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Webcast den 9. januar 2020
med
Helga
Zepp-LaRouche,
m.fl.:
om
angrebet
på
kongresbygningen:
Hvordan skal man tænke på
menneskeheden i en krisetid.
Helga Zepp-LaRouches tale:

Hele programmet med taler af bl.a. Harley Schlanger:
As with September 11, 2001, the strategic realities of world
politics were suddenly altered by the violent suppression of
the challenge to the results of the United States Presidential
elections on January 6.
However the attack on the Capitol actually occurred, the
response to the attack, in the form of new draft bills calling
for the re-impeachment of President Trump (despite the fact
that Trump’s term ends in only twelve days;) the statement by
House Speaker Nancy Pelosi that “Trump gave Putin the greatest
gift” through the lethal attack; and Pelosi’s letter imploring
the head of the Joint Chiefs of Staff, Gen Mark Milley, to, in
effect, illegally assume the powers of the Presidency with
respect to thermonuclear war, have worsened everything, and
only further alarmed all responsible world leaders. A higher
concept of humanity, and therefore a higher concept of selfgovernment, must now guide the American Republic, and the

world. These concepts exist, and were often discussed by the
late economist and statesman Lyndon LaRouche. Today, Schiller
Institute founder and chairman Helga Zepp-LaRouche, joined by
Harley Schlanger and Diane Sare, will discuss how any citizen,
anywhere in the world, who seeks to reverse the impending doom
being brought about by the failed trans-Atlantic “world
order,” should one think in this time of crisis.

Verdens øjne er rettet mod
den amerikanske højesteret –
og
Schiller
Instituttets
konference i weekenden
10. december (EIRNS) – Den retssag, som staten Texas har
indbragt for USA’s højesteret, fremstår som den afgørende
juridiske slagmark for valgsvindlen i 2020, og alle dens
konsekvenser for USA og verden. Begge sider bærer ved til
bålet: i alt 18 stater har indgivet såkaldt ‘amici’ til støtte
for Texas, og i dag indgav seks af disse stater også en
anmodning om at gribe ind, hvilket indikerer yderligere stærk
støtte til initiativet fra Texas. Ligeledes underskrev 106
republikanske kongresmedlemmer i dag en opfordring til at
indbringe en strøm af ‘amicus curiae’ (’venner af domstolen’)
til støtte for Texas. På den anden side indgav 22 andre stater
samt District of Columbia i dag en kort opbakning til de fire
stater, der nævnes i Texas-sagen.
Ud over selve de juridiske argumenter i Texas-sagen, der både
har substans og kendsgerninger, påpegede præsident Donald
Trumps egen ‘amicus-brief’, der blev indgivet i går, det

politiske spørgsmål om liv og død: ”Vores land er dybt opdelt
på en måde, som uden tvivl ikke er set siden valget i 1860.
Der er et højt niveau af mistillid mellem de modstridende
parter”, hvilket påkalder sig højesterets indgriben.
YouTube har allerede taget forebyggende skridt for at forsøge
at overtrumfe Højesterets forfatningsmæssige beføjelser ved at
meddele, at det nu vil slette alt indhold, der vover at hævde,
at “udbredt bedrageri eller fejl ændrede resultatet af det
amerikanske præsidentvalg i 2020”. Hvorfor? Fordi
“tilstrækkeligt mange stater har godkendt deres valgresultater
til at afgøre hvem der er valgt præsident,” som virksomheden
arrogant udtaler.
Og hvad med højesteret?
Ligeledes opfordrer ‘Lawyers Defending American Democracy’
(LDAD), der udsendte et åbent brev med underskrifterne fra
1.500 nuværende og tidligere advokater, dommere, lokale og
statslige formænd for amerikanske advokatforeninger,
amerikanske advokater og advokatprofessorer, til at Trumps
advokater sanktioneres og indstilles til disciplinærsager, for
at vove at påstå at der var valgsvindel – et åbenlyst forsøg
på at terrorisere advokater og true enhver dommer, herunder
højesteret, der måtte træffe afgørelser på baggrund af sagens
kendsgerninger.
Og hvad med behørig proces?
Dette stadig mere skingrende, jakobinske miljø forstærkes af
de uhyrlige anti-kinesiske udfald fra udenrigsminister Mike
Pompeo, der beskæftiger sig med det der kun kan beskrives som
‘gule-fare-McCarthyisme’. Enhver der foreslår at samarbejde
med Kina, også indenfor den akademiske verden, fordømmes som
”ikke-amerikansk”.
Væsentlige dele af Trumps støttebase er blevet suget ind i
denne selvmorderiske anti-Kina-holdning, på trods af at de
selvsamme fjender, der er ude på at stjæle det amerikanske

præsidentskab, også står bag bestræbelserne på at vælte Kinas
Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin. Faktisk viser EIR’s
pamflet, ‘End the McCarthyite Witch Hunt Against China and
President Trump,” sig at være helt korrekt.
Dette er et perfekt eksempel på den slags spørgsmål, der kun
kan løses ved at ty til Nicholas Cusanus’ metode med
‘modsætningernes sammenfald’ – ved at tænke som Beethoven og
LaRouche – hvilket vil være det centrale tema for Schiller
Instituttets konference i weekenden. Som Helga Zepp-LaRouche
gentagne gange har udtalt: Under betingelser med en systemisk
sammenbrudskrise som i dag, kan ingen enkeltstående krise
løses, medmindre man løser alle kriser.
Supreme Court Rejects Texas Case Vs Four Swing States
Dec. 11 (EIRNS)—In a short order released by the Supreme Court
this afternoon, the Texas case challenging the results in four
states, with Amicus briefs from 17 other states, from
President Donald Trump, and a number of members of Congress,
was rejected. “Texas has not demonstrated a judicially
cognizable interest in the manner in which another state
conducts its elections,” the court said, dismissing all other
related claims as moot.

Verdensordenen
efter
pandemien: ’Menneskesynet er
nøglen’

af Helga Zepp-LaRouche
Den 29. november (EIRNS) — Det følgende er den 28. november
blevet oversat fra Helga Zepp-LaRouches ledende artikel, der
vil blive bragt den 3. december i det tyske ugemagasin Neue
Solidarität.
Selvom de etablerede medier overgår hinanden i at præsentere
Joe Biden og hans forventede kabinet med super-krigshøge som
den næste amerikanske regering, og præsident Donald Trump som
et populistisk monster, der bavler løs om valgsvindel, venter
der muligvis de samme medier en slem overraskelse. De edsvorne
vidneerklæringer dokumenterer forskellige aspekter af
valgsvindel i ”sving-staterne’, og udgør juridiske beviser.
Statslige repræsentanter og senatorer i Pennsylvania har netop
meddelt, at de agter at gøre brug af deres forfatningsmæssige
ret til selv at udnævne valgmændene til valgkollegiet.
Der er adskillige muligheder for, at der i tide kan fremlægges
bevis for elektronisk stemmesvindel via Dominion og
Smartmatic-stemmemaskiner, og at dette bevismateriale vil være
tilstrækkeligt til at vende valgresultatet. Skulle dette ske,
vil verden være på randen af et dæmningsbrud, så der
bogstavelig talt ikke længere vil være to sten, der hænger
sammen, og de fleste af de nuværende antagelser om den
politiske virkelighed i den transatlantiske verden vil blive
fejet væk. Formodentlig vil vi i løbet af de næste to uger,
der leder frem til Valgkollegiets beslutning om bekræftelse af
den næste præsident for USA, se mange aspekter af
valgsvindelen blive bragt frem i lyset på trods af forsøg på
censur.
I forbindelse med dette spørgsmål bemærkede præsident Putin i
sin tale til det nylige årlige møde i Valdai Club, idet han
berørte
de
dybere
årsager
til
den
nuværende
civilisationskrise, at vi lever i en æra med åbenlyse
internationale chok og kriser. Som årsag til denne krise

citerede han det paradoks, at menneskeheden på den ene side
har nået et højt niveau af teknologisk og socioøkonomisk
udvikling, men på den anden side står over for en erosion af
moralske værdier og referencepunkter, og følelsen af at dens
eksistens ikke længere giver mening, eller at formålet med
menneskeheden på denne planet Jorden er gået tabt. Denne
krise, fortsatte Putin, kan ikke løses gennem diplomatiske
forhandlinger eller selv en stor international konference, men
kræver en komplet revision af vores prioriteter og mål. Og
dette må begynde med hvert enkelt individ, forklarede han,
ethvert samfund og enhver stat, og først da kan der oprettes
en global struktur. Udgangspunktet for en sådan
transformation, sagde han, kunne være Covid-pandemien.
Reaktionen på pandemien fører os faktisk til hjertet af
problemet. Asiens relative succes og Vestens manglende evne
til at bringe Covid-19 under kontrol er så indlysende, at selv
almindelige aviser som Neue Zürcher Zeitung eller Die Zeit nu
taler om Europas arrogance og stædighed, der forhindrer det i
at uddrage lærdom af metoden, der blev brugt i flere asiatiske
lande til at udrydde pandemien, snarere end blot at prøve
halvhjertet at inddæmme den. Som et resultat af disse to
forskellige tilgange har der været et ekstremt lavt niveau af
nye infektioner og dødsfald i Kina, Taiwan, Vietnam og
Sydkorea, mens pandemien i Europa og USA truer med at nå
eksponentielle vækstrater i flere lande og helt overvælde de
medicinske kapaciteter. Hvad er forskellen?
Helt fra starten af gjorde præsident Xi Jinping det klart, at
den kinesiske regerings absolutte prioritet var at redde hvert
eneste liv, og at det især var vigtigt at beskytte de ældre,
og derfor dem der er mest udsatte. Efter strenge
foranstaltninger, der blev truffet i starten, såsom
massetestning, kontaktsporing, isolering og karantæner i Wuhan
og Hubei-provinsen, var det muligt at bringe pandemien under
kontrol, og derefter ved hvert nye udbrud, såsom i Beijing og
Qingdao, at finde og isolere de smittede individer takket være

testning og effektiv digital kontaktsporing, og dermed stoppe
spredningen af virusset.
I Asien generelt, hvor befolkningerne allerede har haft
oplevelsen af at bekæmpe udbrud af SARS- og MERS-vira, var der
hverken det irrationelle afslag af at bære ansigtsmasker eller
den vestlige mistillid i forhold til at bruge
mobiltelefonappen, skønt Vesten bevidst ignorerer den
totalovervågning, der udføres af NSA og GCHQ. I mellemtiden er
den økonomiske vækst i Kina tilbage på 4,9% i fjerde kvartal,
og folk er vendt tilbage til deres normale sociale liv.
På samme måde prioriterede Rusland bevarelse af liv som en
nøgleværdi i landets kultur og åndelige tradition. Under
henvisning til de dramatiske demografiske tab, som Rusland led
i det 20. århundrede, understregede præsident Putin i Valdai,
at det var uomgængeligt at kæmpe for hver enkelt person og for
enhver russisk families fremtid. Han understregede også, at et
traditionelt, væsentligt træk ved russisk kultur er at
prioritere beskyttelsen af menneskeliv mest muligt.
Dette bringer os til kernen i sagen: Den påståede modsætning
mellem redning af menneskeliv og “økonomiske interesser” har
længe ført til en udhuling af de værdier, der – i det mindste
førhen – var forbundet med kristendommen, og som var baseret
på menneskelivets hellighed. Årtier før coronavirus, da
sundhedssystemer blev privatiserede, var værdierne allerede
skiftet over til profit, hvilket er hovedårsagen til, at
Europa og USA så katastrofalt blev taget på sengen ved
udbruddet af pandemien.
Manglen på masker, beskyttelsesudstyr og intensive
sengepladser i starten af pandemien, og den dramatiske mangel
på sygeplejepersonale i dag, er resultatet af dette sæt af
falske prioriteter. Nye indikationer kommer løbende frem om
hvordan den svenske model, som blev så højt rost af nogle, var
baseret på at opnå flokimmunitet, hvilket kostede mange ældre
på plejehjem livet. I stedet for at modtage dyre behandlinger

fik de simpelthen symptombehandling og overladt til at dø. Som
SPD’s sundhedsekspert, Karl Lauterbach, udtrykte det: “Groft
sagt ofres der mange ældre, så caféerne ikke behøver at
lukke”.
Det er ikke mindre skandaløst, at den forudsigelige mangel på
lægebehandling i Schweiz, et af de rigeste lande i verden, har
ført til en åben diskussion om prioritering af patienter. I
Italien var skrækbillederne fra Bergamo, hvor kisterne blev
stablet i gaderne sidste forår og til sidst skulle
transporteres af hæren, åbenbart ikke tilstrækkelige til at
sikre, at der blev truffet passende forholdsregler til den
helt forudsigelige anden bølge. Som et resultat heraf
protesterer læger i Milano nu over, at de beslutninger de er
tvunget til at tage både er klinisk og etisk uacceptable.
Den 26. februar afsagde den tyske forfatningsdomstol i
Karlsruhe en principiel dom, om at forbuddet fra 2015 mod
fagligt assisteret selvmord var en overtrædelse af grundloven
(forfatningen). Da retten til en selvbestemt død er
garanteret, hævdede domstolen, at folk skal have lov til at
gøre brug af tilbud fra tredjeparter til at gøre det. I denne
ånd udsendte tv-kanalen ARD den 23. november filmen “Gott”
(“Gud”) som en interaktiv tv-begivenhed, baseret på et
skuespil af Ferdinand von Schirach, der skildrer en sund 78årig mand, der efter sin kones død ikke længere ønsker at leve
og søger et medicinsk assisteret selvmord. I lyset af
pandemien og de deraf følgende alvorlige risici for ældre og
syge, skal dette forsøg – i form af et iscenesat show for at
fjerne de historiske forbehold på grund af det faktum, at
nazisterne systematisk udryddede “værdiløse liv”- ses som
hidtil uset kynisme og som et propagandastunt. Og det
lykkedes: Efter begivenheden sagde 70,8 % af tv-seerne, at de
gik ind for retten til selvmord.
Som en påmindelse: I Nürnberg-retssagerne advarede Dr. Leo
Alexander, en medicinsk rådgiver for anklagemyndigheden, om
den pragmatiske tænkning, der ligger bag dødshjælp, idet han

sagde, at den begyndte med et ganske subtilt skift i lægernes
holdning til omkostningerne ved behandling af patienter, som
derefter hurtigt blev kategoriseret som “uværdige liv.” At
bevæge sig ud på dette skråplan igen under de samtidige
betingelser af en kraftig voksende økonomisk og finansiel
krise, kan i et land som Tyskland kun betegnes som historisk
hukommelsestab.
Lige nu befinder vi os midt i tektoniske ændringer i den
strategiske situation, i en tid hvor det, der i virkeligheden
står på spil, er krig eller fred, og hvor først og fremmest
den dramatiske udvikling i USA ikke kan forstås, medmindre man
betragter den som et udtryk for en eksistentiel kamp mellem
det gamle, døende paradigme med en unipolær verden, og et nyt
paradigme, der sigter mod at skabe en ny verdensorden, der
muliggør den langsigtede overlevelse af den menneskelige art.
Som berørt af Putin, må revisionen af de prioriteter og mål
for samfundet, der skal blive grundlaget for dette nye
paradigme, begynde med et menneskesyn, der betragter
menneskelivet som helligt. Hvis man ønsker at skildre dette
som en konkurrence mellem værdierne i Kina og Rusland på den
ene side og Vestens på den anden, vil vi gøre ret i at
genoplive vores kristne, humanistiske tradition, hvis vi skal
undgå at tabe konkurrencen i vanære.

International
undersøgelseskommission for
sandfærdighed i forbindelse

med valg
Schiller Instituttet har indkaldt en “International
undersøgelseskommission for sandfærdighed i forbindelse med
valg”, som mødes lørdag den 28. november 2020 fra kl. 18 – 21
(dansk tid). Et panel med fremtrædende internationale jurister
vil høre rapporter fra kvalificerede amerikanere forbundet til
den igangværende valgproces i USA, hvilken er genstand for
stor international opmærksomhed og bekymring. Dette er ikke et
partipolitisk problem. Nogle af deltagerne er efter deres egne
politiske synspunkter pro-Trump; nogle er anti-Trump. Men hvad
der bringer dem sammen er et langt større emne: En bekymring
over den universelle betydning af sandfærdighed i forbindelse
med valg og behovet for at holde USA på samme høje standard
som dens egen forfatning kræver.
Rapporterne vil dække både uregelmæssigheder i denne
valgproces samt cyber-funktioner, der vides at eksistere, og
som er blevet brugt i fremmede lande i de senere år, og som
muligvis er blevet brugt i USA for første gang i 2020.
Rapporterne vil blive leveret af blandt andre:
1) William Binney, tidligere
Nationale Sikkerhedsagentur.

teknisk

direktør

i

USA’s

2) Oberst Richard H. Black (fhv.), erhvervsadvokat og
tidligere formand for kriminalretten i det amerikanske
forsvarsministerium, Pentagon.
3) Advokater involveret i efterforskningen af stemmesvindel i
Michigan, Pennsylvania og andre stater (ubekræftede).
En international kommission af jurister vil høre rapporterne
og tage stilling til de fremlagte beviser. Panelet kan også
vælge at udpege en referent og efterfølgende udsende en
rapport om deres resultater. Paneldeltagerne inkluderer:
1) Marino Elsevyf (Den dominikanske Republik): advokat; medlem

af 1995 Luther King International Tribunal (med Ramsey Clark,
Amelia Boynton Robinson og andre).
2) Simón Levy (Mexico): Doktor i retsvidenskab fra National
Autonomous University of Mexico (UNAM); tidligere viceminister
for turisme i Mexico; post-doktorand i kunstig intelligens, UC
Berkeley.
3) David Meiswinkle (USA): Advokat med over 10 års erfaring i
sager om stemmesvindel i staten New Jersey; præsident
/administrerende direktør for advokatudvalget for undersøgelse
af 11. september.
4) Juan Francisco Soto (Argentina): Forfatningsadvokat;
juridisk rådgiver for Yacyretá Binational Entity
(paraguayansk-argentinsk Yacyretá Dam).
Udvalgte medier vil blive opfordret til at deltage, som
afholdes over Zoom med simultantolkning til spansk og andre
sprog. Arrangementet streames
Instituttets YouTube-kanal.
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Præsident
Trumps
massebevægelse vokser
3. november (EIRNS) – Her på eftermiddagen for præsidentvalget
– tidspunktet for frigivelsen af denne opdatering – opfattes
og udtrykkes følelsen af valgets betydning dramatisk af
millioner af amerikanere. Det hidtil usete antal
stemmeafgivelser før valget, per mail og personligt, i alt
næsten 100 millioner, er ikke alene en afspejling af at undgå
virusset, men reflekterer ønsket om involvering, hvilket i dag
modsvares af det massive fremmøde ved valgstederne.
Billedet indtil videre er, at vælgerne møder op i flok. For
eksempel rapporterede en mand fra landet i det centrale
Pennsylvania – en stat, der er afgørende for udfaldet – at
stemningen ved hans valgsted i Susquehanna-dalen i morges var
“dyster – som at gå til messe”. Han sagde, at han aldrig før
har oplevet denne atmosfære ved valgstederne. I de store byer
dukkede tusinder af mennesker op før daggry, i mørke, langt
før afstemningerne blev åbnet kl. 6 i morges. Der er en grund
til folks frygt for valgets betydning, selvom de ikke er fuldt
informeret om, hvad der følger af valget, på grund af løgne og
manipulationer for at stjæle valget af netværk, der er fjender
af nationen.
For det første, se på hvordan tingene står; derefter hvad der

står på spil.
Mens der endnu er mange timer tilbage, baseret på lukketiden
for staterne på Stillehavskysten, er situationen fortsat på
højkant i de forskellige svingstater, hvis forskellige
konfigurationer kan løbe op i de nødvendige 270 valgstemmer,
der giver vinderen sejren. Der er forskellige sammensætninger
af ‘Sunbelt’ og ‘Great Lakes’ og et par andre stater, der kan
frembringe dette resultat for begge deltagere. Alt imens meget
vil være kendt efter optællingen i aften, kan optællingen af
brevstemmer trække udfaldet ud.
Alt dette er inden for det objektive domæne. Hvad der også er
i spil i ekstrem grad, er uforudsete eventualiteter – for
præsident Donald Trumps vedkommende, ved at forsinke
stemmeoptællingen, ulovlig manøvrering i Kongressen og vold på
gaden – ligefrem et ‘regimeskifte’- scenario. I de sidste 36
timer har der været mange utilslørede henvisninger til
aspekter heraf. Husets formand Nancy Pelosi, understregede
over for NPR den 2. november, at hun er klar til, at
Kongressen, “og i særdeleshed Repræsentanternes Hus, agerer,
når det kommer til optælling af stemmerne”. Jennifer O’Malley
Dillon, leder af Bidens kampagne, meddelte i går aftes, at
Donald Trump “under ingen omstændigheder vil kunne erklære
sejr på valgaften”. I Washington, DC og andre byer er der til
aften afholdt velfinansierede protestaktioner under sloganet
om at fortsætte på ubestemt tid ”indtil retfærdigheden er sket
fyldest”, som defineret af manipulatorerne bag pøbelen.
Som tilfældet har været i mange måneder, er den specifikke
linje: Hvis Trump vinder afstemningen på valgdagen, så lad ham
ikke tage sejren. Kald det for en “rød illusion” og indled
helt vildt retssager og gadeaktioner. Trump-kampagnen udsendte
en erklæring i går aftes, der specifikt advarer om dette
scenarie med “rød illusion”.
I tilfælde af uregelmæssigheder i Bidens stemmetal og Trumpkampagnen tager juridiske skridt, siger anti-Trump-scenariet:
beskyld Trump for at have foretaget et kup. Udsend røg. Gå i

medierne. Indled retssager og gadeaktioner. Sæt militæret ind
imod Trump. Dette blev specifikt diskuteret i august i en
artikel i The Atlantic, der opfordrede til et militært
beredskab for at afsætte Trump i november. Sidenhen kørte det
samme tidsskrift en artikel med overskriften: ”Hvordan Trump
muligvis vil forsøge et kup; Biden-teamet forbereder sig på
det værste”; artiklen understreger beredskabet for et juridisk
angreb på en eventuel sejr til Trump. The Atlantic ejes af
Lauren Powell Jobs, enken efter milliardæren Steve Jobs,
grundlægger af Apple. Disse højtstående personer fra Silicon
Valley og andre forræderiske kredse er dokumenteret af
LaRouchePAC, f.eks. i udgivelsen den 2. november, “Et memo
vedrørende apparatet bag valgsvindel, identificeret af Roger
Stone – Lad lyset falde på dem”. Disse mennesker har dybe
forbindelser ind i hjertet af det neo-britiske imperiums
cirkler, hvis
opretholde.
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Dette leder frem til, hvad der står på spil. Trumps
massebevægelse har potentialet til succesfuldt at bryde med
denne fjende. Folk reagerer som bare fanden på denne udsigt.
Ved den nylige runde af Trumps lufthavnsmøder var mange af
folkemængderne for store til selv flyvepladserne. Lørdag aften
var der næsten 15.000 mennesker i lufthavnen i Butler County i
den tidligere industrialiserede Ohio-dal vest for Pittsburgh,
og de jublede, da Trump sagde, at han elsker dem, taler deres
sag, og forsvarer dem mod den elitære klasse. Han forpligtede
sig til at gå fuldt ind for økonomisk udvikling.
Trump henviste til denne voksende følelse af, hvad der kan
gøres, ved et personligt besøg i dag, for at se og takke
kampagnearbejdere ved den Republikanske nationale Komité i
Arlington, Virginia. Han sagde, at de samlede effekter af den
sidste præsidentdebat og de mange vælgermøder danner en ny
kollektiv følelse af enighed, om at få tingene gjort.
Der er ingen tid at spilde. Det finansielle system må omgående
reorganiseres for at støtte dannelsen af en fungerende økonomi

med henblik på at gøre en ende på COVID-19, sultpandemien og
det igangværende sociale sammenbrud. Dette kræver opmærksomhed
overfor USA og samarbejde mellem nationer. Se eksempelvis på
USA og Rusland. I sidste uge tilføjede præsident Putin
yderligere – efter at han diplomatisk sagde, at han “slapper
af” i forhold til det amerikanske valg – at USA og Rusland har
arbejdet sammen om nogle spørgsmål, og at præsident Trump
personligt deltog i denne proces “aktivt og effektivt”. Han
sagde, at “i de situationer, hvor vi kan forene vore kræfter,
handler vi temmelig effektivt, og der er områder, herunder
økonomien, der er af fælles interesse for vores lande”.
Sent i går aftes sluttede præsident Trump sit sidste
vælgermøde i 2020-kampagnen i Grand Rapids, Michigan, ved igen
og igen at gentage, at “karrierepolitikerne bryder sig ikke om
jer”. Han udtalte, ”Jeg er jeres stemme. Sammen vil vi besejre
det korrupte etablissement”.
Billeder: Donald Trump. License: Gage Skidmore from Surprise,
AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Dansk videokonference søndag
den 8. november:
Verden efter valget i USA
Talere:
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark:
Kan Trump og den amerikanske befolkning forsvare Trumps
valgsejr imod valgsvindlen? (på dansk)
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator

for Sydvestasien, bestyrelsesmedlem, Bælte- og Vejinitiativ
Institut i Sverige (brixsweden.org):
Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej, og
mobilisere fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
(på engelsk)
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet i
Danmark:
Beethoven 250 år. (på dansk)
Lyd:
Hussein Askarys præsentation som skærskilt video:
Hussein Askary’s presentation as a separate video in English:

Kan Trump og den amerikanske befolkning forsvare Trumps
valgsejr imod valgsvindlen?
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i
Danmark
Resumé
USA: Valgsvindel med stemmerne i svingstaterne for at få
Joe Biden valgt som USA’s præsident er en del af den
farvede revolution i USA for at få et regimeskifte og få
afsat Donald Trump.
Dette
regimeskifte
har
været
fokus
for
efterretningstjenesterne og deres partnere i medierne
siden Trump vandt præsidentvalget i 2016. Først med
beskyldningerne om tråde til Rusland (Steel-rapporten fra
britiske efterretningstjeneste, der kom med falske
beskyldninger), så løgnen om Russigate, der er blevet
modbevist, rigsretssagen og 4 års angreb fra medierne.
Mediernes erklæring af, at Biden har vundet valget og
NATO-landes lykønskning af Biden, er et forsøg på at

etablere et fait accompli og forhindre at valgsvindlen
bliver afsløret.
Trump forsøger at få valgene i delstaterne undersøgt så
valgsvindlen kan blive afdækket og retfærdigheden ske
fyldest. Mobilisering af vælgerne for at forsvare
demokratiet og beskytte Trumps valgsejr.
Massiv censur i medierne og på sociale medier for at
forhindre præsident Trump i at tale til befolkningen.
Trump fik over 7 millioner flere stemmer end i 2016
selvom ikke alle stemmerne på ham er blevet tilskrevet
ham.
Konkrete historier om valgsvindelen begynder at komme
frem.
Tidligere NSA tekniker beskriver hvorledes programmet
“Scorecard” kan bruges til at ændre stemme rapporterne
fra valgstederne.
Vil USA’s befolkning lykkes med at forsvare
demokratiske proces og Trumps valgsejr?

den

Hvis kuppet lykkes vil demokraterne forsøge at vinde de
to sidste senatspladser i Georgia så Bidens kontrollører
også kan kontrollere Senatet, udvide Højesteret og få
magten der.
Hvis Biden bliver præsident er der konfrontation med
Rusland og Kina på dagsorden. Vil vi få krig? Atomkrig?
Oveni COVID-19 krisen i USA og dens økonomiske effekter
venter en nedsmeltning af finanssystemet. Med en grøn New
Deal vil utilfredsheden i befolkningen blive enorm. Hvad
følger efter den censur imod dissidenter, der allerede er
i gang?
Topmøde i Davos 9.-11. november med blandt andet Mark

Carney, den nye chef for Bank of England Andrew Bailey,
Blackrocks Fink, IMF, ECB, Bill Gates etc. om at
gennemtvinge kredittørke imod alle investeringer, der
ikke er “grønne”. Digitale valutaer så centralbankerne
får den fulde økonomiske magt.
Der er en verden uden for Vestens og NATO’s kontrol. Kina
og Rusland er ikke kuede.
COVID-19 var et lille bump på vejen for Kina. Man har
igen vækst og Bælte- og Vej-Initiativet og international
økonomisk opbygning fortsætter.
Vesten kan ikke stoppe Kina. Vil man forsøge krig? En
atomkrig kan ikke vindes, men vil gale hoveder i Vesten
forsøge alligevel?
Vil vi i stedet få en “Sputnik-effekt”, hvor Vesten må
skifte kurs tilbage til økonomisk, videnskabeligt og
teknologisk fremskridt for at kunne konkurrere med Kina
og alle de, der vil samarbejde med Kina? Eller vil Vesten
blive irrelevant?
De, der satser på økonomisk vækst drevet af menneskelig
kreativitet og videnskabeligt og teknologisk fremskridt
vinder i det lange løb.
Vi lever i farlige tider men står også potentielt over
for det største spring fremad i menneskehedens historie.
Lyt til hele talen her.

Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej,
og mobilisere
fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets
koordinator for Sydvestasien, bestyrelsesmedlem, Bælte-

og Vejinitiativ Institut i Sverige (brixsweden.org):
Hussein
Askary
præsenterede
den
akutte
voksende sultekatastrofe i Afrika og hvordan den kan
løses. Dels gennem en nødaktion for at fragte fødevarer
fra USA, Europa, Rusland og Kina, men også gennem at
opbygge Afrikas egne fødevareproduktion og skabe
økonomisk udvikling, især infrastrukturprojekter og
industrialisering i samarbejde med Kinas Bælte- og VejInitiativ.
Hussein
Askary
præsenterede
Afrikas
egne
udviklingsplaner, Kinas rolle i at virkeliggøre dem, og
hvorfor USA og Europe skal deltage.
Hussein Askary brugte en Powerpoint præsentation til
illustration under talen, som også findes, som en
særskilt video på engelsk her.

Beethoven 250 år og menneskehedens æstetiske opdragelse
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet
i Danmark
Vi har en civilisationskrise: en konfrontationspolitik,
som kan føre til krig med Rusland og Kina, en COVID-19pandemi, økonomiske og finansielle kriser og en
voksende sultkatastofe i Afrika.
Vil vi etablere en ny retfærdig økonomisk verdensorden
eller vil det ende i kaos og krig?
Det er en kamp mellem helt forskellige menneskesyn.
LaRouche understregede altid: hvad er forskellen mellem
mennesker og dyr?
Er vi dyriske?
Eller har vi en iboende kreativ erkendelsesevne, som gør
os i stand til at opdage nye principper — noget nyt, som

ingen andre har tænkt på.
I videns k a b o p d a g e r vi nye naturvidenskabe l i g e
principper.
I kunst opdager vi nyt om vores egne kreative evner, som
kan deles med andre, som i et orkester eller kor eller
med tilhørerene.
Skønhed, som Schiller sagde, forædle vores følelser og
vores intellekt —
ikke kun rå følelser som dominerer os uden intellekt,
ikke kun intellekt uden medfølelse og næstekærlighed.
Men gennem at lege, speciel gennem kunst, at spille, kan
de to går op i en højere enhed, som vi kalder en æstetisk
tilstand, når vi er omfavnet af skønhed.
Det var Schillers løsning efter den franske revolution,
som ikke endte som den amerikanske, men i et blodbad.
Platon skrev, at den vigtigste uddannelse for sjælen var
musik — at fylde sjælen med skønhed og gøre den skøn.
Mennesket ville så lovprise skønhed, modtage den med
glæde i sin sjæl, og blive til en skøn sjæl.
Den 16. december fejrer vi Beethoven 250-års fødselsdag.
Vi fejrer ham, som en af de mest kreative sjæle i
historien, men vi fejrer også menneskehedens
erkendelsesmæssige evner.
Studér Beethoven for bedre at forstå, hvad vi mennesker
er.
Beethoven, selv da han ikke var i stand til at høre sin
egne musik, hørte den alligevel i sit sind, og udfordrede
sig selv til at lave det ene gennembrud efter det anden.
Der var ingen stilstand eller
hvad LaRouche kalder ikke-entropi.

entropi,

men

At viljemæssigt blive mere og mere bevist om, at kende
sine egne erkendelsesmæssige evner, og presse dem til det
yderste for at kunne stige op til det næste niveau, og
som han skrev, at nærme sig Guds egen skaberkraft.
Og han havde et formål: at opløfte den trængende
menneskehed.
Han var bevidst om musikkens rolle med at forædle
menneskene.
Gennem at spille, synge eller lytte, kan Beethovens
kreativitet deles med andre —
noderne på papiret, er ikke kun toner, men nøglen til
Beethovens kreative sind.
Og dermed kan andre mennesker bekræfte et positivt
menneskesyn, som også havde en politisk dimension for
Beethoven — stræben efter frihed.
Som Schiller sagde, vejen til frihed går gennem skønhed.
For at fejre Beethoven så lyt til eller syng og spil hans
værker. Genoplev hans åndelige gennembrud, bekræft den
menneskelig kreativitet, skab et samfund, hvor vi kan
genopdage den tabte kunst at skabe skøn musik,
måske endnu mere kreativ end Beethoven, og udvikle
vores erkendelsesmæssige evner, for hele menneskehedens
skyld.
Så blev der spillet den første del af 2. sats af
Beethovens 7. symfoni, dirigeret af Wilhelm Furtwängler,
som eksempel.
Ud fra en enkel begyndelse tilføjes flere og flere
stemmer for at skabe noget stort og opløftende.

Billede af det amerikanske flag. WikiImages fra Pixabay

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?

POLITISK ORIENTERING den 5.
marts 2020:
Fra
coronavirus
til
finanskrak – løsningen er
LaRouches 4 love
Lyd:

Resumé
Coronavirus COVID-19: Det afgørende er ikke antallet af
tidligere smittede men antallet af nye smittede hver dag.
Det viser, at smittespredningen er under kontrol i Kina. Den
er helt stoppet uden for Hubeiprovinsen og reduceret til
100-150 nye tilfælde per dag der. Men COVID-19 spreder sig
ukontrolleret i Sydkorea, Iran, Italien, m.fl. Nu er kinesere
bange for at rejse til Europa, for ikke at blive smittet der.
Finanskrak: USA’s centralbank sænkede renten med ½
procentpoint i et forsøg at pumpe flere penge ind i systemet
for at undgå et krak. Men krakket er i gang og et ”Lehmann
Brothers-øjeblik” kan komme når som helst.
Topmøde: Trump siger også ja til et topmøde mellem de fem
permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd: USA, Rusland,
Kina, Frankrig, Storbritannien. Helga Zepp-LaRouches foreslog
den 3. januar et hastetopmøde mellem Trump, Putin og Xi
Jinping, og Putin foreslog derefter et møde mellem de fem
permanente

medlemmer.

Valget i USA: Efter Super Tuesday: Nu er det Bernie Sanders
imod etablissementets kandidat Biden efter at de
andre moderate kandidater trak sig og Bloomberg faldt igennem,
trak sig og nu også vil støtte Biden.
Trumps svage punkt: økonomien, fordi han påstår, at økonomien
har det strålende. Hvad sker der, hvis der kommer et
finanskrak og stor nedtur inden valget? Trumps redning er,
hvis han lytter til LaRouche-bevægelsen og vores løsning:
LaRouches fire økonomisk love:
1. Glass/Steagall-bankopdeling
2. Nationalbank og statlig kreditskabelse
3. Investeringer som øger produktiviteten såsom store
infrastrukturprojekter

4. Videnskabeligt og teknologisk fremskridt: fusionskraft,
rumforskning.
Disse løsninger gælder ikke kun USA men også Danmark og alle
andre lande.

