Verdensøkonomien
under
nulpunktet:
Hvordan
genopretter
vi produktiviteten og stopper
sult-pandemien?
4. oktober (EIRNS) – Blandt de største industrielle økonomier
i verden ser det i øjeblikket ud til at Kinas økonomiske vækst
på 2% i 2020 – hvis den endda er så høj – vil være førende i
verden. Hele den globale økonomi ligger længere under nul end
selv centralbankernes renter – de samme centralbanker, som er
værre end værdiløse i denne krise. Økonomierne i USA,
Vesteuropa og Centraleuropa, Indien, Brasilien, og Sydafrika
er alle skrumpet ind i årets løb; og i mange af landene ser
afmatningen ud til at blive værre i årets sidste måneder.
Ikke alene lider alle disse nationer under massearbejdsløshed
– som atter ikke viser nogen forbedring fra sidste måned – men
i betydelig grad også de meget store bølger af
sygdomsepidemien. De lider også – omend i meget forskellig
grad – af en pandemi af sult stammende fra arbejdsløshed.
Ifølge Den internationale Arbejdsorganisation er der tabt 500
millioner fuldtidsjob over hele verden i 2020, og pandemisk
sygdom og grænselukninger har lukket for høstafgrøder,
forarbejdning og forsendelse. Sultpandemien er værst i Afrika
og Latinamerika, men den bider kraftigt i Indien og endda i
USA. (Bloomberg News, 28. september: “Intet kød, ingen mælk,
intet brød: Sultkrisen ryster Latinamerika.” Antallet af
mennesker der står over for ”alvorlig fødevareusikkerhed” –
sult – er firedoblet i disse områder i år, og fordobles over
hele verden ifølge Verdensfødevareprogrammet.)
De seneste beskæftigelses- og industriproduktionsrapporter fra

USA og Europa, der snarere end genopretning viser stagnation
på et lavt niveau, skulle være det sidste signal der er
nødvendigt i dette kriseår om, at der skal “handling til, og
handling nu” for at igangsætte produktionen, hæve den
produktive beskæftigelse og øge økonomiens produktivitet – og
sådan handling kræver naturligvis samarbejde mellem de store
nationer, der er ramt således.
I USA udviser “Sleepy Joe” Biden og hans kampagne ingen
bevidsthed om eller evne til dette, overhovedet. Faktisk blev
det bemærket, at selv i søndags gjorde præsident Donald Trump
– der er indlagt på hospitalet for behandling af COVID-19 –
flere offentlige optrædener end Biden gjorde; Trump kørte
rundt i en karavane for at hilse på sine tilhængere på gaderne
omkring Walter Reed National Military Medical Center, og
annoncerede begivenheden på sin Twitter-konto. Og den
demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi,
blokerer nu rent faktisk for handling i Kongressen. Og dog har
det faktum, at præsident Trump har været nødt til at håndtere
pandemi og økonomisk sammenbrud – under konstant og voksende
destabilisering hidrørende fra britisk efterretningstjeneste,
amerikanske efterretningsagenturer og militærindustrielle
grupperinger – givet Biden føringen i meningsmålingerne. Og
desforuden ligger der potentielt uger forude med kaos efter
valgdagen som følge af enorme mængder af brevstemmer og
gadedemonstranter på udkig efter en ”farverevolution”.
Skulle præsident Trumps politik for at afslutte
“regimeændrings-krigene” og indgå i konstruktivt samarbejde
med Rusland og Kina fortabes, ville det være et nederlag for
den amerikanske republik til det militærindustrielle kompleks,
der i årtier har været ganske tilfreds med Biden; det ville
være et knusende slag mod håbet om at genoplive rumforskning
og videnskabelig og teknologisk udvikling. Men med præsidenten
sygdomsramt, og under sådant et angreb, er det direkte op til
enhver amerikaner, der tænker for sig selv, at forstå hvad der
skal gøres – ikke blot at beklage og modsætte sig, men at vide

hvad der er nødvendigt.
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets internationale
grundlægger, sagde følgende ved en særlig LaRouchePAC’s
‘rådhus’-webcast lørdag den 3. oktober: ”Det turde være klart,
at med den kombination af problemer vi har i dag – en pandemi
der er ude af kontrol, et økonomisk sammenbrud værre end noget
andet siden Anden Verdenskrig, faren for et økonomisk nedbrud
værre end i 2008, faren for at en geopolitisk konfrontation
med Rusland og Kina går ud af kontrol – er vi er nødt til at
ændre kurs. Og det er derfor, vi har brug for et topmøde, og
den eneste realistiske mulighed på bordet lige nu, er det som
præsident Putin har anmodet om. De permanente fem medlemmer af
FN’s Sikkerhedsråd må mødes og behandle disse spørgsmål:
”Opret et nyt globalt finanssystem, et nyt kreditsystem, et
nyt Bretton Woods-system; fordi dette nuværende system er
bankerot, og der er brug for kredit til udvikling og til at
finansiere alle disse ting i tråd med Franklin D. Roosevelts
oprindelige intention og idé med Bretton Woods-systemet. Og
så, naturligvis, LaRouches Fire Love: Glass-Steagall til at
gøre en ende på kasinoøkonomien. Indfør Glass-Steagall i form
af en bankadskillelse; beskyttelse af de kommercielle banker.
Hold op med at redde fallerede spekulanter. Opret en
nationalbank, ikke kun i et enkelt land, men i alle lande på
planeten.
Og etablér derefter et kreditsystem, der samarbejder om
langsigtede
investeringer
til
genopbygning
af
verdensøkonomien. Iværksæt derefter et lynprogram for
fusionsteknologi, der p.t. virkelig gør utrolige fremskridt,
som vi hørte på en nylig Schiller Institut-konference. Og støt
internationalt samarbejde om udforskning af rummet, således
som præsident Trump har sagt, at Artemis-projektet skal være.
”Hvis alt dette aftales mellem USA, Rusland og Kina, som et
minimum, og andre industrielle magter, der har kapacitet til
at rekonstruere verden, derefter slutter sig til, kan vi løse

dette problem. Men hvad der kræves er, at mange sådanne
patrioter virkelig begynder at tage ansvar for udfaldet af
denne periode. Jeg tror ikke der er andet, der vil fungere, og
jeg tror virkelig, at det kan gøres”.
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HELGA ZEPP-LAROUCHE: Goddag! Formålet med dagens begivenhed
er, at gøre mange unge mennesker i hele verden bekendte med
Lyndon LaRouches navn og personlighed og ideer. Hans ideer er
absolut nøglen, hvis verden skal komme ud af den nuværende
krise. I betragtning af, at han var min mand i 41 år, og jeg i
cirka et halvt århundrede var hans politiske allierede – en af
mange – så er det følgende ikke bare noget jeg siger, men
noget jeg er dybt overbevist om i min sjæl og mit sind. Han
var, og fordi han på en vis måde er udødelig, er stadig den
smukkeste sjæl og den mest kreative person i sin tid. Der er
en meget stor uoverensstemmelse mellem hvem Lyn virkelig var
og er, og det billede der tegnes af ham.
Set fra et universalhistorisk synspunkt, hvis man bedømmer et
enkelt menneske ud fra hvor meget de bringer udviklingen af
menneskeheden frem, mener jeg han er en af de mest enestående
personer i hele historien. På den anden side, den næsten
uovertrufne vold – og det siger en del, især i nutidens USA –
med hvilken hans modstander angreb ham, tilsmudsede ham,
dæmoniserede ham, giver jer en ide om hvor skrækslagne de var
for ham.
En af de store tyske naturretsfilosoffer, Friherre von der
Heydte, sagde, at LaRouche-sagen mindede ham om Dreyfusaffæren i Frankrig. Og tidligere rigsadvokat i USA, Ramsey
Clark, udtalte til en kommission, som undersøgte LaRouchesagen i 1994, at “LaRouche-sagen repræsenterer et bredere
omfang af overlagt, beregnende og systematisk retskrænkelse
over en længere periode, med misbruget af den føderale
regerings magt, end nogen anden retsforfølgelse af den

amerikanske regering i min tid, eller efter min viden.”
Det, eller de, der stod bag dette, er hvad folk i dag kalder
“Deep State”, eller rettere, det angloamerikanske
efterretningsapparat; det samme slags apparat som har stået
bag kupforsøget mod præsident Trump siden 2016, bag
Russiagate, bag dæmoniseringen af præsident Putin of Xi
Jinping, og bag de folk som nu presser voldsomt på for at få
gang i en krig; måske endda før det amerikanske valg, eller i
det mindste drive inddæmningen af Rusland og Kina så langt, at
det kunne gå helt galt, og vi kunne have den 3. Verdenskrig.
Herunder følger resten af talen på engelsk:
The effect of these people having been relatively “successful”
— and naturally, I’m saying that in an ironic way — is the
reason why we are now on the verge of World War III; that we
have an out-of-control pandemic; that we are still threatened
with the danger of a financial collapse of the entire system,
and that we have famine especially in the developing countries
which could quickly reach Biblical dimensions.
If we want to overcome these dangers, it is — even at this
very late stage of affairs — it will depend; and we can
discuss, but it is my deepest conviction, it will depend on
our ability and your help to free Lyn’s name from the lies,
slanders, and distortions, and to implement Lyn’s solutions
which really have practically taken care of every single
problem which is an existential threat to humanity today. In a
very beautiful paper called, “The Historical Individual,”
which I would urge you to read, he defined that he saw two
major missions for himself. One, he said, I want to get you
safely through the worst of the presently onrushing world and
national crises. And secondly, to foster a new leadership from
among the ranks of our young people, which will understand the
systemic features of history, and therefore, will be much less
likely to make the same mistakes as the foolish members of the
recent two adult generations have made until now.

That fostering towards you. You are the young people who are
the future. Therefore, it is up to you to develop out of your
ranks the kinds of leaders who will make a difference in
history. So, Lyn said, in that same paper, when every nation,
every culture is in a tragic moment of great crisis, it is
“gripped by the need for a sudden and profound change in the
quality of its leadership.” Then the survival depends upon its
“willingness to choose a new quality of leadership,” and not
leave the fate of humanity to those narcissistic leaders who
occupy leading positions now, who are only concerned about
their performance, but not about the well-being of their
nations or the world. You have to have the aspiration to
become, all of you, true great statesmen. You have to take as
your examples, according to whom you want to orient your life,
such people as Benjamin Franklin, or Abraham Lincoln, Franklin
D. Roosevelt, Jeanne d’Arc, or Martin Luther King; and I would
like to add Lyndon LaRouche.
We have now the greatest danger that the world is run by
leaders around the world — there are very few exceptions — who
are mediocrities; who are really not fit to lead the world out
this crisis. This is at a moment when you would need
intellectual and moral giants. So, the indispensable leaders
for such times as these, Lyn says in this paper, are those
people who succeeded practically from childhood to let
themselves be taken over by the natural potential for the
sublime. The sublime — that is, that quality described by
Friedrich Schiller where a human being attachés his or her
identity to higher values than even our physical existence;
and becomes not physically safe, but morally safe. Such a
person rejects the banality of popular culture and taste. Such
a person rejects the world of sense certainty; the pleasure in
the here and now, and develops that innate power of that
quality which is described in I Corinthians 13 — agapē. A
profound passionate love for mankind, without which, the world
will not get out of this crisis.

Those relatively free souls among us, Lyn says, are the “ugly
ducklings,” those who are mistakenly called “eccentrics”
because they don’t fit the mainstream popular accepted taste
of the social clubs of that kind of paradigm which got us into
this crisis. Lyn jokingly, but not so jokingly, called himself
many times an “ugly duckling.” But I can assure you, his mind
was the most beautiful swan you ever could see.
As a young man, Lyn studied all on his own the ideas of
Leibniz, and he listened to Classical music. He rejects Kant —
especially his ideas about aesthetics — that there was no
meaning in beauty, and that beauty was arbitrary. He rejected
Kant’s idea that there was no knowable universal truth. Lyn
then joined the Second World War, participating in the IndiaBurma theatre. He told us many times his experiences in the
Calcutta riots of 1946. This was a very decisive moment in his
history, because he saw firsthand the brutish character of the
British Empire in action. It was clear in his mind from that
point on that the natural course of affairs would be that
after the Second World War, the Americans would return back
and develop India and other developing countries, as was the
intention of Franklin D. Roosevelt to develop the developing
countries with American technology.
Lyn was absolutely shocked when he heard that Truman would
replace Roosevelt, and already told his contemporaries in
India that a great man had been replaced by a very little man.
And he was completely appalled when he then returned to the
United States and saw how people who had developed a certain
greatness in fighting Nazism and in fighting fascism and being
in World War II, how they really became petit bourgeois; going
into the suburban life of American cities. Lyn developed a
healthy contempt for that kind of lifestyle. Then, in his
function as a business consultant, he came across the theories
of Norbert Weiner and John von Neumann. He studied information
theory and systems analysis, and immediately recognized that
these systems were not capable of describing real economic

processes of physical economy, which he had started to develop
into his own system based on the ideas of Leibniz.
He developed this idea of physical economy, which became the
basis for him to become the most successful economic
forecaster of the recent period. His love for Classical music
— Bach, Beethoven — had given him very early the appreciation
for the importance of the cognitive potential of each
individual. From that standpoint, he was one of the very few
people in the 1960s, when everybody was mesmerized by the
hippies, by flower power, he immediately recognized that this
paradigm shift — which was induced by the oligarchy, but
people naturally didn’t know that — would destroy the
cognitive potential of the population in the long term. He
started an endless campaign against the danger of drugs and
the combination of the rock-drug-sex counterculture. Then, I
think the most important point in this early period was that
Lyn recognized, having been familiar with Franklin D.
Roosevelt, with the principles of the Bretton Woods system as
it was intended by Roosevelt, as compared to what it would
become with Churchill and Truman. He recognized in an
absolutely prophetic way, what it meant that Richard Nixon, on
August 15, 1971, decoupled the dollar from the gold standard,
and introduced the floating exchange rates. Lyn said
prophetically, that if that monetarist tendency would be
continued, it would inevitably lead to the danger of a new
depression, a new fascism, the danger of a new world war, or
it would be replaced by a just, new world economic order.
Immediately following this in 1973, Lyn constituted a
biological taskforce, whose job it was to study the impact of
the austerity of the IMF and the World Bank on the developing
sector; the infamous conditionalities of the IMF which
prevented the developing countries from investing in
infrastructure, health, and forced them to pay their debt
instead. Lyn said, if you continue to do that, it would
inevitably lead to the outbreak of old diseases and new

pandemics. He had an absolute foresight for the epidemics and
pandemics which developed since AIDS, SARS, MERS, Ebola, and
now the coronavirus. All of this would have been not necessary
if Lyn’s policies for the development of the developing
countries would have been implemented.
From that perspective, Lyn also immediately recognized the
absolute devastation of the implementation of the Malthusian
policies of the Club of Rome, and how the paradigm shift
occurred at the beginning of the 1970s. The idea that it was a
natural question that eventually all developing countries
would develop, which was expressed in the development decades
of the 1950s and ’60s of the United Nations. And how that was
replaced by the infamous theories of the Club of Rome; the
idea that there are limits to growth, the idea that population
is not a good thing. That the population bomb is the greatest
threat to humanity; that there is overpopulation. Basically,
Lyn obviously knew that was completely wrong; that this was
completely against the laws of the actual physical universe.
He developed one of his most important conceptions, which was
the idea of relative potential population density. Meaning
that it is a law of the universe that people must increase;
the number of people must increase; they must develop more
abilities to have longevity in order to be able to have more
people be able to develop more skills which requires longer
education. And that the effect of this would be limitless
development. He also knew that the premise of the Club of Rome
was completely ridiculous. The Earth is not a closed system;
the whole assumption of the Malthusians is wrong. Naturally,
his image of man was that man is not an accountant who manages
the limited resources, and for sure not a parasite as the
Greenies today day. But that the discoveries of man, which can
again and again show him new physical principles which are
part of the development of the universe. As a matter of fact,
the most developed part of it.
Lyn, because he saw the danger these ideas would represent for

humanity, he decided, as an individual, as somebody who was
not backed by Wall Street or the City of London, he decided
for President of the United States. He did that first on the
Labor Party ticket, a party which he founded in 1973. And
basically, he was in this Presidential campaign in 1976,
fighting against the Trilateral Commission and all their
rotten ideas, the danger of nuclear war, and the urgent need
for the industrialization of the developing sector. This was a
very bold idea. Lyn meant it; he went in for winning the
Presidency. The U.S. Presidency is probably the most powerful
institution in the present world; this is due to the American
Revolution, the idea of the Declaration of Independence, that
life, liberty, and the pursuit of happiness is the inalienable
right of all human beings, given to them by the Creator. This
Constitution of the United States defined it as the task of
the government to protect those inalienable rights of all
human beings. Therefore, it was the first time that there was
actually a form of government which was the complete opposite
of the oligarchical model which existed with the monarchies
and other forms of government in Europe, where the idea was
that the purpose of the government was to protect the
privileges of the elite and keep the mass of the population
backward.
So Lyn, as in independent, decided to go against this
plutocracy, the control of the Democratic and Republican
Parties by Wall Street. And actually fulfill the promise of
the Declaration of Independence and the American Constitution.
Lyn ran for President eight times, from 1976, and then from
1980 to 2004 as a Democrat. He had the concept that he had to
wage this battle to turn the United States into a force for
good, as it was intended by the Founding Fathers. Already in
year before he started the first campaign, in 1975, he
developed a revolutionary conception — the International
Development Bank. It was the idea that it should replace the
IMF; that it should be an incredible credit institution for
technology transfer to industrialize the so-called Third

World. He developed also in 1975, the Oasis Plan, which was
the idea to develop Southwest Asia; develop new water, green
the deserts. He developed with his associates, a plan for the
industrialization of Africa.
Naturally, immediately, the establishment regarded Lyn as the
greatest threat to their system. Because what became known
only later, in 1974, Kissinger had developed a paper called
NSSM 200 [National Security Study Memorandum 200: Implications
of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas
Interests], which was a blueprint for population reduction. It
quite brazenly defined the raw materials in some of the most
populous of the developing countries — actually 13 countries —
as belonging to the strategic interest of the United States.
Therefore, the population should be reduced, because too many
people in these countries would consume too much raw
materials. This scandalous paper was only made public in the
1990s, but obviously every word Lyn was saying went completely
against these ideas. Then, we published these proceedings of
the Africa Development; we had a conference in 1976 in Paris,
and also in 1976 when Lyn’s Presidential campaign was already
in full gear, I was in Paris organizing a one-week diplomatic
seminar with a whole bunch of Arab ambassadors who had planned
to invite Lyn to come to Paris and give them a one-week course
on the Oasis Plan, on his economic theory. This was really a
major event. But what happened was, on the day when the
seminar was supposed to start, Lyn had just arrived from the
United States. I got a phone call from the Iraqi ambassador,
who said, unfortunately, I have to tell you that Mr. LaRouche
has to develop a “diplomatic flu.” He must basically say he’s
sick and therefore cannot participate in the seminar. Even so,
he was supposed to be the main speaker, the main teacher. As
it turned out, Henry Kissinger had flown himself personally
into Paris that day, making pressure on the French government
and all the ambassadors to cancel this event all together.
In 1976, we had already organized for one full year in many

countries around the world, to implement the International
Development Bank. We had talked to many embassies of the NonAligned sector, of Africa, of Latin America. In the fall of
1976, the Non-Aligned Movement adopted practically that plan
for a New World Economic Order at the Colombo conference in
Sri Lanka. So, we were extremely happy. I called up all the
media in Germany and asked, “When are you reporting this?”
They said, completely arrogantly, “We are not reporting this,
because this is not newsworthy.” I said, “What? Three-quarters
of the human species want a New World Economic Order, and you
say this is not newsworthy?” Well, that was the first major
lesson about the control of the media. Then, what happened was
a tremendous backlash, where leaders of the Third World like
Indira Gandhi, Mrs. Bandaranaike, Prime Minister Bhutto, were
all destabilized, and also Gen. Juan Velasco Alvarado from
Peru already in 1975, he was one of the leaders of this
movement. They all were ousted or killed. But Fred Wills, the
Foreign Minister of Guyana already in 1976, introduced the IDB
conception to the UN General Assembly. This all happened on
the orders of the IMF and the State Department.
In 1976, Lyn was running for President in the United States,
and I was running for Chancellor in Germany. I thought that
was necessary because the alternatives were Helmut Kohl and
Helmut Schmidt; Kohl being your typical mediocre conservative,
and Schmidt, who had some good features, but he had also
endorsed Hjalmar Schacht, the Finance Minister of Hitler, or
his policies. So, I thought it was absolutely necessary to
fight for an alternative. That double candidacy brought us
also closer, Lyn and myself. So, in 1977, we got married. This
was then the beginning of a truly very beautiful marriage,
which is obviously very precious to me. Immediately, death
threats started. The so-called Red Army Faction, Bader-Meinhof
groups. The Red Army Faction is RAF, which happens to also be
short for the Royal Air Force of Great Britain. So, one has to
think, because some of the third generation of the RAF
actually were probably enemies of Lyn’s conception, and were

determined that they would suppress these ideas.
Lyn continued his Presidential campaigns. In 1980, he
campaigned against Bush, Sr. and ruined his Presidential
ambitions at that time, which got him the lifelong hostility
of the Bush family. But it also made him an acquaintance of
President Reagan, which turned out to be very fruitful later
on.
In 1982, we did an enormous amount of things. López Portillo,
the President of Mexico, who had gotten to know our youth
movement in Mexico, was completely intrigued by the fact that
there would be young people who would fight for such ideas.
So, he wanted to find out about LaRouche. When the peso was
under massive attack, and there was a huge capital flight
organized out of Mexico, he invited us to come to Mexico City.
He asked Lyn to help him defend the sovereignty and the
currency of Mexico. Lyn immediately wrote a program, not just
for Mexico but for all of Latin America. This was called
Operation Juárez. It was the idea of an infrastructure
development plan, a debt reorganization, and basically
developed credit mechanisms for long-term real development of
the entire Latin American continent. At that time, Latin
America had a $200 billion debt. They had paid that debt many
times over; this is what we call “banker’s arithmetic,” but
$200 billion — which is now proverbial peanuts in terms of all
these quantitative easing trillions being pumped into the
system. But $200 billion in 1982 was regarded to be enough to
bring down Wall Street and the City of London. When López
Portillo implemented that policy on September 1, 1982, it just
happened to be that Lyn and I, on the same day, were in
Germany in Frankfurt meeting with the management of the credit
institution for reconstruction. And at 11 a.m., we just were
standing there, talking. One of the biggest currency traders
rushed into the room and said, “This is it! Wall Street is
finished! This is a debt bomb by the Latin American countries.
This is the end of the system!” Lyn just smiled and said, “No,

don’t worry.” It’s just a way to save these banks; because if
you reorganize them in an orderly fashion, that’s the only way
they can actually be saved. So, well, that was really a very
interesting moment, but the establishment thought that was the
end of their system. It increased the resolve to go after Lyn.
In the same year, we went to India, and we met with Indira
Gandhi. We worked with her on a development plan for 40 years
for the development of India, which also was part of Lyn’s
conception to develop the whole world. The programs together,
the Mexico program, the India program, Latin America, Asia,
Africa; it basically would have meant that the entire
Malthusian order as it was then developed, would have been
undone.
The same year, Lyn started to work on another grand design for
the change of the world, which was that since the end of the
1970s, we had found out that the Soviet scientists were
developing beam weapons. They had developed a point defense
system for the city of Moscow. Lyn was actually convinced that
the biggest danger of nuclear war would arise when one side —
either NATO or the Warsaw Pact — would be able to develop new
weapons systems based on new physical principles, making
nuclear weapons obsolete. In that moment then, the one side
would feel encouraged to use nuclear weapons while they are
still usable. You also had the development of the medium-range
missile crisis, where in Europe you had both the Pershing II
and SS-20 missiles directed against each other, with only
three or four minutes until they would hit their target. They
were always launch on warning, and at that time, you had a
gigantic peace movement of people who knew that we were on the
verge of World War III. So, Lyn developed a conception how the
two superpowers — the United States and the Soviet Union —
would not try to out-develop themselves, but develop these new
systems jointly. To develop them, to implement them, and for
the first time, make nuclear weapons technologically obsolete.
Because also the defense would be less costly than the

offensive; it was really an absolutely incredible design. It
was not what the media made out of it, who called it Star
Wars; but it was an absolutely incredible conception of how to
technologically make nuclear weapons obsolete. So, for one
full year, we organized conferences — in Rome, in Paris, in
Bonn (at that time, Bonn was the capital of Germany), in
Warsaw, in Washington. Out of that developed negotiations
between Lyn and the representatives of the Soviet Union in a
so-called “back channel” discussion, where the Soviet Union
seriously studied to adopt that policy. After one year, in
February 1983, they sent the message from Moscow that this is
rejected, because it would give the West more advantages.
Later we found out the reasons — namely that the Ogarkov plan
had completely different objectives, and therefore rejected
it. But, on the 23rd of March, President Reagan announced that
very policy to be the official U.S. strategic policy; the SDI,
the Strategic Defense Initiative. A little bit later, Lyn
developed what that policy could have been. Namely, in a
protocol for the superpowers, he described how the development
of these new technologies based on new physical principles
would lead to a science driver in the military field. And that
if they would be applied in the civilian sector, they would
lead to an incredible increase of the productivity of the
economy. Then, if the two superpowers would work together,
they could dissolve the military blocs of the Warsaw Pact and
NATO, and jointly make a technology transfer to the developing
sector; ending the character of these countries as proxies in
a superpower confrontation, and really go in the direction of
overcoming poverty and the development of the Third World.
President Reagan had adopted that policy. He wrote two
official letters to the Soviets, offering American help to
apply these technologies in the civilian sector. That is
generally not being discussed at all, but we were very close
to establishing a completely human world order. At that time,
the determination of the oligarchy to really go after Lyn
escalated. Because Lyn was not only able to define conceptions

which would have changed the world for the better, but he got
heads of state to implement these ideas — López Portillo,
Indira Gandhi, President Reagan. So, then when the Soviet
Union rejected that in 1984, he said if the Soviets keep their
existing policy, they will collapse in five years. Now, they
did, as you know. In 1989, when the [Berlin] Wall came down,
his prediction was fulfilled.
In 1982, when all of this became very clear, that Lyn was
having this impact, Henry Kissinger, in May, made an infamous
speech in the Chatham House in London, where he admitted that
he always was following the orders of the British Empire much
more closely than that of the United States government.
Kissinger, in August 1982, wrote a letter to the FBI Chief of
that time, William Webster, and demanded that there should be
an investigation of Lyndon LaRouche as a Soviet agent of
influence. Nothing was further from the truth, but that is
where basically the entire apparatus which was completely
upset, after Reagan started to put the SDI on the agenda, went
completely wild. Bush, Shulz, that faction. However, this was
a period when we did so much. In 1984, we started the Schiller
Institute. It was my idea, but Lyn was completely supportive.
Very quickly, the Schiller Institute, which had the idea that
you needed to replace the present policy with a foreign policy
based on statecraft, and that nations should relate to each
other by referring always to the best of the other. The best
culture, the best traditions. That you needed to fight for a
new world economic order and a renaissance of Classical
culture. So, in the 36 years since, the Schiller Institute has
become a very influential institution on five continents. Also
in 1985, we had a beautiful conference for the honor of Krafft
Ehricke, one of the great space visionaries and rocket
scientists, who had not only developed beautiful conceptions
about colonizing the Moon and the development of Mars, he
developed the idea of the extraterrestrial imperative. The
idea that mankind would completely transform its nature
through space travel. He was a very good friend of Lyn’s and

mine.
In all of these years, Lyn was incredibly productive. He had
already developed in the 1970s key conceptions about the
fundamental laws of the universe. He had developed the
Riemann-LaRouche economic model, which was based on the
physical principles of the real universe, and not on the sense
certainty perception of the mere shadows, which was one of his
ways to absolutely be the best forecaster on the planet. He
absolutely made clear the fundamental difference between the
Plato and Aristotle traditions in European history. He
initiated a beautiful campaign for the protection of the
principles of Classical music, the so-called Verdi tuning,
which was signed by all major singers of that time, and many
instrumentalists. Lyn developed out of this a close friendship
with Norbert Brainin, who was the first violinist of the
famous Amadeus Quartet. After Norbert spent one time two days
in our house in Virginia, he and Lyn spoke for hours and
hours; two full days about music. At the end of which, Norbert
said, “Well, you know so much more about music than I do.” I
think this was an absolutely correct characterization. Lyn
also developed beautiful friendships with such singers as
William Warfield and Sylvia Olden Lee; with Piero Cappuccilli,
with Carlo Bergonzi.
Lyn already in 1974 had founded the Fusion Energy Foundation,
which was a scientific institution fighting for the frontiers
of science. Life sciences engaged in development projects. We
had assembled around us in the 1980s, more than 100 top
scientists who agreed with us to build three private
universities. One in Peru, one in America, one in Germany, to
teach Lyn’s scientific method.
Obviously, that was all interrupted with the infamous raid of
our house in Leesburg, our offices, and the prosecution which
followed. The life of this organization has completely
changed. Up until 1986, we were building, we were optimistic,
we were only engaged in productive concepts of how to make the

world better. But after this raid, we had to really defend
ourselves, and obviously with the prosecution of Lyn and him
being innocently in jail, this organization had really to
fight for our existence. They wanted to get rid of us all
together.
But before the jailing of Lyn happened, he already in 1987,
again completely prophetically, wrote an article in 1987, in
which he said, if I become President in 1989, I will make sure
that there will be a unification of Germany with Berlin as the
capital. That idea that Germany should be unified and that
Germany should have a peace treaty, was also part of our
wedding agreement. We had said that Lyn would be President of
the United States for eight years, and then I would be
Chancellor of Germany for eight years. So, this was sort of
joke, but not totally. It was also meant seriously.
Then, in 1988, Lyn made the famous press conference in the
Kempinski Hotel in Berlin, where he predicted that Germany
would be soon unified, and Berlin would be soon the capital of
Germany. Again, as Lyn’s prognosis that the Soviet Union would
collapse, which he said in 1984. In 1988, nobody thought that
Germany would be unified. But when the Wall came down one year
later, therefore, we were the only ones who had a conception
of what to do. Lyn was already sitting innocently in jail, but
we immediately worked together on the Productive Triangle, the
idea to develop Eastern Europe with the help of modern
technology. When the Soviet Union collapsed in 1991, we
immediately prolonged that to become the Eurasian Land-Bridge;
the idea to connect the population and industrial centers of
Europe with those of Asia through development corridors. We
promoted that conception in literally hundreds of seminars and
conferences. I’m absolutely sure that whole effort very much
influenced what then became the Chinese New Silk Road, the
Belt and Road Initiative.
The most important thing Lyn contributed however, was a method
of thinking. He opened the access to ideas which had been

completely forgotten, pushed aside, by the rewriting of
history and the history of ideas through the oligarchy. He
again made it possible for people to understand the spiritual
power of the mind for hypothesis. A method which, if it would
be applied by young people all over the world, would simply
mean — and it has to mean — that many of the young people of
the world will have a way to access how to become a genius.
Many of you will also become outstanding leaders, who can
change the world for the better.
So, what is the lesson of all of this? Will we give up just
because Lyn’s opponents have made such a mess of the world?
They have the questionable success that they succeeded; this
is why we are on the verge of World War III, famine, epidemic,
and general collapse. But I think if we think — and we will
hear about that for the rest of this event — if Lyn’s idea
would have been implemented for the past 40 years, we would
have Africa to be a blossoming garden. We would have Latin
America completely developed. You would have many countries
who would be not less developed than China is today. You would
have Europe not being the culturally relativistic mess it is
right now; but Europe would have revived the beautiful culture
of the Golden Renaissance and the German Classical period of
Schiller and Beethoven. The United States would be a force for
the good, where people would be happy to be friends of that
great country.
I think history will, for sure if there is going to be a
history, write that Lyn’s enemies were the worst scoundrels,
on a match with all the previous scoundrels in the world;
among them, Hitler and others. And that the world would have
been such a much more beautiful place if Lyn’s ideas would
have been implemented. That task is now yours. You will be
those people who have to design a new era of mankind. If you
think that job is too big, I think you should be confident.
The entire history of mankind is the proof that Leibniz’s
conception that we are living in the best of all possible

worlds is actually true. Every great evil will generate an
even greater good. I think that that is exactly what we can
do, and it absolutely depends on if there are enough people
who have the potential to be truly great leaders. That is what
I want you to become.

Der kastes mere lys over det
britiske
imperiums
spion/kupnetværk – skru op
for blusset
27. september (EIRNS) — I de seneste dage er der kommet meget
mere ud om de britisk forbundne internationale spionnetværk og
kupplaner mod det amerikanske præsidentskab, herunder Obamaadministrationens rolle.
I dag offentliggjorde dagbladet Berlingske Tidende på sin
website i Danmark en lang artikel baseret på interviews med
Bill Binney, tidligere teknisk direktør for geopolitisk og
militær analyse (indtil 2001) ved den amerikanske Nationale
Sikkerhedstjeneste, ‘National Security Agency (NSA), og Thomas
Drake, også en tidligere NSA-ekspert (indtil 2008). Artiklen
bærer overskriften: “Tidligere NSA-chefer bekræfter dansk
aftale om dataovervågning: København var intet mindre end en
guldmine”. Dette refererer til det faktum, at NSA siden
1990’erne har haft en aftale med dansk efterretningstjeneste
om at tappe en speciel fiberoptisk kabel-central i København,
hvilket gjorde det muligt for NSA at indhente og lagre enorme
mængder data fra Europa, især med henblik på at overvåge
russisk og kinesisk telekommunikationstrafik. Binney påpegede

i artiklen, at ud over dataindsamlingen ”er sagen den, at det
giver dem magt over alle. Hvis nogen nogensinde kommer på
tværs, kan de retrospektivt analysere alt, hvad de nogensinde
har gjort online, finde noget [‘snavs’] på dem og slippe af
med dem. Det er hvad de forsøger at gøre med mig”. Drake
omtaler det bredere NSA-forbundne netværk i termer som “et
transnationalt syndikat til masseovervågning”.
Den 26. september offentliggjorde LaRouchePAC ”Bombshell
Disclosures of FBI/DOJ Crimes in Trump/Flynn Investigations,”
af Barbara Boyd (eksplosive afsløringer i forbindelse med
FBI/justitsministeriets undersøgelser af Trump/Flynn). Den
gennemgår tre kategorier af nyligt videregivet information,
herunder kommunikation fra FBI-agenter på tidspunktet for de
falske anklager mod generalløjtnant Michael Flynn – på
daværende tidspunkt Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver
– som bekræfter hvor beskidt og konstrueret operationen var.
Omkring 40 sider af disse nye oplysninger blev indgivet til
retten den 24. september på vegne af Flynn. Der er en planlagt
høring for Flynn den 29. september om, hvorvidt dommer Emmet
Sullivan endelig vil efterkomme justitsministeriets ordre om
at afvise anklagerne imod ham. Boyd bemærker også, at der så
tidligt som mandag den 28. september vil kunne offentliggøres
flere oplysninger om FBI’s forhåndsviden om, at det beskidte
dossier mod Trump mildest talt var upålideligt.
Præsident Donald Trump talte den 26. september på et valgmøde
i Harrisburg, Pennsylvania International Airport om dette nye
materiale meget tidligt i sin kampagnetale. Han gennemgik for
publikum nogle af de faktiske formuleringer i de nyligt
afslørede FBI-tekstmeddelelser fra 2016. De sagde, ”Trump
havde ret … vi burde ikke gøre dette … Vi har brug for
forsikring [mod at miste deres job på grund af det!]”. Trump
kaldte det: “en hel desinformationsaftale”, og pointerede at
”vi er gået igennem to og et halvt år” og har haft store
omkostninger på grund af disse løgne. Han sagde, at de
meddelelser man fik den 25. september viser kupmagernes

tankegang, “Vi vil have fat i Flynn for at få ‘skovlen under’
Trump”. Trump fordømte det som “ét stort svindelnummer”, og
sagde at det viser, at “vi er nødt til at få flertal i
Kongressen”, så dette aldrig kan ske igen. Derefter tog han
sigte mod ‘Shifty Schiff’, Adam Schiff, formand for
efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, “sikken en
skiderik, hvilket fjols”.
Disse nye afsløringer kaster lys over netværkene, der ikke
blot driver “Big Brother”-overvågning internationalt, men
truer valgprocessen i USA lige nu, til og med militær-opstand,
og i forbindelse med dette, opbakning til aktioner der
forværrer faren for verdenskrig. Specielt i forbindelse med
valget den 3. november beskyldes Trump nu gentagne gange og
fejlagtigt af de største medier og demokratiske partipersoner
for
at
hævde,
at
han
ikke
vil
respektere
afstemningsresultaterne, hvorfor de godtroende forventes at
antage, at militæret handler. For eksempel begyndte værten for
NBC’s “Meet the Press” i morges sit interview med general H.R.
McMaster, tidligere national sikkerhedsrådgiver (erstattede
Flynn), med at erklære, at embedsmænd i Pentagon taler om,
hvad militæret vil gøre i forbindelse med valget i november.
“Højtstående embedsmænd spørger, hvad hvis “de er nødt til at
handle?” (McMaster holdt lav profil om dette).
Nu er det tid til at skrue op for blusset for at afsløre den
klare og nærværende fare fra disse netværk, for det
amerikanske valg og for enhver suveræn nationalstat. Den
førende skikkelse, der udråber denne fare for militærkup,
(pensioneret) oberst Richard Black, har nu over 174.000
visninger af sin 11-minutters præsentation, “Do We Risk a
Military Coup?” (Risikerer vi et militærkup?) på Schiller
Instituttets internationale konference 5.-6. september,
udgivet på LaRouchePAC YouTube videokanal og med totalt set
mange tusinde flere visninger.
Det yderligere element af sandhed der skal offentliggøres er,
at der findes løsninger på de kombinerede globale kriser –

økonomisk
sammenbrud,
atomvåbenkonfrontation.

COVID-19,

sultpandemi

og

Dette blev præsenteret på en særlig måde den 26. september på
Schiller Instituttets internationale ungdomskonference i et
panel med titlen: “Science, Culture, and Great Projects of a
Global Renaissance” (Videnskab, kultur og store projekter i en
global renæssance). Unge repræsentanter fra forskellige
nationaliteter og kontinenter beskrev nøgleprojekter i deres
del af verden, alle indenfor rammerne af ‘World Land-Bridge’
(Verdenslandbroen), og især i form af “The LaRouche Plan To
Reopen the U.S. Economy; The World Needs 1.5 Billion New,
Productive Jobs” (May 2020), (LaRouche-planen om at genåbne
den amerikanske økonomi; Verden har brug for 1,5 milliarder
nye, produktive job). Eksempelvis tunnellen under Beringstrædet og Transaqua-projektet til genopfyldning af Tchad-søen
i Afrika, Darién Gap-korridoren i Latinamerika m.fl. Denne
tilgang er arven fra Lyndon LaRouche, hvis livsværk og politik
blev drøftet på konferencens første panel, “Verden har brug
for oprejsning af Lyndon LaRouche”.
I Frankrig den 19. september, på den franske Solidarité et
Progrès’ årlige konference, omfattede programmet også
diskussion af beslægtede spørgsmål i form af “Road Map for
Jumpstarting the Economy after the COVID-19 Pandemic.”
(Køreplan for
pandemien).

at

igangsætte

økonomien

efter

COVID-19-

Dette er de handlinger og ideer, der føjer sig til presset for
det tidligst mulige topmøde mellem stormagtsledere, i
øjeblikket mest sandsynligt i form af invitationen fra
præsident Vladimir Putin til et “G5”-topmøde med de permanente
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråds (Rusland, USA, Kina,
Frankrig, Storbritannien), hvilken han gentog den 22.
september på FN’s Generalforsamling. Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp-LaRouche, understregede i går sin egen
støtte til et sådant møde for at starte drøftelserne, der kan
bryde med farerne for sammenbrud. I sin hovedtale til

ungdomskonferencen gav hun et positivt billede af, hvad der
kunne have været gennemført ved at sige: ”Hvis Lyns idé var
blevet gennemført i de sidste 40 år, ville vi have haft en
blomstrende have i Afrika. Vi ville have haft et fuldstændigt
udviklet Latinamerika. Der ville være mange lande, der ikke
ville være mindre udviklede end Kina er i dag. Man ville have
haft et Europa, som ikke er det kulturelt relativistiske rod,
som er tilfældet lige nu; men Europa ville have genoplivet den
smukke kultur fra den gyldne renæssance og den tyske klassiske
periode med Schiller og Beethoven. USA ville være en kraft for
det gode, og folk ville være glade for at være venner med det
store land”.

Hvis dette er den ’pandemiske
depression’,
så
genopliv
LaRouches politik for at
stoppe den
Den 10. august (EIRNS) – Denne uge markerer årsdagen for d.
15. august, 1971, da Præsident Richard Nixon blev overtalt til
at ødelægge Franklin Roosevelts valuta- og kreditsystem
(Bretton Woods), hvilket sendte den industrielle sektor ud i
ukontrolleret spekulation og lønnedgang i et halv århundrede.
Lyndon LaRouche fordømte dette tiltag af Richard -”Jeg er nu
en Keynesianer i økonomi”-Nixon, og sagde at det åbnede døren
til en fascistisk nedskæringspolitik og økonomisk depression,
medmindre det blev forkastet. LaRouche besejrede en af verdens
førende keynesianere angående dette tema i en debat på et
universitet i december 1971, og satte sig for at ændre denne
skrækkelige fejl ved at genoplive Roosevelts oprindelige

intention ved Bretton Woods – kreditter til teknologisk og
industriel udvikling af Eurasien, Afrika og Sydamerika.
I de næste 45 år var dette hans livs arbejde, og det gjorde
ham til en foragtet modstander af det finansielle imperium i
City of London og Wall Street, og i særdeleshed – som Roger
Stone betonede dette i LaRouches Politiske Aktionskomités
webcast, d. 2. august – Bush-familien.
Denne uge, næsten som om de ønskede at markere denne dato, d.
15. august, bragte Foreign Affairs en hovedartikel under
titlen ”Den pandemiske depression: Den globale økonomi vil
aldrig blive den samme igen”; et dybt pessimistisk indlæg af
to af USA’s ”førende økonomer”, Carmen Reinhart (Harvard
Kennedy School) og Vincent Reinhart (cheføkonom for Bank of
New York–Mellon). Deres idé om de centrale aktører i denne
krise er, at ”centralbankerne” forsøger at opretholde udlån,
og ”finanspolitiske myndigheder” øser ud af penge til
husholdninger til forbrug; og de forventer at det vil tage
mange år blot for at vende tilbage til verdensøkonomiens
allerede faldefærdige niveau fra begyndelsen af 2020. De
udelader fuldstændig Kinas voksende økonomi, samt deres Bælteog Vejinitiativ for infrastrukturelle projekter.
Med hensyn til udviklingslandene demonstrerer to citater fra
Reinhart og Reinhart ørkesløsheden i den nu konventionelle
økonomiske tænkning i de store centralbankers verden. ”G20landene har allerede udsat gældsbetalinger for de fattigste 76
lande”, skriver de. Men, ”flere selvstændige låntagere er i
dette år blevet nedgraderet af rating-agenturerne end i noget
andet år siden 1980”. Og deres konklusion, ”løsningen”, i den
grad at de tillader en sådan for disse nationer, der er blevet
desperate af den pandemiske depression? ”Embedsmænd bliver
nødt til at fortsætte med finanspolitiske og monetære
incitamenter.”
Tilbage i august 1971, begyndte LaRouche, i grel modsætning

hertil, at mobilisere for et topmøde – på den tid blandt
Gruppen af de alliancefrie Lande – der tilsluttede sig hans
foreslåede Internationale Udviklingsbank, som dog derefter
blev saboteret af Henry Kissinger på vegne af City of Londons
finansinteresser. Økonomierne kunne ikke blot genoplives, som
LaRouches udviklingsplaner viste, men genskabes gennem store
projekter i økonomisk infrastruktur, såsom Verdenslandbroen,
med transport-, energi- og kommunikationskorridorer, der ville
strække sig hen over kontinenterne.
Ved markeringen af den dag, hvor det Britiske Imperium gjorde
en ende på Roosevelts Bretton Woods-system, samt erindringen
om Lyndon LaRouches profetiske advarsler om konsekvenserne
heraf, er et nyt sådant topmøde presserende.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, har
siden januar argumenteret for et topmøde, der, som et minimum,
skulle involvere lederne fra USA, Kina og Rusland, for at
erstatte disse landes faretruende konfrontationer med et
samarbejde for et Nyt Bretton Woods, baseret på Roosevelts
model. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har været i gang
med at organisere for et topmøde (ikke virtuelt, men i
virkeligheden) blandt de lande, som grundlagde FN, hvilket i
dag er Sikkerhedsrådets fem permanente medlemmer. Lyndon
LaRouches plan for processen omkring et sådant topmøde blev
formuleret for 38 år siden, denne måned, i et omfattende
dokument, Operación Juárez, skrevet til den mexicanske
præsident, José López Portillo: omorganisering af gælden,
baseret på Alexander Hamiltons principper; nationalbankkreditinstitutioner i hvert land; fælles kreditudstedelse fra
de store nationer, som har til hensigt at eksportere
kapitalgoder for udvikling; brugen af lynprogrammer indenfor
rumforskning og videnskab som motorer for hurtig teknologisk
fremskridt.
Anvend disse principper fra LaRouche i en sådan proces omkring
topmødet nu: Dermed kan truslen for konfrontation mellem

stormagterne, såvel som den ”pandemiske depression” hurtigt
stoppes – begge på den eneste mulige måde.

Atomkrig – det uundgåelige
emne på alles dagsorden
Den 8. august (EIRNS) – I forbindelse med 75-års jubilæet for
den atomare tilintetgørelse af Hiroshima og Nagasaki af den
britiske marionet Harry Truman – en udslettelse der alene
havde til formål at terrorisere verden til at acceptere en
‘verdensregering’ (One World Government) udtænkt af det
britiske imperium – er der nu dagligt overvejelser i magtens
korridorer hos enhver større statsmagt på Jorden om den
ekstreme fare for, at en atomkrig vil finde sted igen i dag.
De fleste af verdens nyhedsbureauer citerer den tidligere
australske premierminister Kevin Rudds ord i Foreign Affairs:
”Spørgsmålet der stilles nu i hovedstæder verden over,
stilfærdigt men nervøst, er, hvor vil dette ende? Det engang
utænkelige udfald – egentlig væbnet konflikt mellem USA og
Kina – ser nu ud til at være muligt for første gang siden
afslutningen af Korea-krigen. Med andre ord står vi over for
udsigten til ikke kun en ny kold krig, men også en varm krig”.
De næste tre måneder, fra nu af og indtil det amerikanske
valg, er de mest kritiske for at en hændelse skal føre til
krig, advarer han. Da den nuværende australske
premierminister, Scott Morrison, blev spurgt om Rudds
advarsel, erklærede han sig enig.
Det russiske forsvarsministeriums avis, Krasnaya Zvezda, har
offentliggjort en detaljeret beskrivelse af den russiske

politik for første gangs brug af atomvåben, som det blev
bebudet af Vladimir Putin 2. juni. Der er to situationer, der
kan retfærdiggøre en sådan første anvendelse, skriver de:
først, ved “pålidelig information om opsendelse af ballistiske
missiler, der angriber Ruslands territorium og (eller) dets
allierede”, da Rusland ikke kan vide, om missilet medfører
atomvåben eller ej; og for det andet, ethvert forsøg på at
ødelægge Rusland “som en stat”, hvad enten det er med
atomvåben eller andre midler. Artiklen noterer sig USA’s
tilbagetrækning fra flere internationale våbenaftaler og
tilføjer: ”Efter afslutningen af [Ny] START-aftalen vil der
ikke være nogen eksisterende international aftale, der
begrænser det strategiske våbenkapløb, og de amerikanske
krigshøge vil have helt frie hænder”.
Sanktionerne fra USA, der i går blev pålagt Hongkongs
administrerende chef, Carrie Lam, og ti andre ledere, blev
mødt af fordømmelse og latterliggørelse i Kina, hvor de kaldte
dem “klovnenumre”, “skamløst og foragteligt”, en “åbenlys og
barbarisk” indblanding i Kinas interne anliggender.
Sanktionerne beslaglægger alle ejendomme i USA, der ejes af de
sanktionerede personer, og indefryser bankkonti. Luo Huining,
Pekings officielle repræsentant i Hongkong, foreslog, at han
ville sende 100 $ til præsident Donald Trump, så han havde
noget at indefryse.
Men faren for krig er håndgribelig. Storbritanniens førende
rolle i denne galskab er slet skjult. I dag offentliggjorde
Wall Street Journal en artikel med titlen “Det er tid til at
genoplive Anglosfæren”. Forfatteren, Andrew Roberts, er en
britisk historiker og medunderskriver af principerklæringen
fra det britiske efterretningsorgan Henry Jackson Society, der
arbejdede tæt sammen med dronning Elizabeth II og hendes
families arkiver for at skrive en biografi om Winston
Churchill i 2018, kaldet Churchill: Walking With Destiny
(Churchill: gang med skæbnen). Roberts foreslår, at Canada,
Australien og New Zealand og Storbritannien (kaldet Canzuk –

fire ud af de ‘fem øjne’) deltager i en økonomisk og militær
union, der “straks skulle gøre sin entré på den globale scene
som en supermagt, der er i stand til at stå skulder ved
skulder med USA i den store, afgørende kamp i det 21.
århundrede mod et stadig mere revanchistisk Kina”. Canzuk
kunne hjælpe USA med dets tildelte rolle (selvfølgelig tildelt
af det britiske imperium) som ”verdens politimand” – netop
hvad præsident Trump har fordømt. “Omkostningerne ved at
begrænse og inddæmme Kinas globale ambitioner ville blive den
historiske rolle for ikke én, men to supermagter, da det er
klart, at EU ikke har nogen interesse i at forsøge at stoppe
det kinesiske herredømme i Asien”.
Rablende vanvid? Selvfølgelig. Men dette er de rablende
galninge, der kastede atombomber på Japan, der trak den
“umælende kæmpe” USA ind i koloni-krigene i Indokina (efter at
have myrdet præsident John Kennedy) samt de kolonialistiske
krige i Mellemøsten under de anglofile George Bush og Barack
Obama.
Forebyggelse af en ny krig vil ikke komme fra en ny “antikrigsbevægelse”. Verden er nu i en tilstand af global
opløsning, med en pandemi, massesult, økonomisk forfald, en
bristefærdig finansiel boble og faren for termonuklear krig.
Som titlen på forummet, der afholdes i dag af LaRouches
politiske aktionskomité, antyder, er det nu et spørgsmål om
“LaRouches fire Love eller Johannes Åbenbaringens Fire
Ryttere”. For at gøre det til førstnævnte snarere end
sidstnævnte, er det foreslåede topmøde med statscheferne for
de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd – et topmøde, som
alle fem ledere er enige om, men uden en fastsat dato –
absolut presserende.
Den franske præsident Emmanuel Macron har indkaldt til en
international konference søndag for at tage fat på krisen i
Libanon, som præsident Trump har meddelt, at han vil deltage
i. Det er ikke klart, om Rusland og/eller Kina vil deltage,
selvom begge er dybt involveret i at sende bistand til Libanon

efter eksplosionen og allerede var engageret i økonomisk
bistand. Måske kan katastrofen i Beirut skabe en ramme for at
bringe verden sammen for at håndtere den globale krise som
helhed.

”Russiagate”-kuppets endeligt
og genåbningen af sagen om
Lyndon LaRouche
Den 3. august (EIRNS) – Det britiske imperium samt allierede
amerikanske efterretningsagenturer bag ”overvågningsstaten” er
blevet fanget på det forkerte ben, pga. LaRouches politiske
Aktionskomités (LaRouchePAC’s) gennembrud, opnået lørdag
eftermiddag. I et webcast fra d. 1. august, som blev dækket
både af prominente, såvel som mindre prominente, medier og
genudgivet på hundredvis af hjemmesider og blogs siden den
eftermiddag, deltog Roger Stone, den velkendte politiske
konsulent og skydeskive for Robert Mueller, sammen med den
højt respekterede ”whistleblower” fra USA’s Nationale
Sikkerhedsagentur (NSA), Bill Binney, og talspersoner fra
LaRouchePAC, Harley Schlanger og Barbara Boyd. De viste,
hvordan anklagerne, samt de offentlige bagvaskelser af Stone,
Binney og Lyndon LaRouche alle havde én kilde og én årsag:
Beslutningen fra magthaverne i City of London og Wall Street
om ikke at tillade, at modstandere af globaliseringen og de
”permanente krige” vil blive hørt.
Roger Stone gjorde det klart, ud fra sin personlige viden
efter at have ledt Ronald Reagans præsidentkampagne i New

Hampshires primærvalg i 1980, at LaRouche blev retsforfulgt
fordi, han ”irriterede Bush-familien” – en veletableret magt i
det finansielle etablissement – og fordi han arbejdede med og
parallelt til Præsident Ronald Reagan. Yderligere beviste
Stone, at både han selv og Præsident Donald Trump er blevet et
mål for disse magter på samme måde. Effekten var, at Stone på
udførlig manér ødelagde grundlaget for Robert Muellers
anklager rettet mod præsidenten; og i processen ”genåbnede
sagen om Lyndon LaRouche”, hvis retsforfølgelse i 1980’erne
blev iværksat af Mueller og William Weld. Hans afsløringer er
yderligere uddybet på LaRouchePAC’s daglige opdatering,
”Morning Briefing”, her til morgen.
Bill Binneys kriminaltekniske bevis på at der ikke fandtes
noget ”hack” af den Demokratiske Nationale Komités (DNC’s)
computere i 2016, og specielt ikke et af Rusland –
kernegrundlaget for ”Russiagate”-angrebene mod Trumps
præsidentskab – er ikke blevet tilbagevist, efter at det blev
præsenteret i oktober 2017 til daværende CIA-chef, Mike
Pompeo, som begravede det fuldstændig i tre år. Men med
LaRouchePAC’s aktiviteter i de seneste uger cirkulerer disse
beviser nu vidt og bredt. Det er nu vore læseres ansvar at
hjælpe med at udbrede disse yderligere.
Dette

gennembrud

i

kampen

mod

globaliseringens

overvågningsstat – som Helga Zepp-LaRouche kaldte ”systemet
for permanent uretfærdighed” – er en sejr på et tidspunkt,
hvor de transatlantiske finanssystemer, kræfterne bag
globaliseringen, er bankerotte. De overlever via
centralbankernes massive ”kunstige åndedræt” gennem et årti.
Lyndon LaRouches politisk økonomiske nødforanstaltninger, som
han kaldte sine ”fire økonomiske love” for at rede nationer,
er den eneste vej til økonomisk genrejsning fra sammenbruddet.
Megabankerne, centrede i City of London og Wall Street, må
opdeles gennem en Glass/Steagall-lovgivning; centralbankerne
nationaliseres eller erstattes af hamiltoniske nationale bankog kreditinstitutter; og de førende nationers bestræbelser

indenfor rumfart og fusionsenergiforskning må øges til
lynprogrammer for at kolonisere Månen og Mars, således at
teknologi og produktivitet kan nå nye højder her på Jorden.
Det var således, at LaRouche definerede ”genrejsning”, og det
begynder i denne dybe krise med at ”genåbne hans sag”, og
derfra fremlægge hans politik.
Pga. af deres finanssystemers desperate tilstand drives
finanseliten, centreret i City of London, til en stadig mere
anspændt ”førkrigs”-konfrontation med Kina – og også Rusland.
LaRouchePAC og Schiller Instituttet forsøger at befri
Præsident Donald Trump fra denne konfrontation i tide til et
topmøde for samarbejde blandt FN’s sikkerhedsråds fem
permanente medlemmer, som sandsynligvis vil finde sted i
begyndelsen af september. For blot et par dage siden pegede en
prominent økonom, den nylige chef for Indiens Centralbank,
underforstået på den første opgave for et sådant topmøde. USA
og Kina er i en enestående position, og må, ifølge Raguram
Rajan, ”tage ansvaret og sammen forsyne de underudviklede
nationer med ressourcerne til at bekæmpe pandemien”. Denne
mission – et nyt verdensomspændende sundhedssystem mod
pandemien – har, siden februar, været spydspidsen af Helga
Zepp-LaRouches initiativ for disse topmøder.

Målet med denne proces er et Nyt Bretton Woods, internationalt
kreditsystem, for at realisere Præsident Franklin Roosevelts
udviklingsperspektiv i forbindelse med organiseringen af den
oprindelige Bretton Woods-konference. Siden de sene 1980’ere
gjorde Lyndon LaRouche, på trods af uretfærdige
retsforfølgelser, denne mission for et Nyt Bretton Woods til
sin egen. Hvis den seneste uges gennembrud mod det britiske
imperium og Wall Street udbredes og opfølges fuldstændigt, kan
vi virkeliggøre denne mission.

Nyt ’rumkapløb’ må skabe en
ny økonomi og forhindre en ny
verdenskrig
Den 27. juli (EIRNS) – Amerikanske, russiske og kinesiske
medier diskuterer mange mulige udfald af det faktum, at tre
større Mars-missioner i slutningen af denne uge vil blive
opsendt næsten samtidigt for at udforske den røde planet til
februar, samt andre missioner til Månens overflade, som nu er
under opsejling. Forhandlinger for at undgå at atommagterne
begynder en krig i rummet afholdes mellem store amerikanske og
russiske delegationer; men på samme tid offentliggjorde
kommandøren for den amerikanske ”rumstyrke” også
blåstemplingen af en ny ”militærdoktrin for det ydre rum”.
Et topmøde mellem lederne fra de fem nationer af FN’s
sikkerhedsråd – USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig
– vil sandsynligvis finde sted til efteråret, sågar mens dette
potentielt set superproduktive ”rumfartskapløb” med
konkurrence og håbefuldt samarbejde er i gang.
Totale ”lynprogrammer” af flere rumfartsnationer på én gang,
for endelig at påbegynde den bemandede udforskning af
solsystemet fra kolonier på Månen, vil være den
”videnskabsmotor”, som fuldstændigt kan omforme den
faldefærdige verdensøkonomi. Denne ”motor” for industri og
landbrug vil baseres på nye værktøjsmaskiner med laser- og
plasmastråleteknologi og avancerede nukleare teknologier.
Dette – hjulpet på vej af en Glass/Steagall-lovgivning til at
stoppe plagen fra superspekulative gigantiske banker på Wall
Street og i City of London, samt andre af Præsident Franklin

Roosevelts økonomiske metoder – har været programmet for
Lyndon LaRouche og hans bevægelse siden 1980’erne og hans
berømte landsdækkende tv-udsendelse ”Kvinden på Mars” fra
1988, som præsidentkandidat.
Den nuværende pandemi, heraf følgende hungersnød og
sammenbrudte økonomier rundt om i verden, gør det nødvendigt
at præcis sådan en plan burde opstå fra topmødet, snarligt,
mellem disse fem nationer. LaRouches politiske Aktionskomité
har fremlagt den som et udarbejdet program: ”Hvordan USA’s
økonomi kan genåbnes: Verden behøver 1,5 milliarder nye,
produktive job”.
Kommentatorer, som følger de nuværende missioners rumkapløb
mod Mars, forestiller sig forskellige scenarier.
Hongkongs South China Morning Post skriver i dets leder, at
”verden bør støtte Kinas Mars-mission”, eftersom sund og
fredelig konkurrence mellem de førende rumfartsnationer vil
skabe flere gennembrud, og hurtigere, med koloniseringen af
rummet. I USA citerer en kommentar i The Hill NASA’s
administrator, James Bridenstine, som lykønsker Kina: ”Med
dagens opsendelse er Kina på vej til at blive en del af
gruppen af internationale videnskabsforskere af Mars. Snart
vil USA, Europa, Rusland, Indien og snart de Forenede arabiske
Emirater byde jer velkomne på Mars og påbegynde et spændende
år med videnskabelige opdagelser.” En russisk kommentar, i
Regnum-magasinet, går imidlertid endnu længere: Hvis
demokraterne overtager Det hvide Hus og Kongressen i november,
vil støtten til NASA’s Artemis-program for at vende tilbage
til Månen i 2024 simpelthen blive trukket tilbage, og Kina vil
dominere Måneforskning og udvikling.
Den erfarne rumfartsjournalist, Mark Whittington, forfattede
også en kronik i The Hill, som citerede en artikel fra d. 13.
juli fra Ars Technica, der igen refererede til et interview
med chefen for Ruslands rumfartsagentur (Roscosmos), Dmitry
Rogozin, i Komsomolskaya Pravda, om at Rusland ville

foretrække at samarbejde med Kina, frem for at fortsætte det
hyppige og meget produktive samarbejde med USA i de sidste tre
årtier, ”hvor dets [Ruslands] vigtigste interesser ligger”.
Dette identificerer det egentlige problem: Kombinationen af
demokraternes sandsynlige tilbagetrækning af støtten til
NASA’s Artemis-program og den i London baserede krigsfraktions
øgede trusler om konfrontation og krig mod Kina og Rusland –
herunder i det ydre rum – bringer Præsident Donald Trump i en
vanskelig situation til at gennemføre sin Måne-Mars-mission.

Men han må gennemføre denne, for USA’s og menneskehedens
fremskridts skyld. Dette er det afgørende formål med det
topmøde, som Schiller Instituttet og LaRouchePAC har påvist
nødvendigheden
af
siden
januar,
blandt
de
fem
statsoverhoveder, der alle har udtrykt deres respekt overfor
Franklin Roosevelts økonomiske udviklingspolitik. Samarbejde i
det ydre rum vil ”drive” teknologierne bag denne udvikling, og
ikke tillade at supermagterne driver i retning af krig.

Pompeos elskede amerikanskbritiske ‘særlige forhold’
ligger bag kuppet mod Trump
– Bill Binney afslører det
den 23. juli
Den 21. juli (EIRNS) – Pressekonferencen med William Binney,
tidligere teknisk direktør i NSA, planlagt til den 23. juli,
fik en forøget betydning i dag, som nøglen til bestræbelserne

på at afsløre og afbryde det igangværende britisk-amerikanske
kup-apparat, der agerer imod præsident Donald Trump for at
forhindre enhver realisering af hans præsidentskabs
initiativer til venskabsdiplomati med Rusland og Kina. Der er
især en afgørende gunstig lejlighed for, at Trump og lederne
af Rusland, Kina, Frankrig og Storbritannien kan drøfte
vigtige emner på et topmøde mellem FN’s permanente fem
nationer, et møde som præsident Vladimir Putin har taget
initiativ til.
Emnet for pressekonference den 23. juli er, “William Binney
fremfører sin sag for Verden: Der var intet Russisk hack”. Den
særlige betydning kommer ind i billedet, fordi Trumps
udenrigsminister Mike Pompeo er i London i dag – hvor han
kvidrer over det “særlige forhold” mellem Storbritannien og
USA, når det samtidig står klart, at Russiagate, det
“uredelige dossier” og alle andre beskidte operationer mod
Trump har en britisk oprindelse. Trump sagde endda 11. juli,
at “den forhenværende britiske agent, Christopher Steele,
skulle bringes til USA for hans forbrydelser – udleveres,
retsforfølges og puttes i fængsel”.
Ironisk nok udgav det britiske parlament i dag en sindssyg
rapport om, at russere skulle have stjålet Brexit-valget og
adskillige andre påståede forbrydelser, samtidig med at man
takkede samme miskrediterede Christopher Steele (og andre
højtstående britiske efterretningsfolk), som Trump korrekt
identificerer som en kriminel løgner for hans bidrag til deres
rapport. Det ser ud til, at det samme britiske hold, der kørte
Russiagate mod Trump, nu også har vendt deres kanoner imod
premierminister Boris Johnson, især efter at han den 30. juni
opfordrede til en “New Deal” i stil med Franklin D. Roosevelt.
Pompeo ved alt dette. Han er selve manden, der fik sandheden
at høre af hr. Binney i oktober 2017; at der ikke var noget
russisk hack i 2016 af det Demokratiske partis nationale
Komité, løgnens kerne, der blev brugt til at rulle Russiagate
ud imod Trump, hele vejen frem til rigsretssagen. Allerede i

2017 havde præsident Trump bedt Pompeo, daværende CIA-direktør
fra januar 2017 til april 2018, om at få historien fra Binney.
Binney orienterede ham. Men det stoppede med Pompeo. Ikke
alene blev der ikke fulgt op, men der blev efterfølgende
dækket over det. Binney blev aldrig bedt om at vidne for
Kongressen. Hans edsvorne erklæringer blev ikke tilladt af
dommerne i de fabrikerede retssager mod Trumps medarbejdere
Roger Stone og Michael Flynn.
Nu, efter at hans dom den 10. juli blev ændret af præsident
Trump, har Roger Stone udtalt sig. Han sagde den 13. juli på
Fox News, “Der var ingen russisk indblanding”. Han citerede de
tilgængelige ekspertudsagn fra Bill Binney og Ray McGovern,
tidligere CIA-analytikere. Denne uges pressekonference vil
sige alt.
Hvad med Pompeo? Under sit besøg i London, hvor han i dag
mødtes med premierminister Boris Johnson og udenrigsminister
Dominic Raab og andre, kunne Pompeo ikke nok rose det “særlige
forhold”, Storbritannien og USA imellem, og kunne ikke nok
fordømme Rusland og Kina. Pompeo tweetede i går: “Dejligt at
være tilbage i London for at bekræfte #SpecialRelationship,
som vi deler med vores nærmeste allierede ….” Den 23. juli,
når han er tilbage i USA, vil Pompeo fortsætte sin anti-Kinakampagne med en tale i ‘Nixons præsidentielle Bibliotek’ om
“Det kommunistiske Kina og den frie verdens fremtid”.
Ligeledes talte forsvarsminister Mark Esper i dag via video
fra Pentagon til det Internationale Institut for Strategiske
Studier i London, der hylder den amerikanske rolle i Det
indiske Ocean/ Stillehavet for at imødegå “Kinas dårlige
opførsel”.
I en gennemgang af denne udvikling sagde Schiller Instituttets
formand, Helga Zepp-LaRouche, i dag, at “afsløringen af det
britiske kup er ekstremt vigtigt … Netop i dag mødtes Pompeo
med de kræfter, som muligvis ikke har igangsat kuppet, men som
kunne have stoppet det… Dette ‘særlige forhold’ er det

centrale problem i konfrontationen og den potentielle krig med
Rusland og Kina. ”Problemet er risikoen for krig”.
På økonomiens område samt bekæmpelsen af pandemikrisen og
fødevarekriserne, er et topmøde mellem P5-statsoverhovedene
presserende med henblik på at indlede samarbejde om
prioriterede økonomiske foranstaltninger. Regeringspakkerne
med sikkerhedsnet og finansielle ‘julegaver’ har med få
undtagelser indtil videre ikke bragt løsninger. I morges ved
daggry godkendte Det europæiske Råd efter 4 døgns tovtrækkeri
et ”Næste Generation EU”-program, som en ekspert på stedet
kalder ”Den økofascistiske europæiske Føderalstat”. Planen med
de økonomiske lettelser omfatter 750 milliarder euro i tilskud
og lån over fem år, med start 2021, og indebærer beskatning
over hele EU’s område, budgetkontrol, og erklærer at
“klimatiltag vil blive integreret i politikken”. Dette er fra
en uvirkelig verden
I USA begyndte Det hvide Hus og Kongressen i denne uge at
drøfte den næste anti-COVID-19 økonomiske pakke, med
tovtrækkeri om hvad der skal gøres. I Japan forhandles der om
den tredje nødpakke, der skal vedtages i efteråret, efter at
der blev brugt 2,2 billioner dollars i forbindelse med de to
første planer siden marts måned. I det globale syd er der ikke
engang spillerum for foregivelse af hjælpeprogrammer. Der er
behov for et nyt verdensomspændende system.
Zepp-LaRouche understregede både de økonomiske behov og
behovet for at afslutte krigstruslerne. “Et topmøde er den
nødvendige ramme for at afbryde den voksende kolde krig med
Kina …. [verdens] økonomien er i en så forfærdelig tilstand,
at vi har brug for den industrielle produktion fra alle lande,
der arbejder sammen “imod hungersnød, pandemien, og med at
afhjælpe andre behov, herunder truslen fra andre vira”.
”Vi er nødt til at opbygge økonomierne i hvert eneste land på
planeten”, var hendes opfordring. Spred ordet om
pressekonferencen med Bill Binney den 23. juli.

Link
til
konferencen
afholdt
23
juni
https://www.youtube.com/watch?v=-t4m7VZOFMc

2020

Sammendrag af panelerne fra
konferencen (video)
1. Hvorfor et topmøde mellem USA, Kina, Rusland og Indien er
så presserende netop nu
Helga Zepp-LaRouche leder en international dialog angående den
øjeblikkelige nødvendighed af at bringe lederne af de ”fire
stormagter” (USA, Rusland, Kina og Indien) sammen til et
topmøde, for at håndtere pandemien, den finansielle
nedsmeltning og økonomisk underudvikling. Udklippene er taget
fra Schiller Instituttets internationale konference, d. 27.
juni, 2020, med titlen: ”Vil menneskeheden blomstre eller gå
til grunde? Fremtiden kræver et firemagts-topmøde nu”.
https://youtu.be/thQuRg-rzwE

2. Lad os gøre en ende på krig, hungersnød, fattigdom og
sygdom
Ledere indenfor landbrug, økonomi og videnskab fører en
diskussion angående den skrækindjagende fare, som konfronterer
verden, i form af hungersnød, krig og sygdom, pga.
ødelæggelsen af produktivt arbejde, over de seneste 50 år.
Dette efterfølges af en diskussion om perspektivet for at
implementere LaRouche-planen; en økonomisk strategi for at
skabe 1,5 milliarder produktive arbejdspladser verden over.
Talerne deltog i det andet panel af Schiller Instituttets

online konference, d. 27. juni.
https://youtu.be/J_jKCa6GkW0

3. LaRouches internationale ungdomsbevægelse opfordrer til
frikendelsen af Lyndon LaRouche
Skriv under på begæringen for at frikende Lyndon
LaRouche: Frikend Lyndon LaRouche. Et kor af stemmer svarede
på forslagene fra Theo Mitchell, tidligere statssenator fra
South Carolina, angående hvad der kan gøres for at frikende
Lyndon LaRouche og rette op på den uretfærdighed som er ude af
kontrol i mange dele af verden. Lederne fra LaRouches
internationale
ungdomsbevægelse
adresserede
Schiller
Instituttets konference, d. 27. juni, angående det presserende
behov for at rekruttere den næste generation af ledere, der
kan tænke på samme niveau som Lyndon og Helga LaRouche.
https://youtu.be/AUnaUpA2ylg

P5-topmødet
foreslået
af
Putin
kunne
være
sidste
chance
– af Helga ZeppLaRouche
Den 12. juli (EIRNS) — Dette er den redigerede oversættelse af
den ledende artikel fra den 11. juli, skrevet af Helga ZeppLaRouche og bragt i det tyske ugemagasin Neue Solidaritätden
16. juli 2020.

Menneskeheden er for tiden konfronteret med en hidtil uset
udfordring: Har vi den moralske habitus til at overleve? Dette
altafgørende spørgsmål hænger sammen med, hvorvidt
tilstrækkeligt mange hovedaktører på verdensscenen er i stand
til at hæve deres tankegang til et højere niveau af fornuft i
tide, eller om de vil klynge sig til deres respektive
ideologier og handlingsmønstre. I sidstnævnte tilfælde truer
den ekstreme spænding, der følger af kombinationen af
optrapningen af coronavirus-pandemien, nedgangen i den fysiske
økonomi, det systemiske kollaps af finanssystemet og den
voksende geopolitiske konfrontation blandt stormagterne, med
at føre til et sammenbrud, som kunne udvikle sig til socialt
kaos og en ny verdenskrig.
Hvad der er behov for nu, er ikke en mangfoldighed af små
skridt og foranstaltninger til at tackle alle de forskellige
kriser, men et veritabelt ‘Grand Design’, realiseringen af en
vision for menneskehedens fremtid med en omfattende løsning,
hvor der tages hensyn til hele menneskehedens interesser.
Åbningen for denne mulighed er relativ kortvarig. I januar i
år foreslog den russiske præsident Vladimir Putin et topmøde
mellem statsoverhovederne for de fem permanente medlemmer (P5)
af FN’s Sikkerhedsråd. USA, Kina, Frankrig og Storbritannien
er allerede enedes om at holde et sådant topmøde. Putin
understregede, at formålet med dette topmøde, 75 år efter
afslutningen af 2. verdenskrig, skal være at etablere en
fredsorden – at sikre at en lignende katastrofe aldrig mere
indtræffer.
Den dramatiske krise i forbindelse med pandemien og den
efterfølgende nedgang af realøkonomien, kombineret med faren
for et verdensomspændende systemisk finansielt sammenbrud,
udgør en enestående mulighed for at skabe grundlaget for en ny
verdensøkonomisk orden baseret på et nyt Bretton Woods-system.
Et Bretton Woods-system i overensstemmelse med Franklin D.
Roosevelts oprindelige intention om at overvinde
underudviklingen i udviklingslandene, og skabe grundlaget for

fred ved at forbedre levestandarden for alle mennesker på
denne planet.
I et web-interview den 8. juli med ‘Center for National
Interest’ understregede den russiske ambassadør i Washington,
Anatoly Antonov, den vigtige rolle, som et sådant topmøde kan
have som et alternativ til scenarier med uforudsigelige
konsekvenser:
”Vi har videregivet vores forslag til dagsordenen til vore
partnere. De inkluderer centrale spørgsmål, der påvirker
global politik, sikkerhed og økonomi…
”Verden er nødt til at etablere et demokratisk system med
relationer, der bygger på princippet om udelelig sikkerhed,
lige muligheder for udvikling og søgen efter en afbalancering
af interesser mellem deltagerne i international dialog”.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov understregede i
en tale den 10. juli til ‘Primakov Readings’-forummet, at et
af punkterne på dagsordenen for P5-topmødet må være
uantageligheden af atomkrig:
”Vi… er især bekymrede over amerikanernes afvisning af at
bekræfte det grundlæggende princip om, at der ikke kan være
nogen vindere i en atomkrig, som derfor aldrig må slippes løs.
Selvfølgelig vil vi fremme dette emne – uantageligheden af en
atomkrig, umuligheden af at vinde en sådan – i forbindelse med
det kommende topmøde mellem de fem”.
Ambassadør Antonov citerede også Putins tale ved paraden på
’Sejrsdagen’ den 24. juni:
”Vi forstår vigtigheden af at styrke venskab og tillid mellem
nationer, og er åbne for dialog og samarbejde om de mest
presserende spørgsmål på den internationale dagsorden. Blandt
dem er oprettelsen af et fælles pålideligt sikkerhedssystem,
noget som den komplekse og hurtigt skiftende moderne verden
har brug for. Kun i fællesskab kan vi beskytte verden mod nye

farlige trusler”.
En verdensomspændende ’New Deal’
Den uventede meddelelse fra den britiske premierminister
Boris Johnson om hans hensigt om at gennemføre et
investeringsprogram i traditionen fra præsident Franklin
Roosevelt, det vil sige en ‘New Deal’ (selv om det nævnte
beløb på 5 mia. pund kun er et lille første skridt i den
rigtige retning), tilvejebringer et meget nyttigt fælles
‘fodslag’ med de fire andre statschefer, som alle tidligere
har henvist til Roosevelt.
Hvad der er brug for i dag, er netop Roosevelts program fuldt
ud: Glass/Steagall-bankopdeling, en industriel udviklingsplan
– denne gang i global størrelsesorden – en ‘New Deal’ for hele
verden – og et kreditsystem, en Ny Bretton Woods-aftale. Et af
de første skridt bør være internationalt samarbejde om at
udvikle et verdensomspændende sundhedssystem – dvs. et moderne
sundhedssystem i hvert enkelt land – mindst til den standard
som Kina demonstrerede i Wuhan under bekæmpelsen af udbruddet
af pandemien.
Dette topmøde, der skal finde sted senest i september, vil
med stor sandsynlighed være den sidste chance for at skabe et
tillidsfuldt grundlag for en strategisk nyorientering af
internationale relationer mellem atombevæbnede magter, som kan
sætte kursen for at overvinde den globale økonomiske krise.
Hvis denne mulighed glipper, truer ikke alene den giftige
tone, der er blevet anslået mellem især USA og Kina, med at
eskalere til en uoprettelig konflikt, alt imens den truende
fare for en anden bølge af pandemien efterfulgt af fornyede
økonomiske nedlukninger kunne smadre den sociale fred
fuldstændig i mange af de berørte lande.
‘Leibniz Instituttet for Økonomisk Forskning’ (IWH) i Halle
har advaret om, at virkningerne af den første nedlukning af
Tyskland vil føre til en bølge af konkurser, som igen vil

skabe vanskeligheder for adskillige sparekasser og for banker
med tilgodehavender i størrelsesordenen hundredvis af
milliarder. En sådan ny bankkrise ville sidenhen blive
efterfulgt af en endnu dybere recession, advarer instituttet.
Og Tyskland er stadig i en relativt stærk position.
Diskussionen indenfor den transatlantiske nyliberale elite er
formet af antagelsen om, at der under disse omstændigheder vil
komme et kraftigt fald i de internationale aktiemarkeder på
mindst 20-30% og en stigning i dødeligheden fra en anden bølge
af pandemien, som vil blive lagt præsident Donald Trump til
last. Dette vil garantere etablissementets intention om at
sikre hans nederlag ved valget i november. I betragtning af
den ubarmhjertige kampagne, som kræfterne i det britiske
imperium har gennemført i tre og et halvt år i deres kupforsøg
– fra “Russiagate”-svindlen til proceduren med rigsretssag og
det nuværende vanvid med ødelæggelse af statuer – vil City of
London og Wall Street sandsynligvis ikke tøve med at lade et
sådant kraftigt fald på aktiemarkederne finde sted.
Selvom præsident Trump i de tidlige stadier af udbruddet af
coronavirus-pandemien roste den kinesiske regerings energiske
indgriben i byen Wuhan og Hubei-provinsen, og understregede
sit venskab med præsident Xi Jinping, ændrede han holdning fra
den 18. april og gik derefter – fra 30. april – over til at
beskylde Kina for spredningen af virusset på verdensplan.
Denne påstand blev først fremsat af de tidligere chefer for
MI6, Sir John Sawers og Sir Richard Dearlove, og Henry
Jackson-selskabet i London, som i en åbenlys provokation
udfordrede Kina til at betale 9 billioner dollars i
erstatning! Det er blevet afvist som ubegrundet selv af
amerikanske medicinske eksperter. En WHO-delegation er i
øjeblikket i Wuhan for at undersøge virussets oprindelse og
pandemiens kronologi.
Det britiske imperium er ude i tovene
De samme britiske imperialistiske kræfter, som står bag

kupforsøget mod præsident Trump, betragter hans hensigt om at
etablere gode forbindelser med Rusland såvel som hans
oprindeligt positive forhold til præsident Xi som en
dødbringende trussel mod deres geopolitiske interesser – og
har nu i årevis i stigende grad bestræbt sig på at begrænse
Kinas fremgang. Det er motivet bag Pentagons ‘Nationale
Forsvarsstrategi’-dokument fra 2018, der definerer Kina og
Rusland
som
de
største
strategiske
rivaler
i
”stormagtskonkurrencen”.
Forsvarsminister
Mark
Esper
understregede denne politiske orientering i en ‘Meddelelse til
Styrken” den 7. juli, hvor han sagde, at Kina skulle gøres til
“den løbende trussel” i “alle vores skoler, programmer og
uddannelser”.
Det britiske imperiums politik – præget af det Britiske
østindiske Kompagni og dets koloniale politik, opiums-krigene
mod Kina, Prins Philips Verdensnaturfonden og nu om dage Mark
Carneys ‘Green New Deal’ – har været baseret på malthusiansk
befolkningsreduktion. Ud fra dette synspunkt gør Kinas ‘Nye
Silkevejs’-politik – som for første gang giver
udviklingslandene muligheden for at overvinde underudviklingen
– dem til en “strategisk konkurrent”. Og selvfølgelig er der
konkurrence mellem disse systemer.
Når man ser på verden ovenfra, er det klart at samarbejde
mellem de to største økonomier i verden, USA og Kina, er
uomgængeligt, hvis menneskeheden skal overvinde denne pandemi
og andre forestående pandemier, såvel som sult, fattigdom og
underudvikling i den såkaldte Tredje Verden. Set fra det
britiske imperium – dvs. de oligarkiske finansielle
interesser, der baserer sig på at maksimere fortjenesten for
deres egen klasse, og befolkningskontrol for alle andre – har
det siden det Britiske østindiske Kompagnis Thomas Malthus’
tid haft topprioritet at forgifte det amerikansk-kinesiske
forhold.
Den russiske udenrigsminister Lavrov har netop advaret om, at
USA’s tilbagetrækning fra nedrustningstraktaterne har øget

risikoen for en global atomkonfrontation markant. Og han har
sagt, at han håber at denne eskalering ikke når det punkt,
hvor der ikke er nogen vej tilbage. Den kinesiske
udenrigsminister Wang Yi har for sit vedkommende udtrykt sin
bekymring for, at forbindelserne mellem USA og Kina har nået
det laveste punkt siden etableringen af forbindelser mellem de
to nationer.
Topmødet mellem de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd,
som præsident Putin har foreslået, er sandsynligvis – af alle
de her nævnte grunde – den sidste chance for at sætte et helt
andet program på dagsordenen, for at forhindre at de stigende
følger af pandemi, sult, økonomisk sammenbrud og et finansielt
krak vil gå deres gang. Hvis ikke denne kurs forandres, kan
krigsfaren, som følge af det deraf hurtigt efterfølgende kaos,
blive ustoppelig.
Alle mennesker med god vilje og alle lande over hele verden
bør betragte det som værende i deres egen interesse at gøre
sit yderste for at støtte dette topmøde.

Putin
giver
værdifulde
historiske lektioner
til
at
imødegå
det
transatlantiske

etablissements geopolitiske
dårskab
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche d. 25. juni
2020
Ved en gennemgang af den dybe civilisationskrise, der
konfronterer menneskeheden, fortsatte Helga Zepp-LaRouche i
sin ugentlige webcast med at vende tilbage til den centrale
årsag til det systemiske sammenbrud: dumheden hos dem der
fortsætter med at presse på med en geopolitisk og neoliberal
politik, længe efter at den er slået fuldstændigt fejl. Tag
f.eks. coronavirus-pandemien. Vi har lagt vægt på, at det der
kræves er en verdensomspændende “Silkevej”, da årsagen til
pandemien har været den økonomiske politik i de sidste fyrre
år, som har ødelagt sundhedsvæsenet i store dele af den
avancerede sektor, og aldrig har tilladt at det udvikles i de
tidligere koloniale nationer.
Det er det samme problem med det globale økonomiske
sammenbrud. Ifølge IMF og adskillige rapporter fra økonomiske
tænketanke er vi på vej mod det man kalder en “økonomisk
apokalypse”. Den eneste måde at tackle dette på, er sådan som
Schiller Instituttet vil gøre det på sin konference på lørdag,
med en mobilisering for at bringe de fire mest magtfulde
nationer sammen med henblik på at oprette en Ny Bretton Woodsaftale. Anti-Kina-hysteriet, der kommer fra førende
regeringer, går i den modsatte retning, symboliseret ved det
antikinesiske foto-stunt af den amerikanske forhandler
Billingslea – om end selve topmødet mellem Rusland og USA om
våbenkontrol var konstruktivt.

Den sidste tredjedel af hendes diskussion var en grundig
rapport om den russiske præsident Putins artikel om
erfaringerne fra 2. Verdenskrig. Alle burde læse dette,
tilrådede hun, især dem der vil deltage i SI-konferencen 27.
juni, eftersom Putin gjorde det klart, at der er en måde at
undgå en endnu større katastrofe end 2. Verdenskrig; og det er
ved at erkende, at når man befinder sig i en geopolitisk
geometri, vil det føre til krig – derfor må nationer mødes for
at samarbejde for at løse de udestående problemer iblandt dem.

”Aktionsdag”:
Ungdommen
mobiliserer
for
1,5
milliarder
arbejdspladser
verden over med
’LaRouche-planen’
Den 17. juni (EIRNS) – To positive initiativer skiller sig i
dag ud fra den omsiggribende pandemi samt andre voksende
kriser. Schiller Instituttets ungdomsafdeling ledte en
multinational aktionsdag, som opfordrede lederne fra de fire
magter – USA, Rusland, Kina og Indien – til at hæve sig over
stridighederne og mødes for at igangsætte tiltag for det
almene vel, i særdeleshed mht. infrastruktur indenfor sundhed
og medicin for at bekæmpe COVID-19, og for at skabe
produktivitet i det økonomiske system gennem ”LaRouche-planen”
for 1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser, og alt som
hører til. For det andet, i samme ånd, blev der i dag afholdt

et møde mellem kinesiske og afrikanske ledere, under titlen
”Kina-Afrika-Solidaritetstopmøde mod COVID-19”, som blev ledet
og adresseret af Præsident Xi Jinping og den Afrikanske Unions
formand, Cyril Ramaphosa, blandt andre.
Det ekstraordinære topmøde skabte en ny ”Platform for
medicinske forsyninger til Afrika”, for at alle afrikanske
nationer de næste seks måneder kunne få adgang
til diagnostiske og terapeutiske forsyninger for at bekæmpe
pandemien. Ramaphosa, som i den senere tid har påpeget
vigtigheden af rumforskning og kernekraft, lagde vægt
på tiltag for at tilsidesætte ubetalelig gæld i Afrika i denne
nødsituation, for at bekæmpe virusset.
Schiller Instituttets aktionsdag inkluderede henvendelser,
gennem alle former for kommunikation, til hundredvis af
individer og organisationer, som har muligheden for at
påbegynde de nødvendige initiativer til et nyt økonomisk
system, hvis akutte mål er fokuseret på infrastruktur til
global
sundhed,
som
overskriften
på
Schiller
Instituttets begæring lyder: ”Forsvar Jordens allervigtigste
ressource – mennesket!”
Planen for denne aktivering findes i dokumentet: ”LaRoucheplanen til at genåbne USA’s økonomi: Verden har brug for 1,5
milliarder
nye,
produktive
arbejdspladser”. Rapporten, produceret af LaRouchePAC, vil
blive diskuteret lørdag d. 20. juni, kl. 20:00 (dansk tid)
af
landbrugsledere,
fagforeningsledere
og
andre,
ved LaRouchePAC’s ugentlige, nationale ”rådhus”, under
overskriften: ”1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser
verden over – hvordan USA’s arbejdsstyrke bringes tilbage
til videnskabsbaseret produktion”. Dette er lyset, som skinner
gennem
det
der
ellers
kan
synes
et
håbløst
mørke af uretfærdighed og lidelse, uden nogen vej imod en
produktiv fremtid. Dette er en opfordring til handling.

Det modsatte til denne kampberedte tilgang til et samarbejde
om et nyt økonomisk system, blev udstillet i dag i nye
amerikanske udenrigspolitiske initiativer mod Syrien, i et
modbydeligt skue af britisk imperialistisk geopolitisk taktik
for regimeskifte. Det bliver gjort værre af, at sanktionerne
bemyndiges og har den samlede støtte fra de neoliberale og
neokonservative tosser, der tilføjede det som en paragraf i
den seneste Lov for den Nationale Forsvarsmyndighed
(National Defense Authorization Act). Udenrigsministeriet
bekendtgjorde 39 nye sanktioner mod den syriske præsident,
Bashar al-Assad, hans kone, mange familiemedlemmer og andre
syriske ledere, hvilket forbyder nogen som helst form for
økonomisk støtte til nationen. Dette sker efter at detaljer om
den desperate situation med mangel på medicin og fødevarer i
Syrien blev formidlet til FN’s Sikkerhedsråd den 16. juni, og
gennem advarsler om truende hungersnød i Syrien fra FN’s
administrerende direktør for Verdens Fødevareprogram,
David Beasley, i et interview den 12. juni med dagbladet The
National i de Forenede Arabiske Emirater. Mere end 9 millioner
mennesker i Syrien har ingen fødevaresikkerhed (uden
tilstrækkelig føde, enten grundet mangler eller forsyninger),
og yderligere 2 millioner står på randen.
En del af dette billede inkluderer Libanon, tæt forbundet
hermed, hvor banksystemet er brudt sammen. Libanon, en nation
med 5 millioner mennesker, har taget imod 1,5 millioner
syriske flygtninge. I de seneste dage bliver der taget skridt
hen imod et ”nyt paradigme” i samarbejde med Kina, med en
intervention for udvikling af infrastruktur og mulig
understøttelse af Syrien gennem russiske og iranske
initiativer.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, talte i
sit ugentlige webcast i dag, om hvordan det ”ikke er tid til
geopolitiske spil”. Ønsker man at skabe ”et regimeskifte i
Syrien gennem hungersnød?”

Efter en detaljeret beskrivelse af situationen, samt andre af
dagens udviklinger, såsom at Tyskland og USA ”driver fra
hinanden”, sluttede hun af med at understrege den generelle
pointe om, hvad der er brug for blandt nationer. ”Tyskland og
USA bør arbejde sammen for at løse flygtningekrisen,
opbygningen
af
Sydvestasien,
overvindelsen
af
pandemien, samarbejde om industrialiseringen af Afrika
– dette er den slags ting, som vi skulle stikke hovederne
sammen om. Vi bliver nødt til at have et andet paradigme og en
fuldstændig anden måde at tænke på. Fordi nationale interesser
er fine – jeg går fuldt ind for nationale interesser, herunder
Tysklands. Men som Friedrich Schiller har sagt mange
gange, man kan ikke have nationale interesser, som er i
konflikt med menneskehedens. Derfor bliver man nødt til at
være en patriot og en verdensborger på samme tid.”
”Så det er denne ånd som Schiller Instituttet forsøger at
vække til live. Dette vil være emnet på vores kommende
konference, d. 27. juni”. Find indbydelsen til konferencen
her:
http://schillerinstitut.dk/si/2020/06/invitation-til-konferenc
evil-menneskeheden-blomstre-op-eller-gaa-til-grundefremtidenkraever-et-fire-magts-topmoede-nu/

Helga Zepp-LaRouche taler ved
kinesisk-europæisk
online-

seminar, tilskynder til firemagts topmøde.
Den 14. juni (EIRNS) – Tre dage før Donald Trump indtrådte som
præsident for USA, den 20. januar 2017, fortalte Ruslands
præsident Vladimir Putin sagligt på en pressekonference i
Moskva, at den kommende amerikanske præsident, allerede før
han havde aflagt embedseden, blev udsat for et kupforsøg i
stil med regimeskiftet i Ukraine.
”Efter min mening”, udtalte Putin, ”er der flere mål; nogle
er indlysende. Det første er at undergrave legitimiteten af
den valgte præsident for USA… Det ser ud til, at de har trænet
til dette i Kiev, og nu er klar til at organisere en ‘Maidan’
i Washington, for ikke at lade Trump indtræde i embedet. Det
andet mål er at binde hænderne og fødderne på den nyvalgte
præsident i forbindelse med gennemførelsen af hans løfter
under valgkampagnen til det amerikanske folk og det
internationale samfund”.
Putin henviste klart til Trumps løfter om at etablere gode
samarbejdsrelationer med blandt andet Rusland og Kina – et
prospekt, som det dødsmærkede britiske imperium og deres
amerikanske allierede betragtede som en eksistentiel trussel
mod deres kontrol over planeten.
I går, i et interview der fandt sted den 14. juni med
Rossiya-1 TV, vurderede Putin den aktuelle situation i USA og
udtalte sig atter ligefremt: ”Det der har fundet sted, er
faktisk en manifestation af en slags dyb indre krise. Vi har
observeret dette i lang tid, lige fra det øjeblik, hvor den
nuværende præsident tiltrådte, da han vandt klart,
demokratisk, men den tabende side udtænkte alle mulige slags
eventyr – alt hvad der kunne rejse tvivl om hans legitimitet”.
I takt med at USA og verden hvirvles rundt i en malstrøm af

økonomiske, politiske og sociale kriser, er der ikke meget,
som briterne frygter mere end udsigten til et firemagtstopmøde mellem lederne af USA, Rusland, Kina og Indien – som
formuleret af Lyndon LaRouche i lang tid. Det var netop den
meddelelse, som Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og præsident
for Schiller Instituttet, præsenterede på podiet ved et
kinesisk-europæisk online-seminar den 12. juni mellem byer fra
Zhejiang-provinsen (Kina) og Øst- og Centraleuropa: ‘Zhejiang
Virtual Expo in Digital Service Trade—IT Telecommunication
Technologies Services Session’.
Zepp-LaRouches tale bar titlen ”Bælte- og Vejinitiativet i
verden efter COVID-19: Udfordringer og muligheder og en
opfordring til et nyt paradigme i internationale forhold”, og
blev hørt under panelet: “Diskussion om den nye mekanisme for
samarbejde mellem lande”. Uddrag følger:
”Udbruddet af coronavirus-pandemien har ændret verden på
måder, som meget få mennesker havde forestillet sig for kun et
halvt år siden. Det har blandt andet afsløret sårbarheden af
en verden, der i flere årtier er blevet domineret af de
finansielle institutioner i det nyliberale monetære system.
Meget brutalt er det blevet udstillet, at privatiseringen af
sundhedssystemet i de transatlantiske lande har efterladt
disse samfund uforberedte med utilstrækkelig forsyninger af
beskyttelsesmasker og tøj, ventilatorer, intensivafdelinger,
testkapacitet, sporingsanordninger osv.
”I udviklingslandene er virkningerne af pandemien, som stadig
vokser der, med fraværet af effektive sundhedssystemer
katastrofalt, som vi nu er vidner til i lande som Brasilien og
Chile. Ifølge ILO er 60% af den globale arbejdsstyrke
beskæftiget i den såkaldte uformelle økonomi, hvilket betyder,
at folk lever fra hånden og til munden, og den økonomiske
nedlukning, der blev indført som et resultat af pandemien,
truer umiddelbart selve eksistensen af disse mennesker. David
Beasley fra ‘Verdens Fødevareprogram’ har gentagne gange
advaret
om,
at
som
et
resultat
af
krisen
i

fødevareproduktionen, der er blevet forværret af pandemien og
græshoppeplagen, der nu rammer flere lande i Afrika og Asien,
vil verden snart blive ramt af en hungersnød af ‘bibelske
dimensioner’ og dræbe 300.000 mennesker om dagen, hvis der
ikke gøres noget ved det på kort sigt.
”Det var ikke coronavirus, der forårsagede pandemien, det var
manglen på reel industriel udvikling. Som de effektive
foranstaltninger, der blev iværksat af den kinesiske regering
i Wuhan og Hubei-provinsen, har vist, blev virusset bragt
under kontrol; og hvis enhver nation på denne planet havde
haft et lignende sundhedssystem, ville coronavirusset aldrig
have forvandlet sig til en pandemi, eller i det mindste kunne
det have været inddæmmet i meget stor udstrækning. Allerede i
1973 nedsatte min afdøde mand, økonomen Lyndon LaRouche, en
biologisk arbejdsgruppe for at undersøge virkningen af IMF’s
og Verdensbankens monetaristiske politik på sundheden og den
forventede levealder i udviklingslandene. Denne arbejdsgruppe
producerede adskillige store omfattende undersøgelser i
70’erne og 80’erne, som påpegede, at nedsættelsen af
befolkningernes levestandard gennem generationer, forårsaget
af IMF’s såkaldte ‘betingelser’, uundgåeligt ville føre til
genoplivning af gamle sygdomme og udbruddet af nye, samt
pandemier.
”Nu er ‘den store krise’ her, og vi har de samtidige kriser
med pandemien, en større krise i landbruget, faren for
hungersnød, og sidst men ikke mindst, endnu en krise i det
finansielle system, der truer med at blive meget større end
krisen i 2008. Det burde være klart, at en fortsættelse af den
hidtil førte politik, kun kan føre til kaos, potentielt en
global katastrofe og et dyk ned i et nyt mørkt århundrede,
værre end det 14. århundrede i Europa …
”Der er et alternativt perspektiv! Krisen i hele det
menneskelige samfund er så enorm, at kun en topstyret løsning
kan fungere. Jeg har siden begyndelsen af det indeværende år
opfordret til et topmøde med lederne af de fire vigtigste

lande: Kina, Rusland, Indien og USA. Verden har brug for en
løsning, der tager fat på alle de ovennævnte problemer med at
etablere et helt nyt paradigme af relationer mellem nationer.
Det første skridt bør naturligvis være at tackle den truende
fare for et økonomisk sammenbrud ved at etablere et nyt
kreditsystem i Bretton Woods-systemets tradition, som det var
Franklin D. Roosevelts hensigt, nemlig at give store
langfristede
kreditter
til
industrialiseringen
af
udviklingslandene. For at bekæmpe pandemien må det første
skridt være opbygningen af et nationalt sundhedssystem i hver
eneste nation på planeten, for medmindre den underliggende
årsag til underudvikling er afhjulpet, er der ingen garanti
for, at der ikke snart vil komme nye virusudbrud, der fører
til nye pandemier, hungersnød og plager. Opførelsen af et
sådant sundhedssystem i hvert land kan være det første skridt
til at skabe 1,5 milliarder nye produktive job…
”Et topmøde mellem præsident Xi, præsident Trump, præsident
Putin og premierminister Modi kunne vedtage en sådan
sundhedsnødplan, en ‘Sundheds-Silkevej’, og dermed reagere på
det akutte behov for hele menneskeheden, og indføre en ny æra
af samarbejde i menneskehedens historie”.

Vent ikke på katastrofen:
Skab betingelserne for sejr

uden forsinkelse
Den 12. juni (EIRNS) – Løsningen på verdens mest presserende
problemer må lokaliseres i menneskets enestående evne til at
opdage sandheder om det reelle, fysiske univers, og til at
anvende denne viden til at forbedre levestandarden, kulturen,
samt i antallet af tilegnelser af nye opdagelser. Lyndon
LaRouche, den amerikanske økonom og præsidentkandidat i flere
ombæringer, udviklede en retning indenfor økonomi baseret på
fundamentale opdagelsers ikke-kvantitative, transcendentale
kvalitet, og byggede en bevægelse viet til at skabe et
økonomisk system i overensstemmelse med alle menneskers
kreativitet og værdighed.
”LaRouche-planen til at genåbne den amerikanske økonomi:
Verden behøver 1,5 milliarder nye, produktive job” er den
bedste vejledning til at skabe en økonomisk fremtid, og dennes
indhold fortjener nærmere granskning og refleksion. En
bestræbelsesværdig, opnåelig vision for fremtiden – med et
internationalt samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien
– er en desperat fornødenhed. Og der er ingen tid at spilde!
Enorme økonomiske forskydninger rammer, eller truer med at
ramme, den transatlantiske sektor. I USA står de midlertidige
foranstaltninger til at øge arbejdsløshedsunderstøttelsen,
forbyde tvangsudsættelser, udsætte betalinger af studielån og
fryse betalinger på boliglån, til at blive afsluttet i
perioden mellem juli og slutningen af oktober. Ordrer på
maskinværktøj er en tredjedel lavere end for et år siden – et
fald som begyndte før coronavirusset skabte storstilede dyk i
økonomisk aktivitet.
Kaos bliver bevidst sluppet løs i USA, gennem voldelige
protester over de seneste uger, i kølvandet af drabet på
George Floyd og etableringen i Seattle af den såkaldte Capital
Hill Autonome Zone, der er blevet oprettet som en provokation

mod Præsident Trump, for at teste om han tør bruge militæret,
om nødvendigt, for at garantere evnen til ”at håndhæve USA’s
love.”
Over hele verden fortsætter corona-pandemien med at udbrede
sig. I Australien, Kina, Kroatien, Island, Irland, Schweiz og
Thailand (for at nævne nogle eksempler) har man virusset under
kontrol. Men i Argentina, Bangladesh, Brasilien, Chile,
Ægypten, Etiopien, Indien, Indonesien, Mexico, Saudi-Arabien,
Ukraine og Venezuela fortsætter antallet af nye, bekræftede
smittetilfælde med at sætte rekorder, næsten dagligt. I USA, i
de områder som først blev ramt hårdest, såsom New Jersey og
New York, har man set antallet af nye smittede styrtdykke, som
et resultat af opmærksomheden på farerne fra virusset, samt en
god overholdelse af sundhedsforanstaltningerne. Men antallet
fortsætter med at stige i stater som Texas, Arizona, og, efter
”Memorial Day”, i Florida. I de fire uger, efter Arizona den
15. maj ophævede dens ordre om at blive hjemme, er antallet af
COVID-19-patienter, som er afhængige af respiratorer, steget
med 400%.
De strategiske spændinger fortsætter ligeså: I fredags
godkendte Senatets Komité for de Væbnede Styrker i USA 6
milliarder dollars til Forsvarsinitiativet i Stillehavet, der
sigter på militært at omringe og isolere Kina; i onsdags fløj
russiske bombefly indenfor 8 sømil af USA’s territoriale
luftrum; og USA’s fortsatte insisteren på at inkludere Kina i
forhandlingerne om at forlænge den Nye START-traktat for at
begrænse atomvåben-arsenaler, muliggør at den kunne udløbe til
februar, 2021.
Disse spændinger kan ikke overvindes blot ved at protestere,
om det så handler om politivold, om afmonteringen af
patriarkalske, kapitalistiske systemers heteronormative
systemiske racisme og undertrykkelse, eller om regler for
ansigtsmasker er et angreb på enhvers himmelsendte ret til at
indtage ilt.

Glem slagordene! Tag tiden til ærligt at reflektere over den
fundamentale forskel mellem den menneskelige race og alle
andre kendte livsformer, og over den kreative tankes naturlige
proces, som alene finder sted i det individuelle menneskes
sind. Arbejd på at gøre disse karaktertræk til den centrale
kilde for din identitet og for det økonomiske system, som må
lede os ind i fremtiden.

LaRouche ledte den egentlige
opstand mod City of London og
Wall Street
Den 8. juni (EIRNS) – Hvem stoppede fremgangen for den
amerikanske borgerrettighedsbevægelse for 50 år siden, før den
kunne fokusere på sorte arbejderes frihed fra nød og frygt?
Hvorfor blev Dr. Martin Luther King dræbt, da han satte
økonomiske rettigheder og en ende på Vietnam-krigen, hvor de
blev sendt hen for at dø, i centrum af sin dagsorden? Hvorfor
er forskellen på rigdom mellem husstande af henholdsvis sorte
og hvide amerikanere i dag så meget større end den var for 50
år siden?
Og hvorfor har mere end 80 % af arbejdende amerikanere og 2,2
milliarder arbejdende folk verden over intet produktivt
arbejde som de kan stole på? Hvorfor har en viruspandemi, for
den sags skyld, fået lov til at smide 2,2 milliarder ud af
arbejde i flere måneder, og true hundreder af millioner med
hungersnød, specielt i Afrika? Hvorfor har næsten alle
nationer i verden reduceret antallet af hospitalssenge og

investeringer i den offentlige sundhedssektor i årtier, vel
vidende at pandemier var på vej?
Kun den afdøde Lyndon LaRouche besvarede disse spørgsmål i
mere end 50 år – siden han i 1967 advarede om, at det britiske
imperiums banker ødelagde kredit- og investeringssystemet
knyttet til Bretton Woods, og ødelagde hvad der var tilovers
af præsident Franklin Roosevelts planer for udvikling efter 2.
verdenskrig. I 1974 sagde han, at globale pandemier ville
blive
udslaget,
hvis
dette
blev
tilladt.
Borgerrettighedsveteraner og afrikanske ledere blev tiltrukket
til LaRouche, fordi han besvarede disse spørgsmål og
ubønhørligt udfordrede det britisk imperiums systems
ubegrænsede finansspekulation og dødelige nedskæringspolitik i
den ”tredje verden” og ”fjerde verden”.
Det er derfor, at den tidligere ambassadør for Burundi til
USA, Jacques Bacamurwanko, i sidste uge sagde om
justitsministeriet og den slags: ”Fjern deres knæ fra Lyndon
LaRouches hals”. Jacques Bacamurwanko fortsatte: ”De
protesterende aktivister, efter det vederstyggelige mord på
George Floyd af en politiofficer fra Minneapolis, burde
fortælles, at det var det samme antiamerikanske system, som
var ansvarligt for stranguleringen af Lyndon LaRouche Jr. Lyns
hals blev bogstavelig talt lukket sammen af den samme bande af
hvide racister (white supremacists –red.), der ikke ønskede,
at han udøvede sin ret til at stemme, til at rejse frit
omkring her eller i udlandet. Den gode nyhed er, at denne
morderiske bande ikke lykkedes med at stoppe udbredelsen, vidt
og bredt, af LaRouches frihed og idéer.”
I denne dybe krise er det tåbeligt at deltage i oprør, som
tilsigter at tvinge Præsident Donald Trump ud af embedet,
tilrettelagt af de samme britiske imperialistiske kredse og
agenter, som har forsøgt at eliminere ham, siden før hans
tiltrædelse. Denne krise kræver en dybtgående løsning; den
kræver en fundamental ny økonomi, fuld af produktiv

beskæftigelse, rumvidenskab og teknologi samt arbejde med
kraftigere energikilder. En ny økonomi, som Sydafrikas
præsident netop har opfordret til, ledet af en mobilisering af
ny og højteknologisk infrastruktur.
LaRouche foreslog, at en gruppe af ledende nationer, med denne
nye teknologi som mål, afholder et topmøde og skaber et nyt,
globalt kreditsystem. Han sagde: ”Der er nu en uberegnelig
krise i gang verden over… Dette er en krise som vil afgøre
hvem der kommer til at kontrollere verden. Bliver det en
gruppe af nationer, eller bliver det et genopstået Britisk
Imperium, som aldrig rigtig forsvandt – som tager over fra USA
og etablerer et verdensherredømme gennem globalisering?”
LaRouches politiske aktionskomités rapport: ”LaRouche-planen
til at genåbne USA’s økonomi: Verden behøver 1,5 milliarder
nye, produktive arbejdspladser”, er alternativet til den dybe
krise, som verdens økonomier nu er gledet ind i. I løbet af de
næste uger søger vi at organisere et højlydt, internationalt
”kor”, som Helga Zepp-LaRouche kaldte det, af stemmer der
giver resonans for et topmøde mellem mindst, USA’s, Kinas,
Ruslands og Indiens ledere, med mange andre velkomne, for at
realisere denne forandring.
En international konference vil bringe dette kor til udtryk om
tre uger fra i dag, d. 27. juni. I de samme tre uger må
Londons forsøg på at ødelægge USA, gennem afsættelsen af en
præsident, stoppes.
Dette
er
LaRouches
revolutionære
udfordring
til
sammenhobningen af City of London og Wall Street, som gennem
spekulation har bortødslet menneskelivets værd gennem det
sidste halve århundrede.

Raketopsendelse og kupforsøg
= åbninger til at besejre det
britiske scenarie for kaos
Schiller
Instituttets
internationale webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 4.
juni 2020
Helga Zepp-LaRouche pillede de forskellige, fortsatte
kupplaner mod Trump og det amerikanske folk fra hinanden, for
at lave to overordnede pointer:
1) Vi må afsløre og besejre det britiske imperium;
2) Løsningen begynder med at uskadeliggøre den grønne politik,
og dens idé om at problemet skyldes, at der er for mange
mennesker. Imens der er oprigtig afsky og sorg over det nylige
mord i Minneapolis, blev protestdemonstrationerne kapret af
bander, som er ude efter at færdiggøre arbejdet med at fjerne
Trump.
Dette er en meget kompleks situation, men hvis fokusset lægges
på briternes rolle, bringer dette en del klarhed. At briterne
står bag blev igen tydeliggjort med selvafsløringen af den
tidligere chef for efterretningstjenesten MI-6 og fortaler for
”Russiagate”, Sir Richard Dearlove, som viftede med et studie
– nu afvist af en af dets forfattere – der skulle bevise, at
coronavirusset er blevet fremstillet af kineserne, og at de må
betale erstatning.

Farligst af alt er bestræbelserne fra centralbankfolk og deres
politiske håndlangere på at bruge kombinationen af kriserne
til at pådutte en grøn dagsorden. At påtvinge det nuværende
kollapsende system en grøn dagsorden, ville ødelægge
menneskehedens produktive kapacitet. Men scenen for det næste
skridt fremad i menneskehedens evolution, gennem kolonisering
af rummet, blev sat med den succesrige opsendelse af en
amerikansk raket. Den enestående løsning til de hastigt
voksende kriser ligger i at frigøre menneskets kreative evner,
hvilket var Lyndon LaRouches livsværk, og definerer Schiller
Instituttets mission i dag.
Som altid, tak fordi du følger vores arbejde i Schiller
Instituttet.

’Obamagate’ er sat i gang,
samtidig
med
at
Trump
genkalder
Kennedys
rumfartsprogram
og Crew Dragons succes for at
inspirere til fællesskab
Den 3. juni (EIRNS) – Samtidig med at den interne
desintegration af op mod 50 amerikanske byer chokerer
amerikanere og folk over hele verden, markerer to, i dag,
påbegyndte begivenheder tilbageslaget mod anarkiet, som
medierne og mange valgte embedsmænd spreder, i forsøget på at
forvandle det instrumenterede kaos til ”fase tre” af
kupforsøget mod Præsident Donald Trump.

Den første begivenhed var offentliggørelsen fra Præsident
Trumps præsidentkampagne af en kampagnevideo med overskriften:
”Gør Rumfart Stort Igen” (”Make Space Great Again”). Han
begyndte reklamen med den Demokratiske Præsident John F.
Kennedys tale ved Rice-universitetet: ”Disse Forende Staters
land blev ikke bygget af dem, som ventede og slappede af og
ønskede at kigge bag ud”. Derefter fulgte Kennedys berømte
forkyndelse, at ”rejse til Månen i dette årti og gøre de andre
ting,” efterfulgt af Neil Amstrongs skridt på Månen, med sit
”kæmpe spring for menneskeheden”.
Trump påpeger dernæst ”dette storslåede øjeblik”, som viser
hvad amerikanere kan opnå, når de alle arbejder sammen, og
tilføjer at vi nu skriver dette ”næste kapitel i amerikansk
rumforskning”, baseret på en ”ny platform”, som vil gøre det
muligt for amerikanske pionerer at vende tilbage til
rumforskning.
Aldrig før har nationen haft mere brug for sådan optimisme og
inspiration, hvilket blev vækket til live af Falcon 9s
opsendelse og Dragon Endeavours dokning over weekenden. Skønt
masseoptøjerne, plyndringerne og brandstiftelserne over hele
nationen blev reduceret markant tirsdag aften, demonstrerer
beviser fra borgmestre og guvernører, samt politichefer over
hele landet, optøjernes organiserede natur, der drager fordel
af det legitime raseri fra millioner af borgere, som ikke blot
væmmes ved en racistisk betjents brutale mord på en ubevæbnet
mand, men også af sammenbruddet af den amerikanske økonomi som
er uden fortilfælde, de 50 millioner arbejdsløse og
belastningen af nedlukningen. De samme kredse, som styrede de
tre års heksejagt mod Præsident Trump, kendt for at være ledt
af britisk efterretning, forsøger nu febrilsk at forvandle den
nationale krise til en anti-Trump-kampagne, hvilket vil blive
dokumenteret i de kommende udgivelser af EIR og EIR Alert
Service.
Den anden vigtige begivenhed i dag, fandt sted i senatets
justitskomité, hvor undersøgelsen af kupforsøget mod

præsidenten begyndte med afhøringen af den tidligere
vicejustitsminister, Rod Rosenstein, som ansatte den ”retslige
snigmorder”, Robert Mueller, som specialrådgiver for at
undersøge den (ikke-eksisterende) aftalte spilt mellem Trump
og Rusland. Trump har kaldt dette for ”Obamagate” – de primære
skurke i USA var en del af Obamas efterretningshold – men det
kunne bedre betegnes som den ”tredje krig mod det Britiske
Imperium”, efterfølger til den Amerikanske Revolution og
Borgerkrigen. Komitéens formand, Senator Lindsey Graham,
hævdede der vil komme kriminelle retsforfølgelser som følger
af justitsministeriets undersøgelse, og at hans komité
grundigt vil udforske Muellers undersøgelse, samt sagen mod
General Michael Flynn, med hensigten også at vise, at den
undersøgelse ikke retfærdigvis skulle have været påbegyndt. De
primære aktører forsøger allerede at bøje af ved at bebrejde
hinanden, som Rosenstein beskyldte McCabe, og McCabe hurtigt
kaldte ham en løgner. Uheldigvis er Senator Graham en integral
bestanddel af den fortsatte løgn, fra begge partier, om at
Rusland hackede DNCs computere og ”greb ind i valgene i 2016”.
Den fremstormende finanstsunami vokser sig stadigt større, som
den nærmer sig kysten. Argentina blev erklæret insolvent, d.
1. juni, af gribbene fra den Internationale Swaps- og
Derivatforening, hvilket igangsatte omkring $1,5 milliarder i
”credit default swaps”. Billederne fra 2008 viser sig overalt,
med den undtagelse, at derivat-boblen med ”spillegæld” i dag
er næsten dobbelt så stor som i 2008, samt den utrolige
hastighed af pengetrykkeri – som for det meste ikke går til
den reelle økonomi, men til at holde bankerotte banker oven
vande – som denne gang truer med en eksplosion af
hyperinflation.
Den eneste løsning til alle disse kriser er en øjeblikkelig,
revolutionær transformation af systemet selv, som vil skabe
millioner af arbejdspladser i en nødhjælps rekonstruktion i
USA og verden over, og tage banksystemet igennem en GlassSteagall reform, så kreditter kan begynde at blive styret ind

i den reelle økonomi: Rumforskning og grundlæggende opdagelser
i videnskabens grænseområder, såsom fusionsenergi.
Se ”LaRouche-planen for at genåbne USA’s økonomi: Verden har
brug for 1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser”.

’Håb og begejstring’ midt i
kampen
Den 1. juni (EIRNS) – En nation, som endelig har fundet
tilbage på vejen til reel, menneskelig udforskning af
solsystemet og efterfølgende revolutioner i videnskab og
teknologi, har i de seneste fire nætter set voksende optøjer
med det formål at afsætte præsidenten, som havde bragt den
tilbage på denne vej. De voldelige optøjer, som sigtede på at
omstyrte Kinas autoritet i Hongkong, er nu bevidst blevet
”spredt” for at forsøge at vælte et Hvidt Hus, der netop i går
bebrejdede Kina for at håndhæve denne autoritet.
I by efter by ser vi kontrasten mellem afro-amerikanere i
forpinte protester mod politidrab af ubevæbnede, sorte
amerikanere, og en pøbel af anarkistiske uromagere, hvoraf
nogle tydeligvis er veteraner og professionelle i
afbrændinger, slagsmål og ødelæggelser, der finder paller
fulde med sten på mystisk vis placeret langs vejen til disses
natlige optøjer. Vi kender ikke organisatorerne endnu. Men det
britisk efterretningsvæsen var dybt involveret i Hongkongoptøjerne, og en gruppe af tidligere britiske udenrigsministre
er blevet dannet for at klappe dem selv på ryggen for det
britiske ”lederskab” i forsøget på at vælte Kina i Hongkong.
Der er rigelig med mennesker rundt om i verden, som ønsker at

udbrede ironierne mod Præsident Donald Trump; eller mod
formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, som havde
kaldt optøjerne og overfaldene i Hongkong for ”et smukt syn”;
eller mod guvernører, der holdt folk i deres hjem i tre
måneder pga. coronavirusset, nu for ingen verdens nytte.
Men, hvad der betyder noget er, at millioner af mennesker
havde lavtlønnet arbejde og ingen produktiv fremtid før
pandemien, og nu har de mistet disse arbejdspladser; alt imens
amerikanere i byerne i tyve år har været ude af stand til at
få angiveligt ”reformerede, omorganiserede, gentrænede”
politistyrker til at stoppe disse drab.
Hvad der betyder noget er, på en synlig måde, at opbygge en
ny, anderledes fremtid – en fremtid der netop kunne skimtes i
Amerikas tilbagevenden til rummet d. 30. maj og den påtænkte
tilbagevenden til Månen om fire år for at påbegynde vores
march ud i solsystemet.
Det er i lyset af en sådan fremtid, at Sydafrikas præsident,
Cyril Ramaphosa, gav sine lykønskninger for rumopsendelsen til
sin landsmand, Elon Musk, chefen og hoveddesigner af SpaceX,
fordi ”i midten af vores kamp mod COVID-19… har vi
[sydafrikanere] fået dette håb og denne begejstring”. En ny
bedrift i rummet tilhører altid hele menneskeheden.
LaRouches Politiske Aktionskomités nye rapport om hvordan 50
millioner nye, faglærte arbejdspladser kan skabes i USA og 1,5
milliarder produktive arbejdspladser verden over – med de
rumrejsende nationers udforskningsprogrammer som spydspidsen –
kan faktisk bringe amerikanere sammen, specielt unge
amerikanere. Og den, rapporten, blev udarbejdet for at bringe
lederne af disse teknologisk førende nationer sammen – USA,
Kina, Rusland, Indien – i et topmøde for et nyt kreditsystem
og denne store opgave.

5 %-løsningen
Den 28. maj (EIRNS) – ‘Executive Intelligence Review’
annoncerede i dag, at det stiller en separat 29-siders digital
reproduktion af forsidehistorien af EIR-magasinet 29. maj 2020
til rådighed: “LaRouche-planen til genåbning af den
amerikanske økonomi”: Verden har brug for 1,5 milliarder nye,
produktive job.” Dette diskussionsgrundlag – der giver
detaljerede oplysninger om den måde, hvorpå 50 millioner nye,
produktive job kan skabes i USA som drivkraft til et globalt
fremstød for industrialisering, som vil give produktiv
beskæftigelse til 1,5 milliarder, for øjeblikket ledige
mennesker, over hele verden – er begyndt at cirkulere blandt
ingeniører, arbejdere, landmænd, videnskabsfolk, studerende og
andre over hele landet. Det oversættes også til en række
fremmede sprog, med henblik på at opnå bred cirkulation
internationalt.
Kernen i rapportens forslag er Lyndon LaRouches specifikation
af, at en virkelig sund, anti-entropisk økonomi må have
omkring halvdelen af sin arbejdsstyrke beskæftiget som
produktive, vareproducerende arbejdere, og yderligere 5 % skal
involveres i det videnskabelige og teknologiske arbejde, der
er den kreative motor, som driver hele økonomien fremad. I det
indledende afsnit af kapitel 6 i den nye undersøgelse,
“America’s Space Mission: Youth’s Next Frontier,” (Amerikas
rum-mission: Ungdommens næste grænseland) sættes der skarpt
fokus på dette punkt:
”Amerikas rumfartsektor vil spille en afgørende rolle i at
flytte 5 % af den amerikanske arbejdsstyrke til forskning og
udvikling. Som specificeret af LaRouche, er dette nøglen til
at øge produktiviteten for hele arbejdsstyrken. ‘Stigninger i
produktivitet kommer ene og alene fra forbedringer i

teknologi, der stammer fra grundlæggende videnskabelige
opdagelser; jo højere hastighed hvormed grundlæggende fysiske
opdagelser omdannes til praksis, jo større er stigningen i
produktiviteten pr. indbygger og per kvadratkilometer areal ‘.
(Lyndon LaRouche, 2. september, 2000)
Denne anskuelse lokaliserer bedst betydningen af Amerikas
forestående tilbagevenden til at opsende rumfartøjer fra sit
eget territorium, en opgave der blev udsat fra i går, 27. maj,
til lørdag 30. maj på grund af vejret. Amerikas øjne vender
sig endnu en gang mod himlen. Som Nicole Mann fra NASA’s
astronautkontor erklærede: ”Dette handler ikke kun om en
opsendelse; dette er ‘startskuddet’ for Amerika. Det handler
ikke kun om NASA; det er ‘startskuddet’ for Amerika, og det er
enormt …. Det er det første store skridt på vores køreplan for
Artemis-missionen til Månen, og i sidste ende til Mars”.
Rummet er endvidere et domæne, der kræver internationalt
samarbejde, som NASA-administrator Jim Bridenstine for nylig
understregede, da han blev spurgt om det amerikanske forhold
til Rusland: “Vores samarbejde er hævet over jordisk
geopolitik”.
Der er ikke meget andet, der er vigtigere end dette. USA og
hele verden bliver ramt af en økonomisk, politisk og kulturel
chokbølge, der er værre end hvad vi har set i nyere tid,
advarede Helga Zepp-LaRouche i dag. Den kommer fra en
forværret pandemi, massearbejdsløshed, en økonomisk
sammenbrudskrise og en skræmmende optrapning i retning af krig
mellem USA og Kina og USA og Rusland. Intet mindre end Lyndon
LaRouches forslag om konkursomlægning af det nuværende
finanssystem og oprettelsen af et nyt Bretton Woods, vil være
i stand til fuldstændig at ændre denne globale dynamik,
tilstrækkelig hurtigt. De uophørlige provokationer fra
udenrigsminister Mike Pompeo, sammen med andre, der handler på
vegne af det britiske imperiums geopolitik, dominerer i
stigende grad det officielle Washingtons politik, og sætter
Kina og Rusland under pres. Vi ignorerer deres stigende

alarmerede advarsler om denne politiske tendens – til fare for
os selv, udtalte Zepp-LaRouche. Tværtimod er det netop
øjeblikket, hvor vi burde samarbejde tæt med Kina, Rusland,
Indien og andre nationer om rumforskning, stoppe pandemien og
genoplive verdensøkonomien med 1,5 milliarder nye, produktive
job.
Man kunne kalde det 5 %-løsningen.

Pressemeddelelse
Skab 50 millioner amerikanske
arbejdspladser
for
at
genopbygge verden
Den 27. maj (EIRNS) ‒ “LaRouche-planen for at genåbne
økonomien: Verden behøver 1,5 milliarder nye, produktive
arbejdspladser” blev udgivet af LaRouches Politiske
Aktionskomite (LPAC) d. 23. maj, 2020. Forslagene bygger
på LaRouches metode for fysisk økonomi anvendt i den svimlende
opgave at hyre 1,5 milliarder produktivt arbejdende mennesker
på denne jord ‒ nær halvdelen af arbejdsstyrken ‒ som nu er de
facto arbejdsløse.
Dette bemærkelsesværdige program for at skabe 50 millioner
produktive amerikanske arbejdspladser, er det eneste seriøse
svar på “the big one”: Den samtidige sygdomspandemi,
hungersnødspandemi,
arbejdsløshedspandemi,
samt

finanssammenbruddet. Den amerikanske økonomi som “genåbner”
bliver nødt til at være en ny økonomi, omstruktureret og
omdannet til at genopbygge en knust verdensøkonomi, der skaber
et moderne sundhedssystem i alle underudviklede nationer, samt
ny infrastruktur indenfor energiproduktion, vandforsyning og
højhastighedstransport. Det skal være en åbning til Det
amerikanske System for industrialisering og videnskabeligt
fremskridt, på global målestok.
Der findes intet bedre eksempel for dette, end Amerikas
tilbagevenden til rummet, med den ventede opsendelse af en
amerikansk-produceret, bemandet raket til den internationale
rumstation (ISS). Den grundlæggende forudsætning i den nye
rapport er, at økonomisk vækst må være drevet af gennembrud i
videnskab og teknologi, hvis gennembrud medfører stigninger i
den produktive arbejdskraft. Det nuværende samarbejde i rummet
må blive til en fuldgyldig, international Måne-til-Marsmission, som en “videnskabsmotor” for den samlede proces for
at skabe ny, højteknologisk, produktiv beskæftigelse og
uddannelse af unge mennesker, der kan påtage sig nye
forskningsområder. Den nye rapport adresserer opgaven at
omdanne den amerikanske arbejdsstyrke til at påtage sig denne
udfordring, med et særligt spændende nyt begreb, præsenteret i
kapitlet “Amerikas Rum-mission; Ungdommens Næste Grænse.”
Det er tid til at amerikanere tænker stort igen. Spørg ikke
hvordan eller hvornår økonomien genåbner. Spørg: “Hvad skal
egenskaben og retningen være af den økonomi, som genåbner?”
Den globale pandemi har revet masken af det fejlslåede
britiske, neo-liberale økonomiske system og udstillet den
tragiske forvandling af det agro-industrielle grundlag i
vestlige
økonomier
til
udhulede
konsumog
underholdningsdrevne service-økonomier. Den har udstillet den
lige så tragiske idé at de “underudviklede” lande til
stadighed kunne forblive underudviklede uden folkemorderiske
konsekvenser. Det system er dødt og det må begraves af et
forbund af større nationer ledet af USA, Rusland, Kina og

Indien, om skabelsen af et nyt internationalt Bretton Woodskreditsystem, baseret på det som Franklin Roosevelt havde i
sinde: at løfte nationers økonomier over hele verden, og som
længe er fordret af Lyndon LaRouche.
LaRouche præsenterede valgene, som vi står over for, i et
webcast fra d. 14. juni, 2007: “Der er en uberegnelig global
krise i gang… Dette er en krise, som handler om hvem der skal
kontrollere verden. Vil det blive en gruppe af nationer, eller
vil det blive det genopståede Britiske Imperium, som aldrig
rigtig forsvandt ‒ som overtager fra USA og etablerer dets
verdensstyre gennem globalisering?”
Den nye rapport understreger den essentielle rolle som USA
spiller, som en del af dette “nationsforbund.” På den anden
side, hvis et økonomisk “genopretningsprogram” forsøges alene
for den amerikanske økonomi ‒ ved at undgå dette samarbejde og
ignorere
de
underudviklede
hospitalsbyggerier,

nationers
nødråb
for
sundhedsforsyninger,

elektricitetsproduktion,
vandinfrastruktur
og
nye
transportsystemer ‒ vil Wall Street og City of London
kontrollere det. Og de vil sikre sig, at det bliver en “Grøn
New Deal” og en ny “grøn finansboble” skabt til at erstatte
deres sammenstyrtende “altings boble”.
Denne rapport indeholder også et særligt budskab til det
amerikanske folk fra Helga Zepp-LaRouche, som opfordrer til en
genopblomstring af USA’s historiske identitet, som dette blev
personificeret af George Washington, John Quincy Adams,
Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, og, fremfor alle,
hendes afdøde mand, Lyndon LaRouche. Hun fornyer sin appel til
Præsident Trump om at frikende LaRouche.
Et nyt sprog for økonomi
I kernen af rapporten er der et begreb, fremsat af Amerikas
første finansminister, Alexander Hamilton, og videreudviklet

af Lyndon LaRouche, at profit ikke kan måles i monetær
terminologi, men kun i fysisk økonomisk vækst, drevet af
gennembrud i videnskab og teknologi, som vil forøge den
produktive arbejdskraft. Det betyder at man må se på
arbejdskraften, ikke i form af penge, men i form af produktive
relationer.
Forskellige af rapportens
enestående måder.

kapitler

adresserer

dette

på

Kapitel 2 ser undersøger arbejde fra standpunktet af præcise
definitioner af et nødvendigt, produktivt arbejde, ikke fra
standpunktet af at få en lønseddel, og viser den forfærdende
arbejdsløshed, eller overkvalificeret arbejdskraft af 1,5
milliarder mennesker globalt, og mere end 100 millioner i
USA.
Kapitel 3 viser udfordringen at flytte nutidens økonomi, hvor
mindre end 20% af vores arbejdskraft er beskæftiget med
produktive aktiviteter (og endnu færre i egentlig produktion),
til én, hvor 50% kan ansættes produktivt i at varetage verdens
enorme fornødenheder indenfor sundhed, fødevarer og
infrastruktur.
Kapitel 6 præsenterer en spændende, ny idé om at kvalificere
vores unge til at deltage i den form for økonomi, som kan
blive omdannet af Projekt Artemis og fremtidige rum-missioner,
gennem skabelsen af et “Rum-CCC”, baseret på 1930ernes
Civile Konservationskorps, der trænede 3 millioner unge mænd.
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3. Hvordan millioner af nye, produktive arbejdspladser skabes
for USA og verden

4. Fordoblingen af fødevareproduktionen; millionvis
højteknologiske familiegårde
5. Fremtidens Sundhedssystem
6. Amerikas Rum-mission; Ungdommens Næste Grænse
7. Et Hamiltonsk Kreditsytem for Udvikling
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8. Helga Zepp-LaRouche: En Appel til amerikanske borgere: Hvad
Verden har brug for fra Amerika!

Bemandede
amerikanske
raketter vender tilbage til
rummet – dét er ‘genåbning’!
Den 25. maj (EIRNS) ‒ Det bemærkelsesværdige program for at
skabe 50 millioner produktive amerikanske arbejdspladser, som
blev udgivet denne uge af LaRouchePAC ‒ “LaRouche-planen for
at genåbne den amerikanske Økonomi: Verden har brug for 1,5
milliarder nye, produktive Arbejdspladser” ‒ er det eneste,
seriøse svar på “the big one”: Den samtidige sygdomspandemi,
hungersnødspandemi,
arbejdsløshedspandemi,
samt
finanssammenbruddet. Den amerikanske økonomi som “genåbner”
bliver nødt til at være en ny økonomi, omstruktureret og
omdannet til at genopbygge en knust verdensøkonomi, der skaber
et moderne sundhedssystem i alle underudviklede nationer, samt
ny infrastruktur indenfor energiproduktion, vandforsyning og
højhastighedstransport. Med andre ord, en åbning til Det
amerikanske System for industrialisering og videnskabeligt
fremskridt, i global målestok.
Vi bifalder NASA’s opsendelse på onsdag, for første gang i 9
år, af en amerikansk-produceret raket ud i rummet, som en del

af iværksættelsen af denne verdensomspændende mobilisering for
opbygning af infrastruktur. En international Måne-til-Marsmission er en “videnskabsmotor” for den samlede proces for at
skabe ny, højteknologisk, produktiv beskæftigelse, samt
uddannelse af unge mennesker, der kan påtage sig nye
forskningsområder. Kinas ubemandede Mars-mission med et
“rumsonde-landingsfartøj”, sendes op i juli.
Hvad er den umiddelbare mission? COVID-19-pandemien spreder
sig nu over hele den sydlige halvkugle, og godt over en
milliard mennesker dér er i karantæne uden arbejde, uden
indkomst, uden opsparing og med sammenbrudte fødevarekæder, så
de står over for hungersnød. Virusset vil vare ved i lang tid;
dens ofre må behandles på moderne hospitaler med fuldt udstyr
og fulde kapaciteter, med nyligt udviklede medikamenter; og
alt dette skal bygges hurtigt.
At skabe snesevis af millioner af nye, produktive
arbejdspladser i USA betyder oprettelsen af hundredvis af
millioner nye, produktive arbejdspladser i økonomisk udvikling
i disse lande.
Det

kan

kun

gennemføres

succesfuldt

gennem

et

nyt,

internationalt Bretton Woods-kreditsystem, et partnerskab
mellem USA og minimum de største teknologiske nationer, Kina,
Rusland og Indien.
Hvis et økonomisk “genopretningsprogram” forsøges alene for
den amerikanske økonomi ‒ ved at undgå dette samarbejde og
ignorere
de
underudviklede
nationers
nødråb
for
hospitalsbyggerier,
sundhedsforsyninger,
elektricitetsproduktion,
vandinfrastruktur
og
nye
transportsystemer ‒ er det garanteret, at Wall Street vil
kontrollere det. Og de vil sørge for, at det vil blive en
“Grøn New Deal” for at skabe en ny “grøn finansboble” til Wall
Street og City of London, for at erstatte deres “altings
boble”, der nu bryder sammen.

For at besejre de “grønne New-Deal-finans”-monstre, som sniger
sig ind bag pandemikrisen, må en økonomisk genrejsning betyde
den storstilede, verdensomspændende plan for genopbygning, som
virkelig er påkrævet, med for mange store teknologiske
nationer involverede til at de britiske finansimperialister
kan stoppe det. Som Lyndon LaRouche formulerede det i et
webcast fra d. 14. juni, 2007: “Der er en uberegnelig global
krise i gang… Dette er en krise, som handler om hvem der skal
kontrollere verden. Vil det blive en gruppe af nationer, eller
vil det blive det genopståede Britiske Imperium, som aldrig
rigtig forsvandt ‒ som tager over fra USA og etablerer dets
verdensstyre gennem globalisering?”
Lad disse teknologisk avancerede, førende nationer bekæmpe
hinanden, og City of Londons og Wall Streets finansfolk vil
overtage ethvert program for “økonomisk genrejsning” og gøre
det til en global Grøn New Deal, med det formål at reducere en
stor del af verdens
eksistensniveau.

befolkning

til

et

præindustrielt

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

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

Helga Zepp-LaRouche retter
’en appel til amerikanske
borgere: Hvad verden har brug
for fra Amerika!’
Den 24. maj (EIRNS) – Følgende appel af Helga Zepp-LaRouche er
det afsluttende kapitel i det netop udgivne LaRouchePACdokument “The LaRouche Plan to Reopen the U.S. Economy: The
World Needs 1.5 Billion New, Productive Jobs.” (’LaRoucheplanen for genåbning af den amerikanske økonomi: Verden har
brug for 1.5 milliard nye produktive job).
Vi er kommet til det tidspunkt, hvor borgerne i USA er nødt
til at huske den bedste tradition i deres historie: Den
amerikanske Frihedskrig, Uafhængighedskrigen mod det Britiske
Imperium, principperne der er udtrykt i forfatningen og
Uafhængighedserklæringen, og principperne i det Amerikanske
økonomiske System, som udviklet af Alexander Hamilton, Henry
Clay og Henry C. Carey.
Essensen af alle disse aspekter af den amerikanske historie
fremgår meget klart i forordet til forfatningen:
”Vi – den amerikanske befolkning – forordner og etablerer
denne forfatning for Amerikas Forenede Stater, med henblik på
at danne en mere perfekt union, etablere retfærdighed, sikre
indenrigs ro, sørge for fælles forsvar, fremme den generelle
velfærd og sikre frihedens velsignelser for os selv og vores
efterkommere”.
Hensigten med forfatningen, som udtrykt i forordet, om at
fremme den generelle velfærd, ikke kun for den nuværende

generation, men også for alle fremtidige generationer,
indeholder en ubetinget afvisning af den såkaldte
“aktionærværdi”-politik og globaliseringens uhæmmede frie
handel, der dengang, som nu, blev promoveret af det britiske
imperium, hvilket ikke alene har udvidet kløften i selve USA
mellem en klasse af stadig rigere milliardærer og det stigende
antal fattige, men også er ansvarlig for den katastrofale
underudvikling i såkaldte udviklingslande.
Det står klart, at verden aldrig vil vende tilbage til den
tingenes tilstand, der eksisterede før coronavirus-pandemien
brød ud. Vi befinder os ved et absolut vendepunkt i historien,
hvor vi enten vil være i stand til at bringe verden i orden,
med det program vi har skitseret på disse sider for at besejre
underudviklingen, eller vi trues med at styrte ned i en mørk
tidsalder. Fasen med ubegrænset globalisering, som tilhængerne
af en unipolær verden har forsøgt at gennemføre, især efter
Sovjetunionens sammenbrud i 1991, og som førte til en global
bølge af protester, herunder valget af Donald Trump, er ovre
for altid.
Lyndon LaRouche havde forudsagt den katastrofe, der nu
udfolder sig for vores øjne i alle dens aspekter, fra hans
karakterisering af præsident Nixons katastrofale ødelæggelse
af Bretton Woods-systemet i 1971 og hans prognoser for faren
for pandemier som følge af den monetaristiske politik, til det
systemiske sammenbrud af det finansielle system. I løbet af
det samme tidsrum, der strækker sig over et halvt århundrede,
præsenterede han et hidtil uset antal løsninger til at
overvinde kriserne i USA og internationalt, og det er i den
samme ånd, at programmet her er udtænkt.
Enhver ærlig person, der læser disse analyser og programforslag i dag, i lyset af den aktuelle pandemi og ødelæggelsen
af den reelle økonomi, vil konkludere, at Lyndon LaRouche var
en mand med forsyn. Idéen om forsyn er ikke her ment i en
streng religiøs forstand, men i at hele hans tankemetode var i
så stor overensstemmelse med principperne for det fysiske

univers, at hans analyser og kreative forslag var af en enorm,
næsten profetisk præcision. Han tænkte og arbejdede “i
harmoni” med universets intention, og – hvis det forstås
korrekt – med Skaberens.
Derfor er den største forbrydelse, der blev begået ved den
uretfærdige fængsling og livslange bagvaskelse af LaRouche –
foretaget af det samme McCarthyagtige apparat der er ansvarlig
for det igangværende kupforsøg mod præsident Trump – ikke kun
den skandaløse uretfærdighed begået mod LaRouche personligt,
men frem for alt, at det har gjort det ekstremt vanskeligt for
amerikanere og andre over hele verden at få adgang til disse
løsninger. På mange måder er de enorme genvordigheder, som
befolkningen nu døjer med på grund af kombinationen af
pandemien og den økonomiske krise, resultatet af den politiske
forfølgelse af denne ekstraordinære tænker. Og desværre er
hans advarsel om, at ingen ville være sikker, hvis hans
forfølgelse blev tolereret, gået i opfyldelse. Når man f.eks.
overvejer, hvordan general Flynn er, og vil blive,
retsforfulgt kommer man i tanke om Martin Niemöllers berømte
citat: ”Da nazisterne kom efter kommunisterne, tav jeg; jeg
var ikke kommunist. Da de spærrede socialdemokraterne inde,
tav jeg; jeg var ikke socialdemokrat. Da de kom efter
fagforeningsfolkene, var jeg tavs; jeg var ikke
fagforeningsmand.”
Det er på høje tid, at Lyndon LaRouche, manden og hans ideer,
bliver fuldstændig renset, og jeg opfordrer personligt
præsident Trump til at gøre det.
Men Lyndon LaRouches ideer lever, hvilket dette program til
oprettelse af 1,5 milliarder nye, produktive job verden over
understreger. USA har nu nået et bristepunkt i sin historie,
hvor enten ideerne i traditionen af den amerikanske forfatning
realiseres, eller det britiske imperiums finansielle
generobring af den amerikanske koloni vil kaste hele verden,
sammen med USA, ud i en mørk tidsalder. Dette er tidspunktet,
hvor de krav som Nicholas Cusanus – der med sine værker

tilbage i det 15. århundrede allerede havde lagt grundlaget
for den amerikanske republik – fremlagde i sin Concordantia
Catholica, nu er blevet et spørgsmål om overlevelse for hele
verden. Han fastslog, at det eneste legitime grundlag for en
nations eksistens er dens forpligtelse til alle nationers
almene vel, og til et sådant forhold mellem alle nationer.
Netop dette var Benjamin Franklins intention med den
amerikanske forfatning og Uafhængighedserklæringen mod det
Britiske Imperium. Det var også præsident John Quincy Adams
opfattelse, at USA udenrigspolitisk skulle være en del af en
alliance med fuldstændig uafhængige suveræne republikker
knyttet sammen af en fælles idé, og at Amerika ikke var
påkaldt til “at gå udenlands på jagt efter monstre at
ødelægge.”
Nøglen til at opbygge en sådan hårdt tiltrængt alliance i dag
er positivt samarbejde mellem USA og Kina. Coronaviruspandemien har unægteligt gjort det klart, at den kombinerede
industrielle kapacitet i verdensøkonomien er udhulet, og ikke
tilnærmelsesvis tilstrækkelig til at brødføde og opretholde
værdigheden af verdens befolkning i dag. Samarbejde mellem de
to største økonomier i verden er derfor en væsentlig
forudsætning for at overvinde indvirkningen af pandemier, sult
og fattigdom i Afrika, Latinamerika, dele af Asien og endda
regioner i Europa og USA.
Selvom der, takket være manipulationerne fra de britiske
hemmelige tjenester og anglofile politikere i USA, er blevet
gjort stor skade på forholdet mellem USA og Kina gennem
gensidige beskyldninger med hensyn til oprindelsen og
håndteringen af coronavirus, og skønt den nuværende ”Kinahetz” fremkalder de mørkeste erindringer fra McCarthyperioden, er et konstruktivt samarbejde mellem USA og Kina
ikke alene absolut muligt, men peger også på vejen til en ny
æra i menneskets historie. Denne æra må være kendetegnet ved
at overvinde geopolitikken og fremme alle nationers generelle
velfærd på denne planet.

I betragtning af de eksistentielle problemer, som mange
mennesker i Amerika står overfor på grund af pandemien, er der
muligvis ikke megen offentlig opmærksomhed på den enorme
kløft, der eksisterer mellem det image, som USA nød i verden
på tidspunktet for Den amerikanske Frihedskrig og under
præsidenterne George Washington, John Quincy Adams, Abraham
Lincoln eller Franklin Delano Roosevelt, og så det USA der har
ført uendelige krige i hele verden siden afslutningen af
Sovjetunionen under Bush- og Obama-administrationerne. Engang
blev Amerika betragtet af alle republikanske kredse rundt om i
verden som et frihedstempel, og et fyrtårn for håb; som et
land hvis forfatning tjente som model for republikanske
forhåbninger i mange lande over hele verden. Men under Bushog Obama-regeringerne veg beundring og venskab for frygt,
eller det der er værre, den amerikanske militære magt.
Den er fem minutter i midnat, mht. at leve op til løftet om et
konstruktivt forhold til præsident Xi Jinping og Kina, som
opstod i de tidlige dage af Trump-administrationen. I
betragtning af at “Russiagate” fuldstændig er miskrediteret og
den sandsynlige retssag mod de britisk inspirerede kupmagere,
er der intet der står i vejen for et konstruktivt samarbejde
mellem USA og Rusland, som det er blevet vist af NASA og
Roscosmos. Hvis USA nu tager føringen i det økonomiske
genopbygningsprogram og skabelsen af 1,5 milliarder produktive
job i verden, og hjælper med til at gøre den Nye Silkevej til
‘Verdens-Landbroen’, vil USA i hele verdens øjne genvinde den
position, det engang havde: som en pioner for frihed og håb
for hele menneskeheden.
— Helga Zepp-LaRouche

Pompeo: ‘Jeg har kontrol over
tingene her’ – eller vil han
følges med Bolton ud?
Den 21. maj (EIRNS) – Den 29. januar i år sagde præsident
Donald Trump om sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver
John Bolton, som han havde fyret den foregående september:
”Hvis jeg havde lyttet til ham, ville vi være i 6. verdenskrig
nu.” Og alligevel er Boltons kammerat Mike Pompeo stadig
udenrigsminister, og gør alt hvad der står i hans magt for at
drive nationen ind i en konfrontation med Kina og Rusland; en
konfrontation, som kunne eskalere til en global atomkrig,
enten ved forsæt eller ved et uheld. Mandag satte præsident
Trump sin underskrift på et firesiders brev til
Verdenssundhedsorganisations direktør, Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, der indeholdt en samling af løgne om Kina (og om
WHO), hvoraf mange er blevet offentligt dokumenteret som rene
fabrikationer lanceret af britiske efterretningsnetværk.
Den 19. maj blev et 16-siders dokument fra Det Hvide Hus
udstedt og offentliggjort, igen med præsident Trumps
underskrift, med titlen “USA’s strategiske tilgang til
Folkerepublikken Kina”. Det hævdes i det indledende afsnit:
“Beijing indrømmer åbent, at man forsøger at omdanne den
internationale orden og tilpasse den til Det kinesiske
Kommunistpartis interesser og ideologi.” Det siges om Bælteog Vejinitiativet (BVI), at det er “designet til at omforme
internationale normer, standarder og netværk for at fremme
Beijings globale interesser og vision,” og at “USA vurderer,
at Beijing vil forsøge at konvertere [BVI]-projekter til
unødig politisk indflydelse og militær adgang.”
Der er selvfølgelig en vis ironi her. Verden, især
udviklingslandene, ved godt, at ophavsmanden til denne
rapport, uanset hvem det måtte være, ikke udtaler sig om Kinas

tilgang til udviklingsbistand gennem Bæltet & Vejen, men
snarere de transatlantiske nationers mangeårige politik,
“Washington-konsensus”. Denne “konsensus” – bedre benævnt
“Wall Street-konsensus” – kræver, at hjælp af enhver art (og
hjælpen inkluderer så godt som aldrig infrastruktur) absolut
er afhængig af politisk underdanighed over for långiverne. De
nationer, der vælger at afslå sådanne diktater, ville højst
sandsynligt dele skæbne med Irak, Libyen og Syrien, men ville
bestemt ikke modtage nogen hjælp overhovedet. En af de mest
udtalte klager over BVI er faktisk, at Kina ikke stiller
politiske betingelser, men imødekommer nationernes
udviklingsbehov uanset regeringsform. Dette betegnes som
“samarbejde med tyranner.”
Desværre ser præsident Trump ud til at have accepteret tanken
om, at det er nødvendigt at konfrontere Kina for at sikre hans
valg til november. Han udsendte et tweet i dag, hvor han
hævdede, at “Kina kører en massiv kampagne med misinformation,
fordi de er desperate efter at få ‘søvnige’ Joe Biden til at
vinde præsident-kapløbet.” Det er lige så uheldigt, at
Beijings svar på de vilde påstande om at Kina er ansvarlig for
COVID-19-pandemien
har
været
at
beskylde
Trumpadministrationen for, at bebrejdelserne mod Kina skal dække
over egen mislykket respons på coronavirusset. Det er kun få
uger siden, at Trump korrekt tilskrev skylden, ikke til Kina,
men til det faktum, at de tidligere Bush- og Obamaadministrationer nedlagde Amerikas offentlige sundhedsvæsen,
“og efterlod skabet tomt”, som han sagde. Havde han holdt sig
til denne sandhed, ville Kina sandsynligvis være enig.
Den brutale kendsgerning er, at pandemien og nedlukningen har
forværret den allerede alvorlige krise i det vestlige
finansielle system (som også blev overleveret fra den
mislykkede Bush-Obama-reaktion på krisen i 2009, da de reddede
bankerne snarere end at reformere banksystemet med
Glass/Steagall-reform, som Lyndon LaRouche havde insisteret
på). De næsten 2 billiarder $ i udestående derivater og

‘altings-boblen’ på Wall Street kan simpelthen ikke reddes,
til trods for centralbankdirektør Jerome Powells skvalder om
“ubegrænset likviditet.” Coronavirus og det spekulative virus
er lige dødbringende og en udfordring for hele menneskeheden.
Intet mindre end hele den menneskelige race må engageres for
at foretage de påkrævede revolutionære ændringer, både for at
forhindre katastrofe og for at opnå et nyt paradigme for
menneskeheden, som vores grundlæggende fædre, og Franklin
Roosevelt og Lyndon LaRouche, forestillede sig og kæmpede for
hele deres liv.
Et fire-magts topmøde – med Trump, Putin, Xi Jinping og Modi
– er det presserende, nødvendige udgangspunkt.

Anti-kinesisk
McCarthyisme
når førkrigs-niveau
Den 19. maj (EIRNS) – Da Verdenssundhedsorganisationen tirsdag
lukkede sin todages online forsamling om Verdenssundhed (World
Health Assembly, WHA) med mange af verdens førende medicinske
og politiske ledere, blev denne indsats for at tackle den
største krise, som menneskeheden står overfor i moderne tid,
delvis kapret af den britiske og amerikanske mobilisering for
førkrigs-konfrontation med Kina. Præsident Donald Trump tillod
sit navn at blive anbragt på en firesiders tirade fuld af
halve sandheder og direkte løgne om Kinas og WHO’s reaktion på
coronavirusset og WHO’s påståede dækken over adskillige af
Kinas forseelser. Brevet med Trumps underskrift instruerer WHO
til at følge (uspecificerede) “reformer” dikteret af USA og
“rent faktisk at demonstrere uafhængighed af Kina”; ellers vil

USA permanent afskære alle midler til WHO og “genoverveje
vores medlemskab.” ”The Five Eyes” (‘De fem Øjne’,
Storbritannien, USA, Canada, New Zealand og Australien –red.)
arbejdede også sammen om en fidus for at vedtage en resolution
ved WHA om oprettelse af en “uafhængig undersøgelse” af Kinas
påståede løgne og udsættelser, og om kilden til virusset, men
flertallet af de deltagende nationer ved begivenheden afviste
det, for i stedet at vedtage en ”evaluerende” undersøgelse af
den globale reaktion – der skal finde sted, efter at pandemien
er under kontrol.
Det allerførste af 14 punkter, der hævdede at dokumentere
Kinas og WHO’s forbrydelser, blev åbent udfordret af The
Lancet. Trump-brevet udtalte: “WHO ignorerede konsekvent
troværdige rapporter om virusspredningen i Wuhan i begyndelsen
af december 2019 eller endnu tidligere, inklusive rapporter
fra det medicinske tidsskrift The Lancet.” Richard Horton,
chefredaktør for The Lancet, udsendte straks et brev til
Trump: ”De citerer Lancet i Deres angreb på WHO. Lad mig
korrigere: The Lancet offentliggjorde ikke nogen rapport i
begyndelsen af december 2019 om en virusspredning i Wuhan. De
første rapporter, vi offentliggjorde, var fra kinesiske
forskere den 24. januar 2020”.
“Trump-brevet” blev tydeligvis ikke skrevet af præsidenten,
og dets skammelige karakter og potentielt dødbringende
indflydelse på historiens forløb ligger i tråd med hele den
McCarthyagtige anti-kinesiske kampagne fra folk som Mike
Pompeo i udenrigsministeriet og Christopher Wray i FBI. Dens
intention er den samme som det nu totalt miskrediterede antiRusland-hysteri, der har vist sig at være en kriminel
sammensværgelse mellem britisk efterretningstjeneste og Obamas
korrupte efterretningsvæsen for at bringe præsidenten til
fald, med fuld støtte fra den falske nyhedspresse og den lige
så korrupte Kongres – det vil sige at drive en kile mellem
Trump og hans intention om at opbygge venlige forbindelser
mellem USA og Rusland. I London og Wall Streets optik er dette

nødvendigt for at bevare “det særlige anglo-amerikanske
forhold” for at håndhæve en unipolær britisk imperialistisk
autoritet over hele verden. Dette er særligt presserende for
imperiet, da den skrøbelige økonomiske boble, der er kendt som
det vestlige banksystem – tidligere benævnt af Lyndon LaRouche
som ‘casino mondial’ (globale kasino) – nu pumpes op med så
mange billioner dollars, der er trykt ud af tynd luft, at
endog finanspressens guruer begynder at advare om en
hyperinflation som i Tyskland i 1923.
En af lederne af den moderne McCarthy-heksejagt er senator
Marco Rubio, der netop har taget over som fungerende leder af
Senatets efterretningskomité. Meget sigende for hvor hans
loyaliteter ligger, gav Rubio et bidrag til en rapport, der
blev udgivet i denne måned af Londons rabiate Henry Jackson
Society, med titlen ‘Brud med den kinesiske forsyningskæde –
hvordan de ‘Fem Øjne’ kan frakoble sig strategisk afhængighed’
(“Breaking the Chinese Supply Chain — How the ‘Five Eyes’ Can
Decouple from Strategic Dependency.”) Rubio bringer sin “store
løgn” til torvs: “Det kinesiske Kommunistparti … arbejder
aggressivt med at erstatte demokratisk lov og orden og
regeringsførelse, samt alliancer og systemer der opretholder
det – herunder vores ’Five Eyes’-partnerskab. Strategisk
konkurrence med Kina handler om kampen for demokrati mod
autoritarisme. Kommunistpartiets mål er ikke kun at berige sit
land materielt, men at centrere den globale orden omkring
Beijing ved at gøre alle lande afhængige af Kina for en række
strategiske
varer
–
fra
rå
mineraler
til
telekommunikationsudstyr til medicinske forsyninger – og ved
at fremme dets autoritære model for regeringsførelse i
udlandet.” Det er ironisk, at hans beskrivelse nøjagtigt
matcher den britiske imperialistiske model, der blev påtvunget
af de europæiske magter, først ved direkte kontrol over deres
kolonier, derefter med indirekte økonomisk diktatur under IMF
efter afkolonisering. I modsætning til den form for
imperialistisk kontrol bygger kineserne faktisk storstilet
infrastruktur, hvilket altid var forbudt under den koloniale

model.
Der er ingen løsning på den aktuelle globale
sammenbrudskrise, undtagen et møde med lederne af de fire
magter – Rusland, Kina, Indien og USA – for at imødekomme det
presserende behov for globalt samarbejde om masseproduktion af
de sundhedsfaciliteter, der umiddelbart er nødvendige for at
forhindre et holocaust i Afrika og Sydamerika (se
“Coronavirus-underskriftsindsamling
for
en
Global
Sundhedsinfrastruktur”), og at sætte det smuldrende økonomiske
system under konkursbehandling, baseret på Glass/Steagallreform og nye nationale kreditmekanismer til investeringer i
udvikling og videnskab. Delvise foranstaltninger vil
mislykkes, med den store fare for at verden igen vil synke ned
i global krigsførelse.

