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Helga indledte sin ugentlige webcast med at insistere på, at
folk faktisk bør se præsident Trumps rally i Tupelo,
Mississippi, da man her vil se en helt anden dynamik, end hvad
der formidles i medierne og af hans modstandere. Et betydeligt
udsnit af de amerikanske vælgere reagerer entusiastisk på hans
præsentationer, idet han fortsætter med at betone afslutningen
på krigene, der blev indledt af Bush og Obama, alt imens han
bekæmper sammensværgelsen, der føres imod ham. Hun kaldte
demokraternes pres for en rigsretssag for et “højrisikabelt
spil… som kan give bagslag.”
Det vi gennemlever er et utroligt historisk øjeblik, et
endeligt opgør mellem millioner over hele verden der er vrede,
og som i USA bliver mobiliseret af Trump imod det britiske
imperium, der har taget Det Demokratiske Parti [som gidsel].
Hun mindede seerne om, at hendes mand – da Trump blev valgt –
sagde, at dette ikke var en amerikansk, men global begivenhed,
hvilket vi ser nu med masseprotesterne, der pågår verden
rundt. Hun gennemgik udviklingen omkring rigsretssagen,
herunder bedraget med Schiffs “whistleblower”. Hun pegede på
fremskridtene i Syrien, der er baseret på et samarbejde mellem
Trump og Putin, samt handelssamtalerne med Kina, for at vise
hvad det er som Trump gør, der forårsager hysteriet bag

rigsretssagen.
Da hun gennemgik det igangværende finansielle/økonomiske
sammenbrud samt de åndssvage løsninger der er foreslået af
Lagarde, Carney m.fl., og som kun vil gøre ondt værre, pegede
hun på de enestående løsninger, der er blevet udviklet af
hendes mand Lyndon LaRouche. For Jer, vore seere, er tiden
ikke til passivitet, konkluderede hun, men til nu at blive
involveret og støtte vores organisation.

APEC og COP25 er aflyst
– det gamle paradigme er
brudt sammen, og vi må bygge
det nye
Den 30 oktober (EIRNS) – Enhver der stadig måtte have den
misforståelse, at verden på en eller anden måde “klarer sig”,
uden behovet for at skulle påtage sig noget personligt ansvar
for handling, må vågne op og se på verden som den er i dag,
“fra oven”, som man siger.
I dag kollapsede nationen Chile og “Chile-modellen” i bund og
grund, som City of London og Wall Street elskede. Præsident
Sebastián Piñera, med millioner af mennesker på gaden der
kræver en afslutning på den økonomiske model, som blev indført
for 45 år siden af det fascistiske Pinochet-diktatur og hans
kontrollører af “Chicago Boys”, bekendtgjorde her til morgen,
at topmødet i den Økonomiske Samarbejdsorganisation for Asien
og Stillehavsområdet (APEC) mellem statsoverhovederne fra 21

lande fra Stillehavsområdet, planlagt til den 16.-17. november
i Santiago, er blevet aflyst.
Derudover er også FN’s klimakonference, COP25, den centrale
institution i den økofascistiske bevægelse for at afvikle
industriel udvikling og reducere verdens befolkning, der er
planlagt den 2.-13. december i Santiago, også blevet aflyst.
Ikke alene er stakkels Greta Thunberg og tosserne i Extinction
Rebellion fortvivlede, men Bank of Englands bankdirektør, Mark
Carney, der står i spidsen for det folkemorderiske grønne
finansinitiativ, river sig selv i håret.
Denne masseopstand mod den ondartede nedskæringspolitik i
Chile er ikke en isoleret begivenhed. Faktisk oplever alle
dele af verden en eller flere sådanne omvæltninger, hvoraf
mange er ganske voldelige.
Hariri-regeringen i Libanon trak sig tirsdag den 29. oktober,
da befolkningen kræver en afslutning på den sekteriske
opdeling af nationen, der er udartet i massekorruption og
økonomisk forfald. Iraks regering bryder sammen, da store dele
af befolkningen har haft begrænset adgang til elektricitet og
endog vand, siden ødelæggelsen af dens land for to årtier
siden af George Bush og Tony Blair. Argentina har nedstemt
IMF’s marionetregering under Mauricio Macri, med de sejrrige
tilhængere af den nye regering, der vifter med chilenske flag
i solidaritet. Overalt i Europa kollapser de gamle etablerede
partier, der har regeret siden Anden Verdenskrig, uden
lederskab i sigte til at vende den økonomiske nedgang.
Måske tror du, at du er sikret, fordi du har en god pension?
Disse pensioner er investeret i spekulative papirer, som er
ved at forsvinde. Den amerikanske centralbank, der har trykt
penge med en hastighed, der ikke er set siden sammenbruddet i
2008, forsøger krampagtigt at holde »bankerne, der er for
store til at gå ned«, oven vande i et par uger eller måneder
mere, med en tilførsel på over 100 milliarder dollars dagligt,
og tallet er stigende. Men den finansielle boble, der nu er på
1,5 billarder dollars, en halv gang større end i 2008, kan

ikke “reddes” denne gang. Ti år med nulrente og “kvantitative
lempelser” (QE) for billioner af dollars har kun gjort
realøkonomiens bankerot langt værre.
Og alligevel er løsningen på dette problem tættere på at blive
gennemført end på noget andet tidspunkt i nyere tid. Lyndon
LaRouche advarede for 50 år siden om præcis disse katastrofer,
såfremt hans kloge ord blev ignoreret: Stop finanssystemets
omdannelse til et globalt kasino for spekulativt affald;
gendan det hamiltoniske “Amerikanske System” med statslig
kredit til realøkonomien; samarbejd internationalt for at nå
ud til Månen, Mars og videre; og iværksæt et lynprogram for at
gøre fusionsenergi tilgængeligt for hele menneskeheden.
En ønskedrøm? Langt fra. Med Donald Trump har vi for første
gang siden Jack Kennedy en præsident, der tror på
videnskabeligt fremskridt; som atter har forpligtet nationen
til et Måne-Mars-program; der afviser den falske britiske myte
om “overbefolkning”, som styrer den grønne dagsorden; der er
modstander af, at vores børn bliver overmedicineret; og som
insisterer på, at Amerika skal være venner med Rusland, Kina
og alle nationer, der tror på fremskridt for deres folk.
Derfor er der en hektisk indsats for at starte en rigsretssag
mod præsidenten, binde hans hænder, blokere hans bestræbelser
på at afslutte krigene for regimeskifte og opbygge venlige
forbindelser med andre suveræne stater. Det vigtigste er, at
disse oligarker er bange for, at når den økonomiske boble
brister, vil han ikke følge diktaterne fra Wall Street og City
of London, men vil følge LaRouches politik, hans “Fire Love”,
der sætter det økonomiske imperium centreret i London under
konkursbehandling, snarere end at redde det. De er bange for,
at han ikke kun vil genoprette forbindelserne med Rusland og
Kina, men også tilslutte sig dem i det største foretagende
nogensinde, Den nye Silkevejs omdannelse af de tidligere
koloniserede nationer til moderne industristater, der bekæmper
fattigdom, som det er lykkedes for Kina, den største nation på
Jorden.

Vær opmærksom på de forstandige ord fra Lyndon og Helga
LaRouche. Nu er tiden inde.

’Vi går igennem et minefelt
med bind for øjnene’
Den 30 oktober (EIRNS) ”Verden hvirvler ud af kontrol,” sagde
Helga Zepp-LaRouche i går i en diskussion med
samarbejdspartnere, ”med et nært forestående fuldstændigt
sammenbrud af det transatlantiske finanssystem”, til trods for
desperate forsøg fra den amerikanske centralbank, Federal
Reserve, ECB og centralbankerne på at afværge det uundgåelige
ved hjælp af de sidste krampetrækninger med kvantitative
lempelser og andre forsøg på bankredninger. Som en italiensk
analytiker udtrykte det kortfattet i Il Sussidiario den 25.
oktober: ”Vi går igennem et minefelt med bind for øjnene.”
Minefeltet er ikke kun økonomisk; det er også politisk. Der er
en masseeksplosion af protester internationalt [rettet] imod
de nuværende bankerotte institutioner – fra Chile, Libanon,
Argentina og endog til Italien og Tyskland, som det blev
tydeliggjort ved de nylige valg i disse europæiske lande.
Under disse omstændigheder, sagde Zepp-LaRouche, er det
latterligt
at
tro,
at
de
malthusianske
grønne
finansieringsplaner fra Bank of Englands direktør, Mark
Carney, eller Europa-Kommissionens præsident, Ursula von der
Leyen, vil fungere. Hvis man prøver at “puffe” befolkningen
til at acceptere yderligere fascistisk nedskæringspolitik –
som de kuleskøre adfærdsøkonomer foreslår – vil man kun
forårsage en fuldstændig eksplosion.

Efterhånden som den økonomiske og politiske krise bliver mere
bitter, optrappes i farlig grad det britiske imperiums
operation for at fjerne præsident Donald Trump fra embedet, af
frygt for at han handler imod deres interesser – som han netop
har gjort i Syrien. Den demokratiske ledelse i Kongressen har
udarbejdet en resolution, der formelt igangsætter en
rigsretsundersøgelse, som de vil forsøge at banke igennem i
denne uge, på trods af at et voksende flertal af den
amerikanske befolkning ikke er i humør til dette kup. Der
ligger en dobbelt fare i denne udvikling: Det er farligt for
bagmændene, fordi det efterlader dem fuldstændig udsat for en
folkelig afvisning; men det er også farligt for nationen og
verden, i betragtning af den erklærede hensigt fra det
britiske imperiums fortalere om at nå deres mål for enhver
pris.
Vi står over for en sammenbrudskrise af historiske
proportioner, tilføjede Zepp-LaRouche; langt større end
Sovjetunionens sammenbrud for 30 år siden. Men i modsætning
til dengang, er der ved at tegne sig et alternativt system
omkring Kinas Bælte- og Vejinitiativ.
Sådanne omstændigheder, med et smuldrende finansielt system
kombineret med et voksende internationalt oprør mod
politikkerne og institutionerne af denne gamle orden, betyder,
“at vi er nødt til at frembringe hele spektret af Lyndon
LaRouches ideer”, sagde Zepp-LaRouche. Denne kamp kan vindes,
konkluderede hun, så længe vi lykkes med at vinde USA og
Europa tilbage til deres egne bedste klassiske traditioner,
som finder deres højeste udtryk i LaRouches livsværk.

I en dyb krise er et nyt
paradigme netop så tæt på
Den 21. oktober (EIRNS) – Den aktuelle globale krise er mere
end faren, slemt nok i sig selv, for at “regimeskifte-krige”
spreder sig til verdenskrig; den rækker udover krigspartiets
forsøg på at fjerne USA’s præsident Donald Trump, fordi han
ønsker fred og strategisk samarbejde især med Rusland – i
særdeleshed i Mellemøsten.
Dette spørgsmål er bestemt afgørende. Vi ønsker alle
instinktivt en harmonisk verden, hvor nationer søger fred og
gensidig forbedring, i det mindste for at løse den vigtigste
krise som denne. Og når vi ser krigspartier, der er blevet
grebet af britiske geopolitiske tvangstanker om at gå i krig –
eller ungdommen der er opvokset med voldelige kampe og
anarkistiske opgør som “sjov og spil” – er det et smertefuldt
billede af den menneskelige art.
Men vi ønsker meget mere: At hæve levestandarden for
nationerne op over fattigdom og til videnskabeligt fremgang,
og hæve de unges produktive evner til at overgå deres
forældres og bedsteforældres begrænsninger.
Under denne krise ligger der under alle omstændigheder en
finansiel og økonomisk krise. Den har spredt sig fra ti års
pengetrykning og massiv spekulation, der producerer ufattelige
niveauer af gæld og ulighed – centreret i gigantiske
megabanker i London, Wall Street og Frankfurt, men berører
enhver nation i verden. Helga Zepp-LaRouche, leder af Schiller
Instituttet, fortalte os i dag, at det der driver den
strategiske krise – inklusive det voldsomme angreb for at
fjerne en amerikansk præsident, der ikke ønsker
krigskonfrontationer med andre atommagter – er, at det
finansielle etablissement ved, at dets system nu styrer mod
afgrunden. De vil ikke tillade en præsident Trump, der i den

kommende dybe finansielle og økonomiske krise “måske kunne
gøre hvad som helst”, måske endda gør det som kandidat Trump
opfordrede til: “Sprænge den gigantiske boble på Wall Street.
“Han ville måske endda indføre Lyndon LaRouches politik,
LaRouches berømte “Fire love”, der starter med Glass/Steagallloven for at punktere den gigantiske boble, og derefter en
“hamiltonisk” nationalbank til finansiering af ny
højteknologisk infrastruktur; udforskning af hele solsystemet;
gennembrud til fusionskraft.
Muligheden skræmmer Wall Street såvel som det magtbegærlige
krigsparti; og selvom Trump må forsvares, giver det ingen
mening at vente og se om han vil antænde disse nye økonomiske
motorer. Vi er nødsagede til selv at handle for LaRouches
renselse, og endog for at tvinge hans “fire love” ind i den
forstyrrede og manipulerede kongres.
LaRouche foreslog “Fire Magts”-samarbejdet med USA, Kina,
Indien og Rusland om denne politik for at få den hurtigere
gennemført og spredt, gennem eksport af kapitalgoder, til
udviklingslande. Han og Helga LaRouche fremlagde det centrale
udgangspunkt for 30 år siden, korridorer for ny
jernbanetransport, strøm og kommunikation ud over hele
Eurasien, Mellemøsten og Afrika. Dette er nu Kinas Bælte- og
Vejinitiativ.
Kina fremskynder i år – i lyset af den voksende globale
økonomiske krise og endog massive protester mod nedskæringer i
mange lande på samme tid – atter sine vedvarende investeringer
i ny infrastruktur, som indbringer højere produktivitet og
forhindrer recession.
Men der er meget mere end infrastruktur i LaRouches politik.
Det er “Apollo”-missioner for at vende tilbage og bebo Månen
og rejse til Mars og videre; lynprogrammer for fusionskraft,
laser- og plasmateknologier; lyse Afrika op med atomkraft, som
Ruslands præsident siger, at det har til hensigt at gøre;

bringe de væbnede styrker hjem fra områderne med “endeløse
krige”.
Et nyt og bedre paradigme kunne være inden for rækkevidde, der
hvor Lyndon LaRouche udformede det i sit lange og meget
kreative liv.

Kongressen
iler
med
rigsretssag
og
krig
men
stikker af fra Wall Streets
store problem.
Den 20. oktober (EIRNS) – Det amerikanske senat er nu et
krigsteater for evindelige krigere, der kræver flere krige i
Mellemøsten og afstraffelse af præsident Donald Trump med den
absurde påstand om folkemord på kurderne. Repræsentanternes
Hus kan nu prale af rigsretssags-tilhængere fra begge parter,
der foregiver at tro, at Vladimir Putin (eller Xi Jinping)
kontrollerer Trump, og som støtter en hemmelig gruppe af CIAoperatørers forehavende med at vælte præsidenten. Mange af de
store nationale medieorganisationer har forladt den tynde
fernis af at rapportere nyhederne, for simpelthen at udsende
og fordreje PR-meddelelser fra lederne af kuppet, der som
udgangspunkt kommer fra højtstående personer i den britiske
efterretningstjeneste.
Hvis dette er situationen, er det amerikanske folk i deres
gode ret, hvis de er villige til at handle i egen interesse,
til at smide det meste af denne kongres af fupmagere og deres

forfalskede synspunkter og falske nyheder ud. Men noget andet
ligger til grund for denne skøre opførsel.
Disse valgte embedsmænd skjuler for sig selv – og fra dig – de
umiskendelige rapporter om, at en ny finanskrise, allerede i
et tidligt stadie, er på vej imod os fra Wall Street, mens de
industrielle økonomier i USA og Europa synker. Den nye globale
finansielle rapport fra Den Internationale Valutafond er fuld
af meget alvorlige advarsler om gældskrise og finansielt
sammenbrud. Den amerikanske Centralbank har dagligt pumpet
50-100 milliarder $ likviditetslån ind i Wall Streets banker
og kapitalfonde siden den 16. september, da man opdagede en
likviditetskrise på ’interbank’-lånemarkedet. Centralbankerne
i USA, Europa og Japan koordinerer deres udvidede program for
banksubsidier i forsøget på at udstede tilstrækkelig
likviditet til at forhindre, at aktie- og obligationsværdier
dratter i afgrunden.
Men der er ingen omtale af disse udbrud af finansielle
nødsituationer i Kongressen og parlamenterne, og heller ikke
henvisning til dem i de populære medier. Der afholdes ingen
høringer. Kompetente økonomer og bankfolk opfordrer
indtrængende til, at disse banker skal brydes op efter
principperne i Glass/Steagall-loven, og at store programmer
med offentlige investeringer i højteknologisk økonomisk
infrastruktur må iværksættes hurtigt. Men disse nødvendige
tiltag diskuteres ikke engang.
Hvorfor? Alle de amerikanske embedsmænd, der er gået med på
dette kup af den britiske efterretningstjeneste, vil have
Trump af vejen før ”økonomien” diskuteres. De frygter, at han
i en krise, under et økonomisk sammenbrud, vil tage ansvar for
det ved at handle i fællesskab med de andre nationale ledere
indenfor
rumforskning,
kernekraft-teknologi,
infrastrukturopbygning – hvilket vil sige Kina, Rusland,
Indien og andre. Disse nationer er vores potentielle partnere
i international udvikling, men krigspartiet insisterer på, at
de er vores modstandere, vores fjender.

Lyndon LaRouche og hans organisations nuværende handlinger
hjemsøger dette krigsparti, fordi hans politik ligger lige for
som løsninger på denne krise. Dette gælder i allerhøjeste grad
for hans ide om en “Fire-magts-aftale” (USA, Kina, Rusland,
Indien) for at konstruere de internationale rammer for at
indføre
Glass/Steagall-principper,
vigtige
nye
infrastrukturprojekter og investeringer i kapitalgoder,
vidtrækkende
rumfarts-missioner
og
avancerede
kernekraftteknologier.
En amerikansk præsident, der ønsker at løse denne kommende
krise, hvilket præsident Trump vil, kan simpelthen gribe fat i
hvad LaRouche allerede har foreslået og påbegyndt, og følge
hans lederskab. Dette vil partiet for rigsretssag og krig
udelukke ved at tvinge Trump ud. Men det amerikanske folk har
brug for disse LaRouche-løsninger, og burde nu handle i egen
interesse.

Hemmeligheden bag, hvordan
Trump
udmanøvrerede
krigspartiet.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 18.

oktober 2019
I denne uge drøfter Helga Zepp-LaRouche Trumps seneste træk
for at afslutte krigene for regimeskifte, hvilket han blev
valgt til at udføre, og stiller den amerikanske befolknings
støtte til præsident Trump, der sås ved forskellige stævner i
hele landet, op imod de etablerede mediers forsøg på at
fremstille en helt anden virkelighed. Med en skrøbelig
våbenhvile på den syriske/tyrkiske grænse er det nu tid til at
begynde genopbygningen af regionen ved at udvide Bælte- og
Vejinitiativet til Mellemøsten!
Helga Zepp-LaRouche understreger også den rolle, som vores
bevægelse spiller i USA og i Europa med at uddanne
befolkningen i den forestående globale finanskrise. DETTE er
den virkelige baggrund for hastværket med at afsætte Trump fra
embedet. Han har bevist, at han er villig til at vælte
skakbrættet med det militærindustrielle kompleks’ årtier lange
politik for regimeskifte; så hvilken garanti har Wall Street
for, at han ikke vil gøre det samme imod dem, i takt med at
finanskrisen fortsætter med at brede sig?
Det er nu vigtigere end nogensinde at organisere en ægte
økonomisk renæssance på planeten, begyndende med at
omorganisere Wall Street og give de suveræne nationer mulighed
for at samarbejde om deres egne økonomiske skæbner.
Tak for at følge vores arbejde og for din støtte.

Timen er kommet
Den 17. oktober (EIRNS) – Igennem de fleste tidsperioder
tillader historien kun at der sker få ændringer til det bedre
på kort sigt, og de klogeste hoveder forbereder sig tålmodigt
på de muligheder, som fremtiden måtte byde på. Så kommer der
andre, sjældnere tider, hvor årtier eller mere kastes ud af
balance i løbet af blot uger eller dage – revolutionære tider.
To oprørende videointerviews, der netop er frigivet af
LaRouchePAC – om Syrien og de videre udsigter for fred og
eurasisk udvikling – viser, at der for indeværende virkelig er
[tale om] revolutionære tider: et interview med Hussein Askary
fra EIR’s Arabiske Redaktion og talsmand for det
internationale Schiller Institut (“Peace Breaks Out In Syria”:
Et interview med Hussein Askary ”); og det andet fra Virginia
Commonwealth med senator Richard Black (R) (”Interview med
senator Black: The Real Story of What’s Happening Syria, Not
the Fake News Version”).
Nu hvor præsident Donald Trump endelig er fritstillet til at
opfylde sit valgkampsløfte om at trække USA ud af de
uendelige, håbløse krige påbegyndt af Bush og Obama, og i
stedet kan forhandle om fred med Rusland og alle andre parter,
igangsættes der en revolution af håb. Den har grebet
Mellemøsten, og amerikanerne, der valgte ham til præsident af
samme grund, tillige med mange andre, der ikke stemte for ham.
(samtidig med at Gallup løgnagtigt vil vide, at 52% af
amerikanerne ønsker, at præsident Trump bliver væltet ved en
rigsretssag og fjernet fra embedet.)
Nu opfordres amerikanerne til at afsløre og besejre den
forræderiske farceagtige rigsretssagsproces, og EIR vil
fortsætte med at afsløre alle løgne og beskidte
efterretningsoperationer, der ligger bag den – alle, til
syvende og sidst, begået efter ordrer fra finansoligarkerne
med centrum i London, såsom bankdirektør for Bank of England,
Mr. ‘Green Finance’ Mark Carney.

Men det levende eftermæle fra det afdøde amerikanske geni
Lyndon LaRouche fortæller os, at vi må gå videre, og at vi må
gøre det nu. Opgaven er mere end bare at overvinde
geopolitikken, og det er heller ikke muligt at stoppe blot med
det. Den nuværende situation er en enestående mulighed for at
basere fred på økonomisk genrejsning og økonomisk genopbygning
af Amerika og Verden.
Det var netop sådan en mulighed, som Lyndon LaRouche så i
sammenbruddet af det europæiske kommunistiske system
(Warszawa-pagten) i årene 1989-1991. Han greb lejligheden som
han så, selvom næsten ingen andre så det klart på det
tidspunkt, for at overvinde det økonomiske forfald i
Vesteuropa og Østeuropa, samtidig med at han muliggjorde
udvikling i den såkaldte Tredje Verden. Han kæmpede ihærdigt,
selv fra fængselscellen hvor han uretfærdigt var indespærret,
for at få dette til at ske. Som ene mand, med sin kone og et
par venner, førte han denne kamp til alle kontinenter. Han så
forbundsfæller blive myrdet, som den tyske bankmand Alfred
Herrhausen – men han kæmpede videre. Det krævede de
kombinerede styrker af premierminister Margaret Thatcher og
præsidenterne George H.W. Bush og François Mitterrand at
besejre denne ene mands initiativ, for det han kaldte “den
Europæiske produktive Trekant.” Det var en enorm
infrastrukturplan med henblik på at binde de mest produktive
centre i Europa sammen, iværksætte højteknologisk udvikling
derfra, og lade det brede sig videre ud til Østeuropa, Asien
og videre.
Han tabte dengang, men den idé han forfægtede blev vedtaget
som Kinas politik af landets nye præsident Xi Jinping i 2013,
efter mange års forudgående diskussioner i Kina inspireret af
Lyndon og Helga LaRouche. I løbet af de sidste seks år har det
dybtgående forandret Verden, blandt andet ved at bringe håb
til Afrika, hvilket aldrig før er set.
Nu står vi overfor en endnu større mulighed. De kræfter, der
dengang knuste LaRouches plan, eksisterer stadig, men de er

meget svagere, og de er bragt ud af balance. Muligheden er her
for det 21. århundredes version af Franklin Roosevelts
genopretningsplan, som Lyndon LaRouche redegjorde for i sine
“Fire love” og andre steder (se EIR, 13. juni 2014, “Fire nye
love for at redde USA nu! Ikke en mulighed: En øjeblikkelig
nødvendighed”).
Internationalt eksisterer der nu muligheden for (og hvor længe
endnu?), at stormagterne USA, Rusland, Kina og Indien kan
skabe et nyt kreditsystem rettet mod højteknologisk udvikling
af verden, med massiv eksport af kapitalgoder fra den
udviklede sektor til de underudviklede, muliggjort af
langsigtede, lavt forrentede lån under et dollarsystem med
guldreserver og relativt faste valutakurser.
Det kan gøres nu – drivkræfterne er til stede. Og det skal
gøres nu. Uanset hvad dine yndlingsmedier måske fortæller dig
og dine kontakter, er finanskrisen i færd med at bryde ud. De
eneste svar herpå ligger i de retningslinjer, som LaRouche har
udstukket. Giv agt!

Hvad der venter, efter en
rigsretssag mod Trump:
Dyb recession, finanskrak og
en ny grøn aftale.
Den 16. oktober (EIRNS) — Hvis amerikanere kræver, at de
grundlæggende principper i Lyndon LaRouches økonomiske love
iværksættes nu – fra en Glass/Steagall-lov for at opløse Wall

Street, til lynprogrammer inden for rumforskning og udvikling
af fusionskraft – kan vi styre uden om den dybe recession og
det truende finansielle krak.
Uden dette, sker det nu. Den internationale Valutafond har
netop udsendt en meget stærk advarsel: 40% af samtlige
selskabers gæld er klar til at eksplodere på Wall Street og i
Londons banker, så snart vi rammer den økonomiske recession –
hvilket de påpegede, at hele verdensøkonomien er på vej imod.
Den amerikanske centralbank har forsøgt at stoppe en
“likviditetskrise” i banksystemet, ved at pumpe 50-100
milliarder dollars af kortfristede lån ind i de store banker,
hver morgen i en måned. Wall Street kræver fortsat mere og
mere; der er store problemer der, og de afdelinger af
bankerne, som specialiserer sig i spekulationer, må omgående
opdeles, så udlånsbankerne kan beskyttes. Dette kræver, at
Glass/Steagall-loven bringes tilbage.
Vi har brug for en langt større vækst i produktiviteten,
kredit til nye infrastrukturprojekter der kommer fra en
nationalbank, en mission til Månen og Mars for at fremme
økonomien. Vi kan vende tilbage til hastig teknologisk vækst
og videnskabeligt fremskridt. Lyndon LaRouche formulerede
denne politik som grundlaget for USA’s samarbejde med andre
højteknologiske, rumfarende nationer: ja, Kina, Rusland og
Indien.
USA går fortsat ind for industriel udvikling og teknologiske
fremskridt, fordi Donald Trump er dets præsident. Alle
fortalere for en rigsretssag, alle hans fjender, vil nu have
den såkaldte Nye grønne Aftale: at bruge billioner af dollars
på tilbagestående energiteknologier, nedlægge industrien, slå
mennesker ihjel for at “redde planeten”. Medierne bag en
rigsretssagsproces ledes af de britiske og amerikanske
efterretningstjenesters krigspartier – de bruger den “Nye
grønne Aftale” som et våben mod Rusland og Kina, såvel som mod
Trump. De grønne milliardærer, som Michael Bloomberg og George
Soros, ønsker at se den menneskelige befolkning reduceret.

Enhver demokrat, praktisk talt enhver europæer eller
embedsmand i FN, der taler om “infrastrukturudgifter”,
hentyder til den jammerlige Nye grønne Aftale.
Præsident Trump er ikke blot, som han sagde, “alene” om at
ville afslutte krigene i Mellemøsten og Afghanistan; han står
også i vejen for de vilde antiindustrielle tiltag i
“klimaændringernes” navn. På den måde udtrykte han sandheden,
da han tweetede i dag: “Vores rekordstærke økonomi ville bryde
sammen, ligesom i 1929, hvis nogen af disse klovner blev
præsident!”
Hvis vi tillader at rigsretssagen lykkes, vil det koste os
alle meget dyrt. Forstå LaRouches fire love og hans foreslåede
Nye Bretton Woods-kreditsystem, måden at samarbejde på med
disse andre rum- og videnskabelige magter. Vi kan gå udover
alt hvad menneskeheden hidtil har været i stand til at
udrette; og rigsretssags-kuppet vil blive besejret.

For en økonomisk renæssance
for menneskeheden
og
renselse
af
Lyndon
LaRouches navn.
Erklæring fra Schiller Instituttet formand, Helga ZeppLaRouche, vedrørende de internationale aktionsdage 10.-15.
oktober 2019
Forestil jer: Verdens ende indtræffer, men der møder ingen op!

Forestil jer at teenager-klimaidolet Greta Thunberg, og alle
central- og investeringsbankfolkene, hedgefonde og
spekulanter, der er euforiske over den angivelige vished for
at planeten vil koge over inden for 18 måneder (ifølge Prince
Charles) – mens sidstnævnte er ekstatiske over astronomiske
profitter, som de tror kan opnås ved ”grønne finanser”. Men
så, ikke desto mindre, fortsætter verden – trods forskellige
udsving i klimaet – simpelthen med at eksistere!
Denne variation af fredsbevægelsens gamle slogan: ”Antag at
der er krig, men at der ikke kommer nogen”, er nyttig for at
understrege den pointe, at en ideologi kun indvirker på
virkeligheden, hvis størstedelen af befolkningen tror på den.
Der er ingen klimakrise. Klimadata for de sidste 500 millioner
år viser, at Jordens klima har varieret kontinuerligt med en
konstant vekslen mellem varme og kolde perioder. (Den sidste
af disse kolde perioder sluttede først i 1850 med den ‘Lille
Istid’.) Dagens klimaalarmister kan ikke basere sig på
videnskabeligt beviselige fakta, men bruger klimamodeller,
hvis forudsigelser allerede har vist sig at være overdrevne.
Fejlen i disse modeller understreger det faktum, at klimaet er
en meget kompleks størrelse, som straks må bringes tilbage på
et videnskabeligt grundlag. Mens menneskeskabte aktiviteter
har en begrænset effekt på klimaet, er det som IPCC gør –
nemlig at ignorere den dybe indvirkning af processer i solen
og i vores galakse – højdepunktet af videnskabelig
inkompetence!
Dæmoniseringen af CO₂ og det resulterende mål om afkarbonisering af verdensøkonomien er lige så rationelt som at
brænde hekse på bålet som et middel mod sygdom. CO₂ er ikke et
forurenende stof, men er en uundværlig betingelse for livet på
jorden, og især for trivslen af planter og landbrug som
grundlag for menneskets eksistens. Den virkelige
krisesituation er af-karboniseringen af den globale økonomi,
hvilket den finansielle sektor presser på med, og som vil føre
til et sammenbrud af de industrialiserede lande, ødelæggelse

af udviklingslandene og massiv, global befolkningsreduktion –
dvs. folkedrab.
Klimahysteriet, der er iscenesat af den finansielle sektor og
de etablerede medier, er den største propagandistiske
manipulation af befolkningen nogensinde; en manipulation der
har fungeret så effektivt, at den nazistiske propagandamester
Josef Goebbels ville have opgivet sit job på grund af sin
relative fiasko i forhold hertil. Det egentlige spørgsmål der
står på spil er ganske anderledes: Det neoliberale
finanssystem er absolut færdigt. Årsagerne til nedbruddet i
2008 er langt fra blevet løst, men er i stedet blevet
forstørret gennem elleve år med kvantitative lempelser, og
renter der er sat til nul eller endda under. Hvilke planer har
det finansielle oligarki? Ifølge et papir, der for nylig blev
fremlagt af BlackRock på Jackson Holes årlige bankmøde, skulle
centralbankerne gennemføre et “regimeskifte”, hvor
centralbanker, der forbliver “uafhængige”, udsteder store
mængder penge og giver dem direkte til regeringer, som kun vil
bruge dem i henhold til centralbankernes direktiver. Det er
samme princip, som Hitlers finansminister Hjalmar Schacht
brugte til at finansiere den militære opbygning på det
tidspunkt – men denne gang skal alle de penge der er skabt
bruges til at gøre verdensøkonomien ”grøn”.
For de fleste mennesker der er indfanget af den neoliberale
ideologi, iscenesat af de etablerede medier, er det meget
svært at forestille sig, at hele grundlaget for dette system
er forkert. Men denne ideologi involverer ikke kun det
“regimeskifte”, der er planlagt af centralbankfolkene, men
også et “regimeskifte” mod den amerikanske præsident Donald
Trump, såvel som imod Rusland og Kina, som det ses i
“farverevolutionen”, der nu bliver anstiftet i Hongkong. Og
det inkluderer også ideen om, at det er helt normalt, at et
lille lag af rige mennesker bliver stadig rigere, mens
flertallet bliver stadig fattigere; at Afrika skal forblive
underudviklet for evigt; at hvert menneske under alle

omstændigheder er en parasit, der forurener miljøet; og at
grænserne for vækst er nået. Og lad os ikke glemme de liberale
ideer om, at “alting går an,” og at enhver mening er lige så
god som enhver anden.
Men set ud fra universets love og menneskehedens evolution,
som de er bestemmende for, er disse aksiomer lige så forkerte
som de fleste af antagelserne fra middelalderen, såsom
skolastik, hekseri eller flagellantisme.
Hvis vi skal slippe ud af den nuværende voksende krise, hvor
alt ser ud til at løbe ud af kontrol, er vi nødt til at ændre
hele vores tankegang. Vi er nødt til at finde et
referencepunkt, hvorfra vi kan vurdere alle vores antagelser
om menneskeheden og universet vi bebor, og undersøge deres
gyldighed. Dette referencepunkt er rumforskning og rumfart.
Bemandet rumfart er det sejrende bevis for, at Leibniz havde
ret i at hævde, at vi lever i den bedste af alle verdener.
Naturligvis ikke i den forstand, som den kyniske Voltaire – på
sin vis den tids Sir David Attenborough – angreb Leibniz’
optimistiske billede af mennesket, men i den forstand at det
viser, at menneskeheden er den eneste (hidtil kendte) kreative
art, der gennem opdagelsen af stadigt nye principper for det
fysiske univers kan skabe grundlaget for at overvinde alle
grænser.
Som Lyndon LaRouche demonstrerede i sin banebrydende bog ‘Der
er ingen grænser for vækst’, (PDF) og i hele sit livs arbejde,
er det de originale opdagelser af stadigt mere komplekse
eksperimentelt beviselige principper for universet, der giver
grundlaget for helt nye økonomiske platforme, som kan skabe
midlerne til at opretholde bedre brødfødte, længere levende og
bedre uddannede mennesker. På den måde er vækstbegrebet ikke
så simpelt som nogle fjolser, såsom Malthus, forestiller
sig; fjolser, der tænker i baner af en kausal verden
indskrænket af en euklidisk aritmetik eller geometrisk
multiplikation; men snarere svarende til en mangfoldigt

forbundet riemannsk manifold, der udfolder sig til højere
ordener, der ikke kan forstås med udgangspunkt i de lavere.
Kreativ fornuft kan, som det mest udviklede element i
universet, skabe nye singulariteter, der igen kan øge graden
af menneskelig effektivitet i universet ud over alle grænser.
De bedste eksempler på dette er den forventede beherskelse af
termonuklear fusion – hvor mennesket efterligner
fusionsprocessen i Solen og derved producerer ubegrænsede
mængder af energi og reserver af råmaterialer – og
bekræftelsen af Albert Einsteins generelle relativitetsteori,
som det for nyligt blev gjort med bekræftelsen af
gravitationsbølger og billedoptagelser af sorte huller; sorte
huller, som befinder sig i centrum af hver af de to billioner
galakser, som Hubble-teleskopet indtil videre har været i
stand til at opdage.
Den nye måde at tænke på må afvise bankfolks pseudoreligioner, etablerede medier og klima-apostle, og erstatte
dem med en videnskabelig debat om eksperimentelt beviselige
fakta. Artemis-programmet, der er vedtaget af præsident Trump,
og som vil bringe folk tilbage til Månen i 2024 og etablere en
permanent station i 2028, er lovende i så henseende, og
ligeledes rumprogrammerne i Kina, Indien, Rusland og Det
Europæiske Rumfartsagentur. I øvrigt viser Kinas enestående
økonomiske succes og dynamikken i ‘Den Nye Silkevej’, at
fokuseringen på videnskabelig innovation er mere gavnligt for
de involverede lande end det neoliberale systems fokusering på
profit.
Hvis det er muligt at bringe Europa og USA ind i et samarbejde
med det kinesiske Bælte- og Vejinitiativ og, for USA’s
vedkommende, i et samarbejde med Kina om rumfart, vil
menneskeheden ikke befinde sig på randen af en klimaapokalypse, men snarere i begyndelsen af en ny æra, hvor
menneskets iboende evne til fornuft frit kan udvikle sig, og
vi i en vis forstand kan overgå til voksenlivet for vores art.
Vi vil udforme en mere menneskelig tidsalder, og demonstrere

at denne verden faktisk er den bedste af alle mulige verdener,
fordi der potentielt findes et geni i ethvert menneske, og
graderne af frihed i udviklingen af vores art vil stige uden
begrænsning til i et omfang, hvor flere [og flere] mennesker
kan realisere dette potentiale i sig selv.
Det uomgængelige skridt for at opnå denne nye tankegang er den
fuldstændige renselse af Lyndon LaRouche, der blev forfulgt og
fængslet i 1980’erne og 1990’erne af det Britiske Imperiums
onde og desperate storinkvisitorer i deres forsøg på at
blokere adgangen til hans ideer.
Vi har brug for de dristige og optimistiske visioner af
tænkere som Leibniz, Schiller, Einstein, Krafft Ehricke og
Lyndon LaRouche, fordi den kulturelle pessimisme fra Malthus,
Nietzsche og Spengler fører til fascisme og krig, mens
positive ideer om menneskeheden fører til nye renæssancer og
blomstrende perioder i historien. Det er op til os alle,
hvilken retning vi tager!

Systemet kollapser: Dette er
årsagen til optimisme!
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 11.
oktober 2019
Zepp-LaRouche indledte med at drøfte, hvad hun beskrev som den
historiske pressekonference med præsident Trump den 9.

oktober, hvor han gjorde det klart, at han havde til hensigt
at vende de sidste 50 års geopolitiske krige. Under henvisning
til præsident Eisenhowers identifikation af det “militære
industrielle kompleks” som årsagen til krig, afsluttede Trump
med en bevægende personlig erklæring, idet han identificerede
omkostningerne ved disse krige, hvad angår de amerikanske tab
af menneskeliv, samt de millioner der går tabt på den anden
side i krigene.
Hun vendte flere gange tilbage til vigtigheden af to ting: For
det første, præsident Trump må nu samarbejde med Rusland
gennem Astana-processen og inddrage Kina, for at afslutte
krigene via reel økonomisk udvikling; for det andet, at
vejledningen til denne udviklingsproces må være Lyndon
LaRouches liv, hvis renselse er den nødvendige ingrediens for
at få det til at fungere.
LaRouches stemme er desuden vigtig, da det økonomiske
sammenbrud er i gang, og det er hans videnskabelige metode,
nedfældet i hans Fire Love, som er nødvendige for at forhindre
sammenbruddet i at udløse global elendighed. Vi må direkte
tage fat på den panik og kulturpessimisme, som dominerer
befolkningen – nu er tiden inde til, at vores optimistiske
synspunkt, baseret på en forståelse af menneskets sande,
kreative natur, former diskussionen.
Tak fordi I følger vores arbejde i et så spændende historisk
øjeblik. Der står meget på spil for menneskehedens fremtid, og
vi gør en forskel.

Den Verden som vi mener at
kende
er
ved
at
gå
i
opløsning
Den 9.oktober (EIRNS) —Hvis det næsten dagligt ser ud som om,
at endnu en institution, der syntes at være uforgængelig,
kollapser for øjnene af én, er det ikke blot en forestilling
man har. I de seneste år har vi været vidne til, at
medievirksomhederne giver afkald på enhver form for
forestilling om at have forbindelse med virkeligheden.
Fremkomsten af økofascistiske organisationer, der kræver
ødelæggelse af det industrielle samfund samt affolkning,
forsøger at ødelægge selve idéen om menneskelig fremgang –
bemærk, at mange folk smilede og nikkede, da det misbrugte
barn Greta Thunberg bad Verden om at opgive “eventyrene om
evig økonomisk vækst.” Vatikanet, der af sine venner og dets
fjender bestemt betragtes som en permanent institution, er
rystet i sin grundvold under vægten af sexskandaler, en
omfattende mangel på præster, og nu, en pave, der åbent
sponsorerer sataniske politikker, herunder en nu igangværende
synode, hvor præster og biskopper fejrer hedenske dyder og
støtter økofascisme og affolkning. Så er der Wall Street, som
nu har fået oprettet en livline til den Føderale Centralbanks
pengetrykkerier, og som muligvis ikke – tilligemed med City of
London – overlever det indeværende år. For ikke at nævne det
britiske parlamentariske system, som splitter sig selv ad i
forsøget på at forhindre gennemførelsen af det britiske folks
vilje til at forlade EU og genvinde national suverænitet.
Tilføj til denne række af kollapsende institutioner Kongressen
i USA. Som præsidentens rådgiver Pat Cipollone tydeligt
demonstrerer i et brev, der i går blev leveret til de
demokratiske ledere i Repræsentanternes Hus – “Folkets Hus” –
er denne centrale institution i det amerikanske system blevet
omdannet til et ‘Star Chamber’ i traditionen af den britiske

ret nedsat af ‘The Crown’, hvor der helt kan dispenseres for
loven for i stedet at følge de royale luner. Hvad værre er:
“Lord” Schiff har forvandlet Repræsentanternes Hus til et
agentur
for
en
totalt
korrupt
afdeling
af
efterretningstjenesten, der har samarbejdet med britiske,
australske og italienske regeringsagenter, samt den
nynazistiske ledelse af Ukraines tidligere regering (hjulpet
til magten af Obama-administrationen) i et forsøg på at vælte
USA’s præsident – hvilket vil sige forræderi.
Cipollone skriver, at Demokraterne i Repræsentanternes Hus
har: “nægtet præsidenten retten til at krydsforhøre vidner, at
indkalde vidner, at modtage udskrifter af vidnesbyrd, at have
adgang til beviser, at have tilgang til rådgivning og mange
andre grundlæggende rettigheder garanteret for alle
amerikanere. De har ført deres sag i hemmelighed. De har
krænket borgerlige frihedsrettigheder og adskillelsen af
magten ved at true embedsmænd i den udøvende gren af
regeringen, og hævder, at de vil forsøge at straffe dem, der
udøver grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og
beføjelser. Alt dette er i strid med forfatningen,
retsstatsprincippet og alle tidligere fortilfælde. Aldrig før
i vores historie har Repræsentanternes Hus – under kontrol af
begge politiske partier – ført det amerikanske folk ned ad den
farlige vej, som de nu synes fast besluttet på at forfølge.”
Præsidenten nægter med rette at deltage i dette kriminelle
foretagende, mens rigsadvokatens nu udvidede undersøgelse af
kupforsøget, der er kendt som “Russiagate”, og nu den falske
rigsretssag, snart vil stille disse ‘Star Chamber’ dommeraspiranter for retten for deres meget reelle forbrydelser.
LaRouchePAC og EIR har dokumenteret disse kriminelle
handlinger fra begyndelsen og påvist, at de samme kræfter,
endda mange af de samme personer, stod bag retsforfølgelsen af
Lyndon LaRouche i 1980’erne – og grundlæggende af de samme
årsager. Hans posthume frikendelse i dag ville sprænge de
illusioner, der har underlagt den amerikanske befolkning

informationskrigen igennem de sidste 35 år. Anmod præsidenten
om at rense LaRouches navn.

Det vil kun fungere med
amerikansk samarbejde med
Kina, Rusland og Indien.
Den 8. oktober (EIRNS) — Der er en række nøgleerfaringer, der
kan drages fra Schiller-Instituttets konference i New York
City d. 5. oktober under titlen “Menneskeheden som en
galaktisk art: det nødvendige alternativ til krig.” En af de
vigtigste er: at understrege Lyndon LaRouches banebrydende
rolle i udformningen af en fusionsbaseret rumudforsknings- og
koloniseringsmission, som den næste videnskabelige og
teknologiske platform, som er påkrævet for menneskeheden.
[Hvad der] også blev understreget i hele den internationale
webcast, herunder i hovedtalen fra Helga Zepp-LaRouche, er, at
en sådan mission kun kan lykkes som udførelsen af de fælles
mål for menneskeheden, hvis den er baseret på samarbejde
mellem store og nye rummagter. Det gik ikke tabt for nogen af
deltagerne, at Ruslands ambassadør i De Forenede Stater,
Anatoly Antonov, sendte en meddelelse med hilsener og
opmuntring til konferencen; og at Xing Jijun, rådgiver og chef
for videnskab og teknologisektionerne i Generalkonsulatet for
Folkerepublikken Kina i New York, fremsatte bemærkninger ved
begivenheden, der også opfordrede til samarbejde med De
Forenede Stater. (Se dækning heraf i EIR, 11. oktober-udgaven,
som vil omfatte Antonovs hilsen og Dr. Xings bemærkninger.)
Ret nu blikket fra stjernerne til den turbulente planet
Jorden. Hele det transatlantiske finansielle system er på kort

sigt ved at blive trukket ind i et sammenbrud, fordi det er
blevet overtaget af en grådig finansiel kræftsygdom, som den
amerikanske centralbank og de andre centralbanker desperat
fodrer med hyperinflationære forsøg på ‘bailouts’. Som en
finansiel lederskribent skrev den 7. oktober, “den eneste
rimelige konklusion, der kan drages af Feds meddelelse fredag
om, at den udvider sit pengeindsprøjtnings-program til Wall
Street indtil mindst 4. november … [er], at det er en form for
‘nødsituation’, der finder sted”.
På den anden side slår Kina ned på sin skyggebanksektor og
bringer den i første halvdel af 2019 ned på det laveste niveau
i 3 år, og kanaliserer i stedet kreditter til infrastruktur og
andre produktive aktiviteter. Et sådant tolags kreditsystem
ville gøre Alexander Hamilton stolt. Hvad Kina gør, kunne godt
beskrives som det amerikanske system [for politisk økonomi]
med kinesiske karakteristika.
Skulle USA og Kina ikke samarbejde om en sådan fornuftig
økonomisk politik og sætte Wall Street ud af funktion?
Se

nu

på

Syrien,

hvor

præsident

Donald

Trump

med

gennemslagskraft – igen – har udtalt, at han har til hensigt
at trække de amerikanske tropper ud, som en del af hans
valgløfter om at afslutte de evindelige krige, som er
testamenterede fra Bush og Obama-administrationerne. Og
slænget af neokonservative og -liberale demokrater, de samme,
der har til hensigt at vælte ham ved en rigsretssag, hylede op
– endnu en gang – i protest over, at Trump “truer sikkerheden”
ved at forsøge at afslutte krigen.
For at få succes med denne politik er USA nødt til at
samarbejde med Rusland for at forhindre, at den komplekse
situation i Sydvestasien eksploderer, for at stoppe
terrorismen, og for at opretholde alle landes suverænitet og
territoriale integritet.
Burde USA og Rusland ikke samarbejde om at bringe den britiske
geopolitik til ophør for altid?

Et sådant amerikansk samarbejde med Kina og Rusland, og også
Indien og andre nationer, er det eneste fundament, hvorpå et
nyt paradigme kan bygges, en alliance specificeret af Lyndon
LaRouche, som er stærk nok til at feje det gamle britiske
imperialistiske paradigme ud. USA vil kun finde den moralske
styrke til at tage dette skridt ved at ved at rense Lyndon
LaRouches navn; LaRouche, der – mod alle odds – designede de
politikker og videnskabelige gennembrud, som et sådant nyt
paradigme skal baseres på.

LaRouches
fire
Alternativet til krig

love:

Den 7. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trump vil ikke møde
andet end modstand i Washington ved igen at agere for at
bringe de amerikanske tropper ud af Sydvestasien; det er kun
det amerikanske folk, der vil være glade for at se dette. Og
hvis han samarbejder med Ruslands præsident for at holde
Tyrkiet eller andre nationer fra at udløse endnu en
krigskatastrofe, vil han blive bebrejdet for at “fedte for
Putin”. Hver gang præsidenten modsætter sig ‘endeløse krige’
eller afskediger typer som John Bolton, ‘blæser krigspartiet i
fløjten’. (ordspil på ‘whistleblower’, red.)
Den virkeligt presserende sag er kampen imod Wall Street, hvor
Donald Trump som præsidentkandidat i 2016 lovede at “punktere
den gigantiske boble på Wall Street,” men hvor Trump som
præsident har svigtet dette løfte. Dette er en opgave for dem,
der støtter den afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche.
Her, otte måneder efter hans død, bliver LaRouche endnu engang
svinet til i New York Times, Washington Post, BuzzFeed osv.,
idet hans forslag til at stoppe det økonomiske sammenbrud

eller forhindre den “nye grønne aftale” – og løfte økonomien
igen, atter står i en hel central position.
Vi befinder os nu igen tilbage i 2007 … set i forhold til det
økonomiske nedbrud i 2008. Dette var sidste gang, hvor Federal
Reserve skulle yde store “likviditets-nød lån” til Wall Street
og de store europæiske banker – hvilket man nu har gjort siden
den 17. september, med tocifrede milliardbeløb hver dag. ‘The
Fed’ har forberedt sig på, at skulle foretage daglige
kortvarige indskud i disse banker for tæt på yderligere 300
milliarder dollars i løbet af de næste fire uger. Dårlig gæld
suser ud af den “altings-boble”, som disse banker
understøtter, lige så hurtigt, eller hurtigere, end de nye
trykte penge pumpes ind i den. Det er lige så høj grad en
økonomisk nødsituation som det var i foråret 2007 – og dengang
hørte man heller ikke om det i de nationale medier.
LaRouche beskrev dette præliminære nedbrudsfænomen for 25 år
siden, og kaldte det “en typisk kollapsfunktion”. Mere vigtigt
er det, at han påpegede det i netop 2007 (i et internationalt
webcast den 25. juli det år) og beskrev, hvordan det kunne
stoppes.
Genindførelsen af Glass-Steagall-bankopdelingen for at opbryde
Wall Streets kombination af enorme spekulative aktiviteter, og
alene beskytte de kommercielle udlånsdele, blev til den første
af LaRouche’s fire love for at redde økonomien og nationen.
Nationen og præsidenten har nu brug for denne handling
hurtigst muligt.
På en ekstraordinær konference i Schiller Instituttet i New
York sidste lørdag, blev LaRouches årtiers lange kampagne for
en Månen-Mars-mission for NASA og andre rumnationer, og for et
forceret program til udvikling af fusionskraftteknologier, på
en overbevisende måde præsenteret som “det nødvendige
alternativ til krig”. Denne fejring af NASAs videnskabelige
“International Observe Moon Night” bør ses. Videoen er
tilgængelig på Schiller Instituttets webside.

Dette er LaRouches fjerde lov – at disse nationer skal deltage
i den menneskelige udforskning af solsystemet, begyndende med
Månen, – og [i denne forbindelse] lave gennembrud til
fusionskraft. Det kunne være nært forestående nu, hvor NASA
arbejder på en fremskyndet Månen-Mars-mission bestilt af
præsident Trump. Men det er afhængigt af, at have den
nationale kredit til at gøre det, og dermed at det truende
finansielle sammenbrud afværges ved hjælp af Glass-Steagall
bankregulering, og at der skabes et nyt [nationalt]
kreditinstitut for teknologiske fremskridt og infrastruktur.
Tiden er inde til at rense LaRouches navn og at realisere hans
ideer. Det er netop i tide til at undslippe konstante krige og
gentagne økonomiske sammenbrud og gå over til reelle
menneskelige fremskridt.

Helga Zepp-LaRouches tale i
Xi’an Kina:
Hvordan man kan hjælpe Vesten
med
at
forstå
Bælte
og
Vejinitiativet
bedre
(på
dansk)
Af Helga Zepp LaRouche:
Under det europæisk-asiatiske økonomiske forum i den kinesiske
by Xi’an holdt Helga Zepp-LaRouche følgende foredrag. De

indskudte overskrifter er tilføjede af redaktionen.
For de fleste kinesere er det meget vanskeligt at forstå,
hvorfor så mange af Vestens institutioner reagerer så negativt
på BRI (Bælte- og Vej-initiativet), og hvorfor der her i den
sidste tid oppiskes en antikinesisk stemning, og at for
eksempel kinesiske videnskabsmænd og 450.000 studerende i USA
sættes under mistanke for at være spioner, hvad der minder om
de værste dage under McCarthy-æraen. I Europa rejser nogle
sikkerhedsmyndigheder lignende beskyldninger. For den
kinesiske befolkning oplever BRI’s virkelighed ud fra et helt
andet perspektiv.
For folk i Kina udgør de sidste 40 års erfaringer med reformog åbningspolitikken siden Deng Xiaoping en ufattelig
succeshistorie. Fra et relativt fattigt udviklingsland – jeg
har selv oplevet det i 1971, da jeg var i Kina for første gang
– har Kina udviklet sig til den næststørste, ja i mange
henseender endda til den største økonomiske nation i verden.
800 millioner mennesker blev løftet ud af fattigdommen; der
har udviklet sig en middelstand på 300 millioner og derudover
600 millioner med en god levestandard. Moderniseringstempoet
er uden fortilfælde i verden, sådan som det for eksempel
kommer til udtryk i et hurtigtogsnet på allerede 30.000
kilometer, som snart har forbundet alle de store byer med
hinanden.
Siden præsident Xi Jinping i september 2013 i Kasakhstan satte
Den nye Silkevej på dagsordenen, har Kina tilbudt alle andre
stater et samarbejde med den kinesiske succesmodel. I løbet af
de kun 6 år, der er gået, har BRI oplevet en utrolig genklang;
mere end 130 nationer og mere end 30 store internationale
organisationer
samarbejder
med
BRI.
Det
største
infrastrukturprojekt i menneskehedens historie har påbegyndt
seks store korridorer, bygget jernbanelinjer, udbygget havne,
opført industriparker og videnskabsbyer og tilbyder for første
gang udviklingslandene en mulighed for at overvinde deres
fattigdom og underudvikling.

Her var BRI fra begyndelsen af åbent for alle denne verdens
stater. Præsident Xi Jinping har ikke blot udtrykkeligt
tilbudt USA og Europa samarbejde, men i utallige taler givet
udtryk for, at han foreslår en helt ny model for
internationalt samarbejde mellem nationerne, et ”shared
community for the future of mankind”, et skæbnefællesskab for
den samlede menneskehed. Og dermed har han foreslået en helt
ny form for samarbejde, der overvinder geopolitikken og
erstatter den med et harmonisk system for fælles udvikling til
alles gensidige fordel. I denne henseende udgør BRI den
absolut nødvendige økonomiske basis for en fredsorden for det
21. århundrede.
Medens Den nye Silkevej i mange lande i Asien, Afrika og
Latinamerika og selv i Europa hilses som en storslået vision,
som et koncept for fred gennem udvikling, sådan som pave Paul
den 6. formulerede det i sin encyklika Populorum Progressio –
”Om alle folks udvikling” fra 1967, så betegner de tidligere
omtalte institutioner denne politik fra Kinas side som
”konkurrence mellem systemerne”.
Mange kinesere forstår ikke, hvordan det er kommet til denne
heftige reaktion, født af geopolitiske motiver, og også i
Vesten har en vis tilvænning gjort sig gældende over for de
forandringer, som i løbet af de sidste næsten 50 år har ændret
den politiske orientering og de politiske værdier.
Det afgørende punkt er, at der i Vesten har fundet et
paradigmeskift sted siden 1971, der har ført i den præcist
modsatte retning af den vej, som Kina er slået ind på.
Da præsident Nixon den 15. august 1971 ophævede Bretton-Woodssystemet og dermed de faste vekselkurser og dollarens
guldstandard, lagde han grunden til en tiltagende opgivelse af
en politik orienteret mod den fysiske økonomi og i stedet hen
imod en politik, rettet mod de finansielle interesser og i
stadig stigende grad mod den størst mulige profit.

Denne tendens forstærkedes ved ophævelsen af Glass-Steagallloven om bankadskillelse i 1999 og af den efterfølgende
fuldstændige deregulering af finansmarkederne, hvilket førte
til gentagne dannelser af spekulationsbobler og til sidst til
bankkrakket i 2008. Og da centralbankerne absolut ikke har
ændret spor ved årsagerne til dette krak, men tværtimod har
befordret den spekulative kasinoøkonomi gennem fortsat
”quantitative easing”, nulrenter og nu endda negative renter,
så står det transatlantiske finanssystem nu foran muligheden
for et langt mere dramatisk sammenbrud end for elleve år
siden.
Den amerikanske økonom Lyndon LaRouche, min nyligt afdøde
ægtemand, advarede i august 1971 om, at en fortsættelse af den
monetaristiske politik, som Nixon slog ind på, ville medføre
fare for en ny depression og en ny form for fascisme, dersom
den ikke erstattedes af en ny økonomisk verdensorden. LaRouche
gik også op imod Romklubbens malthusianistisk motiverede
påstand fra 1972 om, at nu var ”grænserne for vækst” nået – en
vranglære, som hele den økologiske bevægelse lige indtil nu er
opbygget på, og som har ført til en ”forgrønnelse” af en stor
del af de vestlige partier. LaRouche svarede herpå med sin
bog: ”Der er ingen grænser for vækst”, hvor han fremhæver den
menneskelige kreativitets rolle som drivkraft for
videnskabelige og teknologiske fremskridt, der definerer, hvad
der er ressourcer.
Han advarede også dengang om, at det værdiskift, der fulgte
med denne nyliberale økonomiske politik, ville medføre en sex, rock- og narkokultur, som ville ødelægge befolkningens
intellektuelle evner og dermed ikke blot frembringe en
kulturel krise, men også ødelægge samfundets økonomiske
produktivitet. Desværre befinder vi os i dag lige netop på
dette punkt.
Kina går den modsatte vej
Kina slog i 1978 ind på den stik modsatte vej. Det erstattede

Firebandens teknologifjendtlige politik med en dirigistisk og
udviklingsrettet politik, finansieret af statslige kreditter.
Det, man ikke forstår i Vesten, er den kendsgerning, at den
kinesiske økonomiske model i sine grundtræk er identisk med
det amerikanske system, sådan som det udvikledes af den unge
amerikanske republiks finansminister, Alexander Hamilton, med
dets ide om en nationalbank og statsstyret kreditskabelse.
Denne ide videreudvikledes af den tyske økonom Friedrich List,
der er meget berømt i Kina, og udgjorde grundlaget for
Lincolns økonomiske rådgiver Henry C. Carey, og påvirkede den
økonomiske tankegang i Roosevelts Reconstruction Finance
Corporation, hvormed han førte USA ud af 30-ernes depression.
Reconstruction Finance Corporation var også forbilledet for
Kreditanstalt für Wiederaufbau, hvormed Tyskland organiserede
genopbygningen efter den anden verdenskrig og det tyske
økonomiske mirakel.
Kina foretager sig altså nu om dage det, der udgjorde
grundlaget for USA’s og Tysklands økonomiske succes, før de
vendte sig fra denne politik og erstattede den med den
nyliberale model, hvis ”succes” i dag for eksempel kan
iagttages hos den største derivathandler i verden: Deutsche
Bank.
Den konfucianske traditions betydning
Et ekstremt vigtigt aspekt af BRI’s succes, der kun forstås
utilstrækkeligt i Vesten og efter min opfattelse ikke
understreges klart nok, er det kinesiske samfunds
toogethalvttusind år gamle konfucianske tradition, der kun
afbrødes i de ti år under kulturrevolutionen. I Kina spiller
det almene vel takket være denne tradition en større rolle end
individet, der i Vesten efter Renæssancen opnåede en større
betydning, der dog med det liberale værdiskift så at sige har
revet sig fuldstændigt løst og har udartet sig til ”alt er
tilladt”.

Den konfucianske tradition indebærer også, at udviklingen af
den moralske karakter udgør det højeste mål for opdragelsen,
hvilket udtrykkes ved begrebet ”junzi”, der nogenlunde svarer
til Schillers begreb ”den skønne sjæl”. Det har derfor for
mere end totusinde år været anset for selvindlysende i Kina,
at hensynet til den offentlige moral og bekæmpelsen af slette
egenskaber i befolkningen udgør forudsætningen for et
højtudviklet samfund.
I Vesten går forestillingen om nødvendigheden af en moralsk
forbedring fuldstændigt imod tidsånden siden afskaffelsen af
det humboldtske opdragelsesideal, hvis midtpunkt ligeledes var
den ”skønne karakter”. Det er altså i det højeste ud fra det
udartede liberale systems standpunkt, at nogen kan betegne
Kina som et ”autoritært system”, ikke set ud fra den kinesiske
kulturhistories synspunkt.
Den, der vil forstå Xi Jinpings hensigter, må tage hensyn til
hans svar på et spørgsmål fra otte professorer fra Det
centrale Akademi for de Skønne Kunster (CAFA) for godt et år
siden, hvor han understreger den æstetiske opdragelses
overordentlige betydning for den kinesiske ungdoms åndelige
udvikling. Den æstetiske opdragelse bør spille en afgørende
rolle for den skønnes ånds udvikling, den bør fylde de
studerende med kærlighed og fremme skabelsen af store
kunstværker.
Allerede Konfucius tillagde beskæftigelsen med poesi og god
musik en afgørende rolle ved menneskets æstetiske opdragelse,
men en absolut nøgle til forståelsen af Xi Jinpings vision,
ikke blot om ”den kinesiske drøm”, men om hele den samlede
menneskehedes harmoniske udvikling er den lærde, der har skabt
det
moderne
uddannelsessystem:
den
første
undervisningsminister i Den Provisoriske Republik Kina, Cai
Yuanpei. Cai stødte under sine rejser på jagt efter det bedste
daværende uddannelsessystem til sidst i Leipzig på Baumgartens
og Schillers æstetiske skrifter og blev gennem
filosofihistorikeren Wilhelm Windelband opmærksom på Wilhelm

von Humboldts dannelsesopfattelse. Han blev fuldstændigt
begejstret over slægtskabet mellem Schillers begreb om den
æstetiske opdragelse og den konfucianske morallære og indså,
at Schiller havde præget den tyske klassiske ånd med ”stor
klarhed”.
Cai anvendte disse ideer til at modernisere det kinesiske
uddannelsessystem og skabte det nye begreb ”meiju” for den
æstetiske opdragelse. Dermed blev den allerede hos Konfucius
eksisterende ide om, at karakteren kan forædles ved fordybelse
i den store klassiske kunst, forstærket, ved at der på denne
måde kan bygges en bro mellem den sanselige verden og
fornuften. I en artikel fra 1919 formulerede Cai tanker, der
også i dag kan bygge en bro for Vestens problemer:
”Jeg tror, at roden til vort lands problemer ligger i
kortsynetheden hos rigtigt mange mennesker, der vil have
hurtig succes eller hurtige penge uden nogen højere moralsk
tankegang. Den eneste medicin er den æstetiske opdragelse.”
Menneskehedens fælles fremtid
Det falder mange mennesker i Vesten svært at tro, at Kina kan
mene det alvorligt med sin ide om et win-win-samarbejde, fordi
de på grund af det netop beskrevne paradigmeskift har vænnet
sig for meget til, at alle menneskelige interaktioner må være
et nulsumsspil. Men vi bør her i Vesten minde os om, at det
var Den vestfalske Fred – der afsluttede 150 års
religionskrige – der etablerede det princip, at en varig
fredsordning må tage hensyn til naboens interesse. Den
vestfalske Fred begrundede den internationale folkeret og
lagde grunden for FN-pagten. Det er Vesten, ikke Kina, der med
begreber som ”beskyttelsesansvar” (right to protect), såkaldt
humanitære
krigsindgreb
og
regimeskift
gennem
farverevolutioner, sådan som vi lige nu oplever det i
Hongkong, har fjernet sig fra de fastlagte principper såsom
den absolutte respekt for alle staters suverænitet.

Xi Jinpings vision om ”en fælles fremtid for menneskeheden”
svarer til den konfucianske tanke om alles harmoniske
udvikling, en tradition, som også Cai Yuanpei har bidraget til
med vigtige tanker. Han udkastede drømmen om ”et stort
fællesskab for hele verden” (datong shijie), der var harmonisk
og uden hære og krige, og som kunne opnås ved dialog mellem
kulturerne. Han sammenlignede en kulturs optagelse af andre
kulturer med åndedrættet, med menneskelegemets indtagelse af
mad og drikke, uden hvilket mennesket ikke kan leve. Er kik på
historien viser, at al højere udvikling hos menneskeheden
altid har fundet sted gennem en udveksling med andre kulturer.
Det er betegnende, at der i Vesten så godt som ikke findes
nogle egentlige analytikere eller politikere, der i
nævneværdig grad er gået ind på Xi Jinpings ide om
”menneskehedens skæbnefællesskab”. Hvis det overhovedet er
sket, så nævnes det kun i en bisætning, som om det ikke lønner
sig at se andet i det end kommunistisk propaganda og en
forkyndelse af Kinas hensigt om at spille en førende rolle på
verdensscenen i fremtiden. Men det, som Xi sagde på Det
kommunistiske Partis 19. kongres, var, at menneskene i Kina
inden 2050, altså omtrent på 100-årsdagen for grundlæggelsen
af Det kommunistiske Parti, skulle have demokrati,
menneskerettigheder, en udviklet kultur og et lykkeligt liv.
Og ikke blot kineserne, men alle folkeslag på denne planet.
Og dermed er det spørgsmål rejst – og besvaret positivt – der
egentlig med tanke på alle de kaotiske forhold på vor planet
burde beskæftige alle filosoffer, videnskabsmænd og statsmænd
og –kvinder: Kan menneskeslægten give sig selv en orden, der
garanterer dens overlevelse på langt sigt, og som svarer til
menneskets særlige værd som kreativ art? Xis koncept for et
fremtidigt fællesskab fremstiller meget klart den ide, at
ideen om den fælles menneskehed har fortrinsret, og at de
nationale
interesser
først
derefter
defineres
i
overensstemmelse hermed.
For at kunne følge diskussionen på dette plan om, hvordan

denne nye orden, den ”reformerede internationale ledelse” skal
se ud, må vi i Vesten vende tilbage til netop de humanistiske
traditioner, som vort liberale system har skubbet til side.
Tilsvarende ideer finder vi hos Nicolaus von Kues, der kun
anså en fuld udvikling af Makrokosmos mulig gennem en
harmonisk udvikling af alle mikrokosmosser. Eller i Gottfried
Leibniz’s ide om en præstabiliseret harmoni i universet, hvor
en højere orden er mulig, fordi frihedsgraderne øges gennem en
højere udvikling, hvorfor vi lever i den bedste af alle
verdener. Eller i Friedrich Schillers ide om, at der ikke
behøver at gives nogen modsætning mellem verdensborgeren og
patrioten, fordi de begge orienterer sig mod menneskehedens
fælles bedste.
Slutbemærkning
Kina må hjælpe Vesten med at forstå ideen med Den nye
Silkevej. Kina bør ikke reagere defensivt på de antikinesiske
angreb, men bør så meget des mere stolt og selvbevidst
fremhæve sin egen histories glansperioder, vigtigheden af den
konfucianske morallære, det særlige ved den kinesiske
digtekunst, skønheden i skriftmaleriet. Og Kina bør udfordre
Vesten til selv at genoplive renæssancens humanistiske
traditioner: Dante, Petrarca og Brunelleschi; den klassiske
kultur hos Bach, Beethoven og Schiller og de republikanske
traditioner i politikken. Kun hvis Vesten oplever en
gennemgribende ”foryngelse” og genopliver ideerne hos
Alexander Hamilton, Friedrich List og Henry C. Carey, kan
problemet løses.
Leibniz var ganske begejstret for Kina, og han forsøgte at få
så meget som muligt at vide om landet fra de jesuitiske
missionærer. Han var fascineret af, at kejser Kangxi var
kommet frem til de samme matematiske slutninger som han selv,
og sluttede deraf, at der eksisterer universelle principper,
der er tilgængelige for alle mennesker og kulturer. Han anså
endda kineserne for moralsk overlegne og skrev:

”I alle tilfælde forekommer vor nuværende situation i
betragtning af det umådeholdne moralske forhold mig at være
således, at det næsten forekommer nødvendigt, at man sender
missionærer fra Kina til os for at lære os en naturlig
teologis anvendelse og praksis…
Jeg tror derfor, at hvis en viis mand valgtes til dommer, ikke
over nogle gudinders skønhed, men over folkeslagenes
fortræffelighed, så ville han skænke det gyldne æble til
kineserne…”
Den tyske middelstand, de små og mellemstore foretagender og
byer som Genova, Wien, Zürich, Duisburg og Hamborg og mange
andre har for længst dannet sig et begreb om de muligheder,
der ikke blot ligger i en udbygning af de bilaterale forhold,
men især i en udbygning af samarbejdet med den tredje verden
som for eksempel industrialiseringen af Afrika og
Sydvestasien.
Den begejstring, der giver sig til kende i det internationale
samarbejde om rumfart, ESA’s samarbejde med de kinesiske
rumfartsprojekter, ideen om internationalt samarbejde på den
fremtidige kinesiske rumstation, opbygningen af en
international månelandsby og planen om at gøre Mars beboeligt,
understreger, At Xi Jinpings vision om et fremtidigt
skæbnefællesskab for menneskeheden er rykket på nært hold.

Effekten af en rapport og
LaRouche’s metode mod 130

globale banker
Den 23. september (EIRNS) – Ved en ekstraordinær indsats,
herunder den hastige indsamling af midler til udgivelse,
udgives EIR-rapporten “CO2 reduktion er en massemordspolitik —
Skabt af London og Wall Street”, tids nok til at gøre det
muligt for Lyndon LaRouche’s bevægelse at besejre de globale
bankers kurs mod diktatur. Læs, udskriv og cirkulér denne
rapport.
I New York i søndags, lige før FNs ”klimatopmøde”, kom verdens
mægtigste bankfolk ud for at bekendtgøre City of London og
Wall Street -finansieringsselskabers ejerskabet af bevægelsen
“vedvarende grøn energi”, der angiveligt er en reaktion på en
“klimatisk nødsituation”. Disse 130 banker erklærede, at
“principperne for ansvarlig bankvirksomhed” nu var
principperne i Paris klimaaftale – drastisk reduktion og
planlagt eliminering af fossil brændstofproduktion og industri
over hele verden, håndhævet af den finansielle sektors
tilbagetrækning af investeringer. Disse globale banker, ledet
af Bank of Englands guvernør Mark Carneys Green Finance
Initiative, har planlagt dette siden Parisaftalen i 2015.
Hvad skyldes så alle børnenes klimakorstoge? De psykedeliske
Extinction Rebellions, fredagens lukninger af skoler,
Greenpeace-sabotører, Greta Thunbergs hadprædikener mod
forældre og sågar babyer? De vil forsøge at gennemtvinge den
fysiske lukning af industri og støtte den massive beskatning
af befolkninger, for at fremtvinge en tilbagevenden til
“grønne” energiteknologier. Det, disse banker håber kan være
deres nye aftale, er det nye grønne økonomiske molboarbejde,
der kan skaffe endnu en runde med kæmpe skatteyderbetalte
profitter.
Wall Street, London og Frankfurts banker står over for endnu
en enorm gældsbyrde, der denne gang er centreret i
selskabsgæld, men endnu værre end i 2008. De tror, at anti-

industri, anti-befolkning og “øko”-fascisme er deres udvej.
Lyndon LaRouche gennemskuede disse operationer, som ingen
andre har eller kan, startende for 50 år siden, da han gik til
modangreb på Romklubbens falske “Grænser for Vækst” og
ødelagde det med sin bog fra 1983, “Der er ingen grænser for
vækst”. Selvfølgelig, de få nationalistiske ledere som
præsident Donald Trump og premierminister Narendra Modi, der
mødte hinanden i denne weekend, er modstandere af disse
antiindustrielle bankers diktatur. Det samme gælder for
Ruslands præsident Vladimir Putin og Kinas præsident Xi
Jinping. Men LaRouche viede sit liv til at afsløre britisk
“økologisme” som racehygiejnisk og bekæmpe det med programmer
for langsigtet videnskabelig og teknologisk fremskridt, ført
an af rumforskning og fusionskraftudvikling.
Den nye 64-siders EIR-rapport er et våben, der repræsenterer
LaRouche’s metode. ”Brug det til det yderste”, som Schiller
Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, sagde i dag, og
besejr disse banker. Bryd dem op ved at genindføre GlassSteagall bankopdelingen for at beskytte industrien og de
nationale befolkninger mod økonomisk sammenbrud.
LaRouche

forudsagde,

at

lederne

af

disse

fire

magter,

enestående, kunne besejre det Britiske Imperium, hvis de
samarbejder i rummet, i plasmateknologier, for højteknologisk
udvikling af alle nationer. Hvis de skal gøre det, skal
LaRouche posthumt renses for FBIs falske retsforfølgning ved
at “befri” hans økonomiske politik og hans ideer.
Det disse ledere har brug for, er at rense LaRouche i 2020 og
være på Månen i 2024!
Link til rapporten (på engelsk):
https://larouchepub.com/special_report/2019/2019-eir-special-r
eport-co2-redux-is-murder.pdf

De øvrige koalitioner falder
fra hinanden
– det er tid til at LaRouchekoalitionen overtager!
Den 19. september (EIRNS) – Efter at Federal Reserven over de
sidste tre dage – for første gang siden 2008- 09 – har
injiceret for over $200 milliarder i kontanter i Wall Streetbankerne , men alligevel er mislykkedes med at skubbe renten
ned i deres målinterval – begynder City of London og Wall
Street at gå i panik over den kortsigtede stabilitet af deres
rådne system. Som Schiller Instituttets præsident, Helga ZeppLaRouche, startede med at påpege, er deres håb om et sidste
forsvar, at bruge den svigagtige panik over såkaldte
klimaforandringer til at gennemtvinge en kanalisering af
investeringer ind i de ”grønne” ordninger, som de kontrollerer
gennem dæk-organisationer såsom Londons ”Green Finance
Initiative”, der snart vil blive udstillet i en ny rapport fra
Schiller Instituttet. Det er dette beskidte motiv, der ligger
bag de såkaldte klimainitiativer, der foregår i De Forenede
Nationer i dag, hvor organisatører fra LaRouche-bevægelsen er
til stede; og bag New York City skolesystems åbenlyse pres på
studerende og deres forældre for at støtte en ”grøn” strejke
denne fredag.
Samtidig pågår der betydelige, relevante politiske skift i
både de såkaldte republikanske og demokratiske kredse.
Washingtons daglige udgivelse Politico fremhæver – i historier
bragt den 18. og 19. september – træk ved præsident Donald
Trumps fyring af John Bolton, som kaster et klart lys over den
nuværende politiske situation i De Forenede Stater. I

modsætning til den analyse, der præsenteres i den
internationale presse, om at Donald Trump på en eller anden
måde er taget til fange af John Bolton eller Mike Pompeo, er
implikationerne her langt mere pragmatiske og optimistiske med
hensyn til dynamikken af præsidenten samt det korrupte
republikanske apparat, han brugte til at blive valgt.
Begge etablissements-høge, Bolton og udenrigsminister Mike
Pompeo, er repræsentative for betydelige politiske fraktioner
indenfor det republikanske parti, der hjalp med at føre
oprørskandidaten Trump til sejr i 2016. Fyringen af Bolton, og
Pompeos sandsynlige beslutning om at stille op til Senatet for
Kansas, peger på, at Trump endelig befrier sig fra Washington,
D.C.’s republikanske partietablisement, hvilket deres højlydte
klager til Politico tyder på. De kalder nu Trump en ‘en-mands
regering’, noget som mange Trump-vælgere, der messede “tørlæg
sumpen”, tydeligvis havde til hensigt.
Lignende sprækker forekommer i Det Demokratiske parti over
spørgsmålet om afsættelse af præsidenten ved rigsretssag. Rep.
Jerrold Nadler (D-NY) leder de retslige høringer, som i
indeværende uge omfattede Trumps kampagnechef i 2016, Corey
Lewandowski, der gentog dele af Mueller-rapporten. Nadlers
demokrater – der var frustrerede over, at Lewandowsky roligt
så dem i øjnene under aflæggelse af vidnesbyrd om Trumps
ordrer til Mueller – tyede til at kalde ham øgenavne og truede
ham med kriminelle anklager og vildt hævdende, at hans
fastholdelse af det, som han fortalte Robert Mueller,
signalerede “skyldbevidst”.
Lewandowski fortalte Mueller, at præsidenten havde bedt ham om
at give besked til den daværende statsadvokat Jeff Sessions
om, at Sessions skulle omgøre sin erklæring om inhabilitet i
forbindelse med Trump/Rusland-efterforskningen og skulle
fokusere denne undersøgelse på at beskytte fremtidige valg.
Dette skete i en sammenhæng, hvor FBIs James Comey gentagne
gange fortalte Trump, at han ikke var et mål for FBIs
modundersøgelse, og hvor efterforskningen fra præsidentens,

ikke mindre flittige, advokater ikke kunne finde noget forkert
ved hans kampagne.
‘Speaker’ i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi (D-CA),
kritiserede, ifølge Politico, åbent Nadler-cirkuset overfor en
lamslået demokratisk konference bag lukkede døre i sidste uge,
og bemærkede, at retsudvalget var ‘langt, langt foran sig
selv’, og at demokraterne i Repræsentanternes Hus ikke havde
stemmerne til støtte en afsættelse ved rigsretssag. Idet hun
stak piben ind, sagde hun angående den manglende demokratiske
støtte til rigsretssag: ”Gå videre, og lad dette faktum slippe
ud”.
På samme tid i denne uge lancerede de Jacobinske demokratiske
præsidentkandidater et nyt ukontrolleret initiativ for
afsættelse ved rigsretssag af højesteretsdommer Brett
Kavanaugh, baseret på en fuldstændig falsk historie i New York
Times, som avisen i det store og hele måtte trække tilbage,
hvilket yderligere kompromitterer deres chancer ved valget i
2020.
Disse skiftende dynamikker forekommer i en situation, hvor
både Trump-kampagnen og Demokraterne ser oprøret i den
amerikanske befolkning, der kræver industri, infrastruktur og
reelle job i takt med at Wall Street-kasinoet begynder at
kollapse. Demokraterne positionerer sig gennem den
folkemorderiske ‘Green New Deal’ – som LaRouche-organisatører
afslører – og gennem påståede reformer af Wall Street.
Trump-kampagnen er på udkig efter en faktisk økonomisk
politik, der kan opbygge den moderne infrastruktur, der kræves
til økonomisk genopretning, mens den finansierer grundlæggende
videnskabelige fremskridt, inklusive fusionskraft og rumrejse
– noget, der er let tilgængeligt i Lyndon LaRouche’s fire love
for økonomisk genopretning (‘Four Laws for Economic
Recovery’). LaRouche ‘Lovene’ er den virkelige ‘New Deal’
fremfor ”Green New Deal”, der vil ødelægge alle, der rører ved
den – som Medeas forgiftede kjole. (Medea, antik græsk

tragedie af Euripides baseret på myten om Jason og Medea ,
red.)

Fornuftens tidsalder er ude
blandt stjernerne : LaRouche
skabte ‘fire love’ for at nå
derud.
Den 11. september (EIRNS) – Aktivister og tilhængere af
LaRouche-bevægelsen besøger i denne uge skoler og
universiteter i hele verden – snesevis af dem alene i USA –
for at inspirere de mest eftertænksomme unge med det glade
løfte om menneskehedens fremtid i rummet og for at mobilisere
dem til at hjælpe med at gøre det til virkelighed. Dette er
dage med aktioner den 10. september og den 12. september, som
opfordret i Helga Zepp-LaRouche’s globale skrivelse, Link:
“International opfordring til ungdommen: Fornuftens tidsalder
er ude blandt stjernerne!”
Denne mobilisering er i symbiose – drevet og styret af – det
amerikanske rumfartsagentur NASAs Månen-til-Mars “Artemis
Projekt”, potentielt dets første rigtige nationale mission
siden “Apollo-programmet” af præsident John F. Kennedy. Og
meget mere: Kinas første udforskning af bagsiden af Månen
nogensinde; Indiens ambitiøse, nyligt blomstrende rumprogram
med opsendelser til Månen, Mars og andre planetariske
missioner og samarbejder med både Japan og Rusland. En ægte
tidsalder med rumrejser af den menneskelige race og en
fornuftens tidsalder i menneskelige anliggender kunne nu tage
sin begyndelse. Meget belejligt, afskedigede præsident Donald

Trump, i disse aktionsdage, sin krigs-høg, den nationale
sikkerhedsrådgiver – for som en kommentator udtrykte det,
“Dette var frem for alt gode nyheder for ungdommen”, det er
dem, der er blevet sendt ud for at kæmpe de uendelige og
frugtesløse krige for regimeskifte.
Et forceret program, et andet “Apollo-program”, til
udforskning af rummet kan ikke gennemføres uden de fire
økonomiske love, der er foreslået af Lyndon LaRouche i 2014.
De “starter” med en genoptagelse af Glass-Steagall-loven for
at beskytte kommerciel bankvirksomhed og opsparing mod Wall
Streets spekulationer; og oprettelsen af nationale
bankinstitutioner efter Alexander Hamiltons model.
Men LaRouche beviste allerede i 1972, at der ikke er nogen
grænser for vækst i hans bog af samme titel. Menneskeheden i
rummet er frem for alt ubegrænset.
Først må vi beslutte at hævde den menneskelige “udenjordiske
forpligtelse” og blive et rumfarende folk blandt rumfarende
nationer – derefter skal vi revolutionere vores strømkilder og
industri, LaRouche’s fjerde lov, og udelukkende Hamiltoniske
kreditinstitutter kan yde kreditten til den revolution, hans
tredje lov.
Sagt på en anden måde: Hvis millioner af unge mennesker
overbeviser nationen om at udføre nye og ekstraordinære
missioner i rummet, vil mindst nogle tusinder af deres
forældre og bedsteforældre finde ud af, hvordan man får sendt
dem derhen. “Hamiltonisk” kreditpolitik kan gøre det, og de
vil gerne anvende den.
En national bank for infrastruktur og produktion vil ikke
tildele NASA sit budget – at afslutte krige for regimeskift,
vil gøre det meget enklere. Men en sådan bank vil deltage i
private bankers udlån til de bogstaveligt talt titusindvis af
virksomheder, der trækker på samme hammel, hvilket gør denne
produktive kreditstrøm langt lettere. Og på denne måde, vil
det effektivt “låne” NASA en del af dets fremtidige budgetter
til at betale disse virksomheder.

Aktionsdagen den 12. september vil være mere internationalt
favnende end den første. Samarbejde mellem mindst fire eller
flere rumfartsnationer – USA, Rusland, Indien og Kina først og
fremmest – er afgørende for denne store opgave. Midt i alt
dette, bliver disse nationer nødt til at skabe et nyt
internationalt kredit- og valutasystem til fremme af
teknologiske fremskridt og udvikling overalt – et nyt Bretton
Woods system. Dette er missionen med aktionsdagene. Se også
LaRouche PAC underskriftsindsamlingen “Vi forpligter os til
Månen-Mars-missionen
(http://schillerinstitut.dk/si/2019/08/larouchepac-underskrift
sindsamling-vi-forpligter-os-til-maanen-mars-missionen/)
og
den ledsagende skrivelse, “Vi forpligter os til Månen-Marsmissionen: The True Spark for Changing the Culture”,
tilgængelig på lpac.co/moon.

Det ‘springende punkt’ har
indfundet sig – nu er det
LaRouches tid
Den 1. september (EIRNS) – Som vi går ind i september måned,
har kriserne, som rammer enhver verdensdel og alle dele af
samfundet, skabt en tilstand som den der er beskrevet af
Dickens i hans roman om den franske revolutions æra: ”Det var
de bedste tider, det var de værste tider, det var en tidsalder
for visdom, det var en tidsalder for tåbelighed, det var
troens epoke, det var vantroens epoke, det var lysets sæson,
det var mørkets sæson, det var håbets forår, det var
fortvivlelsens vinter… ”

Bank of Englands bankdirektør, Mark Carney, forberedte sig på
den uundgåelige finanskrise, der sandsynligvis vil eksplodere
i efteråret, ved at foreslå den vanvittige ”løsning” til sine
kolleger på mødet i Jackson Hole med at skrotte dollaren og
vende sig til kryptovalutaen ”libra”, der blev sat i spil af
Facebook og herrerne i det døende vestlige finanssystem, mens
den tidligere direktør for New Yorks centralbank Bill Dudley
sluttede sig til House of Lords (det britiske overhus, red.)
med kravet om, at de selvsamme herrer skal gøre alt, hvad der
er nødvendigt for at stoppe et genvalg af Trump.
I mellemtiden vil New York i september blive belejret af FN’s
klimakvaksalvere og deres jakobinske gadepøbel, ledet af det
patetiske, misbrugte barn Greta Thunberg og LSD-misbrugerne i
‘Extinction Rebellion’, der kræver et ophør af menneskeligt
fremskridt og affolkningen af den menneskelige race.
Og samtidigt forbereder Israel sig på en invasion af Libanon
og muligvis endda Iran, mens amerikansk/britisk-finansierede
og trænede jakobinere i Hongkong bruger massevold og
undergravende virksomhed i håb om at fremprovokere en militær
konfrontation mellem USA og Kina.
Og alligevel er USA’s præsident åbent imod Federal Reserves
kontrol over den amerikanske økonomi og WTO’s undergravning af
suverænitet; kræver åbent afslutningen af britisk inspirerede
neokoloniale krige, og søger en tilbagetrækning fra dem der er
startet af Bush og Obama; og afviser endvidere åbent
klimafanatikernes falske videnskab. Hvorfor har han ikke været
i stand til at gennemføre sine intentioner?
Her er det, at renselsen af Lyndon LaRouches navn er
altafgørende. LaRouche identificerede Federal Reserves onde og
forfatningsstridige karakter allerede i 1950’erne og fordømte
WTO, da den blev grundlagt i 1990’erne som et angreb på
suverænitet og udvikling; afslørede den antividenskabelige og
den antihumane grønne bevægelse, da den opstod fra den
racehygiejniske bevægelse efter 2. Verdenskrig; afslørede

briternes rolle i at bruge USA som en “dum gigant” til at
udkæmpe dens koloniale krige, startende med Vietnam-fiaskoen i
Sydøstasien og fortsættelsen med Bush-Obamas krige i
Sydvestasien.
Vigtigere er det, at LaRouche også fremsatte de nødvendige
løsninger på disse katastrofer – løsninger som præsident
Donald Trump hidtil ikke har fået fat i, enten fordi han ikke
fuldt ud har forstået deres presserende karakter, eller fordi
han gentagne gange, og magtfuldt, er blevet blokeret i sine
bestræbelser på at gennemføre dem.
Det ene område, hvor Trump har haft succes med at vende
undergravningen af amerikansk videnskab og teknologi, ligger i
hans ‘Kennedy’ske’ erklæring om et lynprogram for at vende
tilbage til Månen i 2024 og forberede koloniseringen af Månen
og en mission til Mars. Underskriftsindsamlingen fra
LaRouchePAC (se “Vi forpligter os til Måne-Mars-missionen” på
LaRouchePAC Action Center websiden), der opfordrer til at
støtte denne mission, går imidlertid videre end Trumps
erklæring om at foretage de nødvendige foranstaltninger for at
missionen skal lykkes: et lynprogram til udvikling af
fusionskraft til fremdrivning af rumfartøj for at kunne rejse
til Mars; bringe alle de rumfarende nationer sammen for at
opnå tilslutning til både rummissionen og fusionsindsatsen; og
at “reformere eller eliminere de spekulative og rovgriske
aspekter ved det internationale finansielle system”, for at
skabe de nødvendige kreditmekanismer til disse projekter.
Samarbejde mellem disse rumfarende nationer er kernen i
LaRouches løsning på den globale krise – tilsammen vil USA,
Rusland, Kina, Indien, Japan, og de europæiske kredse, der
stadig er forpligtet til videnskabeligt fremskridt, ikke alene
kunne indfri den ”udenjordiske forpligtelse” til menneskelig
udvikling af solsystemet og hinsides, men også repræsentere
den nødvendige politiske kraft til at afslutte tyranniet af
det britiske finansielle system og dets imperium ved at
oprette et Nyt Bretton Woods-kreditsystem til at opbygge

verden, som det kinesiske Bælte og Vej har vist. Det kunne
redde landene i den avancerede verden fra depressionen og
forfaldet, som de står overfor i dag på grund af City of
Londons og Wall Streets bankerotte spillebuler.
Trump har kapaciteten til at forelægge hele dette program for
det amerikanske folk ved at erklære frifindelsen af Lyndon
LaRouche, som selvfølgelig blev beskyldt og retsforfulgt på et
falsk grundlag af nøjagtigt de samme personer og
institutioner, der nu er blevet afsløret for deres
forræderiske bestræbelser på at afsætte selve præsidenten
gennem “Russiagate” og andre ulovlige midler. Alt dette er
både presserende og umiddelbart muligt. Selvom det af
pessimister betragtes som ”de værste tider”, er det op til os
som ”vores nations patrioter og verdensborgere” at skabe den
bedste af alle mulige verdener.

Kampen er i gang
Den 29. august (EIRNS) – At vente med at sætte alt ind i
kampen for LaRouches genoprettelsesprogram indtil det næste
finansielle krak rammer, ville være at vente for længe. Hvis
vi skal lykkes – og der er simpelthen ikke andet valg end at
lykkes – må vi begynde nu, i dag. I løbet af de kommende dage
og uger vil fremlægge dette program, ikke kun til den føderale
kongres, men til delstatslige lovgivende myndigheder, amtsråd
og byråd samt fagforeninger og andre grupper. Alle
demokratiske præsidentkandidater må tage stilling til det. Vi
vil gøre alt dette for at sikre, at LaRouches
genopretningsplan bliver vedtaget som lov under den nuværende

præsident, med hans støtte, før verden bliver kastet ud i en
ny, værre depression, end den der begyndte i 2007-08.
Hvis denne nye depression får lov til at bryde ud, sammen med
de krige der sandsynligvis vil ledsage den, hvad vil der være
tilbage af menneskeheden, før det slutter?
Det er der i
virkeligheden ingen der ved.
Genopretningsplanen er afhængig af den påviste ekspertise af
verdens mest fremtrædende økonomiske prognosemager i det 20.
og 21. århundrede til dato, afdøde Lyndon H. LaRouche, Jr.
(1922-2019). Det er vigtigt at mestre det grundlæggende. Vi
vil befordre denne proces på enhver måde.
Der er to overlappende områder involveret: nationalt og
internationalt. Den indenlandske del blev opsummeret af
LaRouche i hans “Fire nye Love” af 8. juni 2014. (Se “The Four
New Laws To Save the U.S.A. Now! Not an Option: An Immediate
Necessity,” EIR, June 13, 2014.)
Selv om artiklen har meget vidtrækkende implikationer, er den
kun tre til fire sider lang, og bør læses sammen med
nærværende leder. Men for vores formål opsummeres de fire love
her: Den første lov er genindførelsen af Franklin Roosevelts
Glass/Steagall-lov fra 1933 for at adskille Wall Streets
spekulative ‘junk’-aktiver fra hvad der skal forblive som et
levedygtigt kommercielt banksystem. Kun ærlig bankvirksomhed,
ikke spekulation, vil, hvis det skulle vise sig nødvendigt få
føderal opbakning. Dette, snarere end den 23 billioner $ store
hjælpepakke til Wall Streets spillegæld, burde have været det
første skridt, der blev taget i 2007-08. Denne gang vil de
dårlige spille-gældsposter simpelthen blive udskilt, og
afskrevet på en måde der ikke skader realøkonomien.
Den anden er “en tilbagevenden til et topstyret og nøje
defineret system for nationalbankvæsen”, hvilket henviser til
modellen for præsident Lincolns “Greenbacks”-politik. Det vil
sige, at den kredit, som Federal Reserve og vores nuværende,

syge banksystem nægter at yde til brug for industri og
landbrug, i stedet leveres til en lav rente af en føderal
institution under det amerikanske finansministerium, underlagt
den følgende begrænsning.
Den tredje lov specificerer ”brugen af det føderale
kreditsystem til at skabe en udvikling med højproduktive
forbedringer af beskæftigelsen, med det formål at øge den
fysisk økonomiske produktivitet og levestandard for personer
og husholdninger i USA.. ..”
Den fjerde kræver et forceret videnskabeligt program for at
opnå kontrolleret termonuklear fusionskraft og en ‘Måne-Marsmission’, der fører til menneskelig kolonisering af Mars. Kun
sådanne videnskabelige lynprogrammer kan gennem videnskabelige
og teknologiske afkast tilvejebringe de spring i
produktiviteten, som kan genoplive vores økonomi efter årtiers
forfald. (Samtidig giver det anledning til lynprogrammer for
uddannelse af vores stort set ødelagte ungdom og vores
arbejdsstyrke.)
Den internationale komponent af LaRouche-planen er integreret
som en uadskillelig del af den. Den kræver, at de fire
stormagter, USA, Kina, Rusland og Indien, indleder oprettelsen
af et nyt globalt kreditsystem (ikke monetært, men
kreditsystem) til erstatning for det forfejlede, spekulative
finanssystem i London, Wall Street og IMF. LaRouche kaldte
dette ”Det Nye Bretton Woods-system”, fordi det genoptager den
hensigt, som Franklin Roosevelt havde med det oprindelige
Bretton Woods-system, samtidig med at det også tager ved lære
af de fejl, der blev begået dengang. Systemet vil især være
orienteret mod udviklingskreditter, der tillader massiv
højteknologisk kapital-vareeksport fra den “avancerede” sektor
til udviklingslande. På denne måde vil begge sektorer i
fællesskab blive velstående, som Roosevelt havde til hensigt.
Ellers vil det, som i det oprindelige Bretton Woods, være et
system baseret på guldreserver, og relativt faste,
dollarbaserede, valutapariteter – uden hvilke langsigtede

kreditter med lave renter er umulige.
De fleste (men ikke alle) nutidige historikere er blinde for
de rigelige beviser på, at hele Roosevelts indfaldsvinkel
begyndte med disse spørgsmål om international udvikling. En
større artikel planlagt til den kommende udgave af EIR den 6.
september vil sætte dette på plads.
Alt imens vi kæmper for denne LaRouche-plan, vil vi i de samme
institutioner fortsætte kampagnen for en renselse af LaRouches
navn og frifindelse fra de falske anklager, som han i 1988
blev dømt og fængslet i fem år for.
Efter otte præsidentkampagner med adskillige tvinformationsindslag, kombineret med massecirkulation af nogle
af hans skrifter og de store mediers dæmonisering af ham –
medier, som ikke desto mindre insisterede på, at han var
“ubetydelig” – har Lyndon LaRouche en massiv støtte i USA. De
’99 %’ af disse tilhængere er ikke medlemmer af nogen
organisation, som er offentligt forbundet med LaRouche, men de
har en tendens til at være de organiske ledere blandt deres
venner og medarbejdere. Sammen med disse ældre generationer
bliver studerende på universitetsområder på ny gjort bekendt
med LaRouches ideer.
Nu er tiden inde til, at ældre veteraner deltager sammen med
unge rekrutter i den form for ubønhørlig, uindskrænket
kampagne, som sjældent, hvis nogensinde tidligere, er set i
dette land. En kampagne vi skal vinde på trods af alle odds.

Helikopterpenge
og
grøn
økonomi vil ikke finansiere
Måne-Mars-missionen, Artemis
Den 28. aug. (EIRNS) — Den amerikanske præsident Donald Trump
og den britiske premierminister Boris Johnson opfordrer begge
til
massive
infrastrukturelle
og
industrielle
udviklingsprojekter for deres nationer, men begge fortsætter
blindt med at ignorere den, nu meget åbent anerkendte,
finansielle sammenbrudskrise, som Europa og USA står overfor.
Boris Johnson suspenderede i dag Parlamentet fra den 9.
september til den 14. oktober, med “dronningens tale” den
sidste dag, hvor den nye regering under Johnson vil annoncere
sit program. Ifølge Johnson vil dette omfatte enorme
udgiftsstigninger til øgede lønninger, sundhedspleje,
teknologi, infrastruktur og mere til. Der nævnes ikke noget om
hvorledes programmet skal finansieres, eller det forhold, at
City of London og Bank of England i det væsentlige indrømmer,
at systemet er bankerot og klar til at bryde sammen, og kræver
“helikopterpenge” (som den økonomiske kvaksalver Milton
Friedman og tidligere centralbankdirektør Ben Bernanke på
bizar vis kaldte det), flere kvantitative lettelser og
negative renter, i et hektisk forsøg på at holde tingene oppe
i et par uger eller måneder yderligere. Endnu værre er det, at
de kræver, at kreditgivning omdirigeres fra produktive
investeringer (som udleder kulstof, ikke sandt) til spildte og
uproduktive “grønne” molboprojekter.
Desværre kan meget af det samme siges om præsident Trump, der
i dag i et tweet roste de negative rentesatser, der nu er
gældende i Tyskland: “På G-7 i Frankrig var alle de andre
ledere svimle over hvor lave deres renteomkostninger er
blevet. Tyskland “bliver faktisk betalt” for at låne penge –
NUL RENTE PLUS! Den amerikanske centralbank på bar bund! “Men
som Lyndon LaRouche aldrig undlod at påpege, er penge dumme, i

modsætning til kredit, der er baseret på skabelsen af en
fysisk virkelighed i fremtiden. At pumpe penge ind i et vildt
spekulativt system, uden retning, uden at dirigere denne
kredit mod et produktivt resultat er årsagen til den voksende
krise i det vestlige finanssystem. Det var det geniale i
Alexander Hamiltons kreditsystem, som kun anerkendtes af et
par værdifulde præsidenter, såsom Abraham Lincoln og Franklin
Roosevelt.
Men heldigvis har præsident Trump søsat et hasteprogram for at
vende tilbage til Månen og til at opbygge en industriel
kapacitet dér for at forberede en menneskelig kolonisering af
Mars – Artemis-projektet. Jack Kennedys Apollo-program skabte
et afkast til den reelle økonomi på cirka 14:1, for hver
dollar der blev investeret, gennem nye teknologier med
anvendelser på tværs af den produktive platform i de nationale
og globale økonomier. Det inspirerede en generation af unge
til den menneskelige races potentiale, for virkelig at
bemægtige sig herredømmet over Jorden og solsystemet. Denne
inspiration blev druknet i narkotika, miljøflip, konstante
krige og kulturel dekadence, da de britisk-styrede “68’ere”
systematisk knuste det amerikanske system gennem den britiske
frimarkedsideologiske overtagelse af nationen. “Green New
Deal” og fanatikerne bag “Extinction Rebellion” er i dag en
ond og folkemorderisk udvidelse af “68ernes” degeneration.
Kan Trumps Artemis genoplive den amerikanske ånd? Hvis verdens
rumfarende nationer samles, er det absolut en mulighed. Hvis
Rusland, Kina, Indien, Japan og den europæiske indsats i
rummet forenes i dette store amerikansk ledede projekt, kan de
sammen både erobre rummet for menneskeheden, mens de også
samarbejder om at håndtere sammenbruddet af det finansielle
system gennem en ny Bretton Woods-aftale – for at vende
tilbage til et kreditsystem, eliminere de 1,5 billioner $ i
værdiløs spillegæld og iværksætte en reel udvikling. Kinas
Bælte & Vej er modellen der, for udviklingslandene, beviser,
at de omsider kan gøre en ende på fattigdom og udvikle sig som

moderne industrinationer.
Schiller Instituttet mobiliserer i begyndelsen af
september internationale aktionsdage for at bringe hele
menneskeheden, især ungdommen, sammen om støtte for Måne-Marsmissionen, for at skue til stjernerne, og for at afvise vor
tids flagellanter fra klimaforandringsbevægelsen. Vore børn må
ikke misbruges og plages af de psykotiske “dommedagskulter”,
der nu betragtes, som om de var baseret på videnskab. Vore
børn fortjener at blive behandlet med menneskelig værdighed,
med potentialet til at opleve glæden ved kreative opdagelser,
og at stræbe efter at bringe udvikling til deres generation og
deres efterkommere i løbet af deres korte, men kostbare tid på
denne Jord, eller på andre himmellegemer. En fælleserklæring,
der oversættes til mange sprog, vil blive uddelt
universiteter i hele Europa, USA, Afrika, Asien

på
og

Latinamerika. Det er tid til handling.

Det bundløse ‘Jackson Hul’
Den 27. august (EIRNS) – G7-nationerne har lige på blændende
vis stillet deres institutionelle politiske fallit til skue på
deres topmøde den 24.-26. i Biarritz, Frankrig, idet de undgik
enhver diskussion af de alvorlige problemer, som kloden står
overfor, og omhyggeligt undgik det enkelte, altafgørende sag
for menneskeheden: Den uafvendelige bankerot af hele det
London-drevne transatlantiske finansielle system og mødet den
22-24. august i Jackson Hole mellem centralbankfolk og andre
finansielle koryfæer, der opfordrede til et “regimeskifte i
pengepolitikken” for at forsøge at holde deres imperium
intakt.

Som Helga Zepp-LaRouche fortalte til europæiske medarbejdere
den 26. august: ”Den virkelige historie er, at der på mødet i
Jackson Hole blev erklæret et regimeskifte i pengepolitikken
og udsigten til ‘helikopterpenge’, hvorved de grundlæggende
fjernede de sidste aspekter af regeringernes suverænitet ved
at give centralbankerne myndighed til så at sige at ‘gå
direkte’, hvilket betyder at pumpe penge både ind i den
officielle stat, men også ad private kanaler – og naturligvis
skal alt dette også finansiere ‘the Green Deal’. Dette er
præcis, hvad Hitlers rigsbankdirektør, Hjalmar Schacht,
gjorde.”
Zepp-LaRouche gik videre og mindede lytterne om, hvordan
Lyndon LaRouche i en berømt offentlig debat i december 1971
med den fremtrædende liberale økonom Abba Lerner ved Queens
College i New York City hakkede Lerner til plukfisk ved at få
ham til at indrømme, at han troede Schachts politik med at
åbne sluserne for finansiering af nazisternes krigsmaskine var
den rigtige politik – og at hvis bare andre politikere havde
gjort det, som Schacht sagde, ville Hitler ikke have været
“nødvendig.”
Hvad centralbankfolkene i Jackson Hole, ledet af Bank of
Englands Mark Carney, foreslog, er intet andet end en nymodens
version af den samme schachtianske hyperinflatoriske redning
af deres fallerede finanssystem – hvilket har de samme
politiske egenskaber i dag som det havde dengang: fascisme.
Den gamle verdensorden er hurtigt ved at gå under, i en grad
så endog talerør for London som dagbladet The Guardian tvinges
til med bedrøvelse at indrømme, at G7-mødet efterlod sig få
spor af, at det nogensinde fandt sted … men der var en klar
fornemmelse af, at den etablerede orden fik sin sidste olie.
”Arkitekterne og fortalerne for denne gamle orden er
imidlertid konstitutionelt ude af stand til at skabe en ny,
der fungerer for menneskeheden, understregede Zepp-LaRouche. I
stedet trækker de verden ned i en malstrøm af fascistiske
grønne politikker – ned i et bundløst ‘Jackson Hul’.

Dette ses i den seneste udvikling i Italien, hvor briterne og
deres allierede forsøger at konsolidere et grønt statskup ved
at indsætte en regering, der er forpligtet til “en
paradigmeændring vedrørende miljøet, et 100 % bæredygtigt
land”. Det ses også halvvejs rundt om planeten i Amazonasregionen, hvor den franske præsident Macron står i spidsen for
en løgnagtig kampagne i grønne internationale medier og
sociale netværk, for at nedtromle den brasilianske suverænitet
ved at ”hjælpe” dem med at håndtere amazone-brandene.
I lyset af denne altoverskyggende strategiske virkelighed
kritiserede Zepp-LaRouche igen dem i USA og Europa, der
foreslår at fortsætte konfrontationskursen med Kina og
Rusland. ”Dette er virkelig forkert,” sagde hun. ”Der er
absolut ingen problemer hvad angår de strategiske spørgsmål,
der kan løses uden Rusland; og der er ikke et eneste økonomisk
problem, der kan løses uden Kina, især med dette truende
økonomiske sammenbrud og hyperinflation” – Kina, som trods alt
er det eneste lokomotiv for egentlig fysisk økonomisk vækst i
verden i dag.
Zepp-LaRouche tilslutter sig kraftigt den tilgang, der
tidligere i denne uge blev taget af Kreml-talsmanden Dmitry
Peskov, som opfordrede til, at det næste G7- eller G8-møde,
der vil blive afholdt i USA, inkluderer ikke alene Rusland,
men også Kina og Indien. Dette forslag ligner Lyndon LaRouches
opfordring til en ‘Fire-Magts tilgang med USA, Rusland, Kina
og Indien til løsning af planetens centrale problemer, især
krisen i det internationale finanssystem.
For at få den nødvendige politiske diskussion om det
faldefærdige britiske system, deres fascistiske forslag der
blev udstillet i Jackson Hole, og vigtigst af alt, de
politiske foranstaltninger der er nødvendige for at få et
klassisk nyt paradigme, vil den internationale LaRouchebevægelse afholde aktionsdage på universitetsområderne i den
første del af september, både overalt i USA såvel som i et
lille dusin lande internationalt. Denne indledende aktion vil,

med Zepp-LaRouches ord, være “en appel til verdens unge om at
transformere den menneskelige art, ved at sikre at mennesket
bliver en rumfarende art, og at der er principper der
indebærer, at dette grønne fascistiske sludder er helt
forkert.”

Britisk centralbankdirektør
lancerer ‘grønne’ angreb på
USA og på dollaren
Den 26. aug. (EIRNS) – Direktøren for Bank of England kom til
Federal Reserves bankkonference i Jackson Hole, Wyoming, i
sidste uge og sagde, at den amerikanske dollar, indenfor
handel og investeringer, burde udskiftes med en digital
verdensvaluta. Mark Carney lovpriste den digitale valuta
“Libra” – foreslået udstedt af Facebook – som den amerikanske
kongres forsøger at stoppe. Men Mark Carney sagde, at de
globale digitale penge ville blive bedre kontrolleret af Bank
of England og andre store centralbanker. Han gjorde dermed
Facebooks “Zuck Bucks” til sin forsøgskanin.
Værdien af dollaren, beklagede Carney, gør det sværere og
sværere for hans Bank of England, Fed og andre centralbanker,
at vedblive med at redde City of London og Wall Street og
Tokyos megabanker, som de har gjort i mere end 10 år siden den
globale finansielle nedsmeltning i 2008. Selv “kvantitative
lempelser”, endog negative renter, fungerer ikke mere, og
endnu et finansielt krak truer.
Carney bebrejdede regeringerne og især den amerikanske dollar.
Han fik støtte til sin britiske imperiale arrogance fra den

enorme (6.5 milliarder $) private kapitalfond på Wall Street,
BlackRock LLP, som kom til symposiet i Wyoming med et forslag
om at overføre styringen af de offentlige budgetter til
centralbanker som Bank of England og Federal Reserve. Disse
ville blot trykke pengene og få deres “eksperter” til at
fortælle regeringerne, hvordan de skal bruge dem, foreslog
BlackRock.
Og investeringerne ville være “grønne”, hvilket ville smide
billioner af kroner væk til tilbagestående “grønne”
teknologier som enorme solfarme, mens kulkraft og olie blev
afviklet med tunge “kulstofafgifter”.
Dette ville gøre det af med hvad der er tilbage af amerikansk
industriel kraft, som allerede er blevet trukket ned af årtier
med britiske frihandelsaftaler,
narkotikaepidemier…

“afindustrialisering,”

Man må forstå, at Det amerikanske Systems økonom og statsmand
Lyndon LaRouche ikke ville have fundet sig et minut i Mark
Carneys arrogante imperialistiske krav. Han var den store
modstander af britisk imperialisme – finansiel og geopolitisk
– i et halvt århundrede. Hvis præsident Donald Trump ville
bane vejen for en posthum frifindelse af den uforskyldt
retsforfulgte Lyndon LaRouche, måtte Bank of Englands Carney
og BlackRock æde deres ord.
I virkeligheden er den amerikanske dollars dominerende rolle i
international handel og investeringer – en hindring, efter hr.
Carneys mening, for centralbanker der styrer verden med deres
digitale verdensvaluta – i dag den eneste rest der er tilbage
af præsident Franklin Roosevelts vellykkede kredit- og
valutasystem fra Bretton Woods. Bretton Woods tillod stabile
valutaer og en stærk vækst i produktivitet og produktion i USA
og Europa i 30 år efter anden Verdenskrig.
Richard Nixon opgav Bretton Woods-systemet i 1971 under pres
fra Londons banker, hvilket gav dem det spekulative kasino med
“flydende valutakurser”, som de ønskede, med 5,5 billioner $
per dag i valutahandel, hvoraf 99 % er ren spekulation.

LaRouche foreslog at genskabe et Bretton Woods-system, denne
gang med kredit også for udviklingslandene, til grundlæggende
infrastruktur og industrialisering – lige som Kina yder i
Asien og Afrika under sit Bælte- og Vejinitiativ. Han sagde,
at dette nye Bretton Woods kunne iværksættes af de fire
magter, der i dag ikke bøjer sig for “nye grønne aftaler” –
USA, Kina, Rusland og Indien. I spidsen for Måne- og Marsrummissioner og nye nukleare og fusionsteknologier, kan disse
nationer, og andre der slutter sig til dem, revolutionere den
menneskelige arts kræfter og menneskets kreative åndsevner.
Lad hr. Carney blive grøn af misundelse.

Verden står ved en skillevej:
En ny mørk tidsalder eller en
ny renæssance
Den 21. august (EIRNS) —Tegnene på det igangværende nedbrud af
det
transatlantiske
finansielle
system
eskaleres.
Panikniveauet i den finansielle sektor blev demonstreret med
opfordringen til at udstede “helikopterpenge” til
bortforklaring af sammenbruddet af boblen af derivater og
‘gearet’ gæld til en værdi af $ 1,5 billiarder. BlackRock, den
største private kapitalforvalter i verden, har udarbejdet et
papir til mødet i Jackson Hole, Wyoming, der finder sted i
slutningen af denne uge, den 22.-24. August, og hvor mange af
de øverste bankfolk og finansielle regeringsembedsmænd fra
hele verden samles. De kalder deres forslag for en
“regimeændring” af det finansielle system, idet de ophæver
centralbankernes såkaldte “uafhængighed” . Langt fra at være

en opfordring til national bankvirksomhed – som er en central
del af Lyndon LaRouches program til at gendanne det
amerikanske system – er det, som de foreslår, at fusionere
regeringerne og centralbankerne og fremme det, de kalder
“direkte investeringer”, eller direkte levering af penge til
enhver nødlidende bank, der har brug for det. Hvad som helst,
for at holde den afledte boble flydende i et par uger eller
højst måneder. Dette var præcis, hvad LaRouche advarede om med
sin berømte “Trippelkurve” eller “Typiske Kollaps Funktion”,
det pædagogiske redskab, som han udviklede i 1995, og som på
en forbløffende, men enkel og overbevisende måde viser,
hvordan de økonomiske og monetære aggregater bevæger sig i en
hyperbolsk retning opad til et bestemt punkt, mens
realøkonomien bevæger sig nedad og slutteligt går under,
hvilket forårsager sammenbruddet af de finansielle aggregaters
reelle, bagvedliggende, værdier. Vi er nu nået til det punkt,
hvor enhver form for likviditetstilførsel, man kan forestille
dig, ikke vil være tilstrækkelig til at opretholde denne
boble. Vi er på vej mod den ‘perfekte storm’ uden andre
tilgængelige løsninger end omdannelsen af hele systemet i
retning
af
LaRouches
Fire
Love:
Glass-Steagall;
nationalisering af centralbankerne og oprettelsen af nationale
banker i overensstemmelse med Alexander Hamiltons principper
(eller
‘Kreditanstalt
für
Wiederaufbau’
i
efterkrigsopbygningsplanen i Tyskland) og derefter etablering
af et nyt, internationalt kreditsystem, et Nyt Bretton Woodssystem. Dette vil skabe kapaciteten til at etablere et
forceret program for fusion, for rumforskningssamarbejde og
for samarbejde med Kina om den Nye Silkevej, og dermed
udvikling af hele verden.

I USA blev præsident Trumps opfordring til en forceret MåneMars-mission, Artemis-projektet, præsenteret på et møde i
‘National Space Council’, der blev afholdt i Virginia den 20.
august; det blev fremført, at det haster med nukleare

fremdrivningssystemer, hvis man skal rejse til Mars uden den
fysiske overlast der følger af stråling, og som ville være
resultatet af den ni måneders rejse ved hjælp af kemisk
fremdrift. (Faktisk vil alene en fusionsraket, der forkorter
turen til et antal dage, åbne mulighed for regelmæssige rejser
til Mars – hvilket er grunden til, at et forceret program for
fusion skal lanceres samtidigt med Måne-Mars-programmet.) For
både Artemis Projektet og fusionsenergiprojektets vedkommende,
vil alene et uhindret internationalt samarbejde mellem de
førende videnskabelige nationer i verden kunne opnå de
nødvendige resultater. Det er netop denne form for
internationalt samarbejde, der også kræves for at gennemføre
transformationen af det globale finansielle system gennem et
nyt Bretton Woods.
Mod denne håbefulde og optimistiske vision for fremtiden har
de døende rester af Imperiet iværksat den mest massive
kampagne for adfærdsmodifikation – dvs. hjernevask – i moderne
historie. En uge med kulturel og videnskabeligt vanvid skal
gennemføres internationalt fra den 20. til 27. september,
centreret i FN’s generalforsamling på Manhattan, hvor man
kræver, at alle disse ideer om videnskabelig udvikling af den
menneskelige race fuldstændigt skrottes – at enhver
videnskabelig indsats i grænseområderne for menneskelig viden…
om rummet, om at gentage solens vidunder gennem fusionskraft,
om at fremme evnen af en ekspanderende menneskelig race til at
medvirke i universets udvikling – alt dette sættes i stå for
at “redde planeten” fra ikke-eksisterende antropomorfe
(menneskeskabte, red.) klimaændringer. ‘Den lille kylling’ fra
børnehavens rim, var ikke nær så sindssyg som denne
massepsykose, der spredes af misbrugte børn, stofmisbrugere,
og onde hjerner, der ønsker at redde et døende økonomisk
system på bekostning af den menneskelige race. Valget er klart
– vær med i udviklingen af universet og frigørelsen af
menneskelig kreativitet i de mange kommende generationer
gennem videnskabelig fremgang og kulturel skønhed, eller se
menneskeheden blive drevet ind i en ny mørk tidsalder og

sandsynligvis termonuklear krig. Vi befinder os nu i det
øjeblik i historien, som Lyndon LaRouche oprettede denne
organisation med henblik på.

Optimismen i LaRouches Fire
Love og Trumps Måne-Mars
mission
Den 19. august (EIRNS) – En af nationens dominerende
nyhedskilder fandt anledning til at undersøge ligheden mellem
de grønnes ideologi med “klima-nødsituationen”, der hævder, at
mennesker ødelægger Jorden – og gerningsmændene bag
masseskyderierne, der mener, at “nødsituationen” opfordrer til
at dræbe mennesker. Washington Post bekræftede vores
beskrivelse af disse mordere som “økofascister”; og bemærkede,
at disse drastiske scenarier for klima-nødsituationen kan
medføre, at nogle mennesker foretager “alvorlige handlinger.”
LaRouches politiske aktionsudvalg, (LPAC), har forklaret denne
virkelighed i masseomdelte skrivelser for at redde landet fra
de katastrofer, som en dyb kulturel pessimisme forårsager.
Denne ideologi, der fremkalder kulturel pessimisme, især
blandt unge, er ikke blot dødbringende, men forkert.
Menneskeheden forbedrer tilstanden af sit omgivende fysiske
miljø. Dette gøres ved at lave transformationer, fra
videnskabelige gennembrud til nye teknologier med højere
energitæthed og større produktivitet. Vi kan også give dette
miljø en langt større udstrækning: vi kan tage ud i rummet,
udforske og udvikle det. Disse forandringer kræver flere
mennesker, og understøtter en større menneskelig befolkning.
På

baggrund
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videnskabelige gennembrud og missioner med store menneskelige
infrastrukturprojekter, udviklede den store økonom og
statsmand Lyndon LaRouche hans fire kardinal-love fra 2014. De
begynder med princippet om Glass-Steagall-bankregulering og
den brug af Hamiltons metode til at skabe nationale
kreditinstitutter for industri og infrastrukturudvikling. Men
mere vigtigt specificerer LaRouches love brugen af denne
kredit til at fremme de mest avancerede teknologier, der
befordrer de største spring i energi-gennemstrømnings-tætheder
og arbejdskraftens produktive evner. Det indebærer et forceret
lynprogram
til
udvikling
af
fusionsenergi
og
plasmateknologier, og et forceret program for rummets
udforskning, i lighed med Apollo-projektet lanceret af
præsident Kennedy.
Disse forcerede programmer, som LaRouche specificerede, skal
ske i samarbejde med andre stormagter, især Kina, Indien og
Rusland; og han opfordrede disse nationer til at gå i spidsen
for oprettelsen af et ny Bretton Woods system for kredit-og
valuta for at gennemføre dem.
Lige nu, kan disse store handlinger trække USA og Europa ud af
‘kløerne’ af endnu en “stor recession ” og væk fra vejen mod
endnu et kommende finansielt nedbrud. Med udgangspunkt i
“Projekt Artemis ” Måne- og Marsmissionen, som er annonceret
af præsident Donald Trump, vil LaRouches tilgang skabe
gennembrud, der omdanner grænserne for menneskelige
aktiviteter og økonomisk produktivitet.
Der er ingen grund til at presse ‘Federal Reserve Bank’ og
andre centralbanker til at trække os alle ned i det mørke
skyggeland med negative rentesatser. Ved at skabe stigende
menneskelig produktivitet sikrer LaRouches tilgang faktisk ny
reel velstand og overskud af arbejdskraften!

Vor tids store øjeblik
finde et stort folk

må

Den 11. juli (EIRNS) – De overraskende og uventede udviklinger
i de seneste uger har ført USA og verden frem til et
vendepunkt i flere nært beslægtede kampe, eller flere aspekter
af den samme kamp. Et aspekt er at skabe enighed blandt de
fire store anti-imperialistiske stormagter, USA, Rusland, Kina
og Indien. Nu, endnu en gang, befinder verdens spekulative,
London-centrerede finanssystem sig ved afgrunden af en krise,
der er værre end den der brød ud i 2007. For at afværge det
havde den afdøde statsmand og økonom Lyndon LaRouche længe
foreslået, at de fire nationer skulle slutte sig til hinanden
og indlede et nyt globalt system, et kreditsystem snarere end
et finansielt system. Værdiløse spekulative beholdninger vil
blive sat igennem konkursbehandling, og faste valutapariteter
genindføres. Den nye institution vil udstede lavt forrentede
kreditter i stor målestok til udviklingsprojekter rundt
omkring i verden, som Kinas enorme Bælte- og Vejinitiativ – et
globalt program for infrastruktur som 123 nationer har
underskrevet samarbejdsaftaler med. Det nye internationale
kreditsystem vil blive inspireret af Franklin Roosevelts
design til det oprindelige Bretton Woods-system, som blev
forvansket efter hans død. Et sådant nyt globalt kreditsystem
vil bogstavelig talt gøre en ende på imperialisme fra den ene
dag til den næste, da dagens herskende London-centrerede
spekulative finanssystem, som omfatter Wall Street, Den
internationale Valutafond og lignende, er synonymt med
imperialismen; det er faktisk den eneste imperialisme der
eksisterer i dag.
I takt med at disse fire stormagter retter ind efter hinanden,
vil de kvæle krigsprovokationer – som hovedsagelig er

britiske, eller britisk orienterede, og pacificere krigszoner.
Et andet aspekt er kravet om at menneskeheden er udfarende fra
dens hjemmeplanet med henblik på at udforske og i sidste ende
kolonisere månen, solsystemet og derudover, som Lyndon
LaRouches samarbejdspartner, den store tysk-amerikanske
rumforsker Krafft Ehricke, kaldte “det udenjordiske imperativ”
(forpligtelsen fra det ydre rum –red), som en moralsk
nødvendighed. Det er sådan 1. Mosebog må forstås. Mennesket i
Guds billede er ikke jordbundet; han er universel som sin
skaber og en udødelig art. Da de samme fire stormagter også er
de store rummagter (sammen med Japan og andre), åbner
rumforskning og -kolonisering sig øjeblikkeligt som et felt
for deres samarbejde.
Tæt forbundet hermed er kampen for at sætte en stopper for
det britisk dirigerede kupforsøg mod den legitimt valgte
amerikanske præsident, Donald Trump, et kupforsøg som stadig
fortsætter på trods af at Mueller-rapporten fastslog, at der
var “intet samarbejde [med Rusland]”. Som millioner af
amerikanere nu forstår, var den udenlandske magt, der blandede
sig i valget i USA i 2016 og senere, London, og ikke Moskva,
fordi London vidste, at en præsident Trump ikke ville være
deres villige ‘skødehund’, ligesom vore seneste præsidenter
eller en Hillary Clinton, som ikke ville vove at bryde ud af
det “specielle forhold” med det Britiske Imperium for at
samarbejde med Rusland, Kina og Indien. De iværksatte i stedet
uendelige udenlandske krige baseret på britiske løgne, som
tidligere premierminister Tony Blairs “uredelige dossier” om
irakiske masseødelæggelsesvåben.
Man kan forestille sig den rædsel, med hvilken London erfarede
hvordan gennembruddet i forhandlingerne mellem præsident Trump
og Nordkoreas Kim Jong Un i ‘den demilitariserede zone’ (DMZ)
var blevet forberedt, igennem et tæt samarbejde mellem
præsident Trump og Vladimir Putin og præsident Xi Jinping i
Kina, og også Indiens premierminister Narendra Modi. Putin
havde mødtes med Kim under forberedelserne, og Xi foretog et

statsbesøg i Nordkorea umiddelbart før hans møde med Trump i
slutningen af juni. Processen fortsætter intensivt, selv om
den falske nyhedspresse hellere ville ignorere det. I
mellemtiden forsøger de samme fire stormagter at forhandle om
en eventuel fredsaftale i Afghanistan.
Den 4. juli mindede præsident Trump amerikanerne og andre om,
hvorfor Den amerikanske Frihedskrig blev udkæmpet, og mod hvem
– det samme Britiske Imperium. Millioner lærte også fra denne
tale for første gang, at menneskeheden vil rejse til månen
igen i 2024, denne gang for at industrialisere Månen og
søsætte missioner til Mars, som Lyndon LaRouche forudsagde i
sin berømte halvtimes TV-kampagnevideo i forbindelse med det
Demokratiske Partis præsidentnominering i 1988, “The Woman on
Mars” (Kvinden på Mars). Den 20. juli fejrer verden 50årsdagen for Apollo 11’s landing på månen, en dag der fejres
internationalt af Schiller Instituttet i denne ånd.
Derefter afslørede Storbritanniens ambassadør i Washington,
Sir Kim Darroch, i en række notater, der blev lækket den 7.
juli, sig selv som en fjende og en medsammensvoren mod den
amerikanske præsident, og blev tvunget til at træde tilbage
den 9. juli.
Således har en række pludselige, uventede begivenheder
afsløret, hvor tæt vi er på sejr i denne mangesidige kamp. For
alle dem, der tænker 50 år tilbage, til Apollo 11, kan det
virke som om vi er tæt på at realisere John Kennedys planer og
drømme, som blev afbrudt af det britisk inspirerede snigmord
på ham, tillige med mordene på hans bror Bobby og Martin
Luther King.
På det tidspunkt syntes det som om, at ingen trådte frem for
at bære faklen videre fra de tre. På en måde er det sandt –
ingen af deres nærmeste medarbejdere trådte frem. Men i en
dybere forstand var det Lyndon LaRouche, der trådte frem. Han
fulgte denne vej via en genopdagelse af de videnskabelige
principper for økonomi. Første gang han kom i rampelyset var

da han fremlagde en korrekt prognose for Nixons ødelæggelse af
Bretton Woods-systemet i 1971, en prognose der tidligere var
blevet spottet af alle “anerkendte” økonomer. LaRouche forstod
den forfatningsmæssige institution i det amerikanske
præsidentskab, arbejdede indenfor denne, og deltog i otte
præsidentkampagner. Blandt andre historiske præstationer, fik
han i 1983 præsident Ronald Reagan overtalt til hvad
sidstnævnte kaldte Det strategiske Forsvarsinitiativ
(“Strategic Defense Initiative”, SDI, -red.) som et alternativ
til kernevåbnenes “gensidigt sikret ødelæggelse”, samt en
global udviklingspolitik.
LaRouches forslag til Moon-Mars-missionen stammer fra hans
Strategiske Forsvarsinitiativ.
For dette blev LaRouche udsat for falske anklager og sendt i
fængsel i fem år af den samme britisk inspirerede gruppe, som
har forsøgt at ramme præsident Trump, herunder den samme
korrupte anklager, Robert Mueller. Men fængslingen stoppede
ham ikke. Fra fængslet udtænkte han planen, der dengang blev
kaldt “Productive Triangle” (‘den Produktive Trekant’), som
senere blev til Kinas Bælte- og Vejinitiativ, der i den grad
har ændret verden, og for eksempel bragt håb til Afrika.
LaRouches navn må renses, befris for besudlingen fra de falske
anklager, så hans ideer kan udbredes yderligere for at sikre
den sejr, der nu er inden for rækkevidde.
Nu, i dag, er et stort øjeblik indtruffet, for at finde et
stort folk der kan vinde denne kamp.

