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Lokale kvinder hjælper med at aflaste humanitærhjælp fra en helikopter fra Verdensfødevareprogrammet efter en cyklon i Mozambique i 2019. Det
amerikanske forsvarsministeriums Combined Joint
Task Force-Afrikas Horn samarbejdede.
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STOP KUPPET I USA OG
SULTKATASTROFEN I AFRIKA
Et spørgsmål om liv og død: Opfordring til international mobilisering af
fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika
Den 13. oktober 2020
Mit navn er Ramasimong Phillip
Tsokolibane. Jeg er leder af LaRouche-bevægelsen i Sydafrika. Jeg
fremsætter ikke denne presserende
appel som borger i mit land, men
som talsmand for alle dem der nu
sulter, eller snart vil sulte, i Afrika, og som ikke har nogen til
at tale på deres vegne.
Lige nu sulter mange millioner af mine afrikanske landsmænd. De sulter takket være en bevidst fremtvungen underudvikling af mit kontinent – håndhævet af det britiske
imperiums neokoloniale magt, der agerer gennem den økonomiske magt fra City of London og Wall Street – i kombination med både en global pandemi og græshoppeplage
samt andre naturkatastrofer, der påvirker fødevareproduktionen på kontinentet. For at bruge et teknisk sprog lider

de af ‘akut fødevareusikkerhed i fase 4’, et skridt væk fra ‘fase
5: sult’. Hvis man dropper den elskværdige jargon, sulter de
allerede, mens millioner flere også vil stå over for sult, medmindre der hurtigt stilles mad til rådighed for dem.
‘Menneskeheden står over for den største krise, nogen
af os nogensinde har set. Det er tid for de velhavende til at
stille op for at hjælpe dem, der har mindst’. Denne advarsel
kom den 17. september fra David Beasley, administrerende
direktør for FN’s Verdensfødevareprogram. Han skrev, at 30
millioner mennesker nu er i fare for at dø af sult. De fleste af
dem er i Afrika.
Jeg vil gerne understrege, at dette ikke er et spørgsmål
om, hvad der vil komme til at ske – det sker allerede. Og
medmindre der bliver gjort noget, og gjort noget snart, vil
millioner og atter millioner af mennesker dø i de næstkommende uger og måneder, som David Beasley advarede om.
Han talte allerede til FN’s Sikkerhedsråd i april og advarede
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om, at 300.000 mennesker om dagen kunne dø.
Alt imens forskellige velgørenhedsorganisationer og andre organisationer har slået alarm og appelleret om penge,
er det spørgsmål, som vi står over for, hvis vi vil redde liv,
at sikre omfattende mængder mad hurtigst muligt til sultne
og sultende mennesker. I betragtning af beskaffenheden af
infrastrukturen på kontinentet, og det faktum at meget af
denne hungersnød forekommer i isolerede landdistrikter,
ligger den distribution der må finde sted, langt ud over de
enkelte regeringer og nødhjælpsagenturers midler.
Jeg tror, at vi må mobilisere verdens mest kompetente
militærstyrkers logistiske kapacitet og udarbejde en strategi
for at skaffe fødevareforsyninger fra fødevareproducerende
nationer, såsom USA og Canada, og bringe dem direkte til
dem, der har brug for det. Lad såvel ‘venner som fjender’ gå
sammen i denne, den største af alle, humanitære bestræbelser. I sin seneste pavelige rundskrivelse, Fratelli Tutti (om
broderskab og socialt venskab), skrev hans hellighed pave
Francis, at det omsider er tid til at menneskeheden opgiver tanken om, at krig er berettiget – enhver form for krig,
der koster menneskeliv. Dette er snarere en krig – eller mere
præcist, en international kamp – for at redde det helligste af
alt: menneskeliv.
Jeg appellerer til den amerikanske præsident, Donald
Trump:
Tag denne udfordring op. Giv Amerikas landmænd missionen med at producere fødevarer til at brødføde de sul-

tende, alt imens man tager de enorme ressourcer fra det
amerikanske militær i anvendelse på denne barmhjertighedsmission, for at bringe mad til dem på mit kontinent, der har
brug for det. Gør dette i din hustrus ånd, den elskværdige
førstedame, Melania, som lovede at hjælpe Afrika og især
dets børn på enhver mulig måde, da I besøgte kontinentet i
oktober 2018. Tag ethvert skridt med nødforanstaltninger,
der er nødvendige, for at få dette til at ske.
Dette burde være tilstrækkelig grund til at indkalde til
det internationale stormagtstopmøde, som den store dame,
Helga Zepp-LaRouche, formand for Schiller Instituttet, har
opfordret til.
Vi kan redde liv, men det vil kræve en international indsats for at gøre det. USA har gjort det tidligere. Jeg mindes
den store indsats for at bringe mad til de sultende mennesker
i Europa efter 2. Verdenskrig, der involverede en mobilisering af det storsindede og gode amerikanske folk, der sendte
disse CARE-pakker og madforsyninger.
Mine afrikanske søstre og brødre kan blive frelst, hvis viljen er der, og hvis folk kan se sig selv handle i en ånd af næstekærlighed (agapē), hæve sig over småligheder for at gøre
noget godt og stort.
Se osgå:
Video statement by Helga Zepp-LaRouche: Stopping
Hunger in Africa — A Moral Test for Americans:
https://schillerinstitute.com/blog/2020/10/15/stoppinghunger-in-africa-a-moral-test-for-americans/

Vil den menneskelige race handle for at stoppe hungersnøden?
Den 18. oktober (EIRNS) — Ifølge David Beasley, administrerende direktør for Verdensfødevareprogrammet, har
der allerede været 7 millioner dødsfald i år, foruden 1 million COVID-19-dødsfald. Han har advaret om, at medmindre der umiddelbart foretages akutte handlinger, kan tab af
menneskeliv på grund af hungersnød snart nå det han kalder
”bibelske proportioner” på 300.000 om dagen. Kan verdens
nationer og menneskeheden tolerere dette holocaust, eller
vil de handle?
EIR’s landbrugsredaktør, Marcia Merry Baker, talte om
spørgsmålet den 17. oktober ved det ugentlige borgermøde,
LaRouchePAC ‘National Town Hall Meeting’. Hun beskrev,
hvordan Beasley, en amerikaner, der tidligere fungerede som
guvernør i South Carolina, på World Food Day, den 16.
oktober, sagde, at efter hans opfattelse nærer verden i dag en
“sult efter samarbejde” såvel som en sult efter mad.
Verdensfødevareprogrammet vandt Nobels fredspris for
deres arbejde og deres dedikation til bekæmpelse af sult. Baker sagde: ”Jeg vil bare påpege, at Beasley, der blev udnævnt
af præsident Donald Trump, var i Niger i Sahel-regionen i
Centralafrika, da han hørte nyheden. Han sagde ‘Wow’ ca.
fire gange. Men så sagde han, at årsagen til at Nobels fredspris er god, er fordi den gør opmærksom på denne historiske katastrofe. Sagen er, at det næsten kunne være præsident
Trump, der fik del i prisen – ikke æren, for dette er en krise.
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USA er den største støtte for Verdensfødevareprogrammet, som bidragsyder og på anden vis. Virkningen af at
det amerikanske præsidentskab handler på denne krise,
kan bogstaveligt talt gøre en verden til forskel – ligesom
præsident Trump agerer for rumforskning, biovidenskab
og agroindustriel styrke. Man kan forestille sig: et telefonopkald fra Det hvide Hus til præsident Putin, til præsident Xi, til kansler Merkel og andre for at agere mod
hungersnøden og pandemiens holocaust, og ting vil ske”.
Baker erklærede, at pandemien ikke var forårsaget af
virusset i sig selv, men af verdensøkonomiens faldefærdige
tilstand: ”Dødstallet, der nu stiger fra både COVID-19
og sultpandemien, kommer fra sammenbruddet af det
økonomiske system. Med hensyn til selve virusset eksisterer videnskaben og teknologien til at inddæmme sådanne
patogener – mennesker, dyr eller planteliv. Men vi implementerer dem ikke. Med hensyn til fødevarer eksisterer videnskaben og teknologien ligeledes til at producere
dem, men vi gør det ikke. Undtagelsen er Kina. Det er en
politisk og moralsk krise, ikke en ressourcebegrænsning.
Dette er, hvad der må ændres, i ånden af at reagere på
nødsituationen”.
Hun fortsatte med at skildre: ”Der er specifikke faktorer, såsom græshoppeplagen, husdyrsygdomme og dårlige vejrforhold, der bidrager til faren. Men for det andet
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spiller hele den lavteknologiske produktionsplatform med
lavt udbytte og usikre forhold ind. Dertil kommer COVID19-virus med alle de dermed forbundne forstyrrelser. Lastbiler kan ikke krydse grænser for at levere pesticider eller
fragte høsten. Landmænd kan ikke komme til deres marker.
Landbrugskonsulenter kan ikke bevæge sig rundt. Og med
den økonomiske krise har mange mennesker med marginalt
eller intet arbejde simpelthen ingen midler til at købe mad,
selvom der er mad på markederne”.
Beasleys opfordring til at tilføre de nødvendige midler
til Verdensfødevareprogrammet er presserende – han har
brug for 6,8 mia. $, hvoraf donorer for indeværende kun har
skænket 1,6 mia. $. Men selv med disse midler ville det at
stoppe hungersnøden kun være en midlertidig løsning. For
at forhindre yderligere katastrofer kræves det, at verdensøkonomien transformeres ved at bringe verdens førende nationer sammen – især verdens to største økonomier, USA og

Kina – for at afslutte det massive infrastrukturunderskud i
Afrika, Latinamerika, i dele af Asien og selv i egne af USA.
Der kan ikke skabes sundhedsplejemæssige løsninger, så
længe næsten halvdelen af afrikanerne ikke har elektricitet
eller rent vand. Der må udvikles transportnet for at nå ud til
mennesker, hvor de bor.
“The LaRouche Plan to Reopen the U.S. Economy —
The World Needs 1.5 Billion New, Productive Jobs” er ikke
bare en god idé. Uden et program af dette omfang for en
revolutionerende ændring af verdensøkonomiens strukturelle sammenbrud, står den menneskelige race over for en
mørk tidsalder af hidtil usete proportioner. The “Green New
Deal”, der faldbydes af Det Demokratiske Parti, er et program for massemord. Præsident Trump og de af hans venner, såsom David Beasley, er i stand til at handle på denne
nødsituation, hvis det amerikanske folk giver ham støtte til
at gennemføre LaRouche-planen.

“Verden står ved en skillevej”,
sagde FN’s Verdensfødevareprograms David Beasley i København
København, 19. oktober 2020 (EIRNS) – David Beasley,
den administrerende direktør for FN’s Verdensfødevareprogram (WFP) var i dag gæstetaler på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), sammen med Danmarks minister
for udviklingssamarbejde og en forsker fra DIIS. Hans besøg
i København, 10 dage efter det blev meddelt at WFP er modtager af dette års Nobels fredspris, er formentlig i forbindelse
med FN’s kontor for samordning af humanitær
Hjælps højtstående møde om Sahel-regionen i morgen.
Den timelange begivenhed med titlen “Fødevarebistand
– fredsskabende eller konfliktforlængende?” kan findes her:
https://www.diis.dk/en/node/24287
Schiller Instituttet intervenerede ved at sende Phillip
Tsokolibanes to udtalelser, et link til Helgas video om den
nødvendige Afrika-mobilisering samt Marcia Bakers tale fra i
lørdags til parlamentarikere, den danske presse og alle ambassader. En aktivist placerede vores flyveblade med de fleste af
disse udsagn i området foran mødet.
Mødets hovedtema var, at fødevaresikkerhed er nødvendig
for at skabe fred, og sikre at millioner af mennesker ikke dør
af sult.
Her er en beskrivelse af en del af mødet:
Beasley begyndte med at sige, at det at modtage Nobels
fredspris er større end Verdensfødevareprogrammet. Verden
står ved en skillevej. Dette kan hjælpe til med at igangsætte,
hvad der må gøres for at imødegå de næste 12-18 måneder.
Det kræver noget storslået. Han var i Sahel, i blandt sult og
krig, da han fik nyheden om fredsprisen. Han har brugt de
sidste tre år på at slå til lyd for situationen i områder som
Sahel, Syrien, Irak, Yemen og Etiopien. 60% af al sult opstår
i konfliktområder, og 80% af WFP’s hjælp går til krigszoner.
Hvis der ikke er nogen fødevaresikkerhed, vil der ikke være
fred. Om ikke andet, så må ledere indse, at deres egen naoktober 2020

Billedet fra DIIS’s videostreaming

tionale sikkerhed står på spil. Vi har brug for et integreret
modsvar. Vi er på Titanic med isbjerge forude, og folk er bekymrede over en revnet flise i badeværelset. Der bruges ikke
nok penge på at løse problemet. Indse at det er billigere at
løse det i risikolandene, end at vente på migrationsbølgerne.
Udviklingsminister Rasmus Prehn understregede, at fred
og forebyggelse af sult hænger sammen. Vi er ikke kun nødt
til at uddele mad, men må give folk færdighederne og muligheden for at dyrke deres egen mad. Vi kan ikke acceptere, at
folk sulter. Deres infrastruktur fungerer ikke. Han bekendtgjorde Sahel-donorkonferencen i København i morgen. Det
danske folk vil gøre deres del.
Til spørgsmålet om problemet med international solidaritet sagde Beasley, at han hjalp til med at få øget det amerikanske bidrag til WFP fra 1,9 milliarder $ i 2016 til 3,4
milliarder. Det største problem med fundraising fra verdens
ledere er, at medierne kun er fokuseret på Brexit og Trump,
eller nu COVID og Trump. Men han taler til dem på en
oprigtig måde med autoritet baseret på hans kendskab til
situationen.
500 millioner mennesker bor i destabiliserede områder
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fra Sahel til Mellemøsten. Man er nødt til at starte et sted og
løse en situation ad gange, for eksempel Syrien eller Yemen,
og derefter gå videre til den næste. Vi kan eliminere sult, hvis
vi stopper konflikterne. Jeg taler fortroligt med de involverede parter for at stoppe konflikterne.
Vi bruger mad som et fredsvåben. Jeg fortalte studieværten på “60 Minutes”, da showet var ved at slutte, at hver
aften når jeg går i seng, tænker jeg på de børn, vi ikke kan
give mad, fordi vi ikke har midlerne. Vi beslutter, hvem der
skal leve, og hvem der skal dø. Disse mennesker lever fra
hånd til mund i den uformelle økonomi. 130-170 millioner
mennesker lever i alvorlig fødevareusikkerhed. Verden står
på spil. Vi er nødt til at opbygge et nyt system for at ændre
dynamikken. For 200 år siden levede 94% af befolkningen i
fattigdom. Vi er nødt til at udrydde fattigdom for de reste-

rende 10%.
Her er erklæringen fra FN’s kontor for samordning af
humanitær Hjælp om det højtstående humanitære møde
om Sahel:
Danmarks regering er i partnerskab med den tyske regering, EU og FN vært for en humanitær begivenhed på højt
plan om det centrale Sahel.
Begivenheden omfatter et ministermøde tirsdag den 20.
oktober 2020, som skal følge op på et virtuelt møde blandt
højtstående embedsmænd, der fandt sted den 8. september,
og som fokuserede på praktiske erfaringer og fremadrettede planer vedrørende humanitære indsatser, udvikling og
fredsbestræbelser, herunder med særlig opmærksomhed på
indvirkningen og konsekvenser af COVID-19.

Folk testes: Krig eller fred afhænger af enkeltpersoner,
der handler for det almene vel.
Resumé af Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 22. oktober 2020. Se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=30095
Helga Zepp LaRouche sagde, at de konvergerende kriser, som menneskeheden står over for betyder, at borgerne
nu skal handle med en bevidsthed om, at krig eller fred vil
afhænge af de beslutninger de træffer, og de handlinger de tager. De kræfter, der er allieret med det globale imperium centreret i City of London og Wall Street, fortsætter deres pres
for geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina. Deres
allierede fra Bush-Clinton-Obama-krigsfraktionen er blevet
tvunget til at samle sig bag deres ynkelige præsidentkandidat,
Joe Biden, som er blevet afsløret i at have kørt en kriminel
afpresningsfidus mens han var vicepræsident. For at hjælpe
hans kandidatur sætter de deres lid til censur og en genoplivning af løgnene mod Rusland, idet de hævder, at Hunter Bidens computer, der viser en udbredt kriminel aktivitet, er en
“russisk operation med desinformation”. Tilbageslaget mod
disse løgne kom fra chefen for den Nationale Efterretningstjeneste, Ratcliffe, med stærk opbakning fra LPAC’s pressebegivenhed med NSA-whistleblowerne, Bill Binney og Kurt
Wiebe, der advarede om, at en borgerkrig allerede er i gang
Samtidig presser forsvarsminister Esper på for en militær
omringning af Rusland og Kina, en operation der inkluderer
oprettelsen af en fire-magts konstellation i Stillehavsregionen, for at slutte sig til en udvidelse af NATO i Stillehavet!
Måden at imødegå disse vanvittige krigsplaner blev præsenteret på en onlinekonference, sponsoreret af Schiller Instituttet og Cátedra China, en konference der samlede mennesker fra 30 lande, som hørte et ekspertpanel, herunder Helga
Zepp-LaRouche, Jacques Cheminade og allierede til Schiller
Instituttet. I større præsentationer udvikledes idéen om de
fælles principper, der har styret udviklingen af Kina såvel
som nationer i Vesten, og at forskellene, der eksisterer mellem dem, ikke alene er ikke-uforenelige, men modtagelige
for en løsning baseret på idéen om det almene vel.
Uddrag:
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”Hvad står der på spil her? Man havde en rigsretssag
mod præsident Trump og i det mindste et forsøg på domsfældelse med beskyldningen om, at han havde truet med at
tilbageholde hjælp til Ukraine, hvis de ikke ville dække over
at han var involveret. Nu er realiteten, at nøjagtig det modsatte skete. Hvad de under rigsretssagen beskyldte Trump
for at have gjort er, hvad Joe Biden rent faktisk gjorde”!
Zepp-LaRouche fortsatte: ”Det der står på spil her er
ikke kun et spørgsmål om, hvem der vinder valget, men
spørgsmålet er: Vil USA forblive en republik og vende tilbage til de grundlæggende fædres idé om, at det er en forfatningsmæssig republik; eller vil det blive et imperium, der
grundlæggende styres af det særlige forhold mellem USA og
Storbritannien, som det rent faktisk unipolære britiske imperium? Betydningen af dette er gigantisk, og jeg tror, at alt
afhænger af at få Biden-historien ud, som han og briterne
er så desperate efter at dække over...
”Så, hvad der virkelig står på spil her, er spørgsmålet
om krig og fred, for der er ingen tvivl om, at ’Biden-dagsordenen’ er at bringe hele krigspartimaskinen tilbage - man
behøver blot at se på rollebesætningen, og hvad de har sagt
om Rusland og Kina”.
Zepp-LaRouche understregede den underliggende økonomiske krise, der driver briterne og deres malthusianske
grønne dagsorden, såvel som deres geopolitiske balancegang. ”Hvad der står på spil, er spørgsmålet om hvilket
paradigme der kommer ud af denne situation som vinder.
For med finanskrisen, den tydeligt voksende pandemi, næsten overalt undtagen i Kina, en utrolig hungersnød i Afrika
samt en sammenbrudt realøkonomi, er det meget klart, at
disse mennesker har til hensigt at forsvare deres døde system for enhver pris: inddæmme Rusland, inddæmme Kina
og igangsætte et geopolitisk spil, der indeholder kimen til
3. Verdenskrig.
Mennesker bliver testet: krig eller fred, sult eller udvikling, afhænger af individer, der handler for det fælles bedste,
bekræftede Zepp-LaRouche.
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Kina og vesten ansigt til ansigt: rivalisering eller
samarbejde

videnskabelig renæssance. I dag er behovet for hans frifindelse måske mere presserende end nogensinde.
Schiller Institute indkaldte til en ekstraordinær onlinekonference for at diskutere LaRouches frifindelse. Deltagerne var unge fra mere end 25 lande fra alle verdensdele.
Sagen om LaRouches frifindelse blev præsenteret for dem
af nogle af dem, der kender allermest til den;
LaRouches enke, Helga Zepp-LaRouche, ledere, der
kæmpede for hans prøveløsladelse og efterfølgende frifindelse - Jozef Mikloško, tidligere vicepremierminister
for den tjekkiske og slovakiske føderale republik; Marino
Elsevyf, advokat i den Dominikanske Republik; og Theo
Mitchell, tidligere statssenator fra North Carolina - samt
LaRouches kollegaer, som blev sendt i fængsel sammen
med ham, Paul Gallagher og Dennis Small.
Videoklip af LaRouches ledende advokat, Odin Anderson, den tidligere statsadvokat Ramsey Clark og Lyndon
LaRouche selv, som alle vidnede i LaRouche-sagen ved de
“uafhængige høringer om misbrug af det amerikanske justitsministerium” i 1995, udpenslede de forbrydelser, der
var blevet begået.

Onlinekonference sponsoreret af Schiller Instituttet og
Cátedra China, en konference der samlede mennesker fra
30 lande. I større præsentationer udvikledes idéen om de
fælles principper, der har styret udviklingen af Kina såvel
som nationer i Vesten, og at forskellene, der eksisterer mellem dem, ikke alene er ikke-uforenelige, men modtagelige
for en løsning baseret på idéen om det almene vel.
Talere:
- Yao Fei, Ministerråd for Folkerepublikken Kinas ambassade i Spanien: ”Kinas syn”.
- Michele Geraci, tidligere italiensk viceminister for
økonomisk udvikling.
- Marcelo Muñoz, grundlægger og præsident emeritus,
Cátedra Kina, Spanien: ”Kina og Vesten: To verdener”.
- Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og præsident,
Schiller Instituttet, Tyskland: ”Konfutse og Schiller: menneskets æstetiske uddannelse”.
- Dr. Ángel Álvarez, ingeniør, Cátedra Kina, Spanien:
”Kinas svagheder i informations- og kommunikationsteknologi i lyset af den aktuelle konflikt med USA”.
Panel 2: LaRouches idéer præsenteret af unge:
- Jacques Cheminade, præsident for Solidarité & Pro“Videnskab, kultur og store projekter i en global renæsgrès, Frankrig: ”Økonomisk sameksistens for at overvinde
sance”
geopolitik”.
Verdenslandbroen: udryd fattigdom for altid.
Tunnellen under Bering-strædet: Forbind verdens konSe: www.schillerinstitut.dk/si/?p=30067
tinenter
En alliance blandt præsidenter: LaRouches plan for LaUngdomskonference: Verden har brug for, at
Lyndon LaRouches navn bliver renset
tinamerika
Hvor ville menneskeheden være i dag, hvis Lyndon
LaRouches plan for Afrika: springet ind i et nyt paraLaRouche - og hans ideer - ikke var blevet uretfærdigt digme
fængslet, gennem det der er blevet beskrevet som ”bevidst
Europas udvikling og en mission for de unge
og systematisk embeds- og magtmisbrug” og et ”tragisk
Johannes Kepler og sansernes dårskab
justitsmord”? Hvis hans ideer var blevet hørt uden forTænk som Beethoven!
domme i den nationale og internationale politisk debat,
Kreativitet i en tid med kunstig intelligens
havde vi måske allerede udviklet en videnskabelig koloni
Alexander Hamilton, LaRouche og kreditsystemet
på Månen, udryddet fattigdom for altid og mestret fusionskraft, hvilket ville have ført til en global økonomisk og
Se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=29986

Se den seneste analyse her:
På dansk: Politisk orientering med Schiller Instituttets danske formand Tom Gillesberg den 23. oktober 2020:
Vil USA’s valg være overvågningningsapparatets kup imod præsident Trump?
www.schillerinstitut.dk/si/?p=30090
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Præsidentvalget i USA: lederartikler fra EIRNS og LaRouchePAC i USA
Hvert træ i skoven vil falde

Den 7. oktober 2020 (EIRNS) – Den 27. juli 2017 udgav LaRouche en rapport med titlen “Hvert træ i skoven vil
falde”. Bill Binney, fhv. teknisk chef for USA’s NSA (Det
Nationale Sikkerhedsagentur), havde da netop frigivet det
kriminaltekniske bevis for, at historien om ‘russisk hacking’ af e-mails tilhørende det demokratiske partis nationale
komite (DNC) og leveringen af disse e-mails til Julian Assanges Wikileaks var et svindelnummer.
Binney beviste der slet ikke havde været et hack, men
at det rent faktisk var en læk fra en insider, sandsynligvis
en demokrat, der var rasende over, at DNC havde saboteret en af sine egne kandidaters (Bernie Sanders) præsidentkampagne, for at sikre nomineringen af en anden (Hillary
Clinton).
Rapporten citerede Schiller-Instituttets præsident Helga
Zepp-LaRouche: “Vi er nået et punkt, hvor vi kan tilintetgøre hele Trump-Russiagate svindelnummeret på begge
sider af Atlanterhavet og skifte den strategiske dynamik fra
defensiv til offensiv. Denne offensiv vil sige at begrave Wall
Street og Londons morderiske spekulative system og bringe
USA og Europa ind i et samarbejde med Kina og Rusland i
Bælt og Vej-initiativet”.
Nu, mere end tre år senere, er disse træer endelig klar til
at falde takket være indsatsen fra præsident Donald Trump
og hans nye direktør for den nationale efterretningstjeneste John Ratcliffe, der er begyndt at frigive dokumenterne
der beviser forbrydelsen. Det vigtigste i blandt de der blev
frigivet tirsdag er den håndskrevne note skrevet af den korrupte John Brennan, Obamas CIA chef, blev skrevet efter at
Brennan havde orienteret Obama om, at Hillary Clinton (i
Brennans ord) havde godkendt “et forslag fra en af hendes
udenrigspolitiske rådgivere, om at bagvaske Donald Trump
ved at vække en skandale med den påstand, at Ruslands sikkerhedstjeneste var indblandet”.
Et andet frigivet memo, adresseret til tidl. FBI direktør
James Comey og FBI agent Peter Strzok, to ledere af Russiagate kupforsøget, var fra en leder i en CIA indsatsrapport, som sagde, at Hillary Clinton havde godkendt en plan
“vedrørende præsidentkandidat Donald Trump og russiske
hackeres underminering af valget, som en måde at distrahere offentligheden fra hendes brug af en privat e-mail server”. Obama var medvidende lige fra starten.
Som Trump tweetede i går “Kan ikke forstå, at disse
svindlere endnu ikke er blevet retsforfulgt. Ynkeligt!”. Men
Trump skrev også i et tweet “Jeg har for længst frigivet al
information om Russia-fup skandalen. Desværre for vores
land har folk handlet meget langsomt, især fordi det måske
er den største politiske forbrydelse i vores nations historie.
Agér nu!!”
Det er bemærkelsesværdigt at LaRouchePAC udstedte
en underskriftindsamling i juni 2018 med titlen “Præsident
Trump: Offentliggør alle dokumenter og al information
om britisk undergravning af din kampagne”.
Her har vi ikke blot med forbrydelser begået af Obama
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og hans efterretningstjenester at gøre, men med de vedblivende forbrydelser af folk i efterretningstjenesterne i dag.
På den ene side har vi tidl. CIA direktør og nuværende
Udenrigsminister Michael Pompeo og hans kammerat forsvarsminister Mark Esper såvel som FBI direktør Christopher Wray, som sammen har gjort alt, hvad der stod i deres
magt for at forpurre præsident Trumps forsøg på at afslutte
de “uendelige krige” og oprette venskabelige forhold med
Rusland og Kina.
Da Pompeo var CIA direktør blev han, på Trumps opfordring, informeret af Bill Binney om svindelnummeret
bag DNCs “hacking historie”, men Pompeo sørgede for
at Binneys bevismateriale hverken nåede præsidenten eller
massemedierne (som Præsident Trump kalder “the lamestream media”).
Så er der den nuværende CIA direktør, Gina Haspel,
som var chef for CIA-basen i London fra 2014 til 2017,
hvor hun hjalp til med at fremstille løgnene om Trumps
“hemmelige samarbejde” med Rusland. Chris Farrell fra
Judicial Watch, og en tidligere militær efterretningsagent,
udgav en rapport den 6. oktober ved navn “Analyse: CIA
direktor Gina Haspel og den britiske rolle i anti-Trump plottet” (https://worldisraelnews.com/analysis-cia-director-ginahaspel-and-the-british-role-in-the-anti-trump-plot/). Haspel mistænkes nu for at være nøglepersonen, der blokerer
for Trumps gentagne krav om at frigive alle Russiagate-dokumenterne “uden ændringer!” (som Trump understregede).
Trump er klar over sabotagen fra hans administration.
Han har allerede åbent fordømt det “militærindustrielle
kompleks” og identificeret lederskabet af Pentagon som værende ansvarlig for ikke at adlyde hans ordrer om at bringe
en ende på de “uendelige krige”.
Han ser ud til at tøve med at smide dem og skurkene
fra efterretningstjenesten ud inden valget. Men ligesom
LaRouchePAC brød igennem med Bill Binneys afsløring
af Russia-fupnummeret, bryder vi nu igennem med historien om militærkupplanerne, udklækket af det demokratiske partis lederskab og de generaler, som gav os de sidste
to årtiers morderiske regimeskifte krige – bogstavelig talt
har hundredetusindvis af folk over hele verden hørt forhenværende Oberst Richard Black dokumentere de kriminelle
forberedelser til at fjerne præsidenten ved brug af magt.
Se “En stærk advarsel om et forestående kup; opspor og arrester de sammensvorne!” https://larouchepac.
com/20200916/stark-warning-impending-coup-trackand-arrest-conspirators
Faren for en global krig øges dagligt, så længe den “femte kolonne” har frie hænder til at spille deres dødelige spil.
Trump arbejder på det, men som vi har set det før både på
udenrigs- og indenrigsområdet bliver hans instrukser ofte
ignoreret.
Nu da hele den kriminelle kabale og deres britiske partnere i stigende grad er afsløret af præsidenten for verdenen
– som de også de sidste mange år er blevet udpeget og afsløret af LaRouche bevægelsen – er det op til den amerikanske
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befolkning, og folk med god vilje i resten af verden, at de- på grund af en vis tværpolitisk enighed om behovet for at
monstrere over for præsidenten, at han har fuld opbakning inddæmme Rusland og bremse udviklingen af vores land…
til at “vælte alle træerne i skoven”.
Oven i det hele er denne position en altomfattende holdning til at inddæmme [Rusland] inden for alle områder af
Stop kuppet mod Trump nu, i tide til at stoppe dets udvikling. Så vidt vi forstår, fungerer det bestemt som
den britiske march mod krig og økonomisk ned- en fastholdelsesanordning for den nuværende amerikanske
smeltning
administration”.
8. oktober (EIRNS) – Set gennem prismen af den globaDet er denne “fastholdelsesanordning”, som nu er ved
le strategiske realitet – altid en god idé – kom det mest be- at briste. Helga Zepp-LaRouche understregede i dag, at
tydningsfulde øjeblik under vicepræsidentdebatten den 7. netop dette må og skal ske, og det forinden præsidentvalget
oktober hen imod slutningen, da vicepræsident Mike Pence 3. november. Hele planetens evne til at undgå den britiske
tog meget præcist sigte på demokraternes og efterretnings- march mod krig og det voldsomme økonomiske nedbrud,
samfundets operationer for at vælte Trumps præsidentskab. såvel som at samarbejde i fællesskab om at besejre COVIDPence henviste specifikt til de eksplosive nye dokumenter, 19-pandemien, er alt sammen på vippen.
der er blevet frigivet, afklassificeret, i denne uge, og som peFor yderligere diskussion og mobilisering omkring de
ger på den kriminelle skyld hos Barack Obama, Joe Biden, aktuelle opgaver, lyt til ‘Fireside Chat’ (kaminpassiar) den
Hillary Clinton og deres kumpaner i efterretningsvæsenet, 8. oktober og det kommende ‘National Town Hall Meetsom tidligere CIA-chef John Brennan, ved at iværksætte, ing’ (borgermøde) den 10. oktober.
og derefter hemmeligholde, et komplot med henblik på at
vælte USA’s forfatningsmæssige præsident.
Præsident Trump har kastet handsken – vi må
I de to dage der ledte op til vicepræsidentdebatten, havde tvinge kampen op til overfladen
præsident Donald Trump udsendt en ilter strøm af tweets
11. oktober (EIRNS) — I løbet af den sidste uge har
om sagen, og afsløret det britisk orkestrerede plot (som han præsident Donald Trump, alt imens han kom sig efter sin
tidligere nøjagtigt har beskrevet det) og krævet øjeblikkelig kamp med coronavirus, udsendt et kampråb mod en langt
handling – hvilket betyder inden valget den 3. november. mere formidabel fjende: den forræderiske kabale af ameriDagen efter debatten var præsident Trumps første presse- kanske og britiske agenter – efterretningssamfundet, repræinterview med Maria Bartiromo fra Fox, og Trump brugte sentanter for det militær-industrielle kompleks, medierne
interviewet til at lange ud efter de højtstående embeds- og politiske ledere fra begge partier, herunder inden for
mænd i hans egen administration, der slæber på fødderne i hans eget kabinet. Det står i stigende grad klart, at præsiforbindelse med afklassificeringen, og i øvrigt fungerer som denten har opfordret sin nyudnævnte direktør for national
femte kolonne: udenrigsminister Mike Pompeo, justitsmi- efterretning, John Ratcliffe, til at bryde igennem blokerinnister William Barr og FBI-direktør Christopher Wray.
gerne mod hans forsøg på at afsløre navnene på dem, der
At fjerne blokeringerne for en sådan afklassificering har kørte det angloamerikanske kupforsøg, kendt som Russialænge været et krav og mobiliseringspunkt for LaRouche- gate, og at bringe dem for retten – nu, ikke efter valget.
PAC – tillige med at gøre en ende på Pompeo og sådannes Ratcliffe er begyndt på processen, men som præsidenten
katastrofale politik, herunder hans stræben efter konfronta- sagde i et tweet den 6. oktober: ”Jeg har fuldt ud godkendt
tion med Kina og Rusland.
den samlede frigivelse, afklassificering, af alle dokumenter,
Trumps trussel om at fælde ethvert træ i skoven med der vedrører den største enkeltstående politiske FORBRYmindre end en måned til præsidentvalget fremkaldte en DELSE i amerikansk historie, den russiske ‘and’. Ligeledes
afslørende eksplosion af hysteri fra etablissementets vagt- Hillary Clintons e-mail-skandale. Ingen redigeringer!
hunde i medierne og andre steder. Formand for RepræsenFor mange måneder siden udsendte LaRouches Polititanternes Hus, Nancy Pelosi, meddelte for eksempel straks, ske Aktionskomité en underskriftsindsamling med titlen:
at hun “i morgen” ville drøfte påberåbelse af den 25. for- “President Trump: Declassify All Documents & Informafatningsændring for at fjerne Trump; den 25. forfatnings- tion Concerning British Subversion of Your Campaign,”
ændring indeholder bestemmelser om udskiftning af præsi- (frigiv alle dokumenter og informationer vedrørende britisk
denten, hvis han bliver ude af stand til at udføre sine pligter undergravning af din kampagne), en indsamling som har
på kort sigt eller på anden vis.
tusindvis af underskrifter, men som kunne bruge tusinder
Det der står på spil i dette er af den højeste strategiske flere på dette afgørende tidspunkt.
betydning. Den russiske præsident Vladimir Putin bemærPræsidenten har i flere år nævnt navnene på dem i Bushkede i et interview den 7. oktober med Rossiya-1 TV – som og Obama-administrationerne og deres militær- og efterhan tidligere har gjort – at Trump gik ind til embedet med retningsembedsmænd, der kørte eller støttede oprøret, og
den hensigt at samarbejde med Rusland om at løse de kri- opfordret justitsminister Barr til at undersøge og forberede
ser, som planeten står overfor. ”Vi ved alle godt, at den nu- strafferetlige retsforfølgelser. Men der har stort set ikke væværende præsident Trump gentagne gange talte for at dyrke ret foretaget handlinger, eftersom valget nærmer sig. Trump
russisk-amerikanske bånd. Og vi sætter stor pris på dette… har sagt klart, at hvis han skulle tabe valget, vil der blive
Imidlertid blev de intentioner, der blev fremsat tidligere af dækket over denne eksplosive sag – måske den største forTrump, bestemt ikke gennemført fuldt ud… hovedsagelig brydelse i nationens historie – ligesom Obama-teamet ageoktober 2020
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rede ustraffet for at sabotere Trump-kampagnen, med den
sikkerhed at Hillary ville vinde i 2016, og deres forbrydelser
aldrig ville blive afsløret.
LaRouchePAC har fortsat med at bringe spørgsmålet
op, og arbejdet med eksperterne, der ved hvor skeletterne
er skjult – William Binney og Kirk Wiebe, NSA-whistleblowers, der beviste, at der ikke var noget russisk hack af
demokraternes e-mails; Oberst Richard Black (fhv.), tidligere chef for straffelovsafdelingen i Pentagon, der afslørede
de forberedelser, der finder sted på det højeste niveau af
amerikansk militærledelse – hos dem, der bragte os de “endeløse krige” i Bush og Obama-æraen – for et militærkup
mod præsident Trump; og Roger Stone, nær ven af præsident Trump, der talte på LaRouchePAC’s symposium den
1. august og advarede om “Bushites” (tilhængere af tidligere
præs. Bush, red.) i det Republikanske Parti, der forsøgte at
sabotere præsidentens politik – se Binney og Wiebe sluttede sig til LaRouchePAC-webcastet: “British Hands Off
the American Presidency! (“Væk med de britiske fingre fra
det amerikanske præsidentskab!) i lørdags, alt imens oberst
Black henvendte sig til det filippinske folk på Filippinerne
og rundt om i verden i Butch Valdes video- og radioprogram i morges i Manila (Senator Black starter ved 1:10:28).
Den kommende uge er afgørende for at skabe det offentlige ramaskrig for at få frigivet alle dokumenter nu. Det
er klart, at de der blokerer frigivelsen frygter, at deres egen
medvirken meget vel kan blive afsløret i takt med, at “alle
træerne i skoven falder.” Lad det ske, og lad os fortsætte
med den virkelig menneskelige opgave med at opbygge et
nyt paradigme for hele menneskeheden, på jorden og i universet.

Blotlæg ‘Historien’ om kuppet imod USA! Ban
vejen for stormagtslederskab under krisen

13. oktober (EIRNS) — Om tre uger fra i dag er der
amerikansk præsidentvalg, hvorfor en total mobilisering
lige nu er afgørende for at blotlægge ”Historien”: At den behørigt valgte præsident for USA, Donald J. Trump, helt fra
starten af blev skubbet ud på sidelinjen – selv før han vandt
det republikanske kandidatur i 2016 og sidenhen valget,
og derefter blev angrebet med henblik på afsættelse, eller
det der er værre. Afgrænsede dele af historien er nu kommet ud i forskellige former – e-mails, memoranda, FBIdokumenter – men hele historien må lægges vidt åbent for
at afsløre og stoppe kombinationen af britiske og amerikanske efterretningstjenester og involverede militærindustrielle
netværk.
Forræderiets formål er at forhindre en amerikansk præsident, som går ind for den udenrigspolitiske, økonomiske
og strategiske politik, der gør det muligt for USA og andre nationer at arbejde sammen om at erstatte det døende
system, centreret i City of London/Wall Street, med programmer til fremme for nationalstaters fremskridt og fred.
I sin ledende artikel, “Et amerikansk kupforsøg” (Wall
Street Journal, 8. oktober) beskrev senator Ron Johnson (RWI), formand for Senatets ‘Homeland Security Committee’, de netværk der modarbejder Trump som “underord8 Schiller Instituttet

nede embedsmænd” i administrationen, som ikke ser sig
selv som ansvarlige over for præsidenten. De har effektivt
etableret en fjerde gren af regeringen – et permanent bureaukrati, der ikke skal stå til ansvar…” Han udtalte: “USA
er i en forfatningsmæssig krise”.
Siden denne kronik har Johnson atter sluttet sig til senator Chuck Grassley (R-IA), Senatets præsident og formand for finansudvalget, og sendt et brev den 12. oktober
til FBI-direktør Christopher Wray, hvor han udskælder
ham for fortsat at forhale overleveringen af dokumenter til
Kongressen – frist 16. oktober, for tekstbeskeder fra den
fyrede vicedirektør for FBI, Andrew McCabe, en hovedperson i operationerne mod Trump. Senatorernes brev af
12. oktober minder Wray om, at Johnsons komité den 6.
august har “indstævnet FBI for alle optegnelser i forbindelse med Crossfire Hurricane-efterforskningen… Vi har
ventet næsten 70 dage på at modtage disse tekstbeskeder,
og da optegnelserne rent faktisk blev frembragt, modtog vi
kun 8% af hvad vi ved eksisterer. Det er simpelthen uacceptabelt, at vi har ventet så længe på at modtage så lidt”.
I mellemtiden afventer bunkevis af andre materialer på at
blive frigivet, efter den eksplosive dokumentation der kom
ud i sidste uge, takket være John Ratcliffe, direktør for den
Nationale Efterretningstjeneste. Trump har gentagne gange
forlangt, at det hele skal komme ud.
Senere på ugen planlægger LaRouchePAC mediebegivenheder, online, for at sætte fokus på mængden af optegnelser og nøgleaktører i hele den beskidte operation.
Præsident Trump undsagde i går disse “falske heksejagter” mod ham og sagde, at “vi tog dem med bukserne nede
– bliv hængende!” Han sagde, at der har været “udspionering af vores kampagne”, og at “Obama og Biden vidste
alt, hvad der foregik… Vi tog dem i det”. Han talte ved et
kampagnemøde i Orlando, Florida, hvor han holdt ud i en
time efter sin første optræden efter at have fået COVID-19
den 1. oktober.
At blotlægge historien om alt dette åbner muligheden
for en rationel reaktion på de kombinerede verdenskriser: pandemien, hungersnød og økonomisk sammenbrud.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp LaRouche, understregede dette i dag og gentog sin opfordring til at presse
for et topmøde mellem stormagtslederne, fordi det er den
eneste måde, hvorpå vi kan løse vores ekstreme problemer.
I dag udsendte den sydafrikanske leder, Ramasimong
Phillip Tsokolibane, en erklæring: “Et spørgsmål om liv eller død – opfordring til international mobilisering af fødevareressourcer for at bekæmpe sult i Afrika”. Han talte om,
at 30 millioner sulter netop nu. Han sagde: ”Jeg appellerer
til den amerikanske præsident, Donald Trump. Tag denne
udfordring op. Giv Amerikas landmænd en mission med at
producere mad til at brødføde de sultne, samtidig med at
anvende de store amerikanske militærressourcer på denne
barmhjertighedsmission for at bringe mad til dem, der har
brug for det på mit kontinent … ”
En lignende besked kom for et par dage siden fra direktør for Verdens Fødevareprogram (WFP), David Beasley, en
amerikansk leder af WFP siden 2017, der, da WFP vandt
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Nobels fredspris 9. oktober, sagde, at han værdsatte det som
et ‘wake up call’. Ressourcerne – 5 mia. $ – må mobiliseres
i Amerika og Asien til Afrika og andre steder med behov,
ellers vil massesult blive resultatet. Beasley sagde den 9. oktober: ”Vi har en kur mod sult. Det kaldes mad.
Som han antydede, eksisterer de fysiske midler til at løse
sult, COVID-19 og økonomiske spørgsmål, uanset hvor
store de måtte være. Dette er eksemplificeret i de diskussioner om rumforskning, der finder sted i denne uge på den
årlige Kongres for den internationale astronautiske Føderation i Paris, og som har over 11.000 deltagere online. Hvad
vi har, er en krise i samarbejdet om en politik for menneskeheden. Blotlæg “Historien”, og vi kan komme videre
med livet.

Kupbestræbelser i desperation - Biden og demokraterne har ingen steder at skjule sig

Okt. 20 (EIRNS) – Afsløringerne fra Hunter Bidens emails har sprængt det i forvejen spinkle forsøg på at dække
over den paniske indsats fra Biden-kampagnen for at komme igennem valget uden, at flertallet af den amerikanske
befolkning får kendskab til hans kriminelle opførsel. Hans
mafioso-svindelforetagende – dvs. Obamas politiske maskine og dens bagmænd i City of London, Wall Street, medierne og det militærindustrielle kompleks – har skjult sig
bag Russiagate-‘skrønen’ hver gang en flig af sandheden er
kommet op til overfladen. Men denne gang er det en fuld
tilståelse af de kriminelle, med deres egne ord. Som Hunter
fortalte sin datter: “Rolig, i modsætning til fatter, vil jeg
ikke forlange, at du skal give mig halvdelen af din løn.”
Denne “løn” var selvfølgelig de millioner han modtog for
hemmelige positioner og aftaler om at købe indflydelse hos
sin far, positioner, som derefter blev beskyttet af hans far,
som i Joes berømte krav om, at anklageren, der efterforskede Hunters ‘tag selv bord’ ved Burisma blev fyret, hvis ikke
Ukraine skulle miste en milliard dollars i hjælp fra USA.
Og dog kan dette kriminelle foretagende, inklusive
Obamas håndlangere, John Brennan og James Clapper,
ikke bare give op, så de skubber nu løgnen langt ud over ethvert niveau af troværdighed. Et brev underskrevet af dem
begge – og et par dusin andre, overvejende Obama-efterretningsoperatører – blev frigivet i dag, hvori det hævdes, at
“laptop-operationen” (som de kalder den), baseret på deres
indgående erfaring, “har alle de klassiske kendetegn for en
russisk misinformationsoperation”. De indrømmer, at de
ikke har nogen idé om, hvorvidt e-mails’ene er ægte eller
ej, og at “vi ikke har bevis for russisk involvering,” men –
hallo – hvem har brug for bevis? Det havde vi ikke førhen,
hvor vi i fire år holdt svindlen i gang! Når alt kommer til
alt, skriver de, er dette “i overensstemmelse med russiske
målsætninger… at skabe politisk kaos i USA og at uddybe
politiske splittelser her, men også at underminere den tidligere vicepræsident Bidens kandidatur, og derved hjælpe
præsident Trumps kandidatur”.
Men præsident Donald Trump har nu en mand i spidsen
for efterretningstjenesterne, som han kan stole på, direktør for den Nationale Efterretningstjeneste, John Ratcliffe,
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der har bekræftet, at den bærbare computer og e-mails er
autentiske (hvorefter Obama-holdet erklærede, at Ratcliffe
“ikke er en troværdig stemme”, og, hævder de, “har overtrådt adskillige hovedregler” indenfor efterretningssamfundet – dvs. aldrig at fortælle sandheden). Hverken Joe eller Hunter Biden har benægtet, at den bærbare computer
var Hunters, eller at indholdet er autentisk. Den kognitivt
udfordrede præsidentkandidat, meddelte mandag morgen,
hektisk for at undgå at blive udspurgt om det, at han går i
skjul i fire dage, og ikke agter at vove sig ud af sin kælder
før debatten torsdag aften – og bliv ikke overrasket, hvis de
finder en måde at aflyse debatten.
Som reaktion på Hunter Biden-historien, samt Facebook
og Twitters paniske indsats for at censurere historien fra det
amerikanske folk, optrådte LaRouchePAC’s venner, William Binney og Kirk Wiebe, de whistleblowers fra NSA der
afslørede den russiske løgn, om at Rusland hackede DNC, i
dag i en 90-minutters LaRouchePAC-pressebegivenhed og
advarede om, at ” ‘We Are Now in a Civil War’ (With Regard to the Hunter Biden Censorship)” (vi befinder os nu i
en borgerkrig – i forhold til Hunter Biden-censuren).
I mellemtiden kører Trump derudaf på alle cylindre og
afholder to stævner hver dag for titusinder af entusiastiske
tilhængere og derudover to eller flere presseinterviews. Han
har krævet, at justitsminister Barr indleder en undersøgelse
af de åbenlyse beviser for, at Joe og hans søn har ledet en
“kriminel virksomhed” i årevis – og at sandheden skal præsenteres for det amerikanske folk inden valget.
Trump er også fuldt engageret på den ekstremt farlige
udenrigspolitiske front. Han har udsendt præsidentielle
hjælpere – ikke drengene fra Pompeos udenrigsministerium
– til Damaskus fire gange i den seneste periode på en mission, der er hemmelig, men klart er rettet mod at nå hans
ofte erklærede intention om at få det amerikanske militær
trukket ud derfra, ligesom han også har krævet, at tropperne i Afghanistan vil være ude inden jul.
Det blev også meddelt i dag, at Rusland og USA har
nået til enighed om at udvide den nye strategiske våbenreduktions-traktat START med endnu et år, for at give tid til
at forhandle om en ny aftale, der dækker de nye våbensystemer, der er udviklet af russerne og er under udvikling i
USA. Et nyt atomvåbenkapløb er blevet undgået for indeværende.
Pompeo har fortsat sin psykotiske kampagne for at dæmonisere Rusland og Kina, helt op til randen af krig, hvor vi
står i dag. Ruslands faste vicerepræsentant ved FN, Dmitry
Polyanskiy latterliggjorde Pompeos gennemskuelige stunt
med at erklære, at USA ensidigt kan tilsidesætte FN’s Sikkerhedsråd ved at genindføre de udløbne sanktioner mod
Iran. “Stop med at ydmyge USA i denne meningsløse indsats!” skrev Polyanskiy på Twitter. “Gør USA respekteret
igen!”
I mellemtiden talte Trumps ven David Beasley, administrerende direktør for FN’s Verdensfødevareprogram på et
hastemøde i Danmark om den igangværende hungersnød
i Sahel – hungersnød har, ifølge Beasleys rapportering, kostet 7 millioner menneskeliv allerede i år rundt omkring i
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verden, og truer med at dræbe mange gange dette antal,
medmindre der foretages øjeblikkelig handling. Præsident
Trump har fokuseret sin udenrigspolitik på udvikling –
genoplivet Amerikas støtte til atomkraft verden over, og
gjort brug af ‘International Development Finance Corporation’, som han etablerede i 2019 til at finansiere reelle
udviklingsprojekter for amerikanske virksomheder i udlandet. Forslaget fra Schiller Instituttet om at søsætte et omfattende projekt for fødevareleverancer, der bruger amerikanske landmænd og det amerikanske militær som kernen
i en international mobilisering for at stoppe hungersnød
og redde millioner af liv, er en idé, som Trump og Beasley
kunne iværksætte så godt som øjeblikkeligt for at inspirere
verden til at indlede det massive internationale samarbejde,
der kræves for at afslutte det nuværende kaos og bevæge os
ind i et nyt paradigme for menneskeheden.

Frihed til at tænke

Den 21. oktober (EIRNS) Grundlaget for en demokratisk regering er en uddannet befolkning, der er i stand til,
intellektuelt og meningsfuldt, at diskutere hvilken fremtid
de vil vælge at skabe og dele med befolkningen i resten af
verden. Denne frihed til dialog har været under angreb siden mordet på præsident Kennedy, med de brutale forsøg
på at lukke munden på Lyndon LaRouche og hans bevægelse. Med Trumps urokkelighed over for angrebene på ham
og hans voksende chance for at få overtaget ift. sine fjender,
eksisterer muligheden for at besejre selve oprindelsen til
disse forsøg på at ødelægge friheden til at tænke.
Tirsdag deltog NSA whistleblowers Bill Binney og J.
Kirk Wiebe i en “presse-tilgængelighed” sammen med
LaRouchePACs Barbara Boyd og Dennis Speed, for at diskutere det presserende behov for at knuse hele Russiagate
svindelnummeret, som de sidste 4 år har været brugt til
at undergrave valgresultatet i 2016. Wiebe begyndte hans
tale med følgende: “Vi er allerede i en borgerkrig – den
begyndte fordi borgerkrige aldrig begynder med skudvekslinger, de begynder med uenigheder om essentielle spørgsmål. Spørgsmål som, hvad vil vi være som nation, en forfatningsmæssig republik og kan vi bevare den? Værdsætter
vi ytringsfrihed? Vi har set den mest åbenlyse censur i de
sidste dage, og det kommer til at blive værre. Det tager for
lang til for regeringen og vi har ikke mere tid, hvis vi mener,
det er essentielt, at folk har den viden, de har brug for til
at træffe informerede beslutninger”. Binney understregede
præsidentens magtfulde rolle i at afsløre de voldsomme angreb på hans præsidentskab: “Præsidenten har myndighed
til at frigive alt og offentliggøre det.”.
En uge efter Twitters og Facebooks censurering af New
York Post – Amerikas fjerde største avis i omløb – efter
dennes offentliggørelse af nyt om Joe Bidens søn, Hunter,
fortsætter Twitter med at holde avisens Twitter-konto låst
med henvisning til en latterlig retningslinje om “hacket
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materiale.”. Til trods for at Twitter gav op og ændrede sine
retningslinjer, insisterer de på, at New York Post sletter de
tweets fra sidste uge, som linkede til deres artikler, tweets
som avisen frit kunne sende idag! Twitter: “Skønt vi har
fornyet vores retningslinjer ændrer vi ikke på håndhævelser
med tilbagevirkende kraft. I skal stadig slette jeres tweets
for at få adgang til jeres konto igen”. Men der er en grænse
for en tyrans magt. Til trods for, og til dels på grund af, den
uhyrlige censur, har Post-historien stadig været den sjette
mest engagerede artikel på sociale medier i denne måned!
Mens Twitter og Googles direktører luftede muligheden for
fuldstændig at fjerne Trump fra Twitter indtil efter valget
(på baggrund af, at han måske deler, hvad disse sandhedsmæglere betragter som fejlinformation) er Trump selv gået i
offensiv om de enorme problemer der er med brevstemning
i et system med vælgerregistrering, der ikke er designet til
formålet.
Han retweetede en rapport om “Election Integrity Project California”, som sendte en liste over cirka 440.000
tvivlsomme stemmesedler sendt i staten – heriblandt til afdøde personer, fraflyttede mennesker og vælgere der havde
flere vælgerregistreringer (og stemmesedler). Mens Trump i
dag talte til forsamlinger med tusindvis af deltagere, gemte
Joe Biden sig i sin kælder og sendte Barack Obama ud for at
lave kampagne for ham i Philadelphia, hvor han talte med
et par dusin folk i deres biler.
I mellemtiden, i den virkelige verden – det vil sige i rummet, hvor vores fælles menneskelige fremtid ligger – fik vi
en optimistisk opdatering fra NASA, hvis ingeniører arbejder hårdt på at nå 2024 målet; at lande på Månen som en
del af Trump-administrationens Artemis-program. NASA
har meddelt, at de planlægger at udvide 4G-dækning … til
Månen!
I dag, torsdag, vil senatets retsudvalg stemme om bekræftelsen af dommer Amy Coney Barrett til den amerikanske højesteret og den anden debat mellem præsident Trump
og uhyggelig Joe Biden vil finde sted. Historien kalder os til
kamp mod censur og det imperialistiske regime, som den
beskytter.
Som Bill Binney sagde: ”Hvis vi ikke også får nogen til
at erstatte Barr og Durham, som er alt for langsomme med
at holde folk ansvarlige for de forbrydelser, de har begået
… Få fat på en person, der rent faktisk vil gøre jobbet og
anklage folk for de forbrydelser, de har begået… Så vi ikke
havner ind i en situation, hvor vi skal have en større krig
eller noget. Som jeg ser det, må vi ordne det først, startende
med dette valg og så er vi nødt til at sikre os, at vi får nogle
folk ind i justitsministeriet, som rent faktisk vil retsforfølge
disse folk for de forbrydelser, de har begået.
At bringe dem, som har angrebet selve det demokratiske
grundlag for verdens ældste republik, for retten, vil skabe
en meget større forståelse for USA’s unikke rolle og for de
universelle principper, som leder menneskeheden fremad.
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Rens Lyndon LaRouches og Jacques Cheminades navne
25 år efter: Frigivelse af franske dokumenter beviser, at den
franske præsidentkandidat Jacques Cheminade blev udsat
for en uretfærdighed
Den følgende rapport, der anerkender den uret der blev
begået mod Jacques Cheminade - fransk præsidentkandidat i
1995, 2012 og 2017, og leder af LaRouche-bevægelsen i Frankrig - har også stor betydning for kampagnen for at rense Lyndon LaRouches navn fra de falske anklager, som førte til hans
5-årige fængsling og undertrykkelsen af hans ideer.
Paris, den 24. oktober 2020 (Nouvelle Solidarité) - I et klart
faseskifte forud for det franske præsidentvalg i maj 2022, har
store franske medier såsom radiostationen France Info, France
Culture og France Inter langt om længe frigivet en detaljeret
dækning af den måde, hvorpå det franske forfatningsråd (ConCon, Frankrigs højeste retlige myndighed) mellem sommeren
og oktober 1995 godkendte de absolut svigagtige kampagneregnskaber for flere præsidentkandidater ved valget i maj 1995,
mens det samtidig, uden begrundelser, afviste Cheminades.
Anledningen til at afsløre dette bedrag er det faktum, at retsdokumenterne fra ConCon-sagen blev offentliggjort efter 25
års hemmeligholdelse. Mandag den 19. oktober, den allerførste
dag for akternes ”offentliggørelse”, sendte et særligt ti-personers
journalistisk hold, ”Afdelingen for forespørgsler og Efterforskning” fra Radio France, journalister til Nationalarkivet i Pierrefitte for at gennemgå optegnelserne.
Det de fandt, bekræfter alt hvad præsidentkandidat Jacques
Cheminade sagde på det tidspunkt: det officielle resultat af
valget i 1995 var en blanding af bedrageri, uretfærdighed, kriminalitet og kætteri. Mens både den nyvalgte franske præsident Jacques Chirac, hans hovedudfordrer Edouard Balladur og
højrepopulisten Jean-Marie Le Pen, fik deres falske og ulovlige
kampagnefinanser og -praksis godkendt, og fik derfor godtgjort
så godt som alle deres udgifter, blev kampagnekontoen for Cheminade - ven af Lyndon LaRouche og en fjende af det finansielle
oligarki, der betragtes som en underlig “outsider”, ugyldiggjort
og afvist under påskud opfundet for lejligheden, hvilket skabte
store økonomiske problemer, politisk isolation og derefter personlig konkurs.
Udover at skjule omfanget af deres reelle udgifter, oversvømmede både Chirac og Balladur deres konti med ”funny money”,
dvs. enorme mængder kontanter af ukendt og meget tvivlsom
oprindelse. Balladur, den daværende premierminister, deponerede fire tasker indeholdende 10,25 millioner franc i kontanter
på sin kampagnekonto i form af pengesedler på 500 franc, og
hævdede at de kom fra salget af kampagne-T-shirts, til trods
for at ingen nogensinde ville bruge en så stor pengeseddel til at
betale for en sådan vare. I årenes løb er det blevet mere og mere
klart, at Balladur, som premierminister, kanaliserede midler fra
underslæb i forbindelse med den franske regerings våbensalg,
der gik til de franske hemmelige tjenesters konti, til sin egen
politiske kampagne...
Ifølge pressemeddelelserne bekræfter ConCons optegnelser
den hektiske indsats af dets formand, Roland Dumas, en nær
ven af François Mitterrand, for, enhver pris, at godkende Chiracs valg... Også Le Pens konto blev - på helt uregelmæssig vis
- godkendt af de samme grunde...
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Selvom det er en god begyndelse at afsløre denne statsskandale, er medierne endnu ikke parate, da det på dette dramatiske
historiske tidspunkt ville være nødvendigt at afvise de aldeles
falske beskyldninger mod Cheminade.
Uddrag fra Jacques Cheminades kronik: ”Hvad afvisningen af min kampagnekonto fra 1995 betyder”: ... “Ikke alene
godkendte rådsmedlemmerne de åbenlyst uregelmæssige konti
tilhørende Edouard Balladur og Jacques Chirac, men de afviste
også mine ved hjælp af et vildledende juridisk argument og,
efter deres egen indrømmelse, ’uden materielle beviser’. Jacques
Robert, daværende medlem af Rådet, anerkendt i Le Parisien
den 1. december 2011, at ’raison d’état’ (’statens ve og vel’) havde overgået loven.’ ...
Rådet påberåbte sig i sin afgørelse mod [Cheminade] det
mistænkelige i fraværet af rentetilskrivelse på lån fra privatpersoner og tilskrivningen af renterne igen som donationer, hvilket
gjorde lånebeløbene højere end den lovlige grænse for donationer. Det juridiske argument er så underligt, at Olivier Schrameck, rådets generalsekretær, insisterede på, at sagen ikke skulle
henvises til domstolene for at undgå lugten af en skandale. Bestemmelserne i artikel 1905 i civillovgivningen definerer faktisk
et lån ved ’det faktum, at det skal tilbagebetales’ og i princippet
uden renter. Således overtrådte Rådet reglerne i civillovgivningen mod Cheminade... Og rapportørerne tilføjede, at kandidaten havde ’opfundet’ udgifter, mens de belastende fakturaer alle
blev retfærdiggjort ved en henvendelse til Rådet (ved brev af
22/09/1995) med en kopi af de forskellige trykte dokumenter.
Jacques Robert og Maurice Faures konklusion, som rapporteret
i en artikel fra det franske magasin Les Inrocks den 23. februar
2012: ’De vaskede hænder på hans bekostning”.
”Selv ’France Info’ og ’France Inter’ må erkende dette:
Selvom de regelmæssigt har argumenteret for, at ”tvivlen skal
komme kandidaten til gode”, som i tilfældet med Chiracs og
Balladurs konti, har de vise mænd besluttet at sanktionere den
’mindre kandidat’”. Gennem hele min kampagne er jeg blevet
ærekrænket af medierne.
Til allersidst insisterede den franske stat på, at jeg personligt
tilbagebetaler statens forskudsbetaling (171.325,46 EU) til mig
for mine kampagneudgifter. Dette beløb blev endelig inddrevet
af regeringen på bekostning af refusionen af min kampagnekonto for 2012, som [på det tidspunkt] blev [erklæret regulær
og] godkendt! Sådan ubarmhjertighed kan kun forstås, hvis
man undersøger det, som jeg aldrig ophørte med at bekendtgøre på daværende tidspunkt: Sammenbruddet af et internationalt
finanssystem, der førte til en social plyndring, hvori næsten alle
derefter var medskyldige. Det er der, vi står i dag.
”Jeg stiller mig ikke an som et personligt offer, men for at
beskylde en politisk mafia, der forårsagede os en katastrofe. Afvisningen af min kampagnekonto er afslørende. Det er vores
nuværende forslag til fremtiden, der er beskrevet i vores ’køreplan’, der er afgørende. Medlemmerne af Rådet var på det
tidspunkt kun de mere eller mindre bevidste udtryk for City of
London og Wall Street-systemet. Spørgsmålet, der står på spil
her, er ikke kun hvad der ville være sket, hvis mit kandidatur var
blevet behandlet retfærdigt, men også hvad vi alle skal gøre i dag
til det fælles bedste og for fremtidige generationer.”
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www.schillerinstitut.dk
HVOR STÅR VERDEN EFTER VALGET I USA?
DELTAG I TO VIDEOKONFERENCER
DEL GERNE MED ANDRE!
DANMARK: SØNDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 13-16
Tilmelding - ring eller sms med navn og e-mail: 53 57 00 51. Talere:
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark:
Verden efter valget i USA
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien,
bestyrelsesmedlem, Bælte- og Vejinitiativ Institut i Sverige (brixsweden.org):
Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej, og mobilisere fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet i Danmark:
Beethoven 250 år og menneskehedens æstetiske opdragelse

EUROPA/ INTERNATIONAL: LØRDAG-SØNDAG DEN 21.-22. NOVEMBER
Verden efter det amerikanske valg:
Lad os bygge en verden baseret på fornuft

Tidspunkt: cirka kl. 16 dansk tid, Mere nøjagtigt senere.
Tilmelding: www.schillerinstitut.dk/si/?p=30102

Denne konference finder sted tre uger efter
det amerikanske valg, en tid til at omdefinere
hvordan de presserende udfordringer, som
menneskeheden står overfor kan og må konfronteres. Vi må indse det absolut akutte behov
for at stoppe den voksende hungersnød - beskrevet af David Beasley, tidligere guvernør af
South Carolina og administrerende direktør for
Verdensfødevareprogrammet, som værende af
bibelske dimensioner - for at redde 30 millioner
mennesker fra sultedøden.
Vi må stå sammen om at bygge et globalt
sundhedssystem, hvilket vil sige moderne sundhedssystemer i hver eneste nation på kloden.
Og vi må omsider få bugt med underudviklingen i den såkaldte Tredje Verden for at fjerne
årsagen til disse katastrofer.  

Menneskets historie har nået en afgørende
skillevej: Den eneste mulighed for at undgå vores egen selvudryddelse i en ny verdenskrig er
endelig at overvinde geopolitisk konfrontation
og etablere et nyt paradigme for samarbejde,
især blandt atommagterne, om en ny international økonomisk- og sikkerhedsarkitektur.
Vi har brug for en ny økonomisk platform, baseret på de økonomiske principper som Lyndon
LaRouche har klarlagt, som anviser vejen til løsninger ved at gøre termonuklear fusion og internationalt samarbejde i rummet til virkelighed.
Det er også tydeligt, at menneskesamfundet
kun vil finde de moralske ressourcer til at foretage de nødvendige ændringer, hvis vi skaber
en ny renæssance af klassisk kultur og en dialog mellem de forskellige kulturer, ved at fremhæve det bedste menneskeheden hidtil har
skabt, som grundlaget for en ny og bedre æra
for menneskeheden.  
Disse emner vil blive diskuteret af fremragende eksperter fra hele verden.

Bliv medlem!
1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. intro.: 100 kr., Homebanking: 1551-5648408, Giro: 564-8408
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