Hvis præsidenten bringes til
tavshed: Hvornår går ITbaronerne efter dig?
11. januar (EIRNS) – Umiddelbart har flere fremtrædende
personer i det politiske liv og journalistik den 7-8. Januar,
under ledelse af Edward Snowden, Mexicos præsident Andrés
Manuel López Obrador og Michael Gorbatjov, angrebet forsøget
på total censur af præsident Donald Trump, fra ITmilliardærerne i Silicon Valley, der, til at begynde med,
prøver at påtvinge total kontrol over den politiske diskussion
i USA.
I dag “torpederede” (i Reuters-beskrivelse) den tyske kansler
Angela Merkel Facebooks og Twitters censur af Trump. “Retten
til meningsfrihed er af grundlæggende betydning”, sagde
Steffen Seibert, Merkels cheftalsmand, mandag til reportere i
Berlin ifølge Reuters”. I betragtning heraf anser kansleren
det for problematisk, at præsidentens konti er blevet
permanent suspenderet”. Det første forfatningstillæg (retten
til ytrings-, religions- og pressefrihed –red.) “kan
gradbøjes”, udtalte Merkels talsmand, “men inden for loven og
de rammer, der er defineret af lovgivningsmagten – ikke i
henhold til en virksomheds beslutning”. Bruno Le Maire, den
franske økonomiminister, kaldte ”det digitale oligarki” en
trussel mod demokratiet; den franske udenrigsminister, Clément
Beaune, udtrykte “chok” over Facebooks og Twitters overgreb og
sagde: “Dette skal besluttes af borgerne, ikke af en
administrerende direktør”.
Den britiske liberale avis, Guardian, udviste betydelig
hånlighed i omtalen af den australske fungerende
premierminister Michael McCormacks erklæring, der fordømte
censureringen af Trump – men det var Snowdens advarsel: De der
tror, at de kan lide at se Trump tavs, vil indse, at dette er

et “vendepunkt”, og at hvis IT-giganterne kan bringe en
amerikansk præsident til tavshed, vil de forsøge at bruge den
magt til at lukke munden på enhver. Milliardær Mark
Zuckerbergs Facebook pegede i den retning i dag i en
erklæring, der antyder, at ingen yderligere diskussion af
valget den 3. november er tilladt for nogen som helst – ikke
alene for Donald Trump. ”Vi fjerner nu indhold, der indeholder
sætningen “Stop the steal” fra Facebook og Instagram under
vores koordinerede skadespolitik. Vi fjernede den oprindelige
’Stop the Steal’-gruppe i november og er fortsat med at fjerne
sider, grupper og begivenheder, der overtræder nogen af vores
politikker”.
Undersøgende journalist Glenn Greenwald, der hjalp Snowden med
at løfte sløret for overvågningsstaten, gjorde det samme i en
række tweets i dag: “Tekniske monopoler – FB, Google, Apple,
Amazon – har mere koncentreret rigdom og magt end nogen anden
i historien. De har brugt brutal kraft tre gange på 3 måneder
til at manipulere amerikansk politik: censurere NY Post,
forbyde Trump, ødelægge Parler. Og de liberale bakker op på
overvældende vis”. Senest erklærede han: “Disse Silicon
Valley-monopoler er alvorlige trusler mod politisk frihed og
økonomisk velfærd”. Og forud for rækken af tweets: ”Autoritære
personer tror aldrig på, at de er autoritære, uanset hvor
meget censur, overvågning, chauvinisme og fængsling de
forlanger. De fortæller sig selv, at deres fjender er så
enestående onde og farlige – terrorister – at alt, hvad der
gøres for at bekæmpe dem, er ædelt”.
Denne indskrænkning af ytringsfriheden er nu rettet mod Trump
og hans mest højlydte og aktive tilhængere. Som Ed Snowden
bemærkede – som et ekko af Martin Niemöller om nazisterne –
kunne man sige: “Jeg er ingen aktiv Trump-tilhænger, det er OK
med mig.” Er det til støtte for Biden? Det var Joe Biden, der
ifølge sit eget praleri skrev ‘Patriot Act i 1994’ og ‘Omnibus
Counterterrorism Act fra 1995′. Den blev ikke vedtaget, men i
2002, da justitsminister John Ashcroft selv skrev Patriot

Act’, ringede han til Biden, fortæller Caitlin Johnstone og
fortsætter: “Jeg introducerer dit lovforslag fra 1994”.
Så hvis overvågningsstaten er blevet den forfatningsstridige
virkelighed siden 11. september – herunder at skabe et
uhelligt partnerskab mellem det militære efterretningskompleks
og IT-milliardærerne i Silicon Valley – havde Joe Biden
allerede planlagt den fremtid for Amerika efter Oklahoma Citybombningen i 1995.
Og nu modsætter Biden sig enhver ændring af paragraf 230 i den
føderale ytringslov, Federal Communications Act, der giver
disse IT-giganter mulighed for at give sig ud som “neutrale
platforme” og samtidig giver dem magten til hidtil uset
censur. Eksperter indser pludselig, hvad Trump mente med
hensyn til paragraf 230. Dekanen for Fletcher School under
Tufts University, Bhaskar Chakravorti, sagde for eksempel den
10. januar: ”Den 6. jan. burde forme fremtiden for
teknologien, som vi kender den. Den eneste måde, hvorpå
sociale medier ikke fortsat skal blive våben for at
underminere demokratiet, er ved at genoverveje dette kritiske
afsnit [paragraf 230], der gav anledning til internettet, som
det er i dag, og som er roden til megen af dets ondskab”.
Senator Elizabeth Warren har tilsyneladende glemt, at hun
under præsidentkampagnen lovede en antitrustlov for at bryde
de digitale oligarkers virksomheder op – “Glass-Steagall for
tech.” De skal brydes op. Præsidenten må ikke blive bragt til
tavshed. Det amerikanske forfatningsmæssige selvstyre står på
spil.
Billede. Jack Dorsey, CEO hos Twitter. Credits: JD Lasica from
Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Opfordring
til
en
verdensomspændende modstand
mod global fascisme: Stop
centralbankernes
magtovertagelse
Schiller Instituttet, den 19. november — Femoghalvfjerds år
efter afslutningen af 2. Verdenskrig trues verden af et nyt
fascistisk diktatur. Denne gang kommer det i form af de
førende centralbanker, City of London og Wall Streets forsøg
på at konsolidere total kontrol over alle finansielle
investeringer til fordel for de superrige på bekostning af
middelklassen og de fattige over hele verden. ‘Overgangen til
økologi’, som de presser på med, indebærer en destruktiv
økonomisk overtagelse af økonomierne, hvor den “grønne” farve
blot er et ‘banner’ for deres egentlige hensigt om at plyndre.
De kalder det for den ‘store nulstilling’ (“Great Reset”).
Under påskud af genopbygning af verdensøkonomien efter
COVID-19-pandemien, har toppen af de private bankfolk og
milliardærer til hensigt at gennemføre et ”regimeskifte”,
hvorved monetære og finanspolitiske beslutninger ikke længere
skal træffes af valgte regeringer, men direkte af de private
centralbanker og førende finansielle aktører. I denne sidste
fase af den årtier lange neomalthusianske politik til fordel
for spekulanter ville de få den endelige kontrol over alle
investeringer og helt og aldeles kanalisere dem til “grønne
teknologier” og dermed afskære alle investeringer i de
produktive sektorer af højteknologisk energi, industri,
landbrug og infrastruktur.
Hvis denne plan, der fremmes af World Economic Forum med en
række “Great Reset”-konferencer, går igennem, vil det betyde

afslutningen på de industrialiserede nationer i den såkaldte
avancerede sektor, og døden for bogstaveligt talt millioner og
derefter milliarder af mennesker i udviklingslandene, fordi
der er en direkte sammenhæng mellem produktiviteten af en
økonomi, den ‘energigennemstrømningstæthed’ der anvendes i den
produktive proces, og antallet af mennesker, hvis eksistens
kan opretholdes. Hvis hele verdensøkonomien bliver
“kulstoffri” – i det Hans Joachim Schellnhuber (Potsdam
Institute for Climate Impact Research) og hans medarbejdere
allerede for mange år siden kaldte for “den store
transformation af verdensøkonomien”, inklusive afskaffelse af
atomenergi og -forskning – vil antallet af mennesker, der kan
opretholde eksistensen, næppe være højere end en milliard.
Hvad med de andre syv milliarder? Hvis ikke denne tilgang til
tingene vendes, kan det kun føre til kaos og en ny
verdenskrig.
En integreret del af “Great Reset” er planen om at indføre
kryptopenge og digitalisering af betalingsmidler. Dette vil
muliggøre den samlede overvågning af alle personoplysninger
inden for ethvert felt af økonomisk aktivitet, og fuldføre det
der allerede er i gang med den fysiske overvågning fra NSA og
den britiske efterretningstjenestes GCHQ. Hvis retningen i
samfundets udvikling forbliver til fordel for en privilegeret
finanselite, vil dette blive brugt til at devaluere den
akkumulerede ubetalte gæld gennem nedskrivninger og inflation,
som det skete i Tyskland i 1923, og både folket og den
produktive økonomi vil blive udplyndret. Digitaliseringen af
betalingsmidler kan kun finde nyttige anvendelser, hvis
samfundet er orienteret til gavn for det fælles bedste.
Den nuværende indsats for at etablere total kontrol over
penge- og finanspolitikken ved at give kontrollen til
centralbankerne inden for rammerne af den “store nulstilling”
og indførelsen en ‘Green New Deal’, er baseret på de samme
fascistiske principper som Hitlers præsident for ‘der
Reichsbank’, Hjalmar Schachts politik, og må absolut afvises.

Vi forlanger:
En global Glass/Steagall-bankopdeling, afslutningen på
al støtte til den spekulative sektor indenfor
investeringsbankerne og nedlukning af skyggeøkonomien;
Genoprettelse af suverænitet over de nationale valutaer;
Oprettelse af en nationalbank i hvert land og
tilbagevenden til kreditudstedelse af de suveræne
regeringer;
Oprettelsen af et nyt kreditsystem i tradition med
Franklin Delano Roosevelts oprindelige hensigt med
Bretton Woods-systemet og De alliancefrie landes
Bevægelse på Colombo-konferencen i 1976. Det primære mål
er at øge levestandarden for hvert enkelt menneske på
planeten, som en forudsætning for fred, og for at
overvinde alle aktuelle udfordringer, såsom pandemi,
global sult og fattigdom.
En massiv stigning i produktiviteten ved at flytte til
nye økonomiske platforme baseret på kommerciel brug af
termonuklear fusionskraft og internationalt samarbejde
inden for rumforskning og -rejser.
Den grundlæggende modsætning, der bestemmer vores og de
kommende generationers fremtid, er valget mellem et
masseovervågningssamfund under kontrol af grøn fascistisk
finansiering på den ene side, og på den anden en verden af
‘detente’, ‘entente’, afspænding, venskabelig forståelse og
samarbejde mellem alle folk og nationer på den måde, som alle
humanister tidligere har foreslået, og foreslår den dag i dag.
Det har vi forpligtet os til at kæmpe for.
Denne tekst cirkuleres internationalt, og folk opfordres til
at underskrive den. I 1945 sagde alle de der netop havde
gennemlevet fascisme og verdenskrig klart: ”Aldrig mere!” Vi
er nu ved afgørelsens time, hvor vi skal beslutte:
Har vi lært af historien, eller er vores moral ringere end
vores forfædre?

For at skrive under, kontakt Schiller Instituttet: 53 57 00
51; si@schillerinstitut.dk
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Helga Zepp-LaRouche webcast:
Stop
den
amerikanske
valgsvindel
for at besejre det grønne,

globale bankdiktatur
Mens kampen for at stoppe valgsvindlen, der er udformet til at
gøre krigshøgen Joe Biden til præsident, går ind i den tredje
uge, kommer City of Londons rolle atter ind i billedet. I sit
resumé, der blev præsenteret i hendes ugentlige dialog om
kampen for at vende bedrageriet, afslører Helga Zepp LaRouche
Lord Malloch-Brown – bestyrelsesformanden for firmaet
Smartmatic der fremstiller afstemningsmaskiner – som en vigtig
britisk operatør, med bånd til regimeskifte-fanatiker George
Soros, der har været en førende bagmand i den beskidte
kampagne mod Trump. Smartmatic er blevet identificeret af
Trumps advokat Sidney Powell som genstand for hendes
efterforskning af, hvordan bedrageriet blev kørt mod præsident
Trump; firmaet er blevet afvist af flere nationer, på grundlag
af hvor let det kan programmeres til et bestemt udfald af et
valg.
Hun roste NSA-whistleblowerne Bill Binney og Kirk Wiebe som
“absolutte helte” i deres mangeårige forsvar af personlig
frihed mod overvågningsstaten og ukrænkeligheden af retfærdige
lovlige valg, og støttede opfordringen til Trump om at tilbyde
benådninger og frit lejde i USA til Edward Snowden og Julian
Assange for at hjælpe med at udrense overvågningsstaten og
dens aktiver indenfor ‘Big Tech’.
Hun dissekerede også City of Londons rolle bag bestræbelserne
på at etablere et globalt fascistisk bankdiktatur, der giver
bankfolk kontrollen over regeringers finanspolitik, og hvordan
disse bankfolk har til hensigt at bruge denne magt til at
vedtage en dødbringende international miljøpolitik, ‘Green New
Deal’. Hun opfordrede seerne til at registrere sig til
Schiller Instituttets onlinekonference den 12.-13. december,
som vil præsentere en oversigt over, hvad der er nødvendigt
for at trække verden tilbage fra en geopolitisk, neoliberal
march imod krig og depression, og etablere et nyt paradigme
for fredeligt samarbejde mellem suveræne nationalstater.

Virksomheder
tilknyttet
London og George Soros i
centrum
for
striden
om
stemmefusk
Mens delstaterne endelig har afsluttet deres optælling, med
opretholdelse af en tilsyneladende sejr til Joe Biden, er
efterforskningen af en anden form for stemmefusk stadig i
gang. Ifølge advokat Sidney Powell, der netop har tilsluttet
sig Donald Trumps juridiske team, er målene for
efterforskningen nu de software- og computer-virksomheder, der
har indsamlet stemmerne, og som har forbindelser til ansatte i
anti-Trump-efterretningsagenturer, samt til Joe Biden.
Powell hævder, at hun har dokumenteret bevis for, at Trump
vandt valget med en jordskredssejr. Hun hævder, at millioner
af stemmer blev flyttet af Smartmatic-softwaren, som var
designet til dette formål. ”Vi har edsvorne vidnesbyrd (EIR
Strategic Alert nr. 47/2020, weekly newsletter 3) fra en
whistleblower,” sagde hun, som “har set det anvendt i andre
lande” samt i USA.
Dominion-stemmeapparater, der er under efterforskning for
uregelmæssigheder under optællingen i Michigan og Georgia,
brugte Smartmatic-software, ligesom andre stemmeautomatvirksomheder gjorde. Under tidligere valg rejste de
demokratiske senatorer Elizabeth Warren og Amy Klobuchar
indvendinger mod brugen af Smartmatic-software – skønt de for
indeværende er tavse, da resultaterne fra disse systemer
favoriserer deres kandidat, Joe Biden.
Bestyrelsesformanden

for

Smartmatic

Holding,

SGO-

investorgruppen, er en endnu mere problematisk person: Lord
Mark Malloch-Brown, der sidder i den globale bestyrelse for
George Soros ‘Open Society. Soros bidrog stærkt til at
promovere de fabrikerede anklager mod Trump vedrørende
Russiagate, og har finansieret mange af de organisationer der
var involveret i støtte til Bidens kampagne, herunder Black
Lives Matter. Malloch-Brown fungerer også som medlem af World
Economic Forum Global Agenda Council vedr. ‘Global
Governance’, som fremmer den grønne dagsorden, som Trump
gentagne gange har undsagt. Og han er blevet identificeret af
Samantha Power som den “vigtigste kanal mellem Storbritannien
og Barack Obama”, mens sidstnævnte var præsidentkandidat.
Billede: George Soros. License: World Economic Forum, CC BY-SA
2.0

Trump ryster Pentagon, retter
slag
mod
den
permanente
krigsfaktion
Det officielle Washington blev taget på sengen, da præsident
Trump mindre end en uge efter valget fyrede forsvarsminister
Mark Esper, og bragte Christopher Miller ind som fungerende
minister. Mens Esper har været i ‘bad standing’ hos Trump,
siden han offentligt erklærede sig uenig i præsidentens
hævdelse af retten til at bruge militære tropper til
håndtering af hjemlige optøjer og voldelig hooliganisme i
bycentre, går striden meget dybere end det. Den går til kernen
af et problem, som Trump har været stillet overfor, siden han
blev præsident og bekendtgjorde sine mål om at afslutte de
“endeløse krige” såvel som Amerikas rolle som verdens

politibetjent, hvilket krigshøgene blandt forsvars- og
efterretningsmyndigheder og neokonservative i begge partier
har modsat sig.
Den nye fungerende minister, Christopher Miller, tilsendte
straks forsvarsministeriet et notat, der understøtter
tilbagetrækning fra Afghanistan og sagde: ”Vi er ikke et evigt
krigsførende folk – det står i modsætning til alt hvad vi står
for, og hvad vores forfædre kæmpede for. Alle krige må komme
til ophør”. Derefter, den 17. november, meddelte Miller
officielt planen om at reducere de amerikanske tropper til
2.500 i henholdsvis Irak og Afghanistan.
Trumps træk udløste hysteriske reaktioner fra mange af dem,
der i årevis har prøvet at fjerne ham. Tidligere CIA-direktør
John Brennan er ”så bekymret”, at han opfordrede vicepræsident
Pence og kabinettet til at fjerne ham under den 25.
forfatningsændring! Han advarede om, at Trump “vil lange ud”,
hvorved han mener, at præsidenten kunne beordre en
”fuldstændig frigivelse af efterretningsdokumenter for at
fremme sine egne politiske interesser”. Det er klart, at dette
er alarmerende for Brennan, da det antages, at der blandt de
nuværende hemmeligstemplede dokumenter er mange, som
involverer ham i kriminelle handlinger, fra støtte til CIAtortur og krigsforbrydelser (bestilling af drone-anslag på
civile sammen med Barack Obama) til at presse på med den
fabrikerede historie om russisk indblanding til fordel for
Trump.
Det virkelige formål med Russiagate var, som vi har
rapporteret, at forhindre præsident Trump i at arbejde sammen
med Ruslands præsident Putin for at løse nogle af de farlige
brandpunkter, der var blevet antændt af Brennan og hans
allierede gennem deres geopolitiske manipulationer.
At afslutte de “endeløse krige” i Mellemøsten, der blev
igangsat under George W. Bush og optrappet under Barack Obama,
har været et centralt tema for Trump. Han har konsekvent

opfordret til fuld tilbagetrækning af amerikanske tropper fra
regionen, herunder fra Afghanistan, som har udviklet sig til
at blive nationens længste vedvarende krig. Forsvarsminister
Esper advarede, ifølge en nylig rapport om et hemmeligt notat,
mod yderligere nedskæringer i amerikanske landstyrker. Dette
notat bekræfter den dybt forankrede modstand i militære kredse
imod præsidentens intention.
Hvad Brennan og andre frygter, er at Trump stadig kunne
udrense medlemmer af det permanente bureaukrati, der er loyale
over for “det militær-industrielle kompleks”, og afslutte det
korrupte forhold mellem dræbere som John Brennan, og deres
bagmænd, der driver virksomhedskartellerne.
En meget effektiv flanke, som Trump kunne udnytte, er at
tilgive den tidligere NSA-tekniker Edward Snowden, hvilket han
allerede har overvejet at gøre, og at ophæve anklagerne mod
Julian Assange, grundlæggeren af WikiLeaks, der i øjeblikket
dør langsomt i et fængsel i London, mens han afventer
udlevering til USA. Disse to ”whistleblowere” kunne derefter
uden censur fortælle alt hvad de ved om det samlede
overvågningssystem, der i dag drives af den såkaldte “dybe
stat”, samt afsløre løgnene om Russiagate.
Præsident for Smartmatic, admiral Peter Neffenger, er nu
medlem af Joe Bidens overgangsteam. Han er også aktiv i
Atlanterhavsrådet, en tænketank, der har været stærkt kritisk
over for Trump, og hvis ledere var involveret i at fremme
skrønen om russiagate og sabotere Trumps bestræbelser på at
forbedre de amerikanske forbindelser med Rusland.
Billede: Kilde – Licens Public Domain Mark 1.0
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Panel 2: lørdag den 12. december kl. 19 dansk tid:
Undgå faren for 3. verdenskrig: En strategisk orden baseret på
menneskehedens fælles mål. (Se beskrivelsen nedenunder.)
Panel 3: søndag den 13. december kl. 15 dansk tid:
Overvind den globale sundhedskrise og den pandemiske
hungersnød: Tænkning på niveauet af modsætningernes
sammenfald. (Se beskrivelsen nedenunder.)
Panel 4: søndag den 13. december kl. 19 dansk tid:
En menneskelig fremtid for ungdommen: En renæssance drevet af
Beethovens klassiske kultur. (Se beskrivelsen nedenunder.)

1 minute lang video invitation:
Lørdag-søndag den 12.-13. december kl. 15 dansk tid begge dage
afholder Schiller Instituttet en international konference via
internettet for at behandle det presserende spørgsmål, som
hele menneskeheden står over for: “Verden efter det
amerikanske valg: Skabelsen af en verden baseret på fornuft.”
Grundlægger og præsident for Schiller Instituttet, Helga ZeppLaRouche, meddelte, at en fuld invitation og foreløbig liste
over talere snart vil være tilgængelig, og at konferencens
indhold vil fokusere på følgende:
Uanset udfaldet af den uhørte kamp omkring det nylige
amerikanske valg, står det allerede klart, at det ikke kun er
en intern amerikansk affære, men også en begivenhed af højeste
internationale strategiske betydning. Efter fire år med en
fuldstændig synkroniseret international dæmoniserings-kampagne
imod præsident Donald Trump, men samtidig også mod præsident
Vladimir Putin i Rusland og præsident Xi Jinping i Kina,
Russiagate, en fejlslagen rigsretssag, åbent oprør og nu
skamløs valgsvindel – er det vigtigt, at verden hurtigt
forstår: Udfaldet af denne
verdenskrig eller fred.

kamp
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Trump har tiltrukket sig den ubændige vrede fra det som
præsident
Eisenhower
identificerede
som
det
militærindustrielle kompleks – det permanente bureaukrati, den
såkaldte ‘Deep State’ og de økonomiske interesser, der
kontrollerer dem, såsom City of London og Wall Street – fordi
han vovede at bekendtgøre, at han ønskede at ‘afslutte de
endeløse krige’, og at han mente, at et godt forhold til
Rusland og Kina ‘er en god ting, ikke en dårlig ting!’.
Hvis en mentalt svækket Joe Biden blev indsat som symbolsk
præsident i et par uger, for sidenhen at blive erstattet af
Kamala Harris og Obama-Bush’s intervenerende krigsapparat,
kunne verden på kort sigt blive trukket ind i en krig mod
Rusland og Kina, hvilket ville omfatte en udvidelse af den

politiske konfrontation til verdensrummet.
De to dages dialog og drøftelser med simultantolkning på
forskellige sprog, herunder spansk, fransk og tysk, vil
omfatte følgende paneldiskussioner:
PANEL I. ”Hold sammen eller hver for sig”: Frie og suveræne
republikker, eller digitalt diktatur (lørdag d. 12. december,
kl. 15 dansk tid): Dette panel vil diskutere konsekvenserne af
det nuværende drama, der udspiller sig i USA, den globale kamp
for at erstatte det nuværende bankerotte finanssystem med et
nyt paradigme, skitseret over fem årtier af Lyndon LaRouche.
Konferencen afholdes på tærsklen til Valgkollegiets møde den
14. december, hvor det besluttes hvem der bliver den næste
præsident for USA. På det tidspunkt vil beviserne for klagerne
om valgsvindel – påstanden fra præsident Trumps advokater om,
at de har dokumenteret bevis for, at han vandt valget;
metoderne til valgsvindel som rapporteret af ”whistleblowere”,
og afsløringen af andre kapaciteter og handlinger, som er en
del af det statskup der truer USA – stå klart, før valgmændene
skal træffe deres valg. Konferencepanelet vil samle
fremtrædende eksperter indenfor områderne af den amerikanske
forfatning, lovgivning og efterretningsvirksomhed, og vil
understrege den dramatiske relevans i dag af Benjamin
Franklins svar på spørgsmålet om, hvilken slags regering USA
havde modtaget fra ham: “En republik – hvis vi kan beholde
den.”
Panel I speakers:
Moderator’s Welcoming Remarks
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Institute President:
Introduction
Marino Elsevyf (Dominican Republic), Attorney-at-Law, Member
of the 1995 Martin Luther King International Tribunal: Report
from the International Investigative Commission on Truth in
Elections
David Meiswinkle (US), Attorney-at-Law; Report from the
International Investigative Commission on Truth in Elections

Viktor Dedaj (France), citizen-journalist, “The Crucifixion of
Julian Assange: A Journalist Committed to Truth and Peace.”
Harley Schlanger (US), Board of Directors, Schiller Institute,
Inc., “What Are the Principles and Facts Concerning the Recent
US Election”
David Christie (US): ”The British Empire’s Digital
Dictatorship: Censorship and Mass Social Control”
Q & A Session
PANEL II. Undgå faren for 3. verdenskrig: En strategisk orden
baseret på menneskehedens fælles mål (lørdag d. 12. december,
kl. 19 dansk tid): Hvad der må gøres for at sætte en ny
international sikkerhedsarkitektur på den internationale
dagsorden; en, som sikrer overlevelsen af den menneskelige
art. Paneldeltagerne vil lokalisere krigsfaren i sammenhæng
med det verserende nedbrud af det transatlantiske finansielle
system og diskutere de potentielle konsekvenser af planerne,
som dette systems centralbanker har for digitaliseringen af
betalingsmidler. Indførslen af de fire love, der er foreslået
af Lyndon LaRouche, er fortsat påtrængende nødvendigt,
herunder kravet om at etablere et internationalt kreditsystem
i form af et Nyt Bretton Woods-system, samt behovet for
internationalt samarbejde inden for rumforskning og en
fusionsbaseret økonomi. Det er derfor yderst påtrængende, at
P5-topmødet, foreslået af præsident Putin, med de fem
permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, straks indkaldes,
for på dette fremskredne tidspunkt i krisen er det en pligt
for de mest magtfulde nationer i verden at handle i fællesskab
for at undgå en geopolitisk katastrofe. Dette topmøde, eller
bedre, række af topmøder, må definere løsninger på de
eksistentielle udfordringer menneskeheden står over for, samt
definere områderne for menneskehedens fælles mål, såsom at
opnå nye økonomiske platforme for verdensøkonomien ved
kommerciel anvendelse af termonuklear fusionsenergi, og
internationalt samarbejde inden for rumforskning.
Panel II Speakers

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Institute President
Yan Wang, PhD, “The Chinese Economic Model”
Marcelo Muñoz (Spain), Founder and President Emeritus, Cátedra
China, “China and the US: Rivalry, Confrontation, or
Cooperation”
Ole Doering, PhD (Germany), Karlsruhe Institute of Technology:
“A Salutogenic Symphony with Ancient Chinese Philosophy:
Harmony as Polyphonic Accord and Peace as Expressive
Equilibrium. Can We Make It Work?”
Prof. Emmanuel Dupuy (France), Founder and President,
Institute of European Prospective and Security (IPSE): “What
is at Stake in the on-going Renovation of Nuclear Doctrines
and Ballistic Treaties: What Agenda for the European Countries
in the Context of a Strategic Autonomy of Europe.”
Col. Richard H. Black (USA Ret.), former head of the Army’s
Criminal Law Division of The Pentagon, former State Senator
(Va.): “NATO Must Be Dissolved”
Q & A Session
Paul Gallagher, (US), Executive Intelligence Review, Editorial
Board, “LaRouche’s New Bretton Woods and the Central Banks —
There’s Not Enough Room in this World for Both of Them”
Marc-Gabriel Draghi (France), Economist: “Orderly Debt
Cancellation: Historical Precedents and Present Relevance.”
Q & A Session
PANEL

III.

Overvind

den

globale

sundhedskrise

og

den

pandemiske hungersnød: Tænkning på niveauet af modsætningernes
sammenfald (søndag d. 13. december, kl. 15 dansk tid): At
overvinde de ødelæggende konsekvenser over hele verden af 50
års neoliberal økonomiske politik, hvoraf COVID-19-pandemien
blot er det mest oplagte eksempel. Hvis COVID-19 og faren for
fremtidige pandemier skal overvindes, må verdenssamfundet enes
om at etablere et globalt sundhedssystem, hvilket betyder et
moderne sundhedssystem i hvert eneste land på planeten. Der må
også være et nyt niveau af internationalt samarbejde inden for
biovidenskab for at finde kure mod hidtil uhelbredelige
sygdomme samt bedre forståelse af livet i universet som sådan.

Som chefen for Verdensfødevareprogrammet, David Beasley, har
bekendtgjort, er 7 millioner mennesker allerede døde af sult i
år, hvilket let kunne have været forhindret. I lyset af den
umiddelbare fare for at 30 millioner mere dør af sult i løbet
af de næste par måneder, og 260 millioner forventes at lide
den samme skæbne i det kommende år, må der være en fuldstændig
ændring i landbrugspolitikken. Målet skal være at opnå
fødevaresikkerhed i enhver nation og en fordobling af
fødevareproduktionen på verdensplan. For at finde svar på
disse eksistentielle trusler mod menneskeheden kræves en
tankegang i et nyt paradigme. I stedet for profitmaksimering
til et privilegeret finansoligarki, må menneskehedens fælles
interesser sættes først: menneskehedens fælles mål. Til dette
formål er der dannet en “en komité af modsætningernes
sammenfald”, et begreb udviklet af den store renæssancetænker
Nicholas af Cusa, hvis mål det er, at have mennesker af god
vilje i mange nationer til at arbejde sammen for at løse disse
kriser.
Moderator: Dennis Speed
1. Helga Zepp-LaRouche, “The Role of the Committee for the
Coincidence of Opposites”
2. Dr. Joycelyn Elders (US), Former Surgeon General of the
United States [8 min.]
3. Many members of the Committee for the Coincidence of
Opposites, mostly doctors from the U.S. and one retired
military officer.
4. Q & A Session
6. Hon. Joseph Maxwell (US), former Lt. Governor of Missouri,
Hog Farmer: “To Feed All
Humanity: Break-up the International Food Cartels”
7. Jason Ross (US), Science Advisor, Schiller Institute:
“Cusa’s Method: The Coincidence of
Opposites”
8. Q & A Session
PANEL IV. En menneskelig fremtid for ungdommen: En renæssance

drevet af Beethovens klassiske kultur (søndag d. 13. december,
kl. 19 dansk tid): Det fjerde panel vil være tilegnet behovet
for en renæssance af klassisk kultur og ungdommens særlige
rolle i gennemførelsen heraf. I dette øjeblik af historien,
hvor hele samfundets fundament er rystet i sin grundvold, er
der en enorm appetit på skønheden ved stor kunst, efter
menneskehedens høje idealer, som de udtrykkes i de store
kompositioner af klassisk musik og poesi. I alle større
civilisationer er der digtere, komponister og filosoffer, som
har hyldet menneskeheden som en kreative art, og det vil være
dialogen mellem disse kulturer, der kan og vil skabe en ny æra
for menneskeheden. I denne ånd vil hele konferencen blive viet
til Beethovens år, komponisten, hvis kompositioner giver folk
et håb, fordi de udtrykker hvad mennesket er i stand til.
Moderator: Diane Sare, Founder, Schiller Institute NYC Chorus
1. Jacques Cheminade (France), President, Solidarite et
Progres, “The Necessity and Pathway
of a New Classical Renaissance”
2. Helga Zepp-LaRouche, President, Schiller Institute: “Bring
Schiller and Beethoven to
Today’s Youth”
3. David Shavin, Schiller Institute, about his article about
Beethoven’s opera Fidelio being based on the real story of the
imprisonment of the Marquis de Lafayette.
4. John Sigerson (US), Schiller Institute National Music
Director, “What Does It Take to
Really Understand Beethoven?”
5. Jose Vega (US), “Romeo and Juliet in Your Society”
6. Anastasia Battle (US), “A Tale of Two Revolutions”
7. Carolina Dominguez (Mexico), “Schiller in a Time of
Pandemic”
8. Q & A Session

De strategiske trusler, der
lurer
bagved
Joe
Bidens
proklamerede sejr
11. november 2020 (EIR Strategic Alert) – Efterhånden som
kampen for at vende kuppet mod præsident Trump intensiveres
ved at bestride valgsvindelen på vegne af Joe Bidens
kandidatur, sponsorerede LaRouche Politiske Aktionskomité
(LaRouchePAC) den 7. november et onlineforum, som gik i
detaljer med specifikke områder af svindel, der må undersøges,
og svindelens gerningsmænd, der skal retsforfølges, samt
skitserede den bredere sammenhæng, hvori dette kup er udført.
Da Biden proklamerede sejr, baseret på en bestemmelse truffet
af Associated Press, gjorde præsident Trump det klart, at han
ikke vil acceptere denne beslutning, der, som han sagde,
bedrager det amerikanske folk for deres hellige ret til et
ærligt valg. Han lovede at sikre, at “det amerikanske folk har
den redelige stemmeoptælling, de fortjener, og som demokratiet
kræver”.
Ud over spørgsmålet om
få grelle eksempler på
større strategiske
præsidentskab finder

stemmesvindel, som vi skitserer nogle
nedenfor, er det afgørende at tage det
billede, hvori kampen for USA’s
sted, i betragtning.

Én ting er, at faren for et komplet sammenbrud af det håbløst
rådne transatlantiske finanssystem ikke er forsvundet, og ikke
vil, på trods af de endeløse tricks, der anvendes af det
finansielle oligarki. For at forhindre enhver berørt regering
i at handle for at beskytte deres befolkning mod de
katastrofale virkninger, presser dette selvsamme City of
London og Wall Street-etablissement på for en direkte

overtagelse af den økonomiske politik af verdens større
centralbanker (jf. nedenfor). Og ikke at forglemme var de
største donorer til Biden-Harris-kampagnen bankfolk fra Wall
Street…
På samme tid – og i forbindelse med et økonomisk sammenbrud –
er sandsynligheden for, at en af flere konflikter i verden
eskalerer til en verdenskrig voksende. Det “angloamerikanske
krigsparti ”regner med, at Joe Biden genaktiverer politikken
for ”permanente krige” og ”regimeskifte”, som så stærkt er
blevet undsagt af Donald Trump, og som Obama-Bidenpræsidentskabet så nidkært gennemførte.
Faren her er så stor, at selv Storbritanniens øverste general
er kommet ud og har advaret om en mulig Tredje Verdenskrig ved
en fejlkalkulation. I et interview med Sky News den 8.
november bemærkede chefen for forsvarsstaben, general Nick
Carter, at den globale økonomiske krise forårsaget af
COVID-19-pandemien kan føre til nye sikkerhedstrusler, og fra
optrapning af regionale konflikter til fejlkalkulationer ende
i ”en storkrig”. Med hensyn til truslen om endnu en
verdenskrig sagde han varsomt, at ”vi må være opmærksomme på
disse risici”.
For at vende tilbage til selve det amerikanske valg, må man
forbløffes over hvor hurtigt europæiske ledere, der betragter
sig selv som vogtere af “demokratiske værdier”, skyndte sig at
lykønske Joe Biden med hans “sejr”, udelukkende på baggrund af
mediernes fremstilling. (Den russiske præsident Putin og den
kinesiske præsident Xi var mere forsigtige, og foretrækker at
vente på den officielle meddelelse om vinderen). Og det peger
atter på en anden voksende fare – at de kontrollerede medier
og de sociale medier, som er knyttet til ‘det militærindustrielle kompleks’, tiltager sig, eller får tildelt,
autoriteten til at beslutte, hvad, hvornår og af hvem borgerne
skal informeres, og hvad der hensynsløst skal censureres. (Det
faktum, at de store nyhedsnetværk pludselig besluttede at
afbryde udsendelsen af præsident Trumps erklæring den 5.

november, fordi de anså det for “falske nyheder”, burde sende
kuldegysninger ned ad rygsøjlen på alle dem, der værdsætter
borger- og menneskerettigheder!)
12. november (EIRNS) – Willy Wimmer, den tidligere
parlamentariske sekretær i det tyske forsvarsministerium og
tidligere vicepræsident for OSCE, noterede sig Trumps fyring
af forsvarsminister Esper, og identificerede præcist hvad der
er på spil: ”Pentagon forbereder sig på et oprør ”mod
præsident Trump, skrev han i Sputnik Deutschland i går. Det
amerikanske militær, tilføjede han, “ønsker ikke at se”
licensen til at føre krig” taget fra dem. Men Trump ønsker
ikke at se hans eftermæle fjernet, hvilket fyringen af hr.
Esper viser.
Helga Zepp-LaRouche talte ved en begivenhed i Schiller
Instituttet tirsdag og citerede “Rütli-eden” fra Friedrich
Schillers berømte teaterstykke Wilhelm Tell, som Schiller
skrev baseret på hans kærlighed til Den amerikanske
Frihedskrig og Uafhængighedserklæringen som inspiration til
hele verden: “Nej, der ér en grænse for tyrannens magt”. Hun
tilføjede: ”Det er det budskab, som alle burde bære med sig i
den kommende periode. Og jeg tror, vi har brug for en
international mobilisering, fordi resultatet af denne kamp
ikke kun er et amerikansk spørgsmål …. Hvis denne kamp tabes,
mener jeg, at hele verden vil blive underlagt et diktatur, og
jeg tror også, at Biden-holdet, der ville komme ind, står for
krig … at hele konfrontationen mod Rusland og Kina, hele
NATO’s udvidelse ind i Indo-Stillehavet, omslutningen af
Rusland og Kina, der har foregået under Obama, og Bush og
Cheney før det, sandsynligvis ville forårsage en virkelig
katastrofe. Så alt står på spil, og derfor synes jeg, at vi
bør tage ordene fra Uafhængighedserklæringen og Friedrich
Schiller til hjertet”.
Billede: Patrick Semansky, AP. License: CC BY-NC 4.0

Londons finansielle imperium
kan
ikke
udnævne
den
amerikanske præsident
8. november (EIRNS) – De voksende stævner og bilkaravaner,
“Trump Train”, der nu spreder sig over hele USA i protest mod
forsøget på at stjæle præsidentvalget, har dybe årsager,
hvortil LaRouchePAC og EIR bidrager med klarhed og formål.
Når det i de menneskelige begivenheders løb bliver nødvendigt
for et folk at løse de bånd, som et oligarki har bundet dem
med, og at påtage sig deres umistelige rettigheder til liv,
frihed og forfølgelsen af lykke, kræver respekt for andres
meninger, at de bør erklære årsagerne til at de tvinges til
denne handling.
Den oligarkiske elite i bankerne i City of London og det
britiske finansielle imperium forsøger nu at påtvinge USA
deres nøje plagierede kandidat, Joe Biden, som ny præsident.
Ved at gøre dette, fortsætter de “en lang række af overgreb”,
der ødelægger Amerikas industri, angriber dets teknologiske
fremskridt, krænker dets videnskabelige optimisme og dets
missioner i rummet, kontrollerer dets banker og underminerer
dets valuta og kredit i verden.
De har erhvervet kontrol over amerikanske medier via
konglomerater, der er baseret i de finansielle hovedstæder i
deres Commonwealth eller deres anglofile partnere i Amerika.
De har pålagt os karteller, for at kontrollere vores mad og de
landmænd, der producerer den.
De ophævede Amerikas Glass/Steagall-lov, der regulerede
bankvirksomheden og dermed sikrede kredit til vore borgere og

virksomheder, og som fremstod som et eksempel for verden.
Sidenhen straffede de os med et økonomisk sammenbrud, som
efterlod os arbejdsløse og i økonomisk krise i et årti.
De har siden præsident Franklin Roosevelts død nægtet os en
nationalbank, så vi ikke har kunnet opbygge vores
infrastruktur og stimulere vores industri. De ødelagde for
længe siden det guldbaserede valuta- og kreditsystem, som
præsident Roosevelt iværksatte efter 2. verdenskrig, som
tillod vores økonomi at vokse kraftigt, i takt med at vi blev
mere produktive og vores industrielle færdigheder og vores
middelklasses levestandard blev væsentligt forbedret. Vi har
lidt under deres spekulative virksomhed lige siden.
De har nedgjort alle landes indsats for menneskets udforskning
af rummet, især Amerikas. De har støttet energiteknologier, så
tilbagestående at selv republikkens grundlæggere ikke ville
have brugt dem i deres tid – solceller, der slår fra om natten
og i tåge, og vindmøller, der falder sammen i både storm og
stille vejr. De har tvunget os til at bruge vores naturgas til
at drive turbiner for at understøtte den vaklende elforsyning
fra disse fortidslevn.
De har fået Wall Street-banker af uhyrlig størrelser til at
vokse op iblandt os, som indsætter vores penge nægter at låne
dem ud, og ruinerer os gentagne gange med deres ukontrollerede
spekulationer. De kontrollerer vores centralbank, der altid
dækker disse monstres tab, men ikke vores.
Disse overgreb truer nu alle suveræne nationer: En global
kombination af centralbanker er i gang med at tiltage sig
fuldstændig kontrol over valutaer og kreditter, og bruge det
til at sætte menneskehedens teknologiske fremskridt i bakgear
– for at ofre den menneskelige befolkning for at “redde
planeten”.
Præsident Donald Trump har, som næsten det eneste
statsoverhoved, bevidst og fuldstændigt afvist dette

centralbankernes diktatur over deres suveræne regeringer, og
trukket USA ud af Paris-klimaaftalen, som er et vigtigt våben
for diktaturet. Denne aftale blev planlagt i 2015 af den
britiske kronprins Charles, Prince of Wales, og hans nære
venner og samarbejdspartnere, den tidligere britiske
centralbankchef Mark Carney og City of London/Wall Streetmilliardæren Sir Mike Bloomberg.
Nu har Charles og hans sammensvorne, sammen med IMF’s
administrerende direktør, Kristalina Georgieva, og andre
centralbankfolk, i juni i år erklæret, at denne Green New Deal
er den “store nulstilling” (‘The Great Reset’) af alle
økonomiske
og
monetære
anliggender.
Britiske
regeringsembedsmænd på tværs af spektret, har, for at narre
borgerne, givet det navnet “Build Back Better” – som om det er
svar på COVID-19-pandemien. De har dikteret dette slogan til
deres altid plagierende, aspirerende præsidentkandidat, Joe
Biden, der troligt tog det op i sin haltende kampagne.
Vi vil ikke desto mindre tiltage os vores rettigheder. Vi vil
tage vores ret til at regulere vore banker tilbage, og til at
have nationalbanker for produktive kreditter. Vi vil, til det
yderste, udføre vores missioner for udforskning af rummet. Vi
vil forhandle med andre nationer om et nyt internationalt
kreditsystem, der holder Londons finansielle oligarki udenfor,
og bringer industrialisering til underudviklede regioner.
Vi ser, at Mexico, Bolivia, Argentina, Hviderusland og andre
lande i de seneste år alle har været udsat for stjålne valg,
“farverevolutioner” og direkte kup som dette, og har besejret
dem; Afrikas største nation, Nigeria, kæmper nu med et forsøg
på farverevolution mod sin præsident. Vi beder andre nationer
om at støtte et retfærdigt og lovligt resultat af dette
amerikanske præsidentvalg, som præsident Trump rent faktisk
har vundet klart
Billede: City of London. Credits: Michael Garnett, License: CC
BY-NC 2.0

Biden er IKKE valgt til
præsident
–
følg
forfatningen, ikke pressen.
Den 7. november (EIRNS) – Som forventet – faktisk som
præsenteret i detaljer af kupmagerne fra ‘Transition Integrity
Initiative’ for flere måneder siden – har de amerikanske
etablerede medier tilranet sig magten til at afgøre, hvem har
vundet et præsidentvalg, en beføjelse, der tilhører
delstaterne og Valgkollegiet. Joe Biden er muligvis for langt
ude til at han forstår det, men det gør hans taleskrivere, og
de ved at de lyver, når de i dag fik ham til at sige, at han
er “beæret og ydmyg” over at blive kåret som valgt præsident
og Kamala Harris til at være valgt vicepræsident.
Som præsident Donald Trump udtalte: ”Vi ved alle, hvorfor Joe
Biden i en fart, fejlagtigt, poserer som vinderen, og hvorfor
hans allierede medier så hårdt prøver på at hjælpe ham: De
ønsker ikke, at sandheden skal blive afsløret. Den enkle
kendsgerning er, at dette valg langt fra er slut. Joe Biden er
ikke blevet bekræftet som vinder af nogen delstat, endsige
nogen af de stærkt anfægtede delstater, der er på vej mod
obligatorisk omtælling, eller delstater, hvor vores kampagne
har gyldige og legitime juridiske indsigelser, der kan
bestemme den endelige sejrherre”. Hans udtalelse sluttede:
“Jeg vil ikke hvile, før det amerikanske folk har fået den
redelige stemmeoptælling de fortjener, og som demokratiet
kræver”.
Vreden er voksende over hele nationen, og stævner og karavaner
af biler forsamles overalt, idet den åbenbare karakter af
forsøget på at stjæle afstemningen er tydelig og oprørende,

selv for mange demokrater, der ikke kan lide Trump, men ser
faren for nationen og verden, hvis USA udsættes for et kup.
Borgere flokkes om LaRouchePAC-organisatorer over hele landet,
glade for at se nogen, der bekæmper valgsvindel, og ivrige
efter at deltage i kampen for at forhindre ‘the Green New
Deal’ i at lukke ned for den produktive økonomi, forhindre at
deres børn bliver bedøvet af stoffer og sendt ud for at
udkæmpe ulovlige og folkemorderiske krige, og frigøre
præsident Trump til at gøre jobbet færdigt.
Den tidligere demokratiske guvernør i Illinois, Rod
Blagojevich, der blev ‘hængt op’ af det samme
justitsministerium, som kørte Russiagate-kupforsøget mod
Donald Trump (og som af den grund blev benådet af Trump),
sagde i dag, at tyveri af valg er en “hæderkronet tradition” i
demokratisk kontrollerede byer som Chicago, min hjemby, og
Philadelphia …. Jeg kommer fra Chicagos demokratiske partis
etablissement, og ved hvordan det fungerer – tidligt om
morgenen, i nattens mulm og mørke, begynder tyveriet. Der er
meget store tal involveret i dette valg, det gøres ustraffet,
fordi medierne ser den anden vej”. Han opfordrede amerikanerne
til ikke at finde sig i det, men at “rejse sig og protestere
fredeligt, organisere”.
Briterne fejrer kuppet, som de foregiver at have været en
succes. The Economist glæder sig over, at deres dreng, Joe,
brugte 1 milliard dollars – mere end nogen kandidat i
historien – som Wall Street havde tildelt ham. Men de er
tvunget til at erkende, at den enorme vælgerstøtte til
præsidenten – 70 millioner og der tælles stadig – og
demokraternes fiasko med planerne om at overtage Senatet og
vinde flere pladser i Repræsentanternes Hus (de mistede cirka
fem pladser), betyder at deres hensigt om at ødelægge systemet
med valgmands-kollegiet, afslutte forhalingerne i Senatet, og
stække Højesteret ved at tilføje flere dommere til domstolen,
ikke vil være muligt, og at de dermed mister muligheden for
(som The Economist udtrykker det) “at transformere landets

politik” – dvs., at ødelægge Det amerikanske System.
Mens kampen med at afsløre stemmesvindelen fortsætter,
forbereder de egentlige kontrollører af Biden og demokraterne
– Wall Street og City of London – sig til at mødes i Davos i
næste uge for at færdiggøre planerne for gennemførelsen af
“Green Finance” – afskære al kredit til fossile brændstoffer
og industrien i almindelighed. Deltagerne i begivenheden, med
titlen: “The Green Horizon Summit — The Pivotal Role of
Finance”, (Den grønne horisont-topmøde – den centrale rolle af
finansiering) inkluderer Mark Carney og Andrew Bailey
(tidligere og nuværende bankdirektører i Bank of England),
BlackRocks Larry Fink, Bill Gates, ECB-præsident Christine
Lagarde, IMF’s administrerende direktør, Kristalina Georgieva,
med flere.
Hvis verdens økonomi og dens arbejdsstyrke skal reddes fra en
sådan fascistisk ødelæggelse, må Donald Trump lykkes med at
besejre bestræbelserne på at stjæle valget, og hurtigt tage
skridt til at bringe USA, Rusland, Kina og andre, der er
villige til at gå sammen, for at erstatte dette slæng af
finansielle gravrøvere med et nyt Bretton Woods-kreditsystem
for global udvikling.
Billede: Ted Eytan, License: CC BY-SA 4.0

Helga Zepp-LaRouche Webcast:
Trump kan bevise, at der
gøres forsøg på at stjæle

valget.
5. november – ugentlig webcast med Helga Zepp-LaRouche
HARLEY SCHLANGER: Hej, mit navn er Harley Schlanger. Velkommen
til vores ugentlige dialog med Helga Zepp-LaRouche. I dag er
det torsdag den 5. november 2020 – to dage efter det
amerikanske valg, og selvfølgelig er tingene stadig meget
urolige i USA, og jeg synes, at det er der hvor vi skal
starte, Helga. Linjen, der kommer ud er, at det ser ud til at
Biden er på nippet til at få valgmandsstemmerne, men der har
været mange uregelmæssigheder. Præsident Trump rejser nogle
retssager. Jeg ved, du har det nyeste billede. Hvad er det
seneste, du kan fortælle os?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg tror, at hvis alt går godt, så skulle
præsident Trump være i stand til at bevise, at der var et
utroligt forsøg på at stjæle valget fra ham. Mange mennesker
har efterfølgende meldt ud: Sådanne personer som Paul Craig
Roberts, Willy Wimmer, Roger Stone og flere andre, der alle
peger på den usandsynlige begivenhed, at der i Wisconsin og
Michigan var en vis føring til Trump, hvorefter Bidens
statistik pludselig sprang forbi, ved en enkel lejlighed med
130.000 stemmer og 0 i Trump-søjlen! Så var der den meget
mærkelige omstændighed, at resultaterne fra landdistrikterne –
der normalt kommer sent ind i USA, fordi det er mere
langvarigt at samle dem ind osv. – i dette tilfælde kom
valgresultaterne fra svingstaternes landdistrikter ind først,
og det var dem, der var afgørende for udfaldet af
afstemningen; men for alle de større byer som Milwaukee,
Detroit, Pennsylvania og Atlanta, de store byområder, kom
resultaterne ind sent efter en vis forsinkelse. Som om den
eller de, der fuskede med afstemningen, måtte se med hvor
megen margen Trump var foran, så de kunne beslutte, hvor mange
ekstra stemmer der var nødvendige for at tippe det i Bidens
favør.

Så jeg synes, at det er åbenlyst. Jeg mener, det er
indlysende. Og man kan kun karakterisere det på én måde: At
det utrolige kupforsøg, der først fandt sted mod kandidaten
Trump i 2016 og derefter gennem hele hans fire års
præsidentskab; dette forsøg på at stjæle valget fra ham, er
bare den sidste fase af dette kup.
Se, man vil næppe tro dette, hvis man lytter til de
almindelige medier, New York Times, Washington Post, BBC, CNN,
alle disse medier – der foregår en forbløffende ensretning af
de internationale medier, hvis linje det er at fremstille
Trump som den absolut ukontrollerede populist, der opfinder
disse ting til lejligheden. Men hvis man ser på detaljerne, er
der ingen tvivl om, hvad der foregår, og jeg vil virkelig
opfordre vores internationale publikum til ikke at falde for
denne grundlæggende ensretning – det var sådan at medierne
fungerede under Goebbels ledelse – sæt ikke lid til det, men
studér detaljerne. Og jeg mener, at meningsmålingerne, der
især i den sidste periode forudsagde en stor sejr for Biden,
mildt sagt, igen blev taget på sengen – som de blev det i
2016, hvilket man kan fortolke på to måder: at de igen var så
arrogante at mene, at folk på grund af atmosfæren af hysteri
og anti-Trump-stemningen ikke åbent ville sige, hvem de ville
stemme på; det kan også være en del af et forsøg på at
demoralisere de potentielle Trump-vælgere ved at lade dem
forstå, at “det ikke er din indsats værd, Trump taber
alligevel”. Under alle omstændigheder var meningsmålingerne
helt forkerte – igen – som de var i 2016.
Og selvfølgelig er dette en heftig kamp. Vi ved, at det blev
planlagt for længe siden. Folkene i ‘Transition Integrity
Project’ forudsagde netop dette. Jeg mener, at man har en
50/50 splittelse i den amerikanske befolkning, og at halvdelen
af befolkningen stemte på Trump; man kan ikke udrydde 50% af
befolkningen! Så der er faktisk en ganske god chance for, at
dette kan vindes, og jeg mener, at I alle skal være med til at
hjælpe med at opnå præcist dette.

SCHLANGER: Der er allerede blevet rejst juridiske
indvendinger, der er indgivet i et par stater. Og jeg synes,
at den pointe du lige kom med, om at dette var planlagt i
forvejen, virkelig er værd at understrege: At vi uger før
valget fik at vide, at brevafstemningen ville gøre en forskel,
at Trump ville være foran på valgaften, hvilket er præcis,
hvad der skete; men da brevstemmesedlerne blev talt, ville det
vende, så Biden ville komme foran, hvorefter Trump ville hævde
valgsvindel. Så de havde på forhånd planlagt alt dette. Men de
forberedte sig også på muligheden for, at de skulle have
‘støvletramp på gaden’ – hvad enten i form af Antifa eller
Black Lives Matter – for at skabe kaos.
Nuvel Helga, jeg tror, at en af de ting der virkelig er
interessant, er kontrasten mellem det Trump gjorde, med en hel
række vælgermøder med meget store menneskemængder versus
Biden, der dybest set kun talte med sine medarbejdere og
næsten ikke kom ‘op ad kælderen’. Jeg tror slet ikke, at dette
er blevet dækket i Europa, er det?
ZEPP-LAROUCHE: Nej. Der blev absolut ikke rapporteret om bilkaravaner, mobiliseringen af Trump-basen. Og netop i dag, på
denne side af valget, havde Münchner Merkur, som er en avis i
München, for første gang historien om, at Biden åbenbart er
‘rundt på gulvet’, fordi han blandede sit barnebarn og sin søn
sammen, han kunne ikke huske Trumps navn, han nævnte ”George,
George et eller andet” – så der er en klar bevidsthed, og alle
de politisk interesserede mennesker, der så videoerne fra
kampagnen, kendte naturligvis til det. Men det er meget
tydeligt at ”spilleplanen” er, at Biden ikke formodes at
skulle være præsident – måske i et par uger – så vil Kamala
Harris blive præsident, og med hende naturligvis hele
apparatet fra Obama/Hillary Clinton-slænget. Og det vil helt
klart indebære en optrapning af krig mod Rusland og Kina.
For man skal huske på – og det er også noget, der går det
internationale publikum forbi på grund af denne utrolige
ensretning af medierne – at Trump, som tydeligvis ikke har

gjort alt rigtigt, og man kan strides om visse punkter, men
det vigtigste strategiske spørgsmål er spørgsmålet om krig og
fred. Og enhver, der befinder sig i virkelighedens verden, vil
forstå, at hvis der, i en tidsalder med atomvåben, forekommer
en konfrontation mellem supermagterne, betyder det
civilisationens udryddelse. Og jeg tror, at mange mennesker,
også på venstrefløjen, som [tidligere amerikansk senator] Mike
Gravel – jeg lyttede netop til et program med ham på
Consortium News – og han havde den rigtige pointe, at med et
Biden-præsidentskab, er en krig med Kina så godt som givet.
Hvis man ser på hele udrulningen af krigshandlinger for at
omringe Rusland, indkredse Kina, hele bestræbelsen på at
udvide NATO til Indo-Stillehavet, konfrontationen omkring
Taiwan, det Sydkinesiske Hav – så mener jeg, at denne ting med
et Biden-præsidentskab kunne udvikle sig til en konfrontation
på meget kort tid.
Så jeg synes virkelig det er vigtigt, at folk minder sig selv
om, eller virkelig studerer og genovervejer, og ikke er så
absolut kategorisk imod Trump, blot fordi det er det som
medierne prøver at fortælle én; det egentlige spørgsmål er,
med hvilken præsident for USA er der en mulighed for at have
et fredeligt forhold til Rusland? Og forhåbentlig ville Trump
også være i stand til at trække sine beskyldninger tilbage mod
Kina, som var helt ubegrundede, og dette må der rådes bod på.
Men med Biden/Kamala Harris-slænget er der absolut ingen måde,
hvorpå man kan have et fredeligt forhold til de andre store
atommagter.
Så jeg synes, at folk virkelig skal gentænke hele denne
situation og ikke lade sig manipule af denne iscenesættelse af
den helt sikkert største mediemanipulation, som jeg har set i
mit liv.

Vi står ved et vendepunkt
1. november (EIRNS) — Et større historisk vendepunkt finder
sted i denne uge. Men det er usandsynligt, at det amerikanske
valg vil blive afgjort den 3. november. På grund af de
millioner af brevstemmer, der flyder rundt i landet, og strid
om hvilke der skal tælles med, kan vi forvente dage, uger
eller endda måneder med, at retslige indsigelser kommer gennem
domstolene, muligvis endda til Højesteret. Hvis Trump kommer
ud som ‘nummer 1’, hvilket det kunne se ud til at han gør, vil
de erfaringer, der er opnået igennem det månedlange
træningsprogram med BLM-protester (black lives matter), blive
bragt ud på gaden for direkte og sandsynligvis voldelige
handlinger. Online-censurregimet vil blive intensiveret, mens
forsøg på at foretage vurderinger af resultatet af valget vil
blive blokeret på forskellig vis, eller tilladt ifølge dårligt
definerede regler, der er oprettet for at etablere kontrol
over den frie diskussion.
Præsident Donald Trump, der benyttede sociale medier med stor
succes i 2016 (en del af årsagen til at der slås ned på den
frie diskussion på disse platforme), omgår disse former for
censur ved at henvende sig utroligt direkte til vælgerne, med
fire vælgermøder lørdag, fem om søndagen og fem mere planlagt
til mandag. Hans tilhængere deltager med autocampere,
bådparader og marcher over hele landet.
Angreb på Trump finder sted fra de etablerede institutioner –
det britiske etablissement, medierne, efterretningstjenesterne
(for netværk såsom MSNBC er disse i stigende grad det samme) –
fordi han har potentialet til fuldstændig at ændre USA’s kurs
og vælte det transatlantiske militær-finansielle paradigme for
de sidste årtier.
Kuppet mod ham kan kun overvindes ved at afsløre, retsforfølge
og straffe dets gerningsmænd. Ved at gøre dette åbnes døren
for en mere generel afvisning af det britiske imperiums

interesser og dets verdenssyn: finanspolitiske og geopolitiske
tilgange til økonomierne og andre nationer, anti-menneskelig
miljøpolitik og synspunktet om, at ”andres gevinst er mit
tab”. Den optimistiske amerikanske opfattelse af at opnå store
ting og bidrage til verden er modgiften imod den pessimistiske
dødskult, repræsenteret ved miljøbevægelsens Green New Deal og
den ”store racemæssige opvågningskulturelle revolution”.
Idet vi fejrer 20 årsdagen for Den internationale Rumstation,
og dens løfte om fredeligt samarbejde i videnskabens yderste
grænseland, må vi søge at overvinde unødvendige barrierer for
samarbejde; barrierer, der kan resultere i militær konflikt
snarere end samarbejde. To af de største barrierer er
dæmoniseringen af Kina, som nåede et nyt niveau i de falske
påstande om landets skyld i spredningen af Covid-19 og det
vedvarende refræn om “Rusland, Rusland, Rusland”! At overvinde
disse forhindringer kræver en vidtrækkende stræben efter
videnskabelig opdagelse og udforskning af rummet. Og det
kræver et knusende nederlag for Russiagates ophavsmænd i
efterretningsmiljøet.
Billede: Jnn13, CC BY-SA 3.0

Det kan ske her
28. oktober (EIRNS) – Truslen om fascisme er helt reel i USA
og kan ses i det enorme institutionelle pres for at sikre et
nyt præsidentskab under uheldige Joe Bidens nominelle
myndighed. Den voksende censur, udøvet af tech-giganterne (og
krævet af tåbelige politikere), truer folks frihed til at
kommunikere om de vigtige ting de står overfor og til at blive
konfronteret med modstridende synspunkter.
Tænk blot på, hvordan stadig mere omfangsrigt materiale om Joe

Biden og hans families korrupte økonomiske forbindelser,
centreret om hans søn Hunter, bliver hemmeligholdt. Dette
materiale bliver der dækket over (i det mindste indtil Kamala
Harris i sikkerhed kan overtage landet) ved hårdhændet
blokering af opslag (facebook og twitter), ansættelse af en
titusind mand hær af “indholds-mæglere” og “hints” fra FBI.
Lederne af Google, Facebook og Twitter bevidnede i senatets
handelsudvalg i onsdags og anerkendte, at de ikke har noget
reelt bevis for, at historierne om Hunter Bidens ”laptop fra
helvede” er falske eller russisk disinformation.
Præsident Donald Trump, der i stigende grad er blevet angrebet
og kneblet af de sociale mediegiganter, er kommet svingende ud
og kræver en undersøgelse af, hvorvidt afsnit 230 i loven om
kommunikationsanstændighed er anvendelig for disse
indholdsudbydere, der er afveget fra deres oprindelige opgave
som en offentlig opslagstavle, til at være håndplukkede
leverandører af foretrukket indhold.
Hvem vil tro på, at en Biden-Harris administration vil kæmpe
mod dette destruktive censur-regime, som er skabt for
installere dem i det hvide hus?
Hvordan kan kuppet mod Trump – ledet af de britiske og
amerikanske efterretningsbureauer – blive besejret og
borgernes ret til frit at vælge deres ledere blive gendannet,
hvis
gerningsmændene
ikke
retsforfølges og straffes?

efterforskes,

afsløres,

En sejr over kuppet vil føre til en sund gennemtænkning af det
britiske imperiums bredere natur og dets indflydelse over USA
og verdenspolitikken; en gennemtænkning der vil være vigtig
for at sætte en ny økonomisk kurs i den transatlantiske
verden, en kurs baseret på fysisk-økonomisk udvikling der
adskiller os fra dyrene, snarere end en baseret på økonomisk
tyveri – affødt af et ønske om at herske over en uforanderlig
umenneskelig verden – det ville modtage Satans bifald?
Behovet for en radikal ændring i økonomi og statskundskab er

hårdt tiltrængt. Tænk på de enorme svindelnumre der begås på
Wall Street og i “City of London”, hvor penge skabes af det
bare ingenting i en proces der plyndrer den fysiske økonomi.
Tænk på de millioner af mennesker der allerede er døde af
hungersnød i år og de yderligere titusindvis, hvis liv står på
spil. Og dette er blot, hvad der sker her og nu!
Hvad med de hundrede millioner af mennesker der døde unødigt
eller aldrig blev født i løbet af de sidste par årtier, hvor
en stor mulighed for fremskridt blev spildt og forhindret?
Og overvej faren for krig der eskalerer hver uge på grund af
provokationer fra agenter med et imperie-synspunkt, som ikke
er i nogen nations interesse.
Afslutningen af ABM- og INF-traktaterne, faren for at den nye
START-traktat udløber, kuppet i Ukraine og selvfølgelig
bedrageriet omkring Russiagate skaber voksende og totalt
unødvendig konflikt med Rusland.
Angrebene på Kinas fremgang og dets Bælte- og Vej-initiativ,
som skulle bringe deres egne erfaringer til resten af verden
(udvikling af nye markeder for deres nuværende og fremtidige
produkter), havde nået et højdepunkt under Obama, men var
trådt i baggrunden med Trumps valgsejr og hans ofte gentagne
erklæring om, at et godt forhold til Kina og Rusland er “en
god ting, ikke en dårlig ting.” Men direkte løgne og vilde
overdrivelser om Kinas ansvar for spredningen af COVID-19,
samt britiske og amerikanske efterretningsoperationer, skaber
en fjendtlig atmosfære, kombineret med militære provokationer.
Da FBI-direktør Christopher Wray onsdag meddelte, at fem
kinesiske statsborgere i USA var blevet arresteret, gentog han
sit syn på verden: Kinas vækst i retning af at være den mest
magtfulde nation på planeten skal stoppes og FBI anser sit
bidrag til dette som værende en af dets primære missioner.
Men den største trussel mod USA og verden er hverken Rusland
eller Kina. Det er de sidste 50 års tolerance af en økonomisk,
social og politisk tankegang som nu kulminerer, i takt med at
den splintres, i et hysterisk forsøg på at forhindre enhver

form for forandring.
Den politiske førsteprioritet i dette forsøg? Kuppet mod
Trump.
For at skabe en verden, som fremtiden vil være stolte af at vi
vandt, kræver det en
langsigtet økonomisk vision.

Folk testes: Krig eller fred
afhænger af enkeltpersoner,
der handler for det almene
vel.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 22. oktober
2020
Helga Zepp LaRouche sagde, at de konvergerende kriser, som
menneskeheden står over for betyder, at borgerne nu skal
handle med en bevidsthed om, at krig eller fred vil afhænge af
de beslutninger de træffer, og de handlinger de tager. De
kræfter, der er allieret med det globale imperium centreret i
City of London og Wall Street, fortsætter deres pres for
geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina. Deres allierede
fra Bush-Clinton-Obama-krigsfraktionen er blevet tvunget til
at samle sig bag deres ynkelige præsidentkandidat, Joe Biden,
som er blevet afsløret i at have kørt en kriminel

afpresningsfidus mens han var vicepræsident. For at hjælpe
hans kandidatur sætter de deres lid til censur og en
genoplivning af løgnene mod Rusland, idet de hævder, at Hunter
Bidens computer, der viser en udbredt kriminel aktivitet, er
en “russisk operation med desinformation”. Tilbageslaget mod
disse
løgne
kom
fra
chefen
for
den
Nationale
Efterretningstjeneste, Ratcliffe, med stærk opbakning fra
LPAC’s pressebegivenhed med NSA-whistleblowerne, Bill Binney
og Kurt Wiebe, der advarede om, at en borgerkrig allerede er i
gang
Samtidig presser forsvarsminister Esper på for en militær
omringning af Rusland og Kina, en operation der inkluderer
oprettelsen
af
en
fire-magts
konstellation
i
Stillehavsregionen, for at slutte sig til en udvidelse af NATO
i Stillehavet!
Måden at imødegå disse vanvittige krigsplaner blev præsenteret
på en onlinekonference, sponsoreret af Schiller Instituttet og
Cátedra China, en konference der samlede mennesker fra 30
lande, som hørte et ekspertpanel, herunder Helga ZeppLaRouche, Jacques Cheminade og allierede til Schiller
Instituttet. I større præsentationer udvikledes idéen om de
fælles principper, der har styret udviklingen af Kina såvel
som nationer i Vesten, og at forskellene, der eksisterer
mellem dem, ikke alene er ikke-uforenelige, men modtagelige
for en løsning baseret på idéen om det almene vel. Udskrifter
fra denne konference følger.
Se videoen her.

POLITISK ORIENTERING den 23.
oktober 2020:
Vil
USA’s
valg
være
overvågningningsapparatets
kup imod præsident Trump?
Med formand Tom Gillesberg.
Lyd:
Schiller Instituttet · Vil USA’s valg være overvågningningsapparatets kup imod præsident Trump?

Frihed til at tænke
Den 21. oktober (EIRNS) Grundlaget for en demokratisk regering
er en uddannet befolkning, der er i stand til, intellektuelt
og meningsfuldt, at diskutere hvilken fremtid de vil vælge at
skabe og dele med befolkningen i resten af verden. Denne
frihed til dialog har været under angreb siden mordet på
præsident Kennedy, med de brutale forsøg på at lukke munden på
Lyndon LaRouche og hans bevægelse. Med Trumps urokkelighed
over for angrebene på ham og hans voksende chance for at få
overtaget ift. sine fjender, eksisterer muligheden for at
besejre selve oprindelsen til disse forsøg på at ødelægge
friheden til at tænke.
Tirsdag deltog NSA whistleblowers Bill Binney og J. Kirk Wiebe
i en “presse-tilgængelighed” sammen med LaRouchePACs Barbara
Boyd og Dennis Speed, for at diskutere det presserende behov
for at knuse hele Russiagate svindelnummeret, som de sidste 4
år har været brugt til at undergrave valgresultatet i 2016.

Wiebe begyndte hans tale med følgende: “Vi er allerede i en
borgerkrig – den begyndte fordi borgerkrige aldrig begynder
med skudvekslinger, de begynder med uenigheder om essentielle
spørgsmål. Spørgsmål som, hvad vil vi være som nation, en
forfatningsmæssig republik og kan vi bevare den? Værdsætter vi
ytringsfrihed? Vi har set den mest åbenlyse censur i de sidste
dage, og det kommer til at blive værre. Det tager for lang til
for regeringen og vi har ikke mere tid, hvis vi mener, det er
essentielt, at folk har den viden, de har brug for til at
træffe informerede beslutninger”. Binney understregede
præsidentens magtfulde rolle i at afsløre de voldsomme angreb
på hans præsidentskab: “Præsidenten har myndighed til at
frigive alt og offentliggøre det.”.
En uge efter Twitters og Facebooks censurering af New York
Post – Amerikas fjerde største avis i omløb – efter dennes
offentliggørelse af nyt om Joe Bidens søn, Hunter, fortsætter
Twitter med at holde avisens Twitter-konto låst med henvisning
til en latterlig retningslinje om “hacket materiale.”. Til
trods for at Twitter gav op og ændrede sine retningslinjer,
insisterer de på, at New York Post sletter de tweets fra
sidste uge, som linkede til deres artikler, tweets som avisen
frit kunne sende idag! Twitter: “Skønt vi har fornyet vores
retningslinjer ændrer vi ikke på håndhævelser med
tilbagevirkende kraft. I skal stadig slette jeres tweets for
at få adgang til jeres konto igen”. Men der er en grænse for
en tyrans magt. Til trods for, og til dels på grund af, den
uhyrlige censur, har Post-historien stadig været den sjette
mest engagerede artikel på sociale medier i denne måned! Mens
Twitter og Googles direktører luftede muligheden for
fuldstændig at fjerne Trump fra Twitter indtil efter valget
(på baggrund af, at han måske deler, hvad disse
sandhedsmæglere betragter som fejlinformation) er Trump selv
gået i offensiv om de enorme problemer der er med brevstemning
i et system med vælgerregistrering, der ikke er designet til
formålet.

Han retweetede en rapport om “Election Integrity Project
California”, som sendte en liste over cirka 440.000 tvivlsomme
stemmesedler sendt i staten – heriblandt til afdøde personer,
fraflyttede mennesker og vælgere der havde flere
vælgerregistreringer (og stemmesedler). Mens Trump i dag talte
til forsamlinger med tusindvis af deltagere, gemte Joe Biden
sig i sin kælder og sendte Barack Obama ud for at lave
kampagne for ham i Philadelphia, hvor han talte med et par
dusin folk i deres biler.
I mellemtiden, i den virkelige verden – det vil sige i rummet,
hvor vores fælles menneskelige fremtid ligger – fik vi en
optimistisk opdatering fra NASA, hvis ingeniører arbejder
hårdt på at nå 2024 målet; at lande på Månen som en del af
Trump-administrationens Artemis-program. NASA har meddelt, at
de planlægger at udvide 4G-dækning … til Månen!
I dag, torsdag, vil senatets retsudvalg stemme om bekræftelsen
af dommer Amy Coney Barrett til den amerikanske højesteret og
den anden debat mellem præsident Trump og uhyggelig Joe Biden
vil finde sted. Historien kalder os til kamp mod censur og det
imperialistiske regime, som den beskytter. Som Bill Binney
sagde: ”Hvis vi ikke også får nogen til at erstatte Barr og
Durham, som er alt for langsomme med at holde folk ansvarlige
for de forbrydelser, de har begået … Få fat på en person, der
rent faktisk vil gøre jobbet og anklage folk for de
forbrydelser, de har begået… Så vi ikke havner ind i en
situation, hvor vi skal have en større krig eller noget. Som
jeg ser det, må vi ordne det først, startende med dette valg
og så er vi nødt til at sikre os, at vi får nogle folk ind i
justitsministeriet, som rent faktisk vil retsforfølge disse
folk for de forbrydelser, de har begået.
At bringe dem, som har angrebet selve det demokratiske
grundlag for verdens ældste republik, for retten, vil skabe en
meget større forståelse for USA’s unikke rolle og for de
universelle principper, som leder menneskeheden fremad.

Blotlæg ‘Historien’ om kuppet
imod USA! Ban vejen for
stormagtslederskab
under
krisen
13. oktober (EIRNS) — Om tre uger fra i dag er der amerikansk
præsidentvalg, hvorfor en total mobilisering lige nu er
afgørende for at blotlægge ”Historien”: At den behørigt valgte
præsident for USA, Donald J. Trump, helt fra starten af blev
skubbet ud på sidelinjen – selv før han vandt det
republikanske kandidatur i 2016 og sidenhen valget, og
derefter blev angrebet med henblik på afsættelse, eller det
der er værre. Afgrænsede dele af historien er nu kommet ud i
forskellige former – e-mails, memoranda, FBI-dokumenter – men
hele historien må lægges vidt åbent for at afsløre og stoppe
kombinationen
af
britiske
og
amerikanske
efterretningstjenester og involverede militærindustrielle
netværk.
Forræderiets formål er at forhindre en amerikansk præsident,
som går ind for den udenrigspolitiske, økonomiske og
strategiske politik, der gør det muligt for USA og andre
nationer at arbejde sammen om at erstatte det døende system,
centreret i City of London/Wall Street, med programmer til
fremme for nationalstaters fremskridt og fred.
I sin ledende artikel, “Et amerikansk kupforsøg” (Wall Street
Journal, 8. oktober) beskrev senator Ron Johnson (R-WI),
formand for Senatets ‘Homeland Security Committee’, de netværk
der modarbejder Trump som “underordnede embedsmænd” i
administrationen, som ikke ser sig selv som ansvarlige over

for præsidenten. De har effektivt etableret en fjerde gren af
regeringen – et permanent bureaukrati, der ikke skal stå til
ansvar…” Han udtalte: “USA er i en forfatningsmæssig krise”.
Siden denne kronik har Johnson atter sluttet sig til senator
Chuck Grassley (R-IA), Senatets præsident og formand for
finansudvalget, og sendt et brev den 12. oktober til FBIdirektør Christopher Wray, hvor han udskælder ham for fortsat
at forhale overleveringen af dokumenter til Kongressen – frist
16. oktober, for tekstbeskeder fra den fyrede vicedirektør for
FBI, Andrew McCabe, en hovedperson i operationerne mod Trump.
Senatorernes brev af 12. oktober minder Wray om, at Johnsons
komité den 6. august har “indstævnet FBI for alle optegnelser
i forbindelse med Crossfire Hurricane-efterforskningen… Vi har
ventet næsten 70 dage på at modtage disse tekstbeskeder, og da
optegnelserne rent faktisk blev frembragt, modtog vi kun 8% af
hvad vi ved eksisterer. Det er simpelthen uacceptabelt, at vi
har ventet så længe på at modtage så lidt”. I mellemtiden
afventer bunkevis af andre materialer på at blive frigivet,
efter den eksplosive dokumentation der kom ud i sidste uge,
takket være John Ratcliffe, direktør for den Nationale
Efterretningstjeneste. Trump har gentagne gange forlangt, at
det hele skal komme ud.
Senere på ugen planlægger LaRouchePAC mediebegivenheder,
online, for at sætte fokus på mængden af optegnelser og
nøgleaktører i hele den beskidte operation.
Præsident Trump undsagde i går disse “falske heksejagter” mod
ham og sagde, at “vi tog dem med bukserne nede – bliv
hængende!” Han sagde, at der har været “udspionering af vores
kampagne”, og at “Obama og Biden vidste alt, hvad der foregik…
Vi tog dem i det”. Han talte ved et kampagnemøde i Orlando,
Florida, hvor han holdt ud i en time efter sin første optræden
efter at have fået COVID-19 den 1. oktober.
At blotlægge historien om alt dette åbner muligheden for en
rationel reaktion på de kombinerede verdenskriser: pandemien,

hungersnød og økonomisk sammenbrud. Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp LaRouche, understregede dette i dag og
gentog sin opfordring til at presse for et topmøde mellem
stormagtslederne, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan
løse vores ekstreme problemer.
I dag udsendte den sydafrikanske leder, Ramasimong Phillip
Tsokolibane, en erklæring: “Et spørgsmål om liv eller død –
opfordring
til
international
mobilisering
af
fødevareressourcer for at bekæmpe sult i Afrika”. Han talte
om, at 30 millioner sulter netop nu. Han sagde: ”Jeg
appellerer til den amerikanske præsident, Donald Trump. Tag
denne udfordring op. Giv Amerikas landmænd en mission med at
producere mad til at brødføde de sultne, samtidig med at
anvende de store amerikanske militærressourcer på denne
barmhjertighedsmission for at bringe mad til dem, der har brug
for det på mit kontinent … ”
En lignende besked kom for et par dage siden fra direktør for
Verdens Fødevareprogram (WFP), David Beasley, en amerikansk
leder af WFP siden 2017, der, da WFP vandt Nobels fredspris 9.
oktober, sagde, at han værdsatte det som et ‘wake up call’.
Ressourcerne – 5 mia. $ – må mobiliseres i Amerika og Asien
til Afrika og andre steder med behov, ellers vil massesult
blive resultatet. Beasley sagde den 9. oktober: ”Vi har en kur
mod sult. Det kaldes mad.
Som han antydede, eksisterer de fysiske midler til at løse
sult, COVID-19 og økonomiske spørgsmål, uanset hvor store de
måtte være. Dette er eksemplificeret i de diskussioner om
rumforskning, der finder sted i denne uge på den årlige
Kongres for den internationale astronautiske Føderation i
Paris, og som har over 11.000 deltagere online. Hvad vi har,
er en krise i samarbejdet om en politik for menneskeheden.
Blotlæg “Historien”, og vi kan komme videre med livet.

Præsident Trump har kastet
handsken – vi må tvinge
kampen op til overfladen
11. oktober (EIRNS) — I løbet af den sidste uge har præsident
Donald Trump, alt imens han kom sig efter sin kamp med
coronavirus, udsendt et kampråb mod en langt mere formidabel
fjende: den forræderiske kabale af amerikanske og britiske
agenter – efterretningssamfundet, repræsentanter for det
militær-industrielle kompleks, medierne og politiske ledere
fra begge partier, herunder inden for hans eget kabinet. Det
står i stigende grad klart, at præsidenten har opfordret sin
nyudnævnte direktør for national efterretning, John Ratcliffe,
til at bryde igennem blokeringerne mod hans forsøg på at
afsløre navnene på dem, der kørte det angloamerikanske
kupforsøg, kendt som Russiagate, og at bringe dem for retten –
nu, ikke efter valget. Ratcliffe er begyndt på processen, men
som præsidenten sagde i et tweet den 6. oktober: ”Jeg har
fuldt ud godkendt den samlede frigivelse, afklassificering, af
alle dokumenter, der vedrører den største enkeltstående
politiske FORBRYDELSE i amerikansk historie, den russiske
‘and’. Ligeledes Hillary Clintons e-mail-skandale. Ingen
redigeringer!
For mange måneder siden udsendte LaRouches Politiske
Aktionskomité en underskriftsindsamling med titlen: “President
Trump: Declassify All Documents & Information Concerning
British Subversion of Your Campaign,” (frigiv alle dokumenter
og informationer vedrørende britisk undergravning af din
kampagne), en indsamling som har tusindvis af underskrifter,
men som kunne bruge tusinder flere på dette afgørende
tidspunkt.

Præsidenten har i flere år nævnt navnene på dem i Bush- og
Obama-administrationerne
og
deres
militærog
efterretningsembedsmænd, der kørte eller støttede oprøret, og
opfordret justitsminister Barr til at undersøge og forberede
strafferetlige retsforfølgelser. Men der har stort set ikke
været foretaget handlinger, eftersom valget nærmer sig. Trump
har sagt klart, at hvis han skulle tabe valget, vil der blive
dækket over denne eksplosive sag – måske den største
forbrydelse i nationens historie – ligesom Obama-teamet
agerede ustraffet for at sabotere Trump-kampagnen, med den
sikkerhed at Hillary ville vinde i 2016, og deres forbrydelser
aldrig ville blive afsløret.
LaRouchePAC har fortsat med at bringe spørgsmålet op, og
arbejdet med eksperterne, der ved hvor skeletterne er skjult –
William Binney og Kirk Wiebe, NSA-whistleblowers, der beviste,
at der ikke var noget russisk hack af demokraternes e-mails;
Oberst Richard Black (fhv.), tidligere chef for
straffelovsafdelingen i Pentagon, der afslørede de
forberedelser, der finder sted på det højeste niveau af
amerikansk militærledelse – hos dem, der bragte os de
“endeløse krige” i Bush og Obama-æraen – for et militærkup mod
præsident Trump; og Roger Stone, nær ven af præsident Trump,
der talte på LaRouchePAC’s symposium den 1. august og advarede
om “Bushites” (tilhængere af tidligere præs. Bush, red.) i det
Republikanske Parti, der forsøgte at sabotere præsidentens
politik – se Binney og Wiebe sluttede sig til LaRouchePACwebcastet: “British Hands Off the American Presidency! (“Væk
med de britiske fingre fra det amerikanske præsidentskab!) i
lørdags, alt imens oberst Black henvendte sig til det
filippinske folk på Filippinerne og rundt om i verden i Butch
Valdes video- og radioprogram i morges i Manila (Senator Black
starter ved 1:10:28).
Den kommende uge er afgørende for at skabe det offentlige
ramaskrig for at få frigivet alle dokumenter nu. Det er klart,
at de der blokerer frigivelsen frygter, at deres egen

medvirken meget vel kan blive afsløret i takt med, at “alle
træerne i skoven falder.” Lad det ske, og lad os fortsætte med
den virkelig menneskelige opgave med at opbygge et nyt
paradigme for hele menneskeheden, på jorden og i universet.

Stop kuppet mod Trump nu, i
tide til at stoppe den
britiske march mod krig og
økonomisk nedsmeltning
8. oktober (EIRNS) – set gennem prismen af den globale
strategiske realitet – altid en god idé – kom det mest
betydningsfulde øjeblik under vicepræsidentdebatten den 7.
oktober hen imod slutningen, da vicepræsident Mike Pence tog
meget
præcist
sigte
på
demokraternes
og
efterretningssamfundets operationer for at vælte Trumps
præsidentskab. Pence henviste specifikt til de eksplosive nye
dokumenter, der er blevet frigivet, afklassificeret, i denne
uge, og som peger på den kriminelle skyld hos Barack Obama,
Joe Biden, Hillary Clinton og deres kumpaner i
efterretningsvæsenet, som tidligere CIA-chef John Brennan, ved
at iværksætte, og derefter hemmeligholde, et komplot med
henblik på at vælte USA’s forfatningsmæssige præsident.
I de to dage der ledte op til vicepræsidentdebatten, havde
præsident Donald Trump udsendt en ilter strøm af tweets om
sagen, og afsløret det britisk orkestrerede plot (som han
tidligere nøjagtigt har beskrevet det) og krævet øjeblikkelig
handling – hvilket betyder inden valget den 3. november. Dagen
efter debatten var præsident Trumps første presse-interview

med Maria Bartiromo fra Fox, og Trump brugte interviewet til
at lange ud efter de højtstående embedsmænd i hans egen
administration, der slæber på fødderne i forbindelse med
afklassificeringen, og i øvrigt fungerer som femte kolonne:
udenrigsminister Mike Pompeo, justitsminister William Barr og
FBI-direktør Christopher Wray.
At fjerne blokeringerne for en sådan afklassificering har
længe været et krav og mobiliseringspunkt for LaRouchePAC –
tillige med at gøre en ende på Pompeo og sådannes katastrofale
politik, herunder hans stræben efter konfrontation med Kina og
Rusland.
Trumps trussel om at fælde ethvert træ i skoven med mindre end
en måned til præsidentvalget fremkaldte en afslørende
eksplosion af hysteri fra etablissementets vagthunde i
medierne og andre steder. Formand for Repræsentanternes Hus,
Nancy Pelosi, meddelte for eksempel straks, at hun “i morgen”
ville drøfte påberåbelse af den 25. forfatningsændring for at
fjerne Trump; den 25. forfatningsændring indeholder
bestemmelser om udskiftning af præsidenten, hvis han bliver
ude af stand til at udføre sine pligter på kort sigt eller på
anden vis.
Det der står på spil i dette er af den højeste strategiske
betydning. Den russiske præsident Vladimir Putin bemærkede i
et interview den 7. oktober med Rossiya-1 TV – som han
tidligere har gjort – at Trump gik ind til embedet med den
hensigt at samarbejde med Rusland om at løse de kriser, som
planeten står overfor. ”Vi ved alle godt, at den nuværende
præsident Trump gentagne gange talte for at dyrke russiskamerikanske bånd. Og vi sætter stor pris på dette… Imidlertid
blev de intentioner, der blev fremsat tidligere af Trump,
bestemt ikke gennemført fuldt ud… hovedsagelig på grund af en
vis tværpolitisk enighed om behovet for at inddæmme Rusland og
bremse udviklingen af vores land… Oven i det hele er denne
position en altomfattende holdning til at inddæmme [Rusland]
inden for alle områder af dets udvikling. Så vidt vi forstår,

fungerer det bestemt som en fastholdelsesanordning for den
nuværende amerikanske administration”.
Det er denne “fastholdelsesanordning”, som nu er ved at
briste. Helga Zepp-LaRouche understregede i dag, at netop
dette må og skal ske, og det forinden præsidentvalget 3.
november. Hele planetens evne til at undgå den britiske march
mod krig og det voldsomme økonomiske nedbrud, såvel som at
samarbejde i fællesskab om at besejre COVID-19-pandemien, er
alt sammen på vippen.
For yderligere diskussion og mobilisering omkring de aktuelle
opgaver, lyt til ‘Fireside Chat’ (kaminpassiar) den 8. oktober
og det kommende ‘National Town Hall Meeting’ (borgermøde) den
10. oktober.

“Hvert
falde”

træ

i

skoven

vil

Den 7. oktober 2020 (EIRNS) – Den 27. juli 2017 udgav LaRouche
en rapport med titlen “Hvert træ i skoven vil falde”. Bill
Binney, fhv. teknisk chef for USA’s NSA (Det Nationale
Sikkerhedsagentur),
havde
da
netop
frigivet
det
kriminaltekniske bevis for, at historien om ‘russisk hacking’
af e-mails tilhørende det demokratiske partis nationale komite
(DNC) og leveringen af disse e-mails til Julian Assanges
Wikileaks var et svindelnummer.
Binney beviste der slet ikke havde været et hack, men at det
rent faktisk var en læk fra en insider, sandsynligvis en
demokrat, der var rasende over, at DNC havde saboteret en af
sine egne kandidaters (Bernie Sanders) præsidentkampagne, for
at sikre nomineringen af en anden (Hillary Clinton).

Rapporten citerede Schiller-Instituttets præsident Helga ZeppLaRouche: “Vi er nået et punkt, hvor vi kan tilintetgøre hele
Trump-Russiagate svindelnummeret på begge sider af
Atlanterhavet og skifte den strategiske dynamik fra defensiv
til offensiv. Denne offensiv vil sige at begrave Wall Street
og Londons morderiske spekulative system og bringe USA og
Europa ind i et samarbejde med Kina og Rusland i Bælt og Vejinitiativet”.
Nu, mere end tre år senere, er disse træer endelig klar til at
falde takket være indsatsen fra præsident Donald Trump og hans
nye direktør for den nationale efterretningstjeneste John
Ratcliffe, der er begyndt at frigive dokumenterne der beviser
forbrydelsen. Det vigtigste i blandt de der blev frigivet
tirsdag er den håndskrevne note skrevet af den korrupte John
Brennan, Obamas CIA chef, blev skrevet efter at Brennan havde
orienteret Obama om, at Hillary Clinton (i Brennans ord) havde
godkendt “et forslag fra en af hendes udenrigspolitiske
rådgivere, om at bagvaske Donald Trump ved at vække en
skandale med den påstand, at Ruslands sikkerhedstjeneste var
indblandet”.
Et andet frigivet memo, adresseret til tidl. FBI direktør
James Comey og FBI agent Peter Strzok, to ledere af Russiagate
kupforsøget, var fra en leder i en CIA indsatsrapport, som
sagde, at Hillary Clinton havde godkendt en plan “vedrørende
præsidentkandidat Donald Trump og russiske hackeres
underminering af valget, som en måde at distrahere
offentligheden fra hendes brug af en privat e-mail server”.
Obama var medvidende lige fra starten.
Som Trump tweetede i går “Kan ikke forstå, at disse svindlere
endnu ikke er blevet retsforfulgt. Ynkeligt!”. Men Trump skrev
også i et tweet “Jeg har for længst frigivet al information om
Russia-fup skandalen. Desværre for vores land har folk handlet
meget langsomt, især fordi det måske er den største politiske
forbrydelse i vores nations historie. Agér nu!!”
Det er bemærkelsesværdigt at LaRouchePAC udstedte en

underskriftindsamling i juni 2018 med titlen “Præsident Trump:
Offentliggør alle dokumenter og al information om britisk
undergravning af din kampagne”.
Her har vi ikke blot med forbrydelser begået af Obama og hans
efterretningstjenester at gøre, men med de vedblivende
forbrydelser af folk i efterretningstjenesterne i dag.
På den ene side har vi tidl. CIA direktør og nuværende
Udenrigsminister Michael Pompeo og hans kammerat
forsvarsminister Mark Esper såvel som FBI direktør Christopher
Wray, som sammen har gjort alt, hvad der stod i deres magt for
at forpurre præsident Trumps forsøg på at afslutte de
“uendelige krige” og oprette venskabelige forhold med Rusland
og Kina.
Da Pompeo var CIA direktør blev han, på Trumps opfordring,
informeret af Bill Binney om svindelnummeret bag DNCs “hacking
historie”, men Pompeo sørgede for at Binneys bevismateriale
hverken nåede præsidenten eller massemedierne (som Præsident
Trump kalder “the lamestream media”).
Så er der den nuværende CIA direktør, Gina Haspel, som var
chef for CIA-basen i London fra 2014 til 2017, hvor hun hjalp
til med at fremstille løgnene om Trumps “hemmelige samarbejde”
med Rusland. Chris Farrell fra Judicial Watch, og en tidligere
militær efterretningsagent, udgav en rapport den 6. oktober
ved navn “Analyse: CIA direktor Gina Haspel og den britiske
rolle
i
anti-Trump
plottet”
(https://worldisraelnews.com/analysis-cia-director-gina-haspel
-and-the-british-role-in-the-anti-trump-plot/).
Haspel
mistænkes nu for at være nøglepersonen, der blokerer for
Trumps gentagne krav om at frigive alle Russiagatedokumenterne “uden ændringer!” (som Trump understregede).
Trump er klar over sabotagen fra hans administration. Han har
allerede åbent fordømt det “militærindustrielle kompleks” og
identificeret lederskabet af Pentagon som værende ansvarlig
for ikke at adlyde hans ordrer om at bringe en ende på de

“uendelige krige”.
Han ser ud til at tøve med at smide dem og skurkene fra
efterretningstjenesten ud inden valget. Men ligesom
LaRouchePAC brød igennem med Bill Binneys afsløring af Russiafupnummeret, bryder vi nu igennem med historien om
militærkupplanerne, udklækket af det demokratiske partis
lederskab og de generaler, som gav os de sidste to årtiers
morderiske regimeskifte krige – bogstavelig talt har
hundredetusindvis af folk over hele verden hørt forhenværende
Oberst Richard Black dokumentere de kriminelle forberedelser
til at fjerne præsidenten ved brug af magt.
Se “En stærk advarsel om et forestående kup; opspor og
arrester
de
sammensvorne!”
https://larouchepac.com/20200916/stark-warning-impending-couptrack-and-arrest-conspirators
Faren for en global krig øges dagligt, så længe den “femte
kolonne” har frie hænder til at spille deres dødelige spil.
Trump arbejder på det, men som vi har set det før både på
udenrigs- og indenrigsområdet bliver hans instrukser ofte
ignoreret.
Nu da hele den kriminelle kabale og deres britiske partnere i
stigende grad er afsløret af præsidenten for verdenen – som de
også de sidste mange år er blevet udpeget og afsløret af
LaRouche bevægelsen – er det op til den amerikanske
befolkning, og folk med god vilje i resten af verden, at
demonstrere over for præsidenten, at han har fuld opbakning
til at “vælte alle træerne i skoven”.

LaRouche
og
Trump:
Afregningens time er kommet.
Den 5. oktober 2020 (EIRNS) – Den 6. oktober 1986, for 34 år
siden, stormede 400 føderale og statsansatte politifolk ind i
Leesburg, Virginia, ledsaget af indsatsklare privatejede
kampvogne, opstillet af , Magalen Ohrstrom Bryant, efterkommer
fra Middleburg, Virginia. Formålet var tilsyneladende at
gennemføre en skandaløst overdrevet ransagelse af kontorer
forbundet med Lyndon LaRouche.
De oprindelige retskendelser var ikke rettet imod LaRouche som
person, i mangel på endog fabrikerede påskud. To medlemmer af
LaRouches sikkerhedsteam blev arresteret, sammen med en
fundraiser for LaRouche-bevægelsen, baseret på en anklage
udstedt i regi af Robert Mueller, som på daværende tidspunkt
var statsadvokat i Boston.
Det er den samme Robert Mueller, der ledte den grundløse
heksejagt imod Donald Trump og dem der var tilknyttet
præsidenten.
Dokumenter, som blev beslaglagt under ransagelsen, blev bragt
til en militærbase, Henderson Hall ved Fort Myer, hvilket
næppe er den normale procedure for at sikre dokumenter
beslaglagt ved eftersøgninger.
Påskuddet for at agere således, at LaRouche-bevægelsen ellers,
på en eller anden måde, ville bryde ind på en befæstet
flådebase og stjæle dokumenterne tilbage, var latterligt, og
alligevel er det den årsag, som fremgår af de officielle
dokumenter.
Senere viste det sig, at kampvognene kommanderet af Mrs.
Bryants søn, Herb Bryants, i virkeligheden var blevet
anskaffet af Oberst Tom Harvey, en militærassistent for
vicepræsident George H. W. Bush.
FBI

og

politistyrker

fra

Virginia,

inklusive

en

SWAT-

specialstyrke (Special Weapons And Tactics), omringede gården,
hvor Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche boede. Helikoptere
kredsede gentagne gange ovenover. Pressen meddelte, at en
væbnet indtrængen af gården var undervejs. LaRouche sendte et
telegram til præsident Reagan og opfordrede ham til at gribe
ind, og pludselig trådte styrkerne, der havde omringet gården,
tilbage.
Senere har regeringsdokumenter og vidneudsagn røbet, at man
efterfølgende havde forsøgt at få en retskendelse til endnu en
husundersøgelse af gården, men det blev aldrig til noget.
Vicesherif i Loudoun amt, Donald Moore, indrømmede mange år
senere til en FBI-meddeler, at planen var at trænge ind på
gården, fremprovokere en skudveksling og slå LaRouche ihjel.
Alt dette blev gjort imod folk, som tidligere statsadvokat
Ramsey Clark passende karakteriserede som “boglige mennesker”.
Lyndon LaRouches ideer havde en dyb indflydelse på den
amerikanske befolkning, og hans bevægelse voksede. Den
hemmelige regering havde bestemt sig for at stoppe ham og hans
bevægelse, ligegyldigt hvad der skulle til. Et dokument,
efterfølgende frigivet under FOIA (lov om friheden til
information) afslørede, at hele sagen blev iværksat på
baggrund af et krav fra den britiske regering.
USA har nu i fire år været udsat for et lignende, komplet
ulovligt angreb på Donald Trump og hans tilhængere.
Præsidentens og hans statsadvokat William Barrs bestræbelser
på at standse det, der svarer til et koldt kup mod
præsidentskabet for USA, er igen og igen blevet bremset af
efterretningsfolk, der forsøger at skjule de forbrydelser de
begik i en hård og hensynsløs indsats for at forhindre valget
af Trump, mens de kæmper for at bevare den nationale
sikkerheds- og økonomiske politik, som har ødelagt USA.
John Brennan, Obamas CIA-direktør, bevidnede i Kongressen, at
briterne allerede i 2015 krævede, at Trump blev efterforsket.
Dette krav var tydeligvis baseret på præsidentens ønske om at
samarbejde med Rusland om at bekæmpeterrorisme og afslutte

krige.
Søndag den 4. oktober sagde kongresmedlem Devin Nunes,
højtstående medlem af Kongressens efterretningsudvalg, at han
har set, hvad han kalder “bevis på chokerende kriminalitet”
blandt efterretningstjenesterne, som arbejdede for Barack
Obama.
Direktør for den Nationale Efterretningstjeneste, John
Ratcliffe, har beordret frigivelsen af dette bevismateriale.
Andre beviser på kriminalitet, der allerede er blevet set af
medlemmer af Kongressen, er blevet blokeret fra at blive delt
med offentligheden under rubrikken “hemmeligstemplet”.
Nunes sagde, at efterretningssamfundet burde lukkes, hvis det
fortsætter med at blokere Ratcliffes og andres bestræbelser på
at frigive beviser på forbrydelser der er begået, og
injurierende myter, som er blevet opfundet og spredt af en
kontrolleret presse, i et forsøg på at forpurre Trumps
præsidentskab
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Der kastes mere lys over det
britiske
imperiums
spion/kupnetværk – skru op
for blusset
27. september (EIRNS) — I de seneste dage er der kommet meget
mere ud om de britisk forbundne internationale spionnetværk og
kupplaner mod det amerikanske præsidentskab, herunder Obamaadministrationens rolle.
I dag offentliggjorde dagbladet Berlingske Tidende på sin
website i Danmark en lang artikel baseret på interviews med
Bill Binney, tidligere teknisk direktør for geopolitisk og
militær analyse (indtil 2001) ved den amerikanske Nationale
Sikkerhedstjeneste, ‘National Security Agency (NSA), og Thomas
Drake, også en tidligere NSA-ekspert (indtil 2008). Artiklen
bærer overskriften: “Tidligere NSA-chefer bekræfter dansk
aftale om dataovervågning: København var intet mindre end en
guldmine”. Dette refererer til det faktum, at NSA siden
1990’erne har haft en aftale med dansk efterretningstjeneste
om at tappe en speciel fiberoptisk kabel-central i København,
hvilket gjorde det muligt for NSA at indhente og lagre enorme
mængder data fra Europa, især med henblik på at overvåge
russisk og kinesisk telekommunikationstrafik. Binney påpegede
i artiklen, at ud over dataindsamlingen ”er sagen den, at det
giver dem magt over alle. Hvis nogen nogensinde kommer på
tværs, kan de retrospektivt analysere alt, hvad de nogensinde
har gjort online, finde noget [‘snavs’] på dem og slippe af
med dem. Det er hvad de forsøger at gøre med mig”. Drake
omtaler det bredere NSA-forbundne netværk i termer som “et
transnationalt syndikat til masseovervågning”.

Den 26. september offentliggjorde LaRouchePAC ”Bombshell
Disclosures of FBI/DOJ Crimes in Trump/Flynn Investigations,”
af Barbara Boyd (eksplosive afsløringer i forbindelse med
FBI/justitsministeriets undersøgelser af Trump/Flynn). Den
gennemgår tre kategorier af nyligt videregivet information,
herunder kommunikation fra FBI-agenter på tidspunktet for de
falske anklager mod generalløjtnant Michael Flynn – på
daværende tidspunkt Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver
– som bekræfter hvor beskidt og konstrueret operationen var.
Omkring 40 sider af disse nye oplysninger blev indgivet til
retten den 24. september på vegne af Flynn. Der er en planlagt
høring for Flynn den 29. september om, hvorvidt dommer Emmet
Sullivan endelig vil efterkomme justitsministeriets ordre om
at afvise anklagerne imod ham. Boyd bemærker også, at der så
tidligt som mandag den 28. september vil kunne offentliggøres
flere oplysninger om FBI’s forhåndsviden om, at det beskidte
dossier mod Trump mildest talt var upålideligt.
Præsident Donald Trump talte den 26. september på et valgmøde
i Harrisburg, Pennsylvania International Airport om dette nye
materiale meget tidligt i sin kampagnetale. Han gennemgik for
publikum nogle af de faktiske formuleringer i de nyligt
afslørede FBI-tekstmeddelelser fra 2016. De sagde, ”Trump
havde ret … vi burde ikke gøre dette … Vi har brug for
forsikring [mod at miste deres job på grund af det!]”. Trump
kaldte det: “en hel desinformationsaftale”, og pointerede at
”vi er gået igennem to og et halvt år” og har haft store
omkostninger på grund af disse løgne. Han sagde, at de
meddelelser man fik den 25. september viser kupmagernes
tankegang, “Vi vil have fat i Flynn for at få ‘skovlen under’
Trump”. Trump fordømte det som “ét stort svindelnummer”, og
sagde at det viser, at “vi er nødt til at få flertal i
Kongressen”, så dette aldrig kan ske igen. Derefter tog han
sigte mod ‘Shifty Schiff’, Adam Schiff, formand for
efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, “sikken en
skiderik, hvilket fjols”.

Disse nye afsløringer kaster lys over netværkene, der ikke
blot driver “Big Brother”-overvågning internationalt, men
truer valgprocessen i USA lige nu, til og med militær-opstand,
og i forbindelse med dette, opbakning til aktioner der
forværrer faren for verdenskrig. Specielt i forbindelse med
valget den 3. november beskyldes Trump nu gentagne gange og
fejlagtigt af de største medier og demokratiske partipersoner
for
at
hævde,
at
han
ikke
vil
respektere
afstemningsresultaterne, hvorfor de godtroende forventes at
antage, at militæret handler. For eksempel begyndte værten for
NBC’s “Meet the Press” i morges sit interview med general H.R.
McMaster, tidligere national sikkerhedsrådgiver (erstattede
Flynn), med at erklære, at embedsmænd i Pentagon taler om,
hvad militæret vil gøre i forbindelse med valget i november.
“Højtstående embedsmænd spørger, hvad hvis “de er nødt til at
handle?” (McMaster holdt lav profil om dette).
Nu er det tid til at skrue op for blusset for at afsløre den
klare og nærværende fare fra disse netværk, for det
amerikanske valg og for enhver suveræn nationalstat. Den
førende skikkelse, der udråber denne fare for militærkup,
(pensioneret) oberst Richard Black, har nu over 174.000
visninger af sin 11-minutters præsentation, “Do We Risk a
Military Coup?” (Risikerer vi et militærkup?) på Schiller
Instituttets internationale konference 5.-6. september,
udgivet på LaRouchePAC YouTube videokanal og med totalt set
mange tusinde flere visninger.
Det yderligere element af sandhed der skal offentliggøres er,
at der findes løsninger på de kombinerede globale kriser –
økonomisk
sammenbrud,
COVID-19,
sultpandemi
og
atomvåbenkonfrontation.
Dette blev præsenteret på en særlig måde den 26. september på
Schiller Instituttets internationale ungdomskonference i et
panel med titlen: “Science, Culture, and Great Projects of a
Global Renaissance” (Videnskab, kultur og store projekter i en
global renæssance). Unge repræsentanter fra forskellige

nationaliteter og kontinenter beskrev nøgleprojekter i deres
del af verden, alle indenfor rammerne af ‘World Land-Bridge’
(Verdenslandbroen), og især i form af “The LaRouche Plan To
Reopen the U.S. Economy; The World Needs 1.5 Billion New,
Productive Jobs” (May 2020), (LaRouche-planen om at genåbne
den amerikanske økonomi; Verden har brug for 1,5 milliarder
nye, produktive job). Eksempelvis tunnellen under Beringstrædet og Transaqua-projektet til genopfyldning af Tchad-søen
i Afrika, Darién Gap-korridoren i Latinamerika m.fl. Denne
tilgang er arven fra Lyndon LaRouche, hvis livsværk og politik
blev drøftet på konferencens første panel, “Verden har brug
for oprejsning af Lyndon LaRouche”.
I Frankrig den 19. september, på den franske Solidarité et
Progrès’ årlige konference, omfattede programmet også
diskussion af beslægtede spørgsmål i form af “Road Map for
Jumpstarting the Economy after the COVID-19 Pandemic.”
(Køreplan for at igangsætte økonomien efter COVID-19pandemien).
Dette er de handlinger og ideer, der føjer sig til presset for
det tidligst mulige topmøde mellem stormagtsledere, i
øjeblikket mest sandsynligt i form af invitationen fra
præsident Vladimir Putin til et “G5”-topmøde med de permanente
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråds (Rusland, USA, Kina,
Frankrig, Storbritannien), hvilken han gentog den 22.
september på FN’s Generalforsamling. Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp-LaRouche, understregede i går sin egen
støtte til et sådant møde for at starte drøftelserne, der kan
bryde med farerne for sammenbrud. I sin hovedtale til
ungdomskonferencen gav hun et positivt billede af, hvad der
kunne have været gennemført ved at sige: ”Hvis Lyns idé var
blevet gennemført i de sidste 40 år, ville vi have haft en
blomstrende have i Afrika. Vi ville have haft et fuldstændigt
udviklet Latinamerika. Der ville være mange lande, der ikke
ville være mindre udviklede end Kina er i dag. Man ville have
haft et Europa, som ikke er det kulturelt relativistiske rod,

som er tilfældet lige nu; men Europa ville have genoplivet den
smukke kultur fra den gyldne renæssance og den tyske klassiske
periode med Schiller og Beethoven. USA ville være en kraft for
det gode, og folk ville være glade for at være venner med det
store land”.

Bliv ved med at kæmpe for et
topmøde.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 16.
september 2020
Vi må kæmpe videre for et topmøde, for krigshøgene gør deres
yderste for at forhindre det!
Efter at have givet et overblik over optrapningen af de
strategiske kriser og mange verdenslederes frygtelige
geopolitiske udtalelser, konkluderede Helga Zepp-LaRouche i
sin ugentlige dialog, at det er op til borgere at mobilisere
en løsning, begyndende med at insistere på et møde mellem
verdens ledere.
Schiller Instituttet og LPACs seneste konferencer har afsløret
den faren ved kombinationen af et kupforsøg mod Præsident
Trump og den stigende lyd af krigstrommer fra folk som Pompeo.
Mens præsident Trump taler om fred, og havde et møde med
Præsident Putin i sigte, har den globale krigsmaskine brugt
Navalny-affæren som den seneste nye anti-Russiske historie,

til at forhindre dette møde og samtidig forgifte forholdet
mellem Tyskland og Rusland.
Dagens horrible tale af EU kommissionens Ursula Von der Leyen,
som inkluderede angreb på Rusland og Kina, støtte til
“farverevolution” i Hviderusland, hendes dødbringende grønne
mareridt tiltænkt Europa, er typisk for problemet.
EU
proklamerer
hyklerisk
sin
omfavnelse
af
menneskerettigheder, imens de ignorerer den livstruende
situation, som flygtninge står overfor, heriblandt de, der er
fanget på øen Lesbos.
Helga opfordrede sit publikum til ikke at give op, vi må blive
ved med at kæmpe for et topmøde, som en del af LaRouche
bevægelsens præsentation af den reelle løsning på den globale
krise
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