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Mark Carney,
chefen for Bank of
England promoverer
Grete Thunbergs
klimahysteri og grøn
omstilling for at
redde finansverdenen.

FINANSVERDEN VIL REDDE SIG
SELV MED ØKO-FASCISME
LaRouche advarede om at dette ville komme:
130 kriminelle banker kører fidusen med ’klimakatastrofen’
24. september (EIRNS) - Det cirkus som verden er blevet
udsat for i de sidste par uger, med FN’s klimatopmøde og beslægtede teatralske forestillinger, som af medierne er blevet
blæst ud af enhver proportion, er svindel. Det er videnskabelig
svindel - Jorden er ikke ved at koge over på 18 måneder, og de
klimaforandringer, der måtte forekomme, er ikke menneskeskabte, men skyldes vor planets forhold til Solen og galaksen,
som det har været tilfældet igennem millioner af år. Men det er
også en økonomisk svindel af første grad. Den blev udarbejdet
og udføres af verdens 130 største banker med samlede aktiver
på 47 billioner dollars; bankerne er håbløst bankerotte og vil
gerne distrahere befolkningen fra det faktum, at hele deres
transatlantiske finanssystem er ved at sprænge i luften - medmindre de kan pålægge et niveau af nedskæringer, plyndringer
og krige, der ville få Hitler til at rødme.
Mark Carney, bankchef for Bank of England, sagde intet mindre i sin centrale tale til FN’s klimatopmøde den 23.

september, hvor han afslørede en ”pagt” mellem de 130 største banker om at kanalisere alle investeringer ind i spekulative
”grønne” ’molboprojekter’, hvorved kravet i Paris-aftalen om at
lukke tre fjerdedele af verdens tusindvis af kulfyrede kraftværker inden 2030 understøttes - en politik, der vil bringe spædbørnsdødeligheden op og gennemsnitslevetiden ned i udviklingslandene på grund af mangel på elektricitet.
Denne pagt mellem bankfolk har været under udarbejdelse i mindst 18 måneder, pralede de med - længe, længe før de
skabte ’Greta’-fænomenet, ’Extinction Rebellion’, ’FridaysForFuture’ og resten af det ’klimahysteriske’ absurde gadeteater.
Hvor desperate er City of London og Wall Street? Desperate
nok til at igangsætte en voldelig, økofascistisk bevægelse som
den udsendte knytnæve bag deres drastiske affolkningspolitik. Og desperate nok til at true præsident Donald Trump med
dødsstraf, medmindre han accepterer at gå af i stilhed eller
blive stillet for en rigsret, fordi han ikke vil spille med på ban-
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kernes program - som det netop er blevet udtalt af William
Weld, højtstående bankmand i Boston og tidligere amerikansk statsadvokat for Massachusetts, der også spillede
en vigtig rolle i fabrikeringen af beviser og fængslingen af
Lyndon LaRouche for 30 år siden.
Denne eksplosive finanskrise er undervejs på nøjagtig
den måde, som den kendte økonom Lyndon LaRouche
advarede om. Og den eneste løsning på krakket - og den
underliggende, dybe fascistiske pessimisme, som bankfolkene vil fremkalde i befolkningen - blev også formuleret af
LaRouche i hans “Four New Laws To Save the U.S.A. Now!
(Fire nye love til at redde USA nu!) fra 2014, som han opsummerede i de følgende punkter:
”1) Umiddelbar genoptagelse af Glass/Steagall-loven,
der blev indført af den amerikanske præsident Franklin D.
Roosevelt, uden modifikationer i princippet for dens virkemåde.”
”2) En tilbagevenden til et system med nationalbankvæsen, grundigt defineret og dirigeret fra oven”.

”3) Formålet med brugen af et føderalt kreditsystem er
at skabe en udvikling mod høj produktivitet ved forbedringer af beskæftigelsen med den ledsagende hensigt at øge
den fysisk-økonomiske produktivitet og levestandard for
personer og husholdninger i USA”.
“4) Vedtagelse af et lynprogram for udvikling af fusionsenergi. Den væsentligste sondring mellem mennesker og
alle andre, lavere livsformer er derfor i praksis, at mennesket har evnen til at perfektionere de specifikt bekræftende
målsætninger og behov for det menneskelige individ og
dets sociale liv.”
Dette sidste punkt i særdeleshed peger på, at internationalt samarbejde om fusionsdrevet rumforskning og kolonisering haster. Dette vil ikke alene hjælpe med at løse vore
økonomiske problemer ved at definere en helt ny platform
for teknologier og relaterede ”naturlige ressourcer”. Det vil
også give det videnskabelige og moralske grundlag for den
form for optimisme, som vores unge så desperat har brug
for.

International opfordring til ungdommen:
Fornuftens tidsalder er ude blandt stjernerne
Af Helga Zepp-LaRouche den 4. september 2019 -- Der
er virkelig gode nyheder: Mennesket er et fornuftsvæsen og
derfor ubegrænset med hensyn til intellektuel og moralsk
perfektion! Vi kan gøre noget, som hverken æsler eller aber
er i stand til: Vi kan, ubegrænset, opdage nye videnskabelige principper for det univers, hvori vi lever! Og disse
kvalitative opdagelser betyder, at vi i modsætning til æsler
og aber, konstant kan omdefinere hvad ressourcer er, og
derfor gøre dem ubegrænsede, og at vi kan fortsætte med
at forbedre menneskehedens levebrød!
Vi oplever enestående, fascinerende videnskabelige
revolutioner: Kineserne udforsker bagsiden af Månen
med deres Chang’e-Måne-missioner, hvor de planlægger
minedrift af helium-3 som brændstof til den kommende
fusionsøkonomi på Jorden, og næste år vil en mission til
Mars undersøge betingelserne for terraformning (processen med at modificere en planet, måne eller andet himmellegeme til beboelige forhold, red.) af den røde planet.
Med deres Chandrayaan-2-mission til sydpolen af Månen,
vil inderne udforske isen i kraterne, som altid er i skyggen,
og dermed er en af de vigtigste forudsætninger for livet på
Månen. Det Europæiske Rumagentur (ESA) arbejder på
konkrete planer for internationalt samarbejde om en permanent landsby på Månen! USA bygger med sit Artemisprogram videre på Kennedys Apollo-program, og Rusland,
USA, og Kina ser alle atomdrevne rumskibe som det rigtige
valg til fremtidige flyvninger til Mars og videre ud i det ydre
rum!
Det fantastiske ved at rejse i rummet er, at det beviser,
at vi ikke lever i et lukket system med begrænsede råvarer,
og hvor de morderiske synspunkter af Thomas Malthus,
Julian Huxley, Bertrand Russell og prins Philip ville være
korrekte, men at vi tværtimod lever i et anti-entropisk univers. Rumrejser er det ubestridelige bevis på, at universet
”adlyder” en fyldestgørende hypotese om det menneskelige sind, og at der derfor er absolut sammenhæng mellem
de immaterielle ideer produceret af fornuften og de fysiske
love i dette univers, og at disse ideer danner spidsen for
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universets anti-entropiske dynamik.
Der har for nylig været banebrydende beviser: omkring
100 år efter Einsteins teser om eksistensen af gravitationsbølger og sorte huller, er forandringer i rumtid nu blevet
bevist, og kort tid derefter er der, ved hjælp af otte radioteleskoper fordelt over hele verden, blevet frembragt billeder af et område omkring et sort hul, hvis masse er 6,5
milliarder gange større end Solens, og som ligger i centrum
af M87-galaksen, 55 millioner lysår væk. Der er stadig så
meget at opdage i vores univers, hvor der ifølge Hubble-teleskopet findes mindst to billioner galakser! Rumforskningen åbner for en dybere indsigt i hvordan universets love
fungerer, og hvilken rolle vi mennesker spiller i det!
Dette er den livsbekræftende kulturelle optimisme, der
følger med ideen om menneskeheden som en rumfarende
art, i fuldstændig modsætning til den konstruerede dommedagsatmosfære, som spredes af apostlene for den kommende apokalypse – såsom prins Charles og kapitalfondenes forsidepige, Greta Thunberg. Bag hysteriet om Greta
står ganske nederdrægtige interesser: Det transatlantiske
finanssystem står over for et endnu større krak end i 2008,
og finansielle hajer og græshopper i City of London og Wall
Street forsøger med en sidste stor handel at styre så mange
investeringer ind i “grøn” teknologi som muligt, inden den
systemiske krise rammer.
Et nærmere kig på sponsorerne af Gretas ekstremt ambitiøse og velfinansierede dagsorden samt ’Extinction Rebellion’ (XR) og ‘Fridays For Future’ (F4F) afslører, at disse
bevægelser finansieres af de rigeste mennesker på Jorden,
inklusive Bill Gates, Warren Buffett, George Soros og Ted
Turner. Faktum er, at de, der nyder godt af klimahysteriet
og ‘the Green New Deal’, er banker og hedgefonde.
Målgruppen for denne hidtil usete manipulation er Jer,
børn og teenagere i denne verden! Burde det ikke få dig til
at stoppe op og tænke, når dine påståede “oprørere” understøttes af hele spektret af mainstream medier og hele
det liberale etablissement? Og dog er den afskyelige idé, at
manipulation af et paradigmeskifte for et helt samfund må
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begynde med indoktrinering af børn ikke noget nyt. Allerede i 1951 skrev Lord Bertrand Russell i sin artikel “The
Impact of Science on Society” (Videnskabens indflydelse
på Samfundet):
”Jeg mener, at det emne der vil være af største politiske
betydning er massepsykologi… Dets betydning er blevet
enormt forøget med væksten i moderne propagandametoder… Man kan håbe, at det med tiden vil være muligt at
overbevise enhver om hvad
som helst, hvis man kan fange
patienten ung, og staten leverer penge og udstyr. Fremtidens socialpsykologer vil have
et antal klasser af skolebørn,
som de vil afprøve forskellige
metoder på til at frembringe
en urokkelig overbevisning
om, at sne er sort. …der kan
ikke gøres meget, medmindre
indoktrineringen begynder
før tiårs-alderen.”
Formålet med den apokalyptiske skræmmekampagne af folk som Alexandria Ocasio-Cortez (“Vi har kun 12 år tilbage!”) eller prins Charles,
overhoved for det britiske statssamfund, Commonwealth,
(“Vi har kun 18 måneder tilbage! “), er at fremkalde en radikal ændring i menneskehedens livsstil. Alt hvad vi har
forstået ved fremskridt i løbet af de sidste 250 år burde opgives, og vi burde vende tilbage til det teknologiske niveau,
der eksisterede før den industrielle revolution. Men dette
betyder også, at antallet af mennesker, der kan opretholde
livet på dette niveau vil falde til omkring en milliard eller
mindre.
Det vil betyde, at udviklingslandene ikke nogensinde
ville have udsigt til at undslippe fattigdom, sult, epidemier
og forkortet levetid; det ville være et folkedrab på et ufatteligt stort antal mennesker! Hvis “klimaforsker” Mojib
Latifat mener, at den vestlige livsstil ikke kan overføres til
alle mennesker i verden, og hvis Barack Obama raser over,
at mange unge mennesker i Afrika ønsker at have en bil,
aircondition og et stort hus, er det den umenneskelige arrogance fra medlemmer den privilegerede overklasse der ligger bag. Det er netop dette synspunkt fra de koloniale herskere, der er ansvarlig for det faktum, at Afrika og meget af
Latinamerika stadig er underudviklet, og at mange hundreder af millioner af mennesker er døde unødig tidligt.
For udviklingslandene er pseudo-religionen med menneskeskabte klimaændringer ensbetydende med folkedrab, men for sjælen hos verdens unge mennesker er den
kulturelle pessimisme som den fremkalder en gift, der
ødelægger troen på menneskelig kreativitet. Når alt bliver
til et problem og pludselig er forbundet med skyldfølelser

– spisning af kød eller spisning i det hele taget, bilkørsel,
flyvning, opvarmning af hjemmet, tøj og faktisk selve livet
– så ødelægger det enhver entusiasme for opdagelse, enhver entusiasme for det, der er smukt, og alt håb for fremtiden. Og hvis hvert menneske betragtes som blot endnu
en parasit, der ødelægger miljøet, kommer ganske mange
frem til de samme misantropiske konklusioner som gerningsmændene bag masseskyderierne i Christchurch og El
Paso, der i deres ‘manifester’
angav miljømæssige årsager
til deres handlinger.
Omvendt er de videnskabelige og teknologiske fremskridt forbundet med rumrejser nøglen til at overvinde
alle tilsyneladende begrænsninger af vores nuværende
eksistens på Jorden. ‘Terraformning’ – oprettelsen af
menneskelige forhold – bliver
således mulig, ikke kun på
Månen og Mars, men også her
på Jorden, og i fremtiden på mange himmellegemer i vores
solsystem og muligvis hinsides.
I sin bog “Anthropology of Astronautics”, skriver den
tysk-amerikanske rumpionerer Krafft Ehricke:
”Begrebet om rumrejser har en enorm indvirkning,
fordi det udfordrer mennesket på praktisk talt alle fronter
af dets fysiske og åndelige eksistens. Ideen om at rejse til
andre himmellegemer afspejler i den højeste grad uafhængighed og smidighed af det menneskelige sind. Det giver
menneskets tekniske og videnskabelige bestræbelser den
højeste værdighed. Først og fremmest berører det filosofien om selve den menneskelige eksistens. Som resultat
heraf ignorerer begrebet om rumrejser nationale grænser,
afviser at anerkende forskelle af historisk eller etnologisk
oprindelse, og trænger helt ind i karakteren af såvel den
ene som den anden sociologiske eller politiske trosbekendelse.”
I dag har vi brug for dette kulturelt optimistiske billede
af mennesket og den lidenskabelige kærlighed til menneskeheden forbundet med det, som den eneste hidtil kendte
kreative art! Det faktum, at vi kan vove os ud i rummet, betyder, at vi kan overvinde den snæversynede, jordbundne
tankegang. ”Derude, blandt stjernerne, ligger menneskehedens indtræden i den længe ventede fornuftens tidsalder, når vores art omsider kaster de kulturelle rester af
dyrelivet af os”, som Lyndon LaRouche udtrykte det. Det
er et utroligt privilegium at være ung nu, at række ud efter
stjernerne og hjælpe med at forme en epoke for menneskeheden, hvor vi for første gang i historien kan slippe vores
arts ubegrænsede potentiale løs!

Se de seneste analyser her: www.schillerinstitut.dk/si/?p=28086
På dansk: Politisk orientering med Schiller Instituttets danske formand Tom Gillesberg den 26. september
Federal Reserve måtte intervenere for at forhindre sammenbrud - 2008 på steroider på vej
På engelsk: Schiller Instituttets ugentlige webcast med Schiller Instituttets internationale formand
Helga Zepp-LaRouche den 25. september
This is an unbelievable historic moment. We mush change the agenda completely
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Effekten af en rapport og LaRouche’s metode
mod 130 globale banker
Den 23. september (EIRNS) – Ved en ekstraordinær indsats, herunder den hastige indsamling af midler til udgivelse,
udgives EIR-rapporten “CO2-reduktion er massemordspolitik — Skabt af London og Wall Street”, tids nok til at gøre
det muligt for Lyndon LaRouche’s bevægelse at besejre de
globale bankers kurs mod diktatur. Læs, udskriv og cirkulér
denne rapport.
I New York i søndags, lige før FNs ”klimatopmøde”, kom
verdens mægtigste bankfolk ud for at bekendtgøre City of
London og Wall Street -finansieringsselskabers ejerskab af
bevægelsen “vedvarende grøn energi”, der angiveligt er en
reaktion på en “klimatisk nødsituation”. Disse 130 banker erklærede, at “principperne for ansvarlig bankvirksomhed” nu
var principperne i Paris klimaaftale – drastisk reduktion og
planlagt eliminering af fossil brændstofproduktion og industri over hele verden, håndhævet af den finansielle sektors
tilbagetrækning af investeringer. Disse globale banker, ledet
af Bank of Englands guvernør Mark Carneys Green Finance
Initiative, har planlagt dette siden Parisaftalen i 2015.
Hvad skyldes så alle børnenes klimakorstoge? De psykedeliske Extinction Rebellions, fredagens lukninger af skoler,
Greenpeace-sabotører, Greta Thunbergs hadprædikener mod
forældre og sågar babyer? De vil forsøge at gennemtvinge den
fysiske lukning af industri og støtte den massive beskatning
af befolkninger, for at fremtvinge en tilbagevenden til “grønne” energiteknologier. Det, disse banker håber kan være deres nye aftale, er det nye grønne økonomiske molboarbejde,
der kan skaffe endnu en runde med kæmpe skatteyderbetalte
profitter.
Wall Street, London og Frankfurts banker står over for

endnu en enorm gældsbyrde, der denne gang er centreret i
selskabsgæld, men endnu værre end i 2008. De tror, at antiindustri, anti-befolkning og “øko”-fascisme er deres udvej.
Lyndon LaRouche gennemskuede disse operationer,
som ingen andre har eller kan, startende for 50 år siden, da
han gik til modangreb på Romklubbens falske “Grænser for
Vækst” og ødelagde det med sin bog fra 1983, “Der er ingen
grænser for vækst”. Selvfølgelig, de få nationalistiske ledere
som præsident Donald Trump og premierminister Narendra
Modi, der mødte hinanden i denne weekend, er modstandere
af disse antiindustrielle bankers diktatur. Det samme gælder
for Ruslands præsident Vladimir Putin og Kinas præsident Xi
Jinping. Men LaRouche viede sit liv til at afsløre britisk “økologisme” som racehygiejnisk og bekæmpe det med programmer for langsigtet videnskabelig og teknologisk fremskridt,
ført an af rumforskning og fusionskraftudvikling.
Den nye 64-siders EIR-rapport er et våben, der repræsenterer LaRouche’s metode. ”Brug det til det yderste”, som
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, sagde
i dag, og besejr disse banker. Bryd dem op ved at genindføre
Glass-Steagall bankopdelingen for at beskytte industrien og
de nationale befolkninger mod økonomisk sammenbrud.
LaRouche forudsagde, at lederne af kun disse fire magter, i fællesskab kunne besejre det Britiske Imperium, hvis
de samarbejder i rummet, i plasmateknologier, for højteknologisk udvikling af alle nationer. Hvis de skal gøre det, skal
LaRouche posthumt renses for FBIs falske retsforfølgning ved
at “befri” hans økonomiske politik og hans ideer.
Det, disse ledere har brug for, er at rense LaRouche i 2020
og være på Månen i 2024!

Specialrapport: ”CO2-reduktion” er massemordspolitik designet af Wall Street og City of London
Introduktion:

Denne rapport cirkuleres af ’Executive Intelligence Review’ i anledning af FN’s Generalforsamlings 74. møde, der
fulgte efter et forudgående klimatopmøde indkaldt af generalsekretæren. Dette [klima-]topmøde afholdtes angiveligt
for at ”håndtere klimakatastrofen” og hævder, at det ”vil kræve en hidtil uset indsats fra alle sektorer i samfundet.”
Denne hidtil usete indsats for at reducere CO2-udslip vil
ikke kun være dyr, men også dødbringende. Nægtelse af effektiv energi til en overkommelig pris til en verden der behøver det, vil nødvendigvis føre til tab af millioner af liv og
forarmelse af mange flere millioner.
Dette sker med fuldt overlæg.
Læs denne rapport for at lære den dystre historie om den
moderne miljøbevægelse. Kom til at forstå hvorfor verdens
stærkeste økonomiske kræfter ivrigt støtter klimahysteriet.
Bliv præsenteret for data der tilbageviser antagelsen om at
vi står over for en verdenskatastrofe i løbet af 12 år; og få en
mere fuldstændig forståelse af kompleksiteten af Jordens
klima i sammenhæng med mekanismerne i solsystemet og
videre ud.
Og allermest afgørende, forstå det aktuelle øjebliks enorme potentiale.
Vi står på tærsklen til et nyt paradigme for relationer
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mellem nationer og folkeslag, hvor win-win-samarbejde, for
evigt, kan erstatte de konflikter, der har været karakteristiske
for rækken af imperier, som har plaget menneskeheden, i dag
legemliggjort af det Britiske Imperium.
Ved at afslutte den imperialistiske idé om, at vækst og udvikling skal forhindres for at opretholde et statisk magthierarki (og et dyrisk billede af menneskeheden!), kan vi slippe
den økonomiske, videnskabelige og kulturelle vækst fri, der
burde karakterisere os som medlemmer af den skønneste art
på planeten - som menneskelige væsner.
Dette enestående potentiale kommer til udtryk i åbningsartiklen til denne rapport, en pressemeddelelse skrevet af
Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, til
brug i de internationale aktionsdage, der holdes af LaRouche-bevægelsen og dens venner overalt - i Latinamerika, i
Europa, i Afrika, i Asien og i USA.
Verdens ungdom må mobiliseres til at indse, at vanviddet omkring påståede klimaforandringer er helt i strid med
menneskets sande identitet som en rumfarende art, som med
rumteknologi kan løse ethvert problem og overvinde alle begrænsninger.

Læs rapporten på engelsk: www.schillerinstitut.dk/si/?p=28060
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Til FN’s Generalforsamling, 2019:
’Bæredygtig udvikling’ må omdefineres som
”vedholdende udvikling’!

Bæltet og Vejen og Apollo-programmet: Kilder til inspiration
af Hussein Askary og Jason Ross
Uddrag:
Den 20. september. I kolonitiden fik folk i koloniserede nationer at vide, at de var mindreværdige væsener, for hvem fattigdom var den naturlige tilstand. I den postkoloniale periode
fik de at vide, at deres fattigdom var det naturlige resultat af at
have korrupte ledere. I dag fortælles udviklingslande, at de er
fattige, fordi den grådige, grådige industrielle verden forårsagede klimaændringer, og at de aldrig nogensinde burde forsøge at efterligne den industrielle verden. I stedet får de hjælp
i form af “klimaændrings-lindrende” hjælp og almisser. Følges
disse fremtidsudsigter, vil fattigdom blive permanent (vedvarende) i de kommende generationer.

Den fortsatte slåen på tromme for at afslutte den økonomiske udvikling er ikke ny, men den har nået et hysterisk niveau, der truer både industri- og udviklingslande. Den uklare
diskussion om “bæredygtig udvikling” bærer delvis skylden.
Forfatterne af denne artikel er tilbøjelige til at tro, at der er
en grundlæggende modsætning og uoverensstemmelse mellem, hvordan dette udtryk anvendes i Vesten, og hvordan det
opfattes i Kina og andre udviklingslande. I Kina og andre udviklingslande læses det: “bæredygtig udvikling” (med vægt på
“udvikling”), mens vægten i Vesten ligger på “bæredygtig”.

Læs artiklen på engelsk:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=28040

Selv “Green Finance” kan ikke længere redde finansmarkederne
Af Alexander Hartmann den 26. september 2019
Likviditetsflaskehalsene på interbankmarkederne tyder
på, at et finanskrak er nært forestående.
Medens den vestlige verdens reelle økonomi går mere og
mere i stå, opfører massemedierne og de europæiske regeringer sig, som om der kun er et enkelt problem, som vi alle bør
rette opmærksomheden imod, og som vi bør ofre alle andre
interesser og opgaver for, nemlig de angiveligt katastrofale,
menneskeskabte klimaforandringer. Disse medier og regeringer ophidser børn og unge mennesker til i stort tal at protestere mod de selvsamme regeringers “uvirksomhed” over for
klimaforandringerne, for at få dem til at gennemføre drastiske
forholdsregler for at beskytte klimaet, forholdsregler, der dog
blot vil øge industriens krise og den verdensomspændende
nød yderligere, uden at det fremgår, hvordan disse tiltag skal
kunne “redde” klimaet.
Den store ophidselse er helt absurd, og man kan roligt gå
ud fra, at alle den vestlige verdens regeringer er fuldt klare over
det. Den globale kampagne for overgangen til en “Klimaneutral økonomi” kan kun forstås, hvis den ses i sammenhæng
med det bankerotte globale finanssystem: Det, der udløser
hele hysteriet, er ikke angsten for nogen klimakatastrofe, men
angsten for de finansielle korthuses sammenbrud. “Økologiseringen af samfundet” er ikke andet end det sidste forsøg på
at redde systemet med en ny gigantisk finansboble. Ikke uden
grund har Institute of International Finance, finansindustriens kartel, betegnet “den grønne økonomi” som “det nye guld”.
Men medens klimaaktivister i hele verden demonstrerer
med ordene “Vi har kun 18 måneder igen!”, tyder interbankmarkedets likviditetskrise på, at disse bestræbelser formodentligt kommer alt for sent til at forhindre et endnu mere
dramatisk “klimaskift”, nemlig finansmarkedernes klimaskift,
der vil få alle de verdensomspændende finansspekulationers
korthus - der i mellemtiden er blevet dobbelt så højt som før
den sidste krise i 2007-2008 - til at styrte sammen i en sandsynligvis meget nær fremtid.
Rent faktisk, så nærmer centralbankernes og regeringernes bestræbelser på at holde det globale finanssystem kunstigt
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i live efter finanskrisen i 2008 sig det umulige. Den store redningsplan fra 2008 oppustede centralbankernes regnskaber
og drev statsbudgetterne mod grænsen for overbelåning, idet
den flyttede rundt på den globale gældsboble og tilmed forstørrede den. I mellemtiden er den globale gæld vokset til 244
billioner US-dollars i tredje kvartal i 2018, hvilket udgør en
stigning på 100 % i forhold til det foregående år. Og samtidigt har regeringernes spareforanstaltninger for at gøre redningsaktionerne “skatteteknisk holdbare” drevet erhvervslivet
i sænk. Et årti med redningspakker fra centralbankerne med
nul procents og nu negative rentesatser (“quantitative easing”,
QE) har forstørret boblen endnu mere, medens det påståede
mål, at redde økonomien, mislykkedes. Og derfor står systemet nu inden længe over for en likviditetskrise, der vil kræve
en endnu større redningsaktion end i 2008, hvor den amerikanske centralbank fra den ene dag til den anden udskrev op
mod 16,8 billioner dollars for at forhindre et fuldstændigt sammenbrud.

Genoptagning af pengetrykning

Chefen for Den europæiske Centralbank (ECB), Mario
Draghi, annoncerede derfor den 12. september et nyt program for “quantitative easing” (pengetrykning), for at “stimulere væksten i eurozonen”. Lederne af ECB var spaltede i det
spørgsmål; der var stor modstand fra Frankrig, Tyskland og
Holland - deres tre ledere repræsenterer omtrent halvdelen af
eurozonen, hvad økonomi og befolkning angår, Alligevel erklærede Draghi i een af sine sidste vigtige afgørelser som chef
for Den europæiske Centralbank, før Christine Lagardes tiltrædelse den 1. november, at en afstemning ikke var nødvendig, da “flertallet” var for.
Efter den nye plan sænker ECB ikke blot interbankkreditrenten til -0,5 %, men køber desuden “på ubestemt tid” også
finanspapirer fra kommercielle banker for 20 milliarder euro
om måneden. Hver måned skal der opkøbes for 5 milliarder
euro virksomhedspapirer og for 15 milliarder euro statspapirer.
Der kommer også en ny runde af ECB-likviditetskreditter til
de store banker. Disse kreditter er i “to trin” for at motivere
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bankerne til at udstede flere kreditter. - Men når alle indtægter
ligger under nul, kommer dette næppe til at fungere.
I følge gældende regler må ECB ikke besidde mere end en
tredjedel af et lands statsgæld, og derfor er det venteligt, at det
“ubegrænsede” opkøb af værdipapirer kan blive væltet over på
de større økonomier såsom Tyskland, Frankrig og Italien. I løbet
af næste år kommer denne tredjedel muligvis til at forhøjes til
halvdelen, og lande som Tyskland vil blive sat under pres for at
optage endnu mere gæld - for at ECB kan fortsætte med købe
ind hos de kommercielle banker og derved understøtte reserverne hos usikre kæmpebanker såsom for eksempel Deutsche
Bank.
Derfor var det ikke mærkeligt, at Draghis skriftlige erklæring var fuld af formaninger til “regeringerne med budgetoverskud” (idet de restriktive Maastricht-regler tillader højere gæld
for visse lande) om at udnytte dette overskud. Eller med andre
ord: de opfordres til i “inflationens” navn at give flere penge ud
og optage flere kreditter. Landene uden dette råderum, som Italien, tilskyndes i stedet for til “reformer”.
Rent faktisk er der ingen reel chance for, at dette program
stopper den økonomiske nedtur i Europa; det vil blot øge storbankernes spekulation, i stedet for, som påstået, at få dem til at
yde kreditter til produktive formål.

FED griber ind med 203 milliarder dollars

Ingen har den krystalkugle, der præcist kan sige, hvornår
korthuset falder sammen, men begivenheder som den 17. september, hvor en likviditetskrise drev interbankrenten op til 10
% og tvang Den amerikanske Forbundsbank til for første gang i
ti år til at gribe ind på døgnmarkedet med en tredobbelt udstedelse af 53 og af to gange 75 milliarder dollars - 203 milliarder
inden for 72 timer - er tydelige advarsler, der bør tages alvorligt.
FED forkyndte som ventet den 18. september en sænkning
af den ledende rente med en kvart procent på 1,75-2,0 %. Men
bankens vicechef Jerome Powell sagde på samme tidspunkt intet
om en fortsættelse af repo-markedindgrebet (kaldet “QE light”)
eller om nogen nyudstedelse af QE, hvilket betyder, at panikken
muligvis ikke lader sig forhindre. Men Powell lod det alligevel
skinne igennem, at der snart ville komme en QE: “Det er meget
muligt, at vi må genoptage den organiske vækst af økonomien”
- altså pumpe likviditet ind i banksystemet, ved at FED opkøber
statsgæld og derivater fra bankerne.
FED gjorde et sammenfald af efterspørgsel fra forskellig side

ansvarlig for likviditetskrisen, men det er først og fremmest de
ekstremt lave rentesatser, der får “investorerne” (læs: spekulanterne) til at holde sig fra gældsbeviserne. I stedet satser de
på derivater, der giver højere afkast. Og derfor står det klart, at
heller ikke en yderligere sænkning af renterne - hvilket formindsker afkastet endnu mere -- vil kunne løse problemet.
Derfor taler man i mellemtiden helt åbenlyst om “helikopterpenge”, altså at oversvømme hele finanssystemet med så at
sige ubegrænsede pengemængder. Dette var et af hovedemnerne på centralbankernes møde i Jackson Hole i Wyoming
i september, især fremført af Wall Street-kæmpen BlackRock
som en opskrift for en “finansiel nødsituation”: Centralbankerne skal trykke penge og give dem direkte til regeringerne og
myndighederne (i stedet for over omvejen gennem bankerne).
Og det vil i praksis sige, at centralbankerne overtager kontrollen med den statslige økonomiske politik.
Centralbankernes “kriseløsningsoperationer” kan lægge
slør over krisen i endnu en uges tid, men endnu flere penge på
papiret forværrer blot problemet. Som Lyndon LaRouche har
advaret om i årevis, så kan systemet ikke “repareres” -- det må
erstattes af et nyt system, der bygger på tekniske fremskridt
og retter sig mod den reelle økonomi, hvilende på LaRouches
“fire love”, begyndende med en genindførelse af Glass-Steagalls bankopdelingssystem for at rydde bjerget af ubetalelige
gældsmængder ud af verden.
Samtidigt hermed skal de nuværende centralbanker erstattes af nationalbanker med First Bank of the United States
som forbillede, den bank, der grundlagdes af den første finansminister for De forenede Stater, Alexander Hamilton, for
at finansiere projekter til opbygning af den unge nation.
Disse nationalbankers kreditter bør udelukkende udstedes til formål, der kan øge landets produktivitet, som for eksempel skabelsen af en moderne, højeffektiv infrastruktur.
Men først og fremmest må der gennem stort anlagte
forskningsprogrammer, som for eksempel den praktiske anvendelse af fusion og åbningen og den økonomiske udvikling
af verdensrummet, sørges for, at tempoet for de teknologiske
fremskridt øges betragteligt.
Kun på den måde kan man sikre sig, at de på denne måde
ydede kreditter også kan betales tilbage. Projekter som de, der
fremføres under rubrikken en grøn “New Deal”, vil derimod
sænke produktiviteten dramatisk og blot medføre, at det allerede ubetalelige gældsbjerg blot forøges yderligere.

Nyheder om Bælte og Vejinitiativet
Helga Zepp-LaRouche taler ved Det EuropæiskAsiatiske Økonomiske Forum i Xi’an, Kina:

Hvordan man kan hjælpe Vesten med at forstå BRI bedre
Flere end 1.000 mennesker fra 58 europæiske og asiatiske
nationer deltog i konferencen. Helga Zepp-LaRouche holdt hovedtalen ved konferencens ”tænketanksmøde” den 11. september.
Uddrag:
For de fleste kinesere er det meget vanskeligt at forstå, hvorfor så mange af Vestens institutioner reagerer så negativt på BRI
(Bælte- og Vej-initiativet), og hvorfor der her i den sidste tid oppiskes en antikinesisk stemning, og at for eksempel kinesiske
videnskabsmænd og 450.000 studerende i USA sættes under
mistanke for at være spioner, hvad der minder om de værste
dage under McCarthy-æraen. I Europa rejser nogle sikkerhedsmyndigheder lignende beskyldninger. For den kinesiske befolk6 Schiller Instituttet

ning oplever BRI’s virkelighed ud fra et helt andet perspektiv.
For folk i Kina udgør de sidste 40 års erfaringer med reform- og åbningspolitikken siden Deng Xiaoping en ufattelig
succeshistorie. Fra et relativt fattigt udviklingsland – jeg har
selv oplevet det i 1971, da jeg var i Kina for første gang – har
Kina udviklet sig til den næststørste, ja i mange henseender
endda til den største økonomiske nation i verden. 800 millioner mennesker blev løftet ud af fattigdommen; der har udviklet sig en middelstand på 300 millioner og derudover 600
millioner med en god levestandard. Moderniseringstempoet
er uden fortilfælde i verden, sådan som det for eksempel kommer til udtryk i et hurtigtogsnet på allerede 30.000 kilometer,
som snart har forbundet alle de store byer med hinanden.
Siden præsident Xi Jinping i september 2013 i Kasakhstan
satte Den nye Silkevej på dagsordenen, har Kina tilbudt alle
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andre stater et samarbejde med den kinesiske succesmodel.
I løbet af de kun 6 år, der er gået, har BRI oplevet en utrolig
genklang; mere end 130 nationer og mere end 30 store internationale organisationer samarbejder med BRI. Det største infrastrukturprojekt i menneskehedens historie har påbegyndt
seks store korridorer, bygget jernbanelinjer, udbygget havne,
opført industriparker og videnskabsbyer og tilbyder for første
gang udviklingslandene en mulighed for at overvinde deres
fattigdom og underudvikling.
Her var BRI fra begyndelsen af åbent for alle denne verdens
stater. Præsident Xi Jinping har ikke blot udtrykkeligt tilbudt
USA og Europa samarbejde, men i utallige taler givet udtryk
for, at han foreslår en helt ny model for internationalt samarbejde mellem nationerne, et ”shared community for the future
of mankind”, et skæbnefællesskab for den samlede menneskehed. Og dermed har han foreslået en helt ny form for samarbejde, der overvinder geopolitikken og erstatter den med
et harmonisk system for fælles udvikling til alles gensidige
fordel. I denne henseende udgør BRI den absolut nødvendige
økonomiske basis for en fredsorden for det 21. århundrede.
Medens Den nye Silkevej i mange lande i Asien, Afrika og
Latinamerika og selv i Europa hilses som en storslået vision,
som et koncept for fred gennem udvikling, sådan som pave
Paul den 6. formulerede det i sin encyklika Populorum Progressio – ”Om alle folks udvikling” fra 1967, så betegner de tidligere omtalte institutioner denne politik fra Kinas side som
”konkurrence mellem systemerne”.
Mange kinesere forstår ikke, hvordan det er kommet til
denne heftige reaktion, født af geopolitiske motiver, og også
i Vesten har en vis tilvænning gjort sig gældende over for de
forandringer, som i løbet af de sidste næsten 50 år har ændret
den politiske orientering og de politiske værdier.
Det afgørende punkt er, at der i Vesten har fundet et paradigmeskift sted siden 1971, der har ført i den præcist modsatte
retning af den vej, som Kina er slået ind på....
Kan menneskeslægten give sig selv en orden, der garanterer dens overlevelse på langt sigt, og som svarer til menneskets
særlige værd som kreativ art? Xis koncept for et fremtidigt fællesskab fremstiller meget klart den ide, at ideen om den fælles menneskehed har fortrinsret, og at de nationale interesser
først derefter defineres i overensstemmelse hermed.... [V]i i
Vesten må vende tilbage til netop de humanistiske traditioner,
som vort liberale system har skubbet til side (f. eks. Cusa, Leibniz and Schiller).
Læs resten af talen her (på dansk).
www.schillerinstitut.dk/si/?p=28081

Schiller Instituttet afholder seminar om ”BVI’s
rolle for fred og stabilitet i Vestasien og Afrika”

Den 2. september (EIRNS) – Den 29. august var Schiller
Instituttet vært for et seminar på højt niveau i Berlin, der fremlagde en sandfærdig rapport om betydningen af og fremskridtene med Bælte- og Vejinitiativet (BVI), især med hensyn til
udvikling i Sydvestasien og Afrika. 45 personer var til stede,
inklusive repræsentanter for mellemstore virksomheder, det
diplomatiske samfund og andre institutioner. En besøgende
delegation af lærde fra Det Kinesiske Akademi for Samfundsvidenskaber (CASS), en vigtig akademisk organisation og
forskningscenter, præsenterede artikler om BVI’s rolle i stabiliseringen af regionen gennem økonomisk udvikling. Et fælles
tema for stort set alle præsentationerne var, at det for fredens
skyld er nødvendigt at forpligte sig til en reel økonomisk udvikling, centreret om fremskridt inden for videnskab og an-
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vendelse af nye teknologier.
Ordstyrer Stephan Ossenkopf fra Schiller Instituttet indledte arrangementet med at understrege, at der er et presserende behov for en “rationel dialog” om, hvad kineserne faktisk
gør, i modsætning til de negative rapporter i de vestlige medier.
BVI er ikke ensidigt og imperialistisk, men et omfattende og
inkluderende projekt.
Hovedtaleren, instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche, kom nærmere ind på dette, hvor hun hævdede, at BVI er
“den vigtigste strategiske politik på dagsordenen”. Hastigheden
af dets vækst i de sidste seks år har været forbløffende, sagde
hun, og er af særlig betydning for genopbygningen af de krigshærgede nationer i det sydvestlige Asien og for at overvinde
den undertrykkelse af nationer i Afrika, hvor Europa kunne
have bidraget til deres industrialisering, men tydeligvis ikke
har formået det. I stedet for at tillade modstanderne af udvikling at gøre Kina til en “fjende”, må det erkendes, at hvad Kina
gør er nødvendigt for fred og stabilitet, og at det burde tilsluttes
af vestlige regeringer, især USA. I en gennemgang af den nuværende strategiske krise, som er blevet forværret på grund af det
Britiske Imperiums iværksættelse af destabiliseringer rundt om
i verden, herunder mod Kina, Iran osv., sagde Zepp-LaRouche,
at Europa har en vigtig rolle at spille, hvis førende nationer frigjorde sig fra geopolitisk strategisk orientering. For eksempel
talte hun om det enorme potentiale for tyske små og mellemstore virksomheder i joint ventures i tredjelande og forklarede,
at den nuværende regerings politik ikke favoriserer denne mulighed. Hun understregede, at nøglen til at skabe forandring i
den transatlantiske region er at inspirere til optimisme ved at
lægge vægt på det potentiale, der er blevet udløst af især de nye
initiativer inden for rumforskning. Vi skal tænke mindst 50 år
frem, sagde hun, og afvise den pessimisme, som spredes af de
grønne og de finansfolk, der støtter dem.
Talerne fra CASS var: Lederen af delegationen, professor
Tang, om “Kinas koncept om sikkerhed og sikkerhed i Mellemøsten”, som gav en grundig beskrivelse af BVI´s fremgangsmåde; Professor Yu, der talte om “BVI og freden mellem Palæstina
og Israel”, understregede betydningen af økonomisk udvikling
for Palæstina, hvilket er afgørende for at kunne realisere tostatsløsningen i den igangværende krise; Professor Wang, om
“BVI i Golfens Samarbejdsråd og Golfens sikkerhed”; Dr. Wei
om “Iraks genopbygning og Kinas rolle”, hvor han fremhævede
vanskelighederne med at genopbygge en nation, der var udsat
for en krig, som ødelagde en stor del af dens infrastruktur; og
Dr. Zhu, der talte om “BVI i Egypten og Kina-Egypten Samarbejdet”, og præsenterede en optimistisk vurdering af hvordan
samarbejdet mellem de to stater har givet håndgribelige fordele.
Andre foredragsholdere fra Schiller Instituttet var Hussein
Askary, medforfatter til instituttets specialrapport “Extending
the New Silk Road to West Asia and Africa”, der gav en passioneret rapport om fremskridtene med BVI i de to regioner; og
Claudio Celani, hvis rapport om Abuja-konferencen i februar
2018 om genopfyldning af Tchad-søen og Transaqua-projektet
leverede et konkret billede af hvad der er muligt med internationalt samarbejde – men også hindringerne, skabt af internationale finansielle institutioner og deres geopolitiske strategier,
som skal overvindes.
Der var spørgsmål fra publikum efter hver præsentation, et
bevis på behovet for reelle løsninger og et ønske om at uddrage
mere af tankegangen fra repræsentanterne fra CASS. Adskillige spørgsmål blev rettet til Helga Zepp-LaRouche, herunder
et om malthusianisme, et andet om Indien-Pakistan-krisen.
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Finansverdenens grønne fidus

I New York i søndags, lige før FNs ”klimatopmøde”, kom
verdens mægtigste bankfolk ud for at bekendtgøre City of London og Wall Street -finansieringsselskabers ejerskab af bevægelsen “vedvarende grøn energi”, der angiveligt er en reaktion
på en “klimatisk nødsituation”. Disse 130 banker erklærede,
at “principperne for ansvarlig bankvirksomhed” nu var principperne i Paris klimaaftale – drastisk reduktion og planlagt
eliminering af fossil brændstofproduktion og industri over hele
verden, håndhævet af den finansielle sektors tilbagetrækning af
investeringer. Disse globale banker, ledet af Bank of Englands
guvernør Mark Carneys Green Finance Initiative, har planlagt USA’s senatkandidat Daniel Burke ved FN’s generalforsamling med et banner som annoncerer EIR-rapporten “CO2
dette siden Parisaftalen i 2015.
-reduktion er massemordspolitik — Skabt af London og
Hvad skyldes så alle børnenes klimakorstoge? De psykeWall Street” www.schillerinstitut.dk/si/?p=28060
deliske Extinction Rebellions, fredagens lukninger af skoler,
Greenpeace-sabotører, Greta Thunbergs hadprædikener mod forældre og sågar babyer? De vil forsøge at gennemtvinge den fysiske lukning af industri og støtte den massive beskatning af befolkninger, for at fremtvinge en tilbagevenden til “grønne” energiteknologier. Det, disse banker håber kan være deres nye aftale, er det nye grønne økonomiske
molboarbejde, der kan skaffe endnu en runde med kæmpe skatteyderbetalte profitter.

International opfordring til ungdommen:
Fornuftens tidsalder er ude blandt
stjernerne

Der er virkelig gode nyheder: Mennesket er et fornuftsvæsen og derfor ubegrænset med hensyn til intellektuel og
moralsk perfektion! Vi kan gøre noget, som hverken æsler
eller aber er i stand til: Vi kan, ubegrænset, opdage nye
videnskabelige principper for det univers, hvori vi lever!
Og disse kvalitative opdagelser betyder, at vi i modsætning
til æsler og aber, konstant kan omdefinere hvad ressourcer er, og derfor gøre dem ubegrænsede, og at vi kan fortsætte med
at forbedre menneskehedens levebrød! Vi oplever enestående, fascinerende videnskabelige revolutioner: Kineserne udforsker bagsiden af Månen med deres Chang’e-Måne-missioner, hvor de planlægger minedrift af helium-3 som brændstof
til den kommende fusionsøkonomi på Jorden.... Det fantastiske ved at rejse i rummet er, at det beviser, at vi ikke lever i et
lukket system med begrænsede råvarer, og hvor de morderiske synspunkter af Thomas Malthus, Julian Huxley, Bertrand
Russell og prins Philip ville være korrekte, men at vi tværtimod lever i et anti-entropisk univers.

Helga Zepp-LaRouche taler ved Det Europæisk-Asiatiske Økonomiske
Forum i Xi’an, Kina: Hvordan man kan hjælpe Vesten med bedre at forstå
Bælte og Vejinitiativet (BRI)

I løbet af de kun 6 år, der er gået, har BRI oplevet en utrolig genklang; mere end 130 nationer og mere end 30 store internationale organisationer samarbejder med BRI. Det største
infrastrukturprojekt i menneskehedens historie har påbegyndt seks store korridorer, bygget
jernbanelinjer, udbygget havne, opført industriparker og videnskabsbyer og tilbyder for første
gang udviklingslandene en mulighed for at overvinde deres fattigdom og underudvikling. Her
var BRI fra begyndelsen af åbent for alle denne verdens stater. Præsident Xi Jinping har ikke
blot udtrykkeligt tilbudt USA og Europa samarbejde, men i utallige taler givet udtryk for, at han
foreslår en helt ny model for internationalt samarbejde mellem nationerne, et skæbnefællesskab
for den samlede menneskehed. Og dermed har han foreslået en helt ny form for samarbejde,
der overvinder geopolitikken og erstatter den med et harmonisk system for fælles udvikling.
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