masser af nyt, frisk
vand til kunstvanding, til landbrug, til genplantning. Og så
kan der bygges infrastruktur som en forudsætning for
industrialisering.
Og hvis man tager den eksisterende kinesiske plan for den Nye
Silkevej, Bælte- og Vej-Initiativet, som blev foreslået af
præsident Xi allerede i 2016, da han besøgte Iran, SaudiArabien og Egypten, og hvor han allerede da foreslog at udvide
Bælte- og Vej-Initiativet til hele regionen. Og i mellemtiden
har man Kina-Pakistan-Økonomiske Korridor (CPEC); man har
Assad og Kinas løfte om at rekonstruere Syrien på denne måde;
Der var adskillige store konferencer i Golfstaterne, hvor det
står klart, at de arabiske stater også har en enorm interesse.
Iran har også gode forbindelser med Kina. Og naturligvis har
Tyrkiet mange gange udtrykt, at de ønsker at være en
integreret del af det.
Så hvis blot man udvider Bælte- og Vej-Initiativet til hele
regionen, ville det være meget let. Og jeg sagde for mange år
siden – lige som min ægtemand, vi har altid arbejdet sammen om
dette – at med de store naboer i regionen, Rusland, Kina,
Indien, Iran, Egypten, og også Tyrkiet, endog Saudi-Arabien og
selv Israel… alle kunne de indse, at det er til deres fordel
at arbejde sammen for udviklingen af hele regionens velstand.
Hvis USA ville indtage en positiv holdning til dette, kunne
investorer tjene så mange flere penge på at skabe det største
»boom« man kan forestille sig, snarere end at tillægge
kontrollen med olien alt for stor betydning. Fossile
brændstoffer, olien, er begrænset, den burde alligevel ikke
bruges til energi, og hvis man havde et reelt økonomisk
investeringsprogram, der var mange, mange gange større end
Marshall-planen, kunne der opnås langt større overskud, og det
ville være et incitament for mange iværksættere til at
engagere sig. Desuden er europæerne – Tyskland, Italien,
Frankrig, alle disse lande er opsplittede på grund af

flygtningekrisen: Hvis man ville starte en fælles udvikling af
alle de store lande, som jeg lige har nævnt, inklusive Indien,
der har en interesse i det, f.eks. i Afghanistan, og
naturligvis også situationen omkring Kashmir, Pakistan, som
kun kan løses, hvis man har en integreret udviklingsplan.
Flygtningekrisen kunne løses meget let, hvis man udvikler
Sydvestasien og naturligvis Afrika. Så jeg tror, at en sådan
intervention er nødvendig.
Nogle gange, har man brug for et chok: Der er brug for den
chokerende bevidsthed om, at vi er ved at sprænge verden i
luften, hvis vi ikke ændrer paradigmet; et chok, der kan
forvandles til en mulighed. Og mange mennesker har nævnt, at
det kinesiske skrifttegn for »krise« er det samme som for
»mulighed«. Og jeg tror, at hvis vi nu har et kor af mennesker
rundt om i verden, folk der er bekymrede over faren for krig,
som er bekymrede over de uendelige krige, der må afsluttes;
ja, så arbejd sammen med os! Lad os slutte os sammen og skabe
en atmosfære, hvor det folkelige pres for et sådant topmøde er
så overvældende, at det finder sted.
SCHLANGER: I forlængelse af, at du har præsenteret løsningen
på krisen, er en af de ting, der er kommet op, at præsident
Trump tog skridt til… hans meddelelse for flere måneder siden
om tilbagetrækning fra Syrien, [hvor] alle forudsagde
forfærdelige konsekvenser, men det fungerede, og blev
koordineret med Erdogan, med Putin og selv med Assad. Derefter
rejste han til Afghanistan og talte om at trække tropper
tilbage fra Afghanistan. De mennesker, der forsøger at afsætte
ham med rigsretssag, gik amok, krigshøgene i Repræsentanternes
Hus og Senatet i begge partier modsatte sig det. Jeg tror, at
vi ud fra dette synspunkt er nødt til at se på spørgsmålet om,
hvordan denne nylige, denne nuværende krise blev fremskyndet.
Hvad var rækkefølgen af begivenheder, der førte til den? For
der er nogle meget klare indikationer på, at det er de samme
mennesker, der er ude efter at afsætte Trump og som er imod
hans fredsprogram, og som der støtter en krig med Iran. Kan du
gennemgå en lille smule af denne rækkefølge, Helga?

ZEPP-LAROUCHE: Ja. Der er faktisk en meget interessant artikel
af Patrick Lawrence, der er en meget fængslende person; han
var den første, der allerede i 2017 i det amerikanske magasin
The Nation bragte historien af William Binney om, at der ikke
var noget russisk hack. Og så for to dage siden havde han
havde
en
artikel
i
Consortium
News
[https://consortiumnews.com/2020/01/06/patrick-lawrence-the-ir
anian-generals-intent/], som jeg også vil opfordre vore
lyttere til at læse, fordi der er mange tvivlsomme kilder man
ikke kan stole på; men læs denne artikel og dan jeres egen
mening: For det, han siger, er en meget interessant hypotese.
Han siger, at der faktisk er omstændigheder, som tyder på, at
det ikke var Trump, der beordrede mordet. Nu ved jeg, at der
overalt er mange mennesker, der reagerer stærkt på, hvad Trump
sagde, og nogle af disse udsagn er ganske vist også
utilgivelige – jeg mener, man kan ikke sige, at et lands
kulturarv nu skal ødelægges. De forsøgte at trække i land på
det punkt, og det er fint, men Trump er bare undertiden lidt
uberegnelig, og jeg tror, at alle i hele verden ved det. Men
det betyder ikke, at han organiserede dette snigmord.
Hvad Patrick Lawrence antyder, og han er selvfølgelig en kilde
med gode forbindelser i efterretningskredse, er at det var en
»paladsrevolution«, at det var den samme kombination af
mennesker, der allerede forsøgte, og gentagne gange effektivt
saboterede Trumps politik over for Nordkorea, Syrien, den
Persiske Bugt generelt – han peger på aksen mellem Pompeo,
forsvarsminister Esper og Milley, formanden for generalstaben.
Jeg tror, at Milley var den person, der præsenterede Trump for
»muligheder« for, hvad der kunne gøres, og drabet på den
øverste militære leder i et andet land, som tilfældigvis også
er nummer to i det pågældende land, sætter naturligvis gang i
en række af begivenheder; der, hvis der ikke er en seriøs
indgriben for at nedkøle konflikten, potentielt kunne gå helt
ud af kontrol. Ingen ved deres fulde fem ville give
præsidenten for USA en sådan valgmulighed, men der burde have
været bestræbelser for med bestemthed at sige: »Dette er IKKE
en mulighed.« Men det skete ikke.
I stedet fortalte Pompeo og Esper tilsyneladende Trump, at der
var fare for et umiddelbart forestående angreb på amerikanske

installationer og personale; for da Trump derefter
offentliggjorde denne meddelelse, var det det, han sagde.
Hvis man nu ser på forløbet, hvordan det udviklede sig 10 dage
før snigmordet, var der adskillige bombeangreb på en
militærbase i Irak, som tilhørte Kataib Hezbollah, hvilket
ikke er det samme som det libanesiske Hezbollah, men det er en
irakisk paramilitær organisation, der var meget involveret i
at bekæmpe IS. Efter disse angreb, som var en reaktion på en
granatbeskydning – de var anklaget for at have beskudt en
irakisk base tidligere – efter disse bombeangreb, var dernæst
demonstrationerne foran den amerikanske ambassade, som blev
afblæst. Men dette var forspillet til angrebet på general
Soleimani.
Adskillige personer, der inkluderede den irakiske
statsminister Abdul-Mahdi, fortalte det irakiske parlament, at
Soleimani var på vej til at mødes med Abdul-Mahdi, og at han
var på en diplomatisk mission for at forhandle mellem SaudiArabien og Iran for at forsøge at finde en eller anden måde at
forsone sunni- og shiamuslimerne på, og dette var faktisk
beordret af det Hvide Hus, af Trump selv. Med det samme stod
Pompeo frem i går og sagde: »Nej, der var ingen sådan
mission«, men Abdul-Mahdi sagde, at der var en sådan mission,
og hvem end der nu udførte dette angreb, vidste tydeligvis
præcis, hvor denne drone skulle ramme, fordi de vidste, at
Soleimani ville være til stede på dette tidspunkt, ligesom den
stedfortrædende leder af en vigtig milits, der også blev
dræbt, og flere andre personer.
Men som vi hørte fra andre militæreksperter, sker denne slags
angreb ikke bare ud af den blå luft. Der er faktisk en liste
med mål, hvilket, i dette tilfælde, er blevet udarbejdet af
USA’s CENTCOM (USA’s centralkommando) Afdeling Orange, som
vidst nok er placeret i South Carolina lige nu. Og disse er,
med andre ord, lister på mulige mål, og dette skulle aldrig
nogensinde være sket. Og Trump blev simpelthen stillet i en
situation, hvor han var nødt til at redde ansigt, fordi alt
var allerede forberedt.
Pompeo har ikke fremlagt nogen beviser, og naturligvis er

dette alt sammen stadig hypotetisk. Jeg synes, at der er brug
for en seriøs efterforskning; jeg mener, at der må fremlægges
beviser. Men jeg tror, at dette er en meget plausibel hypotese
af, hvordan det skete, og konklusionen, som Patrick Lang
drager, er, at det er de samme personer, som er involveret i
retsforfølgelserne – dette kommer faktisk også fra en række
Trump-tilhængere, og folk som ikke støtter Trump – som siger:
»Hvorfor skulle vi lytte til de samme aviser og samme kredse,
som folk generelt kalder den »dybe stat«, der er involveret i
»Russiagate«, i retsforfølgelserne, og imod Trump, og som
tydeligvis nu udbreder dette syn? Hvorfor skulle vi pludselig
tro på disse personer?«
Så jeg opfordrer jer til at betragte situationen: Det er mere
komplekst end det ses ved første blik, og i betragtning af de
absolutte uhyrligheder omkring Trump, hvilket sker som et
resultat af dette, tror jeg, at et klinisk syn på alt dette er
desto vigtigere.
SCHLANGER: Jeg synes, at et af de mere overbevisende
argumenter om dette kom fra oberst Lawrence Wilkerson, den
tidligere stabschef for Colin Powell, da Powell fremlagde de
falske beviser om Iraks masseødelæggelsesvåben i FN. Wilkerson
kom med en kort erklæring, hvor han sagde: »Ubestridelige
beviser?« Har vi ikke hørt dette før? Ønsker vi at gentage de
samme fejl igen og igen?
Og jeg tror at vigtigheden af en undersøgelse af dette er
afgørende, men for folk, der ønsker at støtte præsidenten, er
det bedste ikke, at lade som om dette er en amerikansk
brydekamp, og at hoppe op og ned og heppe, hver gang der er
nogen som bliver ramt. Man må begynde fra det højere
strategiske standpunkt. Og jeg tror, Helga, at dette er det
vigtige ved at kigge på ting som videoen »Storm over Asien« og
på, hvem der på længere sigt drager fordel af sådanne slags
krige. Og du har været meget oprigtig i din beslutsomhed om at
overvinde den geopolitiske doktrin. Er det ikke i sidste ende
det, som vi har at gøre med, og det, som Præsident Trump må
affinde sig med?
ZEPP-LAROUCHE: Jo. Jeg mener, at Det Britiske Imperiums
kontrol, hvis vi går tilbage til »The Great Game«, til Sykes-

Picot-aftalen, til Bernard Lewis-planen, til Samuel
Huntington, til Brzezinski; alt dette var geopolitik, som
udtænkt af Mackinder, af Haushofer-doktrinen, den
ondskabsfulde idé, at man måtte forhindre en sammenhængskraft
af den eurasiske landmasse, fordi det ville være til skade for
de atlantiske magter, nemlig USA og Storbritannien – og at
denne doktrin, at man bliver nødt til at manipulere – og da
briterne efter 1. verdenskrig opdelte regionen, med SykesPicot-aftalen, gjorde de det bevidst! Samuel Huntingtons
latterlige bog »Civilisationernes sammenstød«, som jeg for
mange år siden pinte mig selv med at læse, – denne fyr havde
intet kendskab til nogen af de kulturer og religioner, som han
snakkede om – men dette er en håndbog for manipulationer.
Dette må nu ophøre. Og grunden til, at jeg siger, at vi har
brug for et samarbejde i denne krise, nu, mellem Putin, Trump,
Xi Jinping, og forhåbentlig vil Narendra Modi også deltage i
dette samme topmøde – og senere, det er ikke en eksklusiv
klub, men andre lande er bestemt også velkomne til at
samarbejde – men vi har brug for en kernegruppe, USA, Rusland
og Kina som et minimum, forhåbentlig tilslutter Indien sig,
men de tre førstenævnte er de vigtigste; hvis de ville gå
sammen og sige: Vi forstår at menneskeheden har nået et punkt,
hvorfra der muligvis ikke er nogen vej tilbage, og at vi
derfor må overvinde dette, og udvikle en fredsplan for
regionen, som har været plaget af 19 års krig i Afghanistan,
hvor mange millioner af mennesker har mistet livet. Trump
sagde, at dette har kostet USA syv billioner dollars, det har
kostet millioner af civile livet, mange tusinde amerikanere,
og det bliver nødt til at stoppe. Og jeg er absolut sikker,
100 % sikker på, at hvis der kunne skabes et internationalt
miljø, hvor man havde et kor af stemmer, af lande, af
fredsgrupper, af religiøse grupper, som – der er allerede
flere som er mobiliserede gennem underskriftsindsamlinger m.m.
– hvis alle disse ville sige: Vi har brug et højere niveau for
samarbejde, da er det muligt.
Men jeg mener at vi har brug for en sådan verdensomspændende
mobilisering for at få dette til at ske, og det er derfor at
jeg appellerer til Jer: Deltag i vores bestræbelser, tilmeld
Jer vores nyhedsbrev, del underkriftsindsamlingen med alle I

kender, og lad os virkelig få en sådan mobilisering. Fordi det
er et meget alvorligt øjeblik i historien.
SCHLANGER: Lad mig bare gentage hovedpointen igen: Løsningen
er til stede, men det kræver din aktive medvirken. Gå ind på
vores hjemmeside, dér findes appellen fra Helga Zepp-LaRouche;
du kan underskrive denne, udbrede den, indsende den som leder
til aviser, gøre alt hvad du kan for at skabe en modpol til
krigskampagnen, som kommer fra de samme folk, der forsøger at
afsætte præsidenten. [https://schillerinstitute.]
Med dette sagt, så ses vi igen i næste uge.
Følg med i Schiller Instituttets ugentlige internationale
webcasts med Helga Zepp-LaRouche på:
www.schillerinstitut.dk

Underskriv opfordringen til
præsidenterne Trump, Putin og
Xi
om
at
indkalde
til
et
hastetopmøde for at tackle
faren for krig
Den 6. januar 2020 – Hvis verden skal undslippe en spiral af
gengældelser og modgengældelser i kølvandet på drabet på den
iranske generalmajor Soleimani og den irakiske vicegeneral
Muhandis, må præsidenterne for USA, Rusland og Kina indkalde
til et hastetopmøde for at drøfte den aktuelle krise i
Sydvestasien og løsningen på denne krise.

For 75 år siden stod USA, Rusland og Kina sammen i den globale
kamp, der besejrede fascismen, og i dag må disse præsidenter
handle i samdrægtighed for at redde freden.
Den 3. januar udsendte grundlægger af Schiller Instituttet,
Helga Zepp-LaRouche, en hasteerklæring, der konkluderede: ”Det
er klart, at der mellem præsident Trump – som lovede at
afslutte de uendelige krige og allerede har taget adskillige
skridt i den retning – og præsidenterne Putin og Xi, er en
hensigt og en evne til at udmanøvrere krigshøgene og etablere
et samarbejde på et højere niveau. Dette potentiale er grunden
til, at kuppet – ‘Russiagate’ og nu rigsretssagen – er blevet
iscenesat imod Trump. Nu er tiden inde for disse tre
fremragende ledere til at opfylde det potentiale, som det
historiske forsyn har skænket dem.”

Krisen:
Enhver verdenskrig og større krig i det forrige århundrede er
blevet udløst af det britiske imperiums geopolitiske politik
for permanent krigsførelse, der spiller nationer ud imod
hinanden for at bevare dets magt som en global elite.
Intetsteds har virkningerne af denne onde imperialistiske
politik med at sætte nationer, folk, religioner og
grupperinger op mod hinanden været mere udtalt end i
Mellemøsten, hvor denne politik blev samordnet af Sykes-Picottraktaten, oprettet af de britiske og franske imperialister
efter Første Verdenskrig.
I fuld forståelse af denne historie, gav Lyndon LaRouche i en
tale, der blev holdt for 15 år siden, rammerne til at forstå
og handle på dagens aktuelle krise.
”Og når man ser på mulighederne for denne region,
Sydvestasien, vil den eneste chance ikke komme inde fra
Sydvestasien selv. Vi vil, og må gøre, hvad vi kan for at

forsøge at stoppe blodudgydelsen, smerten, for at forhindre
krigen i dette område. Men vi vil ikke lykkes, før vi ændrer
historien, ændrer den verden, som denne region er indeholdt
i.”
Løsningen:
Derfor opfordrer vi præsident Trump til at mødes
præsidenterne Putin og Xi for ikke alene at tackle
umiddelbare fare for krig i Sydvestasien, men at gøre det
varig virkning ved at skabe et nyt paradigme for verden –
at ændre verden, som LaRouche sagde.

med
den
med
for

Et sådant paradigme må baseres på principperne i den
‘Westfalske Fred’, traktaten der afsluttede 30-års krigen i
Europa. De krigsførende nationer brød cirklen af gengældelse
og hævn og handlede til “fordel for de andre”.
Et sådant paradigme må gøre en ende på geopolitik og
imperialisme, og etablere en ny finansiel og strategisk
arkitektur for verden, baseret på forsvar af alle nationers
suverænitet og kulturelle integritet.
USA, Kina, Rusland og andre nationer såsom Indien, må agere
for at etablere en fælles plan for den økonomiske udvikling i
hele regionen, i tråd med den politik, der er fremlagt af
Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche gennem årtier, og som
nu gennemføres i form af Kinas Bælte- og Vejinitiativ.
En sådan politik vil realisere LaRouches vision: ”Der findes
en løsning, en principiel løsning. Og løsningen er: Afslut
dette fordømte imperialistiske system! Og forstå, at vi som
mennesker skal udvikle vores åndelige kultur; det vil sige
menneskets kreative evner, til at videreføre udviklingen af
menneskeheden.”
Skriv under på den internationale appel på LaRouchePAC.com via
dette link.

https://action.larouchepac.com/trump_putin_xi_emergency_summit
_petition
Skriv under på den forkortet danske version på skriveunder.net
her.
https://www.skrivunder.net/prasidenterne_for_usa_rusland_og_ki
na_ma_holde_et_hastetopmode_for_at_takle_faren_for_krig

2020 er mulighedernes vindue
for LaRouches politik
Den 30. december (EIRNS) – Briterne vil med djævelens vold og
magt omdanne 2020 til året for kaos, krige, kup og kulturelt
helvede. Muligheden for at gribe ind tilhører os – sagde Helga
Zepp-LaRouche til medarbejdere i går – for at gøre 2020 til
året for Lyndon LaRouches politik, i en verden der befinder
sig i sammenbrudskrise.
Den russiske præsident Vladimir Putin har kastet en veludtænkt
kæp i hjulet på hele den britiske geopolitiske drejebog,
oplyste Zepp-LaRouche, ved at udvikle og nu opstille det
hypersoniske Avangard-missilsystem, der vælter hele
skakbrættet af eksisterende atomkrigsstrategier ved at gøre
dem teknologisk forældede. Men Putin har ikke kun indsat
Avangard: Han præsenterede den for amerikanske embedsmænd til
nærmere undersøgelse, og han har tilbudt at inkludere Avangard
i forhandlingerne om en ny START-traktat, som foreløbig er sat
til at udløbe i februar 2021.
Putin

tilbyder

at

forhandle

en

helt

ny

global

sikkerhedsarkitektur med præsident Donald Trump, hvilket er en
diskussion, som de to ledere bør tage op på et møde ved Elben
den 25. april, og/eller ved Moskvas fejring af sejrsdagen [for
2. Verdenskrig] den 9. maj. Vi bør presse på med dette
initiativ, sagde Zepp-LaRouche, ligesom vi opfordrede
præsident Trump til at deltage i det første Bælte- og Vejforum
for internationalt samarbejde i 2017 i Kina, da det er vigtigt
at opbygge en ny platform for forbindelserne mellem USA og
Rusland samt USA og Kina. Det er den bedste måde at slå
tilbage mod det britiske kup imod Trump, ved at angribe dem på
deres udsatte, sårbare flanke.
En sådan ny sikkerhedsarkitektur for planeten er presserende
nødvendig, sagde Zepp-LaRouche, men den eneste måde den kan
fungere på er, hvis den er baseret på en fælles økonomisk
politik, der er bygget op omkring dynamikken i den Nye
Silkevej. En sådan politik skal, som Lyndon LaRouche længe
specificerede, være centreret om en konkursbehandling af det
nuværende spekulative finanssystem – ”finanskrisen hænger over
os som et damoklessværd”, sagde Zepp-LaRouche – og en
forpligtelse til samarbejde om menneskehedens fælles mål,
deriblandt eftertrykkeligt den hastige udvikling af
Sydvestasien, Afrika og andre regioner, som i århundreder er
blevet tortureret af britisk imperialistisk politik.
Det økonomiske perspektiv vil imidlertid kun fungere, hvis det
ledsages af en renæssance af klassisk kultur, ”udtalte ZeppLaRouche. ”Vores indgriben i dette må være fra synspunktet om
virkelig at kræve, at USA og hele verden bevæger sig ind i et
helt nyt tankesæt, et nyt sæt af forbindelser mellem nationer.
Ideen om geopolitik må helt væk, for evigt, fordi det er den
slags tankegang, der allerede har ført til to verdenskrige”.
I dag må vi kæmpe for den verden vi ønsker at skabe om 50
eller 100 år fra nu af. Hver nation skal finde sin
egeninteresse i at kæmpe for menneskehedens fælles mål, og for
den klassiske kulturelle renæssance, bygget på skuldrene af
Beethoven, Schiller, Cusa, Confucius (Konfutse) – og Lyndon

LaRouche.
”Målet med civilisationen er den fortsatte udvikling af vores
art som den eneste kreative art i universet”, fortsatte hun.
”Flere mennesker [må] tage idéen til sig om et ophøjet syn på
menneskeheden, idéen om en kreativ identitet som er i
overensstemmelse med et anti-entropisk univers i fortsat
udvikling.
Til dette formål, konkluderede Zepp-LaRouche, vil vi opbygge
og uddanne en sådan bevægelse, i takt med at vi organiserer
hen imod en national Schiller Institut-konference i foråret.
Som en del af dette søsætter LaRouche-bevægelsen i marts en
international aktionsuge rundt omkring på planeten, især
blandt studerende og unge, der vil være baseret på ZeppLaRouches opfordring til at gøre 2020 til året for LaRouches
politik, året hvor vi rykker beslutsomt for at nå
menneskehedens fælles mål.

