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GLASS-STEAGALL — ELLER KAOS!
Følgende er et åbent brev fra Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg til det danske folk.
Kære medborger,
I stedet for neoliberale nedskæringer på vore fælles
investeringer i Danmark og dets ungdoms åndelige og
intellektuelle udvikling, bør vi tilslutte os den Nye Silkevejspolitik fra Asien og satse på udvikling, baseret på
videnskabeligt og teknologisk fremskridt.
Mange studsede, da jeg og andre fra Schiller Instituttet stillede op til valg i efteråret 2007 på sloganet »Efter
finanskrakket – Magnettog over Kattegat«. Vi fik ret, og
»finanseksperterne« tog fejl. Der kom et finanskrak, der
truede med at vælte hele det internationale finanssystem.
Nu kan jeg med klar stemme meddele, at vi om kort tid
vil se en endnu større nedsmeltning af finansinstitutioner
i hele verden, og se, at den vestlige verdens politik med
kvantitative lempelser for at pumpe penge i finansverdenen, mens alle andre rammes af nedskæringer, ikke har
løst nogen problemer. Der er ikke kommet gang i væksten i USA og Europa, og Deutsche Bank og andre store
finansaktører kan når som helst gå bankerot og starte en

kædereaktion af finansielle sammenbrud – med økonomiske konsekvenser værre end dem, der fulgte i 2008.
Mens den vestlige verden er blevet hængende i det finansielle og økonomiske paradigme, der skabte krisen i
2008, så har Kina og andre dele af verden heldigvis slået
ind på en helt anden vej. Man har lyttet til Schiller Instituttet, dets internationale præsident Helga Zepp-LaRouche og den amerikanske økonom og statsmand Lyndon
LaRouche, og er i gang med at etablere en Ny Silkevej,
der har finansiering af infrastrukturopbygning, massiv
økonomisk vækst og videnskabeligt og teknologisk fremskridt som sit omdrejningspunkt.
I forberedelsen og afholdelsen af Det Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok, Rusland, den 3.-4. september
og G20-topmødet i Hangzhou, Kina, den 5.-6. september
fik Rusland og Kina det meste af Asien, inklusive vestlige
allierede som Japan og Sydkorea, og store dele af resten
af verden med på et nyt paradigme for et win-win-samarbejde om økonomisk udvikling i stedet for konfrontationspolitik og raslen med sablerne.
Det er afgørende at Danmark, Europa og USA hurtigt
kommer med på dette nye paradigme, inden den forestå-
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ende finansielle nedsmeltning ødelægger vores fremtidsmuligheder. Det kræver fire tiltag:
1) En Glass/Steagall-bankopdeling for at adskille
skidt og kanel i den finansielle sektor, inklusiv reguleringer, der kan styre den finansielle sektor og fjerne de dødsensfarlige derivater;
2) en kanalisering af statslige kreditter ud i den fysiske økonomi;
3) en iværksættelse af store infrastrukturprojekter til
at aktivere realøkonomien og øge den langsigtede produktivitet og
4) en benhård satsning på uddannelse, forskning og
udvikling – inklusive dansk deltagelse i udforskning af
rummet, kernekraft, fusionskraft og andre banebrydende
områder.

Alt dette står i skærende kontrast til det nuværende
politiske slagsmål på Christiansborg, hvor regeringens
2025-plan og de andre oplæg slet ikke forholder sig til
denne nye virkelighed og blot forsøger at hælde gammel
sur neoliberal vin på nye flasker med gennemførelsen af
brutale nedskæringer i stedet for at investere i udviklingen af det intellektuelle, åndelige og fysiske potentiale,
Danmark har, både når det gælder unge mennesker og
de fysiske rammer.
Hjælp os med at få et paradigmeskifte i gang, inden
vi forspilder muligheden. Lad os sørge for, at Danmark
(og Vesten) skrotter den forfejlede finanspolitik og den
farlige konfrontationspolitik over for Rusland og Kina og
i stedet samarbejder med deres nye paradigme, der er en
win-win-politik for os alle.
Jeg håber, at dette brev vil sætte tanker i gang og være
begyndelsen på en dialog mellem os om disse emner, og
ser frem til at høre fra dig med henblik på fortsat diskussion.

Er klokken ét minut over tolv?
Globalt finanskrak og krigsfare!
af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets internationale præsident og formand for det tyske parti Bürger
rechtsbewegung Solidarität, BüSo, den 9. oktober 2016.
Vejrudsigten varsler storm: Den umiddelbare trussel om det transatlantiske finanssystems sammenbrud
hænger som et damoklessværd over verden, og den dermed nært forbundne strategiske konfrontation mellem
USA og Rusland kan hvert øjeblik forvandle den
allerede eksisterende kolde krig til en direkte militær
konfrontation, og dermed til menneskehedens mulige udslettelse. Der findes en løsning, men den kræver, at man omgående vender sig bort fra geopolitik, og at man til gengæld
vedtager en ny tankegang på basis af et helt nyt paradigme.
»Hvor varm bliver den nye kolde krig?«, spørger avisen
Bild i en overskrift. Den tyske Forbundsregerings chefkoordinator for Ruslandsrelationer, Gernot Erler, udelukker
ikke længere en direkte konfrontation mellem USA og Rusland; Wolfgang Ischinger, chef for den årlige sikkerhedskonference i München, anser denne fare for at være »betragtelig«. I New York Times advarer sikkerhedseksperterne
Steven Simon og Jonathan Stevenson: Sandheden er, at det
er for sent for USA at blive dybere involveret i Syrien-konflikten uden at løbe risikoen for en storkrig.
Dette er en absolut realistisk fare, men fakta om denne
akutte fare og måden, den fremstilles på i den overvejende
del af de vestlige medier, kan kun anses for at være direkte
propaganda som forløber for krigen, hvor den forestående
krigsmodstander, i dette tilfælde Putin, dæmoniseres. Den
syriske befolknings lidelser er uudholdelige, men begivenhedernes rette kronologi forties. Hvem er ansvarlig for
politikken med regimeskifte? Hvem har siden 1975 spillet
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»det islamiske kort«
ud mod Sovjetunionen og uddannet de
grupperinger,
der
hele tiden skifter navn
– fra Mujahedin til alQaeda, al-Nusra, ISIS
osv. – samt forsynet
dem med våben helt
frem til i dag, sådan,
som blandt andre Jürgen Todenhöfer endnu engang har
understreget i sine seneste interviews? Hvem har mørklagt
de sande omstændigheder omkring 11. september? Hvem
har ført krig mod Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien på
grundlag af bevidste løgne? Hvem er blind over for SaudiArabiens barbariske krig mod Yemen?
Udenrigsministrene Kerry og Lavrov havde netop forhandlet en våbenstilstand for Syrien på plads, da det amerikanske flyvevåben »ved en fejltagelse« bombarderede
nogle syriske hærstillinger, hvis position havde været kendt
i et halvt år, dræbte 60 soldater og sårede yderligere hundrede, for dernæst, uden nogen som helst beviser, at gøre de
russiske styrker ansvarlige for angrebet på FN’s nødhjælpskonvoj. Heraf drog den russiske regering den slutning, at
Obama-administrationen ønskede at sabotere Kerrys strategi, og opsagde aftalen om afskaffelse af plutonium, der
kan anvendes i våben, samt bekendtgjorde deployeringen
af missilforsvarssystemerne S-300 og S-400 til Syrien. Situationen taget i betragtning udgør kravet om oprettelse af
flyveforbudszoner og såkaldte sikkerhedszoner langs den
tyrkiske grænse, der naturligvis kun kan gennemføres med
militære midler, en direkte hensigtserklæring om en konoktober 2016

frontation med Rusland.
Talsmanden for det russiske Forsvarsministerium, Igor
Konasjenkov, advarede alle dem, der legede med tanken
om direkte militære operationer mod den syriske hær, om,
at S-300- og S-400-missilforsvarssystemerne havde nogle
overraskelser til dem og advarede mod den illusion, at de
skulle kunne indsætte stealth-fly. Den russiske viceudenrigsminister Sergej Ryabkov kommenterede Washingtons udmelding om at indstille alt samarbejde med russerne om
Syrien med, at beslutningstagerne i USA ikke lod sig lede
af kølige overvejelser, men af følelser, og sagde: »På baggrund af det dybe, følelsesmæssige sammenbrud, vi kan
iagttage, kan de træffe en hvilken som helst beslutning.«
Man kan med god samvittighed gå ud fra, at beslutningstagerne bag kulisserne i USA heller ikke mht. det
transatlantiske finanssystems tilstand lader sig lede af kølige overvejelser. For, hvis dette var tilfældet, så ville de indrømme det neoliberale, monetaristiske systems bankerot og
gå i gang med en omgående reorganisering af dette på basis
af en global Glass/Steagall-bankopdeling. I stedet forsøgte
IMF og Verdensbanken, ved deres halvårlige møde i Washington, at videreføre deres mislykkede politik og fremførte det hårrejsende argument, at det er opkomsten af alle
de populistiske protestbevægelser mod deres politik, der er
ansvarlig for krisen, hvilket er lige så absurd som kravet
om, at Kina og Indien skal indstille deres kreditudstedelser. IMF kritiserer lige præcis verdensøkonomiens eneste
to vækstmotorer!
I private samtaler mellem nogle af deltagerne på mødet
herskede der derimod åbenlys forfærdelse over den kendsgerning, at hele det europæiske og amerikanske banksystem
ikke blot er håbløst bankerot, men at dets kriminelle karakter desuden havde medført noget, der er dødbringende
for finanssektoren, nemlig en total tillidskrise. Det uudtalte
problem var og forbliver fortsat Deutsche Bank med dens
eksponering til derivater til 42 billioner euro – et beløb, der
er omkring tolv gange så stort som hele den tyske økonomis årlige bruttonationalprodukt! Og alle de banker, der
angiveligt skulle være for store til, at man kan lade dem gå
ned, er modparter i Deutsche Banks derivatkontrakter og
kunne blive revet ned i afgrunden sammen med den. New
York Times klagede, at Deutsche Bank kunne vise sig at blive
den nye Lehman Brothers og citerede Harvard-professoren
Hal Scott, der sagde, at han håbede, der fandtes en global strategi for denne kendsgerning – for intet mindre end
dette ville være i stand til at løse problemet.
For at afvende den nedsmeltning af det transatlantiske
finanssystem, der står umiddelbart for døren i oktober eller
allersenest november, og som ville føre til et globalt kaos og
bringe krigsfaren op på kogepunktet, er der hidtil kun fremsat ét eneste anvendeligt forslag: En omgående, koordineret indførelse af de Fire Økonomiske Love, som Lyndon
LaRouche allerede den 18. juni, 2014, foreslog: [Se boks t.h.]
Det kommer ikke som nogen overraskelse, at tilskyndelsen til en sådan reorganisering af finanssystemet ikke
kommer fra USA eller Europa. Det, der kommer nærmest
til LaRouches forslag, blev derimod fremlagt af Kina på det
seneste G20-topmøde i Hangzhou, hvor de her foreslog en
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Lyndon LaRouches
Fire Økonomiske Love

* 1. Den omgående indførelse af en Glass/
Stegall-bankopdeling, hvor banker opdeles i
en kommerciel bank, der udelukkende håndterer realøkonomisk ind- og udlånsvirksomhed,
boliglån etc. og en investeringsbank (spekulationsbank) i lighed med Saxo Bank, der i så fald
ikke vil få offentlig hjælp eller garantier. Det vil
i realiteten betyde en afskrivning af langt den
største del af den ubetalelige gæld og de udestående derivatkontrakter.
* 2. Der må, i hver eneste nationalstat, oprettes et nationalt banksystem i traditionen efter
Alexander Hamilton, og som erstatter kreditgivningen fra angiveligt uafhængige centralbanker
til gunst for spekulanter, gennem det eksempel,
som Hamilton skabte, og som blev anvendt af
Lincoln, Franklin Roosevelt, såvel som også
af den tyske Kreditanstalt for Genopbygning
(Kreditanstalt für Wiederaufbau), til at genopbygge
Tyskland efter Anden Verdenskrig.
* 3. Der må skabes et internationalt kreditsystem, hvis opgave er at øge produktiviteten i
realøkonomien og befolkningens levestandard
i alle nationer, hvilket kan finde sted gennem
fremme af videnskabeligt og teknologisk fremskridt og en reel forøgelse af energigennemstrømningstætheden i produktionsprocessen.
* 4. Videnskab som drivkraft for økonomien,
som kan opnås gennem et forceret program for
at beherske og anvende kernefusionsteknologi, såvel som gennem et internationalt samarbejde om rumfart.

Læs Lyndon LaRouches Fire Love:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=1460
ny, global finansarkitektur og en nyorientering af verdensøkonomien på grundlag af innovation og vækst. Man kan
således gå ud fra, at disse forslag vil blive genstand for nye
initiativer på BRIKS-staternes årlige konference, i år i Goa,
Indien, midt i oktober. Betydningen af de banker, som er
blevet skabt af Kina og BRIKS-landene, såsom Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), Den nye Udviklingsbank (NDB; ’BRIKS-banken’), Silkevejsfonden, den
Maritime Silkevejsfond, såvel som Valutareservefonden
(BRIKS’ Contingency Reserve Arrangements), vil vokse.
Med hensyn til USA, så har LaRouche krævet, at den
amerikanske Kongres omgående vender tilbage fra valgSchiller Instituttet 3

kampen (i de enkelte medlemmers egne valgdistrikter, -red.)
til Washington, for omgående at vedtage Glass/Steagall-loven. Dette er, i betragtning af Wall Streets skarpe modstand
mod denne lov, ganske vist ingen nem opgave, men Wall
Streets magt er skrumpet voldsomt på grund af befolkningens vrede over den kriminelle karakter af mange af disse
banker, som ikke mindst pga. de voksende bøder for deres
bedragerier er ved at gå bankerot. Salg af giftige værdipapirer til godtroende kunder, manipulation med LIBOR-rentesatsen, oprettelse af millioner af falske konti, forfalskede
regnskaber, pengehvidvask osv. – listen er alenlang.
I Amerika har LaRouche-bevægelsens udbredte mobilisering, sammen med familierne til ofrene for 11. september, førstehjælpsfolk, brandmænd og andre institutioner,
ført til den banebrydende succes med Kongressens afstemning, hvor præsident Obamas veto mod JASTA-loven blev
underkendt. Til denne succes kommer yderligere de mere
end to hundrede organisationer, der har til hensigt at gøre
kongresmedlemmernes og senatorernes holdning til Glass-

Steagall til det afgørende kriterium for at vælge dem til november, og som nu vil konfrontere kongresmedlemmerne
med deres ansvar i disses egne valgkredse.
Vi må, gennem en bred mobilisering af befolkningen,
også tvinge parlamenterne i Europa til omgående at afslutte
kasinoøkonomien ved at indføre en Glass/Steagall-bankopdeling, sætte en ny kurs for den økonomiske politik i
overensstemmelse med LaRouches Fire Økonomiske Love
og, sammen med Kina og Rusland og et forhåbentligt, gennem Glass-Steagall, reorganiseret Amerika, genopbygge de
lande, der er blevet ødelagt af meningsløse og barbariske
krige. Opbygningen af Den nye Silkevej til at strække sig
ind i Mellemøsten og det øvrige Sydvestasien, samt Afrika, er
her ikke blot den eneste humane løsning på flygtningekrisen,
men også et spørgsmål om Europas moralske overlevelse.
Krigsfaren kan kun overvindes, hvis vi i stedet for den
geopolitiske konfrontation indfører et helt nyt paradigme
for internationalt samarbejde omkring menneskehedens
fælles mål.

Glass-Steagall: Det presserende første skridt
af Paul Gallagher,
Executive Intelligence
Reviews
økonomiredaktør. Et uddrag fra et
LaRouchePAC-webcast
den 7. oktober 2016.
Krakket har været
i gang siden 1. januar,
2016. Det var den dato,
da alle regler i Europa
blev ændret således, at
banker ikke kunne få en
bailout (statslig bankredning). De skulle angiveligt reddes gennem en bail-in (ekspropriering af visse typer af bankindskud); det er blevet til
at betyde, at indskyderne og obligationsindehaverne ville få
eksproprieret deres penge for at skabe ny kapital til insolvente banker. Det har vist sig at være en total ’non-starter’,
komplet ubrugeligt; det fungerer ikke. Det blev afvist af
Italien, og er grundlæggende set blevet opgivet og smidt i
skraldespanden. Men de står ikke desto mindre over for, at
der ikke er mulighed for bailout; især Deutsche Bank står
på det seneste over for, at der ikke er nogen mulighed for
bailout.
Da dette først skete, og oliepriserne faldt til omkring
$30-40 fra næsten 3,5 gange så meget, og alle de andre
råvarepriser kollapsede, har dette, samt truslen om, at de
ikke kunne få bailout, betydet, at ikke alene Deutsche Bank,
men dusinvis af storbanker i de europæiske lande, i Det
forenede Kongerige (U.K.), siden da har stået på kanten
af afgrunden, med udsigt ned i dybet. De ventede simpelt
hen på at se, hvor udløseren af faktisk tab af al likviditet
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i dette baksystem ville finde sted; om det ville blive i det
tyske banksystem, i U.K.’s nationaliserede banker – som er
i en meget dårlig forfatning.
Det er, hvor hele dette banksystem har stået siden 1.
januar; enormt overgearet. Otte år; 7,5 år med kvantitativ
lempelse, der har givet dem mulighed for at blive enormt
overgearet; Deutsche Bank har en gearing-rate på 37:1 iflg.
en rapport, der netop er udgivet af FDIC (Federal Deposit
Insurance Corporation; USA’s Statslige Indskudsgarantifond). Det er værre end Lehman Brothers’ gearing-rate, da
den gik konkurs; ikke meget værre, men værre.
Samtidigt har de ligget og marineret i otte år i et miljø
med rentesatser på 0 %; hvilket betyder, at de ikke er profitable. De kan ikke på én og samme gang være forsigtigt
kloge og solide, kommercielle banker, og så også være profitable. Så hvad har de gjort? De har generelt tilsidesat deres
aktiviteter med at modtage indskud og udstede lån – deres
kommercielle bank er fuldstændig gået over til den hajtank,
der indeholder diverse former for spekulationer; med salg
af kunstfærdige og komplekse instrumenter, som ingen
forstår – inklusive dem, der sælger dem. De solgte dem til
deres afdelingskunder, de solgte dem til kommuner og byer,
de solgte dem til organisationer; og de forsøgte grundlæggende set at plyndre indskuddene i deres kommercielle
bankenheder og bruge dem til deres spekulative operationer, fordi de ikke kan tjene penge ved kommerciel bankaktivitet, eftersom de har ligget marineret i rentesatser på 0 %
i otte år, med udsigten til, generelt, en ubegrænset fremtid
med mere af samme slags. Så når man frem til krakket.
Det, der diskuteres omkring IMF-mødet, og jeg tror, vi
kommer til dette, for vi har venner, som er dér; ud over
dem af os, der udgiver The Hamiltonian, har vi andre venner omkring disse møder. Det, som diskuteres dér, er muoktober 2016

ligheden og frygten for et reelt likviditetskrak, som kunne
blive udløst, hvad øjeblik, det skal være. Det, som ikke diskuteres dér, er de kriminelle handlinger, som disse banker
begår som et resultat af deres spekulative kultur, og som et
resultat af den tilstand, de befinder sig i, efter at have ligget
i lage i disse 8 år. De forbrydelser, som de nu er i færd med
at begå, fordrer absolut, både som et spørgsmål om juridisk retfærdighed og som et spørgsmål om fornuftig, sund
bankpraksis, at bankerne omgående opdeles.
Vi behøver ikke se længere end til Wells Fargo, der skulle
forestille at være den næststørste bank i USA, et mønster på
ikke-spekulativ, kommerciel bankvirksomhed. Se på, hvad
de har bedrevet. Deres bankenheder for investering og værdipapirhandel har i bogstavelig forstand stjålet pengene fra
deres indskydere i en skala af hundreder af tusinder (af
indskydere), for at tjene gebyrer og profitter på kunstfærdige instrumenter (læs: makværk). Det er kriminelt. Vi husker
nok Detroit og alle de andre byer i hele verden – i hvert fald
i hele Europa og USA – som man solgte disse meget komplekse derivater og rente-swaps til. Hver gang, de ønskede
at udstede en obligation og låne nogle penge til kommunen
eller byen eller offentlige transportselskaber, hvad det nu
var, solgte man disse produkter til dem. Det er stort set det
samme som at sige, at de ikke anede, hvad det var, de fik;
præcis ligesom indskyderne i Wells Fargo, som ikke var klar
over, hvad det var for noget, man havde solgt til dem. Så
uklar var forståelsen hos kommunens/byens finansdirektører, og hos finansdirektører for selskaberne for offentlige
tjenesteydelser, af disse derivater, som bankerne fik dem
til at købe, simpelt hen for at gøre lånet til en obligation
med variabel rentesats, at man lige så godt kunne sige, at
de solgte dem disse derivater uden, at finansdirektørerne
overhovedet vidste, at de fik dem, indtil de opdagede, at de
tabte millioner og atter millioner af dollars hvert år. Og forbløffende nok, i hvert eneste tilfælde i hver eneste by/kommune i hele verden, var den samme satsning gået galt på
nøjagtig samme måde; og det løb op i – i nogle tilfælde med
storbyer – i hundreder af millioner af dollars for bøder,
gebyrer og tab, som de ikke kunne komme ud af. Denne
kriminelle aktivitet kan kun afsluttes på én måde. Det er ved
at sætte Glass/Steagall-loven i kraft igen. Hvis nogen prøver at fortælle dig, at, ved at tilføje endnu en specifik, lille
regel til de andre tusinder, der findes i Dodd/Frank-loven,
osv., at, så vil denne kriminelle aktivitet stoppe, så lægger
de røgslør ud – de bedrager dig. Der findes kun én måde at
standse det på. Uden Glass/Steagall-loven i en omtrentlig
periode på de seneste 20 år, er hver eneste storbank blevet
meget større, og er blevet til en båd, hvis midte er fuld af
indskydere med et stort antal – i visse tilfælde hundreder af
tusinder af hajer, som udgøres af de spekulative afdelinger

af dette enorme holdingselskab – alle disse hajer, der svømmer rundt omkring båden, der er fuld af indskydere, og som
forsøger på den ene eller anden måde at få noget blod, få en
arm eller et ben, få en hel krop, for at få blod ud af båden.
Den eneste måde, hvorpå man kan vende selv en sådan enkelt, enorm bank omkring og sige, give os en bank
tilbage, der kan udøve kommerciel bankvirksomhed; som
kan tage imod indsættelser/indskud og udstede lån og faktisk investere i industri og fremskridt; giv os det tilbage.
Der findes kun én måde at gøre det på; og det er, at man
tager sin harpunkanon og dræber disse hajer. Og måden at
gøre dét på er at vedtage Glass/Steagall-loven; sæt den i
kraft igen. Man rejser således, grundlæggende set, et sådant
hegn op omkring indskuddene, at hajerne absolut ikke kan
få nogen adgang, og man vil så se, at disse spekulative bankenheder – mange af dem – hurtigt vil gå bankerot. Det
var meget velkomment i går at høre et forslag fra et parlamentsmedlem i Hamborg i Tyskland om, at man netop
skulle gøre dét med Deutsche Bank. Hvis man kan gøre
det med Deutsche Bank, som Lyndon og Helga LaRouche
foreslog for et par måneder siden, så kan man gøre det med
alle storbanker i verden. Hvis man rent faktisk kan få en rigtig bank tilbage, en kommerciel bank, en udlånsbank, ud af
den monstrøsitet, det roderi, som er Deutsche Bank i dag
– i processen med en konkursbehandling; så er den eneste
måde at gøre det på lig med det forslag, som dette parlamentsmedlem kom med. Det samme forslag, som Lyndon
og Helga LaRouche fremsatte for to måneder siden, kendt
som Herrhausen-forslaget for Deutsche Bank. Dette parlamentsmedlem sagde, opdel og, på en lovmæssig måde,
reducér og fjern alle disse giftige, spekulative bankenheder.
Så kan den kommercielle bank genkapitaliseres, endda af
regeringen, på en sådan måde, at den nu begynder seriøst at
investere i økonomien.
Så det er altså, hvad man ikke diskuterer; det er de kriminelle handlinger, og hvordan man skal standse dem. Det
er et langt mere fundamentalt spørgsmål end spørgsmålet
om, hvilke af disse banker, der først går ned og udløser
den generelle eksplosion af afviklinger. Vi må få Kongressen til at vende tilbage (til Washington). Hvad foretager de
sig, når de forlader Washington i to måneder, efter at have
sagt, at, nu vil de stramme skruen over for Wall Street i en
række høringer om Wells Fargos kriminelle handlinger; for
dernæst at forlade byen i to måneder. Holde pause for et
totalt ubetydeligt valg, der ikke har noget valg at byde på,
når de i stedet burde stramme skruen over for Wall Street;
når de burde lovgive! Det er, hvad vi diskuterer her; den
mobilisering, der nu er i gang, for at få dem til at komme
tilbage til Washington og genindføre Glass-Steagall nu, og
så fortsætter vi derfra.

Kontakt dine folketings- og byrådmedlemmer og kræv at
en Glass/Steagall-bankopdeling og LaRouches tre andre
økonomiske love omgående bliver vedtaget.
oktober 2016
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Amerika må bringes ind i det nye paradigme
– En strategi for sejr
Det følgende er et redigeret udskrift af Helga ZeppLaRouches hovedtale til et seminar i Houston den 1. oktober 2016.
Enhver, der iagttager den hastigt skiftende, strategiske
situation – der næsten hver dag skaber et nyt, utroligt øjeblik – undrer sandsynligvis på, hvilken retning, dette vil
tage. Vi har på den ene side en meget, meget farlig konfrontation, der eksploderer fra USA’s og NATO’s side imod
Rusland. Da forhandlingerne om våbenhvile brød sammen
mellem USA’s udenrigsminister John Kerry og Ruslands
udenrigsminister Sergej Lavrov, grundlæggende set, fordi
der er visse kræfter internt i USA, der ikke ønskede, at våbenhvilen skulle lykkes, så placerede dette os tilbage på en
kurs for en potentiel konfrontation mellem Vesten, og især
USA, og så Rusland.
Dette er en situation, der kommer fra et bestemt paradigme for tænkning. Det er et resultat af det faktum, at
USA insisterer på, at det er USA, der bestemmer reglerne
i hele verden og opretholder en unipolær verden, der rent
faktisk ikke længere eksisterer.
Det underliggende fundament for alt dette udgøres af
den umiddelbart overhængende fare for en nedsmeltning
af finanssystemet. Det mest åbenlyse tilfælde netop nu er
Deutsche Bank. Deutsche Bank er den største, såkaldte tyske bank – den er ikke virkelig tysk længere, fordi den bor
i London og på Wall Street – men banken har en eksponering til derivater, som udgør $42 billion, og alle storbanker
i verden er en modpart, og disse banker er også tynget ned
af derivater.
Deutsche Bank kunne gå ned. Dens aktier er styrtdykket i løbet af det seneste år – i fredags var dens aktier på
et tidspunkt faldet til under 10 euro. På dette tidspunkt var

folk virkelig i panik. Hele finanspressen sagde, at dette er
det potentielle, nye 2008; dette er »Deutsche Banks Lehman Brothers-øjeblik«. Finansmedierne begyndte at vise
total mangel på respekt for Angela Merkel, den tyske kansler, ved at sige, at det atter mislykkedes for hende at håndtere krisen, fordi hun et par dage forinden havde sagt, at,
»Hvis der kommer en ny krise i Deutsche Bank, vil den
tyske regering ikke redde banken«, og det førte til et totalt spekulationsangreb, der gjorde det hele meget værre.
Bloomberg News rapporterede i dag om en finansanalytiker, der sagde, at disse »zombiebanker« snart ville skabe en
»zombieøkonomi«.
På nuværende tidspunkt har man altså et sammenfald
af disse to kriser: Et strategisk opgør, hvor [USA’s forsvarsminister] Ash Carter i sidste uge besøgte amerikanske militærbaser. På en flyvebase i North Dakota inspicerede han
B-52-bombeflyet, der kan medføre atomvåben, og sagde:
»Russerne har nævnt muligheden af at anvende atomvåben,
men selv, hvis der kom et konventionelt angreb, så er anvendelsen af atomvåben ikke utænkelig. Atomvåben er ikke
taget i anvendelse siden 1945, men man bør ikke forlade sig
på det faktum, at det fortsat vil være sådan.«
Det er indlysende, at, hvis man tager disse to dynamikker: (1) den nye, Kolde Krig, der allerede er meget, meget
tæt på at blive til en varm krig i Syrien, som igen kunne føre
til et globalt opgør mellem Vesten, og Rusland og Kina,
fordi Rusland og Kina nu har en ekstremt tæt, strategisk
alliance, og (2) den finansielle nedsmeltning, der er langt,
langt værre end 2008, fordi alle centralbankerne har opbrugt deres såkaldte »værktøjer«, dvs. kvantitativ lempelse
(’pengetrykning’) og negative rentesatser. De taler om »helikopterpenge«, og så kan det ikke blive værre, så, er der
noget som helst håb om, at civilisationen kan trække sig
selv op af det her?

Løsningen

Det mener jeg, at der er. Og
for alle de mennesker, der normalt siger, »Jamen, man kan alligevel ikke gøre noget, for magterne deroppe, de er for stærke«,
mener jeg, at den udvikling, der
for nylig har været, virkelig har
bevist, at disse mennesker har
totalt uret. Da begge Kongressens huse, Senatet og Repræsentanternes Hus, for et par dage siden vedtog en underkendelse af
Obamas veto af JASTA-loven,
så kom det som en stor overraskelse for alle, tror jeg, inklusive
Schiller Instituttets kor opførte Mozarts Rekviem i Skt. Joseph Fælleskatedralen i os selv.
Der har fundet en 15 år lang
Brooklyn, New York, som en del af et levende mindesmærke i fire dele, i weekenden
11. september, 2016, for at ære ofrene for terrorangrebene den 11. september 2001. kamp sted, hvor familierne til of6 Schiller Instituttet
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Mindetavlen på Nicolaus Cusanus´ grav, i hans titularkirke »San Pietro in Vincoli« i Rom.
rene for 11. september-angrebet modigt har kæmpet for
at få afsnittet på de 28 sider [af den Fælles Kongresundersøgelsesrapport fra 2002] frigivet, og de lagde pres på den
amerikanske regering for at få ret til at anlægge sag mod
Saudi-Arabien for dets mulige involvering i 11. september –
hvilket, efter offentliggørelsen af de 28 sider, var temmelig
åbenlyst.
Men i løbet af de seneste fire uger skete der så noget
mere, som helt sikkert er blevet totalt overset af Obama.
Det er også helt sikkert blevet overset af saudierne, og det
har overrasket selv Kongressen og Senatet.
Vi arrangerede fire koncerter med en opførelse af Mozarts Rekviem og afroamerikanske spirituals, for at højtideligholde femtenårsdagen for angrebene den 11. september,
og hvor 4.000 mennesker mødte personligt op og lyttede
til disse opførelser, og med mange flere, der bagefter lyttede via live audiovisuel transmission og via Internettet.
Det var, hvis man så det, åbenbart, at alle, der deltog i disse
koncerter, blev fuldstændig transformeret. Folk blev rørt
dybt i deres sjæl, i deres hjerte. Mange af de pårørende og
brandfolkene og politibetjentene, der deltog i disse koncerter, sagde, at, selv om de havde holdt en mindehøjtidelighed
for denne forfærdelige katastrofe hvert år i 15 år, så havde
de aldrig oplevet noget, som det, de havde oplevet med
Mozarts Rekviem.
Det er ekstremt vigtigt, at vi forstår, hvad der skete under disse koncerter. For, for de af jer, der kender Friedrich
Schiller og især et af hans senere skuespil, Bruden fra Messina, så har han en smuk indledning med titlen, »Om korets
rolle«. Og her beskriver han – og han mener ikke det musikalske kor, men det antikke, græske kor, der altid var en del
af de antikke, klassiske dramaer. Han siger her: Kraften i
stor kunst ligger deri, at den skaber en kraft i folk, der ikke
oktober 2016

ophører, når forestillingen – når det store musikstykke eller drama ender, men det skaber en vedvarende kraft i den
person, der tager del i en sådan oplevelse. Årsagen er, siger
han, at stor, klassisk kunst ikke søger at sætte mennesket
frit midlertidigt, men at sætte det frit på ægte vis, og derfor
øges denne kraft i mennesket, når det deltager i det.
Og det var netop disse koncerter, der gav denne yderligere, ville jeg sige, inspiration, denne gnist af absolut suverænitet og absolut sublim viljeskraft og mod, som familiemedlemmerne så kunne videregive til selv de forhærdede
kongresmedlemmer og senatorer. Jeg fulgte debatten live
i Kongressen, og jeg må sige, at nogle af disse senatorer
faktisk sagde ting, der var ganske overraskende. Og denne
kraft, med kampen for juridisk retfærdighed, inspireret af
klassisk musik, bevistes at være mere magtfuld end alle de
millioner af dollars, der kom fra Saudi-Arabien og deres
afskyelige advokatfirmaer og PR-firmaer, som de havde hyret til at lægge pres på Kongressen for, at denne ikke skulle
underkende Obamas veto.
Dette er ekstremt vigtigt, for i går sagde hr. LaRouche,
at vi må føje denne egenskab til kampen, for, hvis man forbliver på stadiet for pragmatisk politik, så kan kampen ikke
vindes på det niveau. Og hr. LaRouche udtalte også, at vi
må tilføje et fuldstændigt nyt ønske om at finde nye, videnskabelige opdagelser – virkelig at satse på videnskabelige
gennembrud i viden om, hvad menneskets sande identitet
er. Hvorfor eksisterer menneskeslægten? Hvad er vores
rolle i Solsystemet? Hvad er menneskehedens rolle i Galaksen?
Dette krav om, at vi må satse på en helt ny definition af,
hvad videnskab er, er meget interessant. Videnskab er hverken en eller anden matematisk formel, og heller ikke et eller andet pragmatisk trick, men er derimod en fundamental
forståelse af det menneskelige intellekts rolle i Universet,
der præcist angiver den retning, i hvilken de næste, videnskabelige gennembrud må finde sted. Det er præcist, hvad
Nicolaus Cusanus allerede havde sagt i det 15. århundrede,
nemlig, at ethvert nyfødt menneskeligt væsen rekapitulerer
hele universets historie, praktisk taget i sit eget sind, ved, at
det lærer menneskehedens viden op til niveauet af viden
på sin egen tid. Menneskeheden kan dernæst, baseret på
denne viden, definere det næste, nødvendige skridt for et
gennembrud.
Denne forståelse af udviklingen af ny videnskab udfordrer den måde, folk tror, videnskaben er gået frem på.
Videnskabeligt fremskridt er ikke en eller anden mærkelig
opdagelse, en person gør i sin garage og så får patenteret
sin opdagelse, og så er det sådan, videnskabeligt fremskridt
finder sted. Nej. Cusanus, og i det samme lys, Lyndon
LaRouche, siger, at mennesket med absolut sikkerhed kan
determinere, hvor menneskeheden må gå hen, hvis den
fortsat skal eksistere.

Det nødvendige nye paradigme

Hvilke er så disse nye skridt? Vi må have et nyt paradigme, og dette nye paradigme må selvfølgelig, i lyset af, hvad
jeg netop sagde i begyndelsen om de to, strategiske kriser,
som nu konfronterer civilisationens eksistens, overvinde
geopolitik og ligeledes overvinde den idé, at en nation har
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en legitim ret til at forfølge sine egne, nationale interesser.
Det, der i stedet må ske, er, at vi må gå frem fra idealet
om én eneste, forenet menneskehed, og denne idé udøver
den første indflydelse på vore beslutninger, og herefter
kommer den nationale interesse.
Dette nye paradigme fordrer en ændring af tankegang.
Det er et paradigme, der er så fundamentalt anderledes end
det paradigme, der nu regerer verden, inklusive geopolitikkens verden, og ændringen må være lige så stor eller større
end det skift i paradigme, der adskilte middelalderen fra
moderne tid.
For de af jer, der har læst om middelalderen, det var
f.eks. ligesom det 14. århundrede, en periode, der var absolut rædselsfuld. Man havde den Sorte Død, man havde
heksekunst, man havde folk, der blev sindssyge over den
Sorte Død, man havde universiteter, der domineredes af
skolasticisme, af tænkning i Aristoteles’ tradition, de nye
peripatetikere, og dette var en metode, som var en total
blindgyde for tænkning. Ingen ny viden kunne komme af
denne form for geometri.
Den tids lære var på en vis måde lig de ting, man underviser i dag på vore universiteter, og som er baseret på
matematik, på sundhedssektor-økonomi – som i virkeligheden er en måde, på hvilken man definerer triage i sundhedssektoren, deduktiv tænkning, reduktionistiske processer, og
som ikke producerer nogen ny viden. Ingen ny, kvalitativ
viden kan produceres gennem denne metode for tækning.

Nicolaus Cusanus afviste samtidens aksiomer

Hvad var så begyndelsen til, og det vigtigste skridt i,
den moderne tids nye paradigme? Det var faktisk sådanne
mennesker som især Nicolaus Cusanus’ tænkning. Han afviste meget bevidst alle de aksiomer, der fulgte med middelalderen og skolasticismen og Aristoteles. Og han sagde,
jeg tænker noget, som aldrig før er blevet tænkt af noget
menneske. Han udviklede en metode for tænkning, som
han kaldte »modsætningernes sammenfald«, som var ideen
om, at Det Ene har en højere magt og en højere orden end
Mangfoldigheden.
Nicolaus Cusanus, der var en kardinal i det 15. århundrede, udviklede denne idé gennem et teologisk argument,
der sagde, at Det Ene er Gud og Mangfoldigheden er universet, og alle skabte ting er en manifestation af denne Ene.
Man må derfor være i stand til at tænke ligesom en sekundær gud; man vil aldrig blive ligesom Gud, men man må anvende Guds vis creativa, Guds skabende evne, og så bliver
man en sekundær gud.
I hans skrift De Docta Ignorantia (Om lærd uvidenhed)
udvikler han disse ideer på den mest magtfulde måde, og
hvis I endnu ikke har læst det, så beder jeg jer om at gå hjem
og læse dette absolut banebrydende værk, der omgående
blev angrebet af de samme skolastiske professorer i universiteterne og blandt præsteskabet, der følte sig fuldstændigt
truet, og de anklagede Nicolaus Cusanus for at være panteist, for hvis Cusanus siger, at Gud er i alting, og alting er i
Gud, så er det panteisme, hvilket det selvfølgelig ikke er. Joseph Wenck var en af dem, der højrøstet angreb Cusanus,
og efter et par år valgte Cusanus at imødegå hans kritik.
Cusanus sagde: Denne stakkels hr. Wenck har tydeligvis
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ikke forstået, hvad jeg taler om, at det er en fuldstændig anden måde at tænke på; at, hvis man befinder sig på Aristoteles’ niveau, ser man blot modsætninger, og man ser ikke
det højere fornuftsniveau. Han sagde: Med min tænkning,
tænkning på niveauet for modsætningernes sammenfald,
er det ligesom – og han brugte en meget fin, pædagogisk
måde til at beskrive det – han sagde, det er ligesom at stå
oppe i et højt tårn, og man ser ned, og det, man ser, når
man ser ned, er, at man ser jægeren, man ser den jagede, og
selve jagtprocessen. Alt imens tænkeren i Aristoteles’ tradition enten ser jægeren eller den jagede, men han ser aldrig
processen.
Han appellerer dernæst til folk om at hæve deres tænkning op og foretage det mentale spring over det, han kalder
»coincidentia oppositorum-muren« (altså på den anden side
af muren, hvor man finder modsætningernes sammenfald,
-red.), der er en form for intuitiv tænkning. Det er i bund
og grund denne form for tænkning, som vi må opnå, og
det, der kommer sammen med denne tænkning, er evnen
til at tænke et fuldstændig nyt niveau af relationer mellem
mennesker, mellem nationer, der udgår fra menneskeheden
som helhed.
Og et land, der allerede meget konkret har foreslået at
foretage dette spring, baseret på dette niveau af tænkning,
er Kina: Kina foreslog et nyt niveau af relationer blandt nationer, baseret på respekt for den andens totale suverænitet,
respekt for det andet lands anderledes samfundssystem, på
ikkeindblanding, og det er grundlæggende set det modsatte
af, hvad Obama for nylig sagde i en artikel i Washington
Post, hvor han sagde, »USA fastsætter reglerne, ikke Kina«.

En positiv amerikansk rolle er for hånden

For USA’s vedkommende ville dette betyde at gå tilbage
til anskuelsen hos John Quincy Adams , der i sin udenrigspolitik havde fastlagt nøjagtig den samme idé, nemlig, at
USA var en republik, og at den burde indgå i en perfekt
alliance bestående af suveræne republikker, med ikkeindblanding og respekt for deres respektive suverænitet.
Vores økonomiske forslag om, at Den nye Silkevej må
blive til Verdenslandbroen, er selvfølgelig baseret på præcis
denne tænkning. Så kan man samarbejde om internationale
projekter til udvikling af enhver del af verden, men man
gør det med fuld respekt for den andens suverænitet, i stedet for at forsøge at dominere de økonomiske og finansielle
systemer.
Det ville f.eks. betyde, at USA ville samarbejde i et sådant »win-win«-perspektiv. Hvad ville dette så betyde? Ville
det betyde, at USA ville få en Silkevej? USA, der nu er ved
at falde fra hinanden med hensyn til infrastruktur, ville få et
system af højhastighedstog, ligesom Kina har. Frem til år
2020 ønsker Kina, at alle større byer skal være forbundet til
et højhastigheds-togsystem, der kører med 450 km/t. For
USA’s vedkommende ville det betyde, at man omgående
byggede 90-160.000 km med højhastigheds-togsystemer,
der forbinder alle større byer, at man skaber nogle helt nye
byer inklusive videnskabsbyer, og at man simpelt hen tog
del i et totalt anderledes økonomisk system, som Franklin
Roosevelt gjorde det med sin New Deal, men denne gang
gearet hen imod det 21. århundrede.
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Global Glass-Steagall

Det ville også betyde, at man omgående adresserede det
bankerotte finanssystem ved at indføre en ny, finansiel arkitektur i tradition efter Roosevelt, og som ville have et Glass/
Steagall-system, som meget vel kunne blive påtvunget verden hurtigere, end nogen tror: for, hvis Deutsche Bank går
bankerot, går hele finanssystemet ned. Hr. LaRouche og
jeg selv foreslog [for et par uger siden], at man gik tilbage
til den model af Deutsche Bank, der eksisterede, før Alfred Herrhausen blev myrdet i 1989. Dette ville betyde, at
man satte Deutsche Bank under en konkursbehandling/insolvenskommission, der på lovmæssig vis skulle udrede de
meget komplekse derivater, der er meget sammenflettede
med alle de internationale storbanker. De fleste af disse derivater kan ikke honoreres, og derfor må man afskrive dem.
Man må dernæst beskytte forretningsmodellen i Deutsche Bank, den del, der er engageret i kommerciel bankpraksis, og gøre dette aspekt af banken større ved at gøre
det til Deutsche Banks eneste forretningsplan. Dette ville
betyde, at man applikerede en slags lokal Glass-Steagall til
Deutsche Bank. I betragtning af Deutsche Banks størrelse
ville et sådant træk omgående gøre en global Glass-Steagall
nødvendig, fordi eksponeringen til derivater er så sammenflettet med alle de andre banker, at det simpelt hen ville
være det eneste alternativ til et totalt sammenbrud ud i kaos.
Det ville også betyde, at man skulle samarbejde på basis
af et sådant Glass/Steagall-system med et nationalt banksystem i hvert af disse suveræne lande. Se, når vi taler om
Verdenslandbroen, så taler vi om projekter, som det vil
tage 20, 30, 40 eller 50 år at virkeliggøre. Men, med det
byggetempo, som kineserne i den seneste periode har demonstreret, ville det sandsynligvis ikke fordre 50, men 25 år
at gennemføre. Men det ville stadig være nødvendigt med
Krafft Ehricke (1917-1984) i Aerospace Hall of Fame.

nationale banker i hvert af de deltagende lande. Det ville
kræve, at man kompenserede for det faktum, at nogle af
landene er udstrakte, som Rusland, med 11 tidszoner, og
med meget få mennesker og store depoter af råmaterialer.
Nogle lande er meget små indlandslande, som Slovakiet,
alt imens andre igen er meget, meget fattige, som Eritrea.
Der er mange, mange forskelle, og man må etablere et nyt
kreditsystem, der tager disse forskelle i betragtning, fordi
de nye kreditter, der udstedes af disse nationalbanker, ikke
kan tilbagebetales, før investeringen realiserer det, som
kreditterne tilsigtede, dvs., at investeringen producerer den
nødvendige produktivitetsforøgelse af arbejdskraften og
industrierne i de deltagende lande. Man har derfor brug for
clearinghuse, der sørger for disse forskelle og langfristede
og kortfristede, finansielle forpligtelser.
Dette er så det nye kreditsystem, der ville blive ligesom en
slags Nyt Bretton Woods-system, der ville ledsage Verdenslandbroen. Kina har allerede krævet dette, med deres krav
om en ny finansarkitektur, og de har skabt et parallelt banksystem med Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB),
den Nye Udviklingsbank (’BRIKS-banken’), Silkevejsfonden,
den Maritime Silkevejsfond og Shanghai Samarbejdsorganisationsbanken. Så det alternative system er allerede på plads,
og, hvis den transatlantiske sektor, Europa og USA, skaffede
sig af med deres kasinoøkonomier, kunne de omgående blive
integreret i dette allerede eksisterende finanssystem. Så det er
absolut muligt og inden for rækkevidde.

Kinas tilbud om global udvikling

Xi Jinping krævede, i kølvandet på G20-topmødet i
Hangzhou i begyndelsen af september, ikke alene, at verdensøkonomien må baseres på innovation. »Innovation«
betyder ikke, som jeg sagde, bare en eller anden tilfældig
innovation, men må adressere verdensøkonomiens fundamentale krav. I Lyndon LaRouches fysisk-økonomiske forståelse betyder dette, at forøgelsen af energigennemstrømningstætheden må levere grundlaget for forøgelsen af planetens relative, potentielle befolkningstæthed, og dette må
være den videnskabelige målestok for, om en innovation
faktisk er produktiv eller ej. Meget af den innovation, der
gøres lige nu, er inden for områder, der slet ikke er produktive, og den nye innovation må geares hen imod at forøge
de reelle processer i Universet.
Det er yderst interessant, at Xi Jinping krævede, at kinesiske videnskabsfolk skabte fundamentale gennembrud
inden for fire områder:
•
•
•
•

Universets evolution
Hvilke er lovene for universets udvikling?
For det tredje; lovene for det menneskelige
intellekt
For det fjerde; lovene for livet, hvad er livet?
Hvordan opstår det, hvordan finder det sted?

Og de berører alle den form for fundamentale spørgsmål, som Lyndon LaRouche krævede i går, og dette er selvfølgelig den retning, vi må gå.
I har fra Kesha [Rogers] og andre hørt om Krafft Ehrickes absolut fantastiske verdensanskuelse, Ehricke, der
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fremlagde krav om den udenjordiske forpligtelse som den
nødvendige, næste fase af menneskehedens udvikling.
Krafft Ehricke var en nær ven til os, og især i de seneste år af hans liv havde jeg mange samtaler med ham,
om relationen mellem videnskab og kultur. Han var absolut
overbevist om, at Schiller Instituttets bestræbelser var absolut afgørende, for han sagde, at vi må tilføje menneskets
æstetiske opdragelse til videnskabeligt fremskridt, eftersom
teknologi aldrig er god eller ond. Det er mennesket, der
anvender den til et godt eller ondt formål. Det afgørende
spørgsmål er derfor, sagde han, at vi forædler menneskeslægten, hvilket netop er spørgsmålet om den æstetiske opdragelse.
Det er grunden til, at vi lægger så megen vægt på skønhed, og at kunst må være skøn, for kun da opfylder det
denne forædling af den menneskelige sjæl. Skønhed, siger
Schiller, er meget vigtigt, fordi det både er en egenskab af
sanserne, fordi sanserne opfatter skønhed, men det findes
også inden for fornuftens rige, fordi skønhed ikke er et
spørgsmål om oplevelse, men er derimod et spørgsmål om
intellektets, om fornuftens, definition.
Derfor må vi, siger Schiller, opdrage følelserne, der er
forbundet med sanserne, men som ikke er identiske med
sanserne. Vi må opdrage disse følelser op til fornuftens niveau således, at mennesket blindt kan følge det, følelserne
dikterer, uden nogensinde at miste kontrollen eller bevæge
sig ned på et lavere niveau.
Vi må derfor, sagde han, opdrage hvert eneste menneske til at blive en skøn sjæl, så folk blindt kan følge deres
’instinkter’, fordi deres instinkter aldrig ville diktere dem
noget, der ikke ledes af fornuft, og derfor må frihed og
nødvendighed, lidenskab og pligt blive én og samme ting.
Jeg mener, at denne emotionelle udvikling er den eneste
måde, hvorpå mennesket vil kunne mestre kravene om den
udenjordiske forpligtelse, for, hvis mennesket ikke bliver
mere ædelt og bedre, tror jeg ikke, vi klarer det.
Til spørgsmålet om skønhed føjede Schiller spørgsmålet
om det ophøjede, idet det ophøjede er den egenskab, der på
en vis måde gør mennesket stort, selv, når det konfronteres
med tragedie og katastrofe, fordi dette menneske har bestemt sin identitet til en højere sag og højere principper end
dem, der kan true dets timelige liv. Og jeg mener, at det er
denne ophøjede egenskab, der fremkaldes af stor klassisk
kunst og det, vi har set gennem den kraft, der blev frigjort
gennem de koncerter, der førte til det absolutte gennembrud i kampen i Kongressen. (JASTA-vetoets underkendelse, -red.)

Denne form for tænkning er nødvendig for at skabe
den form for gennembrud, som Lyn [Lyndon LaRouche]
kræver. Nicolaus Cusanus sagde, at de eneste mennesker,
der er i stand til at skabe denne form for nødvendige gennembrud, er mennesker, der tænker på niveauet af coincidentia oppositorum, modsætningernes sammenfald, for
kun, hvis man tænker på dette niveau, er man i besiddelse
af det, LaRouche kalder »forud-viden«. Nicolaus siger, at
den person, der gør en opdagelse, på forhånd (altså forud
for tidspunktet for opdagelsen, -red.) må vide, hvad han
søger efter, for, hvis man blot opdager noget, og man ikke
ved, hvad man søgte efter, så ved man ikke engang, om det,
man har fundet, er det rigtige.
Der er derfor denne form for kreativ intuition, som det
virkelig drejer sig om, og denne egenskab er tilfældigvis
den samme, emotionelle, mentale egenskab, som man må
være i besiddelse af for at skrive klassisk poesi, for at skrive
klassisk drama, for at gøre en videnskabelig opdagelse; det
kommer alt sammen fra den samme evne i ens intellekt.
Og vi må opdrage hele befolkningen således, at den afviser
den nuværende, pragmatiske, eller endda sataniske nydelse i
her-og-nuet, et begær efter det sanselige, eller bare efter en
laverestående form for underholdning, og vi må få folk til
at smage sødmen i tænkningen hos et kreativt menneske,
for det er den eneste måde, på hvilken menneskeheden kan
blive ægte menneskelig.
Og jeg har en skøn idé om, hvad det nye paradigme kan
blive: Forestil jer blot, hvis vi kan få de bedste intellekter
fra hver kultur i hver nation, der relaterer til hinanden i
kærlighed til og beundring af de kreative evner hos den
anden, ligesom de store rumforskere, der arbejder sammen, eller astronauterne, der alle rapporterer, hvad udsigtspunktet er, når man ser på vores planet fra rummet. Ideen
om, at folk vil relatere til hinanden på samme måde, som
Einstein relaterede til Max Planck, eller relationen mellem
Schiller, Humboldt og Körner, med andre ord, eller som
Humboldt-brødrene indbyrdes. Vi må i en vis forståelse
kæmpe for denne form for humanitet, hvor folk respekterer og elsker hinanden for deres kreative evner, og hvor de
ikke har nogen større lidenskab end den, at fremme deres
samtidige medborgeres og medmenneskers kreative evner.
Jeg mener, at vi står på randen af dette. Jeg mener, at,
med denne seneste sejr, er evnen til det gode blevet demonstreret: Og sejren er inden for rækkevidde. [applaus]
Denne artikel blev første gang bragt i Executive Intelligence Review den 7. oktober 2016.

USA’s Kongres leverer en øredøvende lussing til
Obama og anglo-saudierne

Leder fra LaRouchePAC den 28. september 2016 – Den
amerikanske Kongres leverede i dag en rungende tilsidesættelse af Barack Obamas veto fra 23. september imod
S. 2040, JASTA-lovforslaget (Loven om Retsforfølgelse af
Sponsorer af Terrorisme), med et stemmetal i Senatet på
97-1 til fordel for tilsidesættelse; og en stemmeoptælling i
Repræsentanternes Hus på 348-77. Tilsidesættelsen kræve10 Schiller Instituttet

de et flertal på 2/3 i begge Kongressens kamre, hvilket blev
opnået med en bred, tværpolitisk margin. Konsekvenserne
heraf er enorme.
Med JASTA-loven nu som gældende lov i landet, er de
smuthuller blevet fjernet, der blokerede for, at familier og
overlevende fra angrebet den 11. september kunne sagsøge
Kongeriget Saudi-Arabien ved amerikanske føderale domoktober 2016

stole, for deres meddelagtighed i 11. september. En høring
er allerede planlagt i den Føderale Domstol for New Yorks
Sydlige Distrikt i november, og her vil familier til ofre for 11.
september endelig blive i stand til direkte at konfrontere det
saudiske monarki og forfølge yderligere beviser på den saudiske regerings støtte til 11. september-flykaprerne, hvoraf
15 var saudiske statsborgere.
Muligheden for at gøre nye opdagelser vedrørende den
saudiske rolle i angrebet d. 11. september 2001 blev for nylig,
den 15. juli 2016, yderligere forstærket med den offentlige
frigivelse af det 28-sider lange kapitel fra den oprindelige
Fælles Kongresundersøgelsesrapport om 11. september, fra
2002, som afslører tidligere hemmeligholdte beviser for den
rolle, som den tidligere saudiske ambassadør til USA, prins
Bandar bin-Sultan, spillede i at støtte mindst to af terroristerne fra 11. september, sammen med dokumentation for flykaprernes tilknytning til snesevis af andre saudiske embedsmænd
på alle niveauer i regeringen og kongefamilien.
Prins Bandars rolle i angrebene den 11. september er
af særlig betydning på grund af hans nære forbindelser til
Bush-familien og endnu tættere bånd til briterne. Bandar var,
sammen med den tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher, mægleren i Al Yamamah-aftalen, en tuskhandel
om britiske våben for saudisk olie. Under Al Yamamah-byttehandlen blev hundreder af milliarder af dollars omdirigeret til hemmelige, fælles anglo-saudiske offshore-konti, med
henblik på at finansiere terrorisme, mord og politiske kup i
hele verden. Et fremtrædende medlem af det britiske Underhus, og som også er en højtplaceret person i det britiske
forsvarsetablissement, advarede i juni ligefremt om, at, hvis
JASTA skulle blive vedtaget som amerikansk lov, kunne det
britiske monarki og den britiske regering blive sagsøgt, sammen med saudierne.

»En historisk sejr«

Lyndon LaRouche, hvis Politiske Aktionskomite (LPAC)
har mobiliseret intensivt for dagens resultat, beskrev afstemningen som »En historisk sejr. Den er en anledning til glæde;
den har vendt et nyt blad i historiebogen. Det verdensomspændende, positive potentiale er enormt.« Men LaRouche
advarede imidlertid, »Hvor langt, og hvorhen, det bringer os,
er endnu ikke klart. Gør jer klar til at finde ud af det.« Han
tilføjede: »Husk, at I har såret Djævelen hårdt. Og Djævelen
vil ikke takke jer for det!«
Det overvældende nederlag til præsident Obama og saudierne kom på trods af, at hele Obama-administrationen var
blevet mobiliseret til at lægge pres på Kongressen om at støtte hans veto, og det saudiske monarki har, rapporteres det,
hældt 9,4 millioner dollars ind, i en desperat lobbyindsats for
at købe medlemmer af Kongressen. I sidste ende afviste en
tværpolitisk koalition af førende senatorer og kongresmedlemmer Obamaadministrationens løgne om, at JASTA udgør en trussel mod amerikanske interesser i udlandet, og de
leverede det største politiske nederlag til præsident Obama,
siden han først tiltrådte embedet.
I dag afholdt begge Kongressens kamre en to timer lang
debat forud for den historiske afstemning, og langt de fleste
af indlæggene understregede 11. september-familiernes rettigheder til langt om længe at opnå juridisk retfærdighed, og
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til at konfrontere det saudiske monarki og dets agenter for
deres medskyld i det værste terrorangreb nogensinde på amerikansk jord.
Meget af debatten var optaget af at aflive Obamas påstand
om, at JASTA ville åbne op for gengældelse mod amerikanske
soldater, virksomheder og diplomater fra udenlandske regeringers side. Førende fortalere for JASTA, herunder senatorerne Charles Grassley (R-Iowa) og Charles Schumer (D-New
York), og kongresmedlemmerne Robert Goodlatte (R-Va.)
og Jerome Nadler (D-New York) gjorde det gentagne gange
klart, at JASTA blot lukker et smuthul i lovgivningen, der har
eksisteret siden 1970’erne, og således nu gør det muligt for
amerikanske borgere at sagsøge udenlandske regeringer, der
beviseligt har ydet støtte til terrorangreb på amerikansk jord.
Men dette smuthul har gjort det muligt for Kongeriget SaudiArabien at unddrage sig amerikansk, juridisk retfærdighed i de
sidste 15 år, og den mulighed er nu bragt til ende.

Bredere strategiske muligheder

Den succesfulde, tværpolitiske indsats, der underkendte
præsident Obamas veto imod JASTA, kan og skal nu, med
samme intensitet, rettes imod andre vitale spørgsmål, begyndende med behovet for, at Kongressen omgående vedtager de
lovforslag om genindførelse af Glass-Steagall, der allerede er
fremsat i begge Kongressens kamre; lovforslag, der sigter mod
at opdele for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne, som befinder
sig på kanten af et sammenbrud, der er langt værre end i 2008.
Tysklands Deutsche Bank, den største indehaver af derivater
blandt alle banker i verden, står umiddelbart foran sammenbrud, og hele det transatlantiske banksystem står til at krakke,
som et direkte resultat heraf.
En genindførelse af Glass-Steagall er det første, uomgængelige skridt mod at lancere en reel, økonomisk genrejsning,
gennem massive kapitalinvesteringer i presserende tiltrængte
infrastrukturprojekter, forskning og udvikling, og især en genoplivning af Amerikas nu kollapsede NASA-rumprogram. En
sådan indsats kan, nu og her, skabe millioner af nye produktive arbejdspladser. I Eurasien bliver et massivt program for
infrastrukturinvesteringer gennemført under Kinas ledelse, og
under banneret af præsident Xi Jinpings initiativ for Ét bælte,
Én vej. Den russiske præsident Vladimir Putin har vedtaget
dette initiativ og har foreslået, at den Eurasiske Økonomiske
Union integreres i indsatsen, som tidligere USA-ambassadør
Chas Freeman nyligt beskrev som det største infrastrukturprojekt i menneskets historie.
I stedet for at arbejde på at sabotere det Ny Silkevejsprojekt, hvilket har været USA’s politik under præsident Obama,
bør USA fuldt ud omfavne programmet for Ét bælte, Én vej
og således udvide det til at blive en ægte Verdenslandbro.
USA’s Kongres har for første gang i lange tider handlet
med én stemme på vegne af det amerikanske folks vitale interesser. JASTA-loven gavner alle amerikanere og især dem,
der mistede deres kære i angrebene d. 11. september, eller selv
blev alvorligt såret.
Afstemningen frembyder en større håbets bavn for, at den
samme ånd af national interesse nu hurtigt kan overføres til
de øvrige handlinger, der er afgørende for USA’s og verdens
overlevelse og fremgang.
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1. Glass/Steagall-bankopdeling

Den omgående indførelse af en Glass/Stegallbankopdeling, hvor banker opdeles i en kommerciel
bank, der udelukkende håndterer realøkonomisk
ind- og udlånsvirksomhed, boliglån etc. og en investeringsbank (spekulationsbank) i lighed med Saxo
Bank, der i så fald ikke vil få offentlig hjælp eller
garantier. Det vil i realiteten betyde en afskrivning af
langt den største del af den ubetalelige gæld og de
udestående derivatkontrakter.

2. Nationalt kreditsystem

Der må, i hver eneste nationalstat, oprettes et
nationalt banksystem i traditionen efter Alexander
Hamilton, som erstatter kreditgivningen fra angiveligt uafhængige centralbanker til gunst for spekulanter, gennem det eksempel, som Hamilton skabte, og som blev anvendt af Lincoln, Franklin Roosevelt, såvel som også af den tyske Kreditanstalt für
Wiederaufbau (Kreditanstalt for Genopbygning), til
at genopbygge Tyskland efter Anden Verdenskrig.

3. Produktive investeringer,
øget energigennemstrømningstæthed

Der må skabes et internationalt kreditsystem, hvis
opgave er at øge produktiviteten i realøkonomien og
befolkningens levestandard i alle nationer, hvilket kan
finde sted gennem fremme af videnskabeligt og teknologisk fremskridt og en reel forøgelse af energigennemstrømningstætheden i produktionsprocessen.

4. Videnskab som drivkraft,
f.eks. fusionsenergi og rumfart

Videnskab som drivkraft for økonomien, som kan
opnås gennem et forceret program for at beherske
og anvende kernefusionsteknologi, såvel som gennem et internationalt samarbejde om rumfart.
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